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برعاية سمو أمير منطقة القصيم

الجامعة تنظم المؤتمر الدولي األول لتقويم أداء عضو هيئة التدريس
بهدف تطوير الممارسات وبناء اإلمكانيات
تنطلق اليــوم األحد أعمال
املؤتمــر الــدويل األول حول
«تقويــم أداء عضــو هيئــة
التدريس يف ضــوء التوجهات
الوطنية والدوليــة الحديثة»،
الذي تنظمه الجامعة ممثلة يف
كلية الرتبيــة عىل مدى يومني،
برعاية صاحب الســمو امللكي
األمــر الدكتــور فيصل بن
مشعل بن ســعود أمري منطقة
القصيم ،وذلــك يف ظل تزايد
االهتمــام بتقويــم أداء عضو
هيئة التدريس من أجل تطوير
ممارســاته ،وبنا ًء عىل مكانة
عضو هيئــة التدريس ودوره
املهم كونــه مفتــاح العملية
التعليميــة وقاطرتهــا ،كما
يأتي املؤتمر انطالقا من رؤية
الجامعــة املتمثلــة يف التميز
تعليميــاً ،واإلســهام يف بناء
مجتمع املعرفة ،ورسالتها التي
تسعي إىل تقديم تعليم جامعي
متطــور ،وتقديــم خدمــات
مجتمعيــة متميــزة ،وتحقيق
أهداف وقيم الجامعة.
وأوضح الدكتور ســامي
بن فهد الســنيدي عميد كلية
الرتبية ،أن املؤتمر يســعي إىل
تحقيق عــدة أهــداف تتمثل
يف تعميــق دور الجامعــة يف
تحقيق رؤية  2030من خالل
تطوير وتقويم أداء عضو هيئة
التدريس بها،
تفاصيل :ص04

وزير التعليم يناقش مستقبل الجامعات السعودية مع
قيادات التعليم الجامعي والمهني
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الجامعة تُ علن عن بدء
القبول في برامج
«الدراسات العليا»
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التقى معــايل وزير التعليم
الدكتــور حمد بــن محمد آل
الشــيخ ،عــددا مــن مديري
الجامعــات الســعودية ووكالء
الــوزارة ،يــوم الجمعة املايض
1440/5/12هـــ بمدينــة
جدة لبحث مخرجــات اللجان
املكلفة بدراسة بعض املواضيع
والتنظيمات القائمــة ،وإيجاد
الحلــول واالتجاهــات املالئمة
لها ملناقشة مستقبل الجامعات
الســعودية خالل ورشــة عمل
قيادات التعليم الجامعي واملهني.
وأكد "آل شيخ" خالل لقائه
بقيادات التعليم الجامعي واملهني
أن مــا يتم رصفه عــى التعليم
يوازي أفضل عرش دول يف العالم،

مشريًا إىل أن اململكة لديها برنامج
ابتعاث يعادل الجامعات العاملية،
وعىل الجامعات اإلفادة من طالبنا
وطالباتنا خريجي االبتعاث.
وأضاف" :نطمح للوصول
إىل اليــوم الذي نســتغني فيه
عن الســنة التحضريية نتيجة
تحســن نواتج التعلم يف التعليم
العام ،ورغــم أهمية االعتمادات
األكاديمية والتصنيفات الدولية
للجامعات ،إال أن األهم هو حجم
تأثري هذه الجامعات يف مجتمعنا
وإسهامها يف التنمية االقتصادية
يف الوطــن ،وأن تقــوم مراكز
البحث والفكر يف جامعاتنا بدور
أكرب كمراكز قوى ناعمة للمملكة،
والدفــاع عن مواقــف اململكة

وقيمها وهويتهــا ومجتمعها،
وإطــاق مبــادرات تهدف إىل
إدراج أســاليب التفكري النقدي
واملنطــق واالســتنباط ضمن
مناهج تعليمية فاعلة.
وأكد وزيــر التعليم أنه منذ
إطالق مبــادرة "برنامج البحث
والتطوير لدعم الجامعات" ،لم
ينفق إال 100مليــون ريال من
أصل  6مليــار ريال مخصصة
لهذه املبادرة وهذا يدل عىل وجود
ً
منوها إىل رضورة رفع
مشــكلة،
حجم تبادل الخربات والتجارب
الناجحة بني الجامعات ،وتحقيق
هدف دخول  5جامعات سعودية
ضمن أفضــل  200جامعة يف
العالم.
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للمساهمة في تعزيز خدمة القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه

«الداود» يوقع عقد كرسي الشيخ علي بن عبدالرحمن القرعاوي للقرآن وعلومه
وقع معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمــد الداود مدير
الجامعة عقدا إلنشاء كريس الشيخ
عيل بــن عبدالرحمــن القرعاوي
رحمه الله -للقــرآن وعلومه ،معالشيخ منصور بن عيل القرعاوي،
وذلك يوم اإلثنني 1440/5/8هـ،
يف قاعة كبار الشخصيات باملدينة
الجامعية باملليــداء ،حيث يهدف
الكريس الذي تحتضنــه الجامعة
بتمويل من أبناء الشــيخ -رحمه
الله -بمبلغ قــدره  500ألف ريال
سنويا ملدة خمس ســنوات قابلة
للتمديد ،إىل إعــداد ودعم األبحاث
النوعية ،وتقديم خدمات استشارية
وتدريبيــة ومجتمعيــة يف مجال
القرآن الكريم وعلومه ،ونرش الثقافة
القرآنية بكافة مساراتها ،واملساهمة
يف تعزيز املمارسات النوعية يف خدمة
القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه.
وأوضــح الدكتور عبدالرحمن
املحيميــد أمني الكــرايس البحثية
بالجامعة أن فكرة إنشــاء كريس
ألبحاث القــرآن وعلومه بالجامعة
جاءت برعاية وتمويــل من أبناء
الشيخ الوجيه عيل بن عبدالرحمن
بن صالح القرعاوي ،ليكون باسم
والدهــم رحمه الله تعــاىل ،وبهذا
تتكامــل الجهود بــن الجهات

األكاديمية العلمية والقطاع الخاص
ممثال يف رجال أعمال مخلصني يف
خدمة القرآن وعلومه تعلما وتعليما
وبحثا وتطبيقــا ،ويتضح ذلك من
خالل رؤية ورسالة وأهداف الكريس
املقرتح ،مشريًا إىل أن دفع مخصص
السنة األوىل عند توقيع العقد ،فيما
سيكون دفع املخصص السنوي عن
كل سنة من السنوات الالحقة وقدره
 500ألف ريال عند بداية الســنة
التالية اعتبارا من تاريخ العقد.
وأكد "املحيميــد" أن أهداف
الكــريس تتمثل يف توفــر البيئة
العلمية املناســبة إلعداد األبحاث
النوعية يف مجــال القرآن وعلومه،
ودعــم البحــوث املتخصصة يف
مجال الدراسات القرآنية ،وابتكار
تطبيقات جديــدة يف مجال القرآن
وعلومــه التي تــزاوج بني معايري
الجودة والقيم لتلبي حاجة املجتمع
املحيل ،وصياغة أســاليب وأدوات
تطويــر كافة املؤسســات املعنية
بالقرآن وعلومــه بما يضمن األداء
املتميز ،ونــر الثقافة القرآنية يف
املؤسســات الحكومية والخاصة
بشــكل عام ،باإلضافة إىل تعزيز
املمارســات النوعية يف مجال تعلم
القرآن الكريم وتعليمه ودراســاته
يف اململكــة العربية الســعودية،

وتقديم خدمات استشارية وتدريبية
ومجتمعيــة يف مجال الدراســات
القرآنيــة وتطبيقاتهــا ،وتبادل
الخــرات ،وتكامــل الجهود مع
املؤسسات املعنية بالقرآن وعلومه
عىل املستوى اإلقليمي والعاملي.
مضيفا أن الكريس يستند عىل
عدة مرتكزات تشكل نقاط االنطالق
ألعمال الكريس يف مجال الدراسات
والبحوث ،وذلك بتقديم منح بحثية
مدعومة يف مجــال القرآن وعلومه،
ومجال دعــم املعرفة املتخصصة
يف مجال القــرآن وعلومه برتجمة
الكتب املتخصصــة للغات الحية
حــول العالم ،وصناعــة املعاجم
واملوســوعات العلميــة الحديثة،
ومجال تنظيــم الفعاليات العلمية
املتخصصة من املؤتمرات والندوات
وحلقات النقــاش وورش العمل،
للوقوف عىل التوجهات واملمارسات
العاملية ،باإلضافة إىل مجال االتصال
العلمي ،وذلك بعقد لقاءات لقيادات
املؤسسات املعنية بالقرآن وعلومه،
واســتقطاب األســاتذة الزائرين
والخرباء العامليــن ،ونقل الخربات
العلمية يف مجال الدراسات القرآنية
واالســتفادة منها يف املمارســات
املحلية.
كما يعمــل الكريس يف مجال

عقب التوقيع

بناء الرشاكات ومذكرات التفاهم
مــع املنظمــات واملؤسســات
والهيئــات املحليــة واإلقليمية
والعاملية يف مجال القرآن وعلومه،
واملشــاركة يف الفعاليات العلمية
والبحثية العامليــة ،وذلك بتقديم
أوراق علمية ومشاريع بحثية عن
أفضل املمارسات املحلية ،ومجال
االستشــارات والتدريــب ،وذلك
بعقد دورات تدريبية متخصصة،
فضال عــن تقديم االستشــارات
الدقيقة للمهتمني بالقرآن وعلومه
ومنســوبي الدراســات العليا يف

تخصــص الدراســات القرآنية،
ومجــال تقييم وتقويــم أعمال
جمعيات ومراكز ومعاهد القرآن
وعلومه لضمان الجودة الشــاملة
يف كافــة املؤسســات الحكومية
والخاصة ،ومجــال نرش الثقافة
القرآنيــة يف مؤسســات املجتمع
املختلفة ،وإعداد النماذج العملية
لبناء املؤسسات القرآنية.
يذكــر أن اململكــة العربية
الســعودية تويل اهتماما متزايدا
بالقرآن الكريم وعلومه واملهتمني
به ،فلم يزل هذا النور مضيئا من

الجامعة تُ علن عن بدء القبول في برامج «الدراسات العليا»
أعلنــت عمادة الدراســات
العليا بالجامعة عن بدء التقديم
اإللكرتوني عىل برامج الدراسات
العليــا اعتبارا ً من يــوم اإلثنني
1440/6/6هـــ ،وحتى تاريخ
1440/6/20هـــ يف مرحلتي
املاجســتري والدكتــوراه للعام
الجامعــي 1441/1440هـ،
وذلك يف أكثر مــن  80برنامجا
أكاديميــا يف الدراســات العليا،
منهــا  18برنامجا يف الدكتوراه،
و 62برنامجا للماجســتري ،كما
ســيحظى املتقدمون لهذا العام
بخصم قدره  %25من رســوم
الدراسة.
وأكد معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود  مدير
الجامعــة  أن الخطوات املتقدمة
التي أحرزتها الجامعة يف مجال
الدراســات العليا الذي يعد من
أهم املجــاالت الحيويــة يف أي
جامعة تســعى إىل تقديم خدمة
مميزة ملجتمعها وطالبها ،وذلك
انطالقا من رسالة العمادة التي
تسعى إىل توفري برامج دراسات
عليا متطورة وذات جودة عالية،
إلنتاج كفــاءات علمية وبحثية،
تفي باحتياجات ســوق العمل
واملجتمع ،فقد قامــت الجامعة

بدعم ومساندة العمادة لتحقيق
تلك الرســالة بغية الوصول إىل
أهدافها اإلسرتاتيجية التي تنهض
بالعملية التعليمية والبحثية ،وهو
ما نتج عنــه العديد من الربامج
املهمة لطالب الدراسات العليا.
وأضاف "الــداود" كل هذا
لم يتم لوال توفيق الله -سبحانه
وتعاىل -أوال ثم الدعم الالمحدود
من قبل ســيدي خادم الحرمني
الرشيفــن امللــك ســلمان بن
عبدالعزيــز ،وســمو ويل عهده
األمــن ،حفظهما اللــه ،وكذلك
التوجيه الســديد من قبل سمو
أمــر منطقــة القصيم صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيز ،وسمو نائبه صاحب
السمو امللكي األمري فهد بن تركي
آل سعود ،واملتابعة املستمرة من
قبل صاحب املعايل وزير التعليم
الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ،
حفــظ الله لنا وطننــا وقيادتنا
ووالة أمرنــا ،وأدام علينا نعمة
األمن واألمان ،إنه سميع مجيب.
مــن جهته ،بــن الدكتور
محمد بن إبراهيم الدغريي عميد
عمادة الدراسات العليا ،أن عملية
القبول يف الربامج تتم عرب املوقع

اإللكرتوني للجامعة وفق رشوط
القبول املحددة من قبل األقسام
املختصة يف ضوء الالئحة املوحدة
للدراســات العليا يف الجامعات
السعودية.
كمــا أشــار إىل أن جميع
برامج الدراسات العليا املطروحة
ستكون بمقابل مادي ،حيث تبلغ
رسوم الدراسة لربامج املاجستري
( )40000أربعــن ألف ريال،
حيث تبلغ رسوم الدراسة لربامج
الدكتوراه ( )60000ستني ألف
ريال ،كما أوضــح أن املتقدمني
للقبول هــذا العــام الجامعي
1441/1440هـ ســيحظون
بخصم قدره  %25من رســوم
الدراسة.
وأفاد "الدغريي" بأنه سيتم
عقد اختبار تحريــري من قبل
األقسام للمتقدمني ،وسوف يتم
تحديد موعده بعــد االنتهاء من
فرتة التقديم ،كما يمكن االطالع
عىل التخصصات املتاحة لربامج
الدراسات العليا ورشوط القبول
يف أقســام الجامعــة املختلفة
للعــام الــدرايس الجامعي من
خالل الرابط اآلتي https:// :
qu.edu.sa/files/shares/
.pdf.v1_1_pdf/gsd

عـــهد املؤسس امللك عبدالعزيز
آل ســعود -رحمه الله -بالعناية
بالقــرآن الكريم تعلمــا وتعليما
يف املســاجد واملــدارس والبيوت
املتخصصة بتعليمه ،مرورا بأبنائه
الربرة مــن بعده ،الذيــن أقاموا
املنافسات واملسابقات القرآنية يف
الداخل والخارج ،وأسســوا منابر
النــور يف الجامعات الســعودية
ومدارس تحفيــظ القرآن الكريم،
ومجمع امللك فهد لطباعة املصحف
الرشيف ،وتبنــوا إقامة امللتقيات
واملؤتمرات القرآنية.
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عبارة عن مكتبة لألسرة مكونة من  100كتاب

ً
إكلينيكيا
تعيين الدكتور «الفهيد» زميال
لكلية الطب بجامعة جالسكو في
بريطانيا

«عمادة شؤون المكتبات» تسلم جائزة جناح
الجامعة بمعرض الكتاب للفائز في السحب
يف ختام مشــاركتها يف معرض
القصيم الثاني للكتاب ،قدمت عمادة
شــؤون املكتبات بالجامعة جائزة
جنــاح الجامعة ،وهــي عبارة عن
مكتبة لــأرسة تحوي أكثر من 100
كتاب للفائز "عبدالعزيز السدراني"،
عن طريق الســحب الذي جرى بني
أكثر من  1000مشــارك من زوار
الجناح خالل أيام املعرض عن طريق
كوبونات قام الزوار بتعبئتها باالسم
ورقــم الجوال ثم وضعها يف ســلة
الســحب ،وقام عميد عمادة شؤون
الطــاب الدكتور ســطام العتيبي
بتســليم الجائزة للفائز يوم الجمعة
املايض ،حيث تحتــوي الجائزة عىل
عناوين يف كافــة التخصصات ،ومن
أهمها تربية األبناء ،والعلوم الرشعية،
والثقافة العامة ،والطبخ واألكالت.
وقامت الجامعة خالل مشاركتها
يف املعرض الــذي اختتمت فعالياته
يوم أمس السبت 1440/5/13هـ
بعرض وبيــع إصداراتها من الكتب
واملجالت العلمية املحكمة ،إضافة إىل
عرض مؤلفات أعضاء هيئة التدريس،
وكذلك التعريف بالجامعة والخدمات

اإللكرتونية.
واستعرضت الجامعة من خالل
الجناح أهــم األرقــام واملعلومات
املتعلقة بالجامعــة والتي تعرب عن
مكانــة الجامعــة وريادتها ،حيث
أوضحــت األرقــام واملعلومات أن
الجامعــة تحتضــن  74ألف طالب
وطالبــة يف مرحلــة البكالوريوس،
و 4400عضو هيئة تدريس ،و751
طالبا يف مرحلة املاجســتري ،و326
طالــب "دكتــوراه" ،باإلضافة إىل
 1243طالبــة ماجســتري ،و315
طالبة دكتوراه ،موزعني عىل  38كلية
للطالب والطالبات ،فضالً عن وجود
 3250موظفا بالجامعة لدعم املسرية
األكاديمية التعليمية ،و 170برنامجا
أكاديميا.
كما اســتعرض الجناح برامج
الدراسات العليا بالجامعة ،حيث تقدم
كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية 7
برامج ماجستري و 5دكتوراه ،يف حني
يوجد بكلية اللغة العربية والدراسات
االجتماعية  9برامج ماجســتري و8
دكتوراه ،وكذلك كليــة الرتبية التي
تقدم  7برامج ماجستري و 3دكتوراه،

وكلية الزراعــة والطب البيطري بها
 7برامج ماجســتري ،وكلية االقتصاد
واإلدارة  4ماجستري.
إضافــة إىل كلية العلــوم التي
تقدم  10برامج ماجســتري ،وكلية
التصاميم واالقتصاد املنزيل بربنامج
ماجستري واحد ،و 2دكتوراه ،وكلية
الحاسب  5ماجستري ،و 4ماجستري

عُ ني الدكتور هاني الفهيد
أســتاذ التغذيــة العالجيــة
املساعد بقســم علوم األغذية
وتغذيــة اإلنســان بالجامعة،
زميالً إكلينيكيــا ً لكلية الطب
بجامعــة "جالســكو" يف
بريطانيا ،لــإرشاف وإجراء
األبحاث املتعلقة بعالج السمنة
وأمراض السكري والوقاية منها
يف اململكة العربية الســعودية
واململكة املتحدة.
ويأتي تويل "الفهيد" لهذا
املنصب نتيجة مساهمته الفعالة
يف األبحاث اإلكلينيكية القائمة
بني الجامعــة ومراكز األبحاث

لكلية الهندســة ،و 3ماجستري لكلية
العمــارة والتخطيط ،وماجســتري
واحد لكلية الطب ،ولكلية الصيدلة 3
ماجستري ،و 2ماجستري لكلية العلوم
الطبية التطبيقية ،حيث وصل إجمايل
الربامج التي تقدمها كليات الجامعة
إىل  63برنامــج ماجســتري و18
برنامج دكتوراه.

ً
طالبا من تعليم القصيم يزورون الجامعة لمبادرة
20
«باحث المستقبل»

الفهيد

العامليــة من خــال التعاون
املشرتك والتقدم بالبحث والنرش
العلمي يف الجامعة.

لقاء تعريفي عن معايير استحقاق
«درع جامعة القصيم لخدمة المجتمع»
اشتياق الرسور:
عقــدت عمــادة خدمة
املجتمع لقــا ًء تعريفيا ً بمعايري
استحقاق جائزة «درع جامعة
القصيم لخدمة املجتمع» ،يوم
اإلثنني املوافق 8/5/1440هـ,
بمقر عمادة خدمــة املجتمع،
حيث اســتهدف اللقاء مرشيف
ومرشفــات وحــدات خدمة
املجتمع يف كليــات الجامعة،
وذلك يف مستهل أعمال الجائزة
يف جولتها الثالثة ،وتوجيه معايل
مدير الجامعة برضورة تحفيز
كليات الجامعة كافة للمشاركة
يف تقديم برامج لخدمة املجتمع.
ورحب عميد عمادة خدمة
املجتمع الدكتــور عبدالرحمن
بن محمــد النصيــان خالل
اللقاء بالحضور ،وهنأ الزمالء
الحاصلني عــى جوائز الجولة
الســابقة ،ونقــل لهم حرص
معايل مدير الجامعة عىل تفعيل
دور الجامعة يف خدمة املجتمع
ورضورة تقديــم برامج تعرب
عن امليزة النســبية لكل كلية،

مع تفعيل الرشاكات املجتمعية
وفتــح قنــوات مــع جهات
مجتمعية جديدة للوصول ألكرب
قدر من رشائح املســتفيدين،
مشــرًا إىل أن العمادة تسعد
بدعــم الربامــج املتميزة عرب
آلياتها املعتمدة ،متمنيا للجميع
التوفيــق والســداد عىل درب
العطاء.
بــدوره ،قــدم الدكتور
عبدالحميــد دعــدوع أمني
ً
عرضا تضمن معايري
الجائزة
اســتحقاق الجائــزة ،وآليات
توثيق الربامــج املنفذة ضمن
كل معيــار مع اســتعراض
األخطاء الشــائعة أثناء رصد
وتوثيق الربامــج ،وتخلل ذلك
الرد عىل استفسارات املشاركني
واســتقبال مقرتحاتهم ،وقد
بلغ عدد املشــاركني يف اللقاء
 50مشــاركا مثلــوا  35كلية
من كليــات الجامعة ،واختتم
اللقاء بتقديم الشــكر للجميع،
والتأكيد عىل حــرص العمادة
عىل استمرار التواصل وتقديم
الدعم لكافة املشاركني.

صور جماعية عقب الزيارة

عقدت اللجنة املشرتكة بني
الجامعة ممثلة يف عمادة البحث
العلمــي وإدارة تعليم القصيم
اجتماعها الرابــع بمقر عمادة
البحــث العلمي باملليــداء يوم
اإلثنني املوافق 1440/5/8هـ،
وذلك يف إطار تنفيذ بنود اتفاقية
التعــاون املربمة بــن الجامعة
وإدارة التعليــم باملنطقة ،لبحث

أوجــه التعاون بــن الطرفني
واألنشطة املشــركة التي سيتم
تنفيذها يف الفــرة املقبلة ،وذلك
خالل اســتقبال الجامعة وفدا
طالبيــا مكونا مــن  20طالبا
وثمانيــة مرشفــن ،حيث أكد
الدكتــور منصور بــن صالح
الرشيــدة عميد عمــادة البحث
العلمي أثناء االجتماع ،أن البحث

العلمي ومســتقبله وأهدافه من
خــال العمادة يشــكل حاف ًزا
للطلبة نحو بناء مستقبل مرشق.
وزار الوفــد الطالبــي مع
إدارة املوهوبــن بالتعليم مرافق
الجامعة الخاصة بالكليات ذات
العالقة للتخصصــات البحثية
املقرتحة للتعــرف عليها ،حيث
تم توزيــع الطالب عىل ســت

كليــات وهي :كلية الهندســة،
وكليــة العلوم ،وكليــة العلوم
الطبية التطبيقية ،وكلية العمارة
والتخطيط ،وكلية الزراعة والطب
البيطري ،وكلية الحاسب ،وتمت
زيارة الكليات املعنية ومعاملها
وااللتقــاء بالعمــداء واملرشفني
األكاديميني عىل املشاريع البحثية
الطالبية املقرتحة.

خالل اللقاء
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برعاية سمو أمير منطقة القصيم

الجامعة تطلق المؤتمر الدولي األول لـ«تقويم أداء عضو هيئة التدريس»

«رئاسة أمن الدولة» تكرم رئيس
تحرير صحيفة جامعة القصيم
كرمت رئاســة أمن الدولة
بجناحها املشــارك يف معرض
القصيم الثاني للكتاب ،املرشف
العام عىل اإلدارة العامة لإلعالم
واالتصال رئيس تحرير صحيفة
جامعة القصيم األستاذ فهد بن
وازع بن نومــه ،من قبل رئيس
الجناح سعادة العميد عبدالعزيز
املحيميد ،وذلــك نظري التعاون
املســتمر القائم بني الرئاســة
والجامعة والجهود املقدمة.
يذكــر أن جناح رئاســة
أمن الدولــة يف معرض القصيم

الثاني للكتاب يستعرض العديد
من الجهــود املتعددة لقطاعات
الجهاز لــزوار املعرض إضافة
إىل تقديمه العديــد من الصور
للجهــود العســكرية التي قام
بها الجهاز للتصــدي ملكافحة
اإلرهاب ،ويقدم الجناح عددا ً من
الرســائل التوعوية والتثقيفية،
باإلضافة إىل الرســائل املنتقاة
بعناية إليصالها للزوار إىل جانب
ما يربزه هــذا الجناح من جهود
ومنجزات لكافة قطاعات رئاسة
أمن الدولة.

المحيميد وبن نومه خالل التكريم

أوضح الدكتور ســامي بن
فهد السنيدي عميد كلية الرتبية،
أن مؤتمر كليــة الرتبية الدويل
األول لتقويــم أداء عضو هيئة
التدريــس ،يســعى إىل تحقيق
عــدة أهداف تتمثــل يف تعميق
دور الجامعــة يف تحقيق رؤية
 2030من خالل تطوير وتقويم
أداء عضو هيئــة التدريس بها،
والتعرف عىل التوجهات الوطنية
والدوليــة يف تقويم عضو هيئة
التدريــس ،واالســتفادة من
تجارب بعض الجامعات الرائدة
ذات التقييــم املرتفــع عامليا يف
تقويــم عضو هيئــة التدريس،
باإلضافة إىل بنــاء معايري ألداء
عضو هيئة التدريس بالجامعة،
والتعرف عىل املمارسات املتميزة
لتقويم أعضاء هيئة التدريس يف
الجامعات السعودية.

