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في حوار مع طلبة ومنسوبي الجامعة

أمير القصيم أول ضيوف برنامج «تجربتي في الحياة»
أكد صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبد العزيز أمري
منطقــة القصيــم أن خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبد العزيــز -حفظه الله-
يمثل األب الروحي بالنسبة له،
ســواء يف الحياة أو يف الدراسة،
مشريًا إىل أنه استفاد كثريا عىل
مدار عمره مــن أبوته ودعمه
املستمر ،والذي لم ينقطع يوما
منــذ كان أمريا عــى الرياض
وحتــى اآلن ،مؤكــدا أن امللك
ســلمان طلب تحويل صياغة
رسالة الدكتوراه الخاصة به من
الصياغة األكاديمية إىل صياغة
كتاب وتوجهــا -حفظه الله-
بوضع مقدمة له.
وتحدث ســموه عن نشأته
وحياتــه العلميــة والعملية
واألكاديمية وأكثر األشــخاص
تأثــرا يف حياتــه ،وذلك من
خــال برنامــج "تجربتي يف
الحياة" الــذي أطلقته جامعة
القصيم صباح اليــوم األحد،
وأداره األستاذ فهد بن وازع بن
نومة املرشف عىل إدارة اإلعالم
واالتصــال بالجامعــة ،وكان
ســموه أول ضيوف الربنامج
الذي أقيــم بمــرح املدينة
الجامعيــة بحضور كثيف من
قيادات الجامعة ومنســوبيها
وطالبها.
تفاصيل :ص7,4

 18توصية تصدر عن «برامج وحدات الوعي
الفكري في الجامعات السعودية اآلمال
والتحديات»
أعلنت "برامج وحدات الوعي
الفكري يف الجامعات السعودية
اآلمال والتحديات" ،التي أقيمت
يف جامعة القصيم ،عن التوصيات
الختامية للجلســات والنقاشات
التي دارت خــال االنعقاد يوم
الثالثاء املوافــق 1440/3/12
هـــ ،وشــملت أربع جلســات
بحضــور مرشيف الوحــدات يف
الجامعــات الســعودية وممثيل
وزارة التعليم وعدد من الجهات
الحكوميــة ،وتلخصــت يف 18
توصية وهي:
عقــد اجتمــاع دوري
ســنوي ملرشيف وحــدات الوعي
الفكري بالجامعات الســعودية
تســتضيفه الجامعات بشــكل
دوري ،إنشــاء أمانــة عامــة
الجتماع مرشيف وحــدات الوعي
الفكري بالجامعات الســعودية
تحتضنهــا جامعــة القصيم،
صناعة إسرتاتيجية علمية عملية
موحدة ملشــاريع وحدات الوعي
الفكري بالجامعات الســعودية،
إعداد وتصميم اللوائح التنظيمية
والقواعــد املنظمة لعمل وحدات
الوعــي الفكري ،بنــاء هيكلة
وحدات الوعــي الفكري وتحديد

الوصــف الوظيفــي ألعمالها
واألدلــة اإلجرائية لهــا ،التأكيد
عىل تنســيق عمــادات الجامعة
ووحداتها فيمــا يتعلق بالتوعية
الفكرية مــع وحــدات الوعي
الفكري ،تعميــم برامج وحدات
الوعي الفكري لجميع منســوبي
الجامعة واملجتمع املحيل ،وضع
مــؤرشات أداء لقيــاس عمــل
وحدات الوعــي الفكري وقياس
أثر برامجها ومشاريعها ،توجيه
البحث العلمي يف الجامعات نحو
الدراســات النظرية والتطبيقية
وامليدانيــة املتعلقــة بالوعــي
الفكــري ،تحديــد األولويات يف
مشاريع وبرامج الوعي الفكري
من واقع البحوث والدراســات

واحتياجات الرشائح املستهدفة،
التأكيــد عــى رضورة تنــوع
تخصصات منســوبي وحدات
الوعي الفكري بني التخصصات
الرشعية والنفســية واالجتماعية
والتقنيــة ،اســتغالل جميــع
الربامج اإلعالمية واإلعالم الجديد
يف نرش ثقافة الوعــي الفكري،
عقد الــراكات واالتفاقيات مع
الجهــات واملؤسســات املعنية
لتبادل الخــرات يف مجال الوعي
الفكري ،إعداد وتصميم الربامج
اإلبداعيــة والتفاعليــة يف مجال
الوعي الفكري ،بحيث تشــمل
الربامــج التأسيســية والوقائية
والعالجيــة ،اســتثمار جميع
الوسائل اإلبداعية يف كافة املجاالت
لنرش رســالة وحــدات الوعي
الفكــري ،تبني وحــدات الوعي
الفكــري مواجهة خطاب العنف
الحركي والذرائعي ،وذلك بتحرير
املصطلحــات العامة والعودة إىل
األصول الرشعية ،إبراز املكتسبات
الوطنيــة للطــاب واملجتمع يف
مواجهة خطاب العنف ،تخصيص
بند مــايل تحت مســمى برامج
الوعي الفكــري واالنتماء الوطني
يف ميزانيات الجامعات السعودية .
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بحضور أمير القصيم  ..الجامعة توقع عقدا بـ  13مليون ريال لتطوير البنية
التحتية لمواقف السيارات
وقعت الجامعــة عقدا جديدا
لتطويــر البنيــة التحتية ملواقف
سيارات الطالب يوم األحد املايض
بمقــر املدينــة الجامعيــة ،مع
رشكة بندر وخالــد املزيد للتجارة
واملقاوالت ،برعاية صاحب السمو
امللكي األمري الدكتــور فيصل بن
مشعل بن ســعود بن عبدالعزيز
أمري منطقــة القصيم ،حيث بارك
ســموه هذه االتفاقية التي ستعود
بالنفع عىل منســوبي ومنسوبات
الجامعة ،متمنيا للجميع التوفيق.
ووقع العقد الذي بلغت قيمته
 13,079,913ريــاال من جانب
الجامعة معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بــن حمد الداود مدير
الجامعــة ،ومن جانــب الرشكة
األستاذ بندر بن محمد املزيد ،حيث
يهدف هذا املرشوع إلنشاء 2000
مظلة جديدة من نوعية  PVCذات
الجودة العالية ملواقف الســيارات
للطــاب والطالبــات ،باإلضافة
لصيانة املظــات الحالية وعددها
 5000مظلة ،وتركيــب إنرتلوك
لألرصفة ،وتركيــب  500عالمة
مرورية ،وتنفيــذ أعمال دهانات
لخطوط املواقف بواقع  6820مرتا
طوليا و 230عالمة إرشادية  .

خالل توقيع العقد
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برنامج يسر يقدم ورشة عمل عن «تأسيس وتشغيل مكتب
البنية المؤسسية»
أ ّكد معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمــد الداود
مدير الجامعة مــدى اهتمام
الجامعــة بالتحــول الرقمي
وتطوير الخدمات اإللكرتونية
ملا يتطلع له والة األمر -حفظهم
اللــه -بما يتوافــق مع رؤية
اململكــة  ،2030موضحً ا أن
الجامعة سباقة إىل دعم كل ما
هو جديد يف هذا املجال ،حيث
أنشأت نظام مراسالت داخلية
بهدف االســتفادة من الوقت
والتخلص من الورق والتطور.
جاء ذلك خــال حضور
معاليه ورشــة عمل بعنوان
"تأســيس وتشــغيل مكتب
البنية املؤسسية" ،والتي قدمها
الربنامج الوطنــي للتعامالت
اإللكرتونيــة "يرس" ،بحضور
وكيــل الجامعــة للشــؤون
التعليميــة الدكتــور محمد
العضيــب ،ووكيــل الجامعة
للجودة والتطوير والتخطيط
الدكتور محمد املحيميد ،وعدد
من مسؤويل الجامعة والربنامج،
والــذي انعقد يــوم األربعاء

املوافق 1440/3/20هـ ،يف
قاعة إنجاز باملدينة الجامعية
باملليداء.
من جهته ،تحدث املرشف
العــام عــى مكتــب البنية
املؤسســية بالجامعة الدكتور
سالم الخلف عن أهمية تفعيل
املكتب ،وذلك لدعم املســرة
التنموية يف الجامعة بشــكل
خاص واململكة بشــكل عام،
ولتبني مفهــوم التعاون بني
الجامعة وتحقيــق متطلبات
الربنامج الوطنــي للتعامالت
اإللكرتونيــة يــر ،كما بني
نائب املدير العام لدعم التحول
ّ
"يــر" املهندس
اإللكرتوني
عادل عسريي عىل الدور الذي
يلعبه مفهوم البنية املؤسسية
الوطنيــة يف دعــم املســرة
التنموية يف اململكة بشكل عام،
ومسرية التعامالت اإللكرتونية
الحكومية عىل وجه الخصوص.
وأوضــح أن برنامــج
ّ
"يس" يســعى مــن خالل
تبني مفهوم البنية املؤسســية
إىل إيجــاد تعــاون فعّ ال بني

مختلف األطــراف الفاعلة يف
الجهــات الحكوميــة ،لجعل
القطاع الحكومي أكثر كفاءة
لخدمة هيئاته ،والجهات ذات
املصلحة ،فضال ً عما يشــ ّكله
هذا املفهوم من رفع مســتوى
التوافق بــن تقنية املعلومات
وخدمــات األعمــال املقدمة
بالجهــة ،من خــال تعزيز
القدرة عــى املراقبة والتحكم
بالتطبيقات واألنظمة التقنية،
بما يدعــم تحقيــق أهداف
إسرتاتيجية األعمال.
وخــال الورشــة ،قدم
املهندس أسامة مدخيل -محلل
ً
عرضا تعريفيًّا
بنية مؤسسية-
عن البنية املؤسسية الوطنية،
ً
تعريفــا للمفهــوم
تضمــن
فضال ً عــن فوائــد تبني هذا
املفهــوم املتمثلــة يف املرونة
يف تلبيــة متطلبــات األعمال،
وتقليل الوقت والجهد ،وتقليل
تعقيدات األنظمــة والبيانات،
والبنية التحتية ،وتقليل تكلفة
التطوير ،واالســتغالل األمثل
للموارد واألجهزة.
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مدير الجامعة يفتتح حملة التطعيم ضد «اإلنفلونزا
الموسمية» بمقر المدينة الجامعية
اســتقبل معــايل األســتاذ الدكتــور
عبدالرحمن بن حمد الــداود مدير الجامعة
يــوم الثالثــاء املوافق1440/3/19هـ،
باملدينــة الجامعيــة ،مدير عام الشــؤون
الصحية باملنطقة مطلــق الخمعيل ،وجرى
خــال اللقاء بحــث األمــور ذات العالقة
ومناقشة األمور الصحية التي تهم الطرفني،
ثم قام معايل مدير الجامعة بتدشــن حملة
التطعيم ضد اإلنفلونزا املوسمية ،التي تقام
بالتعاون بني وزارة الصحة واملدينة الطبية
بالجامعة ،وتســتمر ملدة خمسة أيام يف مقر
الجامعة بالبهو الرئيس ،بحضور مدير عام
الشــؤون الصحية باملنطقة مطلق الخمعيل،
ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة
الدكتور محمد بن عبدالله املحيميد ،وعدد من
مسؤويل ومنسوبي الجامعة.
كما تقــام الحملة بالنســبة للعنرص
النسائي يف مقر كليات الطالبات باملليداء ،ويف
املدينة الطبية -العيــادات الخارجية -حتى
يــوم اإلثنني املوافــق 1440/3/25هـ ما
عدا يومي الجمعة والسبت ،حيث تستهدف
الحملــة الفئات العمرية من  6ســنوات إىل
عمر  65عاما ،وقد تجاوز عدد األشــخاص
الذين تم تطعيمهم يف بداية اليوم األول 190
فرداً ،كما يوجد رسير متنقل للتطعيم داخل
الكليات واألقســام ،حيث يوجد فريق طبي
متنقل من العنرص الرجايل والعنرص النسائي
للتطعيم يف جميع الكليــات الطبية التابعة
للجامعة.

مركز التنمية المستدامة بالجامعة
يستقبل رئيس المنظمة العالمية
للتنمية المستدامة ببريطانيا..
ووكيل جامعة البترول
زار رئيس املنظمة العاملية
للتنمية املستدامة يف بريطانيا،
الدكتور عالم النور ،مقر مركز
التنميــة املســتدامة بجامعة
القصيــم ،لالطالع عىل املركز،
حيث تم عقد جلسة عمل تعرف
من خاللها عىل أهداف ومهام
املركز وسبل التعاون املستقبيل،
وذلــك يــوم الخميس املايض
املوافق 1440/3/21هـ.
كمــا زار وكيــل جامعة
البــرول للدراســات العليا
والبحث العلمي املركز والتقى
خالل الزيــارة بأعضاء اللجنة

جانب من الحملة

بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم

الجامعة تُ نظم لقاء للتعريف بالمعايير الوطنية لمناهج
التعليم العام
نظمــت الجامعة بالتعاون
مــع هيئة تقويــم التعليم يوم
األربعاء املايض لقــاء مفتوحا
بعنــوان "برنامــج املعايــر
الوطنية ملناهــج التعليم العام
يف مقــر الجامعة ،بمشــاركة
عدد من أعضاء هيئة التدريس
واملختصني وطالب الدراســات
العليا ،حيث استهدف الربنامج
التعريــف باملعايــر الوطنية
ملناهــج التعليــم ،وأهميتها يف
تطوير تعليــم وتعلم الطالب
ومتطلبــات تطبيقهــا ،وذلك
بمشاركة املختصني واملمارسني
من امليــدان الرتبوي يف مراجعة
مسودات معايري اللغة العربية،
والدراسات االجتماعية ،والرتبية
الفنية ،واللغة اإلنجليزية.
افتتح اللقــاء بكلمة لوكيل
كلية الرتبية للشؤون التعليمية
الدكتــور عبداللــه بــن عيل
الربيعان ،قدم فيها شكره لهيئة
تقويم التعليم عىل تنفيذها هذا
الربنامــج و للحضــور وتلبية
الدعوة ،مؤكــدا أن بناء معايري
مناهج التعليم وتطبيقها هو أحد
التوجهات الحديثة يف الرتبية.

بعــد ذلك تحدث األســتاذ
عبدالعزيــز العنــزي مديــر
العالقات العامــة بهيئة تقويم
التعليم الذي قدم شــكره ملعايل
مدير الجامعة وعميد كلية الرتبية
الدكتور سامي بن فهد السنيدي
عىل التعاون وتنظيم هذا اللقاء،
وبعــد ذلك تحدثــت الدكتورة
هيــاء العمراني ،مديــر عام
اإلدارة العامة للمناهج والربامج
الرتبوية ،وأشارت إىل أن برنامج
املعايري الوطنية ملناهج التعليم
العام يسعى إىل تحقيق أكثر من
 19هدفا من أهداف رؤية اململكة
 ،2030ووضــع مضامينها يف
سياق تربوي تطبيقي يرتكز عىل
الدين اإلسالمي والعناية باللغة
العربية ،وعــى مضامني الهوية
واملواطنة املسؤولة ،وغرس قيم
الوالء واالنتماء الوطني ،وتعزيز
قيم الوسطية والتسامح ،وثقافة
العمل الجاد ،واإليجابية ،وتنمية
االقتصاد الرقمــي ودعم ثقافة
االبتكار وريــادة األعمال ،وبعد
ذلك قدم رؤســاء الفرق العلمية
عرضا عن بناء املعايري الوطنية
ملناهج التعليم العام.

ومن ثم قــدم "الربيعان"
شــكره لهيئة التقويم والتعليم
عىل هذا اللقــاء الهادف ،وذلك
إيمانًا ً من هيئــة تقويم التعليم
ّ
بأن التعلي َم مســؤولية الجميع،
كما ال يخفى عىل الجميع أهمية
مثل هــذه اللقــاءات العلمية،
وتبادل الخــرات واملقرتحات
واآلراء بــن الجهــات ذات
العالقة بمعايري مناهج التعليم
وتطبيقها ،للوصــل إىل معايري

وطنية ذات تطوير نوعي لنواتج
التعلم ،والتــي تهدف إىل إعداد
املتعلم للحياة ووظائف املستقبل
تحقيقا لرؤيــة اململكة العربية
الســعودية  ،2030بما يتوجب
ومراجعــة املحتــوى املعريف
من حيــث الكفاية والشــمول
للمتطلبات املستقبلية ،وتقديم
مقرتحــات حول تضمني بعض
الجوانب التي يحتاجها ســوق
العمل يف مجال التعلم.

أثناء اللقاء

التنفيذيــة ،ودار خالل اللقاء
عدد مــن املواضيــع املتعلقة
بدمج مفــردات االســتدامة
يف مفــردات املناهج وســبل
دعم األبحــاث العلمية املعززة
لتطبيقات االستدامة.
وجاءت هذه الزيارات عىل
هامش املؤتمر الــذي أقامته
الجامعــة األســبوع املايض
بعنــوان "نحو بحــث علمي
فاعل يف بناء االقتصاد املعريف"،
بمشــاركة  13متخصصا ً من
جامعات ومراكز بحثية متعددة
من داخل اململكة وخارجها.

تفعيل ساعة البرمجة بكلية
العلوم واآلداب بعنيزة
حميدة الصالحي
قامت كليــة العلوم واآلداب
بعنيزة بالتعاون مع وحدة خدمة
املجتمع وقسم علوم الحاسب اآليل،
وبمشاركة إدارة التعليم ممثلة يف
الثانوية السادسة بعنيزة ،بتفعيل
ساعة الربمجة تحت شعار "عنيزة
تربمج" بالعثيم مول ،وذلك يومي
الجمعة والسبت املاضيني ،بهدف
تعزيز ثقافــة الربمجــة وبناء
املهــارات الالزمة لــدى رشائح
املجتمــع املختلفــة ،ويأتي ذلك
تماشــيا مع رؤية  ،2030ودعما
للتحول الرقمي واملساهمة يف بناء
جيل مــن الكفــاءات الوطنية يف
مجال الحاسب اآليل.
وتميزت الفعاليــة بتفاعل
الــزوار واســتمتاعهم بالحدث،

حيث تعد ســاعة الربمجة حملة
عاملية تسعى للوصول إىل عرشات
املاليني من الطــاب يف أكثر من
 180دولــة ،بحيــث يمكن ألي
شــخص يف أي مــكان تنظيم
حدث "ساعة الربمجة" ،وتتوافر
دروس مدتها ساعة واحدة بأكثر
من  40لغــة ملن ترتاوح أعمارهم
بني  4و ،104وال يشــرط وجود
خــرة يف الربمجة ،وهــي تنفذ
بالتعــاون بــن وزارة التعليم
ورشكة مايكروســوفت العربية
بهدف تعليم أساسيات الربمجة،
وتفعل يف هــذا العام خالل املدة
من 1440/3/10هـــ ،وحتى
1440/4/2هـــ ،واختتمــت
الفعالية بتوزيع الهدايا وشهادات
إتمام ســاعة من الربمجة لجميع
الزوار املشاركني.
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خالل برنامج:

سمو األمير فيصل بن مشعل يتحدث عن
مسيرة حياته على منصة الجامعة

رحب معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمد الداود مدير
الجامعة بسمو أمري املنطقة مقدما
شكره وتقديره لسموه الستجابته
لهذه الدعوة وافتتاح هذا الربنامج،
مشريًا إىل أن سمو األمري غني عن
التعريف ،فقــد عرفه الجميع عن
قــرب وعن بعــد وعرفها من هو
باملنطقة خارجها.
وأكــد معاليه أن منســوبي
وطلبة الجامعة يسعدون باالستماع
لتجربة سموه لالســتفادة منها،
والتعرف عىل خرباته التي جعلت
منه شــخصية فذة ،وقياديا من
الطراز األول ،والــذي تعلمنا منه
اليشء الكثري ،مكررا الشــكر لكل
من حرض من الزمــاء ومديري
الدوائر الحكومية واألهلية ،وأهايل
املنطقة ،وكل من حرض من خارج
املنطقة واملســتمعني عرب وسائل
اإلعالم املختلفــة يف أرجاء الوطن
والعالم بأكمله.
وتناول ســموه الحديث عن
نشأته كمواطن ســعودي يفتخر
بأنه مــن بالد الحرمــن ولد يف
الرياض عــام 1959م ،وتخرجه
يف عــام  1402هـــ بدرجــة
البكالوريوس يف العلوم السياســة
من جامعة امللك سعود ،ثم ابتعاثه
إىل الواليــات املتحــدة األمريكية
ليحصــل عىل درجة املاجســتري
يف العلوم السياســية من جامعة
تشــيكو بواليــة كاليفورنيا عام
 1408هـ ،ثم توج سموه تحصيله
العلمي بدرجة الدكتوراه يف العلوم
السياسية من جامعة دور هام يف
اململكة املتحدة عام 1420هـ.

أمير القصيم :الملك سلمان شرفني
بوضع مقدمة كتابي عن نظام الحكم
بالمملكة
مدير الجامعة يرحب بسمو أمير القصيم
ويشكره على استجابته لدعوة الجامعة
ويؤكد أن سموه غني عن التعريف

حياته العملية وبداية انخراطه في
الوظائف العامة
وعن حياته العملية قال ســموه إنه قد تم تعيينه بعد التخــرج بوزارة الدفاع
والطريان يف إدارة التعاون واملساعدات الخارجية ،ثم عمل يف هيئة االستخبارات واألمن
يف القوات املســلحة بوزارة الدفاع والطريان ،ثم مستشارا ً بمكتب سمو النائب الثاني
لرئيس ،مجلس الوزراء ،ثم نائبا ً ألمري منطقة القصيم ،ثم أمريا ً لها حتى وقتنا الحايل.
وعمل ســموه خالل فرتة عمله نائبا ً ألمري منطقة القصيم ومن ثم أمريا ً لها عىل
استحداث حلول للمشكالت التي أدت لتعثر بعض املشاريع التنموية بحكمة وروية،
وكان مثاال ً لإلخالص والحرص والنزاهة ،وأســهم وبشــكل فعال يف تطوير املنطقة
بفكره النــر ونظرته الثاقبة ،ودعمه الالمحدود لكل مــا فيه مصلحة أهايل منطقة
القصيم.
هذا وقد جاءت فكرة الربنامج بعد توجيه معايل األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود مدير جامعة القصيم ،الستضافة أحد رموز بالدنا الغالية يف شتى املجاالت
بصفة دورية ،ليأتوا إىل الجامعة ويلتقوا بطالبها ومنســوبيها ويقدموا لهم خالصة
تجاربهم العلمية والعملية واإلدارية ،واالجتماعية ،بتنظيم عمادة شؤون الطالب.
ويأتي هذا اللقاء النوعي املتميز يف ســياق إيمان الجامعة برضورة اســتفادة
منسوبيها ،سواء كانوا أســاتذة أو موظفني أو طلبة ،من الكفاءات العلمية واإلدارية
التي ُشــهد لها بالتميز والتنوع ،كما يعرب اللقاء عن حرص الجامعة عىل استضافة
ســمو أمري املنطقة ألنه قامة إدارية وعلمية متميزة ،ليعطــي إضافة نوعية متميزة
وانطالقة مباركة.

