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يستمر لمدة يومين برعاية سمو أمير القصيم

«مؤتمر اإليجابية» يناقش  59بحثً ا لتعزيز الوسطية وقيم المواطنة
تنظم الجامعة ممثلة يف كريس الشيخ
عبدالعزيز بــن صالح الســعوي لتنمية
اإليجابية مؤتم ًرا علميًا بعنوان "نحو مجتمع
إيجابي ..وفق رؤية اململكة  ،"2030يومي
اإلثنني والثالثــاء 1440/5/30–29هـ
يف قاعة "أ" لالحتفــاالت باملدينة الجامعية
باملليداء ،تحت رعاية صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود
أمري منطقة القصيم.
ويهدف املؤتمر إىل تعزيز مسرية البحث
العلمي يف مجال اإليجابية ،وتبادل الخربات
يف هذا املجال بني الباحثني ،وتعزيز الوسطية
عىل املســتوى األرسي والفردي واملؤسيس،
وتنمية االستخدام اإليجابي لوسائل التواصل
االجتماعي ،وتعزيز دور اإليجابية يف تنمية
قيم املواطنة ،وتوفري بيئــة علمية للحوار
العلمي ،وعرض التجارب املحلية والدولية يف
هذا املجال ،وتعزيز العالقة بني املؤسسات
املجتمعية والبحثية املهتمة باإليجابية عىل
املســتوى املحيل والدويل ،واإلسهام يف بناء
بيئة إيجابية جاذبة ،وتحسني جودة الحياة
وفق رؤية .2030
واســتقبل املؤتمر 230فكرة بحثية
خضعت للتحكيم العلمــي ،وتم قبول 59
منها تتوافــق مع محــاور املؤتمر ،حيث
ركزت محاوره الرئيسية عىل أهمية مفهوم
اإليجابية من منظور إســامي ،واإليجابية
األرسية والفردية واملجتمعية واملؤسســية
النظريــة والتطبيــق ،ودور اإليجابية يف
صناعة الوسطية واالعتدال يف املجتمع ،ودور
اإليجابية يف تعزيز قيم املواطنة ،واالستخدام
اإليجابي لوســائل التواصــل االجتماعي،
والتجــارب املحلية والدوليــة يف صناعة
اإليجابية.

مجلس إدارة المدينة الطبية يعقد اجتماعه األول
برئاسة مدير الجامعة
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عطية :اإلنسان هو ركيزة
الدولة ونضجه يسهم في
تعديل بعض المفاهيم
وصناعة جيل يجيد الحوار
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خبر
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أثناء اجتماع المجلس

عقد مجلس إدارة املدينة
الطبية بالجامعــة اجتماعه
األول يــوم األحــد املايض،
برئاسة معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بــن حمد الداود
مديــر الجامعــة ،حيث تم
خالل االجتمــاع إقرار الهيكل
التنظيمــي للمدينــة وخطة
القــوى العاملة الســنوية،
ومتابعة ســر العمل للفرتة
املقبلة يف املرشوع الذي أنشئ
بقيمة تقريبية تجاوزت 630

مليون ريال.
وأكد معايل مدير الجامعة
خــال االجتماع عــى أهمية
مرشوع املستشــفى الجامعي
الذي دشــنه خادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيز -حفظه الله -خالل
زيارته مؤخرا ملنطقة القصيم،
والذي ســيخدم منســوبي
الجامعــة وأهــايل املنطقة،
مشريًا إىل أن الجميع يستبرش
يف هذا املرشوع الكبري الخري،

وينتظره أهــايل املنطقة منذ
مدة ،ومؤكدًا أنه سيقدم أعىل
مستوى من الخدمات الصحية
يف مختلــف التخصصات بما
يضمن تقديم خدمة متكاملة
للمستفيدين ،بإذن الله.
وشــهد االجتماع حضور
وكيل الجامعة الدكتور محمد
الســعودي ،ووكيل الجامعة
للتخطيط والتطوير والجودة
الدكتور محمد املحيميد ،وعدد
من مسؤويل الجامعة.

رئيس هيئة الرياضة يشيد
بالجامعة لتنظيمها مؤتمر
التعصب الرياضي

خبر

المؤتمر الدولي لتقويم
أداء عضو هيئة التدريس
يصدر  10توصيات في
ختامه

17
تقرير

أجنحة  24دولة تثير إعجاب
الطالب والزوار وتشهد
حضورا الفتً ا في مهرجان
ً
«تراث الشعوب»
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مدير الجامعة :برنامج تطوير الصناعات الوطنية يسهم في تحويل المملكة
إلى قوة صناعية كبرى

أكــد معــايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بــن حمــد الــداود
مدير جامعة القصيم ،أن تدشني سمو
ويل العهــد األمري محمد بن ســلمان،
لربنامج تطويــر الصناعات الوطنية
والخدمــات اللوجســتية ،والذي يعد
أحد أهم وأكرب برامــج رؤية اململكة
2030م ،ســوف يســهم يف تحويل
اململكة إىل قــوة صناعية كربى تحوي
العديد من القالع الصناعية ،وسيجعل
منها محطــة مهمة عىل طرق التجارة
العاملية لتقديم الخدمات اللوجســتية،
بما يحقق أقىص استفادة من الثروات
الطبيعيــة غــر املســتغلة واملوقع

الجغرايف املتميز الذي وهبه الله تعاىل
لوطننا الغايل.
وأشار مدير الجامعة إىل أن خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيز ،وســمو ويل عهده األمني
حفظهما اللــه -يقودان هذا التحولاالقتصادي للوصــول برؤية 2030م
إىل مبتغاهــا ،بما يقلــل االعتماد عىل
النفط كمورد رئييس للدخل يف اململكة،
والرتكيز عــى عدد مــن القطاعات
الحيوية األخرى التي تعد روافد مهمة
للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعية،
وهــي قطاعات الصناعــة والتعدين
والطاقــة والخدمــات اللوجســتية،

الداود

ورفــع مشــاركاتها يف الناتج املحيل
اإلجمايل بما يزيد عىل تريليون ريال،
واســتحداث أكثر من مليون ونصف
املليــون وظيفة ،وجــذب مزيد من
االســتثمارات ورفع حجم الصادرات

غري النفطية لتتجاوز الرتيليون ريال.
وأضــاف :أن التعليــم والبحث
العلمي ســيكون لهمــا دور كبري يف
تنميــة وتعزيز وتطويــر الصناعات
املزمع إقامتها يف املرحلة املقبلة ،حيث
تعتمد الصناعة يف األساس عىل الكوادر
املدربة واملؤهلة علميا ً وعمليا ً لتشغيل
هذه املصانع ،وسيكون للجامعات دور
كبري بما ستقدمه من كوادر مؤهلة يف
مجاالت العلوم والهندســة والتعدين
وغريها ،إضافة إىل األبحاث والدراسات
العلمية التي يمكن أن تسهم يف تطوير
كثري من الصناعات ،واالســتفادة من
االبتــكارات واالخرتاعات التي تنتجها

معامل األبحاث يف جامعات اململكة.
وأوضح "الداود" أن هذه الخطوة
املباركة تؤكد عىل أن اململكة ماضية يف
طريقها نحو املســتقبل بخطى ثابتة
وعزيمة ال تلــن ،وأن الحيل واملكائد
التي يحيكها أعداء هذا الوطن العظيم
لن تثنيه عن تحقيق أهدافه يف مستقبل
أكثر ازدهارا ً وأمانا ً واستقرارا ً وتوحدا ً
حول رايــة التوحيــد ،لضمان حياة
أفضل لألجيال القادمة يف كل املجاالت،
سائال ً الله -جل وعال -أن يوفق قيادة
هذا الوطن الغــايل وأبناءه إىل ما فيه
الخــر والنماء ،وأن يســدد خطاهم
ويجعلهم ذخرا لهذا الوطن وأهله.

من خالل معرض  ..وملصقات بحثية للطالب

الجامعة تشارك في مؤتمر الجمعية الصيدلية السعودية «سيفا  »2019في جدة
شــاركت كليــة الصيدلــة
بالجامعــة يف مؤتمــر ومعرض
"ســيفا  ،"2019الــذي نظمته
الجمعيــة الصيدلية الســعودية
يف محافظــة جدة يــوم األربعاء
املوافــق 1440/5/17هـ ،وعىل
مدى يومني ،حيث تمثلت مشاركة
الكلية يف املؤتمر من خالل املعرض
املصاحب لتعريف الزوار بمسرية
الجامعة والكلية يف هذا املجال.
وتضمنــت مشــاركة الكلية
امللصقــات البحثية التي شــارك
بهــا أكثر مــن  15طالبا وطالبة
استعرضوا بها نتائج أبحاثهم التي
أجروها يف الكلية ،وكذلك املشاركة
بمســابقة املهــارات اإلكلينيكية
بفريق مكون من ثالث طالبات تم
اختيارهن بعــد تحقيقهن املراكز
الثالثة األوىل يف مســابقة املهارات
اإلكلينيكية واالستشارات الدوائية
التي نظمتها الكلية يف ندوة االمتياز
الثانية يف مقر العيــادات الطبية
الجامعية يف شهر أكتوبر املايض.

مــن جانبه ،أكــد عميد كلية
الصيدلــة الدكتــور عبداملجيد
القســومي أن الكليــة هدفت من
خالل هذه املشــاركة إىل تحقيق
عدة أهداف تســعى لهــا الكلية،
ومن أهمها إبراز أنشــطة الكلية
وإنجازاتهــا للمشــاركني يف هذا
الحدث الكبــر وللمهتمني بمهنة
الصيدلة ،مشــرًا إىل أن معرض
الكلية يتــم فيه الرتويج لفعاليات
ونشاطات الكلية العلمية التي تقام
سنويا ً وبشكل مستمر ،وأصبحت
مؤخرا ً تستهدف جميع الصيادلة
والطــاب والطالبات من مختلف
كليات الصيدلــة باململكة ،ومنها:
ندوات االمتياز ونــدوات البحث
الصيــديل الســنوية وغريها ،كما
تهدف املشــاركة إىل إبراز إنتاج
طالب وطالبات الكليــة البحثي
للمتخصصني واملهتمني.
ولفت "القسومي" إىل أهمية
إعطاء الفرصة للطالب والطالبات
للمشاركة يف مثل هذه املناسبات،

وحثهــم وتشــجيعهم عليهــا
إلكسابهم الخربة الالزمة للمشاركة
باملؤتمــرات واللقــاءات العلمية
املحلية والدولية ،مؤكدًا أن املشاركة
يف مثل هذه اللقــاءات تعد أيضا ً
فرصة كبرية لاللتقاء بالجامعات
األخرى ورشكات ومصانع األدوية
وكذلك الهيئات املعنية ،مما يخلق
ً
فرصا جديدة للتعاون بني الكلية
وهذه القطاعات يف مجال تدريب
وتوظيــف الطــاب والطالبات،
وكذلك تطوير العملية التعليمية.
وأوضــح أن الكلية قد وفرت
كل املســاعدات الالزمة للطلبة،
وعملت عــى تهيئتهم وتجهيزهم
للمشاركة قبل بداية املؤتمر بفرتة،
وذلك لضمان املشــاركة بأفضل
مستوى ممكن ،وقد نتج عن هذا
قبول أكثر من  15مشاركة لطالب
وطالبات الكلية باملؤتمر من بني
ما يقارب  60مشاركة معروضة
من مختلــف كليــات الصيدلة
باململكة والبالغــة قرابة الـ30

كلية مــا بني حكوميــة وأهلية،
مشــرًا إىل أن هذه تعترب نســبة
قبول عالية ولله الحمد ،وتدل عىل
املستوى املتميز لطالب وطالبات

الكلية ،ومؤكــدا ً أن الكلية بدعم
وتوجيه من معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة ،ستسعى دائما ً للتواجد

يف مثل هذه املناســبات لتحقيق
أقىص درجات الفائدة ،ســواء ما
يعود منهــا عىل الطالب أو الكلية
والجامعة.