وأضاف :أن املؤتمر يهدف
كذلــك إىل تحديــد املقاييــس
واملــؤرشات التــي تعتمدهــا
الجامعة لتقويم أداء عضو هيئة
التدريــس فيها ،ونــر ثقافة
التقويم كمدخل إلصالح التعليم،
وتصميم إطار لتقويم عضو هيئة
التدريس يف الجامعة ،إضافة إىل
االستفادة من مقرتحات وخطط
استرشافية لتفعيل معايري تقييم
عضــو هيئة التدريــس ،وبيان
أهمية تقويــم أداء عضو هيئة
التدريس يف الجامعة طبقا للمهام
املنوطة به.
وأوضح "الســنيدي" أن
املؤتمر ســوف يتناول خمسة
محاور رئيســية تشــمل كافة
جوانب تقويــم أداء عضو هيئة
التدريــس ،يتناول املحور األول
تقويم املمارســات التدريسية

لعضو هيئة التدريس ،والتخطيط
ودوره يف هــذا التقويم ،والبيئة
الصفيــة وعالقتهــا بتقويمه،
فضالً عن دوره يف عملية التعليم،
واآلليــات واألدوات الالزمــة
لتقويم املمارســات التدريسية
للعضو ،يف حــن يناقش املحور
الثانــي تقويم النمــو املهني
واملشاركة املجتمعية لعضو هيئة
التدريس ودوره يف النمو املهني
(دورات – تنميــة ذاتية،).....
ودوره يف البحث العلمي (نرش-
تحكيــم – تأليــف ،)...ومدى
إسهامه يف خدمة القسم والكلية
والجامعــة ،واآلليات واألدوات
الالزمــة لتقويم النمــو املهني
للعضو ،باإلضافة إىل إسهامه يف
خدمة القسم والكلية ،والجامعة
وخدمــة املنطقــة واملجتمع،
واآلليــات واألدوات الالزمــة
لتقويــم املشــاركة املجتمعية
له ،من خــال (التقويم الذاتي،
تقويم األقران ،تقويم املخرجات،
تقويم الرؤساء :رئيس القسم -
العميد).
كما يتنــاول املحور الثالث
تقويــم عضو هيئــة التدريس

وعالقته باالبتــكار ،واإلبداع يف
املمارسات التدريسية ،واإلبداع
يف القيادة األكاديمية ،وإسهامه
يف االبتكار يف املجاالت التعليمية
والبحثية ،واآلليــات واألدوات
الالزمــة لتقويمــه يف االبتكار
واإلبداع ،بينمــا يناقش املحور
الرابــع التوجهــات الوطنية
والدوليــة يف تقويم عضو هيئة
التدريــس والتجــارب العاملية
الحديثــة يف تقويم أدائه ودوره
يف البحــث العلمي ،باإلضافة إىل
دوره يف تحقيــق رؤية ،2030
واآلليــات واألدوات لتقويمه يف
ضوء التوجهات الحديثة.
يف حــن يناقــش املحور
الخامس واألخــر تقويم عضو
هيئة التدريــس يف ضوء معايري
االعتمــاد األكاديمي املؤســي
والربامجي ،واملستويات املعيارية
واملؤرشات املســتهدفة لتقويم
أدائه ،واآلليات املقرتحة لتطبيق
املســتويات املعيارية للتقويم،
فضالً عــن اآلليــات املقرتحة
لتفعيل دور عضو هيئة التدريس
يف تحقيق االعتمــاد األكاديمي
املؤسيس والربامجي.

أخبار الجامعة 05

صحيفة
العدد  14 | 91جمادى األول  20 | 1440يناير 2019
جامعة
القصيم www.qu.edu.sa | @qunewspaper

بإشراف الجامعة وبجوائز تصل إلى مليون ريال

جائزة عبدالله السليمان الدولية لإلبداع العلمي في
النخيل «جود» تستقبل المشاركات في دورتها الثانية
أعلنــت أمانــة جائــزة
عبداللــه الســليمان الدولية
لإلبــداع العلمــي يف النخيل
والتمور "جائــزة جود" عن
فتح باب اســتقبال املشاركات
بكافة فــروع الجائزة ،وذلك
يف دورتها الثانيــة ،بإرشاف
كلية الزراعة والطب البيطري
بجامعــة القصيــم وبجوائز
مالية تبلــغ مليون ريال ،حيث
ســيتم قبول طلبات الرتشيح
لنيــل الجائزة عــر الرابط
اآلتي https://joodaward.
com/customer/
 ، registerحتــى يــوم 26
رجب 1440هـ املوافق األول
من أبريل 2019م.
وتمنــح أمانــة الجائزة
جوائزهــا الســنوية يف أربعة
فروع مختلفــة تختص كلها
باإلبداع والتميــز يف مجاالت
النخيــل والتمــور ،حيث تم
تخصيــص جائــزة قدرهــا
ثالثمئة وخمســون ألف ريال
ســعودي ( )350,000لفرع
العمــل اإلبداعــي يف مجــال
النخيــل والتمــور ،وذلك من
خالل ترشيح األعمال البحثية
املنشــورة املتميــزة وبراءات
االخرتاع والتصاميم الصناعية
اإلبداعية ،وغريها من األعمال
االبتكاريــة يف مجاالت النخيل
والتمور ،ســواء من األفراد أو
املؤسســات ،ويف الفرع الثاني
يتم تقديم جائزة قدرها مئتان
وخمسون ألف ريال سعودي
( )250,000للعالــم املتميز،
حيث يكون الرتشــيح يف هذا

الفــرع للعلمــاء والباحثني
املتميزين وملن لهم إســهامات
علمية متميــزة تتعلق بالنخيل
والتمور.
كمــا خصصــت األمانة
جائــزة مقدارهــا مئتا ألف
ريال ســعودي ()200,000
لفــرع العمل املتميــز والذي
يتم فيهــا ترشــيح األعمال
اإلنتاجيــة املتميــزة املحلية
فقط ذات اإلســهام التطبيقي
ملجــاالت العلــوم التطبيقية
والتطويريــة واالبتكارات يف

مجاالت زراعة النخيل وإنتاج
التمور ،ســواء من األفراد أو
املؤسســات ،فضال ً عن جائزة
تبلــغ قيمتها مئتــا ألف ريال
سعودي ( )200,000يف فرع
التميــز يف مكافحة سوســة
النخيل الحمــراء التي يكون
الرتشــيح لألعمــال املتميزة
املحليــة فقط ذات اإلســهام
التطبيقي يف مكافحة سوســة
النخيــل ،باســتخدام طرق
علميــة تطبيقيــة وتطويرية
وابتكارية ،سواء من األفراد أو

املؤسسات بجائزة.
من جانبه ،قال األســتاذ
الدكتور خالد بن باني الحربي
الرئيــس التنفيــذي للجائزة
عميــد كلية الزراعــة والطب
البيطري بجامعة القصيم" :إن
أمانة الجائزة قــد أعلنت عن
الرشوط واإلجراءات الخاصة
بالتقديم عــى الجائزة والتي
تقبــل طلبات الرتشــيح من
كافة أنحــاء العالم ،من خالل
استمارة التســجيل عىل موقع
الجائزة اإللكرتوني عىل شبكة
اإلنرتنــت ،مع تقديم نســخة
من الســرة الذاتية للمرشح
وصورة مــن الهوية الوطنية
أو جواز السفر ،وإرفاق العمل
أو البحث املرشــح مع نسخة
من الســرة الذاتية املخترصة
للمرشح (.)pdf
وأضــاف "الحربي" أنه
يحق للجنة التحكيم أن تويص
للمجالس املعنية بمنح الجائزة
باملشــاركة بني طرفني فائزين
أو أكثر ،كما يحق لها أن تويص
بحجــب الجائزة عــن أي فئة
إن لم تســتوف الرشوط وفق
اآللية املنظمة لذلك ،باإلضافة
إىل أن أي عمل يقدم للرتشــيح
(اخرتاع ،بحث ،دراسة) ينبغي
أال يكــون جزءا من عمل مقدم
للمنافســة يف أي مــكان يف
العالم ،وال يجوز ألي عضو له
عالقة عمل مستمرة يف الجائزة
أن يتقدم للرتشح للجائزة ،كما
ال يجوز ألي مرشح أن يتقدم
يف الرتشــح لفرعني يف الجائزة
لنفس العام.

عزيزي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

ُّ
الط ِّفي
تخرج من املرحلة الثانويــة ...عاش تحت ضغط عدد من الرتددات...
اختيار الجامعة ...اختيار التخصــص ...عزم بعد إرصار والدته عىل
االلتحاق بالســنة التحضريية بجامعة القصيم ،لكن نسبته املوزونة
ال تسمح له بذلك ...التحق بقســم الرياضيات يف كلية العلوم ...أنهى
الفصــل األول وهو ال يزال يفكر يف الســنة التحضريية ...حصل عىل
معدل ال بأس به لكنه ال يؤهله للتحويل إليها ...الحت له فكرة التحويل
إىل قسم األنظمة يف كلية الرشيعة...
قدم طلبا عن طريق حســابه بصفحته الشخصيةُ ...رفِ ض طلبه ألنه
لم يجتز اختبار التخصص ...ظ َّل يفكر طوال الوقت ...انزعج كثريا...
قدم اعتذارا عن الفصل أمال يف محاولــة التحويل مرة أخرى ...تمت
املوافقة عىل االعتذار من قبل كليته ...تجاوز االختبار يف املرة الثانية...
بدأ الدراســة بتخصص األنظمة ...أنهى الفصل األول بمعدل أقل من
توقعه ...فكر بالعودة إىل كلية العلوم مرة أخرى..
انتهت فرتة التحويل و َلــم يقدم ...اضطر لالعتذار مرة ثانية ...بعض
زمالئه يف املرحلة الثانوية وصلوا املســتوى الخامس ...رفضت كلية
العلوم طلبه لتدني معدله ...اســتمر بقسم األنظمة حصل عىل اإلنذار
الثالــث ...أعيد قيده وأعطي فرصة ...ارتفع معدله قليال ...حصل عىل
اإلنذار الرابع ...تم إيقافه لفصل درايس ...ال يزال ينتظر موافقة كليته
عىل إعطاء فرصة ومن ثم موافقة لجنة املشــكالت الطالبية ...تخرج
زمالؤه وهو يتصارع مع اإلنذارات واالنقطاعات والفرص...
عزيــزي الطالب يف أغلب األحيان يكون اختيار الله لنا خريا ً مما نقرؤه
نحن ملســتقبلنا ...ويف أغلب األحيان يكون الرضا بما قدره الله لنا هو
الحل ..تحديد املســتقبل من أصعب القرارات التــي تواجه الطالب،
والرضا بها يكون بنفس الصعوبة ..لذلــك عزيزي الطالب كن بقدر
التحدي قبل أن تقرر التغيري..
عميد عمادة القبول والتسجيل
| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa

كلية الطب تنظم دورة عن «إدارة البيانات البحثية»
يف إطار ســعي كليــة الطب
لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس
يف مجال البحــث العلمي والنرش يف
املجــات العاملية املحكمــة ،أقامت
وحدة تطوير أعضاء هيئة التدريس
بالكلية ،بالتعاون مع إدارة البحوث
بمستشــفى امللك خالد التخصيص
للعيون بالريــاض ،دورة بعنوان
«إدارة البيانات البحثية» ،وذلك يومي
السبت واألحد 1440/5/7-6هـ،
بمقــر املدينة الجامعيــة باملليداء،
بحضور  25مشــاركا مــن كلية
الطب ،وكلية الطب والعلوم الصحية
بعنيــزة ،وكلية الصحــة العامة
واملعلوماتية بالبكريية ،ومستشفى
بريدة املركزي ،ومركز األمري سلطان
ألمراض وجراحة القلب ومنســوبي
وزارة الصحة.
وتناولــت الــدورة ،التــي

قدمهــا رئيس مركــز األبحاث يف
مستشــفى امللك خالد التخصيص
للعيون الدكتــور راجيف خندكار،
موضوعــات البيانــات البحثيــة
والربامــج املســتخدمة يف تحليلها
ومعالجتهــا ،إضافــة إىل مهارات
البحث العلمي املســتخدمة والنرش
العلمــي يف املجــات العلميــة
الطبية املحكمة مــن األقران Peer
.reviewed journals
مــن جانبه ،قــال وكيل كلية
الطب الدكتور فيصل املهيلب" :إن
كلية الطب درجــت عىل إقامة هذه
الدورات وبمشاركة الكليات األخرى
والقطاعــات الصحيــة باملنطقة،
كجزء من مســؤوليتها االجتماعية
تجاه تنميــة القدرات ملنســوبي
القطــاع الصحي يف مجاالت البحث
العلمي واملجاالت األخرى".
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فيصل بن مشعل يرعى المؤتمر الدولي األول لجمعية أصدقاء بنوك الدم بمدينة بريدة

أكــد صاحب الســمو امللكــي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيــز أمري منطقــة القصيم رئيس
مجلس إدارة جمعيــة أصدقاء بنوك الدم،
عىل أن احتضان جمعية أصدقاء بنوك الدم
للمؤتمر العلمــي األول تحت عنوان «إدارة
أفضل للتربع بالدم» يف هذه املنطقة ،يعكس
نجاحات متتالية تتحقق خدمة للمحتاجني،
والتي أسســها ديننا الحنيف من مبدأ خري
الناس أنفعهم للناس ،لســد حاجة املرىض
واملحتاجني لقطرة الــدم وهم عىل األرسة
البيضاء ،معربًا عن ســعادته يف احتضان
هذا املؤتمر العلمــي األول باملنطقة ،والذي
يتضمــن العديد من األبحاث والدراســات
إلدارة التربع بالدم.
وأشار سموه إىل أن مسرية  13عاما ً من
الجهود املبذولة منذ إنشاء جمعية أصدقاء
بنوك الدم حققت العديد من النجاحات من
خالل تحفيز املجتمــع ،ورفع الوعي لدى
أفراده بأهمية التربع الطوعي بالدم وإقامة
الدراســات والربامج والنظر للمســتقبل
برؤية تفاؤلية بمشــاركة مجتمعية فعالة
ومبادرات رائعة مــن كافة رشائح املجتمع
الذين قدموا أغىل مــا يملكون لتلك األنفس
املتعطشــة لقطرة الدم ،وأسهمت يف دعم
ومســاندة الجمعية وبرامجها ،مؤكدًا أننا
يف هذا الوطن املعطاء تعودنا عىل املبادرات
الدائمة يف املجــاالت التي تهتــم بالعمل
الخريي والتطوعي والتنموي ،والتي سجلت
العديد من النجاحات التي نترشف بدعمها

للوصول إىل األهداف املرسومة واملقدمة من
رجاالت هذه املنطقة ،والتي حققت كثريا ً من
التوهــج واإلبداع يف كل ما يخدم املجتمع يف
العمل التطوعي واملؤسيس.
وأوضح :أن خدمــات جمعية أصدقاء
بنوك الدم لــم تقترص عىل الحمالت املنفذة
بمستشــفيات املنطقة ،بل امتدت لحمالت
التربع بالدم للمصابــن يف الحد الجنوبي،
ورشف اإلسهام يف خدمة الحجاج واملعتمرين
عرب حمالت التربع ،والتي تعكس خصوصية
التربع للدم يف هذه البالد املباركة ،مؤكدا ً عىل
أن هذا النجاح تشــارك فيه املديرية العامة
للشــؤون الصحية باملنطقة والتي أثمرت
بالعديــد من النتائــج اإليجابية يف حمالت
التربع بالــدم والربامج املســاندة ،مقدما ً
شكره ملدير عام الشــؤون الصحية مطلق
الخمعيل وكافة زمالئه ملا بذلوه لخدمة هذا
املجال ،ومقدما ً شــكره لكافة املشاركني يف

هذا املؤتمر من املتخصصني من كافة دول
العالم ومن أبناء الوطن عرب جهودهم الخرية
التي يقدمونها لتحقيــق األهداف املرجوة،
ســائالً املوىل -عز وجل -أن يوفق الجميع،
وأن يديم عىل هذه البالد نعمة األمن واألمان
والنماء الدائم.
جاء ذلك خالل رعاية ســموه ،اليوم،
املؤتمر العلمي األول تحــت عنوان «إدارة
أفضل للتربع بالدم» ،بمركز النخلة بمدينة
بريدة ،الذي تنظمــه جمعية أصدقاء بنوك
الدم ،بمشاركة نخبة من املختصني بالدم من
أكثر  10دول حــول العالم ،بحضور مدير
عام الشؤون الصحية مطلق الخمعيل ،وأمني
املنطقة محمد املجيل ،ومدير تعليم القصيم
عبدالله الركيان ،ونائب رئيس مجلس إدارة
جمعية أصدقــاء بنوك الدم الدكتور فيصل
الخميس ،وأعضاء مجلس اإلدارة وعدد من
املهتمني ،حيث دشن سموه املؤتمر ،وتجول

«غرفة القصيم» توقع اتفاقية تجهيز البوابة
اإللكترونية
وقعت الغرفــة التجارية الصناعية
بمنطقــة القصيــم اتفاقيــة تجهيز
البوابــة اإللكرتونيــة للغرفة مع رشكة
عالم النظــم والربامج ،وذلــك إلتاحة
الفرصة للمشرتكني الستكمال التصديق
اإللكرتوني.
من جانبه ،أكد رئيس مجلس إدارة
الغرفــة التجارية الصناعيــة باملنطقة
األســتاذ عبدالعزيز الحميــد ،أن هذه
الخطوة تأتي يف إطار حرص الغرفة عىل
خدمة املشرتكني ورسعة اإلنجاز وتسهيل
اإلجراء تحقيقا ً للتطلعات املنشودة ،بما
يتواكــب ورؤية التحــول الوطني التي
تتكــئ يف معطياتها عىل االســتثمار يف
الجوانب التقنية وتفعيلها لتعزيز مسرية
التنمية والبناء.
مشــرا ً يف هذا الصدد إىل أن البدء

يف التصديق ســيكون -بمشــيئة الله-
يف غضون األيام القليلــة املقبلة ،حيث
حرصــت الغرفة عىل اختيــار الرشيك
التقنــي الــذي يتميز بقــدر كبري من
الكفاءة.

وأشــار «الحميــد» إىل أن غرفة
القصيم ســتميض قدمــا ً ويف خطوات
مماثلة تستهدف التطوير والتحديث يف
مختلف االتجاهات بمــا يضمن خدمة
قطاع األعمال باملنطقة.

يف املعارض املشــاركة من عدد من الجهات
الحكومية والخرييــة والخاصة التي تهتم
بالتربع بالدم.
ورفع رئيس اللجنــة العلمية للمؤتمر
الدكتور محمد السهيل شكره وتقديره لسمو
أمــر منطقة القصيم عــى رعايته ودعمه
للمؤتمر ،قائالً :إن مثل هذه املبادرات الخرية
والنافعة تســعى إىل دعــم خطوات العمل
الخريي برؤية علمية عرب مشاركة نخبة من
املتخصصني ،الذين يسعون من خاللها إىل
توظيف مبــادرات املجتمع ،وتقديم أفضل
األعمــال اإلدارية للتربع بالــدم لينعكس
وبشــكل نافع وهادف لخدمة املحتاجني،
مشريا ً إىل أن املؤتمر ُقدم من خالل املشاركة
املجتمعية ،ووصوال ً إىل أهداف رؤية اململكة
 ،2030التي تســعى إىل تحسني الخدمات
الصحية املقدمة ،كاشفا ً أن توصيات املؤتمر
كافة ســرفع للجهات ذات العالقة لتطبيق

ما قدم من قبل املتخصصني املشاركني من
دول العالم.
ثم ألقى وكيل وزارة الصحة املســاعد
لشــؤون املختربات والدم عبدالله الخشان
كلمة بني فيهــا أن انطالق فعاليات املؤتمر
العلمي األول لجمعيــة أصدقاء بنوك الدم
الخرييــة ،يأتي لتبادل الخــرات يف مجال
إدارة املتربعني بالدم ،الفتــا ً االنتباه إىل أن
الطب يزداد تطورا ً بوترية متسارعة ،تربع
 1%من ســكان العالم مرة واحدة كل عام
غري كاف لسد االحتياج ،وأن االحتياج العاملي
قد وصل إىل  3,2%يف الدول املتقدمة ،وذلك
بسبب رفع مأمونية نقل الدم ،مقدما ً شكره
وتقديره لســمو أمري منطقة القصيم عىل
دعمه ورعايته املؤتمــر ،الذي يعكس نفعا ً
وخدمة لكافة رشائح املجتمع.
من جهتها ،أبدت املديرة الطبية لرشكة
أنظمة الدم يف الواليــات املتحدة األمريكية
الدكتورة ماري تونسند ،سعادتها لحضور
هــذا املؤتمر العمــي األول ،مفيد ًة أن مثل
هذه امللتقيات العلمية تعكس نفعا ً وخدمة
للمحتاجني ،وتســهم يف االنتشــار الواسع
للتوصيات العلمية يف املؤتمر عىل مســتوى
العالم ،مقدمة شكرها وتقديرها لسمو أمري
منطقة القصيم ولجمعية أصدقاء بنوك الدم
عىل ما قدم إلقامة هذا املؤتمر.
ويف الختــام ،كرم ســمو أمري منطقة
القصيــم  14مشــاركا ً متخصصا ً ضمن
املشــاركني باملؤتمر ،والجهات املشاركة،
واملتحدثني وفريق العمل للمؤتمر.

أمير القصيم يوجه باتخاذ اإلجراءات الالزمة
للحد من االحتطاب الجائر
وجه صاحــب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيز ،أمري منطقــة القصيم ،عموم
محافظات ومراكز املنطقــة ،وفرع وزارة
البيئة واملياه والزراعة بالقصيم ،والرشطة
والجهــات األمنية األخــرى ذات العالقة،
باعتمــاد تطبيق مــا ورد يف نظام املراعي
والغابــات الصادر باملرســوم امللكي رقم
م ,55/وتاريــخ 1425 /10 /29هـــ،
واتخاذ اإلجــراءات النظامية الالزمة للحد
من التجاوزات التي تحدث من قبل البعض
بشأن قطع األشجار واالحتطاب الجائر ،عىل
غرار ما نرش يف بعض وســائل اإلعالم عن
قيام مجموعة باالحتطاب بمحجوز املستوي
بمحافظة الشماسية ،ومراقبة املناطق الربية
املحظور الرعي فيها واالحتطاب ،وتطبيق
العقوبات ضــد من يخالــف التعليمات
واألنظمة.
وشدد سمو أمري املنطقة عىل رضورة
تضافــر الجهــود ملكافحــة التصحر،

واملحافظة عــى أرايض املراعي والغابات،
وتنميتها ومنع الرعــي الجائر واالحتطاب
فيها ،الذي يؤدي إىل تدهور الغطاء النباتي
من األشجار والنباتات الربية ،التي تتسبب
بأرضار كثرية منها زيادة التلوث ،والتأثري
يف الســياحة البيئية ،وفقدان الحياة الربية،
الفتا ً إىل أهمية تفعيل الدور املنوط بوسائل
اإلعالم املختلفة يف إظهار أهمية الشــجرة
والبيئة بشــكل عام للحفاظ عليها ،والحد
من األرضار السلبية الناتجة عن الترصفات
الخاطئة من قبل بعض املواطنني.
وأكد سموه األهمية البالغة يف الحفاظ
عىل البيئة وتنميتهــا واإلبقاء عىل مكوّنات
الحياة البيئية ،حيث لوحظ مؤخرا ً انتشار
ظاهرة االحتطاب الجائر التي ش ّكلت إحدى
الظواهر السلبية التي يجب التخ ّلص منها،
داعيا ً ســموه إىل رسعة تفاعــل الجهات
املســؤولة مع هذه التجــاوزات ،ومنع أي
مخالفات تحدث من أي فــر ٍد كان اتباعا ً
لألنظمة والتعليمات.
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جوالت استطالعية للتعرف على متطلبات العاملين
في الفنادق بالقصيم

استئصال غدة متضخمة بمركزي
ً
عاما من
بريدة ينهي معاناة 20
األلم

نفذ فرع الهيئة العامة للســياحة
والــراث الوطني بمنطقــة القصيم،
بالتعاون مع املركــز الوطني لتنمية
املوارد البرشية الســياحية «تكامل»،
عددا ً من الجوالت االســتطالعية عىل
مجموعة من فنادق القصيم لدراســة
وتقييــم أوضــاع العاملــن يف هذه
الفنادق من السعوديني ،والتعرف عىل
احتياجاتهم وتقييم بيئة عملهم ،وذلك
بهدف جذب الشباب السعودي للعمل
يف قطــاع اإليواء الســياحي ،خاصة
الفنادق.
وأوضح مدير عام فــرع الهيئة
بمنطقة القصيم إبراهيم املشيقح ،أن
هذه الجوالت تأتي ضمن التكامل بني
برنامج تنمية املوارد البرشية السياحية
وفروع الهيئة العامة للسياحة بمناطق
اململكة ،وذلك لرفع نســب التوطني يف
الوظائف املقصورة عىل الســعوديني
يف األنشطة الســياحية ،وللتعرف عىل
التحديات التي تؤثر يف عملية التوطني،
وبحث ســبل معالجتها بالتعاون مع
الــركاء وعىل رأســهم وزارة العمل
والتنمية االجتماعية.