الميالد والنشأة

أمير القصيم

وتحدث ســموه قائالً" :بالحقيقة أنا مواطن سعودي أفتخر بأني مواطن يف بالد
الحرمني ،مكة املكرمة واملدينة املنــورة ،وأعرف أن هناك الكثري من مواطني البلدان
األخرى يتمنون أن يكونوا مواطنا سعوديا ،كيف ال وهي بالد مكة قبلة املسلمني ،التي
يتوجه لها املســلمون كل يوم خمس مرات ،هذا بحد ذاته فخر واعتزاز ،ومهما قدمنا
لهذا الوطن ،وال يأتي ذرة من الواجب علينا.
وعن ســرته قال سموه" :أنا مثل أي مواطن ولدت بالرياض وأتذكر أنني ولدت
ببيت طني ،يف شــارع الســويلم بالرياض والذي ال يبعد عن قرص الحكم إال تقريبا ً
 700مرت ،وكانت والدتي عام 1959م ،وكانت معظم الشــوارع غري مسفلتة ،حتى
كانت آنذاك ترابية ،وكنا وقتها عندما يمر الوالد امللك سعود -رحمه الله -عىل طريق
السويلم مُتجها إىل قرص الحكم ،كنا نفرح ونحن صغار نقف عىل الطريق و"نصفق
له" وانتقلنا بعد ذلك إىل بيت بشمال املربع.
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فيصل بن مشعل :نجاح دراسة الدكتوراه الخاصة بي كان بفضل الله
ثم دعم «الملك سلمان»
دراسته
وتجربة الدراسات العليا ومرحلة الدكتوراه
وعن حياته الدراسية والعلمية
قال سموه" :التحقت بالدراسة،
وقال كانت مراحل دراستي األوىل
االبتدائية واملتوسطة والثانوية يف
معهد العاصمة يف مدينة الرياض،
وعشــت حياتــي البدائية كأي
مواطن ســعودي ،نداعب جريانا
وال عندنــا أي حواجز مع الناس
والجريان ،وكان حتــى جرياننا
معظمهم من منقطــة القصيم،
وكنا كأطفال نلعب معهم األلعاب
الشعبية بالشارع".
وأضــاف ســموه" :أنهيت
املرحلــة الثانوية ودخلت جامعة
امللك سعود ،وكانت هناك خيارات
بالقبول وكنت أضع أول خياراتي
كليــة العلوم اإلداريــة ،وكانت
وقتها التجارة ،ولــم أكن مركزا
عىل التخصص بشكل كبري ،كنت
فقط أريــد كلية التجارة ألن فيها
تخصصات إدارية ،ويف تلك األيام
كانت هناك أحداث سياسية كربى
تثري اإلنســان ،فوجدت يف العلوم
السياسية رغبتي وميويل ،وكانت
يل قــراءة يف بعض السياســيني
مــن الصحابة ،ومــن الخلفاء،
وبعض الكتب ،واســتهواني هذا
التخصص ،عىل سبيل املثال ،من
الكتب التي قرأتها وأحببتها كتاب
"عباقرة العرب" والذي ركز فيه
عىل التعريف بعباقــرة العرب،
وكان به نوع من التجربة ملعرفة
الفراسة.
وأشار إىل أن دراسة اإلنسان
للمجال الذي يميــل إليه ويهواه
يساعده عىل اإلبداع فيه ،فالبعض
يذهــب لتخصص معــن تقليدا
لآلخرين ،ولكن إذا لم تكن عنده

الرغبة لهذا التخصص فلن يبدع،
مؤكدا أنه اتجه لليشء الذي يريده
وشــعر بأنه من املمكن أن يبدع
فيه ،ويمارسه بشــغف ،وكانت
األحداث وقتها ســاخنة باملنطقة
العربية إبان الغــزو اإلرسائييل
للبنان ،فاستهواه مجال السياسة
وعلومهــا ،وبعد ذلــك وجد أن
العلوم السياسية موجودة يف سرية
الرســول -صىل الله عليه وسلم-
يف تعاملــه يف صلــح الحديبية،
وتعامله مــع الصحابــة ،وأن
العلوم اإلسالمية موجود بها هذا
التخصص ،مشــرا إىل أن العلوم
الرشعيــة هي مقبض الســيف
بالنســبة للعلوم األخرى ،فما لم
تعرف العلــوم الرشعية والدين
اإلســامي ،فال يمكن أن تقبض
عىل الســيف من غري مقبضه ألنه
حتما سيجرحك.
وأضاف ســموه أنه بدافع
الفضول جمع كل الكتب واملناهج
التي درســها يف مراحل التعليم
االبتدائي واملتوســط والثانوي،
وأعــاد قراءتها مــرة أخرى ألن
نظرتــه بعدمــا تجاوز ســن
العرشين من عمره أصبحت غري
نظرته وهو يف وقتها ،مشــرا إىل
أنه بحث يف هذه الكتب عن اليشء
الذي فاته ولم يركز عليه حينها،
مؤكدا أن نظرة املجتمع يف بداية
الثمانينــات للخريــج الجامعي
كانت تشــبه النظرة للربوفيسور
اآلن ،ألنه يف تلك الفرتة كان الناس
يعتــرون الجامعي كأنه "وصل
إىل النجوم" ويعيش نشوة بشكل
كبري ،كما أكد ســموه أنه لم يكن
يخطط إلكمال دراســته بعد أن

أمير القصيم أثناء الحوار

أنهى الجامعــة يف عام 1982م،
والتحق بــوزارة الدفاع مع األمري
ســلطان -رحمه اللــه -وعمل
يف املســاعدات الخارجيــة ،ثم
استخبارات أمن القوات املسلحة،
وبعد ذلك البعثــة يف نهاية عام
1985م وبداية 1986م".
وعــن تجربــة الدراســات
العليا تحدث ســموه :بأن مرحلة
املاجستري أتت عندما كان يف وزارة
الدفاع وتم إبالغهم بوجود فرصة
لالبتعاث ،يف وقت كان هو يف أفضل
ســنوات عمره يف مرحلة الشباب
وكان مــرددا بالســفر للغربة،

ولكنه عقد العزم وتوكل عىل الله،
وبدأ الدراســة يف والية واشنطن
وقىض فيها عامــا واحدا كان من
أصعب السنوات بســبب الغربة
وعدم وجود العائلة بجانبه ،فبقي
هناك  6أشــهر وحيدا حتى جهز
كل يشء لقدومهــم ،ويف عام 86
أنهى دراسة اللغة ،وبعدها جاءه
القبول يف جامعة بوالية كاليفورنيا
وكانت البعثة ملدة  3أعوام ،ولكنه
اســتطاع إنهاء دراسته يف عامني
ونصف فقط بفضــل الله ،حيث
إنه لم يكن يرغــب بالبقاء أكثر،
وبالفعــل أنهى الرســالة يف 15

أبريل يف عام  88والذي كان يوافق
 18رمضان حيث وقعت الرسالة،
وقمت بالعــودة ملكــة مبارشة
للعبادة يف هذا الشهر الفضيل.
أمــا عــن مرحلة دراســته
للدكتوراه قال ســموه" :لم أكن
أفكــر فيها بعد العــودة للعمل،
حيــث وجه العم األمري ســلطان
بن عبدالعزيز -رحمــه الله -يف
ذلك الوقت بتعييني مستشــارا يف
مكتب الوزيــر ،وحدث أن قابلت
زميال يل يعمــل يف وزارة البلدية
والشــؤون القروية الدكتور زهري
زاهر عن طريــق الصدفة ،وقال

يل أنــا أحرض الدكتــوراه اآلن يف
بريطانيا بـ"االنتســاب" ،وقلت
يشء جيد ألننــي أعرف أن األمري
ســلطان يرفــض بأننــي أكمل
دراســتي وأترك العمل بســبب
وجــود العديد مــن امللفات لدي
بالوزارة ،وقمــت بعدها بجانب
من الخصوصية بالسفر لربيطانيا
وعرفني الدكتور عىل أحد الدكاترة
هناك ووافقوا عــى أنني أدرس
باالنتســاب ،وقدمت عىل الجامعة
وغامرت بالذهاب واالستئذان من
األمري سلطان فوافق عىل رشط بأن
عميل ال يتأثر".

قصة اتجاهه
لتأليف الكتب
حكــى صاحب الســمو
امللكي أنه كان دائم االستماع
إلذاعة القرآن الكريم بالسيارة
والبيــت ،واســتمع ذات يوم
وهــو يف طريقــه إىل املطار
الســتقبال والده لربنامج نور
عىل الدرب يتحدث فيه فضيلة
الشــيخ ابن عثيمني وســأله
ســائل عن حديث الرســول
صــى الله عليه وســلم "إذا
مات ابن آدم انقطع عمله إال
من ثالث :صدقــة جارية أو
ابن صالح يدعــو له أو علم
ينتفــع به" ،ثم قال الشــيخ
صحيح ،وأكــد أن علما ً ينتفع

به هذا هو أرجاهــا ،وحينها
بدأت أفكر يف أن أفعل شــيئا
ينتفع به كعلم ،وأخذتها مثل
الرسالة ،وبدأت أول مؤلفاتي
يف عام 1418هـ ،والحمد لله
بدأت أقرأ وجمعتــه وألفته،
ومن ذلك الوقــت بدأت رغبة
عشــق التأليف فيمــا تربأ به
الذمة الطــاع العالم ،وهذه
من ثمرات االستماع للمصادر
الرائعة عندنــا ومنها إذاعة
القرآن الكريــم التي يعتربها
أقدم جامعة لتعليم كتاب الله
وسنة رسوله.
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أول رسالة تتحدث عن نظام الحكم في المملكة
المجالس المفتوحة
وعن موضوع رسائله العلمية
قال أمري القصيم" :كانت رسالتي
باملاجســتري عن املجالس املفتوحة
باململكة العربية والتي كان يجهلها
الغــرب ،وعن اســتقبال القيادة
للمواطنــن واســتماع طلباتهم
ورغباتهم ،حيــث إن امللك وكذلك
ويل العهد ،ووزير الداخلية وأمراء
املناطق يســتقبلون يف مجالسهم
املواطنني واملشايخ ،ومن لديه طلب
يكتبه ويقدمه بشكل يومي ،وهذه
من أهم عنارص وأســس الحكم يف
اململكة العربية الســعودية ،والتي
يؤكــد عليها دائما لحل مشــاكل
املواطنني ،وهو مبــدأ من مبادئ
الحكم يف اململكة العربية والسعودية
والتي ال تحيد عنها ،حيث لم تكن
الواليات املتحدة األمريكية والدول
األخرى يعرفون عنها".
وقد جاءته فكرة هذه الرسالة
حينمــا كان طالبا يف املاجســتري
وقرأ كتابا من تأليف أحد أساتذته
وهو الدكتور عبدالله القباع ،وكان
الكتاب عن السياســة الخارجية
الســعودية ،ووجد سموه يف إحدى
الفقرات يف عنارص اتخاذ القرار يف
سياسة اململكة العربية السعودية،
فقرة عن املجالس املفتوحة فرسخ

يف ذهنه هذا املوضوع ،وبدأ يبحث
عن مصادر ولــم يجد أي مصدر،
حيث لم يكــن يف ذلك الوقت يوجد
إنرتنــت ،وكانت فقــط املكتبات،
وكانــت هذه معانــاة كبري حيث
زار مكتبة الكونغرس ووجد فيها
كتابني فقط وزار أخرى ووجد كتابا
آخر ،وحينما رجعت قال للدكتور
القبــاع بأنه ســيجعل موضوع
املجالس املفتوحة عنوانا لرسالته،
فقال له الدكتور ال أنصحك بسبب
عدم وجود مراجع فأنت ســتواجه
تحديا كبريا.
وعن أهمية موضوع املجالس
املفتوحة أكد سموه عىل أن املجالس
املفتوحة هي امتداد للحراك والرتاث
اإلســامي والعربــي ،حيث كان
النبي -صىل الله عليه وســلم -قد
بدا باملجالس املفتوحة حينما كان
يســتقبل الصحابة والناس عامة
وأصحاب الحل والعقد يف املسجد،
ومن هنا بــدأت املجالس املفتوحة
حتى بداية اململكة ،وهذا منهج اآلباء
واألجداد منذ الدولة السعودية األوىل
واإلمام محمد والدولة الســعودية
الثانية اإلمام تركي ومن ثم الدولة
السعودية الثالثة امللك عبدالعزيز،
حيث كان استقبال املواطنني يوميا ً

ضمن برنامج «تجربتي في الحياة»

يف عهد امللك املؤسس وامللك سعود،
ثــم أوكلت املهمة ألمــراء املناطق
جميعا.
وأضــاف أمــر القصيم أنه
ذهب لربيطانيا وقيل له يف الجامعة
بأنه من ضمــن املراجع املقابالت
الشخصية فتوجهت للملك سلمان،
حفظه اللــه ،حينمــا كان أمريا
للرياض ،لكونه مــن أقدم األمراء
ويعرفه منذ نعومــة أظفاره ،فقد
ذهب له وأخــره عن هذا موضوع
وطلب منه شــيئني األول مقابلة
شخصية معه ،حفظه الله ،والثاني
اســتبيان يوزع يف إمارة الرياض،
فقال امللك سلمان توكل عىل الله أنا
موافق ،وســألني متى تريد إجراء
املقابلــة ،فقال غــدا فقال أحرض
أسئلتك وتعاىل.
وأردف :ســهرت ذلك اليوم
وقرأت وحرضت األســئلة بشكل
جيد ،وجلست معه باملكتب ساعة
وطرحت كل أسئلتي وبعدها سألني
عن االســتبيان وجهزتــه بعدها
بيومني وســلمته ملدير العالقات يف
إمارة الرياض ،وذهبت للدراســة
هناك وأصبحــت أتابع معه ،وقال
يل مرشف الرسالة أنت اآلن تمتلك
مصدرين وقطعت نصف املشوار،

وقمت بعدهــا بالبحث عن مراجع
لتؤكد هذا الــكالم ،وكان وقتها ال
يوجد مرجع واحد يتكلم حول نظام
الحكم باململكة ولم يتطرق أحد له،
وبعد جهد طويل وبحث متواصل
وجدت  20مرجعا ومنها لقادة كتبوا
عن نظام القبلية وأسس الجوانب
االجتماعيــة إلدارة البالد ،وكانت
كل هذه املراجع ليســت سياسية،
وعدت للمملكة للعمل عىل الرسالة
ويف أبريل عام  88عمل يل املقابلة
الشخصية ملناقشــة الرسالة ،لكن
ذلك الوقت لــم يكن هنالك إنرتنت
إلقناع الدكاتــرة بالواقع املوجود
لدينا فأخــذت أرشطة فيديو وهي
تسجيل ملقابلة امللك للمواطنني وهو
امللك فهد وامللك عبدالله حينما كان
يف والية العهد واألمري سلطان واألمري
نايف وامللك سلمان ،وكان تصويرا
كامال عن استقبال املواطنني ،وهذه
األفالم تثبت بأن موضوعي رشعي
 % 100وأقنعتهــم بذلك ،وأنهيت
الدراسة بفضل الله.
ويروي سموه أن امللك سلمان
جزاه الله خري الجزاء -حينما كانأمريا عىل الرياض قــد تبنى هذه
الدراسة وكان سببا يف نجاحها بعد
فضل الله ،عز وجــل ،فقد دعمها

بكل ما تعنيــه الكلمة من معنى،
وبعدها خــرج الكتاب وأحرضته
باللغة اإلنجليزية وقال يل مبارشة
ترجم هذا الكتاب واستعنت بصديق
يف كلية امللك عبدالعزيز الحربية ملم
باللغة اإلنجليزية وطلبته الرتجمة
العاجلة لهذه الرســالة ،وترجمها
يف  90صفحــة يف  3أيام ،وأخذتها
من الطباعة للملك سلمان مبارش ًة
وســلمته إياها وخرجــت بعدها،
وتلقيت اتصاال يف مغرب ذلك اليوم
من امللك سلمان وقال منذ خرجت
وأنا اقرأ الرسالة وطلبني للحضور
بالغد مع نســخة ثانية ،وحينما
حرضت قال اآلن تأخذ الرســالة
للملك فهد رحمــه الله ،حيث كان
يفتخــر ويعتز بهــا إذ كانت أول
رسالة تتحدث عن نظام الحكم يف
اململكة بترشيح عىل مستوى علمي
ورشعي لهــذه البــاد ،وتحولت
الرســالة من صياغة أكاديمية إىل
صياغة كتاب وتوجه امللك سلمان
بكتابة مقدمة هذا الكتاب.
من جهته ،أكد عميد شــؤون
الطالب الدكتور عيل العقالء أن هذا
اللقاء يعد لقاء اســتثنائيا لجامعة
ظل عطائها األكاديمي
القصيم يف ِ
وبرامجها
املتواصل وأنشــطتِها
ِ
ِ

املتعددةِ ،كما يأتي هذا اللقا ُء املتمي ُز
ُ
شمسها
ليكتم َل بد ُرها وتســط ُع
وينز ُل غيثُها بهذا اللقا ِء النوعي مع
ري
ري
ري اإلنسانيةِ  ،وأم ِ
القلوب وأم ِ
أم ِ
ِ
ِ
ِ
واللقاءات النريةِ،
املبادرات املتميز ِة
صاحــب الكلمةِ
املحبوب
رينــا
أم ِ
ِ
ِ
الصادقةِ والعطا ِء املتجددِ والقامةِ
ُ
ســمو
ولقاءات
العلميةِ واإلداريةِ ،
ِ
ري العابر ُة املتعددةُ
دروس سائرةٌ
ُ
األم ِ
متعديةِ يستفي ُد منها الجميع.
وأشار "العقالء" إىل أن سم ُو
ري أطل علينا بخالصةِ تجار ِبه يف
األم ِ
ُ
تميزه
الحياةِ،
لنتعرف منِه عىل ِّ
رس ِ
املتنــوع واملتجددِ،
ومعني عطائِه
ِ
فكــم نحن ســعداء وفخورون يف
ً
ً
متنقلة
جامعة
الجامعة بأن نلتقي
تحوي صنوفا من املعارف وعديدا
التجــارب وهي منب ٌع لألخالق،
من
ِ
وموط ٌن للقيم ومع ٌ
ني للعطاء ،سائال
الله أن يرعاه وأن يكل َل مســعاه
وأن يسد َد خطاه وأن يحف َ
ظ بالدَنا
ويدي َم ع َزها وأمنَها وسؤددَها وأن
يحف َ
ظ خــاد َم الحرمني الرشيفني
َ
َ
ِالعزيز وسموَ
املل َك سلمان بن عبد
ِ
صاحبَ
الســمو
ويل عهدِه األمني
ِ
ِ
َ
امللكي األمريَ محم َد َ
بن
بن
ســلمان ِ
عبدالعزيز ،حفظهما الله يف حلهما
وترحالهما.

الجامعة تعرض فيلما عن مسيرة «فيصل بن مشعل»

عرضت جامعة القصيــم فيلما ً وثائقيا ً
يحكي ســرة صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن ســعود بن
عبدالعزيز أمري منطقــة القصيم ،للتعريف
بمسريته وعرضها لطلبة ومنسوبي الجامعة،
وذلــك يف يوم األحد املــايض خالل ترشيف
ســموه للجامعة ضمن برنامج "تجربتي يف
الحياة" الذي أطلقته الجامعة باســتضافة
رأس الهرم باملنطقــة ،للحديث عن خرباته
وتجاربه الحياتية كتجربة ملهمة ،ولكشــف
التفاصيل عن حياته العملية والعلمية ،وذلك
ضمن اللقاء األول الذي تنظمه عمادة شؤون
الطالب بالجامعة.
وتضمــن الفيلم التعريف بســمو أمري
املنطقة والــذي ولد يف الرياض عام 1959م،
وهو االبن األكرب لصاحب السمو امللكي األمري
مشعل بن ســعود بن عبدالعزيز آل سعود،
وتخرج يف عام  1402هـ بدرجة البكالوريوس
يف العلوم السياسة من جامعة امللك سعود ،ثم
ابتعث إىل الواليات املتحدة األمريكية ليحصل
عىل درجة املاجستري يف العلوم السياسية من
جامعة تشيكو بوالية كاليفورنيا عام 1408
هـ ،ثم توج ســموه تحصيله العلمي بدرجة
الدكتوراه يف العلوم السياســية من جامعة
دورهام يف اململكة املتحدة عام 1420هـ.
كما تناول الحياة العملية لســمو أمري
املنطقة ،حيث عُ ني سموه بعد التخرج بوزارة
الدفاع والطريان يف إدارة التعاون واملساعدات
الخارجية ،ثم عمل يف هيئة االستخبارات واألمن
يف القوات املسلحة بوزارة الدفاع والطريان ،ثم

مستشارا ً بمكتب سمو النائب الثاني لرئيس
مجلس الوزراء ،ثم نائبا ً ألمري منطقة القصيم،
ثم أمريا ً لها حتى وقتنا الحايل.
وشارك ســموه خالل فرتة عمله نائبا ً
ألمري منطقــة القصيم ومن ثــم أمريا ً لها
يف استحداث حلول للمشــكالت التي أدت
لتعثر بعــض املشــاريع التنموية بحكمة
ورويــة ،وكان مثاال ً لإلخــاص والحرص
والنزاهة ،وأســهم وبشكل فعال يف تطوير
املنطقة بفكره النري ونظرته الثاقبة ،ودعمه
الالمحدود لكل ما فيه مصلحة أهايل منطقة
القصيم ،فهو الداعم واملوجه األول لشــباب
وشابات املنطقة.
وكان ومــا زال مهتما ً بالحراك الثقايف،
فهو الداعم األول للمثقفني يف املنطقة ،حيث
أســس يف عام 1433هـ أول مكتبة رقمية
يف السعودية تحمل شهادة تسجيل ،كما أن
لسموه مجموعة كبرية من الكتب واملؤلفات
منها :ما ترجم للغات متعددة كاإلنجليزية
واألوردية والفلبينية واإلندونيسية واملليبارية
والرسيالنكيــة والبنجالدشــية والهندية،
ولســموه مشــاركات متعددة يف ندوات
ولقاءات ومحارضات مختلفة.
كما كشف الفيلم حرص سموه عىل أن
يكون مجلســه بقرص التوحيد منربا ً ثقافيا ً
ينري علما ً ومعرفة مســاء كل يوم إثنني من
كل أســبوع ،يناقش فيه ويدير كفة الحوار
ليلتقي يف ضيافته املبدعــون واملثقفون يف
شتى املجاالت ،متبنيا ً الدعوة من خالل هذا
اللقاء األســبوعي لجملة من املبادرات التي

جانب من الحوار

تصب ملا فيه مصلحة الفرد واملجتمع.
واستشعارا ً من ســموه لدور املواطن
يف خدمة املجتمع ،كانت لسموه وقفات مع
املواطن منها :تدشــن شعار إمارة منطقة
القصيــم "خدمة املواطــن أوالً" و"خدمة
صوت املواطن" عــر البوابة اإللكرتونية يف
شبكة اإلنرتنت.
وألن اإلرهــاب والفكــر الضــال آفة
املجتمع ،سعى سموه لدحض هذه األفكار
املنحرفة واملنافية للدين اإلســامي ،مدشنا ً

حملة "معا ً ضــد اإلرهاب والفكر الضال"،
وأيضا جائزة األمن الفكري ،وحساب خطر
اإلرهاب باللغة اإلنجليزية عرب موقع التواصل
االجتماعي "تويرت".
وقد اســتعرض الفيلم أيضا مســرة
التطور والنجاح التي توجت بشكل مرشف
يف حفل استقبال خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،مؤخراً،
وكان ســموه خلف هذا النجاح ،فكان هو
رجل امليدان األول باملنطقة ،بمتابعته الدقيقة

خطوة بخطوة حتى ظهر حفل أهايل املنطقة
بما يليق بالضيف الكريم ،والزيارة امللكية،
وكان خطابه رسالة اعتزاز وفخر يشهد بها
الصغري والكبري يف منطقة القصيم ،ملا حملت
كلماته من صدق الشعور وجميل العاطفة.
وقد اتضح من الفيلم أن سموه هو املفكر
واملثقف ،وهو األب الحاني واألخ والصديق،
وهو من مد يده لكل أهايل املنطقة ،مساعدا ً
وناصحا ً ومعيناً ،هو فيصل بن مشــعل بن
سعود بن عبدالعزيز أمري املنطقة.
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تجربتي في الحياة 07

صورة وتعليق
خالل اســتضافة الجامعة لصاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
يف برنامج "تجربتي يف الحياة" ،عرض األستاذ فهد بن نومة املرشف عىل إدارة اإلعالم واالتصال بالجامعة الذي
أدار اللقاء ،مجموعة من الصور عىل سمو أمري املنطقة ضمن فقرة بعنوان صورة وتعليق.