وفد الكلية المشارك
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خالل افتتاحه مقر عمادة تقنية المعلومات

«الداود» يدشن عددا من الخدمات اإللكترونية  ..ويشدد على األمن
اإللكتروني والتشفير والحماية

الداود خالل تدشين الهاتف الشبكي

افتتح معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة يــوم اإلثنــن املوافق
1440/5/15هـ ،املقر الجديد
لعمادة تقنيــة املعلومات باملدينة
الجامعية باملليداء ،حيث شــدد
معاليه عىل أهميــة تقديم أرقى
الخدمات لكافة منسوبي الجامعة
وزائــري موقعهــا اإللكرتوني،
والرتكيز عىل كل ما يتعلق بجوانب
األمــن اإللكرتوني والتشــفري،
وحمايــة املعلومــات معربًا عن
اعتزازه وتقديــره للعمادة التي
تقــدم أعمالها بأيادي شــباب
ســعودي من أصحاب الكفاءة
واملهارات.
ودشن "الداود" عقب االفتتاح
عددا من الخدمــات اإللكرتونية
"مشــاريع الربمجيات والبوابة
اإللكرتونية" ،وعددا من الخدمات
املختلفة بعمادة تقنية املعلومات
التي تعد أحد األذرع الرئيســية

املهمة وتتوىل املهــام التطويرية
لبوابة الجامعــة اإللكرتونية ،بما
يف ذلك مواقع الكليات واإلدارات
التابعة للجامعة ،وبناء الخدمات
اإللكرتونيــة وتطويرهــا ،عرب
مجموعة من الكفاءات السعودية،
باإلضافــة إىل خدمة "األســئلة
الشائعة" التي تمكن املستفيدين
من البحث عن إجابات األســئلة
الشــائعة التي تخص الجامعة
وكلياتهــا والعمــادات التابعة
لها بكل يرس وســهولة ،وخدمة
"بطاقــة عمل" لعضــو هيئة
التدريــس التــي تحتــوي عىل
معلومات خاصــة بعضو هيئة
التدريس ،مثل االســم واملنصب
والكليــة ،باإلضافــة إىل بيانات
التواصــل كالربيــد اإللكرتوني
والرقم الهاتفي ،وخدمة "صدى
الجامعة" ،وهــي منصة موحدة
ملتابعــة األخبــار واألحــداث
وحســابات التواصل االجتماعي

"تويرت" لكافــة جهات الجامعة
مــن الرابط اآلتــيhttps:// :
qu.edu.sa/sada
كما دشــن معاليــه خدمة
االتصال الشــبكي والتي تربط
جميــع الكليــات والعمــادات

الداود كامــرا املراقبة املتواجدة
يف كلية األســياح وســر العمل
يف تغطيــة الجامعــة وفروعها
بأحدث كامريات املراقبة ،وقد تم
عرض مرشوع مركــز البيانات
االحتياطي بشكل متكامل ،والذي

مشروع الجامعة لمركز البيانات االحتياطي
بشكل متكامل يعد األول على مستوى الجامعات
بالمملكة
واإلدارات ليتــم االتصــال عرب
الفيديــو مــن خــال التلفون
وأجهزة الكمبيوتر الجديدة فيما
بينهــم ،حيث أجــرى "الداود"
ً
اتصال مبارشً ا بعميد كلية رضية
الدكتور عايــض الحربي ،والذي
يبعــد  250كيلومــرا عن مقر
املدينــة الجامعية ،كما شــاهد

اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺸﺒﻜﻲ
IP Telephony

ﻫﻮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺒﻜﺔ
اﻟﺤﺎﺳﺐ؛ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺷﺒﻜﺔ
اﺗﺼﺎﻻت ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ
وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل ).(VoIP

يعد األول عىل مستوى الجامعات
باململكة من حيث توافرها ووجود
البديل يف حالة االنقطاع الجزئي
واالنقطــاع الكامــل للخدمات
املقدمة ملنســوبي الجامعة ،عن
طريــق تجهيز مركــز بيانات
احتياطي مســتضاف يف مكان
جغــرايف مختلف عن موقع مركز

 ..ويتفقد مقر العمادة

البيانات الرئييس ،وتجهيز نسخ
مطابقــة ومتزامنة من الخدمات
املهمة املقدمة مــن قبل العمادة،
بهدف استمرارية تقديم الخدمات
اإللكرتونية.
واســتمع مديــر الجامعة
لرشح من الدكتور عادل العريني
عميــد عمادة تقنيــة املعلومات
عن محتويــات املبنــى الجديد
والخدمات التي يقدمها ،واملتمثلة
يف مشاريع قســم أمن املعلومات
عىل أحدث املستويات.
كما اســتعرض "العريني"
عددا من املشــاريع والخدمات
التــي تقدمهــا العمــادة ومن
أبرزها قســم االتصــال املوحد
ومرشوع كامريات املراقبة ،حيث
تم تركيب ســبعة خوادم و138
وحدة تخزين بمســاحة ()828
ألف جيجا بايــت ،وتركيب 50
كامريا خارجية متحركة ،و300
كامريا ثابتــة خارجية ،و300

كامريا ثابتــة داخلية ،باإلضافة
إىل تجهيز غرفــة كاملة لعرض
الكامريات والتحكــم ،وتركيب
 60جهاز اتصال الســلكي لربط
الكامريات باملواقــع الخارجية،
وتركيب  120مبدال شبكيا ،وعن
الهاتف الشــبكي تم تركيب 7
خوادم للنظــام ،و 6500هاتف
شــبكي مزود بشاشــة ،و200
هاتف شــبكي مزود بشاشــة
عرض ،و 1500هاتف شــبكي
مزود بشاشــة ملونــة وكامريا
اتصال.
يذكر أن العمــادة قد أنهت
هذا العام العمــل عىل ما يقارب
 1056مهمــة برمجية ،ونفذت
أكثر مــن  700عمليــة تدريب
ودعم فني للمســتفيدين داخل
الجامعة ضمن جهودها الحثيثة
يف تطويــر الجانــب التقنــي
بالجامعة وتطويــره بما يخدم
منسوبي الجامعة واملستفيدين.

اﻟﻤﺰاﻳﺎ
رﺑﻂ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوع ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎم اﺗﺼﺎل واﺣﺪ

إﺟﺮاء اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت ﺑﺎﻟﺼﻮت
واﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص

اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻷرﻗﺎم،
واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻋﺪدﻫﺎ

ﺗﺨﺰﻳﻦ رﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮﻳﺪ ﺻﻮﺗﻲ

ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ
اﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺗﺼﻔﺢ دﻟﻴﻞ أرﻗﺎم ﻫﻮاﺗﻒ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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بالتعاون مع كلية نايف لألمن الوطني  ..محاضرة عن «مهددات األمن
الوطني» لنشر مفهوم الوسطية والتحذير من الفتن والحزبية
الداود :الجامعة ستعكس المعلومات القيمة عن مهددات
األمن الوطني على محتوى بعض المقررات الدراسية

الداود خالل إلقاء كلمته

أقامت الجامعــة ممثلة يف وحدة الوعي
الفكــري ،بالتعاون مع كليــة نايف لألمن
الوطني محارضة بعنــوان "مهددات األمن
الوطنــي" ،يف قاعــة (أ) باملدينة الجامعية
باملليداء ،بحضور معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بــن حمد الداود مدير الجامعة،
وســعادة العميد عيل مــريض مدير رشطة
القصيم ،والعقيــد فهد املديهش مدير إدارة
الدوريات بالقصيم وعدد من القيادات األمنية
ومســؤويل ومنســوبي الجامعة من عمداء
وأعضاء هيئــة تدريس والطالب ،حيث قدم
املتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة سعادة
اللواء بسام عطية ،املحارضة التي تهدف إىل
نرش مفهوم الوســطية والتحذير من الفتن
والحزبية يف برنامج نوعي تعلوه لغة الحوار
والنقد البنــاء ،وفكر متزن ينبثق وفق رؤية
ً
سامية.
وتحــدث "عطية" خــال املحارضة
عن نتيجــة العبث األيديولوجــي من واقع
األفكار والفلسفات وسباق التسلح ،وإيحاء
أن العالم يشــعرك أنه يصنــع حربا ً عاملية
ثالثة ،وعالقة ذلك باملواثيــق واالتفاقيات،
ً
(الليربالية -العلمانية  -التنويرية
واملشاري ًع
 العرصانيــة  -التغريبيــة) ،باإلضافة إىلدمج الوعي الفكــري يف امللتقيات الثقافية
والرياضية واالجتماعية ،وأن تكون الوسطية
حارضة بعيدا ً عن التطرف واإلرهاب وضياع
الفكر وتشــتيت الذهن خلــف ضبابية لها
أهدافها الخاصة.
كما حدد أنواع املسارات التي تستهدف
األمن الوطني وكيفية معالجتها ،باإلضافة إىل
كيفية النهوض بالقيم إىل معدالت تتواكب مع
بناء إنسان منتج وبناء ،مشريًا إىل أن اإلنسان
هو ركيزة الدولة ،ونضجه يسهم يف صناعة
جيل قادم له فكر متقارب ويستطيع إجادة
الحوار وتعديل بعض املفاهيم بما يســمى
صناعة فكر متقارب.