أمانة القصيم والمرور ينفذان حملة مشتركة على محالت
تأجير السيارات

نفذت أمانة منطقة القصيم ،بالتعاون
مع إدارة مرور املنطقة حملة مشرتكة عىل
محالت تأجري الســيارات الواقعة بطريق
امللك ســلمان بحي النهضة بمدينة بريدة،
وقد أســفرت الحملة عــن رصد عدد من

املخالفات عىل عدد من املحالت والسيارات،
حيث ســيواصل الفريق الرقابي املشرتك
رصد املخالفــات يف هذه املحالت وتطبيق
اإلجراءات بحق املخالفني.
يشــار إىل أن هذه املحــات أحدثت

تشوها ً برصيا ً لعرضها عددا من السيارات
بالطريــق العــام يف مخالفــة لألنظمة
والتعليمات لهــذه األنشــطة ،ولذا فإن
هذه الحمالت الرقابية تســتهدف معالجة
املوقف.

نجــح أطبــاء الجراحة
العامــة بمستشــفى بريدة
املركزي ،يف إنهاء معاناة سيدة
ســعودية (50عاماً) ،تشكو
تضخما كبريا وأملا شــديدا يف
الغدة الدرقية ،بــدأت املعاناة
معها قبــل عرشين عاما ،حيث
أخــذ التضخــم يف االزدياد يف
الحجــم إىل إن بلغ حجم الغدة
30سم يف x 20ســم ،مسببا ً
لها صعوبة شديدة يف التنفس
والبلــع ،نتيجــة الضغط عىل
القصبة الهوائية والحنجرة.
وبعــد حضــور املريضة
لعيــادة الجراحــة العامة تم
إجراء الفحوص الطبية الالزمة

فقرر األطباء بقيادة استشاري
الجراحــة العامــة الدكتور
عبدالنارص شــاهني ،رضورة
تنويم املريضــة وإجراء عملية
جراحية لها الســتئصال الغدة
الدرقية نتيجة الضغط الكبري
عىل القصبة الهوائية والحنجرة،
وتحرير عمليتي التنفس والبلع
من ضغط الورم.
وتكللت العملية الجراحية
بالنجاح ،واستطاعت املريضة
التنفس والبلع بصورة طبيعية،
وتخليصها من معاناة استمرت
معهــا  20عامــا ،وغادرت
املستشفى بعد تماثلها للشفاء
وتحسن حالتها الصحية.

«ألول مرة بالقصيم» نجاح إعادة
دوالي أولية إلى طبيعتها دون
تدخل جراحي

تمكن أطباء جراحة األوعية
الدمويــة بمستشــفى بريدة
املركزي ،وألول مرة عىل مستوى
منطقــة القصيم ،مــن إجراء
قســطرة وريدية وعمل حقن
رغــوي لعــاج أوردة مريض
أربعيني وإعادتها إىل طبيعتها
دون إجراء تدخل جراحي.
وبحســب التفاصيل التي
ذكرها الفريــق املعالج للحالة،
فــأن املريض حــر للعيادة
وهــو يعاني من آالم شــديدة
فوق مفصل الكاحل األيرس ،مع
ظهور أوردة سطحية متضخمة
بالســاق والفخذ األيرس نتيجة

اختالل يف الصمام الصايف األكرب
“ ”SFVمــع الوريد الفخذي،
وكذلــك اختــال يف الصمام
الصــايف األصغر مــع الوريد
الركبي «.»SPV
وبعــد عمــل الفحوص
الطبية الالزمة تبني وجود دوايل
أولية بالطرف الســفيل األيرس،
وتم تنويم املريــض ومعالجة
االختالل بدون جراحة وبدون
ألــم ،وذلك عــن طريق عمل
قســطرة وريدية وإجراء حقن
رغوي ،أعاد املريض إىل وضعه
الطبيعي دون تدخل جراحي،
كإجراء تقليدي ملثل هذه الحالة.

 08مؤتمر مستقبل الدراسات الحديثية

صحيفة
العدد  14 | 91جمادى األول  20 | 1440يناير 2019
جامعة
 www.qu.edu.sa | @qunewspaperالقصيم

خالل افتتاحه مؤتمر «مستقبل الدراسات الحديثية ..رؤية استشرافية»

«الداود» :نفخر بأن كلية الشريعة هي أول كلية بالشرق األوسط تحصل
على االعتماد األكاديمي
أكد معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعــة خــال افتتاحه أعمال
املؤتمــر العلمــي الــدويل حول
مستقبل الدراســات الحديثية يف
الســنة النبوية بعنوان "مستقبل
الدراســات الحديثيــة ..رؤيــة
اســترشافية" ،أن كلية الرشيعة
بالجامعــة تعــد أول كلية عىل
مســتوى اململكة وعىل مســتوى
الرشق األوسط تحصل عىل االعتماد
األكاديمي ،معــرًا عن فخره وكل
منســوبي الجامعــة باحتضان
املؤتمرات العلميــة الكربى والتي
تســهم يف تنمية وتطوير البحث
العلمي يف اململكــة ،حيث يهدف
املؤتمــر إىل اســترشاف املجاالت
البحثية يف السنة النبوية ،وتطوير
الدراســات العلميــة والتعليمية
والنقدية املتعلقة بالحديث النبوي.
وأشــار معايل مدير الجامعة
يف كلمتــه التــي ألقاهــا خالل
املؤتمر الذي نظمته كلية الرشيعة
والدراســات اإلســامية ،يومي
الثالثاء واألربعــاء املاضيني ،عىل

نفخر باحتضان
الموتمرات العلمية
الكبرى التي تسهم
في تنمي وتطوير
البحث العلمي في
المملكة

مــرح العيــادات الجامعية يف
املليداء ،إىل أن تحقيق هذا اإلنجاز
التاريخي لم يأت مــن فراغ ،بل
أتى كنتيجة ملا تلقاه الجامعة من
دعم متواصــل من حكومة خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز ،وســمو ويل عهده
األمني صاحب السمو امللكي األمري
محمد بن سلمان ،حفظهما الله،
ومما تلقاه من دعم من سمو أمري
املنطقة صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن سعود ،وســمو نائبه صاحب
الســمو امللكي األمــر فهد بن
تركي ،من دعم وتشجيع ومتابعة
مستمرة.

«أبا الخيل» :الدراسات المتعلقة
بالسنة النبوية بحاجة لمزيد من البحث
والتمحيص وتقديم رؤية استشرافية
مستقبلية

الداود خالل إلقاء كلمته

من جهته ،أكد عميد كلية الرشيعة ورئيس
اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور خالد أبا الخيل،
أن هذا املؤتمر جاء امتدادا للدور الريادي الذي
تقوم به الجامعة يف تنظيم املؤتمرات العلمية،
وإيمانا من الكلية بأهمية رسالتها يف نرش العلم
واالرتقاء بالبحــث الحديثي عىل وجه التحديد،
فال يختلف عــى ما توجهه هذه الدراســات
العلمية املتعلقة بالسنة النبوية من حاجة لبحث
وتمحيص واستعراض وتقديم رؤية استرشافية
مستقبلية لكل ما يهم هذا العلم العظيم.

أبا الخيل

وأوضح "أبا الخيل" أن أهمية استرشاف
املجاالت البحثية يف الســنة النبوية ومراجعة
وتقييــم تلك الجهــود وتطوير الدراســات
وتصويب مســار البحث الحديثي املعارص عرب
مشــاريع علمية وتقنية وأساليب عملية تسهم
بإذن الله تعاىل -يف خدمــة الحديث النبويالرشيف ،مشريًا إىل أن اللجنة العلمية للمؤتمر
قد استقبلت  200فكرة بحثية استلمت اللجنة
منهــا  80بحثا تــم تحكيمها بشــكل علمي
دقيق عرب عرشات املحكمــن من داخل الكلية

وخارجها ،وتمت إجازة  50بحثا تخدم املؤتمر
وتســعى إىل تحقيق أهدافه يف البحث الحديثي
املعارص ،وكان ذلك عرب شــهور طويلة نجح
القائمون -بإذن الله تعــاىل -عىل هذا املؤتمر
برئاسة وكيل الجامعة رئيس اللجنة التنظيمية
للمؤتمــر الدكتور محمد الســعوي ،وأعضاء
اللجنة التنظيمية يف اإلعداد له بشــكل متميز،
مقدما شكره ملعايل مدير الجامعة عىل جهوده يف
دعم الكلية املستمر واملؤتمر عىل وجه التحديد،
بدعمهما ومواصلة السعي إىل تحقيق األهداف.

جانب من حفل االفتتاح
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«مؤتمر الدراسات الحديثية» بجامعة القصيم يبحث سبل مواجهة الشبهات
الطاعنة في السنة النبوية ومعوقات النشر والبحث العلمي
الجلسة األولى

كافي :االستفادة من إسهامات المحدثين وتجديد دراسة مصطلح الحديث
لفهم قضاياه مع المحافظة على تراث األئمة بأمانة وموضوعية
شهدت الجلسة األوىل من املؤتمر العلمي
الدويل ملســتقبل الدراســات الحديثية ،التي
انطلقــت تحت عنوان "املصطلح" برئاســة
أســتاذ الســنة وعلومها يف كليــة الرشيعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم الدكتور
إبراهيم الالحم.
حيث ألقى الورقة العلمية األوىل األســتاذ
الدكتور أبوبكر كايف من قسم الكتاب والسنة
جامعة األمري عبد القادر قســنطينة بالجزائر
تحت عنوان "التجديد املنهجي يف علم املصطلح
بني التنظــر واملمارســة" ،إذ هدفت الورقة
ملعالجة ودراسة "املصطلح" يف علوم الحديث،
ويربز أهمية العناية بها يف الدراسات الحديثية
املعارصة ،لكونه املدخل األساس لفهم قضايا
النقد الحديثي وترصفــات األئمة ،مضيفا أن
البحث رصد بعض جوانب القصور يف دراسة
مصطلــح الحديث يف كتــب األئمة املتأخرين
والباحثــن املعارصين ،مربزا مناحي التجديد
والتقليد فيها ،وأرشــد "كايف" إىل الخطوات
املنهجية الالزمة لدراســة املصطلح الحديثي
دراســة منهجية شاملة تســتفيد من جميع
إســهامات املحدثني املتقدمــن واملتأخرين
واملعارصين ،مع محاولة توظيف بعض املناهج

الحديثية يف الدراسات االصطالحية ،كما قدم
البحث بعــض الرؤى واالقرتاحــات لتجديد
دراسة املصطلح دراسة منهجية تؤهل الطلبة
والباحثني لفهم قضاياه واإلسهام يف حل كثري
من إشــكاالته ،مع املحافظة عىل تراث األئمة
بأمانة وموضوعية.
ويف الورقة العلمية الثانية تحدث أســتاذ
الحديث وعلومه يف قسم السنة ،كلية الرشيعة
وأصــول الدين بجامعة امللــك خالد الدكتور
حكيمة أحمد حفيظــي ،والتي جاءت بعنوان
"التجديــد املنهجي يف علــم املصطلح وآفاق
تحريره" ،حيث يُعنــى هذا املوضوع بالكالم
عن قضية التجديــد املنهجي يف علم مصطلح
الحديث ،وعن آفاق تحريره من حيث الحديث
عــن األطوار التي مر بها تحريــر هذا العلم،
وإبراز مواطن التجديــد التي تميزت بها كل
مرحلة عن ســابقتها يف مبحــث ،ثم ركز يف
املبحث الثاني منه ،عىل الكالم عن آفاق تحرير
هذا العلم ،من خالل مقرتحات ،نرى أنها علمية
منهجية ،تساعد عىل تيســر الفهم وتبسيط
املعاني ،لينتهي البحث إىل تســجيل جملة من
النتائج ،أهمها الدعوة إىل تحرير مســائل هذا
العلم عىل الوحدات املوضوعية ،وتدعيم التحرير

باألمثلة ،والنماذج التطبيقية يف كل مسألة منه.
فيما قدم الورقة العلمية الثالثة أســتاذ
التعليم العايل بجامعة السلطان موالي سليمان
ببني مالل باملغرب الدكتور جمال اســطريي
عن "التجديــد واإلفادة من املذاكرة يف الدرس
الحديثي املعارص" حيث قال اســطريي" :إن
هذا املؤتمر الدويل حول مســتقبل الدراسات
الحديثية يأتي بحثــا ً عن بعث جديد وابتكار
لنظريات ،أو تفعيالً ملناهج املحدثني يف العلوم
اإلنســانية إفادة واستفادة ،ومواكبة للمعرفة
اإلنســانية ،مبينا أن الحديث النبوي الرشيف
نال حظــه الكايف من الدراســة والبحث من
جهة اإلســناد ،لكن ما زال يف حاجة إىل بحث
من حيث املتن ،وتعميق الدراســة املقاصدية
املعارصة يف السنة النبوية ،وكذلك اإلفادة من
املصطلح الرتبوي والتعليمي يف تراث املحدثني
لتطوير مناهج البحث العلمي املعارص ،والدفع
بالدرس الحديثــي املعارص الذي قل عطاؤه،
وندر التجديد فيه ملا اعرتاه من الرتابة.
من جهته ،قدم أســتاذ مساعد بجامعة
القصيم يف قسم السنة وعلومها الدكتور عادل
بن ســعد املطريف الورقة العلمية الرابعة عن
"لطائف اإلســناد بني االندثار والتجديد" بني

الجلسة األولى

فيها أهمية البحث يف املصطلحات من الدراسات
املهمة العرصية للحاجــة إليها يف فهم العلوم
وإمكانية تطويرها ،واسترشاف مستقبلها.
وقال املطريف أثناء عرضه لورقته العلمية:
"تعترب "لطائف اإلســناد" أحــد املواضيع
والقضايا يف كتب علوم الحديث ،وقد تناولتها
بالبحــث -بعد تحريــر مفهومها -من جهة
استرشاف مستقبلها ومحاوالت التجديد فيها،
وقــد غلب التعامل مع هــذه القضية يف كتب
علوم الحديث ومظانها األخرى بما يغلب عىل

الشــكل الظاهري منها ،وهو ما طبع اسمها،
وأخر مكانتها ،وأفقدها أثرها ،فأصبحت فضلة
وترفاً ،وقد تم اقرتاحات مجاالت عدة للتجديد
يف لطائف اإلســناد ،وكان من أهم اقرتاحات
التجديد -استرشافا لواقع جديد  -هو محاولة
الكشف عن األثر النقدي يف هذه اللطائف بما
يقربها من الدوائر الحساســة يف قضايا النقد
املثمرة ،ومن خالل األمثلة املرضوبة يف مجاالت
التجديد ،فالقضية قابلة وتحتاج إىل مزيد من
البحوث حولها".

الجلسة الثانية

شعالل :ضرورة تدريب طلبة العلم على فهم المراد من كالم المحدثين
رد كالمهم
األوائل وعدم التسرع في ّ
وتناولت الجلســة الثانية التي ترأسها
األســتاذ الدكتور حمزة مليباري األســتاذ
بكلية الدراسات اإلســامية والعربية بدبي
األمني العام لنــدوة الحديث الرشيف بدولة
اإلمارات العربيــة ،محورا ً مهمًّا من محاور
املؤتمر وهو «النقد الحديثي».
شارك يف الجلســة الدكتور محمد بن
عبدالله الرسيّع املحارض يف قســم الســنة
وعلومهــا بكليــة الرشيعة والدراســات
اإلســامية يف جامعة القصيم ،والذي شارك
بورقة بحثية تتناول دور املصادر الفرعية
للسنة النبوية يف تعزيز النقد الحديثي وواقع
التعامل معها "رؤية نقدية اســترشافية"،
حيث أكد أن البحث يقيــس واقع التعامل
مع املصادر الفرعية للسنة النبوية (األجزاء
الحديثية) ،من خالل دراســة تستطلع آراء
رشائح الباحثني ،واملحققــن ،والنارشين،
وتحللها ،ثم عرض هذا الواقع ومســببات
نشــوئه عىل ميزان النقد العلمي ،ومقارنته
بواقع التعامل مــع ذلك النوع من املصادر
عند املحدّثني النقاد
بعد ذلك عرض الدكتور سامي رياض
بن شعالل أســتاذ الحديث وعلومه بجامعة
األمري عبدالقادر للعلوم اإلســامية لورقته
البحثيــة التي تقدم نظرة اســترشافية يف
التعامل مع نصوص أئمة النقد يف الحديث،
والتي أكد فيها أن الله تعاىل قد قيض رجاال

أفنوا أعمارهم يف الدفاع عن ســنة رســول
الله ،صىل الله عليه وســلم ،فرتكوا لنا إرثا
عظيما يف نقــد الرواة واملرويــات ،فكانوا
بحق أصحاب صنعة ،وفرسان ميدان النقد
الحديثي ،مشــرًا إىل ّ
أن فكــرة هذا البحث
تكمن يف رضورة تدريب طلبة العلم عىل فهم
املراد من كالمهم ،وتفسريه يف إطار منهجم
العام واصطالحاتهــم ،وعدم الترسع يف ر ّد
كالمهم ،كما أوضح البحث ّ
أن الغفلة عن لغة
األئمة تؤدي إىل فهم خاطئ ملرادهم -خاصة
يف مسائل العلل الدقيقة ،-ولهذا ّ
فإن مسائل
العلــم بعامة ينبغي أن تحــرر وفق منهج
علمي.
كما عرض الدكتــور خالد بن عبدالله
الطويان أستاذ السنة املساعد بكلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم خالل
ورقــة بعنوان "آفاق يف معايــر نقد املتن
(رؤية اســترشافية يف نقد املتن)" ،والذي
ســلط الضوء من خاللها عــى معايري نقد
املتن عامة ،وقد اشتمل هذا البحث عىل أربعة
مباحث ،تطرقت لعناية علماء الحديث بنقد
املتن ،وقد نقل الباحث بعض اآلثار يف ذلك،
ومعايري النقد ،كمخالفــة الحديث للقرآن،
باإلضافة إىل موقف املســترشقني من املتن،
والــرد عليهم يف ذلــك ،واملعايري املعارصة
لنقد املتن ،كمخالفة متن الحديث للحقيقة
العلمية ،ومخالفته قواعــد اللغة العربية،

مشــرًا إىل أنه قد يرجح اللفظ املوافق للغة
إذا صح سنده ،وثبت رجحانه عىل الروايات
األخرى ،ألنه يستحيل عىل النبي -صىل الله
عليه وسلم -اللحن.
مــن جانبه ،قــدم الدكتــور أبوبكر
كايف نيابــة عن الدكتــور محمد رمضاني
األستاذ يف كلية أصول الدين بجامعة األمري
عبدالقادر للعلوم اإلســامية يف الجمهورية
الجزائرية ورقته البحثية بعنوان "توظيف
األنثروبولوجية الدينية يف دراســة الســنة
النبوية" ،والذي تناول من خاللها العرض
والتحليل النقدي كأحد أهم املسالك الحديثة
يف دراسة الســنة النبوية ،والتي ترتدد كثريا ً
يف كتابات الخطــاب العقالني املعارص يف
سياق التأســيس والتربير ملرشوعه الفكري
الرامي إىل (إعادة نقد وقراءة النص النبوي)،
حيث يتمثــل هذا املســلك يف توظيف علم
"األنثروبولوجيا الدينية"؛ املهتم بدراســة
املجتمعات اإلنســانية وأنماطهــا الثقافية
واالجتماعية والسياســية ،ومــدى تأثرها
وتأثريها يف غريها
وأكد "الرمضاني" خاللها أن الخطاب
العقالنــي املعارص يحاول االســتثمار يف
مباحث هــذا العلم وتفســر ظهور أبواب
كاملة مــن الروايات الحديثية؛ ال ســيما
املتعلقة باملعجــزات والغيبيات وبدء الخلق
وأخبار األنبياء واألمم الســابقة والالحقة،

الجلسة الثانية

وأحاديث األرشاط كالدجال والدابة ،وأخبار
الفتــن واملالحم واليوم اآلخر ،وغري ذلك مما
يصادم ظاهره دليل العقل والحس ،كما أنه
يمكن حرص أهم املباحــث األنثروبولوجية
التي تم توظيفها يف دراســة نصوص السنة
يف علم األســاطري ،وترسب العنارص الدينية
الســابقة (اإلرسائيلية واملســيحية  )...إىل
الســنة النبوية ،وتأثري املاقبليات الثقافية
التي كانت سائدة لدى العرب قبل اإلسالم
ويف ختام الجلســة الثانيــة تحدثت
الدكتورة ليىل حميد محمد العويف األســتاذ
املســاعد يف الســنة وعلومها بكلية العلوم
واآلداب يف عنيزة بجامعة القصيم عن ورقتها
البحثية التي حملت عنوان "ســبل مواجهة

الشبهات الطاعنة يف السنة بدعوى مخالفتها
للواقع" ،حيث عرضت للبحث الذي يتناول
تحديد معالم الوســائل والسبل التي ينبغي
أن يتبعها املتخصص يف محاربة الشــبهات
واملطاعن ،والتي تطرح بني الفينة واألخرى
للطعن يف اإلسالم وثوابته عامة ،والطعن يف
الســنة بعلة مخالفتها الواقع املحسوس أو
العلمي ،ســواء كانت هذه الوسائل وقائية
أم عالجية ،مشــرة إىل أن هــدف البحث
هو سبل مواجهة الشــبهات ،وليس عرض
الشــبهة والرد عليها ،كما قدمت من خالل
البحث نبــذة مخترصة عن تاريخ الطعن يف
السنة ونشــأته ،ثم تطرقت ملعرفة السمات
املعارصة لحملة الطعن يف السنة
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الجلسة الثالثة

الحسن :يمكن االستفادة من قواعد البيانات في حصر األحاديث النبوية وتصنيفها وفهرستها
وتقربها بلغة العصر مع المحافظة على روح
الخالدي :النهضة العلمية تستدعي ابتكار أساليب جديدة تثري الدراسات الحديثية
ّ
األصالة
ناقشت الجلســة الثالثة التي ترأسها
األســتاذ الدكتور صالح بن محمد الحسن
األســتاذ بقســم الفقه بكليــة الرشيعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم محور
النرش والبحث العلمي ،حيث عرض الدكتور
حســن عبدال ّله حمد النيل األستاذ بجامعة
ّ
الســودان للعلوم والتّكنولوجيا ورقة بحثية
ّ
بعنــوان "التكامل املعريف بني الدراســات
الحديثية وقواعد البيانــات" ،والتي أكدت
أن أحاديث النبي -صىل الله عليه وســلم-
يمكن حرصها ،ولكن ال توجد آليات محددة
لحرصها ،وبالتايل يمكن االستفادة من قواعد
البيانات يف حرصها وتصنيفها وفهرســتها،
كما تجيب الدراسة عن سؤال رئيس وهو :إىل
أي مدى يســتطيع الحديث النبوي ّ
الشيف
تقديم حقائق علميَّة تثري املعارف املتنوعة؟
ولذلك يحــاول الباحث تقديم منهجية
علمية لعلوم الحديث عرب علم قواعد البيانات
يف الحاســب اآليل أو ابتداع أساليب ووسائل
يقدم عربها النــص الحديثي بصور جاذبة
وسهلة ،وهدفت الدِّراسة إىل توظيف تقنيات
الحاســب اآليل "قواعد البيانــات" لخدمة
الحديث النبوي ّ
الشيف "حفظاً ،وتدريساً،
ونرشاً" وهي تعالج بشــكل أسايس كيفية
االســتفادة من الربامج املرتبطة بالحاسب
اآليل ،وربطها بعلوم الحديث لالستفادة منها
يف الحياة املعارصة ،كما توصلت الدراســة
إىل عــدة نتائج أهمها :تصنيف وفهرســت
األحاديث القوليَّة والفعليَّة والتّقريريَّة التّي
أريد بها التّرشيع من حيث الثبوت ،والحكم
عليها وداللتها عىل األحــكام ،وأوصت ّ
بأن
عىل الجامعات املتخصصة ،وغري املتخصصة
تدريــس قواعد البيانات لطــاب ّ
الشعيَّة

بصورة مكثفــة ،واعتماد آليــة لتصنيف
األحاديث النبويَّــة ينتظم فيهــا العلماء،
واملختصون.
بعد ذلك تحدث الدكتور مأمون محمّ د
الخالدي باحث متفــرغ بالجامعة األردنية
عن "لغة األرقام واإلحصائيات يف الدّراسات
الحديثيّة ..دراسة اســترشافيّة" ،والتي أكد
من خاللهــا أن النهضة العامليــة والعلميّة
ّ
والتخصصات تحتّم عىل
يف شــتى املجاالت
أصحابها ابتكار أســاليب جديدة ووسائل
ّ
تخصصاتها وتق ّربها بلغة
حديثة تثري بها
العرص الحديــث مع املحافظــة عىل روح
األصالة ،وقد أضحت لغــة األرقام املحدّدة
واإلحصائيات الدقيقة يف العرص الحديث هي
لغة العالم ،وذلــك ّ
ألن األرقام ال تكذب وال
تخون ّ
وإن نتائجها أدق النتائج ،وتظهر قوّة
كثري من الدراســات العلمية بقدر خروجها
بنتائج ذات أرقام واضحة ومحدّدة ال تحتمل
التقريب وال االحتمال.
وســلط "الخالدي" الضوء من خالل
هذه الدّراسة عىل شواهد استعمال هذه اللغة
عند املحدّثني األوائل من خالل املصطلحات
التي كانــوا يســتعملونها أو ما يرصّحون
حديثي،
به من أرقــام يف أكثر من مجــال
ّ
وتهــدف إىل بيان مجاالت اســترشاف هذه
اللغة يف الدراسات الحديثيّة من خالل خمسة
أبعاد رئيسيّة تع ّد أرضا خصبة السترشاف
مستقبل الدراسات الحديثيّة وتطويرها بما
يواكب لغة العالم الحديث ،باإلضافة إىل ذكر
دراســات معارصة تطبيقيّة خرجت بنتائج
جديــدة وقيّمة من خالل اســتعمالها لغة
األرقام بصورة مناسبة.
وتظهر أهميّــة تطبيق لغــة األرقام