وكانت الصورة األولى لجاللة الملك سعود بن عبدالعزيز ،يرحمه الله:
وعلق سموه عليها قائال" :إن الملك سعود -رحمه الله -كان شريكا للمؤسس في جميع حروبه ،وأنا
فتحــت عينــي وهــو أمامــي وقد احتضننــي  3مرات وأنا صغير في الســن ،ومازلت أتخيله ليــا ونهارا أمام
عيني ،وهو كان والدا ألبناء هذه البالد مثلما كان الملك عبدالعزيز والدنا جميعا وأبناؤه من بعده".

وعرضت الصورة الثانية لصاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ،يرحمه الله:
ُ
وعلق سموه بأنه كان رحمه الله صاحب فضل كبير ،وقد استفاد سموه منه كثيرا ،سائال الله أن يغفر
مشــيرا إلــى أنه كان قامة كبيــرة في جميع
لــه ويرحمــه ،حيــث إنــه تعلــم منه أكثر مما تعلم في الدراســة،
ً
أموره ،فهو رجل عاصر الملوك كلهم منذ عهد الملك عبدالعزيز ومن بعده ،وجمع تجربته في معاصرتهم.

وجاءت الصورة الثالثة لخادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود يحفظه الله،
أثناء قدومه للقصيم :وعلق سموه بأنه -حفظه الله -له فضل كبير عليه ال ينساه في حياته ،وال يستطيع
مشــيرا إلى أنه كان يراه منذ أن كان عمره  13عامــا ،ولم ينقطع عنه في الرياض
أن يوفــه حقــه مهمــا ذكــر،
ً
بشكل أسبوعي إن لم يكن يوميا لالستفادة من خبرته.

وفي الصورة الرابعة ظهر صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز ولي العهد
يحفظه الله :حيث علق سموه أنه هو الشاب المتألق الطموح صاحب الرؤية ،فهو أمل هذه البالد ومصدر
فخــر واعتــزاز ،وهــو صاحــب الرأي الســديد ،فهــو من خيرة الرجــال الذين يعتمــد عليهم والذين ســيحققون
للبالد الخير الكثير ،سائال الله سبحانه أن يوفقه ويعينه.

وكانت الصورة الخامســة لصاحب الســمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشــعل مع والده صاحب الســمو
الملكي األمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز يحفظهم الله ،فعلق قائال" :الوالد يقف الحديث عنه ،ألن شهادتي
فيــه مجروحــة فــي توجيهــه وعطفه وحنانه ،ونحن نفتخر بأســرتنا وجميع أســر هــذه البالد بأن البر مبــدأ في حياتنا،
فكان الملك عبدالعزيز -رحمه الله -حينما دخل الرياض ال يسكن في الدور العلوي واإلمام عبدالرحمن بالسفلي،
راض علي" فهذه سنة في أسرتنا ولله الحمد".
وال يغادر ألي سفر إال ويأتي ويقبل ركبته ويده ويقول له "أنت ٍ

وعــن الصــورة السادســة التــي كانــت لصاحــب الســمو الملكي األميــر الدكتــور فيصل بن مشــعل بن
ســعود بــن عبدالعزيــز أثنــاء حديثــه عــن المشــاريع فــي زيــارة الملك األخيــرة للمنطقــة :أكد ســموه أن كل
مشــيرا إلى أنه شــعر بالفخر لقراءة هذه
اإلنجــازات التــي تحققــت كانت بدعم كبير من حكومتنا الرشــيدة،
ً
المشــاريع أمــام ولــي أمر المســلمين ،وبفضل الله لدينا في منطقة مــن  13منطقة مثل هذه المليارات
التي تصرف لخدمة المواطنين ،وتقديم الرفاهية لهم.
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أمير القصيم يدشن أعمال المعرض السعودي «رحالت»3

دشــن صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
ســعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيم ،املعرض الســعودي الثالث

للسفر والســياحة والصيد «رحالت
 »3بمركز القصيم الدويل للمؤتمرات
واملعارض بمدينة بريدة ،بمشاركة
أكثــر مــن  60رشكــة ومعرضا،

بحضور وكيل إمارة املنطقة الدكتور
عبدالرحمن الــوزان ،وأمني املنطقة
املهندس محمد املجيل ،ومستشــار
أمري منطقة القصيم إبراهيم املاجد،

وعدد من مديري الجهات الحكومية
والخاصــة واملهتمني .وفور وصوله
تجول سموه داخل املعرض مستمعا ً
لرشح مفصل من قبل مدير املعرض

الســعودي الثالث للسفر والسياحة
والصيد «رحالت  »2018سليمان بن
إبراهيم العمري ،الذي أكد لسموه أن
الرشكات املشاركة يف املعرض عكست
واقع الســياحة والصيد والســفر
واالهتمام بثقافة املنطقة الطبيعية،
مطلعا ً ســموه عىل أركان الجهات
الحكومية واألهلية املشاركة ،والتقى
ســمو أمري منطقــة القصيم خالل
جولته بعدد من املختصني يف صناعة
السفر والسياحة والرتفيه والشباب،
وشاهد سموه بعد ذلك فيلما ً وثائقيا ً
يحكي مسرية معرض رحالت ،بعد
ذلك تفضل ســموه بتكريم الرعاة
واملشــاركني والداعمــن ورشكاء
النجاح ،وتسلم سموه درعا ً تذكاريا ً
بهذه املناسبة.

وأكــد صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
ســعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيم ،أن إقامة مثل هذه امللتقيات
واملعارض أمر مهــم وجيد وخادم
للقطاع الســياحي ،خاصة ملا تمتاز
به املنطقة مــن إيجابية خالل هذا
املوسم ،مشــرا ً إىل أن القصيم لديها
من االمتيازات واملواقع ما يجعل منها
منطقة قادرة عىل التفوق يف السياحة
الشتوية ،سائالً املوىل -عز وجل -أن
يبارك بالجهود ،داعيــا ً املوىل -عز
وجل -أن يديم عىل هذه البالد بقيادة
خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل
عهده األمــن -حفظهما الله -نعمة
األمن واألمان والنماء الدائم.

«رحالت  »3يحقق قوة شرائية ويحظى بتوافد آالف الزوار
اســتطاع املعرض السعودي الثالث
للسفر والســياحة والصيد «رحالت ،»3
الذي تقــام فعالياته بمركــز القصيم
الدويل للمؤتمرات بربيدة ،أن يحقق قوة
رشائية من قبل زوار املعرض ،تزامنا ً مع
فصل الشتاء والرحالت الربية ،مما دفع
بأكثر من  60جهــة عارضة يف مجاالت
السفر والســياحة والرحالت إىل توفري
كافة املستلزمات لتلبية احتياجات الزوار
واملستهلكني ،حيث يشهد املعرض توافد
آالف الزوار يومياً.
وأكد مدير اللجنة اإلعالمية للمعرض
أحمــد الدهش ،أن املعرض اســتقطب
املهتمني بالســياحة والرحالت بشــكل
ملمــوس ،الفتا ً إىل أن إقبال املتســوقني
ارتكز عىل لوازم الرحالت الربية بأنواعها،

مشــرا ً إىل أن املعرض بتنوع فعالياته
وبرامجه ومواكبته تطلعــات املهتمني
بالسفر والرحالت والصيد يربهن للجميع
عىل أنه املعــرض املتخصص بالرحالت
عىل مستوى املنطقة.
من جانبــه ،أوضــح الزائر محمد
الخالدي من محافظة األسياح أنه يحرص
يف كل عــام عــى التواجــد يف املعرض
واالطالع عىل أحدث املســتلزمات الربية،
مشــرا ً إىل أن مثالية األسعار ومالءمتها
وتنافس الجهات العارضة إليجاد عروض
وتخفيضات متميزة جعلته يتواجد بشكل
دوري.
وبني فهد القرعــاوي من محافظة
عنيزة ،أن املعرض متميز ومتكامل وحقق
تطلعــات املهتمني بالســفر والرحالت

والصيــد يف املنطقة ،مؤكــدا ً أن تواجد
أكثر من  60جهــة عارضة يربهن عىل
نجاح وقوة املعرض عىل مستوى اململكة،
مثنيا ً عىل جهود القائمني عىل املعرض يف
توفري كل ما يخص مستلزمات السياحة
والرحالت والصيد.
يذكر أن املعرض يشهد مجموعة من
الفعاليات والربامج الهادفة التي تستهوي
طبقات املجتمع ،ويقدم مسابقات متنوعة
وأمسيات شعرية هادفة ،كما يستقطب
بني جنباتــه أهم مصنعــي وموزعي
أجهزة ومعدات الرحالت ورشكات النقل
والسفر والســياحة ،ويوفر أكثر من 65
وظيفة مؤقتة للشــباب ،بمشاركة عدد
من الجهات الحكومية واألهلية والخريية
واالجتماعية.

خالل جلسته األسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة

األمير فيصل بن مشعل :التفكك األسري أصبح من أخطر المهددات التي تواجه المجتمعات
أكد صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن
عبدالعزيز أمري منطقة القصيم ،عىل أن
التفكك األرسي أصبح من أخطر املهددات
التي تواجه املجتمعات يف العالم ،مشريا ً
ســموه إىل أن الزمن قــد اختلف خالل
خمسني عاماً ،وأن مســؤولية الفرد قد
ارتفعت خاصة فيما يتعلق بمسؤولياته
تجاه أرسته ومتابعته لها ،وتعزيزه روح
الرتابــط األرسي بني أفراد عائلته ،مبينا ً
أن عىل الجميع رضورة املساهمة يف بناء
جيل وأرسة متعاضدة قادرة عىل مواجهة
الصعاب وتحمل املسؤولية.
وقال ســموه :إن عــى األب واألم
وأفراد األرسة تحمل مسؤولياتهم تجاه
أبنائهم بتعزيــز روح التكاتف داخلهم
وزرع املحبة والوئــام لديهم ،وأن عىل
كل فرد القيام بدور أكرب بمتابعة أفراد
أرستــه ،وعىل املهمــل أال يحمل الدولة
القيام بمهام هي من مسؤولياته ،فكلكم
راع وكلكم مســؤول عن رعيته ،وأول
املسؤولية لإلنسان هي أرسته.
وأكد ســمو األمري فيصل بن مشعل
أن عىل التعليم والشــؤون اإلســامية

والشؤون االجتماعية وغريها من أجهزة
الدولــة ذات العالقة من مؤسســات
املجتمع املدني مســؤولية كبرية تجاه
تعزيــز وتوعيــة املجتمــع يف الرتابط
األرسي ،وعليهــا مضاعفــة جهودها
والقيام بدورهــا يف تعزيز هذا الجانب،
مؤكدا ً عىل أن وسائل التواصل االجتماعي
أسهمت يف تفكيك محيط األرسة ،وعززت
مــن ابتعاد اآلبــاء واألمهــات واألبناء
والفتيات عن بعضهم البعض ،وأسهمت
يف صناعة عزلــة اجتماعية وفجوة بني
أفــراد األرسة الواحــدة ،وتحولت من
التواصــل الفعــال إىل أن أصبحت من
أدوات التفكك االجتماعــي ،مؤكدا ً عىل
رضورة أن يأخذ كل فرد من أفراد األرسة
دوره بمتابعة نفسه ومحيطه ،وأن عىل
كل فرد مســؤولية عظيمة تجاه أبنائه
وبناته ومتابعتهم والتعامل معهم بكل
مسؤولية وجدّ ،سائال ً املوىل -عز وجل-
أن يحفظ هذه البالد وقيادتها وأبناءها،
وأن يديــم عليها نعمة األمــن واألمان
والسالمة واالستقرار.
وقدم الشــيخ محمد بن ســليمان
املهنا ،ورقة عن «الرتابط األرسي ..بوابة

الســلم االجتماعي» وقــال :إن الرتابط
األرسي هو ما يكون بني األرسة الواحدة
من تقارب وتالحم وتعــاون وتكاتف،
مضيفا ً أن األرسة يف لغــة العرب أيضا ً
هي الجماعة التي يربطها أمر مشرتك،
وأن أرسة الرجل هم رهطه ،وال تنحرص
يف األقارب فحسب ،وأن السلم االجتماعي
هو مظهر من مظاهر األمن والســام
بمفهومه العام ،وأن الرتابط األرسي هو

بوابة لهذا السلم االجتماعي.
وأشــار املهنــا إىل أن كثــرا من
املشــكالت يف املجتمع ســببها التفكك
األرسي واعتناق الشاب األفكار املنحرفة،
وانضمامه للفئــات الضالة والعصابات
املجرمة ،ووقوعه يف األوحال والسيئات،
مبينــا ً عىل أن مــن أهم أســباب تلك
املشــكالت غياب دور الوالدين بشكل
خاص واألرسة بشكل عام ،مؤكدا ً عىل أن

من أهــم أدوات التحصني قيام الوالدين
بما عليهما من حقــوق تجاه أوالدهما،
وذلك ببذل الوسع يف الرتبية وإبقاء حبل
الصلة بينهما ممدودا ً قويا ،مبينا ً عىل أن
األوالد والفتيات الذين يتمتعون بعالقات
طيبة حميمة بوالديهم وأرستهم هم أقل
نسبة انحراف ،وإن حصل يشء من ذلك
كانت تلك العالقــة والرتابط يف أرسته
سببا ً لعودته للصواب.
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مدير تعليم البكيرية" يرعى حفل تكريم المتفوقين
بمدرسة ثانوية الفويلق

رعى مدير تعليــم البكريية
الدكتور خالد بــن راجح الراجح
صباح يــوم األربعاء حفل تكريم
الطالب املتفوقــن والذي نضمه
اإلرشاد الطالبي بمدرسة ثانوية
الفويلق بمركز الفويلق بحضور
املساعد للشؤون التعليمية األستاذ
محمد بن عــي القضيبي ورئيس
قســم التوجيه واإلرشاد األستاذ
سليمان بن عبدالرحمن الخليفي
وعدد مــن القيــادات التعليمية
وأولياء األمور ومنسوبي املدرسة .
حيث بدأ الحفــل الخطابي
بآيات عطــرة تالها الطالب أيوب
بن حمود البرشي بعد ذلك تحدث
قائد املدرسة األستاذ عبدالرحمن
بن عبدي البرشي قائالً إن مبادرة
تكريم الطــاب املتفوقني بادرة
تثلج الصدر لطالب يســتحقون

التكريم ،وما ذلــك إال دليل عىل
املتابعة واملثابرة ،مقدما شــكره
للجميع عىل حرصهم لتكريم هذه
الكوكبة املتميزة من أبنائنا ،حاثا ً
جميع الطــاب عىل بذل قصارى
الجهد يف مواصلة التفوق فالوطن

يحتــاج منا الكثــر والكثري بعد
ذلك عرض مرئي ألبرز أنشــطة
املدرسة خالل هذا الفصل الحايل
بعد ذلــك تحدث مديــر التعليم
بكلمة أكــد خاللها عــى أهمية
دعم املتفوقني واملتميزين يف كافة

املراحل الدراسية باعتبارهم عماد
األمة ومستقبل نهضة هذه البالد
ً
واصفا تكريمهم وتكريم
املباركة،
معلميهم بالواجب عىل جميع أفراد
املجتمع تحفيزا ً لهــم وبثا ً لروح
التنافس الرشيف بينهم.

شرطة الرس توقع بمقيم آسيوي متهم بتزوير الوثائق

رصح املتحــدث اإلعالمي لرشطة منطقــة القصيم بأن
نتائج املتابعة األمنية لجرائم التزييف والتزوير التي بارشتها
بفضل من
الجهات املختصة برشطة محافظة الرس أسفرت -
ٍ
الله  -عن ضبط مقي ٍم من الجنسية البنجالديشية  ،وذلك بعد
توفر الدالئل عىل امتهانه تزوير الوثائق واملستندات باستخدام
ٍ
ٍ
ومعدات تقنية مقابل حصوله عىل مبالغ
بأدوات
معمل مجهز
ٍ
مالية  ،وبمبارشة إجراءات االستدالل األولية أقر بما نسب إليه
ُ
هويات إقامةٍ
 ،وجرى إيقافه وتحريز املضبوطات التي تشمل
ُ
تأمني صحي مزورة  ،وإحالة القضية
ورخص قيادة وبطاقات
ٍ
لفرع النيابة العامة .ورشطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك
لتؤكد حرص وزارة الداخلية عىل أمن الوطن واملواطن واملقيم
وأن الجهات األمنية ســتعمل بكل قــوة وحزم ورصامة عىل
ردع كل من تسول له نفســه املساس بأمن املجتمع وسالمته
واستقراره .

«عمل القصيم» يشدد على تطبيق
اشتراطات السالمة والصحة المهنية في
المنشآت أثناء تشغيل العمالة بالشتاء
رصح مدير فرع وزارة العمل
والتنمية االجتماعيــة بالقصيم
تركي بن عبدالرحمن املانع ،بأن
الفرق التفتيشــية التابعة لفرع
الوزارة تقــوم بتكثيف الزيارات
التفتيشية عىل املشاريع اإلنشائية
مع دخول فصل الشــتاء وأثناء
التقلبات الجوية ،وذلك للتأكد من
التزام املنشآت بتطبيق اشرتاطات
ومبادئ السالمة والصحة املهنية،
لتعزيز ثقافة الوقاية ورفع وعي

أصحاب األعمال والعاملني بأهمية
االمتثال الشــراطات الســامة
والصحة املهنية .وأوضح «املانع
« أن الــوزارة لن تتهاون يف إيقاع
العقوبة عىل املنشآت غري امللتزمة
واملخالفــة لقرارات الســامة
والصحة املهنيــة ،والتي نصت
عىل عقوبات للمخالفني ،مبينا ً أن
بعض العقوبات تصل إىل  25ألف
ريال وتتعدد بتعدد العمالة.

رئيس التجمع الصحي بالقصيم يدشن عيادة
الطب االتصالي بالصحة العامة
دشــن معايل الدكتور منصور
الحوايس رئيــس التجمع الصحي
األول بالقصيم ،بحضور مدير عام
الشــؤون الصحية بمنطقة القصيم
األســتاذ مطلق بن دغيم الخمعيل،
ومساعد الصحة العامة األخصائي
محمد بن عبدالرحمن املانع ،عيادة
الطب االتصايل بالصحــة العامة،
وذلــك لتفعيل تطبيــق (صحة)
الذي أطلقتــه وزارة الصحة ،حيث
يتواصــل العمل يف العيــادة من
الساعة الثامنة صباحا ً حتى الثانية
عرشة مساءً ،ويرشف عليها منسق
العيادة بالصحة العامة مدير إدارة
التثقيف اإلكلينيكــي هادي مهدي
العنزي ،ويشارك يف العيادة أكثر من
 32طبيبا وطبيبة من استشــاريني
وأخصائيني يف مجــال طب األرسة
باملنطقة.

ويعترب اســتخدام التقنية أهم
املمكنات لنمــوذج الخدمة الطبية
ضمن خطة التحول الوطني لوزارة
الصحــة ،ومع اســتخدام التقنية
يســهل عىل الفرد الوصول للخدمة،
فكثري من الحاالت املرضية ال تحتاج
أن تذهب إىل املركز أو املستشفيات،
وكذلك إمكانيــة رصف الدواء من
خالل الوصفة اإللكرتونية.
ويســتخدم تطبيق «صحة»
اإللكرتونــي بالــوزارة من خالل
األجهزة الذكية ،بحيث يستطيع أي
شــخص تنزيل الربنامج عرب متجر
آي أو إس “آبل” ومتجر األندرويد،
وبعد التسجيل يف التطبيق يمكن ألي
شخص أن يحصل عىل أي استشارة
طبيــة وأي تثقيف عرب ثالث طرق:
املحادثة الكتابيــة أو الصوتية أو
املرئية.

قامت فرق اللجنــة الوطنية
ملكافحة التبــغ بمصادرة أكثر من
 550من مواد التبغ ومشــتقاتها
خالل جوالت بمنافذ البيع بمنطقة
القصيم.
وأوضحــت صحــة القصيم
أن الجوالت امليدانيــة يتم تنفيذها
أســبوعيا ً عىل منافذ بيــع التبغ
ومشتقاته ،وذلك بهدف التأكد من
عدم أي مخالفات للنظام.
وأشارت صحة القصيم إىل أنه
تم ضبط مخالفات ومصادرة قرابة
 550مادة مــن التبغ والصناعات

ذات العالقة بهــا فيما تم إيقاع 4
تعهدات عىل منافذ بيع.
وتمت مصــادرة  420علبة
دخان أقل من  20ســيجارة و82
كيلو معســل مخلــوط مجهول
املصدر و 41معسال أقل من 250
جرامــا وعلبتي معســل نكهات
بودرة و 45كيلوجراما ً من الجراك
املجهول املصدر.
وتجدر اإلشــارة إىل أن اللجنة
تضــم يف عضويتها عــدة جهات
حكوميــة من األمانــة والدوريات
األمنية والتجارة وغريها.