مضيفــا :أن الوعي الفكــري مرحلة
ال تتوقــف ويخضع ملتغــرات هدفها بناء
مجتمعات صالحة عنوانها الســام واملحبة
واالنتماء واملواطنة ،كاشفا عن مهددات األمن
الفكري وكيفية اكتشافها ومعالجتها وتغيري
مفاهيم من يقودها ،من خالل تعامل تربوي
إنساني ثقايف اجتماعي ،محذ ًرا من مخاطر
اإلشاعات وأثرها كمهدد قوي بات نرشه يهدد
اإلنســان واملنظمة ويرمي املجتمع يف وحل
يحتاج الخروج منه إىل تكبد خســائر مادية
وفكرية ،ولذا رأى "عطية" أن اإلعالم من أهم
رشكاء النجاح ،ويعترب عنوانا لغرس مفاهيم
وف نهاية املحارضة
توعوية ذات أثر فاعلِ ،
كرم معايل مدير جامعة القصيم املحارض.
وعرب مدير الجامعة يف كلمته التي ألقاها
بهذه املناسبة عن شكره وتقديره للمتحدث
الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام
عطية عىل تقديمه لهــذه املحارضة الثرية
والقيمــة والتي بنيت بجهد كبري ،مشــيدًا
بمحتويات املحارضة واملعلومات القيمة التي
تضمنتها ،حيــث تتضمن الرشيحة الواحدة
التي عرضت ضمن عرشات الرشائح معلومات
كبرية ال يســعها كتاب ،بل كتب لتستوعب
املعلومات القيمة واملدروسة واملركزة.
مؤكدا أنه من املهم أن تعكس الجامعة
املعلومات القيمة عن مهددات األمن الوطني
عىل محتوى بعض املقررات الدراسية ،مشريًا
إىل مبادرة الجامعــة بإعادة صياغة مناهج
ومقررات الثقافة اإلســامية ،وهي املبادرة
األوىل عىل مستوى الجامعات باململكة ،متمنيا
من الزمالء يف اللجــان القائمة عىل املقررات
أن يســتفيدوا من الخربة التي لدى رئاسة
أمن الدولة من معلومات وبيانات ســيكون
لها ثقل يف تلك املقررات ،وسيســتفيد منها
أساتذة وطالب الجامعة ،وبإذن الله سيكون
مرشوعا وطنيا إلعادة صياغة مقررات الثقافة
اإلســامية والذي نتطلع ألن يكون لجميع

عطية :اإلنسان هو ركيزة الدولة ونضجه يسهم في تعديل
بعض المفاهيم وصناعة جيل يجيد الحوار

جامعات اململكة ،حيث وصلني طلب عدد من
مديري الجامعة لالستفادة من هذا املرشوع
حال انتهائه.
كما قدم "الداود" الشــكر لرئاسة أمن
الدولة عىل هذا التفاعل البناء ،ولجميع الزمالء
والطالب الذين حــروا هذا اللقاء ولوحدة
الوعي الفكري ممثلة يف رئيســها الدكتور
خالد أبا الخيــل والزمالء العاملني بالوحدة،
سائال الله تعاىل أن ينفع بهذه املحارضة ،وأن
يحفظ بالدنا الغالية يف ظل قيادة حكومتنا
الرشــيدة خادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ،وسمو ويل عهده األمني
صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان،
حفظهما الله ،وأن ينرص جنودنا ،وأن يتغمد
شهداءنا برحمته ويشــفي جرحانا ،ويديم
نعمة األمن واألمان علينا يف هذا الوطن الغايل،
وأبناءنا الجنــود يف مختلف املواقع واملراكز،
حيث إن الجميع يشــرك يف حماية أمن هذا
الوطن ،وكلنا علينا مسؤولية كبرية ،ألنه إن لم
يتحقق األمن فلن يتحقق أي يشء ،سائال الله
العظيم أن يحفظ اململكة بحفظه.
من جانبه ،رحب املــرف عىل وحدة
الوعي الفكري عميد كلية الرشيعة الدكتور
خالــد بــن عبدالعزيز أبا الخيــل بجميع
الحضور ،مؤكدًا أن املحارضة تجمع مكونني
يف غاية األهمية وهما :األمــن والوطن ،فال
قيمة ألمن بال وطــن ،وال معنى لوطن بال
أمن ،مشــرًا إىل أن هذا الوطن يتعرض بني
الحني واآلخر إىل مهددات كبرية ،وما لم نكن
جميعا ً عىل إدراك عميق لهذه املهددات وسبل
مكافحتها بطريقة صحيحة فنحن نشارك
شعرنا أم لم نشعر بتعريض أمننا.

عطيه خالل المحاضرة

وأردف :أن املسؤولية الرشعية والوطنية
تفرض علينا اليــوم أن نكون أكثر حصافة
وذكاء يف التعامل مع هذه املهددات ،فال مكان
للخاملني املتواكلــن الذين يظنون أن مهمة
الدفاع عن ثرى هذا الوطن هي مســؤولية
غريهم ،بل إن كل واحــد منا يقوم عىل ثغر
من ثغور هذا الوطن ،فمن لم يحم هذا الثغر
بنفسه فسيبقى مكشوفا ً للعدو ،ذلك أن مهمة
الدفاع عن الوطــن ال تقبل النيابة والوكالة،
ألنها مسؤولية شخصية فردية.
مؤكدا أن مهددات الوطن اليوم ليســت
صورة واحدة ،وال عدو واحد ،وال فعل واحد،
إنما هي تتشكل عىل ألوان عدة وصور شتى،
فقد يكــون العدو املاكــر يف ثياب صديق
صادق ،وهذا يتطلب منا جميعا ً مستوى كبريا
من الوعي واإلدراك ،مشــرًا إىل أن أخطر ما
يحدث اليوم هو من يصور لشــبابنا الباطل
الذي ال شــك فيه عىل أنه الحق الذي ال مرية

فيه ،ويف املقابل يصــور الحق الذي ال مرية
فيه عىل أنه الباطل الذي ال شك فيه ،مؤكدا أن
هذا الوطن أمانة ،وهذه القيادة نعمة ،وهذا
الشعب الكريم مسؤولية.

أبا الخيل

جانب من الحضور
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أمير الجوف يكرم عضوي هيئة تدريس بجامعة
القصيم لفوزهما بجائزة «أبحاث الزيتون»

كرم صاحب الســمو امللكي
األمــر فيصــل بن نــواف بن
عبدالعزيز أمــر منطقة الجوف،
عضوي هيئــة التدريس بجامعة
القصيم ،الدكتور صالح ســليمان
صالح الهويريني أســتاذ سمية
املبيدات املشارك بقسم إنتاج النبات
ووقايته يف كليــة الزراعة والطب
البيطري بجامعة القصيم ،واألستاذ
الدكتور محمود مصطفى العزازي
أستاذ األكاروس بقسم إنتاج النبات
ووقايته بكليــة الزراعة والطب
البيطري ،وذلك لفوزهما مناصفة
بجائزة أبحاث الزيتون بالجوف،
خالل املهرجان الدويل الثاني عرش
للزيتون بمنطقة الجوف ،الذي أقيم
بمركز األمــر عبداإلله الحضاري
بمدينة سكاكا يوم األربعاء املوافق
1440 /5 /19هـ.
وهدف البحث الفائز بالجائزة
إىل املكافحــة الحيويــة لآلفات

األكاروســية التي تصيب أشجار
الزيتون باستخدام أحد املفرتسات
املحلية واملسجلة باململكة العربية
الســعودية ،حيث تعترب املكافحة
الحيوية إحدى أهم وسائل اإلدارة
املتكاملــة لآلفــات ،والتي تتميز
بالقضاء عىل اآلفات دون اللجوء إىل
استخدام املبيدات الكيميائية التي
يؤدي استخدامها بصورة عشوائية
إىل تلوث البيئــة ،وكذلك تأثريها
عىل األعداء الطبيعية وغري ذلك من
اآلثار السلبية األخرى عىل اآلفات
غري املستهدفة.
ويعتــر البحــث -وفقــا
للمختصني والخرباء -ذا قيمة علمية
وتطبيقية كبرية بالنسبة للمهتمني
بالزراعــة العضويــة ،وإنتــاج
محصول زراعي آمن ونظيف بعيدا ً
عن األثر املتبقــي للمبيدات ،حيث
يعد هذا الهدف هو االتجاه الحديث
يف مكافحة اآلفات عاملياً  .

عزيزي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

لين تكون
 يف الصبــاح الباكر خرج من بيته متوجهــا إىل الجامعة بعد أن أخذكفايته من النــوم وتناول إفطاره ..يف الطريق وأثنــاء القيادة أعمل
حواسه جيدا ..يقود سيارته بكل تركيز وانتباه ..حيث ازدحام الطرقات
بالسيارات ،خصوصا أن وقت محارضته يتزامن مع انطالق املوظفني
ألعمالهم ...حرض جميع املحارضات ...يستمع جيدا ..يناقش ..يسأل..
يكتب ...لديه بعد املحارضة الثالثة فراغ ذهب إىل املقهى مع زميل له،
ظال يتحدثان يف شؤونهما ومنهما التخصص واملعدل واملذاكرة ...عاود
الجدية يف املحارضة الرابعة والخامسة ،رجع إىل البيت راضيا عن نفسه
وعن تحصيله وعن يومه الدرايس بشكل عام...

أمير الجوف خالل تكريم الهويريني

رئيس هيئة الرياضة يشيد بالجامعة لتنظيمها مؤتمر التعصب الرياضي
أشــاد صاحب السمو امللكي
األمــر عبدالعزيــز بــن تركي
الفيصــل ،رئيس مجلــس إدارة
الهيئة العامــة للرياضة ،بجهود
الجامعــة يف تنظيمهــا مؤتمر
" التعصــب الريــايض ..اآلثار
والحلول" بالتعــاون مع الهيئة،
والــذي عقد برعايــة كريمة من
صاحب الســمو امللكــي األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل بن
سعود ،أمري منطقة القصيم ،وأقيم
يف مقر املدينة الجامعية باملليداء
بتاريــخ 27/3/1440هـــ،
بمشــاركة  18بحثــا يف مجال
التعصب الريايض.

وعرب "الفيصل" عن شــكره
وتقديره ملعايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
جامعة القصيم ،عىل الجهود التي
تبذلها الجامعــة للتصدي لهذه
الظاهرة الســلبية املوجودة بني
بعض جماهــر الرياضة ،حيث
قدم املؤتمر يف ختام أعماله أكثر
من  25توصيــة علمية ،كما قدم
سموه الشكر للقائمني عىل املؤتمر
عىل ما بذلوه مــن جهود وعمل
متميز ،مؤكدا أن الجامعة تمتلك
خربات علمية أكاديمية تستطيع
من خاللها تنفيذ هذه التوصيات
القيمة.