واإلحصائيــات يف الدراســات الحديثيّة يف
مدى فعاليّتها يف الر ّد عىل املناوئني للســنّة
النبويّة الذين اســتعملوا هذه اللغة يف عدد
من الدراسات املنشورة واملقاالت عىل الشبكة
العنكبوتيّةّ ،
وإن مخاطبة القوم بذات اللغة
ّ
الدارجة املنترشة يعد من الحكمة التي جعلها
الله ألنبيائه يف مخاطبة أقوامهم بألســنتهم،
وعــى مبدأ (ال يفــ ّك الحديــد إال الحديد)
نســتطيع القول بأنّه :ال يقابــل األرقام إال
األرقام وال ينجــح مع اإلحصاء إال اإلحصاء،
ولك ّل فعل ر ّد فعل بذات أدوات الفعل وبذات
أساليبه.
ومن ثم عرض الدكتور وائل بن حمود
بن هزاع ردمان أستاذ الحديث وعلومه بكلية
الرشيعة وأصول الدين بجامعة نجران لبحثه
الذي أجراه بعنوان "نرش البحوث الحديثية
املعارصة بني األهميــة العلمية والتحديات
املعــارصة" ،حيث تمثل فكــرة هذا البحث
مســاهمة واضحة يف خدمة ســنة الرسول
صىل الله عليه وســلم وبقــاء البحث فيها،
واالجتهاد يف نــر املجهود البحثي املعارص
فيهــا ،كما يعالج البحث بوضوح مشــكلة
العوائق التي تواجه نــر البحوث العلمية
الحديثية املعارصة ،خاصة الكتابات الشابة
كالرسائل العاملية (ماجســتري ودكتوراه)
الصالحة للنرش ،ورصد أســباب عدم تداول
البحوث الحديثية املعارصة لدى املختصني،
ويهدف البحث إىل إيجــاد الحلول الواقعية
املمكنة ملشــكلة البحث وإمكان ضمان نرش
البحوث الحديثية املعارصة بفاعلية يف ميدان
البحوث العلمية يف ظل تلك القيود والتحديات
املعارصة.
وبعد ذلك عرض الدكتــور مازن بن

الجلسة الثالثة

محمد الرسساوي األســتاذ املشارك بقسم
السنة وعلومها من كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية بجامعة القصيم ،ورقته البحثية
بعنوان "نحــو موســوعة حديثية تقنية
متكاملــة ..الواقع واملأمــول" والذي قال
أشــار فيها إىل أن إنتاج موسوعة حديثية
تقنية شاملة متكاملة ،دين يف عنق أهل هذا
العرص ،لم يســقط عنهم بعد! ولن يسقط
حتى ينتدب له من يقوم به عىل وجهه الذي
حاول اإلشارة إليه بإيجاز يف هذه األوراق،
مشــرًا إىل أن هذه الورقة ال تحدد كالً وال
حتى بعضا ً من الخدمات أو التقنيات التي
يتصــور وقوعها يف املســتقبل القريب أو
البعيد يف خدمة الســنة ،ألن ذلك يحتاج إىل
عمل ونظر لفرق مــن املتخصصني ،وهو
ثمرة ملا نتكلم عنــه اآلن ،وليس جزءا ً منه،
وإنما تهدف هــذه الورقة البحثية إىل لفت
النظر إىل الطريق الذي ينبغي أن نسري عليه

يف هذا الشأن ،لنصل يوما ً ما ولو بعد حني
إىل هدفنا املنشود.
ويف ختام الجلســة تحــدث الدكتور
خالد بــن محمد بن عقيل البداح ،أســتاذ
الحديث وعلومه يف جامعــة القصيم ،عن
"دور حوســبة ُ
الســنَّة وعلومها يف ابتكار
األفكار البحثيــة" ،حيث يتناول من خالل
هذا البحث ُســبل اإلفادة من املوســوعات
العلمية الحاســوبية العامة والخاصة بعِ ْلم
ُّ
الســنَّة النبوية ،يف ابتكار األفكار البحثية،
التي يحتاجها الباحثون وطالب الدراسات
العليا ،كما يتضمن تنظريًا مقرتحً ا لربنامج
حاسوبي يعد لهذا الغرض ،يتم من خالله
ٍّ
ُ
فهرســة ك ِّل ما يتعلق ُّ
بالســنَّة وعلومها؛
ً
متاحــة أمام املســتفيدين ،لنفتح
لتكون
بذلك ً
آفاقا ومسارب جديدة للبحث العلمي،
طالب يحتــاج موضوعً ا ،وكم من
فكم من
ٍ
موضوع لم يجد من يبحثه ويجليه.
ٍ

الجلسة الرابعة

السلوم :تطوير الوسائل المتبعة لتقييم دراسة مقررات السنة النبوية ونشرها من خالل التعليم اإللكتروني
شــهدت الجلســة الرابعة التي أقيمت
بعنــوان "التدريــب والتعليــم الحديثي"
وترأسها األســتاذ بقســم القرآن وعلومه
بكليــة الرشيعة والدراســات اإلســامية
بجامعة القصيم الدكتور إبراهيم بن صالح
الحمييض ،حيث قدمت الدكتــورة هبة الله
مدحت نديم مدرســة الحديــث وعلومه يف
األزهر الرشيف بكلية الدراســات اإلسالمية
والعربية الورقة العلمية األوىل عن "استخدام
وســائل التعليــم اإللكرتونيــة يف تدريس
الحديث النبــوي عىل هيئة دورات تفاعلية"،
وبينت الورقة استخدام التطبيقات واملواقع
الحديثة يف التعليــم األكاديمي لعلم الحديث
كــدورة متكاملــة عن بعــد وعرضها عىل
مواقع إلكرتونية عامة مشــهورة مثل أُدومي
وكوريسريا ( )Coursera، Udamyأو إنشاء
مواقــع مماثلة خاصة بذلــك تكون متاحة
للجميع من طالب علم وغريهم.
عىل أن تكــون هذه الــدورات تحاكي
دورات تعليــم اللغــات أو الــدورات يف
تخصصات علمية ومهاريــة ،وعىل طريقة
العلمــاء املتقدمني يف تقســيم أي علم من
العلوم الرشعية إيل مستويات ثالثة؛ املبتدئني
واملتوسطني واملتقدمني ،باعتماد كتاب معني

يف كل مســتوى وتقديمه عــى برنامج من
الربامج اإللكرتونية الحديثة كطريقة السبورة
الســوداء أو أي طريقة أخرى ،ويكون هناك
تفاعل وتدريب وتطبيق لعلوم الحديث بشكل
متكامل يبني للطالب مدى فهمه واستيعابه
للدرس ،حتى يتسنى له االنتقال إىل ما بعده
من وحدات أو مســتويات بعــد تمكنه من
الدروس الســابقة ،وكل ذلك إلكرتونيا ً دون
الحاجة إىل معلم مبارش أو االلتحاق بأكاديمية
من األكاديميات الرشعية اإللكرتونية.
فيما جاءت الورقة العملية الثانية بعنوان
"تعليــم مقررات الحديث عــن بُعد جامعة
امللك فيصل نموذجً ا" ،والتي قدمها األســتاذ
املشارك بقسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية
بكلية اآلداب جامعة امللــك فيصل الدكتور
أحمد بن فارس الســلوم ،وعرض فيها لنرش
الســنة وتبليغها من خالل تدريس مقررات
للحديث الرشيف يف الربامج التي تدرس عن
بُعد معتمدة عىل التقنيــة الحديثة ،واختار
البحث جامعة امللك فيصل نموذجا ً لذلك ،حيث
إنها من أقدم الجامعات التي خاضت تجربة
التعليم اإللكرتونــي ،وكان ملقررات الحديث
الرشيف نصيب وافر من هذه التجربة الثرية،
املعتمدة عىل التفاعل املبــارش وغري املبارش

ضمن نظــام إلكرتوني متطور ،فجاء عنوان
هذا البحث" :تعليم مقررات الحديث عن بُعد
جامعة امللك فيصل نموذجً ا" ،حيث تناولت
فيه التعريف بمقــررات الحديث الرشيف يف
جامعة امللك فيصل ،وطرق التدريس املعتمدة
لتدريس هذه املقررات عن بُعد ،والوســائل
املتبعة لتقييم داريس هذه املقررات ،واقرتحت
رؤيــة تطويرية لنرش الســنة وتبليغها من
خالل التعليم اإللكرتوني.
فيما تناولت الورقة العلمية الثالثة "أثر
استخدام إسرتاتيجية ( )K.W.L.Hيف تحصيل
طالب كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية يف
الســنة النبوية بجامعة القصيم واتجاهاتهم
نحوها" والتي قدمها األســتاذ يف قسم السنة
وعلومها يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية
جامعــة القصيم الدكتور عــي محمد أحمد
ربابعة :حيث هدفت هذه الدراسة إىل التعرف
إىل أثر إســراتيجية ( )K.W.L.Hوالطريقة
االعتيادية يف التحصيل يف السنة النبوية لدى
طالب كلية الرشيعة والدراســات اإلسالمية
بجامعة القصيم واتجاهاتهم نحوها.
واختتمت الجلســة بورقة عمل قدمها
أســتاذ كلية العلــوم اإلنســانية والعلوم
اإلسالمية بجامعة وهران الدكتور عبدالقادر

الجلسة الرابعة

أحمد ســليماني بعنوان "ماسرت أكاديمي،
الحديث وعلومه ،أنموذجــا" ،أوضح فيها
أنه ال شــ ّك أن مؤسســات التعليــم العايل
بمراكزهــا البحثية ومخابرهــا العلمية ،يف
العالم اإلسالمي ،تسعى بكل جهد إىل تحسني
أدائها األكاديمي واإلداري والفني ،لتحقيق
ما يطمح إليه املجتمع ويتط ّلع إليه ،من أجل
رفع مســتوى رفاهيته وتقدمه ،وليكون يف
الصدارة ،ويف الصورة املثىل أمام املجتمعات

الغربية ،وال ش ّك أن منهج االستخالف الذي
يتضمّ ــن التكليف بإعمــار األرض بما هو
أحســن وأنفع وأتقنّ ،
مؤســس عىل عنرص
ضمان الجــودة وترقيتها يف جميع املجاالت
الحيويــة ،وهو عنرص أســايس يف صناعة
التميّز الروحي واملادي ،لبلوغ الخريية التي
ذكرها الله -ع ّز وج ّل -يف كتابه املجيد ،أي أن
هذه األمّ ة هي خــر األمم ،وأن املنتمني إليها
هم أنفع الناس للناس.

مؤتمر مستقبل الدراسات الحديثية
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الجلسة الخامسة

الغميز :التكامل المعرفي شرط من ضروريات االجتهاد والكالم في مسائل الشريعة
الباتلي :يجب العناية بالسنة وخدمتها ونشرها بمختلف األساليب التقنية في عصر تدفق المعلومات
وأقيمت الجلســة الخامسة برئاسة أستاذ
الســنة وعلومها بكلية الرشيعة والدراســات
اإلســامية بجامعة القصيم الدكتور تركي بن
فهد الغميز ،حيــث عرض الدكتور رضوان بن
إبراهيم لخشــن من جامعة األمري عبدالقادر
للعلــوم اإلســامية بقســنطينة يف الجزائر
بعنوان "التكامل املعريف وأثره يف سالمة الفهم
واالســتنباط ..تاريخ رخصة األحرف السبعة
أنموذجــاً" ،وهدفت الورقــة للتعريف بفكرة
أصلهــا معروف ،ويضاف إليهــا يشء جديد،
أصلهــا املعروف أن مــن رضوريات االجتهاد
والكالم يف مسائل الرشيعة إملام املتكلم واملجتهد
بجميع العلوم الرشعية املتعلقة باملسألة محل
البحث ،من علم بالقرآن وعلم بالســنة ،ودراية
بعلم الفقه وعلــم األصول وعلوم العربية وعلم
العقيدة والســرة والتاريخ والرتاجم ،ونحوها،
ويقع التقصري يف الحكم بحســب التقصري يف
اإلملام بتلك العلــوم ،وهذا واقع عرب التاريخ ملن
اطلع
فيما قدم األستاذ املشــارك يف قسم اللغة
العربيــة بكلية اآلداب والعلوم اإلنســانية ،يف
جامعة جازان الدكتور وليد مقبل الســيد عىل
الديب ورقة علمية بعنوان "استرشاف املستقبل
يف الحديــث النبوي دراســة داللية من خالل
األدوات النحوية" ،إذ تناول هذا البحث بالدراسة
داللة بعض األدوات النحوية عىل االســترشاف،
كأدوات الرشط ،وأدوات االســتفهام ،وأدوات
االستقبال ،وأدوات التوقع ،وربطها باسترشاف

املستقبل يف الحديث الرشيف بهدف التأكيد عىل
أن النص الحديثي قد استوعب داللة تلك األدوات
من جانبه ،عرض أستاذ الحديث املساعد
يف قسم السنة وعلومها بجامعة القصيم الدكتور
يارس بن عبدالله الطريقي ورقة علمية بعنوان
"االســتدالل الحريف باللفظ النبوي ومستقبله
يف الدراســات الرشعية واللغوية" ،حيث يعالج
البحث إشكالية االســتدالالت اللفظية بالسنة،
ويســلط الضوء عىل يشء من التوســع يف هذا
لتأصيل ينطلق
النوع من االستدالل ،يف محاولة
ٍ
وإبراز ضو ٍ
ابط يُعرف بها
منه املستدل والناقد،
ِ
ُ
صحة االستدالل واستقامته
وقدمت الدكتورة دالل شطناوي والدكتورة
سمر ربابعة األستاذ املساعد يف كلية الدراسات
اإلســامية بجامعة طيبة ورقة عمل مشرتكة
بعنوان "توظيــف مهــارات التفكري يف فهم
الســنة النبوية" تحدثتا فيها عن بيان مفهوم
مهارات التفكري وتوضيح دور بعضها يف فهم
السنة النبوية وتوجيهها ،وكيفية تنمية مهارات
التفكري وإعمال العقل يف خدمة الســنة النبوية
وفهمها ،وذلك من خالل بيان اســتخدام النبي
عليه الصالة والســام لبعض هــذه املهارات،
ومعرفة مراد النبي -صىل الله عليه وسلم -من
استخدامها
فيما قدم أستاذ قسم السنة وعلومها بكلية
أصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن ســعود
اإلســامية الدكتور أحمد بن عبدالله الباتيل،
ورقة علمية بعنوان "فِ ْقـ ُه الن َّ ِّ
ـص الحَ ـ ِديْث ِِّي -

رؤيـة استرشافـيـة " استوضح فيها أن أهمية
البحث من أهمية موضوعه يف ذاته ،وهو مكانة
السنة النبوية ومنزلة الحديث الرشيف يف الداللة
والحرية ،وعليه فإنه تتجــى أهمية موضوع
البحث ،وأســباب اختياره ،وأوصت الدراســة
برضورة العناية بالسنة وخدمتها ،وكذا نرشها
بكل الوســائل ومختلف األساليب التقنية ألهل
العلم يف عرص تدفق املعلومــات ،وينبغي عىل
الباحثني واملؤسسات واملراكز العلمية االستفادة
الجادة من التطور التقني ،ال سيما يف نرش العلم
الرشعي ،وبالخصوص علــم الحديث النبوي،
وما يختص منه مستقبل النص الحديثي شكالً
ومضموناً ،فيما يعود بالنفع العام والخاص عىل
العباد والبالد يف الدنيا واآلخرة من أمور األخالق
والقيم
وقدم األستاذ املشارك بقسم ُّ
السنَّة يف كلية
الرشيعة بجامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن
بن عبدالعزيز العقل ،ورقة "تنـزيل نصوص
ُّ
السنَّة عىل الواقع (ضوابط وآفاق)" تناول فيهت
ستة محاور :وهي مفهوم تنـــزيل نصوص
ُّ
السنَّة عىل الواقع ،وفيه تعريف بمصطلحـات
َّ
َّ
العنوان( :التنـــزيل)( ،النــص)( ،الواقع)،
والـــمحور الثاني :مناهج تنـــزيل نصوص
ُّ
السنَّة ،وفيه ذكر منهجني من مناهج للتنـزيل،
َّ
هما :منهج التســاهل يف التنـــزيل ،ومنهج
االعتدال يف التَّنـزيل ،والـمحور الثالث :ضوابط
تنـــزيل نصوص ُّ
السنَّة عىل الواقع ،وفيه بيان
َّ
ُّ
للضوابط املتعلقة بنص السنة املراد تنـــزيله،
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والضوابط املتعلقة بمن يُنَـ ِّزل نصوص ُّ
السنَّة
عىل الواقع ،والضوابط املتعلقة بالواقع الـ ُمنَـزلَّ
عليه نص ُّ
الســنَّة ،والضوابط املتعلقة بعملية
َّ
التَّنـزيل ،والـمحور الرابع :نماذج من التنـزيل
الخاطئ لنصوص ُّ
الســنَّة ،وفيــه ذكر ثمانية
نماذج لألحاديث؛ أخطأ املنزلون يف تنـــزيلها،
والـــمحور الخامس :اآلثار املرتتبة عىل سوء
تنـزيل نصوص ُّ
السنَّة ،وفيه ذكر لعدد من اآلثار
َّ
السلبية املرتتبة عىل هذا التنـــزيل ،والـمحور
السادس :النظرة االسترشافية ملستقبل تنـزيل
نصوص ُّ
السنَّة ،وفيها بيان للخطوات العملية
التي يُقرتح اتباعها لتحقيق رؤية مســتقبلية
صحيحة لتنـزيل نصوص ُّ
السنَّة.

ويف ختام الجلســة قــدم الدكتور محمد
إبراهيم حســن عثمان األستاذ املساعد ورئيس
قســم اللغويات بكلية اللغــة العربية جامعة
الســلطان عبدالحليم معظم شــاه اإلسالمية
العاملية بماليزيا ،عن "أثر املعرفة اللغوية يف فهم
األحاديث النبويــة" ،حيث أظهر أهمية العلوم
اللغوية يف فهم األحاديث النبوية ،وإظهار دور
مقاصد النحو العربي يف فهم الســنة النبوية
وبيان املراد منها ،وبيان أثر النحو يف استنباط
األحكام الفقهية من األحاديث النبوية ،وهدف
البحث إىل بيان أثر النظريات الحديثة (نظرية
نحو النص نموذجــا) يف فهم الحديث النبوي،
ومشكلة البحث أنه يدرس قضية من األهمية .
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خطاب :االستفادة من قواعد ومبادئ النصوص الحديثية في صياغة وسن النصوص القانونية
وأقيمت الجلســة السادســة واألخرية يف
املؤتمر بعنوان "فقه النص الحديثي" رأســها
أستاذ الفقه املقارن بكلية الرشيعة والدراسات
اإلســامية بجامعة القصيم الدكتور عبدالله
بن حمد السكاكر ،حيث قدم أستاذ الدراسات
اإلســامية بجامعة القايض عياض بمراكش
الدكتور عبدالعاطــي يقوتي عن "فقه النص
الحديثــي وعالقته بالعلوم اإلنســانية – علم
االجتماع اإلســامي أنموذجــا ً ـ" ،مبينا فيها
اهتمام العلوم اإلنسانية والتي تحظى باهتمام
كبري من طرف املشــتغلني بالبحث العلمي يف
شــتى بقاع العالم ،مما حتم عىل املسلمني أال
يكتفوا بمجرد االســترياد لهذه العلوم دونما
تمحيص ،خاصة أن لديهم من مصادر املعرفة
ما يسعفهم يف االنتقال من موقع االستقبال إىل
موقع اإلرسال؛ إذ التفاعل مع الوحي قرآنا ً وسنة
كفيل بإعادة األمور إىل نصابها.
وتتلخص مشكلة البحث يف كون مسلمي
اليــوم صاروا عالــة عىل غريهــم يف العلوم
اإلنسانية ،خاصة علم االجتماع ،إذ يأتون بحلول
ملشــاكلهم من النظريات االجتماعية الغربية،
والتي هي وليدة عقيــدة وثقافة معينة ،قد ال
تنسجم وعقيدة وثقافة املسلم ،ومن هنا يأتي
الســؤال :أال يمكن أن نجد يف النص الحديثي
حلوال للمشاكل االجتماعية التي نعيشها؟ وهل
استثمر بعض علماء املسلمني النص الحديثي
حني تناولهم لقضايا علم االجتماع؟.
وقدم أســتاذ معهد العلوم اإلســامية
بجامعة الشهيد حمّة لخرض بالوادي الجزائر
الدكتور زتون خريف ورقة بعنون "مناسبات
الكتب واألبواب واألحاديث من كتب الحديث"،

أوضح فيها مناسبات الكتب واألبواب واألحاديث
من كتب الحديث ،وأثرها يف تقريب فهم النص
املروي ،واستنباط األحكام والهدايات منه ،وقد
جاءت هذه الدراسة يف أربعة مباحث ،اهت ّم أولها
ببحث مناسبات ترتيب الكتب من كتب الحديث،
ّ
اختص املبحث
وأثرها يف فهــم الحديث؛ بينما
الثاني ببحث مناسبات ترتيب األبواب ،وأثرها
ِــي املبحث الثالث
يف فهم الحديث ،يف حني عَ ن َ
بمناسبات الرتاجم (عناوين األبواب) ألحاديث
األبواب ،وأثرها يف تسهيل فهم مضامينها؛ وأمّا
آخر هذه املباحث فقد تناول مناسبات ترتيب
أحاديث الباب ،وأثرها يف فهم الحديث
وعرض األستاذ املشارك نائب عميد كلية
الدراسات اإلسالمية جامعة كسال الدكتور حاج
حمد تــاج الرس حاج ورقة بحثية عن "مفهوم
الجودة من خالل السنة النبوية" والذي يهدف
هذا البحث إىل التعريــف بالجودة كمصطلح
معــارص وتطبيقاتها وميادينهــا من خالل
نصوص السنة النبوية املرشفة ،حيث يعرض
الباحث لألحاديث الواردة يف الســنة ويربطها
بمجاالت الجودة التي وردت فيها ،يف العقيدة
والعبادات والســلوك والبيــوع واملعامالت،
وتوصل الباحــث إىل عدة نتائــج أهمها ،أن
الجودة يف الســنة النبوية التزام شامل وكامل
بقدر املســتطاع بأداء األعمال واألفعال بشكل
صحيح ،مع التحسني املستمرة مدى الحياة يف
كافة مجاالت الحياة
من جانبه ،قدم أســتاذ القانون اإلداري
والدستوري بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية
قســم القانون جامعة شقراء الدكتور إكرامي
بسيوني عبدالحي خطاب ،ورقة بحثية بعنوان

"االســتفادة من النصوص الحديثية يف ســن
النصــوص القانونية" ،حيــث أوضح أن الله
تعاىل أرسل املصطفي بالهدى ودين الحق ليبني
للناس رشيعة اإلسالم ويهدي البرشية إىل نور
الحق ويخرجهم مــن الظلمات إىل النور ،ولقد
حوت النصوص الحديثية عن النبي العديد من
القواعد واملبادئ التي يمكن االســتفادة منها
يف مجال وضــع وصياغة النصوص القانونية،
ولعل الربط بني النصوص الحديثية كنصوص
رشعية ،والنصوص القانونية كنصوص وضعية
هي فكرة مســتحدثة يحاول فيها الباحث أن
يؤكد عىل إمكانية الربط بني النصني مع سمو
وعلو النص الحديثي النبوي الرشيف عىل النص
القانوني الوضعي.
وشــارك أســتاذ الحديث الرشيف قسم
الثقافة اإلسالمية بكلية الرتبية بجامعة حائل
الدكتور ســليمان بن عبدالله السيف بورقته
العلمية عن "تنزيل األحاديث النبوية عىل الواقع
"آفاق وضوابط" ،إذ تلخــص هذا البحث يف
اإلشارة إىل بعض املجاالت التي يمكن للباحث
أن ينزل عليها نصوص الســنة النبوية ،مثل
(العلوم العرصية ،والفتــن واملالحم وأرشاط
الســاعة ،والقيم الحضارية) ،مع التفصيل يف
الضوابط العلمية املستمدة من الكتاب والسنة
ومنهج أهل العلم يف مجال التنزيل عىل "الفتن
واملالحم وأرشاط الســاعة" ،والتي تضمن أن
يكون تنزيل نصوص الســنة بعيدا عن الخطأ
واالنحراف وأقرب إىل الصواب
واستعرض أستاذ النحو والرصف املشارك
يف قســم اللغة العربية بكليــة اآلداب والعلوم
اإلنســانية جامعة جازان الدكتور عيل نجار
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محمد حســن ،ورقته العلمية " َس ْ
ــرُ ْأغو ِار
َّ
ِ
الحديث النَّبويِّ الشيف"
وس وتَ ْر ِبيَتُها يف
الن ُّ ُف ِ
ٌ
ٌ
َّ
ِ
نحو النص" ،حيث
رؤية اســترشافيّة يف ضوء ِ
لم يتوقف ترشيع النبي -صىل الله عليه وسلم-
للناس عند ماضيهم ،أو حارضهم الذي عاشه
معهم فحســب ،وإنما امت َّد ذلك إىل مستقبل
البرشية جمعاء ،واســترشاف ذلك املستقبل
ــرُ َغ ْو َر النفس البرشية ،ويعمل
استرشافا ً ي َْس ِ
عىل تربيتها ،ال سيما يف الجانب االجتماعي ،بل
يف خصيصــةٍ فطرية لدى البرش ،أال وهي امليل
الجنيس ،حيث يدرس البحث استرشاف ُّ
السنة
لهذا امليل الفطري ومعالجته من خالل حديثٍ
واح ٍد يُشــرُ إىل غ ِريه؛ وهو قوله -عليه الصالة
والســام -ملن سأل عن االستئذان عىل أمه...":
أَتُحِ بُّ أ َ ْن تَ َر َاها عُ ْريَان َ ًة؟!."...