ضبط مخالفات ومصادرة  550من مواد
التبغ ومشتقاته في القصيم
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الجامعة تقيم مؤتمرا لتفعيل دور البحث العلمي في بناء االقتصاد المعرفي بالمملكة

مدير الجامعة :االقتصاد المعرفي هو الركيزة األساسية لإلنتاج والتطوير
أكد معايل األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد
الداود مدير الجامعة أن الجامعات يف اململكة العربية
السعودية منوطة بتقديم كل ما يطور جانب االقتصاد
املعريف الذي يعد الركيزة األساسية لزيادة اإلنتاج
والتطور ،خاصة يف ظل الدعم الكبري الذي تتلقاه
الجامعات من القيادة الرشيدة من قبل خادم الحرمني
الرشيفني ،وسمو ويل عهده األمني ،حفظهما الله.
وأضاف «الداود» خالل رعايته مؤتمر «نحو بحث
علمي فاعل يف بناء االقتصاد املعريف» الذي انطلق يوم
األربعاء املايض ،باملدينة الجامعية باملليداء ملدة يومني،
بمشاركة  13متخصصا ً من جامعات ومراكز بحثية
متعددة من داخل اململكة وخارجها ،أن الجامعات هي
محط ومحور مناقشة مثل هذه املوضوعات ،مشريا ً
إىل أهمية فهم الطالب املتخصصني يف برامج مختلفة
بالدراسات العليا ألهمية دورهم يف تنمية وتعزيز
ومستقبل البحث العلمي يف بالدنا.
كما أكد «الداود» أن إقامة هذا املؤتمر وانعقاده
يف جامعة القصيم يأتي حرصا ً من وكالة الجامعة
للدراسات والبحث العلمي ،واملتخصصني يف كليات
ومراكز األبحاث بالجامعة ،عىل تفعيل هذا املحور
الذي نصت عليه رؤية اململكة ،وتفعيل هذا املصطلح
لالقتصاد املعريف ،ليس فقط بالحديث واالجتماعات
واملؤتمرات ،وإنما أيضا يجب علينا أن نخرج بهذه
األبحاث والتجارب من الجامعات إىل مرحلة اإلنتاج،
ومن بعده مرحلة التطوير ثم التشجيع.
وأضاف «الداود» أن الجامعة لن تقف عند عقد هذا
املؤتمر ،بل ستتلوه مؤتمرات ومناسبات ،حتى نحتفل
بإذن الله -بزيادة وتنوع اإلنتاج الذي نسعى إليهجميعا ً عىل مستوى الجامعات ،خاصة أن الوطن بحاجة
إىل بحث هذا األمر وتفعيله وتطويره ،مقدما ً الشكر
لكل من حرض وشارك وعمل إلنجاح هذا املؤتمر ،وعىل
االهتمام بهذا املوضوع ،مؤكدا أن الجامعة ستواصل
هذه الجهود -بإذن الله -حتى نصل اىل مراحل متقدمة
من البحث العلمي نقارع بها من سبقنا يف هذا املجال،
مؤكدا ً عىل أهمية حضور الطالب ،خصوصا ً طالب
الدراسات العليا ملثل هذه الندوات واملؤتمرات ،مما
سينعكس إيجابا ً عىل أدائهم ،وعىل الوطن يف تنميته
الشاملة ،داعيا ً الله للجميع التوفيق والسداد.
من جهته ،أكد الدكتور أحمد الرتكي وكيل
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة
التنظيمية للمؤتمر ،أنه ال يخفى الجميع أن البحث
العلمي املوجه هو األساس الذي يبنى عليه االقتصاد
املعريف ،وهو الذي يقوم بتحويل املعرفة إىل منتجات
ذات قيمة اقتصادية قد تفوق قيمة الثروات الطبيعية،
ولهذا فقد كان لزاما عىل الجامعات ومراكز األبحاث يف
اململكة العربية السعودية أن تسعى لتوجيه أولويات
البحث العلمي إىل أبحاث تطبيقية تنتهي بمنتجات
قابلة للتطوير ثم التسويق ،لإلسهام يف بناء اقتصاد
مبني عىل املعرفة ،والذي يعد أحد التطلعات األساسية
التي أكدت عليها أكثر من مرة رؤية اململكة .2030
وأوضح «الرتكي» أنه من أبرز األمثلة القائمة عىل
االقتصاد املعريف يف العالم ما فعلته رشكة «أبل» ،التي
صنعت من مواد خامة رخيصة كالزجاج والبالستك
والنحاس أجهزة الهواتف الذكية والتي تباع بآالف
الدوالرات ،حيث تجاوز دخل هذه الرشكة رشكات
العالم يف مجاالت النفط والغاز والسيارات والعقارات،
مشريًا إىل أنه من هذا املنطلق وتحقيقا لهذه الرؤية
فقد رغبت جامعة القصيم يف تنظيم هذا املؤتمر بهدف
االستفادة من هذه التجارب وتوجيه األبحاث العملية
بالجامعات نحو اقتصاد معريف ،وإىل تحديد املعوقات
والتحديات أمام البحث العميل نحو التحول إىل منتجات
قابلة للتسويق.

الداود

«الداود» :الجامعة ستواصل
جهودها حتى نصل إلى مراحل
متقدمة من البحث العلمي نقارع
بها من سبقنا
وأضاف «الرتكي» أن املؤتمر يهدف أيضا إىل
تحديد املعوقات والتحديات يف هذا املجال ،وإىل تفعيل
الفرص التي تسهم يف بناء االقتصاد املعريف ،واالستفادة
من التجارب الناجحة يف العالم العربي والدويل يف
هذا املجال ،حيث شمل املؤتمر محاور مختلفة من
أهمها متطلبات االقتصاد املعريف واملعوقات والتحديات
واملجاالت والفرص ،باإلضافة إىل املمارسات الناجحة
والتجارب املضيئة ،وحظي املؤتمر بموافقة  13باحثا
ممن لديهم الخربة والدراية واألبحاث العلمية يف مجال
املؤتمر من بعض الجامعات السعودية.
وألقى الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس ،عضو
مجلس الشورى ،كلمة املشاركني والتي أكد فيها
عىل أن علم االقتصاد ال يزال مليئا باألرسار واألفكار
املتجددة والتحديات الكثرية ،مقتبسا مقولة ألحد الكتاب

التركي

االقتصاديني العامليني مفادها« :بأن االقتصاد كما
نعرفه اليوم لم يكن ليبقى لو أن التنبؤات االقتصادية
كانت صحيحة ،بل إن االقتصاد كما نعرفه اليوم قد
جاء نتيجة ألخطاء االقتصاديني أكثر من تنبؤاتهم
الصحيحة» ،مشريًا إىل أن األحداث االقتصادية الهائلة
التي مرت خالل القرون املاضية لم يكن باإلمكان التنبؤ
بها بدقة ،بل يف أحيان كثرية لم يكن باإلمكان التنظري
لها ،ومع ذلك فإن الكثري من الوقائع االقتصادية كما
نراها اليوم قد جاءت نتيجة لها.
ورأى «آل عباس» أن العالم يمر اليوم -ونحن
معه -بالثورة الصناعية الرابعة وهي املرحلة التي
تشهد اخرتاق التكنولوجيا للحياة اإلنسانية كلها،
وتظهر فيها الروبوتات والذكاء االصطناعي وتكنولوجيا
النانو ،والطباعة ثالثية األبعاد لتقودنا نحو تغريات
كبرية يف أنظمة اإلنتاج واإلدارة ،ومع ذلك فإن هذا
االخرتاق الضخم بالكاد تم التنظري له وتقيم آثاره
عىل املجتمعات ،منوها إىل أن رؤيتنا  2030يظهر
فيها االهتمام الرئيس بإحداث نقلة نوعية إسرتاتيجية
تتواكب مع هذا العرص التقني ،مشريا إىل الخطاب
السنوي لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز -حفظه الله -والذي ألقاه يف مجلس الشورى
قبل عدة أيام ،وأشار فيه إىل أهمية تطوير الكوادر
البرشية ملقابلة هذه التحوالت.
وأكد «آل عباس» عىل أهمية االستثمار الفعال

آل عباس

عضو مجلس الشورى «آل عباس»:
تعزيز مكانة البحث العلمي يسهم
في تطوير رأس المال البشري
واالستثمار فيه
برأس املال البرشي ،وإدراك أن تطوير رأس املال
البرشي واالستثمار فيه يتطلب العديد من اإلجراءات
لتعزيز مكانة العلم والبحث العلمي ،فاالستثمار
باملعرفة بشكل عام هي مسألة أكرب من االستثمار
برأس املال البرشي ،مبينا أن هذا ما أكده وزير
املالية السعودي يف اجتماعه مع صندوق النقل الدويل
عندما أكد عىل أهمية بناء القدرات التي تؤدي إىل بناء
التقنيات املتقدمة من قبل الحكومات واألفراد بشكل
عام ،وتطرق إىل أهمية التقنية يف تعزيز الشمول املايل
عامليا ،مع تأكيد أهمية االستفادة من هذه األداة لتعزيز
النمو االقتصادي وتطوير األسواق املالية وتحقيق
التنمية املستدامة» ،فاالستثمار باملعرفة يعني االستثمار
بالتقنية وبالعقول التي تطبق هذه التقنية ،والتوازن
هنا هو املحك.

صحيفة
العدد  24 | 88ربيع األول  02 | 1440ديسمبر 2018
جامعة
القصيم www.qu.edu.sa | @qunewspaper

مؤتمر البحث العلمي

11

مؤتمر «نحو بحث علمي فاعل في بناء االقتصاد المعرفي» يختتم أعماله بجامعة القصيم

االقتصاد المعرفي يسهم في اقتصادات الدول
المتقدمة بنحو  % 50من نسبة النمو في تلك الدول

السعوي :إذا كان القرن
العشرون هو قرن الصناعة..
فإن القرن الحادي والعشرين
هو بال شك قرن المعرفة

الهدلق :وزارة التعليم تتبنى
برنامجا طموحا لدعم البحث
العلمي والتطوير في
الجامعات

اختتم مؤتمر «نحو بحث علمي
فاعل يف بناء االقتصاد املعريف»،
الذي نظمته جامعة القصيم
أعماله التي استمرت عىل مدى
يومي األربعاء والخميس املوافقني
20-21/3/1440هـ ،بمقر املدينة
الجامعية باملليداء ،حيث عرض 13
متخصصا ً من جامعات ومراكز
بحثية متعددة من داخل اململكة
وخارجها ،أوراقهم البحثية خالل
جلسات املؤتمر ،وطرحوا فيها العديد
من األفكار التي تتضمنها أبحاثهم
ودراساتهم ومناقشة نتائجها،
وكيفية تطوير البحث العلمي
باململكة واالستفادة من مخرجاته يف
بناء اقتصاد قائم عىل املعرفة.
وقد شهدت جلسات املؤتمر
نقاشات وحوارات علمية بني
املتخصصني واملهتمني والحضور
للتعرف عىل أفضل الطرق للربط
بني الباحثني والعلماء من جهة
واملسؤولني وأصحاب املشاريع من
جهة أخرى ،كما تناولت العديد من
األفكار واملقرتحات التي قد تسهم يف
تنمية وتقدم اململكة وتحقيق رؤيتها
لعام 2030م ،حيث جاءت الجلسات
عىل النحو اآلتي:

العقيلي :التعاون
األكاديمي الصناعي
يولد بيئة معرفية تقوم
على االبتكار واإلبداع ويضاعف
الناتج اإلجمالي
العامري :الشراكة بين
الجامعات والصناعة
تحدد آليات تسويق
البحوث لبناء االقتصاد المعرفي

عثمان :إدارة العلم
واالبتكار والبحث
وتحسين قدرات البشر
تسهم في زيادة رأس المال
البشري واالجتماعي
الزعبي :االهتمام
بقطاع العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار
في الدول العربية ضرورة
للتنمية وخلق فرص عمل
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جلسات اليوم األول
بدأت الجلسة األوىل التي ترأسها الدكتور محمد
السعوي وكيل جامعة القصيم ،برتحيبه باملشاركني
يف هذا املؤتمر ،داعيا ً الله أن يكلله بالنجاح والسداد
والتوفيق ،مؤكدًا أن القرن العرشين كان يسمى بقرن
الصناعة ،أما القرن الحادي والعرشون فهو بال شك
قرن املعرفة ألن سمته مبنية عىل املعرفة ،وهذا يعني
أن مجتمعات الغد مبنية عليه ،ففي املايض كانت
األرض والعمالة ورأس املال هي أساس االقتصاد ،أما
اآلن فقد دخل دخيل جديد وهو املعرفة القائمة عىل
املوارد البرشية وتنمية العنرص البرشي ،القائم عىل
اإلبداع والذكاء.
كما تحدث خالل الجلسة املرشف العام عىل
مكتب البحث والتطوير يف وزارة التعليم الدكتور
هشام بن عبدالعزيز الهدلق ،عن ورقته العلمية
التي قدمها بعنوان «برنامج البحث والتطوير يف
وزارة التعليم والدور الريادي للجامعات» ،مؤكدا ً
أن وزارة التعليم قامت بتبني برنامج طموح يهدف
إىل دعم البحث العلمي والتطوير يف الجامعات ،كما
تم التطرق إىل التعريف برسالة وأهداف برنامج
البحث والتطوير ،والتأكيد عىل التنسيق والتكامل بني
القطاعني الحكومي والخاص والجامعات يف منظومة
البحث والتطوير لتحقيق رؤية اململكة 2030م،
وتم استعراض التحديات التي تواجه قطاع البحث
والتطوير ،والتأكيد عىل عوامل النجاح من خالل
املنافسة وتبني التوجهات الوطنية ذات األولويّة
وإدارة األداء وتمويل البحث والتطوير لضمان النجاح
واستدامة العمل.
من جهته ،استعرض الدكتور نارص بن محمد
العقييل وكيل جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
للدراسات العليا والبحث العلمي ورقته بعنوان
«البحث واالبتكار الجامعي ومتطلبات خلق اقتصاد
مبني عىل املعرفة يف اململكة» ،مشريًا إىل أنه يعترب

البحث واالبتكار حاجة ملحة للتحول االقتصادي
وأحد أهم السبل التي تقود إىل التحوالت االقتصادية،
وأحد العوامل املهمة يف تحقيق رؤية اململكة ،ألنه
عند النظر إىل االقتصاد القائم عىل املوارد الطبيعية
التقليدية يالحظ أنه عادة يعتمد عىل عمالة ذات أجور
وحرفية منخفضني ،وتبدو مناطق االبتكار معزولة عن
الصناعة واألعمال ،كما يالحظ غياب االتصال الفعال
بني مناطق االبتكار ،ولتحقيق اقتصاد مزدهر ذي
نمو مستدام يجب القيام بمبادرات تقوم عىل تعاون
أكاديمي صناعي من شأنه أن يولد بيئة معرفية
تقوم عىل االبتكار واإلبداع ،وتضاعف الناتج اإلجمايل
وتقلص االعتماد عىل املوارد الطبيعية.
وأشار «العقييل» إىل أن توليد الوظائف املبنية

وتمت مناقشة عدة أوراق بحثية يف الجلسة الثانية
التي ترأسها الدكتور إبراهيم بن صالح العمر ،وتحدث فيها
الدكتور عالم النور عثمان رئيس املنظمة العاملية للتنمية
املستدامة يف بريطانيا يف ورقة «تفعيل البحث العلمي لخدمة
االقتصاد املعريف املستدام يف اململكة العربية السعودية»،
مؤكدًا عىل رضورة تعزيز دور العلم واالبتكار والبحث
ألجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش ألجندة
2030م للتنمية املستدامة ،وتناول العرض الدور البارز
واملستقبيل ملؤسسات التعليم العايل باململكة ،وكيفية تطوير
بحوثها بغرض تحقيق رؤية اململكة  ،2030وتحقيق التنمية
املستدامة القائمة عىل املعرفة ،وأضاف أن إدارة العلم
واالبتكار والبحث وتحسني قدرات البرش لزيادة رأس املال
البرشي واالجتماعي تعترب من عوامل النجاح التي أصبحت
تشكل أهمية قصوى يف عملية التنافس بني األمم ،وأن
اإلدارة الناجحة للعلم واالبتكار والبحث تتطلب تبني طرق
ومنهجيات جديدة ملواكبة التحديات والفرص يف فرتة الثورة
الرقمية الجديدة واالقتصاد املستدام القائم عىل املعرفة.
وقدم الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس عضو
مجلس الشورى يف ورقته بعنوان «أدبيات االقتصاد املعريف
يف اململكة نحو بناء مسار بحثي» والذي ع ّرف خاللها
االقتصاد املعريف بأنه منتجات وخدمات تعتمد عىل األنشطة
املعززة باملعرفة ،والتي تسهم يف ترسيع التطور العلمي
والتقني ،باإلضافة إىل التقدم املتسارع ،حيث يسارع
املتحمسون لالقتصاد املعريف يف نرش مفاهيمه ،بينما
يؤكد املعارضون للمفهوم أنه ال يوجد ما يسمى اقتصاد
املعرفة ،وأن كل ما نشهده هو مجرد سوق نشطة لبيع
التكنولوجيا واملعلومات كسلعة مثل غريها ،وهناك عدد من
الدراسات سعت إىل إثبات وجود االقتصاد املعريف من خالل
مناقشة أدلة وبراهني علمية من بيانات براءة االخرتاع،
وارتباطها باالرتفاع املفاجئ يف إنتاج املعرفة والتوسع يف

الصناعات الجديدة ،كما ناقشت الدراسات هذه التطورات
التكنولوجية ودورها يف زيادة اإلنتاجية ،وبالتايل النمو
االقتصادي ،وهل األشكال الجديدة يف العمل التي تتضمن
استخدام التقنية تؤدي إىل استقالل العمال أو أنها عززت
التحكم والسيطرة؟ ،وهل ظهرت نتائج االقتصاد املعريف
يف التوزيع عىل شكل عدم املساواة يف األجور والوظائف،
ومن خالل دراسة اإلنتاج البحثي العاملي واملحيل تبني
أن هناك ثالثة مسارات رئيسية من البحث العلمي يف
موضوع اقتصاد املعرفة وهي :تتبع الزيادة يف الصناعات
املرتكزة عىل العلم ودورها يف إحداث التغيري االقتصادي
واالجتماعي ،ووجود صناعات معينة للمعرفة ومعززة

السعوي

الهدلق

عىل املعرفة وتوفري قيادة ذات عقلية ريادية مغامرة
من شأنه أن يحقق اقتصادا مزدهرا ذا نمو مستدام،
وهنا يأتي دور بناء منظومة وطنية متكاملة للبحث
واالبتكار ،والتي من شأنها أن تسهم يف تحويل األفكار
إىل قيم اقتصادية والخروج بالجامعات من مأزق
تكدس األبحاث وعدم مقدرتها عىل تربير الرصف
تجاه هذه البحوث ،دون ربطها بحاجات املجتمعات
ومتطلباتها وتوقعاتها.
وتحدث الدكتور أحمد بن سالم العامري ،وكيل
جامعة امللك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي،
عن «دور البحث والتطوير يف بناء وتعزيز اقتصاد
املعرفة» ،والذي استعرض خالل طرحه مفهوم
ومؤرشات االقتصاد املعريف ،كما تطرق إىل آليات

باملعرفة ،واملسار الثالث يركز عىل البعد اإلداري بالرتكيز
عىل التعليم املستمر واالبتكار يف املنشآت.
ويف ختام الجلسة الثانية تحدث الدكتور منيف رافع
الزعبي مدير عام أكاديمية العلوم يف األردن عن ورقته
بعنوان «التنمية والريادة من خالل العلم والتكنولوجيا
واالبتكار يف الدول العربية :مالمح مستقبلية» ،وقال إنها
تظهر الحاجة يف الوقت الحارض ،وأكثر من أي وقت مىض
إىل رضورة االهتمام بقطاع العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
يف الدول العربية ،كقطاع إسرتاتيجي له دور مفصيل يف
تحقيق سياسات التنمية ،وبناء اقتصاد متني ،باإلضافة
إىل دوره يف دفع عجلة االبتكار والتطور التكنولوجي،

العقيلي

تسويق البحوث لبناء االقتصاد املعريف ،باإلضافة
عال يف بناء
إىل ذكر أمثلة عىل ابتكارات ذات تأثري ٍ
االقتصاد املعريف ،مشريًا إىل دور الجامعات يف بناء
االقتصاد املعريف وإىل أهمية الرشاكة بني الجامعات
والصناعة يف مجال البحث والتطوير ونقل التقنية،
كما استعرض البحث تجارب عاملية يف تبني البحث
والتطوير واالبتكار لبناء االقتصاد املعريف ،مثل التجربة
املاليزية نحو االقتصاد املعريف الذي يقوده البحث
والتطوير واالبتكار ،وتجربة جامعة  MITومساهمتها
يف بناء االقتصاد املعريف األمريكي ،كما تطرق البحث
إىل مكان اململكة العربية السعودية عىل الخارطة
العاملية وعن الفرص املتاحة للمملكة والتوجهات
اإلسرتاتيجية وكذلك املعوقات والتحديات.

واملساهمة يف رفع القدرات التنافسيّة للقطاعات
االقتصادية العربيّة ،وخلق فرص عمل ألفواج الخريجني
من الجامعات ،وضمان انخراط االقتصادات العربية يف
دوائرها اإلقليمية والعامليّة.
كما تناولت الورقة بإيجاز ،معالجة ناقدة للنظام
البيئي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف الدول العربيّة
من ناحية السياسات واملؤسسات والترشيعات ،ومن ثم
تعرض بعض التوصيات التي تمكن صاحب القرار من
إطالق املبادرات املالئمة لالرتقاء باألنظمة البيئية للعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار ،من أجل التنمية االقتصادية
واالجتماعية وريادة األعمال يف الدول العربية.
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جلسات اليوم الثاني
وعقدت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور محمد بن
عبدالعزيز الدغريي ،مدير مركز التعاون والتبادل املعريف يف
جامعة القصيم ،وشارك بها الدكتور يوسف بن عبدالعزيز
الرتكي وكيل جامعة امللك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث
العلمي بعنوان «توجيه البحث العلمي وبناء القدرات نحو
االقتصاد املعريف» قال فيها :إنه يعد اقتصاد املعرفة من
أبرز املفاهيم التي بدأت تعرف انتشارا واسعا يف األلفية
الثالثة ،وغالبا ً يحصل اقتصاد املعرفة عىل حصة كبرية ضمن
النشاطات االقتصادية الخاصة بالدول ذات النمو االقتصادي
املتقدم ،ولكن تظل الخاصية املميزة لهذا االقتصاد الجديد هي
املكانة املركزية التي تحتلها املعرفة واملعلومات يف خلق الثروة
واإلنتاج االقتصادي.
كما تناول هذا البحث دراسة حالة البحث العلمي
لجامعة امللك عبدالعزيز خالل السنوات الخمس األخرية،
ورصد مدى تطابقه مع مواصفات اقتصاد املعرفة متمثلة يف
النرش العلمي املحكم ،وبراءات االخرتاع ،ومدى قدرة البحث
العلمي بالجامعة عىل املنافسة يف اقتصاد املعرفة ومنافسة
البحث العلمي يف الدول املتقدمة أو نظرياتها الصاعدة.
ويف ختام الجلسة الثالثة تحدث الدكتور عماد الدين
أحمد املصبح ،أستاذ االقتصاد يف جامعة القصيم عن «دور
رأس املال البرشي واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف تعزيز
النمو االقتصادي :دراسة دولية مقارنة» ،والتي هدفت إىل
اختبار وجود عالقة طردية تتجه من رأس املال البرشي
واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج إىل النمو االقتصادي يف
مجموعة من الدول واململكة العربية السعودية ،واستخدمت
الدراسة أسلوب  ARDLعىل بيانات للفرتة  1950-2014م،
حيث كشفت النتائج اختالف تأثري رأس املال البرشي ،ففي
البلدان املتقدمة عموما ً لم يكن هناك ثمة تأثري معنوي بعكس
الدول الناشئة ،أما يف اململكة العربية السعودية فلم يكن هناك
أي عالقة بني رأس املال البرشي والنمو االقتصادي ،كما بينت
أن اإلنتاجية الكلية يف كل الدول ما عدا مرص لم يكن هناك ثمة
تأثري ،وتويص الدراسة باستمرار تركيم رأس املال البرشي
وزج مخرجات التعليم يف العملية اإلنتاجية بشكل مبارش.
ويف اليوم الثاني واألخري ،بدأت الجلسة الرابعة التي
ترأسها الدكتور نارص بن محمد العقييل ،وكيل جامعة
امللك فهد للدراسات العليا والبحث العلمي ،حيث تحدث بها
الدكتور محمود بن محمد صقر ،رئيس أكاديمية البحث
والتكنولوجيا يف مرص ،عن «رؤية مرص  2030ومنهجية

االقتصاد القائم عىل املعرفة مع دراسة حالة» ،والذي تحدث
فيها عن أن مرص اتجهت برؤيتها 2030م للتحول إىل اقتصاد
املعرفة بجهـود وخطـوات إيجابيـة مصحوبة بخطط
تنفيذية عىل مختلف األصعدة لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية
للدولة يف مجال املعرفة واالبتكار والبحث العلمي ،وذلك بتهيئة
بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتشجيع
تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع املحيل.
رؤية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،ممثلة يف أكاديمية
البحث العلمي والتكنولوجيا ،رشعت يف تنفيذ خطط ملواجهة
عدة تحديات ذات صلة بتمكني املعرفة واالبتكار.
وأضاف «صقر» أن أكاديمية البحث العلمي
والتكنولوجيا تسعى إىل دعم املوارد البرشية املرصية
باعتبار أنها أساس التنمية الشاملة التي تقوم عىل اقتصاد
املعرفة ،من خالل تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي
واالبتكار ،ويف ضوء هذه األهداف تقدم األكاديمية حزمة
برامج وأنشطة موجهة إىل دعم االبتكار وريادة األعمال بما
يحقق نمو اقتصادي قائم عىل املعرفة واالبتكار ،وال بد من
رصد وفهم الواقع والتحديات املتغرية ،فكانت تجربة إنشاء
املرصد املرصي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار كخطوة مهمة
لتشخيص الوضع الراهن ،كما تم يف هذ العرض ذكر األمثلة
والنماذج والتجارب الناجحة يف تأسيس االقتصاد القائم عىل
املعرفة يف جمهورية مرص.
وشهدت الجلسة عرضا لورقة بحثية للدكتور محمد
بن رفدان الهجهوج ،مدير مركز التميز البحثي يف النخيل
والتمور يف جامعة امللك فيصل ،عن «دور مركز التميز البحثي
يف النخيل والتمور يف إيجاد منتجات من النخيل والتمور
ومشتقاتها للمساهمة يف االقتصاد املعريف» ،حيث أوضح أنه
وفقا ً القتصادات  ،2017فإن البرتول يمثل حوايل  80%من
الدخل القومي اإلجمايل للملكة العربية السعودية ،وبما أن
االقتصاد املبني عىل مصدر واحد قد يواجه بعض املشكالت
عىل املدى البعيد ويعترب غري مستدام ،فقد اتجهت اململكة
إليجاد بدائل أخرى لتنويع االقتصاد ومنها االقتصاد املبني
عىل املعرفة ،مشريًا إىل أن الجامعات واملراكز البحثية تقوم
بدور مهم يف املساهمة يف االقتصاد املعريف .رؤية اململكة
 2030تشجع الجامعات واملراكز البحثية لتعلب دورا حيويا
يف إنتاج املعرفة وتحويلها إىل منتجات تسهم يف انتقال اململكة
إىل االقتصاد املعريف ،وبالتايل تحقق نموا اقتصاديا من غري
االعتماد عىل املصادر البرتولية.