 نام متأخــرا ...بقي عىل بدء املحارضة ربع ســاعة وهو ال يزال يفالبيــت ...اقرتب وقت املحارضة ..أرسع بســيارته رسعة غري عادية..
ينظر بني الفينة واألخرى بحبيبته املقربة منه ...ورقة فيها جدول يبني
نسبة الغياب يف كل مقرر ...يحملها يف جيبه وال تفارقه أبدا ...لم يتبق
له إال محارضة ويصل إىل الحرمان ...يصارع الزحام املروري ..يبحث
عن موقف قريب لســيارته لم يجد ...اضطــر للوقوف بعيدا ..يرسع
الخطــى ...مىض من املحارضة عرش دقائــق ..خمس عرشة دقيقة..
تجاوز األستاذ اســمه ..رفع يده مخاطبا األستاذ بأن لديه ظرفا منعه
من الحضور من بداية املحارضة ..حاول إقناع األســتاذ ..بعد إلحاح
ُّ
ســيحضه الحقا ...ظل قلقا يرتقب
وعده األســتاذ أنها إن لم تتكرر
املحارضة القادمة ...نظر يف حبيبته وســحب عــى املحارضة الثالثة
والرابعة ،حيث بقي من النســبة أربع محــارضات ...حريص عىل أن
يستكمل نســبة الغياب يف كل محارضة ...وليس لديه مانع أن يالحق
األساتذة باألعذار وإبداء املسكنة ،وقد يصل به األمر إىل األيمان وتزوير
األعذار...
عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة من أي النوعني أنت؟ وما مدى قناعتك
بهذين الصنفني؟ وأين تجد نفسك؟
عميد عمادة القبول والتسجيل
| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa

عبدالعزيز بن تركي الفيصل

بمشاركة  29عضو هيئة تدريس من الجنسين

البرنامج التدريبي إلعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد يختتم أعماله بمركز تنمية القيادات بالجامعة
اختتــم الربنامــج التدريبي
إلعداد أعضــاء هيئــة التدريس
الجدد أعماله بمقــر مركز تنمية
القيــادات والقــدرات يف الدور
الثاني بكلية الهندســة للرجال،
ومركز الطالبات للنســاء ،والذي
استمر خمســة أيام من يوم األحد
١٤٤٠/٥/٧هـــ وحتــى يوم
الخميــس ١١/٥/١٤٤٠هـــ،
بحضور  29عضــو هيئة تدريس
من الجنسني.
واشــتمل الربنامــج عــى
موضوعات مهمة لتطوير القدرات
كان مــن أبرزهــا :صياغة نواتج
التعلــم وأدوات قياســها ،وطرح
قضايا التعلــم والتعليم الجامعي،
واملواد التعليمية واستخدام مصادر
التعلم ،واملهــارات اإللكرتونية يف

البحث العلمي ،وتدريس املجموعات
الكبــرة والتمكن مــن التدريس
املصغر بــإرشاف مختصني يف كل
مجال عىل مدى الربنامج ،حيث يعد
الربنامج إجباريــا لجميع أعضاء
هيئة التدريس حسب قرار مجلس
عمــداء الجامعة والذي يشــرط
الحصول عىل شهادة الربنامج.
من جانبه ،أكد املرشف العام
عىل مركز تنمية القيادات والقدرات
الدكتور فيصل بن عمر املحروقي
اإلدريــي ،عــى أن الربنامــج
التدريبــي إلعداد أعضــاء هيئة
التدريس الجدد ومن يرغب حسب
ترشيحات كلياتهم يعزز قدراتهم
العلميــة ،ويرفع مــن معرفتهم
العميقة بمعيــار التعلم والتعليم،
ونظــم الجــودة يف الجامعــات

الســعودية ،باإلضافــة إىل رشح
أنظمــة الجــودة بالتعليم العايل،
ويركز عىل فهم خصوصية الطلبة،
وفهم قضايا الجامعة وما يدور يف
فلك الجامعات باململكة.
وأشــار "اإلدريــي" إىل أن
الربنامج بدأ قبل موعده بأســبوع
بمتطلبات قبلية من خالل التواصل
مــع أعضــاء هيئــة التدريس،
واملشــاركة يف محتويات تعليمية
عرب مقاطع فيديو تفاعلية يقيمون
عليها قبــل البــدء يف الربنامج،
باإلضافة إىل كتــب لألعضاء هيئة
التدريس الجــدد عن طرق التعلم
املتطــورة لتنميــة قدراتهم حتى
يعلقوا عليهــا يف مجموعة الواتس
التــي أعــدت لذلك قبــل بداية
الربنامج ،وذلــك يعود بالنفع عىل

أعضاء هيئــة التدريس والطالب
والجامعة.
وأضــاف :أن الربنامج اعتمد
أيضا عىل اجتياز  26مهارة عاملية
يف اليوم الخامس عمليا مع مدربني
ومدربــات يعــززون القدرات،
ويرشحون جوانــب ترقية األداء
يف التدريس الجامعة ،ويصدرون
حكما باالجتياز أم ال.
من جهــة أخــرى ،اختتمت
الجامعة برنامــج التهيئة ألعضاء
هيئة التدريس الجدد والذي أقامه
مركز تنمية القيــادات والقدرات،
وحــره  20متدربا ومتدربة من
الجنســن ،حيث يعرف الربنامج
عضو وعضــوة هيئة التدريس بما
يــدور يف الجامعة من أمور كثرية،
منها :البحــث العلمــي ،وأمور

الجودة التي ترتقي بأعضاء هيئة
التدريس ،ويطلعــون عىل معالم
الجامعة ومنطقة القصيم ،وتتيح
لهم الفرصة للقاء عمداء الخدمات

املساندة بالجامعة وتهيئتهم تهيئة
تجعلهم يكونــون أعضاء فاعلني
داخل جامعتهــم لريتقوا بالعملية
التعليمية والبحثية يف الجامعة.

جانب من البرنامج
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أمير القصيم يفتتح جدول أعمال ورشة عمل «المساعدة في وضع
أساسيات التنمية لمناطق المملكة في ظل رؤية »2030
أكد صاحب السمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيــم ،أن التفكري القيادي املحنك
انصب عىل دعم أبجديات رؤية اململكة 2030
ملا بعد النفط ،وســعي حكومتنا الرشــيدة
بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل ســعود ،وويل عهده األمني
حفظهما الله -إىل تعزيز وتنويع االقتصادوتقليل االعتماد عىل النفط ،مشــرا ً سموه إىل
أن اململكة ومنذ نشأتها عىل يد املؤسس امللك
عبدالعزيز -رحمه الله -وهي تسعى إىل العمل
املتواصل والتطوير املستمر حتى انطلقت هذه
الرؤية الطموحة رؤية اململكة .2030
وقال ســموه خالل افتتاحــه يف قاعة
املؤتمرات بإمارة املنطقة جدول أعمال ورشة
العمل «املســاعدة يف وضع أساسيات التنمية
ملناطق اململكة يف ظل رؤيــة  ،»2030التي
ً
ممثلة يف إمارة املنطقة،
تنظمها وزارة الداخلية
بالتعــاون مع وزارة االقتصــاد والتخطيط
وبرنامج مرشوعات« :إن التفكري القيادي الذي
أطلق الرؤية وحدد مســتهدفاتها وخططها،
بتوجيهــات كريمــة من خــادم الحرمني
الرشيفني ،وســمو ويل عهده األمني ،لتحقيق
أكرب وأعــى درجات التنمية ،والتطلعات التي
ينشــدها الجميع لهذا الوطن املبارك ،كاشفا ً
أنه إذا أمعن كل إنســان منصف يف كل الدول
املتقدمة وجد أن من مقومات تطورها وجود
خطط تطويريــة طويلة املدى ،تســهم يف
تحقيق التنمية املســتدامة ،وتسهم يف رفع
معدل دخلها القومي ،مرحبا ً بكافة منسوبي
وزارة الداخلية ،ووزارة االقتصاد والتخطيط،
ومرشوعــات ،ووجودهم بيننــا يف املنطقة
ملناقشة ذلك من خالل هذه الورشة”.
وأضاف سموه :أن هناك مصطلحا يجب
أن يكون يف الحسبان ،إذ إن القيادة -حفظها
الله -تنظر إىل مســتجدات الزمن ،وما نحن
فيه من تطور مستمر ،لتحقيق أعىل درجات
التنمية بآليــات ومهنية عالية إلعادة وهيكلة
وصيانة ما تتطلبــه هذه الرؤية تجاه أجهزة

واقتصاد مزدهر ،ووطــن طموح ،ولتنويع
االقتصاد ،وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنني
واملواطنات.

الدولة كافة أو املواطنني ،كاشفا ً أن التطوير
املستمر واإلصالح والذي نحتاجه لن يكون إال
بالتناغم والتعاون من املواطنني مع قياداتهم،
الذين يحققون بتالحمهم النجاحات املتتالية
للخطط البعيــدة املدى التي يعــود نفعها
وثمارها لهــم ،داعيا ً إىل تناغم املســؤولني
واملواطنني مع قيادتهم -أيدها الله -يف العمل
عىل مستهدفات رؤية اململكة .2030
وبني ســمو أمري منطقة القصيم الدور
املهم والكبــر الذي هو عــى عاتق جميع
القطاعات ومســؤوليها ،وما هو واجب عىل
املســؤولني ،لخدمة ودعم توجه هذه الدولة
املباركة يف رؤية اململكة  ،2030من خالل مثل
هذه االجتماعات التي خصصت لبحث الرؤية،
وما قامت به إمــارة منطقة القصيم وغريها
بتدشــن مكتب للرؤية ،يرشف عليه وكيل
إمارة املنطقة الدكتــور عبدالرحمن الوزان،

مثنيــا ً عىل الجهد املبــارك واملتابعة اليومية
التي يقوم بها ،مع كافة الجهات باملنطقة منذ
افتتاحه ،ســائالً الله أن يديم عىل هذه البالد
أمنها وأمانها واستقرارها ونماءها وثرواتها،
ومقوماتها ومكتســباتها ،وعىل رأسها خدمة
بيت الله الحرام وبيت رسوله محمد ،صلوات
الله وسالمه عليه.
وأوضــح صاحــب الســمو امللكي أن
هذه البالد لديها الطمــوح الكبري يف تحقيق
عال يف االقتصاد ،مفيدا ً بأن رؤية
مســتوى ٍ
اململكــة  2030طموحها ال حــدود له نحو
تحقيق مســتوى اقتصادي مميز لهذه البالد
املباركة ،موجهــا ً القطاعات كافة يف املنطقة
ومسؤوليها ومواطنيها إىل العمل بروح األرسة
الواحدة لتحقيق مستهدفات الرؤية املستدامة،
مشــرا ً إىل أنه علينا أن نواكب هذا التطور يف
كافة األجهزة الحكومية التي لم تعد أدوارها