ويف ختام الجلسة قدم األستاذ املشارك يف
قسم السنة وعلومها كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية بجامعة القصيم الدكتور متعب بن
ســالم الخميش ،ورقة علمية بعنوان "الدراسة
املصطلحيــة ملتون الســنة النبويــة الرؤية
واملنهج" ،حيث تمثل الدراســة املصطلحية
للعلوم بوجه عام توجها ً ثريا ً للباحثني يف العرص
الحارض ،أما عىل وجه الخصوص فإنه ينبغي أن
يكون له ح ٌ
ظ واف ٌر يف الدراسات الرشعية ،ولنئ
كانت الغاية مــن تنزيل الوحي البيان والفهم،
فإن من أساسيات ذلك فهم املصطلحات الواردة
يف لسان الرشع ،وذلك حديث ينطبق تماما ً عىل
وحي الســنة؛ فال طريق لفهم ما ورد فيها إال
بفهم املصطلحات الدائرة عىل اللســان النبوي
وتحليل معانيه من جهات متعددة مناسبة.
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ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ

"ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ ..رؤﻳﺔ اﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ"

الدوىل حول مستقبل الدراسات الحديثية  ىڡ السنة النبوية،
أسفرت الجلسات العلمية المنعقدة  ىڡ المؤتمر العلمي

عن التوصل إىل مجموعة من التوصيات الهادفة لتنمية البحث العلمي مستقبال ً  ىڡ مجال الدراسات الحديثية ،حيث
قدم المشاركون  ٤٦توصية ىڡ ختام أعمال المؤتمر ،وجاءت التوصيات عىل النحو 
اال  ىى:


أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻷﺟﺰاء اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ ووﺿﻊ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ أن ﺗﻔﺮد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أو ﻛﻠﻴﺎت اﻟﴩﻳﻌﺔ وأﻗﺴﺎم
اﻟﺴﻨﺔ دواﺋﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ،
ﺗﺼﺤﺢ اﻤﻟﺴﺎر ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل :ﻧﴩ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﻮادر ﻣﺪرﺑﺔ ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر
وﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ،واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﺤﺪاث
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﴪﻳﻊ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وإﺣﻴﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﴩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺠﻤﻊ اﻷﺟﺰاء ذات
اﻟﺴﻤﺎع وﻗﺮاءة اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﴩﻳﻒ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪواﺋﺮ
اﻤﻟﻮﺿﻮع اﻟﻮاﺣﺪ وﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻬﺎ وﺟﻤﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﻠﻤﺔ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،وﻟﻌﻞ ﻋﻤﺎدات ﺧﺪﻣﺔ اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ﺗﴩف ﻋﲆ
واﺣﺪة ﺗﺮﺗﺐ أﺑﺠﺪﻳًﺎ وﺟﻤﻌﻬﺎ ﻋﲆ اﻤﻟﺴﺎﻧﻴﺪ ،ودﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﻬﺎ
ذﻟﻚ.
ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺎزﺗﻬﺎ ﰲ رﺳﺎﺋﻞ اﻤﻟﺎﺟﺴﺘﺮﻴ واﻟﺪﻛﺘﻮراه ،ودﻋﻢ
ﻧﴩﻫﺎ وﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻣﺎدﻳًﺎ.

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﴩﻳﻌﺔ ورؤﺳﺎء أﻗﺴﺎم اﻟﺴﻨﺔ ﻷﺳﺎﺗﺬة
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ رﺑﻂ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى ﰲ ﺿﻮء
اﻟﺘﻨﻈﺮﻴ اﻤﻟﻌﺎﴏ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻄﺐ وﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻤﻟﺤﺪﺛﻦﻴ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪول
اﻟﺬاﺗﻲ )ﻛﻮل( ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻄﻼب ،ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻢ اﻷﺧﻼق وﻋﻠﻢ اﻹدارة وﻋﻠﻢ
ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻜﺮﻴ واﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺤﻤﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ،وإﺑﺮاز
اﻤﻟﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﺗﻲ.
ﺳﺒﻘﻪ إﱃ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻬﺎ أﺛﺮﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ اﻟﺘﻘﺪم اﻤﻟﻌﺮﰲ
واﻟﺤﻀﺎري ،وﺳﻤﻮه ﻋﲆ ﻛﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻤﻟﻌﺎرف اﻤﻟﻌﺎﴏة.

ﴐورة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻦﻴ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ اﻤﻟﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﺬي
ﻳﺘﻮﺧﻰ اﻤﻟﻨﻬﺠﻴﺔ اﻤﻟﺼﻄﻠﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ
اﻤﻟﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻤﻟﻔﺎﻫﻴﻢ
اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ.

إﺻﺪار ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺗﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ارﺗﺒﺎط أن ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻛﺘﺐ ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺢ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﲆ ﻗﻮاﻧﻦﻴ اﻟﺠﻮدة ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ وﺗﻮﻇﻒ اﻟﺜﺮوة
ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻬﺎ
اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ ﰲ ﺷﻘﻴﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻤﻟﻜﻨﻮز
اﻤﻟﻌﺎﴏة ،ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﻦﻴ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم وﺿﺒﻄﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻮاردة واﻤﻟﻌﺎﴏ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ ،وﺗﺴﺘﺜﻤﺮ آﻟﻴﺎت اﻹﺣﺼﺎء ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻖ اﻤﻟﻌﺮﰲ ،وﻻ ﻳﺤﻮﱢل اﻟﺠﻮدة إﱃ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﻤﻴﱠﺔ.
ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﴩﻳﻒ.

وﺿﻊ دﻟﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻋﻠﻮﻣﻪ واﻟﺘﻲ ﴐورة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻻ ﺗﺰال ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪرس ﺗﴩف ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻣﺒﺎﺣﺜﻬﺎ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻨﺺ اﻟﴩﻋﻲ ،وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﻣﻦ أداة ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﺮواﻳﺎت
ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻬﻮد اﻟﺒﺎﺣﺜﻦﻴ ﰲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻤﻟﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ إﱃ أداة ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺎت.
اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ.

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ ،وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﲆ اﻤﻟﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻓﻬﻤﻪ.

إﻳﺠﺎد راﺑﻄﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﻤﻟﺆﺛﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﺎع ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺔ واﻤﻟﻌﺘﻨﻦﻴ ﺑﻬﺬا ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻮاﴆ
واﻟﺘﻌﺎﺿﺪ وإﻳﻘﺎف ﻧﺰﻳﻒ اﻹﻫﺪار اﻤﻟﺴﺘﻤﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب
ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ.

ﴐورة إﻧﺠﺎز دراﺳﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺟﺎدة ﺣﻮل اﻟﻠﻔﻆ واﻤﻟﻌﻨﻰ
اﻟﻠﻐﻮﻳﻦﻴ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻤﺎ ودورﻫﻤﺎ ﰲ ﺑﻴﺎن
اﻤﻟﻘﺎﺻﺪ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﺒﻮي ،ﻤﻟﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﰲ
اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ رﻗﻤﻲ ﻣﻮﺳﻮﻋﻲ ﺧﺎص ﺑﻌﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ
وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﻧﻲ ﻋﲆ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﻜﻮن اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﻟﺘﺒﺪأ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻻﺳﺘﻨﻄﺎﻗﻴﺔ.

إﻧﺸﺎء اﻤﻟﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ ﻣﻌﺘﱪة ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث
اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ اﻤﻟﻌﺎﴏة أوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ،وﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺠﻨﺘﺎن ﻟﺠﻨﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻟﺠﻨﺔ دﻋﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻔﻌﺎل.

ﻋﻤﻞ دراﺳﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺿﻮء اﻷﺑﻌﺎد
اﻻﺳﺘﴩاﻓﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ )اﺑﺘﻜﺎري ﺗﺠﺪﻳﺪي – ﺗﻜﻤﻴﲇ
ﺗﻄﻮﻳﺮي – ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪي – اﻟﺒﻌﺪ اﻤﻟﻮﺳﻮﻋﻲ – اﻟﺒﻌﺪ
اﻻﺳﺘﻄﺎﻗﻲ(.

اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﴩﻳﻒ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ
وﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺼﻨﻴﻊ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎد ﻟﻔﻬﻢ ﻛﻼﻣﻬﻢ.

ﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻤﻟﻌﺎﴏ ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
اﻟﻨﺒﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﲆ ﻋﻠﻮم اﻟﻌﴫ ﻟﻴﺤﺼﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﺘﻼﻗﺢ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ إﻓﺮاد ﺑﻌﺾ ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻹﺳﻨﺎد ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻌﺮض
اﻟﻨﻮع ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول إﺑﺮاز أﻫﻤﻴﺘﻪ وﺻﻠﺘﻪ
ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺮواة واﻟﻌﻠﻞ.

ﴐورة اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻤﻟﺘﺨﺼﺼﻦﻴ ﰲ ﻫﺬا اﻤﻟﺠﺎل ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻹﻧﺠﺎح اﻟﺘﺪرﻳﺐ.

إﻧﺸﺎء وﻗﻒ ﺧﺎص ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻤﻟﻌﻬﻮدة وﻳﺆﺳﺲ ﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺸﺎﻣﻞ.

اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﻤﻟﻮﺳﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ اﺑﺘﻜﺎر اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ.

إﻧﺸﺎء ﻛﺮاﳼ ﻣﺤﻠﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﴐورة ﺗﻮﱄ زﻣﺎم اﻤﻟﺒﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء
ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ اﻤﻟﺠﻼت وﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ دورﻳﺎت ﻧﴩ اﻷﺑﺤﺎث وﺗﻜﻔﻞ اﻟﻌﴫ واﻟﺒﺎﺣﺜﻦﻴ اﻤﻟﺨﺘﺼﻦﻴ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ اﻤﻟﺴﺎﺋﻞ اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ
أوﻋﻴﺔ ﻧﴩ ذات ﺻﺒﻐﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة.
واﻟﻨﻮازل اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ وﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻮم ﻧﺼﻮص اﻟﴩع.

وﺿﻊ ﻛﺮﳼ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻦﻴ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،وﻳﺘﻜﻮن أﻋﻀﺎؤه ﻣﻦ
ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻦﻴ اﻤﻟﻬﺘﻤﻦﻴ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ وﻋﻠﻤﺎء
اﻟﻠﻐﺔ ،وﻳﻜﻮن ﻧﻈﺮﻫﻢ ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻤﻟﺸﻜﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻈﻦ أﻧﻬﺎ
ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﺪﻫﺎ وﻳﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ.

ﴐورة ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎرﻳﺎ
ﺑﻪ ﺑﻤﻘﺘﴣ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﰲ ﻋﴫ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻔﻬﻢ اﻤﻟﻘﺎم
اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﲆ اﻟﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺮاد.

اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﺗﻴﺴﺮﻴ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﺠﻤﻊ ﺑﻦﻴ اﻷﺻﺎﻟﺔ
واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻴﺴﺮﻴ اﻷﻟﻔﺎظ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ ﻓﻬﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﴫ.

اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﰲ ﻧﴩ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ،
ﻛﺎﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﱪاﻣﺞ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﻤﻟﺮﺋﻴﺔ واﻤﻟﺴﻤﻮﻋﺔ.

ﺣﺚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﲆ ﺗﺪرﻳﺲ ﻃﻼﺑﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ
ﺣﴫﻫﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ.

اﻟﺤﺚ ﻋﲆ اﻟﺪراﺳﺎت اﻤﻟﺼﻄﻠﺤﻴﺔ ﻤﻟﺘﻮن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﻷﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻘﻌﻴﺪ ﻓﻬﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﻓﻬﻢ ﻣﺮاد اﻟﻨﺒﻲ ،ﺻﲆ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.

وﺟﻮب ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻌﺎﺑﺜﻦﻴ واﻟﺠﺎﻫﻠﻦﻴ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻮﻗﺎع ﺑﺪون ﴍوط وﻻ ﻗﻮاﻋﺪ
وﻻ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ وﻻ ﺿﻮاﺑﻂ.

ﺣﺚ اﻤﻟﺤﺎﻣﻦﻴ واﻟﻘﻀﺎة واﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦﻴ ﺑﴬورة
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ
اﻤﻟﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.

ﺗﻮﻋﻴﺔ دور اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﴩ ﺑﺎﻤﻟﻬﺎم اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻨﴩ اﻟﻜﺘﺐ
واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻤﻟﺆﺗﻤﺮات وورش
اﻟﻌﻤﻞ.

ﴐورة ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻘﺮر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ
ودﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﻤﻟﻮاﺟﻬﺔ ﺿﻌﻒ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺒﻌﺔ،
وﺟﻤﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة ﻣﻊ ﻏﺮﻳﺒﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻴﻪ.

ﴐورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ اﻟﺴﻨﺔ
إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ أو ﻛﺮاﳼ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ً
اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﻤﻟﺴﺘﺠﺪات ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ وﺗﺤﻠﻴﻼً
ودراﺳﺔ .ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺘﻔﺮغ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﺼﻮرة أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ.

اﻟﺤﺚ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻔﻜﺮﻴ
ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.

ﴐورة ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺒﻬﺎت واﻟﻄﻌﻮن ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺴﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎرع وﺟﺬاب.

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻤﻟﺸﱰﻛﺔ ﺑﻦﻴ اﻤﻟﺘﺨﺼﺼﻦﻴ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ.

اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﻻﺳﺘﺨﻼص ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ.

ﻋﻘﺪ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة ﻟﺘﺪرﻳﺒﻬﻢ
ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ )ﻛﻮل( ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺔ.

اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﱰﺟﻤﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻤﻟﻌﺘﻤﺪة ،وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﺴﺒﻌﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺤﻴﺔ.

إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺰود ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺒﺤﻮث
واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة.

ﴐورة اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ إﱃ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.

ﺣﺚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ دور ﻧﴩ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﻧﴩ
أﺑﺤﺎث ﻃﻼﺑﻬﺎ.

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ﰲ اﻟﺒﺪء ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺣﺪﻳﺜﻴﺔ ﻛﱪى
وﺷﺎﻣﻠﺔ.
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ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ﺟﺪول اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻴﻮم اﻷول

اﻷﺣﺪ  ١٤ﺟﻤﺎدى اﻷول ١٤٤٠ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٠ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م

اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ٠٨:٣٠ص ٠٩:٠٠ -ص

ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ١١:٠٠ص ١١:٤٥ -ص

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ٠٩:٠٠ص ١٠:٤٠ -ص
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ:د .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻌﻮي  ،وﻛﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

اﺳﺘﺮاﺣﺔ وﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ ١١:٤٥ص ١٢:٣٠ -م

ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ
)أﻧﻤﻮذﺟ ًﺎ ﻣﻘﺘﺮﺣ ًﺎ(
د .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ

أﻧﻤﻮذج ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ أداء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
د .ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﺒﻞ

ﺗﺠﺎرب ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻻﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
د .ﺑﻨﺪر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن

ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء أﻫﺪاف رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 ٢٠٣٠ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ١٢:٣٠م ٠٢:٣٠ -م
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ :د .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻀﻴﺐ  ،وﻛﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷداء
أ.د .أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺠﺒﻴﻠﻲ

ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أداء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻖ اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻷﺑﻌﺎد ﻧﻤﻮذج ﺗﻴﺒﺎك )(TPACK
د .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺘﺮﻛﻲ

اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻨﻈﺮاء ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ )دراﺳﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎت
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ(
د .ﻏﺎدة ﺣﻤﺰة اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ

ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷداء اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

د .ﻣﻨﻰ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺒﺸﺮ

د .ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺒﺸﺮ

ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ أداء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ

ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ) ٢٠٣٠ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺸﺔ أﻧﻤﻮذﺟ ًﺎ(

د .ﻧﻮال ﺑﻨﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺮﺷﻮد

د .ﻏﺮم ﷲ ﺑﻦ دﺧﻴﻞ ﷲ اﻟﻌﻠﻴﺎﻧﻲ

اﻟﻴﻮم

اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻹﺛﻨﻴﻦ  ١٥ﺟﻤﺎدى اﻷول ١٤٤٠ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ٠٩:٠٠ص ١٠:٤٠ -ص
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ :أ.د أﺣﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺘﺮﻛﻲ  ،وﻛﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ٠١:٠٠م ٠٢:٣٠ -م
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ :د .ﻧﻮال ﺑﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺜﻮﻳﻨﻲ  ،وﻛﻴﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

The international Trends in evaluating the performance of the faculty member

واﻗﻊ اﻷداء اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ
ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

د .ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ

واﻗﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻃﻼﺑﻬﻢ
د .ﻣﻬﺎ ﺑﻨﺖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻜﻠﺜﻢ

اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻷداء اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻫﺎ ﻃﻼب اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

أ .د /ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮؤف ﻧﺼﺎر

أ .ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﻨﺖ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻤﻄﻴﺮي

ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻟﺪى أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﻼب
د .ﻳﺴﺮى زﻛﻲ ﻋﺒﻮد

د .ﻋﻘﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻘﻞ

ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷداء اﻻﺑﺘﻜﺎري ﻟﺪى أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﻘﺎرن

ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷداء اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻘﺴﻢ اﻹدارة واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻃﻼب اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

أ .إﻳﻤﺎن ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻷﺣﻤﺪي

د .أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎن

ﻣﻌﻴﺎر ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺟﻮدة أداء ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
رؤﻳﺔ ٢٠٣٠
د .ﻧﺠﻼء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻤﺮي

اﺳﺘﺮاﺣﺔ ١٠:٤٠ص ١١:٠٠ -ص
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ١١:٠٠ص ١٢:٣٠ -م
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ :د .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻤﺤﻴﻤﻴﺪ  ،وﻛﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺠﻮدة
ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ أداء ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
د .ﺗﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
أ .أﺑﺮار ﺑﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻮﻳﺪ

اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
أ .ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻀﻴﺮي
أ .اﻟﻠﻮﻟﻮ ﺑﻨﺖ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺮ

اﺳﺘﺮاﺣﺔ ٠٢:٣٠م ٠٢:٤٥ -م
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ٠٢:٤٥م ٠٣:٤٥ -م
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ :د .ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺎﻳﺪ  ،ﻋﻤﻴﺪ ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﺑﻨﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ أداء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ٢٠٣٠ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ

واﻗﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﻓﻲ ﺿﻮء رؤﻳﺔ ٢٠٣٠

أ .ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ ذﻳﺎب اﻟﻤﻄﻴﺮي و د .ﺳﻤﻴﺮة ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ

اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﻘﻮﻳﻢ أداء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

واﻗﻊ ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺿﻤﺎن
اﻟﺠﻮدة واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ”دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ"

د .ﺣﺼﺔ ﺑﻨﺖ ﺣﻤﻮد اﻟﺒﺎزﻋﻲ

د .أرﻳﺞ ﺑﻨﺖ ﺣﻤﺰة اﻟﺴﻴﺴﻲ

د .إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺰﻋﻴﺒﺮ

د .ﺷﻜﺮي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮﻫﻮﻣﻲ

رؤﻳﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ أداء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
د .ﺟﻤﺎل رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻴﺐ

اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ "ﺗﺼﻮر ﺗﺮﺑﻮي ﻣﻘﺘﺮح"
د .ﻧﻮرة ﺑﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻮﻳﺪ

اﺳﺘﺮاﺣﺔ وﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ ١٢:٣٠م ٠١:٠٠ -م

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ  :اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﺨﺘﺎم ٠٣:٤٥م ٠٤:٠٠ -م
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
أ.د ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻮﻃﺒﺎن ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

14

الرأي

صحيفة
العدد  14 | 91جمادى األول  20 | 1440يناير 2019
جامعة
 www.qu.edu.sa | @qunewspaperالقصيم

الخبراء القديمة
أنموذجا
ً
لولوه الشدوخي

عــى الضفاف الشــمالية لوادي
الرمــة يف القصيــم ،تقــع بلدة
الخــراء القديمــة ،والتي تعترب
بقية لحضارة بائدة أوشكت عىل
االندثار لوال أن تداركتها الجهود
املباركة فتمت إعادة تأهيلها.
نزح أهايل الخرباء عنها قبل نحو
 40عاما بســبب السيول .ويعود
تاريخها إىل عام 1115هـ ،وهي
موقع تراثي معتمــد من الهيئة
العامة للسياحة واآلثار.
تحتــوي البلدة املســورة عىل ما
يقرب الـ 400منــزل وعدد من

الدكاكني البدائية ،إضافة إىل جامع
كبري يتوسط الســاحة الرئيسية،
واملتجــول يف جنبات البلدة ينتابه
شــعور عميق باالرتباط ،تتحول
معه كل حكايات اآلباء واألجداد إىل
واقع محسوس.
كل زاويــة يف تلك البلــدة تنبئك
عن ألف قصة وحكايــة ،رائحة
بيوت الطني يف املــكان ،ومنظر
الحجرات املرتاصفة يحكي الكثري
عن املكابدة وشظف العيش ..أما
جامع البلدة فتتصــل يف أعماقه
جذور حياة أهل البلدة ،ويحتفظ

بكثري مــن أرسار ذلــك العالم
الصغري.
بلدة الخــراء القديمة أثر نفيس
يعج بتفاصيل عديدة سوف يعجز
القلم كثريا ً عــن وصفها ..وحري
بنا الحفاظ عىل املناطق التاريخية
وحفظها مــن أن يطالها العمران
الحديث ،فاالهتمــام بالرتاث أمر
يدل عىل االعتزاز باملايض وتعزيز
فهم التاريخ ،وعنرص رضوري من
عنارص الذاكرة الوطنية.
هذه الشــواهد الرتاثية هي بحق
ثروة تاريخية ال تقدر بثمن.

بين مطرقة التنظير وسندان النقد!..
د .فاطمة الرشيدي
عضو هيئة التدريس بكلية اللغة
العربية

ال شــك أن التطويــر والتقدم
واالبتكار هو مطلب ،بل ورضورة
ابتــدا ًء من الفــرد ذاته وصوال ً
للمجتمع فالعالم أجمع ،فيا ترى
ما الذي يجعل دوران العجلة يف
تباطؤ أو عــودة صادمة للمربع
األول؟ أعتقــد من وجهة نظري
أنــه حرش كل الخطــط وآليات
التنفيــذ بني مطرقــة التنظري
وسندان النقد!
فهل ســيكتب النجاح لناقد! أو
ملنظر!
باعتبار أن املنظر هو من يرسم
خطة العالج.
ال يمكن أن يبدأ العــاج فعليا ً
بدون نقد (كتشخيص) ثم تنظري
(كخطة عالج) ،ولكن املهم واألهم
هو :من الذي يشخص؟ من الذي
يخطط؟ ومن فريق عمله؟ متى
ســتبدأ الخطة وكم ستستغرق
ومتى ستنتهي؟
إن الفريق هــو الرس الحقيقي،

بدءا ً من االختيار والتناغم املبني
عىل الكفــاءة واملهنية والجدية
واإلخالص كأول الخطوات التي
يجب أن تكــون من قائد العمل،
وأنــا هنا أقول قائــدا الختالف
املعنــى إىل طــريف نقيض بني
القائد والرئيس يف الشــخصية،
وهذا موضوع يحتاج ألســطر
كثرية ترشح الفرق بينهما ،لكن
ما يعنينا هنا هــو الرتكيز عىل
قضية الخــروج من دائرة النقد
والتنظري ،واالستمرار يف حلقتها
املفرغة دون نتائج.
مــا أروع العمل حني يكرس تلك
الحلقة لحيــز التنفيذ املدروس
واملخطط ،واألهم هو اســتمرار
التقييم واملتابعة (ماذا أنجزنا؟
ما الذي أعاقنا؟ ما الذي ســهل
لنا ؟ من دعم التقدم؟ من سبب
الفشــل؟ كيف سنستمر ومتى
تحديدا سنصل؟).
هذه املرحلة هــي الرس العظيم

لذلك.
ولعل ذلــك يتأتى بالرتكيز أكثر
عىل مرحلة البــدء بالتنفيذ ،وال
نتوقف فرحــا ً إن وجدنا الحل
ورســمنا الخطط (عىل افرتاض
استيفائها لجميع أركان نجاحها
مما ذكرت سابقا) ،وكأننا جعلنا
أمهر االستشــاريني يشــخص
حالة املريــض ويصف له الدواء
الناجع ،ثم ســلمناه لطاقم غري
كفء من الطاقم الطبي املساند
وغري املؤهل ،فهل ســيكتب له
الشفاء؟
ما نحتاجه هو النظرة املوضوعية
املدروسة تخطيطا وبنا ًء وهيكلة
للبنيــة التحتيــة البرشية ،من
إدارية واستشارية وتنفيذية ممن
لديهم وضــوح يف الرؤية وثبات
مبادئ ،وإيمــان قوي بالقدرات
قبل البنية املادية!
يجــب التجــرد مــن املثالية
املصطنعة والنقــد ملجرد النقد،

والهروب مــن االعرتاف بالواقع
حتى تتم القفزة ،فأمرها ســهل
إن تجاوزنا تلك العقبة.
ولعل ذلك ما نراه واضحا ً جليا ً يف
سياسة ونهج الدولة -حفظها الله
ووالة أمرنا -يف تحقيقها لقفزات
نوعية متســارعة وجادة دون
هوادة وال مجاملة وال تعاطي مع
املثبطني ..لكنها تحتاج أبناءها،
ك ٌّل يف مجالــه ،لضخ دماء القوة
والرسعة والتكاملية واإلحساس
باملســؤولية يف كل عرق لها يف
الدولة ومؤسســاتها الحكومية
والخاصة يف األفراد والجماعات.
فالوظائف ليست مجرد ضمان
مادي واجتماعي ،وصناعة املجد
ليســت أماني وأحالما ،والعمل
ليس شــعارات ،بل صناعة فكر
وعمل جاد ومخلص دؤوب ،هو
اإلحســاس باالنتمــاء وأن لكل
منا دوره الذي ال يســتهان به يف
صناعة الوطن ونهضته.