وترأس الجلسة األخرية يف املؤتمر الدكتور خالد بن
عبدالعزيز الرشيدة ،أستاذ علم االجتماع بجامعة القصيم،
وتحدث خاللها الدكتور حسني محمد عامر آل عبيد ،أستاذ
االقتصاد املشارك يف جامعة امللك خالد ،عن ورقته بعنوان
«مقارنة لنماذج املجمعات التقنية املعززة لالقتصاد القائم
عىل املعرفة يف منطقتي ربلك األوروبية ووادي السليكون
بأمريكا» ،والتي أوضحت أنه منذ نهايات القرن املايض
برزت عالقة ارتباط منهجية صناعيا وتجاريا لدعم
االقتصاد القائم عىل املعرفة ،وذلك من خالل محاور ثالثة
(البحث – التصنيع – التصدير) ،ويف منطقتني جغرافيتني
متباعدتني وهما وادي السيلكون بكاليفورنيا األمريكية
ومنطقة «ربلك» األوروبية وهي أربع مناطق يف أربع دول
أوروبية ،مرتبطة ارتباطا صوريا ً من خالل تسويق نفسها
عاملياً ،حيث تعترب نفسها أربعة محركات ألوروبا وهي
منطقة الراين بأملانيا وبادن يف فرنسا ومنطقة لومباردي
يف إيطاليا وكاتالونيا يف إسبانيا.
وقد لعبت هاتان املنطقتان دورا بازا يف تعزيز
االقتصاد املعريف عىل مستوى العالم ،حيث نجد النموذج
األمريكي – وادي السليكون  -بخليج سان فرانسيسكو
قد برز يف العقود األربعة املاضية ،وهو الذي يقود
الصناعات الرقمية وصناعات التقنية واملعلومات من
خالل منظومة من أبرز الرشكات مثل «آبل» و»سيسكو»
و»مايكروسوفت» و»جوجل» و»أوراكل» وغريها ،والتي
أوجدت قيما مضافة القتصادات الدول واملنشآت عىل
حد سواء ،بينما نجد منطقة «الربلك» قد أوجدت عالقة
تبادلية بني مناطق الصناعة ومراكز البحث وقنوات

التصدير لتدفع باالقتصاد القائم عىل املعرفة إىل مستويات
تنافسية متقدمة ،وأكد أنه تم إعداد هذه املادة العلمية
لهذا املوضوع لتقدم مقارنة تحليلية ألبرز مالمح هذين
النموذجني وكيفية االستفادة منهما لدعم االقتصادات
القائمة عىل املعرفة يف دول ومنظمات الدول النامية ،مع
إلقاء الضوء عىل تجربة كوريا الجنوبية يف تبني النموذج
األمريكي وتركيا يف تبني النموذج األوروبي.
وبعد ذلك تحدث الدكتور عثمان بن زكريا برناوي،
مدير معهد ينبع التقني بقطاع كليات ومعاهد الهيئة

وأوضح «الهجهوج» أن مركز التميز البحثي يف النخيل
والتمور بجامعة امللك فيصل قد سعى إىل زيادة االستفادة
من النخيل والتمور وإيجاد قيمة مضافة لها ،ومن خالل
ذلك فقد حصل املركز عىل العديد من املنتجات املحسوسة
وغري املحسوسة خالل السنوات املاضية ومنها 21 :منتجا
يف مجاالت عدة منها املجاالت الصيدالنية والطبية مثل
مضاد حيوي من التمر ،و»جل» معقم طبي من اإليثانول
الحيوي املشتق من الكتلة الحيوية لنخيل التمر ،باإلضافة إىل
مستخلصات التمور للوقاية من رسطان الكبد ،ومستخلصات
التمور لعالج احتشاء عضلة القلب ،وكذلك منتجات غذائية من
التمور مثل املرشوبات الغازية ،وخمرية الخباز ،الزبادي املدعم
حيويا وغريها ،وأيضا يف مجال مكافحة آفات النخيل مثل مواد
طاردة لسوسة النخيل الحمراء ،ومصائد ذكية وأخرى ضوئية
ملكافحة الحرشات املختلفة ومنتجات أيضا لرتشيد املياه.
وتحدث الدكتور محمد بن عبدالعزيز الدغريي مدير
مركز التعاون الدويل والتبادل املعريف يف جامعة القصيم عن
«تجربة مركز األبحاث الواعدة يف املكافحة الحيوية واملعلومات
الزراعية بجامعة القصيم يف االقتصاد املعريف» ،حيث أكد عىل
حرص مركز األبحاث الواعدة بجامعة القصيم منذ إنشائه
يف العام 1432هـ عىل توجيه املشاريع البحثية من خالل
مجموعاته البحثية إىل أبحاث تنتهي بمنتجات معرفية تكون
ذات إسهام كبري يف التنمية الزراعية املستدامة والحفاظ عىل
البيئة يف منطقة القصيم وغريها من مناطق اململكة ،وقد

امللكية ،عن «دور مؤسسات التعليم العايل يف اململكة
العربية السعودية يف عرص االقتصاد املعريف بني األصالة
والتقليد» قائالً :إنه يف عرصنا الحايل الذي يشهد تحوال
كبريا نحو االقتصاد القائم عىل املعرفة ،تلعب مؤسسات
التعليم العايل دورا رئيسيا يف إنتاج املعرفة ونرشها ،ويف
بناء كفايات البحث العلمي لتحقيق التنمية الوطنية،
باإلضافة إىل إرساء األسس الالزمة لتحقيق االزدهار
االقتصادي واالندماج االجتماعي ،ولكن ما الذي نعرفه
تحديدا عن الدور الذي تضطلع به مؤسسات التعليم العايل

توصل الباحثون يف املركز إىل عدد من املنتجات الواعدة يف
املكافحة الحيوية لآلفات الزراعية وبطرق آمنة وصديقة
للبيئة ،تغني إىل حد كبري عن استخدام املبيدات الكيميائية
التي ترض بالبيئة والصحة العامة.
وأشار «الدغريي» إىل أن هذه املنتجات الحيوية تم
الحصول عليها من البيئة املحلية ،وثبتت فعاليتها عىل النطاق
املعميل والحقيل وانتهت من مراحل التجريب ،إضافة إىل ذلك
فإن املركز اهتم بإيجاد بدائل للتسميد املعدني يكون لها دور
بارز يف تقليل االعتماد عىل إضافة األسمدة املعدنية التي يؤدي
اإلكثار منها إىل تلوث البيئة وتراكم بعض العنارص يف النبات
بمستويات ترض بالصحة العامة ،وتحتاج هذه املنتجات
الواعدة إىل استكمال جهود تطويرها وتجريبها عىل مستوى
أوسع ،والوصول بها إىل مرحلة االستثمار والتسويق النهائية،
مشريًا إىل أن املنتجات الواعدة التي حصل عليها املركز تشمل
املبيدات الحيوية البكتريية ،واملبيد الحيوي الفطري ،واملفرتس
الحرشي أبو العيد ،واملفرتس األكارويس (1و )2والكمبوست
السائل املطور واملخصبات الحيوية ،وما زال املركز يحاول
إيجاد رشكاء لتطوير منتجاته وتسويقها ليستفيد املجتمع
الزراعي يف املنطقة ومناطق اململكة األخرى من هذه املنتجات،
وليجد املركز دخال ذاتيا من بيع تلك املنتجات لضمان
استمرار العمل عىل إجراء األبحاث اإلبداعية التي تسهم يف
االقتصاد املعريف للمملكة وإجراء رشاكات نوعية مع جامعات
عاملية ومعاهد ومراكز بحثية متخصصة.

السعودية يف هذا العرص املوسوم باالقتصاد القائم عىل
املعرفة؟ ما األدوار التي تلعبها مؤسسات التعليم العايل
السعودية يف بناء األمة ،وماذا عن التوقعات العاملية بشأن
الحراك الليربايل الجديد يف عرصنا الحايل؟ وكيف تنظر
مؤسسات التعليم العايل اليوم لجهود البحث والتطوير،
وكيف تحتفي بها ،بل وكيف تضفي عليها صفة
الرشعية؟.
ويف نهاية الجلسة عرض الدكتور عالم النور عثمان،
رئيس املنظمة العاملية للتنمية املستدامة يف بريطانيا،
«التحديات والفرص أمام الجامعات السعودية لتفعيل
االقتصاد املعريف وفق رؤية اململكة  ،»2030وناقش خالل
العرض الدور املهم ملؤسسات التعليم العايل يف مساعدة
الدول العربية باالستفادة القصوى من منتجات االقتصاد
القائم عىل املعرفة ،يطرح العرض بعض التساؤالت ،من
بينها ما هو دور مؤسسات التعليم السعودية يف تعزيز
عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اململكة؟ وما
املعوقات الرئيسية التي تواجه مؤسسات التعليم العايل
باململكة وبعض الدول العربية األخرى؟ وهل هنالك
مكونات حكومية يف هذه العملية؟ وما الدور املجتمعي
يف هذه العملية؟ وكيف يمكن معالجة ومواجهة هذه
التحديات واملعوقات؟ وما هو دور أكد العرض أنه يجب
عىل الجامعات السعودية مواجهة الواقع الحايل والعمل عىل
مواكبة التغيريات املعارصة املعقدة واملتسارعة ،وأنه يجب
عىل الجامعات السعودية والعربية استيعاب الفئة الشبابية
ملجتمعاتها وتخريج كوادر قادرة عىل اغتنام الفرصة التي
يتيحها االقتصاد القائم عىل املعرفة.
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تشــهد مملكتنا الغالية -أعزها
الله -تطورا ً يف شتى املجاالت،
وتعترب مشاريع البُنى التحتية
ومــن ضمنها شــبكة الطرق
الواسعة من أهم املشاريع التي
نالت نصيبها من التنمية ألنها
تمس عصــب االقتصاد بجميع
مجاالتــه ،ويوجــد يف اململكة
أكرب شــبكة طرق عىل مستوى
املنطقة بطــول يبلغ  66ألف
كيلومرت ُ
صممــت ونُفذت عىل
أعىل املقاييس العاملية.
ويف زيــارة خــادم الحرمني
الرشيفــن ملنطقــة القصيم
دشن -أيده الله 21 -مرشوعا ً
للطــرق يف املنطقــة بتكلفة
تتجاوز املليار ريال ،باإلضافة
إىل  33مرشوعا يجري تنفيذها
بقيمــة تتجــاوز  3مليارات
ريال ،وهذه املشــاريع تشمل
إنشــاء طرق رئيسية وزراعية
وجسور وأنفاق.
ويتبقــى الدور عــى الجهات
املنفــذة لهــذه املشــاريع يف
اختيــار املقاولــن األكفــاء

ُطرق القصيم..
مشاريع عمالقة
ومتابعة مستمرة

د .فواز بن علي الحربي
أستاذ النقل والطرق
المساعد كلية الهندسة

سيكولوجية
النبات
د .إيناس غريب
أستاذ علم النفس المساعد
بكلية التربية

لتنفيذهــا واملتابعــة الدورية
لهذه الطــرق وتتبــع األداء
الوظيفي لها عىل أسس علمية
تعتمد عــى الفحص الدوري
لشبكة الطرق ،وجمع البيانات
وتقييمهــا ومن ثــم تحليلها
وتحديــد طريقــة املعالجــة
املناسبة لكل خلل يظهر عليها،
لكون الصيانة واملتابعة ال تقل
أهمية عن إنشاء الطرق.
ويف منطقــة القصيــم حظي
قطاع الطرق بدعــم واهتمام
مــن رجــل امليــدان األول
صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل
بن عبدالعزيز ،أمــر منطقة
القصيــم ،حفظه الله ،وآخرها
توجيهــه الكريــم بتشــكيل
لجنة ملتابعــة األداء يف طريق
امللك عبداللــه بمدينة بريدة،
وهــذا يعكس حرص ســموه
عىل متابعــة تنفيــذ األعمال
عن قرب ،والحــث عىل رسعة
إنجازها ملــا فيه خدمة املنطقة
وأهلها.

ليس اإلنســان فقط هو من يجب أن
تحرص عىل أال تجرح مشاعره حينما
تتعامــل معه ..فالنبــات أيضا من
املمكن أن يخــاف منك أو يكرهك..
أو يحبــك ويســعد برؤيتك ويدرك
نواياك وترصفاتك ويتوقعها انطالقا
من خرباته السابقة يف تعاملك معه،
فالنبات عند االقرتاب منه ودراســة
سلوكياته دائما ما يدهشنا بخفاياه
وأرساره يوما بعد يوم..
فلديــه دائمــا الكثري ممــا يفوق
توقعاتنا ،وال يزال العلم يكشــف لنا
كل حني بعضا من شفراته الرسية.
فقد كشــف العلمــاء أن النباتات
التي تواجدت عىل كوكبنا منذ قرابة
الســبعمائة مليون عام ،لديه قدرة

التعارضات
الدوائية

ياسر الحسن
كلية الصيدلة

إعجازيــة إلدراك املحيط من حوله..
فهو قادر عــى التمييز بني األلوان
واألضواء رغم تعدد مصادرها ،كما
أنه يمتلك ساعة بيولوجية كاإلنسان
تمكنه بســهولة مــن تحديد الزمن
وتعاقــب الليــل والنهــار ،وأخريا
اكتشف العلماء أن لديه حسا توقعيا
مرتفعا وبصورة إعجازية مبهرة.
فقد قــادت الصدفة القايض "كليف
باكسرت" الذي كان يتعامل بحرفية
مع أجهزة كشــف الكذب من واقع
وظيفتــه يف املحاكــم القضائيــة
األمريكية ،حينما قــام بتثبيت أحد
أجهزته عىل أوراق النبات ،ليكتشف
أن قياســات الجهاز املتصل بالنبات
تختلف من وقت ألخــر ،مما يعني
وجــود نتائــج إيجابية تشــر إىل

من املعلومات األساسية التي ينبغي
أن نلم بها عــن األدوية ،وتكون
محــل اهتمامنا عند اســتخدام
األدوية ،وجود التعارضات ،سواء
يف األدوية التي نستخدمها بشكل
يومي أو عند اللزوم ،فقد تتعارض
األدوية مع األمراض ،أو مع الغذاء
واألعشــاب ،أو حتى مع بعضها
البعض ،وهذا التعارض قد يؤدي
إما لزيــادة أو لتقليــل مفعول
أحد األدويــة أو حتى كليهما ،ويف
بعض األحيــان تكون نفس املادة
الفعالــة للعالج موجودة يف أدوية
أخرى ،مما قد يؤدي إىل االستخدام
املضاعف للعالج وزيادة الجرعة
عن الحد املســموح به ،وهنا إما
ســتبدأ مشــكلة ظهور أعراض
جانبية قد تكون خطرية ال ســمح
الله ،أو سنفقد الفائدة املرجوة من
العالج بسبب تفاعله مع الطعام أو
مع عالج آخر.
ومن أشــهر أمثلــة التعارضات
الدوائيــة مادة األســيتامينوفني
أو
()Acetaminophen
مــا تســمى بالباراســيتامول

وجود لغــة خاصــة بالنبات – إن
جــاز التعبري – مما أثــار حفيظته
الســتكمال التجربة معتمدا عىل عدد
من املشاركني.
وطلب "باكســر" من أحدهم حرق
إحدى أوراق النبات ،ثم قام بعرض
املشاركني واحدا تلو اآلخر عىل النبات
لتسجل قراءات الجهاز توترات أعىل
للنبات حني مرور الشــخص الذي
اعتدى عليه بحــرق أوراقه مقارنة
بباقي املشــاركني ،األمر الذي يعني
أن النبات قد تعرف عىل الشــخص
املعتدي ،ومع تكــرار التجربة عدة
مرات تأكدت ذات النتائج.
ولم يتوقف "باكســر" عند هذا بل
أدخل بعض التعديالت عىل التجربة،

( ،)Paracetamolيوجــد هــذا
العالج تحت مســميات تجارية
مختلفة ومن عدة رشكات ،ويوجد
يف بعــض أدوية الــرد والزكام
ومســكنات األلــم وخافضــات
الحرارة ،عند اســتخدام أحد هذه
األدوية ينبغي مراقبة كمية املادة
الفعالة ومجموع ما نســتخدمه
يف اليوم الواحد ،بحيث ال يتجاوز
 4000ملــج أو ما يســاوي 4
جرامات من األسيتامينوفني ،كما
ينبغي االنتباه عند االســتمرار يف
اســتخدام العالج بشكل منتظم
لفرتة طويلة.
اســترش طبيبك أو الصيديل دائما
قبل البدء يف اســتخدام أي عالج
جديد ،وأحــر أدويتك عند كل
زيــارة طبية ،وأخــرا ،ال بد من
التعامل مــع التعارضات الدوائية
بحذر وبشــكل جدي ،وااللتزام
بأوقات تناول األدوية كما وصفت،
حيث إن بعــض التعارضات قد
تكون خطرية وتــؤدي إىل عواقب
وخيمة أو الوفاة ال سمح الله.

حيث أحرض واحدة من "الروبيان"
الحــي عازما النية عــى وضعها يف
املاء الســاخن أمام النبات ،فجاءت
النتيجــة أكثر إعجــازا عىل جهاز
كشف الكذب ،والذي سجل موجات
كهربائيــة متوترة حيال فعل صنفه
النبات "إجراميا" رغم أنه لم يحدث
بعد.
وغري ذلك من التجــارب التي أثبتت
أن هذا الكائن الصامت الهش الذي
يحيا بال عقل ،لديه مــن العمليات
العقلية ما يضاهي أصحاب العقول،
يضعنا أمام قناعة أكيدة بأننا لســنا
األكثر عبقرية وســط مخلوقات هذا
الكوكــب العظيم الذي ال زال يحوي
أرسارا ال حرص لها..
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كاريكاتير

التغيير ُسنّ ة
الحياة
أوصاف فهد الزلفاوي
كلية التمريض

معرفة معمقة
إبراهيم عبدالرحمن الدخيل
كلية الصحة العامة بالبكيرية

التَّ عصب الرياضي
"نـبـذة" واجب
وطني
٢-١

عبدالرحمن بن محمد
الـمهوس
إدارة العقود والمشتريات

التغيري سنة الحياة وسمتها ،فيه
يكون التطويــر إىل األفضل يف
كل يشء ،وينطوي تحت التغيري
التعليم الذي يعد قيمة تراكمية
لإلنسان نحو املعرفة ،أما التعلم
فهو عمليــة تغيــر وتطوير
مستمرة لزيادة قيمة اإلنسان.
ولكي يصبــح التغيري والتطوير
ثقافة تتعاقــب عليها األجيال ال
بد من تنميته وترســيخه ،وذلك

بتشــجيع الطالب والطالبات،
وحثهم عىل اســتخراج طاقتهم
الذهنية والجســمانية الكامنة
فيهــم ،وجعلهم يبــادرون إىل
القيام بالنشــاطات التي تخدم
األهداف العامــة ضمن ضوابط
زمنية وكمية ونوعية.
ومــا نــراه اليوم مــن تطوير
وتحفيــز للطــاب والطالبات
داخل أروقة الجامعة من خالل

إدارة الجامعة ،ممثلة يف عمدائها
وإداراتها ،قادر عىل التأثري عليهم
التباع أســلوب عمل أفضل ،مثل
العمل الجماعي ببث روح الفريق
فيهم ،وجعلهم يعملون بكفاءة
أعىل وتطوير شــخصياتهم من
خالل استثمار جهودهم ،وإتاحة
الفــرص لهم حتــى يصبحوا
شــخصيات مؤثرة يف املجتمع
ِ
ومساهمة يف االرتقاء به.

بكالوريــوس اإلدارة الصحيــة
تخصــص وضع من أجــل إثراء
الطالب بمعرفة معمقة ومهارات
اتخــاذ القــرارات يف املؤسســة
الصحية للقيام بأدوار إدارية عليا
عىل مســتوى املرشفني ومديري
مؤسســات الخدمــات الصحية،
وفهم وتحديــد املعايري القانونية
واألخالقية التي تحكم الســلوك

املهني يف مجال الخدمات الصحية،
خصوصا ً املتعلقــة بمهنة اإلدارة
الصحية.
وتســتمر دراســة الربنامج ملدة
خمس سنوات ،تتضمن السنة األوىل
دراســة مقررات اللغة اإلنجليزية
والعلــوم األساســية واملقررات
التمهيديــة للربنامــج ،بينمــا
تخصص الســنوات الثالث التالية

لدراسة املقررات التخصصية التي
يتطلبها الربنامج ،الكتساب املعرفة
العلمية واملهــارات التخصصية
والقيم األخالقية واملهنية .أما السنة
الخامسة فتخصص لفرتة االمتياز،
ويتم فيهــا تدريب الطالب يف أحد
املستشفيات بإرشاف متخصصني
أكفاء حســب الخطــة التدريبية
املعتمدة خالل سنة االمتياز .