كما كانت ،حيــث إن دور إمارة املنطقة وكل
الجهات هو دور تنموي ،ليكون مواكبا ً للرؤية
وما هو مخطط له من حكومتنا الرشــيدة،
أيدها الله.
وبدأ الحفل املعد بهذه املناســبة بآيات
من الذكــر الحكيم ،ثم عــرض مرئي عن
تدشني مكتب تحقيق الرؤية يف إمارة القصيم
والتعريف به.
عقب ذلك أبدى املدير العام لشؤون املدن
واملناطق يف وزارة االقتصاد والتخطيط زياد
اليامي ،شــكره وتقديره لسمو أمري منطقة
القصيم عىل حســن االستضافة واالستقبال،
رافعا ً شكره للقيادة الكريمة -أيدها الله -عىل
ما تبذله من عطاء ملواكبة التطور الحضاري،
وما تقدمه -أعزها اللــه -من دعم قوي يهم
ويخدم جميــع أفراد املجتمــع ،من خالل
هذه الرؤية التــي تعتمد عىل مجتمع حيوي،

ً
جذبا للزوار ومنفعة اقتصادية لألسر..
أكد على فخره بالتنوع الذي يعكس

وبني اليامــي أن منطقة القصيم تتمتع
بعدة مقومات جاذبة وحيوية منها االقتصادية
والسياحية والزراعة ،وموقعها الفريد ،ونموها
االقتصادي والثقــايف واالجتماعي امللحوظ،
الفتا ً االنتباه إىل أن وزارة االقتصاد والتخطيط
تدرك أهمية منطقة القصيم ومحافظاتها.
إثر ذلك قــدم عرض تعريفي عن وزارة
االقتصاد والتخطيــط ،وجهودها من خالل
مكاتب الرؤيــة يف مجالس املناطق باململكة،
ودورها يف تطبيق الرؤية والسري بها قدما ً وفق
ما هو مخطط له ،وأدوار الوزارة ومهامها يف
التمكني والدعم من خالل التخطيط الوطني
االقتصادي ،ووضع سياســيات يف ذلك عرب
الخطط االقتصادية.
كما قدم املهندس عــي الغامدي مدير
إدارة املعرفة األساسية من الربنامج الوطني
لدعم إدارة املرشوعات والتشغيل والصيانة يف
الجهات العامة (مرشوعات) عرضا ً عن دور
الربنامج يف دعم تنمية املناطق.
حرض جدول أعمال الورشة وكالء إمارة
القصيم ،ومديرو اإلدارات الحكومية باملنطقة،
وعدد من املســؤولني يف وزارة الداخلية ومن
وزارة االقتصــاد والتخطيــط ومن برنامج
مرشوعات.

 ..ويرعى اليوم الذهبي لمهرجان الحنيني الثالث بمحافظة عنيزة
رعى صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم« ،اليوم الذهبي»
ملهرجــان الحنينــي الثالث،
واملقام يف ســوق املســوكف
باملحافظــة بتنظيم من الغرفة
التجاريــة الصناعية بمحافظة
عنيزة ،وبحضور محافظ عنيزة
عبدالرحمــن الســليم ووكيل
املحافظة سعد السليم ،ورئيس
الغرفــة التجاريــة الصناعية
باملحافظــة محمــد املــوىس،
ورئيــس لجنة األهــايل محمد
القــايض ،ومديــري الجهات
الحكومية واألمنية.
حيث تجول ســمو األمري

فيصل بن مشــعل فور وصوله
ملقــر املهرجــان ،مطلعا ً عىل
التوســعة الجديــدة لســوق
املســوكف ،ومعــرض «وحدة
أمــه» ،والقاعة املخصصة ملنتج
الحنيني ،وأكثــر من  90ركنا
مجهزا يعمل به شباب وفتيات
محافظة عنيــزة ،باإلضافة إىل
األركان املتنوعة والتي اشتملت
عــى الفن التشــكييل والتقنية
واملنســوجات اليدوية والقطع
األثريــة والقديمــة ،فضالً عن
مرسح الطفل وجلسات العوائل
والضيافة ،وعــدد من األركان
التوعويــة املشــاركة من قبل
الجهات الحكوميــة والخاصة
باملحافظة.

وعرب صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقــة القصيم ،عــن فخره
واعتزازه بالتنوع الذي تشهده
املنطقة من خــال املهرجانات
املتعــددة التي تعكــس جذبا ً
للــزوار ومنفعــة اقتصادية
لألرس ويف كافة املناشط ،مشيدا ً
بالجهود املبذولــة يف مهرجان
الحنينــي يف نســخته الثالثة،
والــذي عكس كرنفــاال ً خادما ً
للشــباب والفتيات من خالل ما
يتم عرضه من أعمال ورســم
وفنون.
مبينــا ً أن أبنــاء املنطقة
قــادرون دائمــا ً عــى تقديم

األجمل من خــال أعمالهم وما
تقدمه أيديهم ،ومشــرا ً إىل أن
حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز ،وسمو ويل عهده
األمني- ،حفظهما الله -حريصة
كل الحرص عــى أن يكون كل
محفل قائم عىل أيدي أبناء هذا
الوطن وجهدهم ،وأن يكون كل
ما بداخله من أعمــال ومواقع
وأفكار قائمة بهم وعىل أيديهم،
مقدما ً شــكره لكافــة الجهود
املبذولــة يف املهرجان ،ســائالً
املوىل -عز وجــل -أن يبارك يف
هذه البالد ويف قيادتها وأبنائها،
وأن يديــم عليهــا نعمة األمن
واألمان والنماء الدائم.
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األميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل ترعى تكريم
 137طالبة متفوقة بجائزة بني زامل بعنيزة
نيابــة عــن صاحبة الســمو
األمــرة عبري بنت ســلمان املنديل
حرم أمري منطقة القصيم رئيســة
اللجنة التنموية النســائية باملنطقة،
رعت صاحبة الســمو امللكي األمرية
ملياء بنــت فيصل بن مشــعل بن
ســعود بن عبدالعزيــز حرم نائب
أمري منطقة القصيــم ،عىل مرسح
مركز امللك فهد الحضاري بمحافظة
عنيــزة ،حفل تكريــم  137طالبة
متفوقة بجائزة بنــي زامل لتكريم
الطالبات املتفوقات لعام 1439هـ
يف نسختها العرشين ،بحضور حرم
وكيل إمارة منطقــة القصيم منرية
بنت عبدالرحمن الطريقي ،ومساعد
مدير تعليــم محافظة عنيزة للبنات
لولوة الخمريي ،وعدد من القيادات
التعليميــة والرتبويــات وأمهات
الطالبات.
وأعربت صاحبة السمو امللكي
األمرية ملياء بنت فيصل بن مشــعل
بن سعود بن عبدالعزيز حرم نائب
أمري منطقة القصيــم ،عن فخرها
واعتزازهــا بالطالبــات املتفوقات،
مؤكدة ســموها عىل أن هذا التميز
واإلبــداع والتفوق هو من ســمات
فتيــات الوطــن الالتي يرســمن
من خــال تفوقهن لوحــة البناء

للمســتقبل ،متمنية لكافة املتفوقات
مزيدا ً من اإلبــداع والنجاح لخوض
غمار املســؤولية وخدمــة الوطن،
مشــرة إىل أن تفوقهــن هو عامل
مسهم يف صناعة املســتقبل وبناء
الوطن من خالل اكتســاب العلوم
النافعة ويف كافة املراحل الدراسية،
ومقدمة شــكرها للجميــع عىل ما
يبذلونه من جهــود من أجل فتيات
هذا الوطن ،وشكرت كافة منسوبات
تعليم محافظة عنيزة ،ســائلة املوىل
عز وجل -أن يديم عىل هذا الوطننعمة األمن واألمان والنماء الدائم.
بــدأ الحفل بآيات مــن الذكر
الحكيــم تلتهــا الطالبــة جيداء
الحميدي ،بعــد ذلك قدمت طالبات
االبتدائيــة  35أنشــودة ترحيبية،
ثم ألقت قائدة املتوســطة الخامسة
نــدى القرطون كلمــة إدارة تعليم
عنيــزة ،والتي قدمت مــن خاللها
شكرها وتقديرها لسمو حرم نائب
أمري منطقة القصيــم عىل رعايتها
هذا الحفل ،والــذي يعد دعما ً دائما ً
منها للعمليــة التعليمية والرتبوية،
مقدمة شــكرها لراعي الجائزة عىل
دعمه املتواصل للتفوق ،وتشــجيعه
التواصل وتحفيزه لطالبات محافظة
عنيــزة ،مهنئــة كافــة الطالبات

تعليم القصيم تحقق المركز
األول في التميز بالتوثيق
لبرامج «األمن والسالمة»
حققــت اإلدارة العامــة للتعليم بمنطقة
القصيــم املركــز األول يف التميــز بالتوثيق
والتغطية اإلعالمية لربامج وفعاليات إدارة األمن
والسالمة املدرسية عىل مستوى وزارة التعليم،
ويأتي هذا التميز من قبل إدارة األمن والسالمة
املدرسية بتعليم القصيم ،بعد أن أبرزت إعالميًا
األعمــال املنفذة ،ممثلة يف الربامــج التدريبية
واللقاءات واملبادرات ملنســوبي ومنســوبات
مدارس املنطقــة خالل الفصل األول من العام
الدرايس 1440 /1439هـ.
وبني مدير إدارة األمن والسالمة املدرسية
عبداملحســن الحربي أن إدارة األمن والسالمة
أقامــت  6لقــاءات اســتهدفت  1161قائدًا
ً
ومنسقا ومنسقة يف املدارس ،وقدمت 4
وقائدة
مبادرات وطنية اســتفاد منها  276من القادة
واملنسقني والحراس ،فيما نفذت  2466خطة
إخــاء بواقع  668خطة للبنني و  1798خطة
للبنات ،اســتفاد منها  405341من منسوبي
املدارس من الطالب واملعلمــن يف القطاعني،
إضافة إىل برامــج تدريبية بواقع  24برنامجً ا
يف اإلســعافات األولية ،و 73برنامجً ا يف اإلخالء
واإلطفاء ،و 8برامج يف الســامة واملنشــآت
التعليمية ،لـ 22573مستفيدًا.
من جانبه ،هنأ املدير العام للتعليم بمنطقة
القصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان ،إدارة األمن
والسالمة املدرسية ،بحصولها عىل املركز األول
عىل مستوى إدارات التعليم باململكة ،يف التوثيق
والتغطية اإلعالمية لربامــج وفعاليات التوعية
باألمن املــدريس ،مثنيا ً عــى الربامج املقدمة
للميدان وشموليتها قطاعي البنني والبنات.