ومع علمنا ..جاهلون
نهى الحربي
طالبة رياض أطفال

كم من قــرار اتخذناه مع علمنا
بحقيقتــه املســتحيلة ،ولكنا
اخرتنا الجهل ســاحا نجابه به
مخاوفنا ،نعلم النهايات ولكننا
ندعي الجهالة حتى نقدم عىل ما
تشتهيه أنفسنا وترفضه ألبابنا.
حروب العقل هي دامية ،ولكن
هي األسمى ..خض تلك املعارك
واترك عنك الجهل؛ فإن حقائق
القلوب هي األسلم ،ولكن حقائق
العقول هي األثبت.
ال تستسلم أمام قلبك ،فما سمي
القلب بذلك إال لتقلبه ،قد تتألم

وتشــعر بأن األرض بما رحبت
لم تسعك ،والسماء بما ارتفعت
ضاقت عليــك ،كل هذا ليس إال
بمخاض للقلوب ،هو مؤلم لكنه
ينتهــي بإجهاض كل ما ضقت
به.
أحببت هذا بعــد كره ،وكرهت
ذاك بعــد حب ،هــذا هو حال
القلوب ببساطة ،ال يمكنك التنبؤ
بأحوالهــا ،وال تحديد صدقها،
فرياح الهوى تتمايل والحقيقة
ثابتة.
تسلح بعقلك ال باملتقلب.

أهمية اإلسعافات
األولية

األول يعنــى باملتدربني ،ويقوم عىل
تدريب الجمهور ومنسوبي القطاعات
الحكومية وكافة املستفيدين اآلخرين
عن منســوبي الرشكات والجهات
الخاصة عــى اإلســعافات األولية
ضمن دورة تمتد لســاعات ،بحيث
تكون بواقع ثالث ساعات عىل يومني
أو ســاعتني عىل ثالثة أيام ،وتقسم
الدورة إىل قســمني نظــري يضم
كافة املعلومات اإلســعافية األولية
النظرية وعميل يعنى بتطبيق مهارات
اإلسعافات األولية
لذلك نتمنــى أن تكون هنالك برامج
ومبادرات مســتمرة داخل أسوار
جامعتنا املتميــزة دوما ً يف تدريب
جميــع الطالب والطالبــات عليها
وتعليمهم كيفية التعامل مع أي حالة
طارئة بطريقة صحيحة وبالرسعة
القصوى ،وعىل الرغم من أنها عالج
مؤقت ألي أزمــة أو حالة إال أنها قد
تنقذ حياة اإلنسان ولهذا فيجب عىل
كل شخص منا التعرف عىل مبادئ
االسعافات االولية ووسائلها وكيفية
التعامل مع املصابني .

أوصاف الزلفاوي
كلية التمريض

تعترب اإلسعافات األولية من املبادئ
األوليــة البديهية التــي يجب عىل
الشخص أن يحيط بها ويعرفها حق
املعرفة ،نظرا ً ألهميتها البالغة سواء
عىل مستوى الفرد أو املجتمع ،ألنه قد
ً
ظروفا ومواقف صعبة
يواجه اإلنسان
تفرض نفســها فجأة ودونما إنذار،
وعندما يكون لدى اإلنســان املعرفة
والدراية بكيفية الترصف يف مثل هذه
الظروف واملواقف فإن ذلك قد ينقذ
حياة إنسان.
ومن هذا املنطلــق خصصت هيئة
الهالل األحمر الســعودي برنامجا ً
متكامالً بإســم برنامج األمري نايف
لإلسعافات األولية وينقسم إىل جزئني
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يوتوبيا

عبدالمجيد بن هادي
المشيعلي
خريج إدارة أعمال

بالبداية يجب رشح معنى مصطلح
«يوتوبيا» ليتسنى للقارئ الكريم
معرفة موضوع ومحتوى املقال..
فقيمة املرء فيما يعرف كما يقول
ابن رشيق القريواني هو مصطلح
يعود أصله إىل الفيلسوف اإلغريقي
أفالطون ،ويشري إىل مجتمع تخيِّيل
غري موجــود يف الواقع ،مجتمع ال
توجد بهِ مشاكل وعيوب ونواقص،
الغريب أننا نرى كل فرتة -إن لم

المكمالت
الغذائية

أمجاد العميل
وغاية العضيبي
طالبتان بكلية التمريض

يكن كل يوم -بعض األفراد ممن
خال
يطالبــون بمجتمع مثــايل ٍ
من العيــوب والنزاع ،فهذا صعب
املحال والتطبيق.
فاإلنسان مجبول عىل النزاع وعىل
الخطأ املتواصــل ،فبدونهِ يتحول
من صفته كانســان إىل ملك من
املالئكة ،وهذا مُحال! إن املبدأ الذي
يدعو إليه بعــض املثاليني حينما
يقولون للنــاس (تآخوا واتحدوا
واتركوا الخراف والنزع بينكم)،
هو مبــدأ طوبائــي يف ظاهر ِه
يوتوبي يف مضمونه وعمقه.
إن الفرد الــذي ال يخطئ أبدا هو
الذي ال يعمل أبدا ،والفرد جزء من
املجتمع ،واملجتمع الذي ال توجد به
عيوب وأخطاء وتنازع هو مجتمع
ال حركة فيــه ،راكد ال يتقدم أبدا،
فالنزاع جُ ِبل عليه اإلنســان ،فال
بد من وجــود تنــازع بني فرد
وآخر ،فهؤالء هم وقود الحضارة
إذ يدفعونها دفعــا إىل األمام عىل
توايل األجيال ،واإلنسان إذا لم يجد
تنازعا اخرتع تنازعا وهميا لريوّ ح
به عن نفسه ،وإنني هنا أُبني أثر

التنــازع والخطأ عــى املجتمع،
بغض النظر إن كان التنازع الذي
يحصــل بني األفــراد إيجابيا أو
سلبيا تافها أو ذا قيمة ،ولم نصل
بعد إىل مســتوى الديالكتيكية أو
فن الجدل ،وهو أن يتبادل طرفان
الحجج واألفــكار حول موضوع
متناقــض بهــدف الوصول إىل
تفسري منطقي له ،وأكاد أجزم أننا
سنصل لهذا املستوى قريبا.
يــرى الربوفيســور كارفــر أن
للتنــازع البرشي أربعــة أنواع
سأذكرها بإيجاز وبدون إسهاب:
النوع األول :نزاع القوة والعنف،
وفيه يكون اعتماد الفرد عىل قوته
لتحطيم خصمــه أو إيذائه ،وهو
يتمثل يف الحرب واملبارزة ،والنوع
الثاني :نزاع الذكاء والفطنة :وفيه
يســتخدم الفرد عقله بدل قوته
وجســده ،مثل االحتيال والغش
وما إىل ذلك من أمور تمثل النزاع
البرشي من وراء ستار ،أما النوع
الثالث فهو نزاع ســلمي ويكون
ضمن إطار املعقول واملنطق بدون
إلحــاق الــرر باآلخرين ،مثل

االنتخابات بمختلــف مجاالتها
وبني الرشكات مثــل اإلعالنات
وما أشــبه ،وأما النــوع الرابع
فهو نزاع تنافــي وفيه يكون
التنافس يف أوج عطائه ،ويكون
البقــاء والســيطرة لألفضل،
ومحور األساس فيه يكون الهدوء
ال تحاقــد وال تباغــض ،مثل:
املنافســة العلمية واالقتصادية
واالجتماعية.
خالصة املوضوع أن اإلنسان يف
حركة دائبة وتطور مستمر ،وهذا
هو رس حضارته ،فكلما تقدمت
الحضارة انتقل من نزاع إىل آخر،
فهو وقود الحضــارة والحركة
الدؤوبة املستمرة.
يقول جربان خليل جربان "بعضنا
كالحرب وبعضنــا كالورق ،فلوال
سواد بعضنا لكان البياض أصم،
ولوال بياض بعضنا لكان السواد
أعمــى" ،وهو تشــبيه مجازي
ُ
يصدق يف حاالت كثرية.
ً
ختاما ليس مــن الرضوري أن
يكون كالمــي مقبوال ،ولكن من
الرضوري أن يكون صادقا.

كثــر بالوقت الحايل اســتخدام
املكمالت الغذائية بشتى أنواعها
بمقوله (إذا ما نفعت ما رضت)
وهذه املقولة مغلوطة ،فاملكمالت
الغذائية استخدامها بدون وصفة
طبية وبدون تحاليل قد تؤدي إىل
أرضار ومضاعفات كثرية فمثال:

غذائي يف نفس الفرتة ،فلتتخيل
األعراض املتفاوتــة وخطورتها
التي تظهر.

بشكل سلبي منها:

 -١الحديد
يؤدي تنــاول جرعة مفرطة منه
إىل تســمم الحديد ،وآثار أخرى
كالجفاف وانخفــاض الضغط
نتيجة القيء املســتمر واإلسهال
أعزكم الله ،كذلك أمراض هضمية
أخرى.
 -٢فيتامني "د" والكالسيوم
تنــاول جرعة مفرطــة منهما
يــؤدي إىل تراكم الكالســيوم
داخل الجسم ،ويسبب حصوات
يف الكىل ،ويــؤدي كذلك إىل آالم
باملعدة وفقدان الشهية والصداع
واإلمساك.
والبعض يتناول أكثر من مكمل

 -٣فيتامني "أ" يؤدي إىل تضخم
الكبد واضطرابات الرؤية
 -٤الزنك يــؤدي إىل اضطرابات
املعدة
 -٥حمض
الفوليــك يؤدي إىل مشــاكل يف
الجهاز العصبي وزيادة العرضة
لاللتهابات
 -٦فيتامني "هـــ"ـ يؤدي إىل
إسهال وأرق وغثيان
ومن ناحية أخرى فإن الرياضيني
يستهوون أخذ املكمالت الغذائية
لزيادة الكتلة العضلية أو فقدان
الوزن وتحســن أدائهم ،وقد ال
يكونون عىل دراية بأن االستخدام
طويل األمد للمكمالت قد يتسبب
يف آثار جانبية ضارة ،ويمكن أن
يتســبب يف تفاقم بعض الحاالت
الصحيــة أو يتفاعل مع األدوية

•مرشوبات الطاقة
تحتــوي عــى الكافيــن ولها
آثار عىل ضغــط الدم ورضبات
القلب وتســبب عصبية وتهيجا
واضطرابات النوم.
•الكرياتني
زيادة الجرعة تســبب احتباس
السوائل يف الجسم مما يزيد من
انتفاخ الوجه ،وزيــادة تناوله
تسبب شدا عضليا وجفاف الجلد،
وفشال كلويا إذا لم يتم رشب ماء
ٍ
كاف..
•الستريويد:
وهو أحد املنشطات للجسم يزيد
من القدرة عىل التحمل والطاقة
الجســدية ،وآثاره عنــد املرأة
اضطرابــات الدورة الشــهرية
وخشــونة الصوت ،وعىل الرجل
زيادة حجم الثدي والعقم والعجز
الجنيس.
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برنامج تثقيفي لكلية التمريض عن «النظافة الشخصية»
حنان النويرص
نفذت كلية التمريض بجامعة القصيم
بالتعاون مع عمادة خدمة املجتمع،
برنامجً ا للتثقيف الصحي بعنوان «النظافة
الشخصية» يف املدرسة الثانوية الثانية
لتحفيظ القرآن للبنات بربيدة ،وذلك لتثقيف
( )120زائرة من الطالبات واملعلمات
يف املدرسة ،حيث تم توزيع هدايا عينية
للحضور لزيادة التثقيف والوعي لدى
الطالبات بمفهوم النظافة ،وكيف أنها سلوك
حميد يُحتذى به وينعكس تأثريه بشكل
مبارش عىل حياة األفراد ،وقد أوجب اإلسالم
االهتمام بالنظافة الشخصية وااللتزام بها ملا
لها من فوائد بقوله تعاىل (وثيابك فطهر)،
كما حث رسولنا الكريم عىل ذلك.
وتم خالل الربنامج التأكيد عىل عموم
الطالبات بعرض صور إرشادية لتنظيف
اليدين قبل الطعام وبعده خالل ممارسة
األنشطة اليومية الطبيعية ،ألن االغتسال
بشكل يومي من العادات الجيدة للحفاظ
عىل النظافة بشكل عام ،كما تم التطرق

والتوجيه للمحافظة عىل األظافر بكونها
قصرية ونظيفة وتقليمها بشكل دوري ،حيث
تعيش البكترييا يف األظافر الطويلة ،وبالتايل
فإن اإلنسان يكون معرضا لألمراض ،كما أن
هناك خطورة من انتقال هذه البكترييا عند
القيام بطهي الطعام ال سمح الله.كما قامت

طالبات الكلية بتعريف الزائرات بطرق
العناية بالشعر ،وأنها من النقاط املهمة
للنظافة الشخصية للفتاة ،فيجب غسله جيدا ً
بالشامبو وترسيحه بالفرشاة املناسبة حتى
ال يتعرض للتلف والتقصف والتساقط،
ويجب العناية به وتسويته وقص األطراف

وعدم اإلرساف يف مجفف الشعر ملرات
عديدة ،ويكتفي بمرة أو مرتني يف األسبوع
لتهويته ،وأن اإلفراط يف غسيل الشعر قد
يؤدي إىل جفافه وفقدان نضارته وصحته،
كما أنه يجب االهتمام باملناطق ذات التعرق
وعدم استخدام الكريمات بكثرة ،بل

تستخدم بشكل موزون ألنها تحتوي عىل
مواد كيميائية ،وكذلك يجب املحافظة عىل
املالبس نظيفة ،واألحذية املغلقة قد تحتاج
إىل مضاد للفطريات يف بعض األجسام
الحساسة إىل جانب تنظيفها بشكل مستمر.
وتناول الربنامج رضورة اتباع نظام
غذائي صحي متوازن كتناول (الفواكه،
والخرضوات الورقية ،والحبوب الكاملة،
والزبادي) التي تعترب مصدرا جيدا للبكترييا
املفيدة التي تحمي املناطق من العدوى،
كما يجب اإلكثار من رشب املاء بوفرة (عىل
األقل  8أكواب يومياً) ألنه يعمل عىل ترطيب
الجلد وحمايته من الجفاف ،كما تم توضيح
كيفية العناية باألسنان وتنظيفها باستمرار
وبمعدل مرة واحدة يوميا ً عىل األقل ،حيث
يفضل غسلها بعد تناول الوجبات وقبل
الخلود إىل النوم لتجنب احتمالية اإلصابة
بتسوس األسنان وأمراض اللثة ،وتم التأكيد
عىل أهمية النظافة لدى مرحلة البلوغ
بالتحديد بسبب التغريات الفسيولوجية
الطبيعية التي تطرأ لتقليل خطر اإلصابة
باألمراض ،ال قدر الله.

كلية العلوم واآلداب باألسياح تقيم
حملة «ألجلك» الثانية
عبري السيد
أقامت كلية العلوم واآلداب باألسياح ،بالتعاون
مع عمادة خدمة املجتمع حملة «ألجلك» الثانية
تحت شعار «عقولنا أمانة» ،حيث نفذت الحملة يف ٤
أماكن هي :مدرسة قبة ابتدائية ومتوسطة تحفيظ
القرآن وثانوية قبة واملتوسطة األوىل بقبة والروضة
األوىل بقبة.
وبدأت الحملة من السابعة صباحا ،حيث انطلق
فريق العمل بقيادة الدكتورة هدى الغفيص عميدة
الكلية والدكتورة مني النصار وكيلة الكلية وصوال
لقبة يف حدود الثامنة والنصف ،حيث تم إنزال جزء
من الفريق للمدرسة املتوسطة لتحفيظ القرآن
الكريم ،وتم تقديم دورة إسرتاتيجيات التواصل
مع الطالبات ودورة مبادئ الشخصية القوية
متبوعة بركن التطوع باذل وركن إبداع الطالبات
(صوغ أناميل) وركن كيف تصان العقول وركن
االستشارات الطبية والنفسية.
ووصل الجزء الثاني من الفريق للمدرسة
الثانوية وقمن بتقديم دورة عن التعامل مع األخطاء
اإلمالئية الشائعة للطالبات ،ومعرض األديان
وورشة عمل املشاريع الصغرية ،أما الجزء الثالث
من الفريق العميل فتم توجيههن إىل املتوسطة األوىل
بقبة وقمن بتقديم لقاء مع األمهات نوقشت فيه
املشاكل الصحية للمرأة يف عمر اإلنجاب ،وأيضا
دورة تجربتي مع التعلم النشط ودورة لغتي هوى
وهوية ،يف حني توجه الجزء الرابع من الفريق إىل
الروضة األوىل بقبة ،حيث قدمن دورة تنمية الفكر
الناقد للطفل.
بدوره ،قدم الدكتور عباس حسني دورة اإلدارة
الصفية الجيدة من خالل تطبيق املنهجية اليابانية
(الكايزن) ،ملعلمي اللغة اإلنجليزية باملحافظة.
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تفعيل اليوم العالمي للغة العربية بكلية
العلوم واآلداب بعنيزة
حميدة عيل الصالحي
يف إطار الرشاكة املجتمعية بني كلية
العلوم واآلداب بعنيزة واملؤسسات التعليمية
باملحافظة ،تم تنفيذ فعالية اليوم العاملي للغة
العربية تحت شعار «اللغة العربية والشباب»،
بالتعاون مع مدرسة عنيزة األهلية ،وبإرشاف
ممثلة وحدة خدمة املجتمع بقسم اللغة
العربية وآدابها الدكتورة صفاء عبد الصبور،
والدكتورة إقبال محمد األستاذ املساعد بقسم
اللغة العربية ،حيث استهدفت هذه الفعالية
املعلمات والطالبات من املرحلة الجامعية
واملتوسطة واالبتدائية ،واشتملت عىل كلمة
عن أهمية اللغة العربية ونشأتها ،ثم فقرة
شعرية قدمتها طالبات الكلية ومسابقات مع
الطالبات واملعلمات ،وسط تفاعل وقبول كبري
من جانب الحضور.
وهدفت هذه الفعالية للفت االنتباه
إىل أن لغتنا العربية هي واحدة من اللغات
السامية التي كان لها الفضل الكبري يف
النهضة األوروبيّة الحديثة والثورة الصناعيّة

شؤون وشجون
أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

نتيجة ما انتقل من علوم وفنون وفِكر
وفلسفة وحضارة وآداب من الحضارات
القديمة باللغة العربيّة ،بعد أن قام العلماء
العرب واملسلمون برتجمة علوم وفنون
وآداب اإلغريق والرومان واليونان ،ثم أضافوا
عليها اليشء الكثري يف ٍ
وقت كانت فيه أوروبا
غارقة يف بحر من الجهل والظالم ،كما هدفت
إلبراز الدور العلمي والريادي للغة العربية،
وإمكانية تعلم العلوم املختلفة بلغتنا العربية.
وتعد اللغة العربية واحدة من أكثر
اللغات انتشارا يف العالم ،حيث يتحدث
بها أكثر من  422مليون نسمة ،ويتوزع
املتحدثون بها يف منطقة الوطن العربي،
باإلضافة إىل العديد من املناطق األخرى
املجاورة كاألحواز وتركيا وتشاد ومايل
والسنغال وإرترييا ،وتتويجا لهذه اللغة
وإبرازا ألهميتها ودورها يف حفظ التاريخ
ونقل العلوم من الحضارات املختلفة إىل
العرص الحديث فقد ت ّم تحديد يوم لالحتفال
باللغة العربية من قبل منظمة اليونيسكو عىل
غرار اللغات العاملية األخرى.

وللقرآن كرسي

عمادة خدمة المجتمع تبدأ برامجها للفصل الثاني
وتقدم برنامج «أديبة المستقبل»
اشتياق الرسور

بدأت عمادة خدمة املجتمع بالجامعة يف تقديم
برامجها للفصل الدرايس الثاني لعام /١٤٣٩
١٤٤٠هـ ،حيث قدمت برنامج «أديبة املستقبل»،
والذي يهدف إىل تنمية حب القراءة لدى طالبات
املرحلة االبتدائية ،وتفعيل الرشاكة املجتمعية بني
الجامعة وقطاع التعليم.
حيث استضافت الطالبات املتميزات من مجمع
رضاس التعليمي ،وابتدائية البرص واالبتدائية
 ،٤٩والبالغ عددهن ( )٣٨طالبة و( )٦مرشفات
يف يومي األربعاء والخميس املوافقني /٥/ ٤-٣
 ١٤٤٠بمقر العمادة شطر الطالبات.

وبدأ الربنامج باستقبال الطالبات والرتحيب
بهن ،وترديد النشيد الوطني السعودي ،ثم توالت
فقرات الربنامج حول سينما القصة املرئية بقاعة
التدريب ،ومرسح القصة بمكتبة الطفل ،وسط
تفاعل الطالبات ومشاركاتهن املتميزة ،وتمكينهن
من اختيار القصة وقراءتها وتدوين الفوائد منها،
واملشاركة يف املسابقة الهادفة عنها ،بهدف تعزيز
حبّ القراءة بأسلوب تربوي مشوّق للمساهمة يف
بناء جيل طموح يبني وطنه ،كما تم تقديم الشكر
للمعلمات ،ثم وزعت الهدايا عىل الطالبات ،وقدمت
شهادات الشكر للمدارس املشاركة.
وإضافة إىل ذلك فقد قدمت العمادة يوم
األربعاء املوافق 3/5/1440هـ ،بالتعاون مع

وحدة الخدمة املجتمعية بكلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية والجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم
بعنيزة ممثلة يف معهد النعيم لتأهيل معلمات
القرآن الكريم ،برنامج الدورات القرآنية النسائية،
حيث أقيمت الدورة األوىل دورة بعنوان (حديث
القرآن عن املرأة) ،قدمتها الدكتورة حصة بنت
حمد الحواس األستاذ املشارك بقسم القرآن بكلية
الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم
بحضور  ١٥٠متدربة بواقع ثالث ساعات تدريبية.
كما شاركت عمادة خدمة املجتمع بالتعاون
مع كلية الطب بجامعة القصيم ومستشفى البدائع
العام بندوة (مستجدات طب األطفال) خالل يومي
الخميس واألربعاء ١٤٤٠ /٥ / ٤ -٣هـ.

ورشة عمل بكلية العلوم واآلداب بعنيزة
عن «مسؤوليات حارس األمن»
حميدة الصالحي
استضافت قاعة الخزامى بكلية العلوم
واآلداب بعنيزة منسوبات األمن بجامعة
القصيم لحضور ورشة عمل عن واجبات
ومسئوليات حارس األمن والتعليمات
الواجب اتباعها أثناء العمل (تطوير أداء)،
نفذتها إدارة األمن الجامعي بجامعة
القصيم بمشاركة رشكة العيون الذكية
والحراسات األمنية ،وألقتها املدربة هدى
عبدالله الغشام بهدف تبادل الخربات
اإلدارية وامليدانية ،واكتساب املعارف
واألساليب الجديدة يف مجال السالمة
واألمن ،كما تضمنت الورشة التعريف
بمهام موظفات األمن يف املراقبة وأدوارهن
يف التعامل مع الحاالت الطارئة وفق

أحدث الطرق واألساليب .حرض الورشة
منسوبات األمن يف كل من كلية العلوم
واآلداب بعنيزة ،وكلية العلوم واآلداب
بالبكريية ،وكلية الطب وكلية الصيدلة،
حيث سعت إىل تدريب  140موظفة خالل
أسبوع .هذا وقد دأبت جامعة القصيم عىل
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تطوير أداء حراس األمن للواجبات امللقاة
عىل عاتقهم ،مما يدعو زوارها إىل الشعور
بالثقة واالطمئنان بأنهم يف كنف أيا ٍد أمينة
قادرة بما يكفي عىل تذليل الصعاب التي
قد يتعرضون لها ،كما تقع عىل عاتق إدارة
ومرشيف الحراسات لدى الجامعة واجب
التأكد من مطابقة أداء أفراد الحراسة ملا هو
مطلوب منهم ،عرب اإلرشاف الفعال واملتابعة
اليومية اللصيقة لهم ،بما يف ذلك السعي
الدؤوب نحو تقديم خدمات حراسة أمنية
جيدة .من جهتها ،تسعى إدارة الحراسات
للجامعة بصفة مستمرة إىل مراقبة األداء
والسلوك العام للعاملني بالحراسات األمنية،
وتظل يف حالة اتصال مستمر بمرشفيها
لضمان تنفيذ متطلبات األمن والسالمة لدى
املواقع عىل صورتها املثىل.