وفقا ً لواجبها الوطني واهتمامها
برشيحة الشباب الذين يمثلون
ما بــن  60إىل 70باملائة من
نســبة الشــعب الســعودي،
وإســهاما يف نرش ثقافة الوعي
املجتمعي يف الوسط الريايض،
تقيم جامعــة القصيم مؤتمر
"التَّ ُّ
عصــب الريــايض اآلثار
والحُ لول" يوم األربعاء الـ27
مــن ربيــع األول 1440هـ
املوافق  5ديســمرب 2018م،
دعما ً لتحقيق التَّعصب املحمود
والبُعد عــن املذموم ،حيث بات
هذا الــداء مؤرقا ً لألرس ومُتعبا ً
لهــا وعــ َّم الجميــع وتجاوز
الشباب للكبار وأثَّر سلبيا ً عىل
العالقــات االجتماعية والزمالة
الوظيفيَّة ،وأحدث رشخا ً عميقا ً
يف املجتمــع ُرغــم َّ
أن حقيقته
تتمثَّــل باملبالغة يف التشــجيع
بالجنون وليس بالفنون.
َّ
وإن الــدور املنــوط بجامعة
القصيــم بالبحــث العلمــي
والدراســة املتأنيــة والتقيص
لكشــف الحقائق وتشخيص
أعماق املشــكلة وسرب أبعادها

مع العمل عــى وضع الحلول
الناجحة عىل كافــة األصعدة
واملستويات الهادفة لـــمسح
اآلثــار الســيئة واملتمثلــة يف
التعصب الريايض ،بات مطلبا ً
للجميع وتبنته مشكوره جامعة
القصيم ،وهي أه ٌل لهذا وقادرة
عىل تفعيله يف ظــل َّ
الشاكات
املتعــددة واملتنوعة ،خصوصا ً
مــع الهيئة العامــة للرياضة
بقيادة رئيــس مجلس إدارتها
معــايل املستشــار تركي آل
الشيخ ،والذي بادر بالتَّخفيف
من آثــار "التعصب الريايض"
بإلجام مُثرييــه واملتجاوزين
بقوة النظام والقوانني املنظمة
للرياضيــن واإلعالميــن عىل
مســتوى الربامــج الرياضية،
وذلك بتفعيل نظــام مكافحة
الجرائــم املعلوماتيَّــة عــى
الجميع ،والتي بالتأكيد أسهمت
يف الحد مــن آثــار التَّعصب
بشــكل ملحوظ منذ
الريايض
ٍ
الج َسام يف املنظومة
توليه املهام ِ
الرياضية الشــبابيَّة ،وتقليل
صور االحتقــان بني الجماهري

يف املدرجات ،وباتت لغة الحِ وار
مؤخرا ً أكثر ُرقيا ً من الســابق
نحو َ
الغ ِد املرشق لوحدة وطنية
متكاملة.
حيث جاء مؤتمــر "التَّ ُّ
عصب
الريــايض اآلثــار والحُ لول"
داعما ً ملبدأ "الرياضة تجمعنا ما
تفرقنا" ،وأصبح يف قمَّ ة اإلبداع
وهامة املجــد يف رحاب جامعة
القصيم التي عملت عىل تفعيله
فعــا ً باســتضافة املختصني
من األكاديميــن والرياضيني
يف مبــادرة إيجابيَّة تســتحق
من الجميــع التَّفاعل والتَّفعيل
وتنمية مســتدامة يف املجتمع
تســتهدف الفرد فيــه لتغيري
الســلوك اللفظي وردة الفعل
الحَ ركــي وانتشــاله من وَحل
التَّعصب املقيــت إىل املحمود
منه باملناقشــة الوديَّة ،اعتمادا ً
عىل لُغــة األرقام واإلحصائيات
ا ُملعتمدة ،بعيدا ً عن تأثري امليول
للون عــى املصداقية يف الطرح
والقبول للرأي الصحيح ،بعيدا ً
عن التجريح ولغة اإلســقاط
ا ُملبتذل والكلمات املمجوجة.
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بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري واليوم العالمي لألشعة

ً
ً
توعويا
معرضا
الجامعة تتفاعل مع األيام العالمية وتقيم

افتتح معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير الجامعة ،يوم اإلثنني املوافق
18/3/1440هـ ،معرضا ً توعويا ً
بالتزامن مع اليوم العاملي ملرض
السكري واليوم العاملي لألشعة ،والذي
نظمه النادي الطالبي بكلية العلوم
الطبية التطبيقية.
حيث قدم النادي الطالبي،
ممثًال يف أقسام البرصيات واألشعة
واملختربات الطبية ،العديد من
الخدمات للزوار منها :فحص السكر
العشوائي والرتاكمي ،واختبار
فصيلة الدم والتعداد الدموي الكامل،
والدهون الثالثية والكولسرتول،
ووظائف الكىل وفحص الغدة الدرقية
باملوجات الصوتية ،باإلضافة إىل
قياس ضغط العني وقياس األخطاء

االنكسارية ،وقياس كتلة الجسم،
وكذلك تجربة الواقع االفرتايض
للتصوير بأشعة الرنني املغناطييس،
وقد تمت اإلجابة عن استفسارات
الزوار والذين تجاوز عددهم 400
زائر.
كما تم اكتشاف  10حاالت
ألشخاص لديهم ارتفاع يف السكر
لم يكونوا عىل علم به ،و 3حاالت
عال يف الدهون واكتشاف
ارتفاع ٍ
حالتي فقر الدم ،وكذلك تم اكتشاف
اشتباه يف حالة مصابة بور ٍم يف
الغدة الدرقية ،واكتشاف  6أشخاص
آخرين مصابني بتكيسات يف الغدة
الدرقية ،وتم توجيه جميع الحاالت
للمتابعة يف عيادات الجامعة .من
جانبه ،أكد عميد كلية العلوم الطبية
التطبيقية الدكتور محمد السهيل

أن الكلية تقوم بتنظيم مثل هذه
املعارض والفعاليات إيمانا ً بدورها
يف خدمة التخصصات الصحية ويف
خدمة املجتمع لتحقيق رؤية ورسالة
الجامعة ،حيث تقيم الكلية العديد
من الربامج الطبية والتثقيفية املتنوعة
يف مناسبات مختلفة ،يقوم بها عدد
من أعضاء هيئة التدريس والطالب
املميزين بالكلية ،والتي من شأنها
تقديم خدمات علمية وتثقيفية وطبية
مميزة للمستفيدين بما يرتقي بسمعة
ومكانة الجامعة.
وقدم «السهيل» شكره وتقديره
ملعايل مدير الجامعة نظري ما يوليه
من اهتمام ورعاية ومتابعة للكلية
ولكافة اإلدارات بالجامعة ،والتي
لها األثر امللموس يف الرقي بمستوى
الجامعة بكافة املجاالت  .

علوم وآداب عنيزة تحتفي بالطفل في يومه العالمي
حميدة الصالحي
أقام قسم األرسة والطفولة بكلية العلوم واآلداب
بعنيزة امللتقى األول للطفولة املبكرة ،بالتعاون مع
إدارة التعليم يف محافظة عنيزة شؤون تعليم البنات
بقسم رياض أطفال تحت شعار «يل حق « ضمن
فعاليات اليوم العاملي للطفل وذلك يوم اإلثنني
11-3-1440هـ ،إيمانا من الكلية بأهمية الرشاكة
املجتمعية بني القطاعات الحكومية ،ولتسليط الضوء
عىل حقوق الطفل والتعرف به لدى البالغني يف
املجتمع ،ورضورة االهتمام به منذ مرحلة ما قبل
والدته إىل أن يصري شابا ،وذلك من قبل تغذيته
ورعايته واختيار أفضل األسماء له قبل ميالده
حتى ال يكون منبوذا من قبل اآلخرين يف املجتمع،
مع توفري كافة التطعيمات الالزمة له عند ميالده،
وتوفري االحتياجات املادية من التغذية والرتبية،
واالحتياجات املعنوية من الحب واألمان واالستقرار
والبعد عن املشاحنات األرسية .وتضمنت الفعالية
أوراق عمل حملت عناوين متفرقة إلثراء الهدف
املرجو من هذا امللتقى وإضافة أبعاد مختلفة له ،منها
املعايري الرتبوية للربامج املحوسبة املوجهة للطفل،
وسيكولوجية رسوم األطفال معانيها ومدلوالتها،
باإلضافة إىل دور البيئة الصديقة يف اكتساب املهارات
الحياتية للطفل ،ومكافحة العنف ضد األطفال،
وتوجيه سلوك الطفل .ويف ختام فعاليات يوم الطفل

وحدة التوجيه بآداب وعلوم عنيزة
تكرم  290طالبة حافظة لكتاب
الله
حميدة الصالحي

العاملي شارك قسم األرسة والطفولة يف فعالية بمرسح
العثيم مول يوم الخميس املوافق 14-3/1440هـ،
بعدة أركان استهدفت األطفال بالرتفيه باختالف
أعمارهم ،وقدمت إرشادات لألرس يف تربية وتعليم
الطفل ،شملت الفعالية ركن الرسم والتلوين ،وركن
التصوير ،وركن الغذاء الصحي ،وركن التجارب
العلمية ،وركن االكتشاف ،وركن تعليم الصالة ،وركن
تعليم العناية باألسماك والعناية بالنباتات التي جذبت
األطفال باختالف أعمارهم ،وعكست تميز وإبداع
الطالبات وحماسهن للعمل التطوعي.

أقام مصىل كلية العلوم واآلداب بمحافظة
عنيزة التابع لوحدة التوجيه واإلرشاد حفل تكريم
لـ 290طالبة من الحافظات لكتاب الله واملشاركات
يف أنشطة وحدة التوجيه واإلرشاد ،وذلك يوم
األربعاء املوافق 13/3/1440هـ ،حيث بدأت
فقرات الحفل بتالوة آليات من القرآن الكريم
بأصوات الطالبات الحافظات.
وألقت مرشفة املصىل األستاذة إيمان الدخيل
كلمة أثنت فيها عىل جهود الطالبات وتميزهن
هذا العام وما قدمنه من مبادرات وأنشطة أثرت
املصىل ،حيث ارتفعت نسبة الحافظات هذا العام إىل
 290و 45من الهيئة اإلدارية والتعليمية ،منهن 4
طالبات حفظن القرآن كامال ولله الحمد ،إحداهن
شاركت يف مسابقة امللك سلمان لحفظ القرآن
الكريم.
كما تم عرض فيديو ملا تم تنفيذه من
أنشطة خالل هذا العام ،ومن ثم تكريم الطالبات
الحافظات واملشاركات يف األنشطة خالل الفصل
الدرايس األول.

طالبية
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شملت محاضرات وورش عمل وفحصا سريريا لألرامل واأليتام

كلية التأهيل الطبي تنفذ حملة توعوية عن اإلسعافات
األولية وأهمية الرياضة والمحافظة على القوام

شؤون وشجون
أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

حدثنا الثقة

اشتياق الرسور
نفذت كلية التأهيل الطبي بالجامعة،
ممثلة يف خدمة املجتمع ،حملة توعوية بعنوان
«الراحمون يرحمهم الرحمن -نحو حياة
أفضل» يف جمعية أبناء بربيدة يوم األربعاء
املوافق ١٤٤٠/٣/١٣هـ ،بحضور وإرشاف
عميدة كلية التأهيل الطبي الدكتورة أشواق
الرشيدة ،حيث احتوت الحملة عىل محارضات
توعوية ،وورش عمل للحضور ،باإلضافة إىل
فحص رسيري واستشارات طبية ،مقدمة
(لألرامل واألطفال األيتام وذويهم).
وتمثل الهدف الرئييس للمحارضات
التوعوية يف التأكيد عىل أهمية التدخل املبكر
يف جميع أنواع اإلصابات الحرجة منها
والبسيطة ،سواء للكبار أو الصغار ،شملت
ثالث محارضات توعوية عن ماهية اإلسعافات
األولية ،وأهمية الرياضة والغذاء ،وعن
أهمية املحافظة عىل القوام السليم وأرضار
الوضعيات اليومية الخاطئة وسبل الوقاية
منها .كما قامت األستاذة آمال الحربي املعيدة
بقسم العالج الطبيعي بالتعريف بأهمية
قسم العالج الطبيعي والحاالت التي تستدعي
التحويل للمعالج الطبيعي ،وقدمت محارضة
عن الصحة والغذاء التي تم التطرق فيها إىل
أهمية التنوع الغذائي باتباع الهرم الغذائي
والكميات اليومية املسموح بتناولها من
السكر وامللح للفرد الطبيعي حسب الكميات

املوىص بها من منظمة الصحة العاملية،
باإلضافة إىل توضيح العالمات غري الطبيعية
التي تظهر عىل الشخص الذي لديه نقص
بفيتامينات ومعادن الجسم ،حيث تم الرتكيز
عىل أهمية تلبية احتياجات الجسم من الغذاء،
واتباع نظام ريايض ونشاطات بدنية بالكمية
التي نصحت بها منظمة الصحة العاملية
أيضا.
وتطرقت محارضة اإلسعافات األولية
التي قدمتها األستاذة نوف الحربي ،دكتورة
العالج الطبيعي بمستشفى بريدة املركزي،
إىل ماهية اإلنعاش القلبي وأهمية التدخل
الرسيع بالطريقة الصحيحة للشخص
املصاب ،وكذلك اإلسعافات األولية للشخص
املصاب بنزيف حاد أو كرس أو الحروق
بجميع أنواعها ،كما أقيمت ورشة عمل تمكن
فيها الحضور من تطبيق اإلنعاش القلبي
الرئوي للكبار والصغار ،وتال ذلك اإلجابة عن
أسئلة الحارضات.
وقدمت الحملة أيضا محارضة عن القوام
الصحيح والوضعيات السليمة التي يتوجب
عىل كل شخص االلتزام بها ،وأهمية ذلك
للوقاية من آالم املفاصل والعضالت الشائعة
واملزعجة ،وتمكن الحضور من تطبيق تلك
الوضعيات بورشة عمل بعد املحارضة.
كما نفذت مجموعة من طالبات االمتياز
بكلية التأهيل الطبي ورشة عمل لألطفال
بعنوان» ألعابي تُنمي قدراتي» ،هدفت لتنمية

كلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس تنفذ
برنامج «ابتسامتك الجميلة ..هدفنا»
نفذت كلية العلوم الصحية التطبيقية
بالرس ،ممثلة يف وحدة خدمة املجتمع وبالتعاون
مع عمادة خدمة املجتمع بالجامعة ،يوم اإلثنني
 ،1440/3/18برنامج «ابتسامتك الجميلة..
هدفنا» يف مدرسة أحد االبتدائية بالرس بإرشاف
قسم صحة الفم واألسنان ،وقد تضمن الربنامج
تثقيف الطالب ووضع حشوات وقائية ضد
التسوس وتطبيق موضعي ملادة الفلورايد،
وقد تفاعل الطالب مع أعضاء هيئة التدريس
املرشفني عىل الربنامج ،وكذلك ( )11طالبا من
املستوى السابع بقسم صحة الفم واألسنان ،وقد
استمر فريق العمل بمزاولة مهامه بضيافة إدارة
املدرسة وفرحة الصغار من الساعة الـ 8صباحا
حتى الـ 12ظهرا .من جانبه ،أشاد عميد الكلية
الدكتور جمال بن محمد السمري بالخدمات
املجتمعية التي يقوم بها قسم صحة الفم

واألسنان ،وأكد أن من أولويات جامعة القصيم
وأهم أهدافها هو تثقيف املجتمع وتوعيته يف شتى
املجاالت والتخصصات ،حيث إنها تعد رصحا
شامخا من رصوح العلم واملعرفة يف وطننا الغايل.
كما أشاد «السمري» بجهود رئيس قسم
صحة الفم واألسنان الدكتور عبدالله بن صالح
الرثيع وأعضاء هيئة التدريس والطالب املشاركني
يف تنفيذ الربنامج التوعوي املعتمد من قبل
عمادة خدمة املجتمع ،والتي سيستفيد منها ما
يقارب  800طالب يف املدارس املعتمد زيارتها يف
محافظة الرس خالل الفصل األول من هذا العام
وهي :مدرسة اإلمام الشافعي االبتدائية ،ومدرسة
أبوبكر الصديق االبتدائية ،ومدرسة املهاجرين
االبتدائية ،ومدرسة مصعب بن الزبري االبتدائية،
وقد قدم «السمري» شكره لوحدة خدمة املجتمع
بالكلية ممثلة يف األعضاء املشاركني عىل تميزهم.

املهارات الحركية والعقلية لألطفال ،حيث
لوح َ
ظ تفاعل ونشاط األطفال ،وقد تخللها
العديد من أنشطة الرسم عىل الوجه ،وصناعة
األساور اليدوية لتعزيز حركات اليد الدقيقة
واإلدراك الحركي ،وتعزيز األنشطة الحركية
املهمة لتقوية العضالت وتوازن الجسم
وتحسني الدورة الدموية ،كما تم تقديم
العديد من الهدايا لألطفال لتعزيز التواصل
بينهم والثقة بالنفس.
ويف نهاية الحملة تم إجراء الفحوص
الرسيرية للحاالت التي تستدعي ذلك وتقديم
االستشارة الطبية الالزمة ،واإلجابة عن
أسئلة الحضور ،وشهدت الحملة حضور
إدارة ومنسوبات جمعية أبناء ،باإلضافة إىل
املستفيدين الذي بلغ عددهم  60مستفيدة.
من جانب آخر ،نفذ قسم العالج الطبيعي
بالكلية ،بالتعاون مع عمادة خدمة املجتمع،
حملة توعوية بعنوان «صحتي بتوازني»
وذلك يوم اإلثنني املوافق  ١١/٣/١٤٤٠هـ،
بمركز الدراسات الجامعية باملليداء ،وكان
الهدف من الحملة التعريف بأهمية التوازن
وإظهار املخاطر الناتجة يف حاالت اختالل
التوازن عىل الفئات املعرضة الختالل التوازن،
وإبراز دور العالج الطبيعي يف عالج حاالت
اختالل االتزان ،واستهدف الربنامج جميع
طالبات وموظفات املركز ،حيث بلغ عدد
املستفيدين حوايل  200مستفيد ،وتم تقديم
 40استشارة  133قياس توازن.

بزغ فجر يوم األربعاء املنرصم وفريق اإلرشاف عىل وحدة الوعي
قد أخذ من الطريق أخذته متوجها نحو كلية العلوم واآلداب بعقلة
الصقور ..ثم ملا بلغ القصد وجلس مجلس اللقاء الشفاف األخوي
بني عامة منسوبي الكلية من قيادة وأساتذة وموظفني وطالب ،ثم
رسى الحديث عىل يد املــرف عىل الوحدة ،وهو يغرس الحراس
عىل منافذ الوعي لدى الشــباب والتنبيه عىل رضورة حراســتها
واالنتباه بمن يريد العبث بعقولهم ومستقبلهم ومستقبل وطنهم.
ولم يــزل كذلك يثبت بالقصــص التاريخية كيــف هي نعمة
االســتقرار باألوطان ،وكيف أثر العبث باألمن ،ومن حيث يرتج
األمن تذهب النفوس واألمــوال ،وتنتهك األعراض ،ويهلك الحرث
والنسل.
ثم توالت األسئلة الطالبية وحسبي هنا االختيار لواحد منها ،حيث
سأل الطالب :شــكرا لكم عىل هذا الحديث النافع ولكننا نقرأ يف
"تويرت" من معرفات مجهولة تشكك يف املواطن السعودي ووالئه
لوطنه ،وتبث قالة السوء حول الوطن ولحمته وقادته؟
فأجاب سعادة املرشف" :يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا" ،ثم ذكر أن عامة هذه الكتابات أســهم موجهة مأجورة
من خارج حدود البلد ،تكتب بمعرفات وهمية تستهدف من خالل
ما تكتبه بث هذه الســموم والتشــويش عىل املتلقي السعودي،
لرتمي به يف أتون الفتن والعزلة والتطــرف ونبذه املجتمع ونبذ
املجتمع له ،واســتهداف ذلك االستقرار الذي ننعم به يف هذا البلد
الكريم.
همسة:
من وحدة الوعي  ..إىل وعي الوحدة بحول الله.
مساعد المشرف على وحدة الوعي الفكري
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

وحدة الوعي الفكري تُ قيم لقاء لطلبة ومنسوبي
كلية العلوم واآلداب بعقلة الصقور
أقامت وحدة الوعي الفكري بالجامعة
لقاء مفتوحا للمرشف عىل الوحدة الدكتور
خالد أبا لخيل عميد كلية الرشيعة،
ومساعد املرشف الدكتور فهد الضالع مع
جميع منسوبي كلية العلوم واآلداب بعقلة
الصقور يوم األربعاء املايض ،بحضور عميد
الكلية ورؤساء األقسام واملوظفني وطلبة
الكلية.
حيث تحدث «أبا الخيل» حول األمن
الفكري ورضورة الحفاظ عىل تلك املنافذ
إىل العقل املؤثرة يف تشكل الوعي سواء ما
يتعلق بسبب الصحبة والصداقة ومستوى
تأثريها ،أو ما يمر عىل السمع والبرص من
تلك الرسائل املوجهة عرب وسائل اإلعالم
الجديد ،أو حوارات املجالس أو الفضائيات،
أو الرؤى القارصة املبنية عىل فهم غري
دقيق للنصوص أو النظر يف نصوص دون

أخرى .ثم انتقل الحديث إىل املفارقة يف
الرشيعة بني الخلل السلوكي الذي يحصل
للفرد بسبب شهوة فهو مهما كرب أقل
خطورة عىل املستوى الجمعي من الخلل
يف الفكر والتصور وفساد الوعي ومثل
عىل األول بقصص الصحابة الذين وقعوا
يف بعض الكبائر فقد تعامل النبي صىل
الله عليه وسلم مع هذه األخطاء بمنتهى
الرحمة والشفقة ومثل عىل الثاني بقصة
ذي الخويرصة وكيف كان موقف النبي
صىل الله عيل وسلم منه ؛ إذ كان يف غاية
الحزم وكمال القوة ،والسبب هو أن األول
ال يتجاوز الخطأ اكثر من فاعله ومرتكبه
والثاني يتعداه إىل األمة والدولة ،فيفسد
تصورها ويخرم ميثاقها.
ثم استعرض سعادته دور التاريخ يف
تشكيل الوعي الصحيح ،وذكر بعض األمثلة

التاريخية عىل نشوء الفكرة الخارجية
وكيف أثرت يف استقرار املجتمع اإلسالمي
حتى تسببت بسفك دماء الصحابة
والتابعني وانتهاك األعراض واألموال وهكذا
عرب العصور والحاصل أنه لم تنبت نابتة
الخوارج يف مجتمع أو دولة حتى أعقبت
تمزيق الرضورات الخمس الدين والعقل
والعرض واملال والنفس.
بعد ذلك طرحت بعض األسئلة لجميع
منسوبي الكلية وكانت حول ما يطرح يف
اإلعالم الجديد من معرفات مجهولة من
خارج الحدود توهن يف الوطن وتفيش قالة
السوء فيه وتطعن يف القيادة لهذا البلد وما
هو املوقف الصحيح ،وقد أجاب املرشف
عىل هذا السؤال بالتذكري باملنهج القرآني
يف تلقي األخبار ،إذ هو الحصن املنيع أمام
تمرير هذه الشائعات واألخبار املغرضة.
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كـلـية االقتصاد واإلدارة
College of Economics & Administration

كلية االقتصاد واإلدارة ..الركيزة العلمية لبناء اقتصاد قائم على
المعرفة وتطبيق فنون اإلدارة الحديثة
عن الكلية
وتماشيا مع النهضة العلمية والتطور االقتصادي للمملكة وتلبية
لرغبة املسؤولني واملواطنني بمنطقة القصيم ،فقد تم افتتاح قسم
للطالبــات بالكلية يف الفصل األول من العــام الدرايس /1406
1407هـ ،ثم مع بداية الفصل الثاني من العام الدرايس /1414
1415هـ انتقل القســم إىل مبنى مستقل به يف املدينة الجامعية
باملليداء ،وقد صدر القرار الســامي الكريــم تاريخ 1428هـ
بإنشاء كلية األعمال لتصبح كلية مستقلة للطالبات.