املتفوقات ومشــيدة بالروح العالية
لفريق العمل وكافة اللجان العاملة
والذي أسهم يف تحقيق هذا النجاح.
ومــن ثــم قدمت وفــاء بنت
عبدالعزيز الســليم كلمــة األرسة
الداعمة للجائزة ،وعربت من خاللها
عن فخرهــا واعتزازها بهذه النخبة
من الطالبات املتفوقات ،مشرية إىل أن
الدعم املقدم يعكس تقديرا ً وتشجيعا ً
لهذه النخبة التي يتطلع منها الجميع
أن تســهم يف النهــوض بالوطــن
واالرتقــاء به ،موضحــة أن جائزة
بني زامل لتكريم الطالبات تواصل
استشــعارها للدور الحيوي للمرأة
يف خدمة وبناء الوطن ،تماشــيا ً مع
توجه القيادة -أيدها الله -وتشجيع
متواصل من ســمو أمــر منطقة
القصيم وســمو نائب أمري منطقة
القصيم ،مقدمة شــكرها وتقديرها
لصاحبة الســمو امللكي األمرية ملياء
بنت فيصل بن مشــعل بن ســعود
بن عبدالعزيز ،عىل دعمها ورعايتها
لهذا الحفل ،ومقدمة شــكرها لكافة
الجهــود املبذولــة يف إدارة تعليم
محافظة عنيــزة وكافة فريق العمل
عىل كل دعم ومساندة.
إثر ذلــك توالت فقرات الحفل،
حيث قدم قســم النشــاط بتعليم

عنيزة أوبريــت قناديل املعايل ،بعد
ذلك قدمت مســرة املتفوقات ،تلت
ذلك كلمة الطالبات قدمتها املتفوقة
جنى العقيل أكدت من خاللها عىل أن
اإلنسان يسعى دائما ً لتحقيق النجاح
ومواصلة البناء عــر علمه وتفوقه،
مشرية إىل أن عىل كافة الطالبات أن
يقدمن كل جهــد واجتهاد للوصول
للمعايل وتحقيق النجاح املراد دائماً،
منوهة بما تتلقاه الطالبات من دعم
ومتابعة وجهــود متتالية من قبل
كافــة الرتبويات وتعليــم محافظة
عنيزة وداعميها ،والذي عكس نجاح
وحصيلــة تلك االجتهــادات يف هذا
اليوم املبــارك ،مؤكدة عىل أن رعاية
سمو حرم نائب أمري منطقة القصيم
لجائزة بني زامــل للتفوق العلمي
تعكس حرص القيادة عىل تشــجيع
وتحفيز التفوق واملتفوقات وسعادة
متناهية بني كافة الطالبات ،مقدمة
كل الشــكر والعرفان لهذه الرعاية
والدعم الدائم لسموها.
ويف ختام الحفل كرمت ســمو
األمرية ملياء بنت فيصل بن مشــعل
الداعمني للجائزة ،وســلمت سموها
جوائز التفوق لـ 137طالبة متفوقة
من طالبات محافظة عنيزة ،وكرمت
فريق العمل.

سياحة القصيم تبحث مع شركائها الحكوميين
آلية ضبط األنشطة السياحية
نظم فــرع الهيئــة العامة
للســياحة والــراث الوطني يف
منطقة القصيم ،بمشاركة اإلدارة
العامة للرتاخيص بالهيئة ،اجتماعا
مع الــركاء الحكوميني بمنطقة
القصيم بمقر الهيئة بربيدة ،ضم
االجتماع ممثلــن ألمانة القصيم
ورشطة القصيــم والدفاع املدني،
وقد تنــاول االجتماع مناقشــة
أوضاع املنشآت الســياحية التي
تمارس العمل دون الحصول عىل
تراخيص نظامية ملزاولة النشاط،
واالقرتاحــات املناســبة ملعالجة
أوضــاع هذه املنشــآت املخالفة،
وتفعيل أنظمة الرشكاء الحكوميني
لتصحيح أوضاع األنشطة املخالفة،
كما جرى تبادل بيانات األنشــطة
السياحية املرخصة وغري املرخصة
وإعداد إجراء للتعامل مع املنشآت

غري املرخصة من خالل فريق عمل
مشرتك يشــكل لهذه املهمة ،مع
تخصيص منسقني ملتابعة تفعيل
توصيات االجتماع.
وأوضح املديــر العام للهيئة
العامة للســياحة والرتاث الوطني
بالقصيم إبراهيم بن عيل املشيقح،
أن االجتماع الــذي نظمته الهيئة
مع رشكائها الحكوميني باملنطقة
يأتي تماشــيا مع توجهات الهيئة
يف معالجة أوضاع املنشآت واملرافق

الســياحية التــي تعمــل بدون
تراخيــص نظامية ،بهدف حماية
املنافسة العادلة ،وتنظيم الصناعة
لتهيئة بيئة صحية مناسبة تخدم
الوجهة السياحية ،مقدرا ً للرشكاء
تفاعلهــم وحرصهــم عل ضبط
املخالفــات واملخالفــن ،واألخذ
بآرائهم واقرتاحاتهم ،بما يثمر يف
نهاية األمر بإيجاد قطاع سياحي
متنا ٍم وجاذب ،مســهم يف تنويع
الدخل الوطني للمملكة.

ضبط  419مادة تبغ في جولة ميدانية بالبدائع
ضبطت اللجنة الوطنيــة ملكافحة التبغ
بالقصيم  419مادة مخالفة ألنظمة مكافحة
التبغ ،وذلك بعد جولــة ميدانية نفذتها عىل
منافذ البيع يف محافظة البدائع اإلثنني املايض.
وأوضحــت املديرية العامة للشــؤون
الصحية بمنطقة القصيم ،أن الجولة امليدانية
شــاركت فيها عدة جهــات حكومية تمثل
عضويــة اللجنة ،وتم خاللهــا الوقوف عىل

تطبيق أنظمة مكافحــة التبغ يف منافذ البيع
بمحافظة البدائع.
وأشــارت صحة املنطقة ،إىل أن الجولة
شــهدت ضبطا ومصادرة وإيقاع خمســة
تعهدات عىل منافذ بيــع التبغ ،وضبط 364
كيس تمباك أقل من  500جرام ،وسبع علب
دخان أقل من  20ســيجارة  45مثبتا للتبغ،
وثالثة كيلوات تنباك مجهول املصدر.

فحوص دقيقة ألطباء الوالدة
ببريدة تكشف أسباب معاناة رضيع
من التقيؤ المتكرر

أسهمت الفحوص الدقيقة
بفضل من الله -بمستشــفىالــوالدة واألطفــال بربيدة يف
تشــخيص حالة طفل حديث
الــوالدة كان يعاني مشــاكل
تنفســية وتقيــؤا متكــررا،
ليكتشــف األطباء أنه يعاني
انفتاقا باملعدة باتجاه الصدر،
وتم إجراء عمل جراحي ناجح
اختفت معه تلك األعراض.
ووفقا ً للتفاصيل الطبية،
فإن أطباء املستشــفى كانوا
قــد أجــروا فحوصــا طبية
شــاملة وأشــعة تشخيصية
ملعرفة األسباب ودوافع الحالة

املرضية لطفــل حديث الوالدة
يعاني مشاكل تنفسية وتقيؤا
متكــررا يف أوقــات متفاوتة،
ليتبني أنه يعاني انفتاقا باملعدة
نحو الصدر ،ليســتقر الرأي
الطبي بإجــراء عمل جراحي
باالســتعانة باملنظار بإرجاع
املعدة للبطن مع إصالح الفتق،
وتمت العملية بنجاح.
وبينــت املعلومات الطبية
أن حالة الطفل تحســنت بعد
الجراحة ،وتم إرضاعه بشكل
طبيعــي ،دون أية مشــاكل،
وخرج من املستشــفى وهو يف
حالة صحية جيدة.

«تقني القصيم» يقيم مسابقة
المهارات الوطنية للبنين والبنات

يقيم التدريــب التقني
واملهنــي بمنطقــة القصيم
مســابقة املهــارات الوطنية
للبنني والبنات تحت سن 23
ســنة خالل الفرتة من  7إىل
 8جمــادى الثانية 1440هـ
للمتسابقني بمنطقة القصيم
من البنني يف الكليــة التقنية
بربيــدة ،وللمتســابقات من
البنات يف مقــر الكلية التقنية
للبنات بالرس.
وأكد املدير العام للتدريب
التقنــي واملهنــي بمنطقة
القصيــم محمد املــذن ،أن
املســابقة تهــدف إىل جذب
الشــباب ذوي املهــارة من
طــاب وطالبــات التعليم
الجامعــي والتعليــم العام
والتدريــب التقنــي ،وكذلك
املوهوبني واملوهوبات لتشجع
الشباب والفتيات عىل اكتساب
املهارات التقنية ،واكتشــاف
مهاراتهم وتشــجيعهم عىل
االبتــكار واإلبــداع ،وإيجاد

فرص التعاون بني املتسابقني
والقطاعات املختلفة.
وأوضــح «املــذن» أن
الفائزين والفائــزات يف هذه
املسابقة سريشحون مبارشة
للمسابقة عىل مستوى اململكة
ومن ثــم العامليــة للمهارات
التي تستضيفها روسيا صيف
2019م ،مشريًا إىل أن املسابقة
التي تنظمها املؤسسة العامة
للتدريــب التقنــي واملهني
رصدت للفائزيــن بها مبالغ
مالية ملهاراتها االثنتي عرشة
واملتمثلة يف “الرسم بالحاسب،
والحلــول الربمجية لألعمال،
والتمديــدات الكهربائيــة،
وإدارة نظــم الشــبكات،
واإللكرتونيــات ،وتقنيــة
السيارات ،والتربيد والتكييف،
واللحام والســيارات” ،فيما
خصص منها ثــاث مهارات
للبنــات تقنية ،وهي “األزياء،
وتصفيف الشعر ،والتصميم
الجرافيكي”.
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برعاية سمو األمير الدكتور فيصل بن مشعل

الجامعة تنظم المؤتمر الدولي األول لتقويم أداء عضو هيئة التدريس
في ضوء التوجهات الوطنية والدولية الحديثة

مدير الجامعة يؤكد على أهمية االرتقاء بأداء
عضو هيئة التدريس من خالل عملية تقويم مبنية
على أسس علمية لضمان التحسين بشكل مستمر
رعى صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيــم ،املؤتمر الدويل
األول "لتقويــم أداء عضو هيئة
التدريــس يف ضــوء التوجهات
الوطنية والدولية الحديثة" ،والذي
نظمته جامعــة القصيم ممثلة يف
كلية الرتبيــة يومي األحد واإلثنني
املوافقني 14-15/5/1440هـ،
بمشــاركة عدد من املختصني يف
عدة جامعات من داخــل اململكة
وخارجها.