الكرايس البحثية هي ذلك التكامــل الذي تأذن به الجامعة لرجال
األعمال ليكون لهم إســهام يف دوران حركة البحوث العلمية حول
موضوع أو فكرة أو تخصص..
 تتوقف سيارة فيســتقبلها سعادة وكيل الجامعة للبحث العلميوالدراســات العليا ثم يجلس الجميع يف قاعة الترشيفات شيئا من
الوقت.
 ثم يحل معايل مدير الجامعة ليضفي عىل مراسم التوقيع رعايتهوعىل الداعم أهميته ،فيحادث ممثل كريس الشــيخ عيل القرعاوي
سعادة األستاذ منصور بن عيل القرعاوي ،ويثني عىل فكرة مرشع
(كريس الشــيخ عيل القرعاوي للقرآن وعلومه) ،ويرد عليه الضيف
بالشكر والتقدير أن منحت الجامعة فرصة هذا الرشف للبذل حول
القرآن وعلومه..
 إنها لحظات مــن الزمان يجتمع فيها الــرف من كل اتجاه،فاملوضوع يف القرآن وعلومه واإلمضاء والتوقيع مع املسؤول األول
يف جامعة حكومية لم تزل تنبع بالعطاء للمجتمع واملنســوبني عىل
حد ســواء ،فمجيء التغذية يف هذه املناســبة عىل صورة الرشاكة
الكريمة حيث يتبنى وجهاء املجتمــع الدعم لحركة علمية بحثية،
فهذا التكامل املنشود لهو فضل كريم وتوفيق عظيم..
 خريكم من تعلم القرآن وعلمه ..فحسب أطراف هذا الكريس هذهالخريية ،إذ من هنا سيكون للخريية القرآنية إضافة معنى ومعلم..
 شكرا لكل مسؤول جعل من الجامعة شموخا يخطب وده ومعلمايترشف الجميع بالعمل معه وخدمته وترجمة عطاءاته ..حيث األمن
واألمانة والثقة والعدل..
 همسة ويظل العمل متوقدا..األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

علوم وآداب البدائع تقيم لقاء تعريفيا
للطالبات المستجدات
أماني الحجاج

احتفلت كلية العلوم واآلداب بالبدائع ممثلة
يف وحدة النادي الطالبي ووحدة التوجيه واإلرشاد
يوم الثالثاء املايض املوافق  ٩/٥/١٤٤٠يف مرسح
الكلية ،بالطالبات املستجدات بمناسبة انضمامهم
للرصح الجامعي ،حيث بدأ الحفل بالسالم امللكي
وافتتح بآيات من القرآن الكريم ،ثم ألقت عميدة
الكلية الدكتورة فاطمة الرشيد كلمة هنأت فيها
الطالبات بالقبول وحثتهن عىل الجد واالجتهاد
والتميز .بدورها ،قدمت وكيلة الكلية للشؤون
التعليمية الدكتورة أمل الرشيدة بعض التوجيهات
واألنظمة الجامعية للطالبات املستجدات ،وتخلل
الحفل عروض تعريفية عن الوحدات وأهم الخدمات
التي تقدمها الكلية للطالبة ،ثم ألقى رؤساء األقسام
كلمات األقسام ،واختتم الحفل بتوزيع منشورات
تعريفية وتوجيهية للمستجدات.
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كلية الــتـربــيـة
College of Education

كلية التربية بالجامعة ..تسهم في بناء بيئة تعليمية متكاملة يسودها اإلبداع
عن الكلية

بدأت كلية الرتبية بالقصيم كقســم للرتبية وعلم النفس أنشــئ
يف العام الجامعــي 1405هـ بكلية اللغة العربية والدراســات
االجتماعية فرع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالقصيم،
وكان النواة األوىل لكلية الرتبية ،وبعد صدور املوافقة السامية رقم
/7ب 22042/بتاريــخ 10/5/1425هـــ عىل تحويل فرعي
جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلســامية وجامعة امللك سعود
بمنطقة القصيم إىل جامعة القصيم ،اســتمر القسم تابعا ً لكلية
اللغة العربية والدراســات االجتماعيــة ،ويف 22/4/1426هـ،
صــدرت املوافقة الســامية رقــم /5640م ب بافتتاح قســم

الرتبية تابعا ً لكلية اللغة العربية والدراســات االجتماعية؛ حيث
بدأت الدراســة فيه يف العــام الجامعــي 1425ـ-1426هـ،
ويف30/12/1429هـ صدرت املوافقة الســامية رقم /10209
م ب بإنشــاء كلية الرتبية بجامعة القصيم لتضم ستة أقسام هي
أصول الرتبية ،الرتبية الخاصة ،املناهج وطرق التدريس ،تقنيات
التعليم ،رياض األطفال ،علم النفس؛ ثم توالت الكلية يف استحداث
أقســام جديدة لتلبية احتياجات املجتمع ،حيث نشأ قسم الرتبية
البدنية وعلوم الحركة ،وقســم التعليم األسايس ،كما تم ضم قسم
الرتبية الفنية ليصبح عدد األقسام بالكلية تسعة أقسام.

عن الكلية
عميد الكلية
الدكتور سامي بن فهد السنيدي
أستاذ المناهج وطرق التدريس
المشارك

وكيل الكلية للشؤون التعليمية
الدكتور عبدالله بن علي الربيعان
أستاذ التربية الخاصة المساعد

رسالة الكلية
إعداد كفاءات تربوية مزودة بتعليم أكاديمي متطور ،وثقافة مهنية عالية ذات قدرة تنافســية يف سوق العمل ،وتقديم خدمات مجتمعية،
وأبحاث تطبيقية تسهم يف االرتقاء باملجتمع املحيل؛ وذلك باستخدام أساليب إدارية ،وتقنية ،ومعلوماتية متطورة.

أهداف الكلية

وكيل الكلية للشؤون اإلدارية
الدكتور عبدالله بن سليمان المطلق
أستاذ تقنيات التعليم المساعد

توفري تعليم متميز للمساهمة يف اإلعداد ،والتدريب ،للكوادر البرشية من املعلمني والخريجني لتأهيلها علمياً ،وثقافيا ً ومهنيا ً للقيام بمهام
التدريس يف التعليم العام ،والعمل الرتبوي ،ويف مجال تعليم ذوي االحتياجات الخاصة بتخصصاتها املختلفة.
تطوير البحث العلمي والدراسات العليا يف املجاالت النفسية ،والرتبوية ،لتحسني جودة املخرجات ،ولتلبية حاجات املجتمع.
إقامة عالقات رشاكة مع مؤسســات املجتمع الســعودي؛ والعربي من خالل عقد املحارضات والدورات والندوات ،واملؤتمرات املرتبطة
بالعملية الرتبوية ،وقضايا املجتمع السعودي.
التطوير والتحسني املستمر للتنظيم األكاديمي واإلداري والرتبوي بالكلية.
اإلسهام يف بناء بيئة ملجتمع تعلم متكاملة يسودها اإلبداع ،والتميز ،والتفاعل اإليجابي داخل الكلية أو خارجها.

وكيلة الكلية بالمنتزه
الدكتورة عواطف بنت إبراهيم الصقري
أستاذ أصول التربية المشارك

أقسام الكلية
أصول التربية
يهدف القســم إىل وضــع التصورات ،والرؤى املســتقبلية
ملســتقبل العملية التعليمية يف اململكة العربية السعودية؛ من
خالل تقديم الدعم االستشــاري التخصيص لصانعي القرار،

وواضعي السياســيات التعليمية؛ حيث يقوم القسم بتقديم
مقررات اإلعداد العــام يف مرحلة البكالوريوس باإلضافة إىل
برنامج املاجســتري ،يف اإلدارة الرتبية ،وأصول الرتبية.

عدد أعضاء هيئة التدريس

التربية الخاصة
يهدف القســم إىل إعداد الكوادر الوطنية املؤهلة ،واملعتمدة أكاديميا ً
للعمــل التدريس يف مجال الرتبية الخاصــة بفئاتها املختلفة ،وتقديم
االستشــارات الرتبويــة والعلمية للمؤسســات ،واملراكــز الرتبوية

التي تعني باألفــراد ذوي االحتياجات الخاصــة ،من خالل برنامج
البكالوريوس يف الرتبية الخاصة يف مســارات متعددة ،باإلضافة إىل
تقديم برنامج املاجســتري يف الرتبية الخاصة.

المناهج وطرق التدريس
يعد قسم املناهج وطرق التدريس أحد األقسام األكاديمية الرئيســـة
بكلية الرتبية ،حيث يقدم مقررات عىل مســتوى مرحلة البكالوريوس

وكيلة الكلية باإلسكان
الدكتورة نوال بنت سلطان الخضر
أستاذ مناهج وطرق تدريس الرياضيات
المساعد

240

عضو هيئة تدريس

هيئة تدريس (رجال)
تســهم يف تأهيل الطالب مــن الجوانب الرتبوية ،كمــا يقدم برنامج
املاجســتري والدكتوراه يف قسم املناهج وطرق التدريس.

119

هيئة تدريس (إناث)
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علم النفس
يسعى القسم إىل تخريج الكفاءات
املتميزة من املتخصصني يف مجال
علم النفس ،من خــال برنامج
البكالوريوس يف علم النفس الذي
يهدف إىل إعداد أخصائيني مؤهلني

التربية البدنية وعلوم الحركة
تربوياً ،ونفسيا ً واجتماعياً ،للعمل
يف املجاالت الوظيفية املختلفة لعلم
النفس يف املدارس واملؤسســات
التعليمية ،ومؤسســات الرعاية
النفسية ،واالجتماعية ،باإلضافة

إىل تقديم مقررات ضمن اإلعداد
العام للطالب عىل مستوى الكلية
والجامعــة ،وتقديــم برنامج
املاجستري يف علم النفس الرتبوي،
واإلرشاد النفيس واألرسي.

يســعى القســم إىل إعداد معلمني،
ومتخصصــن يف الرتبيــة البدنية
وعلــوم الحركة؛ وفقــا للنظريات
العلميــة املعــارصة باســتخدام
أحدث التقنيــات املرتبطة بمجال

التخصص؛ من خالل تقديم برنامج
البكالوريوس يف الرتبيــة البدنية،
وعلوم الحركة؛ ويهــدف إىل إعداد
كوادر وطنية مؤهلة علميا وأكاديميا،
ومهنيا للعمل يف املؤسسات الرتبوية،

والرياضية ،والصحية والعسكرية،
كما يقدم القســم الخربة ،واملشورة
العلمية لكافة مؤسســات املجتمع
الســعودي املهتمة بمجاالت الرتبية
البدنية وعلوم الحركة.

تقنيات التعليم
يسعى القســم إىل إعداد املوارد
البرشيــة العلمية القادرة عىل أن
تطوير حقل تقنيات
تســهم يف
ِ

َ
تقنيــة التعليم
التعليــم ،ودمج
بفاعلية يف بيئة التَعَ ّلم؛ من خالل
تقديم مقررات اإلعداد العام عىل

مستوى البكالوريوس ،باإلضافة
إىل برنامج املاجستري والدكتوراه
يف تقنيات التعليم.

التعليم األساسي
يهدف القســم إىل توفــر تعليم
جامعي متميز إلعــداد معلمات
يتمتعــن بكفــاءات متميــزة،

ومتكاملة التأهيل تفي باحتياجات
ســوق العمل؛ من خــال تقديم
برنامج البكالوريوس يف مجاالت

متعددة يف التعليم األســايس ،كما
يسعى القســم إىل تقديم خدمات
مجتمعية لالرتقاء باملجتمع املحيل.

التربية الفنية
يسعى القسم إىل تحقيق الرســالة العلمية واملهنية؛
وفقا ً ملعايــر الجودة إلعــداد كفاءات نســائية يف

مجال الرتبية الفنية ،وتقديم أبحاث تطبيقية ،وتفعيل
الرشاكة املجتمعية.

المبادرات النوعية

نظمت كلية التربية عدة مبادرات نوعية نذكر منها:
ورشة عمل لغتي الجميلة.
ورشة عمل التعلم المرح.
ورشة عمل الفنان الصغير.
ورشة عمل طباعة المفارش.
ورشة عمل الرسم على الزجاج.
معرض فني بعنوان من أعماق الخيال.
معرض فني بعنوان هوية لونية ،يضم تسعة
ً
ً
عمليا بقسم التربية الفنية.
مقررا
وعشرين
وعدد من البرامج والدورات األخرى.

البكالوريوس:

رياض األطفال
يسعى القسم إىل تخريج الكوادر
املتميزة مــن املتخصصات يف
مجال رياض األطفال القادرات
عىل تربية وتعليم ورعاية طفل
الروضة؛ يف إطار املحافظة عىل
تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف

ً
ً
وثقافيا
علميا
تدريب الخريجين والمعلمين وتأهيلهم
ً
ومهنيا للقيام بمهام التدريس في التعليم العام
االعتماد األكاديمي
قامت كلية الرتبيــة بتوقيع عقد االعتماد الربامجي
من املركز الوطني للتقويــم واالعتماد األكاديمي؛

وذلك العتماد برنامج الرتبية البدنية وعلوم الحركة،
وبرنامج ماجستري املناهج وطرق التدريس.

الشراكات
تســعى كلية الرتبية إىل عقد
رشاكات مــع جامعات دولية
متميزة ،حيــث تمت املوافقة
املبدئية عىل الرشاكة مع كلية
لندن الجامعية (University
،)College
London
وجامعة يوفاسكوال الفنلندية
يف مجــال إعــداد املعلم قبل
الخدمــة ،والتطويــر املهني
للمعلمــن أثنــاء الخدمة،
ولكلية الرتبيــة رشاكات مع

الدرجات العلمية بكلية التربية

بكالوريــوس التربية الخاصة.
بكالوريــوس علم النفس.
بكالوريــوس التربيــة البدنية وعلوم الحركة.
بكالوريوس التعليم األساســي.
بكالوريــوس رياض األطفال.
بكالوريوس الرتبية الفنية.

والــراث األصيل ،مــع مواكبة
التطور العلمي الهائل يف العرص
الحديث؛ ويتــم ذلك من خالل
تقديم برنامج البكالوريوس يف
رياض األطفــال؛ والذي يهدف
إىل اإلعــداد املتكامــل ملعلمة

رياض األطفال مهنيا ً وأكاديميا
وثقافياً ،بما يؤهلها للمسئولية
العظيمة املوكلة إليها؛ لتأسيس
البناء املجتمعي من خالل اإلعداد
األمثــل لألطفال لبدء املســرة
الحياتية بشكل إيجابي وفعال.

وزارة التعليــم ،وإدارات
التعليــم بالقصيــم ،عنيزة،
البكريية؛ من خــال تقديم
الدورات ،وورش العمل التي
تســهم يف التنميــة املهنية
ملنســوبي اإلدارات التعليمية،
ومن الفعاليات التي قدمت يف
هذا املجال:
النشــاط األول للربنامــج
العلمي «العمليــة التعليمية
ومتطلبات املواطنة»

الربنامــج التدريبي الصيفي
لكليــة الرتبيــة « إدارة بيئة
التعلم يف ضوء التعليم القائم
عىل الكفايات» يف الفرتة من:
2-25/11/1439هـ
الربنامج العلمي الثاني لكلية
الرتبيــة» نحو معلــم متميز
لتحقيــق التحــول الوطني
 »2020يف الفــرة من10- :
12/07/1439هـ املوافق:
 27-29/03/2018م

األنشطة العلمية
نظمت كلية الرتبية العديد من
األنشطة العلمية نذكر منها:
الربنامــج العلمــي الثالــث
«تنميــة املهــارات العلمية
والبحثية»
محارضة ،ومعــرض بعنوان

«شــباب ضد اإلرهاب والفكر
الضال» بالتعــاون مع هيئة
األمر باملعــروف والنهي عن
املنكــر ،والذي اســتمر ملدة
أسبوع.
محارضة بعنوان (الطريق إىل

اإليجابية).
لقاء توعوي باملشــاركة مع
إدارة مكافحــة املخــدرات
بمنطقة القصيم.
ندوة صناع املســتقبل أقامها
قسم رياض األطفال بالكلية.

الماجستير:

الماجســتير في التربيــة تخصص أصول التربية.
الماجســتير في التربية تخصــص تقنيات التعليم.
الماجســتير في التربيــة تخصص علم النفس.
الماجســتير في التربية تخصــص التربية الخاصة.
الماجســتير فــي التربية تخصــص المناهج وطرق التدريس.
الماجســتير في التربيــة تخصص اإلدارة التربوية.

الدكتوراه:

دكتوراه الفلســفة في التربيــة تخصص أصول التربية.
دكتــوراه الفلســفة في التربية تخصــص المناهج وطرق التدريس.
دكتــوراه الفلســفة في التربية تخصــص تقنيات التعليم.

تخريج متخصصين
في العمل التربوي
ومجال تعليم ذوي
االحتياجات الخاصة
بتخصصاتها المختلفة

الكلية تقدم
الدعم االستشاري
التخصصي لصانعي
القرار وواضعي
السياسات التعليمية
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األخضر السعودي يواجه اليابان في دور الـ 16من
بطولة «أمم آسيا»
يواجه املنتخب السعودي األول
لكرة القدم نظريه الياباني يف دور
الـ 16من بطولة كأس أمم آسيا ،غدا
اإلثنني عىل ملعب نادي الشارقة ،عند
الساعة  2ظهرا ً بتوقيت السعودية،
حيث تحددت مواجهات دور الـ16
بعد نهاية مرحلة املجموعات.
وتأهــل إىل دور الـ 16عقب
نهايــة مرحلــة املجموعــات كل
من :اإلمــارات وتايالند والبحرين
(املجموعة األوىل) ،األردن وأسرتاليا
(املجموعة الثانية) ،كوريا الجنوبية
والصني وقريغيزســتان (املجموعة
الثالثة) ،إيران والعــراق وفيتنام
(املجموعــة الرابعة) ،الســعودية
وقطر (املجموعة الخامسة) ،اليابان
وأوزبكســتان وعمان (املجموعة
السادسة).
وجاءت مواجهات دور الـ16
بمواجهة الســعودية مع اليابان،
واإلمارات وقريغيزستان ،وتايالند
مع الصني ،وإيران وعمان ،واألردن
وفيتنام ،وأســراليا وأوزبكستان،
وكوريا الجنوبية والبحرين وقطر
والعراق.

منتخب الجامعة «أللعاب القوى»
يشارك في بطولة الجامعات
السعودية بجدة
عبدالله العبيد
يشــارك منتخب الجامعة
أللعاب القوى يف بطولة االتحاد
الريايض للجامعات السعودية،
التي تقــام يف جامعــة امللك
عبدالعزيز بجدة ،بمشاركة 24
جامعة ،حيث سيشــارك فريق
الجامعة بكافة املنافســات ،إذ
يضم الفريق  17العبا.
مــن جانبه ،قــال ماجد
الحربــي املــرف الريايض
بالجامعة ،إن منتخب الجامعة
أللعــاب القوى قدم مســتوى

المنتخب

في الجوهرة ..كريستيانو يتوج يوفنتوس بكأس
السوبر
قاد النجم الربتغايل كريستيانو
رونالــدو فريقــه يوفنتــوس إىل
التتويج بكأس الســوبر اإليطايل،
بعد أن سجل هدف الفوز يف املباراة
التي جمعــت فريقه مع ميالن0-1
األربعاء املــايض ،عىل ملعب مدينة
امللك عبداللــه الرياضية "الجوهرة
املشــعة" يف جدة أمام أكثر من 62
ألف مشجع.
وتقمــص كريســتيانو دور
البطولة عندما سجل هدف املباراة
الوحيــد عند الدقيقــة  ،61مانحا ً
فريقه الكأس الثامنة للسوبر ،ليفك
االرتباط مع منافسه صاحب الـ7
بطوالت.
وبــدأت املبــاراة بضغط من
جانب يوفنتوس خاصة من جانب
العبه دوجالس الذي شكل خطورة
بالغة عــى مرمى ميــان ،وكاد
كريســتيانو يفتتح التسجيل ،من
مقصيــة هوائية لكــن كرته علت
العارضة بقليل.
ويف املقابــل اعتمد ميالن عىل
املرتــدات التي لم تخل من خطورة
عىل مرمــى البولندي فويتشــخ
تشيشــني حارس اليويف ،لينتهي
الشوط األول بالتعادل السلبي.
وجاء الشــوط الثاني مغايرا ً
عن ســابقه بفضل جــرأة ميالن
الهجوميــة ،التي هــددت مرمى
يوفنتوس ،وكاد كاســتيخو يفتتح
التســجيل لكن كرتــه ارتطمت

جيــدا ومحفــزا ً يف التدريبات
طوال الثالثة أشــهر املاضية
تحــت مرشفــن مختصني يف
ألعاب القوى ،وكان مثابرا عىل
الجــد واالجتهــاد والتدريبات
الطويلة ،وبإذن الله يكونون يف
املركز األول يف البطولة القادمة.
وأضــاف :أن النشــاط
الريايض وضع خطة تطويرية
لجميع ألعاب القوى ،وبرنامجا ً
خاصا ً الختيــار منتخب يمثل
الجامعة يف املحافــل الداخلية
الدولية والعربية.

اليوفنتوس أثناء التتويج بالبطولة

بالعارضــة ،حتــى أعلــن النجم
الربتغــايل عن نفســه بهدف من
رأسية فشــل الحارس جانلويجي
دوناروما يف صدها عند الدقيقة .61
ويف محاوالتــه إلدراك التعادل
تلقى جينــارو جاتــوزو مدرب

ميالن رضبة موجعة بعد أن أشهر
الحكم لوكا بانتي البطاقة الحمراء
يف وجه كيســيي عند الدقيقة ،74
لتزيد معاناة ميالن ويستغل العبو
يوفنتوس النقص العددي لخصمهم
يف تكثيف الضغط عليه.

وفشل العبو ميالن يف استثمار
الـ 5دقائق التي احتســبها حكم
املبــاراة يف إدراك التعادل ،لتنتهي
املواجهة بفــوز يوفنتوس بهدف
دون رد ،ويظفــر اإليطايل بكأس
السوبر يف النسخة .31

ﮐﺄس اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوري
اﻟﻔﺮﯾﻖ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮز

ﺗﻌﺎدل

هﺰﯾﻤﺔ

اﻟﻨﻘﺎط

1

اﻟﻬﻼل

16

11

4

1

37

2

اﻟﻨﺼﺮ

16

10

4

2

34

3

اﻟﺸﺒﺎب

16

9

5

2

32

4

اﻷهﻠﻲ

16

8

3

5

27

5

اﻟﻮﺣﺪة

16

8

3

5

27

6

اﻟﺘﻌﺎون

16

7

5

4

26

7

اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ

16

6

6

4

24

8

اﻻﺗﻔﺎق

16

6

5

5

23

9

اﻟﺮاﺋﺪ

16

6

4

6

22

10

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

16

6

2

8

20

11

اﻟﻔﺘﺢ

16

4

7

8

19

12

اﻟﺤﺰم

16

3

6

7

15

13

اﻟﻔﯿﺤﺎء

16

4

3

9

15

14

اﻟﺒﺎﻃﻦ

16

4

3

9

15

15

اﻻﺗﺤﺎد

16

2

3

11

9

16

أﺣﺪ

16

1

3

6

6

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ  vsاﻟﻨﺼﺮ
2-2
اﻟﺘﻌﺎون  vsاﻟﺤﺰم
1-1

اﻟﻮﺣﺪة  vsاﻟﻔﺘﺢ
0-1
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ  vsاﻻﺗﺤﺎد
1-0

اﻟﻬﻼل  vsاﻟﺮاﺋﺪ
1-1
اﻻﺗﻔﺎق  vsاﻟﺒﺎﻃﻦ
0-0

اﻟﺸﺒﺎب  vsاﻟﻔﯿﺤﺎء
1-4
اﻷهﻠﻲ  vsأﺣﺪ
1-5
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النشاط البدني وصحة اإلنسان :تحركوا  ....من أجل حالة صحية أفضل
يعرف
النشاط البدني بأنه
حركة جسم اإلنسان بواسطة
العضالت ،مما يؤدي إىل رصف طاقة تتجاوز
ما يرصف من طاقة أثناء الراحة ،ويدخل ضمن
هذا التعريف جميع األنشطة البدنية الحياتية ،كالقيام
باألعمال البدنية اليومية من ميش وحركة وتنقل وصعود
الدرج ،أو العمل البدني يف املنزل أو الحديقة أو املزرعة ،أو
القيام بأي نشاط بدني ريايض أو حركي ترويحي ،ويتضح
إذن أن النشاط البدني هو سلوك يقوم به الفرد بغرض العمل
أو الرتويح أو العالج أو الوقاية.
تتعدد الفوائد الصحية الناجمة عن املمارسة املنتظمة
للنشاط البدني لتشمل صحة أجهزة عديدة يف الجسم،
مثل :القلب والدورة الدموية ،والرئتني والجهاز
التنفيس ،والجهاز العصبي ،والعضالت
واملفاصل والعظام ،باإلضافة إىل
الصحة النفسية.