صدرت املوافقة الســامية الكريمة بإنشاء كلية االقتصاد واإلدارة
يف الثاني من ذي الحجة 1401هـ ،دعما للدور القيادي والبحثي
الذي يقوم به العمل الجامعي يف ميدان العلم واملعرفة ،ويف بداية
العام الدرايس 1402/1403هـ استقبلت الكلية أول "دفعة" من
طالبها ،ثم مع بداية الفصل الثانــي من العام الدرايس /1414
1415هـ استـــق ّرت الكلية -بحمد الله تعاىل -يف موقعها الدائم
باملدينة الجامعية يف املليداء غرب مدينة بريدة.

رؤية الكلية

عن الكلية
عميد الكلية
د .نصار بن صالح النصار
االقتصاد والتمويل

رسالة الكلية
تســهم الكلية يف املجتمع من خالل تطويــر الخريجني بأحدث
املعارف واملهارات ،وتشــجيع أعضاء هيئــة التدريس عىل تقديم
مساهمات فكرية مهمة.

مدرسة أعمال رائدة يف املنطقة

وكيل الكلية للشؤون التعليمية
أ .أحمد بن عبدالله الحجاج
نظم المعلومات اإلدارية وإدارة
اإلنتاج "اإلحصاء"

أهداف الكلية
• توفري التعليم الفعال من خالل تقديم وتطوير الربامج األكاديمية التي تلبي متطلبات الدراســة الجامعية والدراسات العليا من أجل
توفري أفضل املؤهالت للمجتمع والتي تلبي احتياجات سوق العمل.
• تحفيز األنشطة البحثية التطبيقية واألساسية القائمة عىل أحدث املفاهيم العلمية للمساهمة يف التنمية املحلية املستدامة.
• تفعيل التواصل مع املجتمع املحيل من خالل الدراســات البحثية والخدمات االستشارية والتدريب للمساعدة يف بناء االقتصاد القائم
عىل املعرفة.

وكيلة الكلية لشؤون الطالبات
د .مشاعل بنت صالح السالمة
نظم المعلومات اإلدارية وإدارة
اإلنتاج " ذكاء اصطناعي"

أقسام الكلية العلمية
قسم االقتصاد والتمويل

قسم إدارة األعمال

قسم المحاسبة

قسم نظم المعلومات اإلدارية وإدارة اإلنتاج
وحدة األساليب الكمية واإلحصائية

عدد طالب وطالبات
البكالوريوس

4134

عدد طالب وطالبات
الماجستير

196

المشاركات المحلية والدولية:

البرامج األكاديمية

• مؤتمر االستثمار والتمويل الصناعي في المملكة العربية السعودية

الدراسات العليا

ماجستري يف املالية

املحاسبة

ماجستري يف االقتصاد

البكالوريوس

إدارة األعمال  -مسار إدارة

ماجستري يف املحاسبة

االقتصاد

نظم املعلومات اإلدارية

ماجستري يف إدارة األعمال

التمويل

• مؤتمر الخصخصة "اآلليات والتحديات"
• مؤتمر ميديس الدولي

• ندوة اقتصاد المعرفة
• ملتقى ريادة األعمال

• مؤتمر التمويل والرهن العقاري

• مؤتمر معايير التقارير المالية الدولية
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إنجازات الكلية :

ضمان جودة التعليم واالعتماد األكاديمي
الوطني والدويل

عىل االعتماد األكاديمي الدويل .AACSB
وتأتي أهمية هذا اإلنجاز لالعتبارات اآلتية- :

حرصت كلية االقتصاد واإلدارة منذ نشأتها
عىل تقديم أعىل املعايري األكاديمية يف العملية
التعليمية وعىل تعزيز القدرة التنافسية
للخريجني من خالل تطبيق مفاهيم الجودة
واالعتماد األكاديمي ،بهدف التحسني املستمر يف
مخرجات الكلية وبما تواءم مع متطلبات سوق
العمل.
وتوجت جهود الكلية بحصولها عىل االعتماد
األكاديمي الدويل  AACSBلربامج البكالوريوس
ولتخصص إدارة األعمال يف برنامج املاجستري
يف شهر أكتوبر من العام  ،2015حيث أعلنت
الهيئة الدولية لتطوير كليات إدارة األعمال عن
حصول كلية االقتصاد واإلدارة بجامعة القصيم،

 .1تأسست هيئة االعتماد األكاديمي الدويل
 AACSBعام 1916م ولم تعتمد سوى أقل من
 %5من كليات إدارة األعمال يف العالم.
 .2تعترب هيئة االعتماد األكاديمي الدويل
 AACSBمن أقدم املؤسسات الدولية املعنية
بخدمة كليات إدارة األعمال التي تقدّم درجات
البكالوريوس والدراسات العليا يف برامج اإلدارة
واملحاسبة ،وتعترب أقوى هيئة اعتماد يف العالم
لكليات األعمال ،مما يجعل مثل هذا اإلنجاز
لكلية االقتصاد واإلدارة إنجازا وطنيا جديدا
يضاف إىل حزمة إنجازات جامعة القصيم.
 .3أصبحت الكلية من أوائل كليات األعمال
بالعالم يف تطبيق معايري االعتماد الجديدة واألوىل
الطالب عىل ممارسة األنشطة الالمنهجية ،وذلك عن
طريق تطويــر عدد من النــوادي واملنتديات داخل
الكلية ومنها:
النادي الطالبي:
يوفر النادي للطالب فرصة الستكشاف اهتماماتهم
الشــخصية ،وفرصا لتطوير إمكاناتهــم القيادية،
وجدوال زمنيا لألحداث واألنشــطة الطالبية املمتعة،
ويتم انتخاب اللجنة التنفيذية للنادي سنويا من قبل
الطالب أنفســهم ،وهذه اللجنة التنفيذية للنادي عىل
تواصل مبارش مع عميد الكلية وعمادة شؤون الطالب
داخل الجامعة.

الدورات المقدمة لخدمة
المجتمع
"كيف تبني دراسة جدوى ملرشوعك" 6 ,و7
مارس .2016
"تنمية املرشوعات الصغرية ومواجهة املخاطر
بمنطقة القصيم" 27 ،و 28أبريل .2016
"مهارات وأساسيات ريادة األعمال" أكتوبر
.2018

شركاء الكلية
رشكة بلومبريج املالية بالتعاون مع مؤسسة
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك" الخريية
الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة القصيم
الغرفة التجارية والصناعية بمدينة البكريية
رشكة عنيزة لالستثمار
مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
املجتمعية

اإلنجازات البحثية

انطالقا من رسالتها تهتم كلية االقتصاد واإلدارة
بتعزيز دورها يف املجتمع محليا ودوليا من خالل
نرش الدراسات النظرية والتطبيقية ،التي تثري
املعرفة اإلدارية واالقتصادية ،وتحسني ممارسات
األعمال ،ورفع جودة األداء يف مؤسسات األعمال
واملؤسسات املجتمعية ،ودعم التنمية املستدامة
واقتصاد املعلومات وفقا ملعايري الجودة واعتماد
تكنولوجيا املعلومات املتقدمة.

األنشطة الطالبية

تويل كلية االقتصاد واإلدارة جــل اهتمامها لتطوير
املهارات األكاديمية لطالبهــا ،وتحرص عىل تطوير
املهارات الشــخصية والقياديــة للطالب من خالل
األنشــطة الطالبية املختلفة ،ومن خالل تشــجيع

نادي القراءة:
نادٍ طالبي يهتم بالقراءة الحرة الالمنهجية بشــتى
املجاالت والفنون والعلوم ،بهدف نرش ثقافة القراءة
وحب املطالعة ونرش الثقافة املكتسبة ،مما يساعدهم
يف تدعيم عملية التعلم التلقائي.
نادي االبتكار:
هو نــادٍ طالبي يعنى باســتقطاب وتبني أصحاب
املواهب املتميزة يف االبتكار والبحث العلمي واملساهمة
يف تذليــل الصعوبات لهم ،وإبرازهم عىل مســتوى
الجامعة واملجتمع وتكريمهــم وتنمية ثقافة وروح
االبتكار والبحث العلمي الهادف.
مركز التطوير واإلرشاد الوظيفي:
ينبع دور اإلرشــاد املهني يف أهميــة تزويد الطالب
والطالبات باملهارات األساســية التي تساعدهم عىل
دخول سوق العمل وتقديم الوســيلة املناسبة لهم،
لتوظيــف معلوماتهــم ومهاراتهم بالشــكل الذي
يســاعدهم عىل إكمال مســرتهم العلمية بفاعلية
ووضوح ،وتحديد خياراتهــم الحياتية العملية وفق
مناهــج علمية صحيحة مــن ذوي الخربة يف الكلية
الستيفاء متطلبات سوق العمل.
وحدة عالقات الخريجني:
إيمانا من الكليــة بالدور الريــادي الذي يمكن أن
يؤديه الخريج كســفري لها داخل مختلف مؤسسات
املجتمع وإداراته ،فقد أسســت الكلية وحدة عالقات
الخريجني كأداة مناســبة لربط الصلة وتعزيزها مع
الخرجني وإرشاكهم يف مختلف أنشطتها.
نادي متطوعات نظم املعلومات اإلدارية :
هو عبــارة عن نادٍ تطوعي مســتقل عــن النادي
الطالبي يضم عــددا ً من طالبات نظــم املعلومات
اإلدارية بمهارات مختلفة ،وتهدف رؤية هذا النادي
إىل التعريف بالتخصص والتثقيف به ،كذلك يسعى
إىل نرش الثقافة التقنية بشــكل عام ،وقد قام النادي
بفعاليات عديدة بعضها أقيمت داخل الكلية والبعض
اآلخر خارجها.

عىل منطقة الشـرق األوسط يف تبنيها املعايري
الجديدة لهيئة االعتماد الدويل ( ( American
Association of Collegiate Schools of
.)2013 Business (AACSB
• تتبنى الكلية أنظمة التعليم اإللكرتوني،
وتحرص عىل تطويرها ومواءمتها بما يخدم
العملية التعليمية يف الكلية محليا ودوليا ،ومن
هذا املنطلق فقد حرصت الكلية عىل تأهيل
أعضاء هيئة التدريس بإرشاكهم يف الدورات
التي تم عقدها يف عمادة التعلم اإللكرتوني ،ومن
أبرزها نظام البالك بورد (.)BLACKBOARD
• طورت الكلية وبمواردها الذاتية نظاما
محوسبا لتقيم مخرجات التعلم  ،))AOLحيث
يتم استخدام هذا النظام لتقييم مخرجات التعلم
لكل طالب من الطالب ولكل مقرر من املقررات.

• وحدة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد
بكلية االقتصاد واإلدارة تم إنشاؤها لتحقيق
أهداف التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد بشكل
مميز وفاعل ،وذلك من خالل تنويع أساليب
التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد وتطويرها
واالعتماد عىل تقنية املعلومات واالتصاالت
الحديثة ،وأن تكون الكلية رائدة يف نرش التعليم
وتيسريه باستخدام أحدث تقنيات املعلومات
واالتصاالت ،لذلك تمت املوافقة من قبل مجلس
الكلية عىل تدريس مقرر نما  110بأسلوب
الفصول االفرتاضية عىل موقعها اإللكرتوني.
وتسعى الكلية يف مسريتها القادمة للمحافظة
عىل املكانة األكاديمية املرموقة والتي حققتها
الكلية لتصبح ضمن قائمة كليات إدارة األعمال
املعتمدة أكاديميا عىل املستوى الدويل.

ومن أهم األنشطة التي قامت بها الوحدات والمراكز السابقة:
اللقاء التعريفي ملركز اإلرشاد الوظيفي للطالب والطالبات
ورشة االستقطاب الوظيفي
ورشة التدريب التعاوني ،والخربة الصيفية
لقاء التعريف بالتخصصات
ورشة مناقشة السرية الذاتية واملقابلة الشخصية من قبل مدير إدارة املوارد البرشية يف رشكة الدوائية
ورشة السرية الذاتية واملقابلة الشخصية والبحث عن وظيفة
ورشة األعمال التطوعية يف املجتمع
ورشة يوم التوظيف
إنشاء موقع عالقات الخريجني
يف نهاية عام 2014م قام مكتب الخريجني بإنشاء موقع خاص بمكتب عالقات الخريجني ،والذي يمثل
بوابة التواصل األوىل بني الخريجني والكلية ،حيث يمكنهم تسجيل وتحديث بيانات االتصال الخاصة بهم،
وكذلك تسجيل الحضور للمشاركة بالفعاليات واألنشطة التي تقيمها الكلية من أجلهم.

زيارة مؤسسة النقد العربي السعودي :

توزيع مجموعة من املنشورات واللوحات التعريفية بالكلية عىل ممرات الكلية وحدائق منطقة القصيم
إقامة النشــاط االجتماعي بالنادي الطالبي لكلية االقتصاد واإلدارة بإقامة دورة تدريبة وملدة  3أيام
بعنوان معالجة االستبيانات باستخدام (.) Google Drive & Excel
قام النادي الطالبي يف الكلية باالحتفال باليوم الوطني يف بهو الجامعة.
قــام النادي الطالبي يف قســم الطالبات بتوزيع عبارات مطبوعة عــى الطالبات تحتوي عىل عبارات
تحفيزية تحت شعار افعيل شيئا جيدا.
قام النادي الطالبي يف قسم الطالبات بحملة توعوية ضد مرض رسطان الثدي.
قام النادي الطالبي يف قســم الطالبات بالتعاون مع مؤسســة األمرية العنود بإقامه ملتقى يف الكلية
بعنوان (يال نبدع) ملدة  3أيــام ،وكان امللتقى مكونا من معرض يضم أعمال األرس املنتجة وثالث دورات
عىل مدار األيام الثالثة- :
 .1دورة العالج النفيس بالتطوع.
 .2دورة اإلدارة والقيادة.
 .3دورة من أنا.
قام النادي الطالبي يف الكلية بعمل لقاء تعريفي بهيئة السوق املالية يف مرسح الجامعة يف مقر الطالب
والطالبات.
قام النادي الطالبي يف قســم الطالبات بعقــد دورة تدريبية عن االدخار بالتعــاون مع بنك التنمية
االجتماعية.
قام النادي الطالبي  -قسم الطالبات بإقامة فعالية "قدرك عايل" ،لتكريم منفذات الخدمات بالتعاون
مع فريق صاعد التطوعي التابع للجنة التنمية االجتماعية.
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جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل تتوج ببطولة
السباحة وجامعة المجمعة تحقق بطولة التنس
اختتمت منافسات التجمع الثالث للسباحة
والتنس األريض الــذي نظمه االتحاد الريايض
للجامعات السعودية واستضافته جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلســامية يف الرياض خالل
الفرتة من  12إىل  16ربيع األول  1440املوافق
 20إىل  24نوفمرب .2018
وحققــت جامعة اإلمــام عبدالرحمن بن
فيصل يف الدمام بطولة السباحة بعد حصولها
عىل املركز األول ،ونالــت جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلســامية بالرياض املركز الثاني،
وجاءت جامعة امللك عبدالعزيز بجدة يف املركز
الثالث ،وعىل جانب آخــر فقد حققت جامعة
املجمعة بطولة التنس األريض بفوزها باملركز
األول ،وحلت جامعة امللك عبدالعزيز يف املركز
الثاني ،فيما نالت جامعة امللك ســعود املركز
الثالث.
وقام رئيس االتحــاد الريايض للجامعات

الســعودية الدكتور عبداللــه البقمي وعميد
شؤون الطالب بجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية الدكتور أحمد األحمد بتسليم الكؤوس
وامليداليــات الذهبية والفضيــة والربونزية
والجوائز عىل الفائزين يف املراكز الثالثة األوىل،
كما تم تكريم حكام بطولة الســباحة وعددهم
 30حكمــا بقيادة الحكم الــدويل محمد عيل
العمري ،وحكام التنــس األريض وعددهم 30
بقيادة الحكم الدويل يوسف عبدالله الطريف.
وأعرب رئيس االتحاد الريايض للجامعات
السعودية الدكتور عبدالله البقمي عن سعادته
بنجاح التجمع الثالث للسباحة والتنس األريض
بمشــاركة  16جامعة حكومية وأهلية و174
العبا ً يف الســباحة و 15جامعــة و 74العبا ً يف
التنس مهنئا ً الجامعات الفائزة.
وعــر البقمي عن شــكره لجامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية ممثلة يف معايل مدير

مدرب األخضر يستعرض تجربته
أمام المدربين السعوديين

الجامعة فضيلة الشــيخ ســليمان أبا الخيل،
وأصحاب السعادة وكالء الجامعة وعميد شؤون
الطالب ومسؤويل النشاط الريايض الذين بذلوا
جهودا ً مميزة إلنجاح البطولة من حيث التنظيم
وحسن االســتقبال وكرم الضيافة ،كما شكر
مديــري البطولة الدكتــور عبدالحميد األمري
"مدير بطولة السباحة" ،والدكتور عيل جباري
"مدير بطولــة التنس" ،والدكتــور عبداإلله
الصلوي رئيس اللجنة الفنية ،والدكتور تركي
العيار رئيس اللجنة اإلعالمية ،وجميع منسوبي
االتحاد الريايض للجامعات السعودية ،وحكام
بطولتي الســباحة والتنس ،منوهــا ً بالدعم
الكبري الذي يلقاه االتحاد الريايض للجامعات
السعودية من قيادتنا الرشيدة ،ومتابعة دقيقة
وحرص واهتمام دائم من معايل وزير التعليم
ومعايل نائبه ،متمنيا ً التوفيق والنجاح للبطوالت
والتجمعات القادمة.

نظمــت اللجنــة الفنيــة
يف اتحــاد القدم الســعودي،
محارضة للمدربني السعوديني
قدّمها األرجنتيني خوان بيتزي
مدرب املنتخب السعودي األول،
وجهازه املعــاون ،وذلك ضمن
برنامج التعليم املســتمر الذي
تقدمه اللجنة بهدف تطوير أداء
املدربني السعوديني ،واالستفادة
من خربات العنــارص األجنبية
املتواجدة يف عدد من أندية دوري
كأس األمري محمد بن ســلمان
للمحرتفني.

واســتعرض "بيتــزي"
الذي قدّم املحارضة السابعة يف
برنامج التعليم املستمر تجربته
الشخصية يف األندية واملنتخبات
وأهم الدروس املســتفادة منها،
واختتمت املحارضة بتلقي أسئلة
املشاركني واستفساراتهم الفنية.
واســتكملت اللجنة الفنية
برنامج التعليم بمحارضة ثامنة
قدمها املدير الفني لنادي االتفاق
ليناردو راموس ،وذلك يف قاعة
املحارضات بمقر نادي االتفاق.

ﮐﺄس اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوري

أثناء التتويج

 36مليون ريال لرعاية دوري األمير محمد بن سلمان
للدرجة األولى لثالثة مواسم
وقع رئيس مجلــس إدارة رابطة الدوري
الســعودي للمحرتفني ،رئيس رابطة دوري
أندية الدرجة األوىل املكلف مســي آل معمر،
عقد رعاية دوري األمري محمد بن سلمان ألندية
الدرجة األوىل الســعودي مــع إحدى رشكات
الســفر ،وذلك يف قاعة املؤتمرات بمدينة امللك
عبدالله الرياضية ،بحضــور املدير التنفيذي
لدوري األمري محمد بن سلمان ألندية الدرجة
األوىل منصور بن محمــد الرفاعي ،حيث مثل
الرابطة يف التوقيع مســي آل معمر ،فيما مثل
الرشكة عضو مجلس اإلدارة ماجد النفيعي.
وأشار رئيس مجلس إدارة رابطة دوري
أنديــة الدرجة األوىل املكلف مســي آل معمر
هذه الرعايــة ،إىل أن قيمة العقد تعد األكرب يف
تاريخ دوري أندية الدرجة األوىل ،والتي وصلت
إىل  36مليون ريال ،مقســمة عىل ثالثة أعوام،
بواقع  12مليون ريال للعــام الواحد ،مقابل
وضع شعار الرشكة عىل قمصان أندية الدرجة
األوىل واملالعب التي تحتضن لقاءات املسابقة.
وأكد آل معمر أن الرعاية التي تم توقيعها
تمثل ً
دليل عــى أن البيئة الرياضية أصبحت
جاذبة ومغريــة للقطاع الخاص ،وهذا نتيجة
الدعم الالمحدود الذي تجده الرياضة السعودية
من قبل حكومة خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو ويل

عهده األمني ،حفظهما اللــه ،وبمتابعة معايل
رئيس الهيئة العامــة للرياضة رئيس اللجنة
األوملبية األســتاذ تركي بن عبداملحســن آل
الشــيخ ،الذي انعكس إيجابًا عىل ألعاب الكرة
السعودية قاطبة.
وكان مجلس إدارة رابطــة دوري أندية
الدرجة األوىل قد عقد اجتماعً ا يف محافظة جدة،
بحضور رؤساء أندية الطائي ،النجوم ،العني،

هجر ،األنصار ،نجران ،العدالة ،جدة ،الجبلني،
املجزل ،حيث بارك االجتمــاع توقيع الرعاية
مع الرشكة ،إىل جانب مناقشة تفاصيل األمور
املاليــة الخاصة باألندية من قيمــة الرعاية،
والعديد من األمور املاليــة املتعلقة باألندية،
إىل جانب عدد من املوضوعــات والتنظيمات
الخاصة بأندية دوري األمري محمد بن سلمان
للدرجة األوىل.
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اﻟﺸﺒﺎب  vsاﻻﺗﻔﺎق
2-2
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ  vsاﻟﻔﯿﺼﻠﻲ
1-1

اﻷهﻠﻲ  vsاﻟﻔﯿﺤﺎء
1-1
اﻟﻔﺘﺢ  vsاﻟﺘﻌﺎون
2-0

اﻟﺒﺎﻃﻦ  vsاﻟﺮاﺋﺪ
3-1
اﻟﻨﺼﺮ  vsاﻟﻮﺣﺪة
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اﻻﺗﺤﺎد  vsاﻟﺤﺰم
2018/12/02
أﺣﺪ  vsاﻟﻬﻼل
2018/12/02
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فقر الدم المنجلي ..األسباب واألعراض وطرق الوقاية
من أكثر أنواع أمراض خاليا الدم الحمراء الوراثية
المنتشرة في المملكة العربية السعودية
يتكون دم اإلنسان من البالزما ومجموعة هائلة من خاليا الدم الحمراء
والبيضاء إىل جانب الصفائح الدموية ،ويقوم كل نوع من هذه الخاليا بوظائف
مختلفة ،فخاليا الدم الحمراء تقوم بنقل األكسجني من الرئتني إىل خاليا
الجسم بواسطة الهيموجلوبني ،ثم إعادة ثاني أوكسيد الكربون من خاليا
الجسم املختلفة إىل الرئتني ،وتبدأ عملية تصنيع الخاليا الحمراء من أول شهر
أثناء الحمل ثم تستمر بصورة دائمة يف النخاع العظمي ،وتعيش خاليا الدم
الحمراء ما بني  90إىل  120يوما ،ثم تتم إزالتها بعد ذلك من الدورة الدموية
وبخاصة يف الطحال ،ويمثل الهيموجلوبني الجزء الوظيفي األسايس لخاليا
الدم الحمراء ،حيث يتكون من جزأين أساسيني :هما الحديد املرتبط مع
الربوتوبورفريين ،أما الجزء اآلخر فهو الربوتني (ألفا ،بيتا ،جاما ،دلتا).
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فحص ما قبل الزواج يساعد في تقليل خطر إنجاب طفل مصاب بالمرض
واتخاذ التدابير الوقائية والخيارات اإلنجابية
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مضاعفاته :ارتفاع ضغط الدم الرئوي
وتقرحات الساقين وحصى في
المرارة والعمى والسكتة الدماغية

سبب األنيميا المنجلية

خلل جيني وينتج عنه أن حمض فالني يكون بديالً عن
حمض قلوماتك يف املوقع  7يف بروين بيتا للهيموجلوبني ،هذا
الخلل يف تركيب بروتني بيتا يؤدي إىل رسعة تكرس الخاليا
الحمراء يف ظروف معينة ،وبدال من أن تعيش  120يوما
تعيش ملدة  10إىل  20يوما فقط ،وهذا ما يسبب فقر الدم،
كذلك عاد ًة ما تكون كريات الدم الحمراء مرنة ومستديرة
وتتحرك بسهولة عرب األوعية الدموية ،ويف حالة فقر الدم
املنجيل تصبح خاليا الدم الحمراء لزجة ،ويكون شكلها مثل
املنجل أو أقمار الهالل ،مما يتسبب يف تعثر هذه الخاليا غري
املنتظمة يف األوعية الدموية الصغرية ،فتبطئ أو تعيق تدفق
الدم واألكسجني إىل أجزاء الجسم املختلفة ،وهذا ما يسبب
الكثري من مضاعفات املرض.
أعراض فقر الدم المنجلي:

فقر الدم.
نوبات األلم.
تورم مؤلم يف اليدين والقدمني.
االلتهابات املتكررة.
تأخر النمو.
مشاكل يف الرؤية.