الداود :الجامعة تعد األكبر
في المملكة بـ  38كلية وأكثر
من  71ألف طالب وطالبة
وأكد معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بــن حمد الداود مدير
الجامعة ،خالل افتتاح املؤتمر ،أن
عضو هيئــة التدريس بالجامعات
يعد العنــر الرئيــس يف إنتاج
املخرج النهائي بمــا يقوم به من
أدوار مهمــة ومفصلية يف تحقيق
أهداف الجامعة من تدريس وبحث
علمي وخدمة للمجتمع ،مشــرًا

إىل أن جامعة القصيم تعد رصحً ا
علميا ً كبــرًا يضم أكثر من 4400
عضو هيئة تدريــس يف  38كلية
للطــاب والطالبــات منترشة يف
محافظــات املنطقة ،ويدرس فيها
أكثر من  71ألــف طالب وطالبة،
كما توجت الجامعــة بحصولها
عىل االعتماد األكاديمي املؤســي،
وجاءت يف املركــز الثاني يف عدد
برامجها املعتمدة.
وأشــار "الداود" إىل أهمية
االرتقاء بأداء عضو هيئة التدريس
من خــال عملية تقويم مبنية عىل
أســس علمية لضمان التحســن
بشكل مستمر ،األمر الذي ينعكس
إيجابا عــى جودة املؤسســات
التعليمية ومخرجاتها.
وأضاف :أن هذا املؤتمر جاء
لتحقيق أهــداف اململكة  2030يف
التعليم ،والتي لن تتحقق إال بأداء
متقن ومتميز من قبل عضو هيئة
التدريس الذي يحتل مركزا رئيسيا
يف أي نظــام تعليمي ،لذا تحرص
النظم التعليمية عىل تحسني أدائه
وتطويــره لضمان اســتمرارية
العملية التعليمية وتحقيق أهدافها
املرجــوة ،مشــرً إىل أن ذلك لن
يأتي إال بتقويــم أدائه نحو املهام
واملمارســات املنوطة به لضمان
جودة األداء وفق ما تنادي به كثري

فيصل بن مشعل

من الدراســات الرتبوية الحديثية،
ومعربًا عن أمله يف أن يقدم املؤتمر
من خالل توصياته إطارا ً مقرتحا ً
يف عملية تقويــم أداء عضو هيئة
لتدريس مبنية عىل أســس علمية
موضوعية ،ويكون مرجعا علميا
تســتفيد منه الجامعات الوطنية
والعلمية.
وقدم "الداود" الشكر الجزيل
لســمو أمري املنطقة لرعايته هذه
املؤتمر وافتتاحه واالهتمام بمسرية
الجامعة والدعم املستمر ملناشطها
وبرامجها وفعالياتها ،ولجميع من
حرض وشــارك يف املؤتمر ،سائال
الله أن يحفظ هذا الوطن ،ويتغمد
شهداءنا برحمته ويشفي جرحانا
إنه سميع مجيب.

4400
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مؤتمر تقويم أداء 09

عضو هيئة التدريس

السليمان :تبرز اليوم مهمة الجامعات كعامل مؤثر في تحقيق األهداف الوطنية
السنيدي :الجامعات تقدم لطالبها تخصصات
علمية وتطبيقية يحرص عليها سوق العمل
من جهته ،أكد رئيس اللجنة
التنظيمية للمؤتمــر عميد كلية
الرتبية الدكتور ســامي بن فهد
الســنيدي ،أن التعليم بصورة
عامة والتعليم الجامعي بصورة
خاصة يشــهد خــال العقدين
األخريين يف كثري من بلدان العالم
حركة إصــاح وتطوير للعملية
التعليمية باملرحلــة الجامعية،
وذلــك لتحقيــق التميــز لدى
الخريج الجامعي الذي يسمح له
بمواجهة التحديات التي يفرضها
القرن الـــ ،21لذا أولت حكومة
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبد العزيز -حفظه
اللــه -اهتماما بالغــا بالتعليم
الجامعي حتى حققت الجامعات
الســعودية يف عهــده طفــرة
تعليمية كربى ،مشريًا إىل أن هذه
الجامعات أصبحت تقدم لطالبها
تخصصات علميــة وتطبيقية
يحرص عليها سوق العمل.
وأشــار رئيــس اللجنــة
التنظيميــة للمؤتمر إىل رضورة
تطوير تقويــم أداء أعضاء هيئة
التدريــس يف الجامعات؛ لقياس

أدائهم وتطوير أسلوب التحسني
املستمر بأســلوب علمي حديث،
ضمن عملية الجــودة التعليمية
لهذه املؤسســات ،ولذلك جاءت
فكرة املؤتمــر والذي حرصت
جامعة القصيــم ممثلة يف كلية
الرتبيــة بتوجيه من معايل مدير
الجامعــة عليه للتعــرف عىل
األســاليب العلميــة والعملية
لتقويم أداء عضو هيئة التدريس
ليكون إضافة نوعيــة للعملية
التدريســية والبحثيــة وخدمة
املجتمع ،وحتى يتمكن من القيام
بمهامه وواجباته والهدف منها
التحسني والتطوير املستمر.
وأضــاف "الســنيدي" أن
املؤتمر يهــدف إىل تعميق دور
الجامعة يف تحقيق رؤية ،2030
والتعرف عىل التوجهات الوطنية
والدولية واالستفادة من تجارب
بعض الجامعــات الرائدة ذات
التقييم املرتفــع عامليا يف تقويم
عضو هيئة التدريس ،كما يهدف
إىل بناء معايــر ألدائه ،وتحديد
املقاييــس واملــؤرشات التــي
تعتمد عليهــا الجامعة للتقويم،

وللوصول إىل تصميم إطار يتم
فيه التقويم من خالل االستفادة
من مقرتحات وخطط استرشافية
لتفعيــل معايــر التقويم لنرش
ثقافته وبيــان أهميته كمدخل
إلصالح التعليم الجامعي.
وتنــاول املؤتمــر العديد
مــن املحاور مــن أهمها تقويم
املمارسات التدريســية والنمو
املهنــي واملشــاركة املجتمعية
لعضو هيئة التدريس ،باإلضافة
إىل تقويم عالقتــه مع االبتكار،
واإلبــداع ،وتقويمــه يف ضوء
معايــر االعتمــاد األكاديمي
املؤسيس والربامجي ،واالطالع
عىل بعض التوجهــات الوطنية
والدولية ،بمشــاركة العديد من
الباحثني واألكاديميني من داخل
اململكة وخارجهــا ،حيث كانت
املشــاركات من خــارج اململكة
مــن جمهورية مــر العربية
والجزائــر واألردن ،وتنوعت
مجاالت األوراق العلمية املقدمة
للمؤتمر لتصل إىل  100مشاركة،
وبعــد الفحــص والتحكيم من
اللجنة العلمية وصلت املشاركات
إىل  32بحثا ً تغطي كافة محاور
املؤتمر.
وألقــى الدكتــور بندر بن
محمد السليمان األستاذ املساعد
بقســم اإلدارة والتخطيــط
الرتبوي بجامعــة اإلمام محمد
بن ســعود اإلســامية ،كلمة

املشــاركني يف املؤتمــر ،وقدم
فيها الشــكر لصاحب الســمو
امللكي األمري الدكتور فيصل بن
مشــعل أمري منطقــة القصيم،
عىل رعايته الكريمــة للمؤتمر،
مؤكدًا أن هذه الرعاية تشــر إىل
حرص حكومتنا الرشيدة بقيادة
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز ،وسمو
ويل عهد األمني صاحب الســمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان
حفظهما اللــه -عىل رعايتهماللعلم ودعم العلماء ،والســعي
الحثيث نحو تطوير بيئته ،ورفع
كفاءة منسوبيه.
وأشــار "الســليمان" إىل
أن املؤتمر وضــع نصب عينيه
التوجهات الوطنية ورؤية اململكة
 ،2030حيث تــرز اليوم مهمة
الجامعات كعامل مؤثر يف تحقيق
األهــداف الوطنيــة ،من خالل
مهام وأدوار الجامعات املتعارف
عليهــا وهي التعليــم والبحث
العلمــي وخدمة املجتمع ،مؤكدًا
أنــه كان لزاما ً عــى الجامعات
الســعي إىل تحقيق التنافســية
املحلية والدولية التي تضمن رفع
مســتوى مخرجاتها ،من خالل
بناء استقالليتها وتنمية مواردها
ورفع كفاءة وجودة التشــغيل
واإلنفــاق ،ولذا تــرز أهمية
تقويم أداء عضو هيئة التدريس
بالجامعــات الســعودية ،حتى

السليمان

تكــون الجامعات العبًا مؤث ًرا يف
التنمية واالقتصاد الوطنيني.
وأشاد "الســليمان" باسم
كافة املشــاركني يف املؤتمر من
الباحثــن والباحثــات بدعم
ومتابعــة وزارة التعليم ،وعىل
رأســها معايل الوزير الدكتور
حمد بن محمد آل الشيخ ،ومعايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمــد الداود مديــر جامعة
القصيم ،ومنظمو املؤتمر ،مؤكدًا
عىل ثقته يف أن يقدم هذا املؤتمر
-بإذن اللــه -إضافة مهمة نحو

تطوير تقويــم أداء عضو هيئة
التدريس يف الجامعات السعودية
لتنافس مثيالتها يف العالم ،داعيا
الله -عز وجــل -أن يكلل هذه
الجهود بالنجــاح ،وأن يرزقنا
اإلخالص يف القول والعمل.
كما كرم سمو أمري القصيم
املشــاركني يف املؤتمر ،وواصلت
الجلسات العلمية انعقادها ،حيث
عُ قدت الجلسات العلمية عىل مدار
يومي املؤتمر ونوقشت خاللها
األبحــاث العلمية التــي قدمها
الباحثون املشاركون.