«كفاءة القلب والرئتين وتحسن العضالت
ومرونة المفاصل وانخفاض مخاطر اإلصابة
بأمراض القلب والسمنة» أهم الفوائد

الفوائد الصحية
الناتجة عن ممارسة
النشاط البدني
بانتظام لدى
البالغين:

.1ارتفاع كفاءة القلب
والرئتني.
 .2تحسن لياقة العضالت
ومرونة املفاصل.
.3انخفاض مخاطر
اإلصابة بأمراض
رشايني القلب التاجية
من خالل :خفض
نسبة الشحوم يف
الجسم ،وخفض
ضغط الدم (إذا كان
مرتفعا) ،وزيادة
سيولة الدم ،وارتفاع
مستوى الكولسرتول
عايل الكثافة
وانخفاض مستوى
الدهون الثالثية يف
الدم.
.4زيادة حساسية خاليا
الجسم لألنسولني ،مما
يخفض سكر الدم.
.5زيادة مرصوف
الطاقة ،مما يساعد
عىل الوقاية من
السمنة.
.6زيادة كثافة العظام،
مما يقلل احتمال
تعرضها للكرس.
 .7خفض القلق والكآبة.
.8خفض احتماالت
اإلصابة برسطان
القولون.

الفوائد الصحية الناتجة عن
ممارسة النشاط البدني
بانتظام لدى الناشئة:
 .1تنمية مستوى كفاءة القلب والرئتني.
.2تنمية مستوى لياقة العضالت ومرونة
الجسم.
.3خفض نسبة الشحوم يف الجسم،
ومكافحة السمنة.
.4زيادة كثافة العظام ،خاصة عند
ممارسة األنشطة البدنية التي يتم
فيها حمل الجسم ،مثل الهرولة
والجري والقفز ونط الحبل ،وتمرينات
القوة العضلية ،وما شابه ذلك.
 .5خفض مستويات دهون الدم.
.6انخفاض مخاطر اإلصابة بأمراض
القلب.
.7زيادة حساسية الخاليا لألنسولني.
.8تحسني الصحة النفسية للناشئة
وزيادة الشعور بالثقة.
 .9خفض أعراض القلق والكآبة.
.10مساعدة الناشئة عىل النمو
االجتماعي السوي.

ممارسة نشاط بدني لمدة  30دقيقة على
األقل يوميا تعزز الصحة العامة لإلنسان

«اختيار الحذاء المناسب وارتداء المالبس
القطنية وتعويض السوائل المفقودة واختيار
الوقت والمكان المناسبين» أهم النصائح

وصفة النشاط البدني المعززة للصحة:

عىل اإلنسان البالغ ممارسة نشاط بدني معتدل الشدة ملدة  30دقيقة عىل األقل
يف اليوم ،معظم أيام األسبوع إن لم يكن كلها ،وتشمل األنشطة البدنية املعتدلة
الشدة امليش الرسيع ،والسباحة الرتويحية ،وركوب الدراجة الثابتة أو العادية،
وممارسة األعمال البدنية املنزلية ،كالعمل يف الحديقة املنزلية ،أو القيام باألعمال
املنزلية أو ممارسة أنشطة رياضية كالكرة الطائرة ،وكرة الريشة ،والتنس
األريض (زوجي) ،وما شابه ذلك من أنشطة بدنية.
* األنشطة البدنية الحياتية :كل يوم.
* األنشطة الرياضية والرتويحية 3-5 :مرات أسبوعيا ً
* األنشطة الهوائية 3-5 :مرات أسبوعيا ً
* تمرينات املرونة 2-3 :مرات أسبوعياً.
* تمرينات القوة العضلية 2-3 :مرات أسبوعياً.
* اإلقالل قدر اإلمكان من الراحة والخمول.

النشاط البدني لضبط الوزن ومكافحة السمنة

نشاط بدني معتدل الشدة بمعدل  3-4ساعات يف األسبوع عىل األقل ،وكلما ازداد
مقدار الوقت كان ذلك أفضل ،حيث العربة يف مجمل الطاقة املرصوفة يف األسبوع
وليس بالشدة .عند القيام بممارسة النشاط البدني ينبغي عىل املمارس أن يتوقف
عن املمارسة عند شعوره بألم يف الصدر أو الكتفني ،أو شعوره بضيق يف التنفس،
أو الشعور بالدوخة أو الغثيان ،وعليه استشارة الطبيب فوراً.

نصائح عند البدء في برنامج رياضي:

.1اختيار الحذاء املناسب ،فالهرولة والجري لهما حذاء خاص يساعد عىل امتصاص
الصدمات ويقلل من اإلجهاد عىل مفصيل الكاحل والركبة ،ولكل نوع من
الرياضات األخرى لها أحذيتها املناسبة.
.2ارتداء املالبس القطنية املريحة ،واالبتعاد عن املالبس البالستيكية ،أو التي ال
تسمح بتبخر العرق.
.3اختيار الوقت واملكان املناسبني ،فيتجنب املمارسة يف أوقات الحرارة أو الربودة
الشديدتني ،واألماكن التي يزداد فيها تلوث الهواء مثل أرصفة الشوارع املزدحمة
بالسيارات .كما يستحسن يف حالة الهرولة أو الجري أن يتم ذلك عىل أرض لينة،
وليست األسفلتية أو األسمنتية اللتني تسببان إجهادا ً عىل املفاصل.
.4عدم ممارسة النشاط البدني املرتفع الشدة بعد تناول وجبة غذائية دسمة ،بل
انتظر من ساعتني إىل ثالث ساعات ،ثم مارس نشاطك البدني املفضل.
 .5ال تنس تعويض السوائل املفقودة من خالل العرق برشب كميات كافية من املاء.
 .6يجب بدء املمارسة باإلحماء ثم االنتهاء بالتهدئة ،مع عدم إغفال تمرينات اإلطالة.
.7وضع أهداف طويلة األمد ،والبدء بالتدريج سواء يف الشدة أو املدة أو حتى ترتسخ
العادة.
.8تجنب الحمام الساخن أو حمام البخار بعد ممارسة النشاط البدني مبارشة ،نظرا ً
ألن األوعية الدموية تكون متسعة بعد النشاط البدني مبارشة ،والحمام الساخن
أو الساونا تزيد من اتساعها ،مما قد يؤدي إىل انخفاض ضغط الدم الرشياني،
خاصة عند فقدان كمية من السوائل أثناء ممارسة النشاط البدني.
املصدر كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية بالبكريية
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المهرجان يطرق أبواب العالمية بتقنيات جديدة وأساليب إبداعية مبتكرة

«شتاء طنطورة» يلفت أنظار العالم إلى تراث محافظة العال وتاريخها القديم

نجح مهرجان «شــتاء طنطورة» حتى هذه
اللحظة يف تقديم الوجه الحضاري والثقايف ملدينة
العال أمام الــزوار من جميع أنحاء العالم ،الذين
جاؤوا ملتابعة فقرات املهرجان الذي اتفق الجميع
عىل أنه تجاوز يف شــهرته اآلفــاق ،وخرج من
حدوده املحلية ،وبات أشــبه بحدث عاملي ،يقدم
كل عام نوعية مغايرة مــن الفعاليات والفقرات
بأساليب مبتكرة وحديثة.
وبعث املهرجان الذي يســتمر نحو شهرين
برســالة مهمة إىل من يهمه األمــر ،يؤكد فيها
أن العــا مدينة التاريــخ واألصالة التي تمتزج
فيها العديد من الحضــارات والثقافات القديمة
واملعارصة ،ويتنوع فيها الرتاث اإلنساني؛ لتشكل
يف نهاية األمر بوتقة ثقافية متكاملة ،تشــع نو ًرا
ساطعً ا ،يســتحق االهتمام واملتابعة ،ليس عىل
املســتوى املحيل فحســب ،وإنما عىل املستوى
العاملي.
ويمكن القول إن املهرجان ســلط األضواء
عىل تاريخ مدينة العال بشــكل واضح ،وأكد أنها
غنية جدًّا باآلثــار واملناظر الطبيعية ذات التميز
والتفرد.
والعال هي إحدى أهم املناطق التي تســعى
اململكة لتطويرها؛ لتكون عىل خريطة الســياحة
العاملية ،برشاكة مع كثري من املؤسسات والدول،
مســتفيدة من املتحف املفتــوح الطبيعي الذي
يجذب املايض ،ومعايشة التجارب املكانية يف سوق

البلدة القديمة ،ومشاهدة معروضات من الحِ رف
اليدوية ،والتعــرف عىل مجموعة من املصنوعات
التي ما زالت تتوارثها األجيال يف العال.
وتشهد اآلثار التاريخية يف العال عىل جاذبية
اإلنسان يف تلك العصور ،وتطور أفكاره ،والكيفية
التي تمكنت من خاللها الحضارات القديمة من
التأقلم مع طبيعة املنطقة ،وابتكار تقنيات الزراعة
املختلفة ملحاربة ظروف الصحراء القاسية ،ومن
أبرز املواقع التاريخيــة يف العال «مدائن صالح»
التي تعرف ً
أيضا باسم «الحجر» إذ كانت موطنًا
لألنباط .ويعد «شتاء طنطورة» فرصة للتعرف
عىل «مملكة دادان» ذات الشهرة العاملية ،وكذلك
«مقابر األسود» املكتشــفة يف الخريبة يف دادان
القديمة ،وكذلك «بلدة العال القديمة» تلك املدينة
االستثنائية بحواريها وأزقتها املتقاربة ،ومنازلها
التاريخيــة املبنية من الطــوب اللبن عىل قواعد
صخرية ،وتقدم البلدة القديمة ملحة مشوقة عن
شــكل مجتمع العال قديمًا ،وتتيح فرصة تخيل
شكل الحياة والنشاط املجتمعي الذي كان يف يوم
من األيام يمثل روح البلدة العتيقة.
ويقدم املهرجان أمام زواره إبداعات ثماني
نجــوم عامليني ،بعضهم من املــرق ،والبعض
اآلخر من املغرب ،يف توليفــة رائعة ،جعلت منه
كرنفاال ً عامليًّا ،يقدم عىل أرض ســعودية ،وتضم
قائمة النجوم :فنان العرب محمد عبده ،والرائعة
ماجدة الرومي ،وعازف الكمان رينو كابوسون،

واملوسيقار املرصي عمرو خريت ،وكوكب الرشق
أم كلثوم ،والفنان املعروف أندريا بوتشييل والنج
النج ،والفنان املعروف ياني كريسماليس .وتقدم
أعمال بعض هؤالء النجوم ،مثل الراحلة أم كلثوم،
باستخدام تقنيات حديثة قادرة عىل إبهار كل من
يراها؛ إذ يعتمد هذا اإلبهار تقنية الهولوغرام ،أو
ما يسمى بـ»التصوير التجسيمي» الذي تتجسد
من خالله صورة أم كلثوم حيــة بتقنية ثالثية
األبعاد.
وتزدحــم أرض املهرجان عــن بكرة أبيها
ملتابعة بقيــة الفقرات الفنيــة؛ فهناك عروض
ضوئية ،ومشــاهد طبيعية ،ومناسبات ثقافية
وفنية ،ومهرجان املناطيد ،وملتقى الفرسان الذي
يتوج باستضافة البطولة الدولية لسباق القدرة
والتحمل عىل كأس خــادم الحرمني الرشيفني يف
محافظة العال ألول مرة.
وتأتي تسمية «شــتاء طنطورة» بهذا االسم
نسبة إىل ساعة شمسية هرمية الشكل ،ترتفع عىل
سقف أحد األبنية يف وســط بلدة العال القديمة،
تســمى «الطنطورة» كجزء أصيل من أبنيتها،
ويعتمد أهايل املدينة منذ مئات الســنني عىل تلك
الساعة ملعرفة الوقت خالل اليوم ،وكذلك فصول
الســنة ،أما يف فصل الشــتاء فتعلن الطنطورة
دخوله بحلول  22من ديسمرب من كل عام ،حينما
يصل ظلهــا إىل العالمة املقابلة لها املوجودة عىل
األرض ،ويصل إليها الظل مرة يف السنة.

كونيات

أ.د .عبدالله المسند

بأي ذنب قطعت!؟
يف ســباق محموم يف جمع املال واملتاجــرة بأي يشء حتى يف موارد
طبيعية مــن الصعب جدا ً تعويضها ،واملتاجــرة يف موارد طبيعية
مشاعة للجميع وليست ملك أحد بعينه ،واملتاجرة يف موارد طبيعية
أدركت الدولــة أهمية الحفاظ عليها ،فمنعــت االحتطاب وأوجدت
البديل عرب جلب واسترياد الحطب من دول غنية بمواردها الطبيعية
البيئية ..ولكن!! هنــاك فئة لم تحرتم الترشيعات يف هذا الشــأن!
ويريدونها فوىض!! وال يكرتثون بحماية البيئة الطبيعية وفقا ً ألوامر
الرشيعة اإلســامية! هؤالء يمارسون اإلفساد يف األرض -ولألسف-
عىل حســاب اآلخرين وعىل حســاب موارد طبيعية فقرية ،ويُخلون
بالتوازن الطبيعي ،وهم ينســون أو يتناســون أن الناس رشكاء يف
ثالث :املاء ،والكأل ،والنار كما جاء يف الحديث الرشيف.
"اإلرهاب البيئي املنظم" رضب أطنابه يف األودية والشعاب والفياض
والروضات ،يف عمليات قطع ونرش جماعية لألشــجار الربية املعمرة
باملناشري الكهربائية وسحبها وتقطيعها ومن ثم بيعها ،حيث الحظ
الكثري بصمات اإلفساد البيئي عرب عرشات األشجار املقطوعة بشكل
منظم بل وجريء ،األمر الذي أدهش الجميع.
وكما يعلم الكثري فقد ورد النهي عن قطع شجرة السدر فقال النبي
صىل الله عليه وســلم( :من قطع ســدرة صوب الله رأسه يف النار)
صححه األلباني ،وقد حمل أبوداود -رحمه الله -ذلك عىل الســدر
الذي يكون بالفالة يســتظل به الناس .قــال البيهقي :األوىل حمله
عــى ما حمله عليه أبوداود ،وهو أن النهي والوعيد يف من اعتدى عىل
شجرة سدر أو نحوها مما ينتفع به الناس والدواب بظله أو ثمرته،
فال يجوز قطعه ظلما ً وعدوانا ً بغري حق.
ويف مقابل النهي والتشــديد يف شأن قطع األشــجار نجد الرتغيب
يف غرس األشــجار كمــا يف قوله صىل الله عليه وســلم( :إن قامت
الســاعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال تقوم حتى يغرسها
فليغرسها).
أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا
| ALMISNID
| almisnid@yahoo.com
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هاتف Realme 2
من شركة Oppo
شاشة من نوع  IPS LCDبجودة  HDودقة  720X1520بكسل
مساحة الشاشة  ٦.٢إنش مع طبقة حماية من نوع .Corning Gorilla Glass
مادة الصنع البويل كربونيت (البالستيك الالمع).
دعم لجميع شبكات االتصال .4G.3G.2G
كامريا أمامية بدقة  ٨ميجا بكسل وفتحة عدسة .2.2/F
كامريا خلفية مزدوجة بدقة  ١٣ميجا بكسل وأخرى بدقة  ٢ميجا بكسل.
تصوير فيديو بدقة  ١٠٨٠بيكسل بمعدل التقاط  ٣٠إطار يف الثانية.
معالج كوالكوم  450 Snapdragonثماني النواة مع معالج رسومي من نوع .506 Adreno
بطارية سعة  4230مليل أمبري.
نظام تشغيل أندرويد .Oreo 8.1 Android
مستشعر بصمة يف ظهر الهاتف.
سماعات خارجية مع سماعة أحادية يف األسفل.
ألوان الهاتف :األسود ،األحمر ،األزرق.

تطبيق  Clip Studio Paintلمحبي الرسم الكاريكاتوري
يعد برنامج Clip Studio Paint
أحد أهم التطبيقات املستخدمة للرسم
الهزل  ،comic artويقوم باستخدامه
اكثر من أربعة ماليني رســام حول
العالم ملا فيه من مميزات متخصصو
إلنشــاء الرســوم الكاريكاتوريــة
واملتحركة مع إضافات ملجموعة كبرية
من الفرش وأدوات التلوين والنماذج
ثالثية األبعاد عن طريق مكتبة مجانية
لتجعل من التطبيــق تجربة ممتعة
لهواة ومحبي هذا النوع م الفن.
التطبيق متوفر بـ  ٧لغات ومتاح
عىل نظامــي ويندوز ماك و macOS
مع فــرة مجانيــة ملــدة  ٣٠يوما ً
وإصدارين األول للمبتدئني بســعر
 ٤٩.٩٩دوالر وآخر للمحرتفني بميزات
أكثر وبسعر  ٢١٩دوالراً.

كليك

حسن أحمد العواجي

سيلفي المشاهير
ترصد له منــذ دخوله أرضية امللعب ..راقبــه عن بعد  ..اقتنص
الفرصــة  ..ويف غفلة عن أعني األمن  ..تعــدى الحاجز الفاصل ..
وركض مرسعا ً  ..لم يبايل برجال األمن  ..وصل إىل العبه املفضل ..
وأخرج جهازه النقال  ..ليلتقط ســيلفي معه  ..هي تفاصيل مرت
يف اقــل من  ٥دقائق أثناء فرتة إحماء فريق يوفنتوس اإليطايل قبل
بداية مباراة كأس السوبر اإليطايل بني فريقي يوفنتوس و آي يس
ميالن يف مدينة جدة عىل ملعب استاد الجوهرة بمدينة امللك عبدالله
الرياضية.
الهوس باملشاهري والحرص عىل التقاط الصور معهم ظاهرة تعدت
الحدود ،ضاربــة بالخصوصية واحرتام القيم اإلنســانية عرض
الحائــط للظفر بصورة فقط إلرضاء للنفــس أحيانا ،وبحثا ً عن
الشهرة أحيانا ً أخرى ،هذا التطفل املتواصل يتطور بفنون وأشكال
وصلت لحد الجنون ،فكم قرأنا وســمعنا عن انتحال شــخصية
مشهور او اخرتاق حسابه االجتماعي أو حتى اقتحام مقر اقامته
والقائمة تطول.
البعض من املشاهري يحسن الترصف يف مثل هذه املواقف ويستطيع
ردع املتطفلني بطريقة جيدة تحافظ عىل صورته يف أعني معجبه،
أما البعض اآلخر بســبب انتهاك خصوصيــة يدخل يف رصاعات
تنتهي يف أروقة املحاكم يخرس بموجبها هذه الشهرة ،فما الحل؟

ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻤﺔ

ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻌﻴﺪ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺴﻮب اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ ﻋﻦ إﻃﻼق ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﻢ )ﺑﻌﻴﺪ( ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷول ﻋﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻬﺘﻢ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﺒﺎب
وﻓﺘﺢ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﻢ.
ﻳﺘﻴﺢ ﺑﻌﻴﺪ ﻷرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻬﻢ واﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ذﻛﻴﺔ وﻣﻤﻴﺰة ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ دون
ﻋﻨﺎء.
ﻳﺪﻋﻢ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ
زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﻓﺈذا ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲwww.baaeed.com :

القانون الرادع والحامي لحقوق كال الطرفني هو ما نحتاجه اليوم
خصوصا ً يف األحداث العاملية التي تنظم محليا ً فهذا املتطفل الذي
سابق الريح ليظفر بصورة سيلفي مع نجم الكرة املشهور رضب
بترصفه هذا عرض الحائط ،كل الجهود التنظيمية واألمنية ليثبت
لغريه بأنه قادر عىل فعل ما يشــاء دون مراعاة ملا يعكســه هذا
الترصف من رسالة سيئة يف أعني املتابعني لهذا الحدث العاملي ،لذا
قبل دخول أي حدث عىل الجهات املنظمة واألمنية إخطار الحضور
بالتعليمات والعواقب وقد أعذر من أنذر.
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa

اﻷﺟﻨﺪة

اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 2019
26
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ -
02
ﯾﻨﺎﯾﺮ

ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺗﺒﺮﻣﺞ ٢
اﳌﻤﻠﮑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﻚ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ

15
- 13
ﻓﺒﺮاﯾﺮ

اﳌﻌﺮض واﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﯿﺎء

03
- 02
أﺑﺮﯾﻞ

ﻗﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ )اﻟﺒﻠﻮك ﺗﺸﯿﻦ(

12
- 08
أﺑﺮﯾﻞ

اﳌﻤﻠﮑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﯿﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

دﺑﻲ -اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻣﮑﺘﺐ دﺑﻲ اﻟﺬﮐﯿﺔ
اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ ﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺟﻨﯿﻒ  -ﺳﻮﯾﺴﺮا
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
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كاريكاتير
من اآلخر
فهد بن نومه

القيادة ليست بالمناصب

إدارة «الجنادرية» تشيد بتميز القافلة البيطرية
بالجامعة المشرفة على ميادين الهجن
العيادة قامت بعالج
أكثر من  89حالة مابين
إصابات إغماء وإصابات
تنفسية وجروح
أشــادت إدارة املهرجــان
الوطنــي للــراث والثقافــة
"الجنادريــة" ،بالجهود املميزة

للقافلــة البيطريــة بالجامعة،
والتي أرشفت عىل ميادين الهجن
باملهرجــان ومعالجة اإلصابات،
والتأكد من تطبيق االشــراطات
الخاصة لكل شــوط ،طوال فرتة
الســباق بدورة املهرجان الـ33
للعام الحايل ،حيث تســلم رئيس
القافلــة البيطريــة بالجامعة
الدكتــور عبدالله بــن منصور
الحواس خطاب شــكر من مدير
عام املهرجان األســتاذ سعود بن

عبدالله الرومي.
يذكر أن مشــاركة الجامعة
من خــال العيــادة البيطرية
املتنقلــة لإلرشاف عــى ميادين
الهجن تمتــد ألكثر من  16دورة
للمهرجان ،حيــث قامت العيادة
خالل مشــاركتها األخرية بعالج
أكثر من  89حالة ما بني إصابات
إغماء وإصابات تنفسية وجروح
والتهابــات عيون وإرهاق ،خالل
تجولهــا يف مياديــن الســباق،

بصحبــة أخصائيــن وعيادة
متكاملة مــزودة بأحدث األجهزة
واألدوات الطبيــة ،باإلضافة إىل
فحص اإلبل حال انتهاء السباق،
والتأكد من التســنني ومطابقتها
مع الفئة املتسابقة ،ومتابعة أفراد
العيادة حالة الهجن وقت السباق،
ملعالجتها يف حال حدوث أي أمر
طارئ ،من إصابة أو كســور أو
إجهاد ،من خالل اإلرشاف الطبي
والعالجي.

يف ذلك اليوم حينما كنا عىل مائدة العشــاء أنا وصديقي املستشار يف
مجال القيادة يف أحد املطاعم ،وكنا نتجــاذب أطراف الحديث حول
القيادة وفنونهــا ،قال يل إن القيادة ليســت باملناصب ولكنها روح
ومهارة نتعلمها ونمارسها حيثما كانت مواقعنا يف العمل أو يف البيت
أو يف أي مكان ،وإن الشــخص الذي يتحىل بروح القيادة بإمكانه أن
يصبح قائدا ً ويمارس القيادة أيا ً كان موقعه الوظيفي.
لم ينتظر صديقي طويالً حتــى يؤكد حديثه بمثال عميل حدث دون
توقــع ،حينما جاءنا عامل املطعم بفاتورة الحســاب ،وقبل أن يأخذ
حســابه – وبوجه باسم بشوش – بادرنا بســؤال عن مدى رضانا
عن جودة الطعام املقدم إلينا يف املطعم ومســتوى الخدمة املقدمة لنا
ومدى جودتها ،وهل توجد لدينا مالحظــات عىل الطعام والخدمات
حتى يمكن تالفيهــا يف املرات القادمة؟ وكانت إجابتنا عىل ســؤاله
بأن مســتوى الخدمات جيد ،بل وأثنينا عىل تعامله الحسن وحرصه
وطريقته الرائعة التي جذبت انتباهنا.
وبادرنا النادل بطلب آخر حينما طلب منا أن نقيم خدمات املطعم من
خالل موقع "قوقل" حتى نســاهم يف دعمهم وتشجيعهم يف صناعة
سمعه حســنة عن املطعم ،وحتى نشــارك هذه التجربة مع الزوار
املحتملني للمطعم يف املستقبل.
ذهب النادل ،والتقط صديقي الخيط مــن جديد وقال هل رأيت هذا
القائد؟ هذا مثال ملمارســه القيــادة دون أن يُفرض عليه هذا األمر..
لكنه أخذ صالحية سؤال العمالء عن مدى رضاهم ،ومارسها بالطريقة
التي يرى أنها مناســبة لكسب رضا العميل ،ألنه حريص عىل املنشأة
وذلك نبع من روح القيادة لديه وحتى لو كان مطلوبا ً منه كان يتعامل
بدافع القائد ال دافع املأمور فكان مثاال ً حيا ً ألن الشــخص يستطيع
أن يكون قائد مميز حتى لو كان عامل نظافة أو موظف بســيط من
خالل عمله ،لذلك فعندما تصنع تأثري القيادة فأنت فعالً تقود أيا ً كان
موقعك او منصبك او مكانك.
ومن هذا املوقف وغريه يمكــن لنا تعريف القيادة بأنها "فن التأثري"
فحيثما كانت لديك القدرة عــى التأثري يف األخرين فأنت قائد أيا كان
مقدار هذا التأثري أو درجته ..فال تنتظر منصبا حتى تمارس القيادة
ومارسها من اآلن.
رئيس التحرير
| bin_nomah
| bin.nomah@qu.edu.sa

صحيفة جامعة القصيم
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