مضاعفات المرض

يمكن أن يؤدي فقر الدم املنجيل إىل مجموعة من املضاعفات
مثل:
السكتة الدماغية :يمكن أن تحدث السكتة الدماغية إذا منعت
الخاليا املنجلية تدفق الدم إىل منطقة ما يف الدماغ.
ارتفاع ضغط الدم الرئوي :يمكن لألشخاص املصابني بفقر
الدم املنجيل أن يصابوا بارتفاع ضغط الدم يف الرئة.
وهذه املضاعفات تؤثر عادة عىل البالغني وليس األطفال
وربما تكون قاتلة.
العمى :يمكن أن تسبب الخاليا املنجلية انسدادا لألوعية
الدموية الصغرية التي تغذى العني ،مما يؤدي إىل تلف العني
والعمى.
تلف األعضاء بما يف ذلك الكىل والكبد والطحال.
تقرحات الساقني :فقر الدم املنجيل يمكن أن يسبب تقرحات
مفتوحة يف الساقني.
حىص يف املرارة :انهيار خاليا الدم الحمراء ينتج مادة
البيلريوبني والتي يمكن أن يؤدي ارتفاع مستواها يف الجسم
إىل حىص يف املرارة.

التدابير العالجية ال توفر حال
نهائيا للمرض وإنما تخفف
اآلالم وتقلل من المضاعفات

الوقاية

مما يسهم كثريا ً يف الوقاية من فقر الدم املنجيل ويف
غريها من أمراض الدم الوراثية هو فحص ما قبل الزواج
(وسيكون هناك مقالة منفردة عن فحص الزواج) ،إذا كان
الزوجان يحمالن الصفات الوراثية لفقر الدم املنجيل فإن
أخذ استشارة طبيب مختص قبل الحمل يساعد كثريا ً يف
فهم خطر إنجاب طفل مصاب بفقر الدم املنجيل ،ويمكنه
أيضا رشح العالجات املمكنة والتدابري الوقائية والخيارات
اإلنجابية.

العالج

ال يوجد حاليا ً حل كامل وعالج جذري لفقر الدم املنجيل،
هناك بوادر نتائج مبرشة للعالج بالهندسة الوراثية ،لكنها ما
زالت تحت الدراسة وغري متوافرة لجميع املرىض ،يوجد هناك
أنواع من التدابري العالجية ،لكنها ال توفر حال نهائيا للمرض،
وإنما تخفف اآلالم وتقلل من مضاعفات املرض.
املصدر كلية العلوم الطبية التطبيقية
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السعودية ضابط إيقاع االقتصاد العالمي

سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان يرأس اجتماع
السعودية لدول الـ 20

استطاعت السعودية القيام بدور مهم يف ضبط
إيقاع االقتصاد العاملي ،واستحوذت من خالل
مشاركاتها يف قمة مجموعة العرشين عىل أهمية
استثنائية ،ودائما ما يعول املراقبون عىل اململكة يف
اإلسهام الفاعل يف دعم االقتصاد العاملي وامليض به
إىل االستقرار الذي تنشده الدول واملواطنون بها،
فلدى اململكة ثاني أكرب صندوق استثمارات سيادية
يف العالم ،واألكرب عربيا ،وواحد من أكرب االحتياطات
النقدية يف العالم.
وشكل دخول السعودية إىل مجموعة العرشين التي
تضم أقوى  20اقتصادا حول العالم زيادة يف الدور
املؤثر الذي تقوم به يف االقتصاد العاملي ،كونها قائمة
عىل قاعدة اقتصادية صناعية صلبة.
وكان لنجاح قيادة خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز يف توجيه سياسة اململكة
االقتصادية ودعم االقتصاد وقطاع األعمال الوطني
أبلغ األثر يف جعل اململكة دولة فاعلة يف رسم سياسة
االقتصاد العاملي وقبلة آمنة لالستثمارات من مختلف
دول العالم.
ويرأس ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع األمري محمد بن سلمان وفد اململكة املشارك
يف الدورة الحالية للقمة ،يف العاصمة بوينس أيرس
التي تنطلق اليوم وتستمر يومني ،وتشارك اململكة
يف اجتماعات قمة مجموعة العرشين االقتصادية منذ
دورتها األوىل يف واشنطن بتاريخ  15نوفمرب .2008
وجاءت املشاركات تأكيدا عىل مكانة اململكة يف
املحفل االقتصادي الدويل ،والتزامها باالستمرار يف أداء
دور فاعل وإيجابي لتحقيق االستقرار االقتصادي
العاملي ،وعىل دورها يف صياغة نظام اقتصادي عاملي
يحقق نموا اقتصاديا عامليا متوازنا ومستداما ،وبما
يحافظ عىل مصالح جميع الدول املتقدمة والنامية.

قوة ونفوذ

وسجل دخول اململكة كعضو يف أكرب مجموعة
اقتصادية يف العالم اعرتافا بأهمية اململكة االقتصادية

والرشق األوسط والبلدان العربية.
ومن النتائج اإليجابية لعضوية اململكة يف هذه
املجموعة توفري قنوات اتصال دورية بكبار صناع
السياسات املالية واالقتصادية العاملية ،مما يعزز
التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة املهمة يف العالم،
كما رفعت عضوية اململكة يف هذه املجموعة من
أهمية توفري مزيد من الشفافية واملعلومات والبيانات
املالية واالقتصادية املتعلقة باململكة أسوة بدول
العالم املتقدم .ومن املتوقع أن تؤدي عضوية اململكة
يف املجموعة إىل تنسيق وإصالح بعض السياسات
يف عدد كبري من املجاالت املالية واالقتصادية ،مما
سيدفع إىل مزيد من التطوير للقطاعات املالية
واالقتصادية ،ويصب يف نهاية املطاف يف مصلحة
اململكة واقتصادها.

مكافحة اإلرهاب

سمو ولي العهد أثناء وصوله مقر انعقاد القمة

ليس يف الوقت الحارض فقط ،إنما يف املستقبل أيضا،
وتعطي العضوية يف هذه املجموعة للمملكة قوة
ونفوذا سياسيا واقتصاديا ومعنويا كبريا يجعلها
طرفا مؤثرا يف صنع السياسات االقتصادية العاملية
التي تؤثر يف اقتصاد اململكة واقتصادات دول
املنطقة .وجاءت عضوية اململكة نتيجة الرتفاع
أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العاملية التي تهم
جميع دول العالم ،والرتفاع حجم تجارتها الدولية
وتأثري ذلك عىل دول العالم ،كما جاءت نتيجة الرتفاع
مواردها املالية ،التي من املتوقع أن تزداد يف املستقبل
بمشيئة الله ،وتزيد من أهمية اململكة يف االقتصاد
العاملي .ولهذا فإن السياسات املالية التي تتخذها

اململكة ال تؤثر يف اقتصادها فقط ،إنما لها تأثري
واضح وواسع يف املستوى العاملي ،حيث تؤثر يف
نشاط االقتصاد العاملي من خالل تأثريها يف التجارة
العاملية ،ومن خالل التحويالت إىل الخارج وسياسة
االستثمار يف األوراق املالية العاملية.

قنوات اتصال

وأسهم توسع دائرة تأثريات الدور االقتصادي
السعودي يف املنطقة يف تصنيف اململكة من بني
أفضل اقتصادات العالم الناشئة ،جنبا إىل جنب مع
دول صاعدة كالصني والهند وتركيا ،وسط ما تمثله
اململكة من ثقل اقتصادي يف منطقة الخليج العربي

وشددت اململكة يف مداخلة خالل الجلسة
االفتتاحية لقمة قادة مجموعة العرشين العام
املايض بمدينة هامبورج يف أملانيا ،عىل أن مكافحة
اإلرهاب والتطرف وتعزيز قيم االعتدال مسؤولية
دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بني الدول،
مؤكدة رضورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل
وقنوات تمويل اإلرهاب ،ورضورة تعزيز املعايري
الثنائية واملتعددة األطراف ملكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب ،والعمل مع الرشكاء كافة ملكافحة
استخدام االنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي
ألغراض إرهابية أو إجرامية بما يف ذلك استخدامها
يف التجنيد والدعاية.
وأكدت اململكة أهمية العمل لضمان عدم استغالل
النظام املايل الدويل من قبل اإلرهابيني والفاسدين
ومروجي املخدرات ،داعية إىل التنفيذ الفعال
لإلجراءات املالية ملحاربة غسل األموال ،كما أكدت
أهمية التنمية وإيجاد فرص العمل للشباب ألن ذلك
يمثل أفضل الطرق لتعظيم إسهامهم واالبتعاد بهم
عن أفكار التطرف واإلرهاب.
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هاتف Realme U1
بدقة  12نانومتر
شاشة بحجم  6.3إنش وجودة  FHDبلس.
رقاقة معالج  Media Tek Helio P70بـ  4أنوية .Cortex A73
كامريا خلفية بإعدادات مزدوجة ومستشعر 13و  2ميجا بكسل.
دقة تصنيع  12نانومرت.
كامريا سيلفي بمستشعر  25ميجا بكسل.
يدعم  2من رشائح  SIMبحجم نانو مع بطاقة .microSD
نظام تشغيل .Oreo 8.1 Android
بطارية بقدرة .3500 mAh
يدعــم شــبكات  4G VoLTE Dualو  ac 802.11 WiFiبرتدد  2.4GHzو
 5GHzو البلوتوث  ،4.2و .GPS

تطبيق ICONTRACTOR
خدمة لطلب المعدات
الثقيلة
تتنــوع التطبيقات يف تقديم جميع الخدمات لتشــمل كافة مجاالت الحياة
املختلفة وبما يقدم النفع والفائدة للمســتخدم ،تطبيق آي مقاول Icontractor
هو تطبيق حرصي يف اململكة العربية الســعودية ،يتيــح التطبيق إمكانية طلب
املعدات الثقيلة وشــحنات النقل من قبل املقاولني ومختيص النقل الربي بشكل
أرسع لتمكني العميل من تنفيذ مشاريعه ونقل شحناته بسهولة.
التطبيق يتميز بواجهــة يرست عىل طالب الخدمة ســهولة رؤية وتحديد
املعدات واألدوات الالزمة مع الدفع مبــارشة للمقاول بعد تحديد مكان العميل،
ليتسنى لفريق املختصني إتمام العملية باالتصال واملتابعة املبارشة مع العميل.
التطبيق متاح للتحميل املجاني عرب نظامي أندرويد و .iOS

ﻗﺮص ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  ٤ﺗﻴﺮا
ﻣﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ
-

كليك

حسن أحمد العواجي

نادي المليار دوالر
رصاع عــى القمة محتدم هذه األيام بني رشكة مايكروســوفت
ورشكة آبل ،فبعد أربعة أشــهر من دخول آبل نادي الرتيليون
دوالر ،عــادت لترتاجع مــرة أخرى بقيمة ســوقية قدرت بـ
 ٨١٢.٦٠مليار دوالر ،ويف نفس الوقت تقدمت مايكروســوفت
لتصل قيمتها الســوقية لـ  ٨١٢.٩٣مليار دوالر محتلة املركز
األول يف نادي املليار بعد ثمان ســنوات حاولت فيها أن تسابق
آبل عىل الصدارة دون جدوى.
 ٣٣٠مليون دوالر هي الفارق ما بني مايكروســوفت وآبل ،ولو
تركنا لغة األرقام جانبا ً وفكرنا قليالً ..ملاذا تراجعت آبل؟ وكيف
تقدمت مايكروسوفت؟
بالعــودة للوراء وتحديدا ً للعام ٢٠١٠م كانت مايكروســوفت
تصارع مــن أجل البقاء فقلــة الطلب عىل أجهزة الحاســب
الشخصية والنمو الهائل لقطاع الهواتف الذكية وأجهزة الفابلت
وتحديــدا ً ثورة اآليفون التي وصفت حينهــا بحقبة جديدة يف
تاريخ التقنية كانت السبب األبرز لهذا الرتاجع.
هذه الثورة الجديدة دفعت بأســهم آبل للنمو الرسيع وتحقيق
القفزات الواحدة تلو األخرى لتحتل املركز األول يف نادي املليار
لسنوات وبال منازع يف الوقت ذاته انشغلت مايكروسوفت بجملة
من الربامج وخطط التسويق التي أثبتت فشلها مع مرور األيام.
اليــوم مايكروســوفت هي األوىل والســبب يعــود لخططها
التسويقية الجديدة يف الخدمات السحابية والذكاء االصطناعي
وكذلك لرتاجع مبيعات اآليفون فأين يكمن الخطأ؟
يف حقيقة األمر هي جملة من األخطاء ربما يكون أبرزها إغراق
الســوق بإصدارات متعددة من هواتف آيفون مع فارق ضئيل
يف املميزات بني اإلصدار واآلخر مما سبب لدى املستهلكني قناعة
بأن آبل تســتنزف جيوبهم دون جديــد يذكر ،ولكي تعود آبل
لصدارة وتتخطى املليار مــرة أخرى لتصل لرتيليون ،عليها أن
تســر بخطى ثابتة كما كانت يف حياة الراحل ســتيف جوبز،
فالســوق اآلن يعج بمنافســن جدد والتقنية لم تعد حكرا ً عىل
أحد.
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa

   4א א 

אא.
  א    2 4א א אאאא.

اﻷﺟﻨﺪة

اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 2018

  א    550  860 QVOאא  אא.
  כא    520א א  אא. א א   4א א.  -א  ¢אא¡ א 4K

30
- 29
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
05
- 04
دﯾﺴﻤﺒﺮ

אאא £א א אא.

  א  QVO 860 (SSD) ¢א¦  150א

12
دﯾﺴﻤﺒﺮ

ﻣﺆﺗﻤﺮ إﺟﻨﯿﺸﻦ 2018 IGNITION
ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺑﯿﺰﻧﺲ إﻧﺴﺎﯾﺪر Business Insider
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Slush
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كاريكاتير
من اآلخر
فهد بن نومه

قصة اإللهام ..مع أمير القصيم

برعاية سمو أمير المنطقة

الجامعة تُ نظم مؤتمر «التعصب الرياضي ..اآلثار
والحلول» األربعاء القادم
تُنظــم الجامعــة مؤتمر
«التعصــب الريــايض ..اآلثار
والحلول» يــوم األربعاء القادم
املوافــق 1440/3/27هـــ،
بمقر املدينة الجامعية باملليداء،
برعاية صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبدالعزيز ،أمري
منطقة القصيم ،وبمشاركة 18
بحثا يف مجال التعصب الريايض.
مــن جهته ،ذكــر الدكتور
عبدالعظيم بن سعود بن سمار
العتيبــي أمني اللجنــة العلمية
باملؤتمر ،أن اللجنة اســتقبلت
أكثر مــن  44بحثا علميا خالل
الفــرة التي تم اإلعــان عنها،
وقد تــم فحصها من قبل اللجنة
العلمية باملؤتمر ،ثم تقييمها من

قبل محكمني من داخل وخارج
الجامعة ،حيث تم قبول األبحاث
العلمية التــي تتناول موضوع
ومحاور املؤتمر بشكل تخصيص.
ويناقش املؤتمر عدة محاور
ملعالجة ظاهرة التعصب الريايض
عىل النحو اآلتي:
املحور األول :اآلثار السلبية
لظاهــرة التعصب الريايض عىل
تطور األلعــاب والرياضات يف
اململكــة ،وتأثري ذلك عىل تميزها
وقدرتهــا عىل املنافســة محليًّا
ودوليًّا.
املحــور الثانــي :دور
املؤسســات التعليمية والرتبوية
واألندية الرياضية ومؤسســات
املجتمــع ذات العالقة يف توعية
أفراد املجتمع ،خاصة الجماهري

الرياضية بمخاطــر التعصب
الريايض ،وأهمية إشاعة األخالق
الرياضية والتنافس الرشيف بني
األندية وجماهريها.
املحــور الثالــث :عالقــة
وسائل اإلعالم ،وأوعية التواصل
االجتماعــي بزيــادة التعصب
الريــايض ،ودور مدونــات
أخالقيات اإلعالم ومواثيق الرشف
اإلعالمــي املهنــي يف مكافحة
التعصب وآثاره.
املحور الرابع :دور األنظمة
والقوانني يف الحــد من ظاهرة
التعصــب الريــايض ،واآلليات
واإلجــراءات الكفيلــة بضمان
تفعيل هذه األنظمــة والقوانني
وتنفيذها ،وقد تم اختيار ثمانية
عرش بحثا للعرض يف جلســات

املؤتمر.
كما يتخلــل املؤتمر بعض
الفعاليــات املصاحبــة ومنها
الجلســة الرئيســية بحضور
وكيل شؤون الشــباب بالهيئة
العامة للرياضــة الدكتور رجاء
الله الســلمي ،واألستاذ الدكتور
عيل الجفري ،عميــد كلية علوم
الرياضــة والنشــاط البدنــي
ســابقا ،وعميد كلية الرتبية يف
جامعة جدة ،ورئيــس الغرفة
التجاريــة األســتاذ عبدالعزيز
الحميد ،باإلضافة إىل الجلســات
العلميــة التي ســتعرض فيها
األبحــاث املنتقاة من قبل اللجنة
العلمية املتخصصــة باملؤتمر،
وتنتهي فعاليات املؤتمر بعرض
التوصيات العامة.

تجربة جديدة شهدها مرسح جامعة القصيم األسبوع املايض بانطالقة برنامج
"تجربتي يف الحياة" الذي تستضيف فيه الجامعة تباعا عددا من رموز اململكة
يف شتى املجاالت ليقدموا خالصة تجاربهم العلمية والعملية والدروس املستفادة
منذ نشــأتهم وخربتهم املرتاكمة يف هذه الحياة ،وقد سعدت شخصيًا بتقديم
الحلقــة األوىل من هذا اللقاء والتي اســتضافت رأس الهرم بمنطقة القصيم
صاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز.
هذا الرجل الذي يحمل الكثري من الخربة العلمية والعملية والكثري من املعرفة
والتجارب القيمة والنرية ،تحدث لنا عن تجاربه الحياتية وعن نشأته ودراسته
وكان حديثه إلهاما ً للحارضين واملتابعني ،حيث أطلق ســموه العنان لحديث
الذكريات وفتح مخزون تجاربه مع الحياة وتحدث بقلبه وعقله ملن حرض من
طالب ومنسوبي الجامعة يف مرسح الجامعة ،وملن تابع اللقاء عرب وسائل اإلعالم
املختلفة والبث املبارش عرب الشبكة العنكبوتية.
كلمات سموه التي خرجت من القلب لتصل إىل قلوب املستمعني قدم من خاللها
ملحة تاريخية عن نشأته يف الرياض ودراسته يف مدارسها ،ثم التحاقه بالجامعة،
وتجربته يف وزارة الدفاع والطريان ســابقاً ،وبعد ذلك دراســة املاجســتري
والدكتوراه يف الخارج ،وصوالً ،إىل تجربتــه يف إمارة القصيم خالل  ١٣عاما ً
نائبا ً وأمريا ً لها  ،كما تطرق سموه للحديث عن دراسته يف موضوع نظام الحكم
يف اململكة وموضوع املجالس املفتوحة وغريها من املوضوعات والذكريات التي
يمكن الرجوع إليها ملن أراد االستفادة منها عرب موقع اليوتيوب.
حقيقة أكثر ما شدني خالل اللقاء ،أنني لربهة من الزمن وأثناء إدارتي للحوار
مع سموه نسيت بأني عىل املرسح محاوراً ،فرشيط الذكريات يف حديثه أعادني
إىل املايض الجميل ،واالنســجام لسماع هذه التجربة بما تحمله القيم واملعاني
رأيته يف عيون جميع من حرض.
أشكر صاحب هذه الفكرة وداعمها األول معايل مدير الجامعة األستاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الداود ،والذي وجه باستضافة شخصيات أخرى من رموز
اململكة يف قادم األيام ليتحدثوا عن تجاربهم يف الحياة لالستفادة منها ألنه يرى
أن نقل التجارب الناجحة والخربات الحياتية يســاعد كثريا ً يف تكوين وإعداد
األجيال القادمة ملواجهة الصعوبات التي قد تعرتضهم يف املســتقبل ،والشكر
موصول أيضا لزمالئنا بعمادة شــؤون الطالب وسعادة العميد ملا يبذلونه من
جهود إلبراز مثل هذه الربامج ،ولحرصهم عىل تحقيق أكرب اســتفادة للطالب
والطالبات.
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صحيفة جامعة القصيم
• صحيفة أسبوعية
• أول صحيفة جامعية تصدر باللغة العربية واإلنجليزية
• توزع في جميع مناطق المملكة
• توزع خارج المملكة
• تصدر إلكترونيا
www.qu.edu.sa