الجلسات العلمية للمؤتمر تناقش كافة محاور تطوير أداء األستاذ الجامعي
شهدت الجلسات العلمية للمؤتمر الدولي األول لتقويم أداء عضو هيئة التدريس التي عقدت بالمدينة الجامعية بالمليداء ،حراكًا علميًا مكثفًا ،حيث دارت
المناقشات لألوراق البحثية المشاركة ،والتي تناولت كافة جوانب ومحاور موضوع المؤتمر الذي نظمته الجامعة ممثلة في كلية التربية.
الجلسة العلمية األولى

القحطاني :التقييم وفق توجهات الجودة واالعتماد وربط الحوافز
التشجيعية وجوائز التميز بتلك المجاالت
حيث عقدت الجلسة األوىل
برئاســة وكيل جامعة القصيم
الدكتــور محمــد الســعوي،
وشارك بها الدكتور عبدالعزيز
بن ســعيد الهاجري القحطاني
عميد عمادة التطوير األكاديمي
والجودة بجامعــة امللك خالد،
وأســتاذ اإلدارة الرتبويــة
املشــارك بورقة بحثية بعنوان
"تقييــم أداء عضــو هيئــة
التدريس بالجامعات السعودية
يف ضــوء مجــاالت الجــودة
والتميز "أنموذجــا ً مقرتحاً"،
حيث هدف البحــث إىل تقديم
أنمــوذج مقــرح لتقييم أداء
عضو هيئة التدريس وذلك من

خالل االســتفادة من التجارب
والدراســات السابقة والوثائق
املتعلقة بتقييم أداء عضو هيئة
التدريــس يف مجــال الجودة
والتميز ،وقــد توصل البحث
إىل تقديم نمــوذج لتقييم أداء
عضو هيئة التدريس يشــتمل
عىل عــرة مجــاالت (التعليم
والتعلــم ،والبحــث العمــي،
وخدمــة املجتمــع ،والتوجيه
واإلرشاد األكاديمي ،والقياس
والتقويم ،والتعلم اإللكرتوني،
والجودة واالعتماد ،واملبادرات
واالبتكار ،األعمــال اإلدارية،
والصفات الشخصية).
وأوضحت الورقة البحثية

أن كل مجــال يحتــوي عــى
معايــر ومؤرشات ونســب
موزونــة ،يمكن مــن خاللها
تقييم أداء عضو هيئة التدريس
بالجامعات السعودية ،وخرج
البحث ببعض التوصيات منها:
نرش ثقافة تقييــم عضو هيئة
التدريــس يف ضــوء مجاالت
الجــودة والتميــز ،تطبيــق
األنمــوذج املقرتح لتقييم عضو
هيئة التدريــس بما يتوافق مع
توجهات الجــودة واالعتماد،
وتقديــم الربامــج التدريبية
الالزمــة لتطبيقــه ،وربــط
الحوافز التشــجيعية وجوائز
التميز بتلك املجاالت.

المشاركين بالجلسة
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الشبل :أهم معايير االعتماد األكاديمي المؤسسي المطورة الجديدة «البحث العلمي واالبتكار والشراكة المجتمعية»
البشر :تقديم برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس حول طرائق تنمية اإلبداع لدى الطالب وتشجيع الموهوبين
بعــد ذلك عــرض الدكتور
يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف
الشــبل األستاذ املشــارك بقسم
اإلدارة والتخطيط بجامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية دراسته
التي حملــت عنــوان "أنموذج
مقرتح لتقويــم أداء أعضاء هيئة
التدريس يف الجامعات السعودية
يف ضــوء :معايــر االعتمــاد
األكاديمي املؤسيس ،وبرنامج امللك
ســلمان لتنمية املوارد البرشية"،
والتي أظهــرت نتائجها أن واقع
تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس
يف الجامعــات الســعودية من
وجهة نظر :عمداء شؤون أعضاء
هيئة التدريس ،ومسؤويل املوارد
البرشية يف الجامعات ،فيما يتعلق
بأبعاد محــور وظائف الجامعة:
(التعلم ،والتعليم ،والبحث العلمي،
وخدمة الجامعة واملجتمع) ظهرت
بدرجــة متوســطة ،بينما كانت
يف أبعاد محور طرق وأســاليب
التقويم بدرجة متوسطة وقريبة
من ضعيفة ،كمــا بيّنت النتائج
أهم معايري االعتمــاد األكاديمي
املؤســي املطورة الجديدة ،التي
اشتملت عىل :الرسالة ،واألهداف،
والحوكمة ،والقيــادة ،واإلدارة،
والتعلم ،والتعليم ،والطلبة ،وهيئة
التدريــس ،واملوارد املؤسســية،

والبحــث العلمــي واالبتــكار،
والرشاكة املجتمعية.
كما شارك الدكتور بندر بن
محمد الســليمان األستاذ املساعد
يف قســم اإلدارة والتخطيــط
الرتبوي بجامعــة اإلمام محمد
بن ســعود اإلســامية بدراسة
بعنوان "تجــارب من الجامعات
األســرالية يف تقويم أداء عضو
هيئة التدريس ،وإمكانية تطبيقها
يف الجامعات الســعودية" ،وذلك
من خالل التعرف عىل واقع تقويم
أداء أعضاء هيئة التدريس يف عدد
من الجامعات األسرتالية الحكومية
من حيــث الحاجــة واألهداف،
والكشــف عــن أبــرز األدوات
واملعايري واملجاالت املســتخدمة،
إضافة إىل مناقشة إمكانية تطبيق
بعض هذه املعايــر واألدوات يف
نظريتها من الجامعات السعودية.
وأوضحت نتائج هذه الورقة
أن تاريخ إدارة تقويم أداء عضو
هيئــة التدريــس يف الجامعات
األسرتالية جاء بناء عىل الرغبة يف
اإلصالح والتغيري يف هوية تشغيل
وكفاءة الجامعات ،وهذا قد يتفق
مع بعض التطلعات التي يسعى
لها مستقبل التعليم يف السعودية،
والذي يسعى إىل تحقيق التنافسية
العامليــة مــن خالل مــا رؤية

الســعودية  ،2030إضافــة إىل
أهمية بنــاء منهجية إدارة تقويم
األداء الذي يعتمــد عىل الغرض
التنموي للفرد بما يحقق تطوير
الجامعة وتحقيق أهدافها ،وعدم
الرتكيز عىل بناء النظام السلطوي
أو الرقابي فقط ،وهذا ما يالحظ يف
التجربة األسرتالية ،كما أن طبيعة
األدوار التي يقوم بها عضو هيئة
التدريس يف الجامعات السعودية،
إضافــة إىل املرحلة الحالية والتي
تشهد أشكاال من التحول يف أنماط
املؤسسات العامة ،تحتاج إىل بناء
نظام تقويم لألداء يسهم يف تنمية
عضو هيئة التدريــس وتطوير
أدائه ورفــع مســتوى انتمائه
للجامعة ومســتوى مسؤوليته
يف تحقيــق أهدافهــا وتطلعاتها
اإلسرتاتيجية.
ثم قدمت الدكتورة منى بنت
عبدالله بن محمد البرش أســتاذ
مســاعد بقســم املناهج وطرق
التدريس ،ورقــة بحثية بعنوان
"تقويم املمارســات األكاديمية
لألستاذ الجامعي يف ضوء أهداف
رؤية اململكــة  2030يف التعليم
ُ
العايل"َ ،
البحث إىل
وهدَف هــذا
تقويــم املمارســات األكاديمية
لألستاذ الجامعِ ي ،وذلك من خالل

التع ُّرف عىل درجة ُّ
توفر املمارسات
األكاديمية لألســتاذ الجامعي يف
ضوء أهداف رؤية اململكة 2030
يف التعليم العايل ،من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس باألقســام
الرتبوية بجامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية.
وتوصــل البحــث إىل عدة
نتائج من بينهــا أن أفراد عيِّنة
البحث موافقــون بدرجة كبرية
إىل متوسطة عىل ُّ
توفر املمارسات
الجامعي،
األكاديمية لدى األستاذ
ِّ
كما قدمــت جملة من ُّ
الســبل
واملقرتَحات لتطوير املمارســات
الجامعي
األكاديمية لدى األستاذ
ِّ
يف ضــوء أهداف رؤيــة اململكة
( )2030يف التعليــم العــايل،
كان من أهمِّ هــا :تقديم الجامعة
تسهيالت ألعضاء هيئة التدريس
يف مجال البحــث العلمي وخدمة
املجتمع ،وتقديم الجامعة برامج
تدريبية ألعضــاء هيئة التدريس
حول طرائق تنميــة اإلبداع لدى
الطلبة ،وتشجيع املوهوبني منهم،
وأسلوب حل املشكالت ،والتدريب
عىل إسرتاتيجيات تحقيق الرؤية.
ويف ختام الجلســة تحدثت
الدكتورة نوال بنت سالم الرشود
أستاذ مساعد بكلية الرتبية جامعة
األمري ســطام بن عبدالعزيز عن

السعوي

ورقتها البحثيــة "تصور مقرتح
لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس
يف الجامعات الســعودية يف ضوء
معايــر االعتمــاد األكاديمي"،
وخلصت الدراســة إىل تقديم هذا
التصور ،يف ضوء معايري االعتماد
األكاديمي ،وكشــفت الدراســة
عن عــدة نتائج أهمهــا اعتماد
اختبــار لقياس قــدرات أعضاء
هيئة التدريس العلمية واحتساب

مشــاركات عضو هيئة التدريس
البحثية ضمن نصابه التدرييس،
وقدمت الدراســة عدة توصيات
منها االســتفادة مــن التصور
املقــرح لتقويم أداء أعضاء هيئة
التدريس يف الجامعات السعودية،
ومراجعة آليات وإجراءات تقويم
أداء أعضــاء هيئــة التدريس يف
الجامعات الســعودية بشــكل
مستمر.

الجلسة العلمية الثانية

الشربيني :حاجة بعض أعضاء هيئة التدريس ألسلوب «تقويم النظراء» إلعطائهم صورة موضوعية عن أدائهم التدريسي
العلياني :ضرورة مراجعة األدوات المستخدمة في تقويم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية
وشهدت الجلســة العلمية الثانية
للمؤتمر التي ترأســها األستاذ الدكتور
عبدالله بن عمر النجــار وكيل جامعة
امللك فيصل للشؤون التعليمية ،عرض
أكثر من دراسة ،حيث قدم الدكتور أحمد
بن يحيى الجبيــي ورقة علمية بعنوان
"تفعيل دور القيــادات الجامعية من
خالل معايري االختيــار وتقويم األداء"،
والتي تحدث فيها عــن العمليات التي
تتســم باختيار القيادات األكاديمية يف
وضعها الراهن وعــدم وضوح املعايري
واألســس التي يمكن االعتمــاد عليها
يف اختيــارات ناجحة تحقــق أهداف
املؤسســات ،وقد ينتج عن ذلك عدد من
اإلشكاليات التي يمكن التغلب عليها من
خالل وجود معايــر واضحة ومحددة
تعد أساسا ً اختيار التقويم يف آن واحد.
وهدفت هــذه الورقــة إىل إبراز
أهمية اختيار وتقييم القيادات العليا يف
الجامعات عىل أساس علمي وموضوعي،
وبالتــايل إيجاد معايــر علمية دقيقة
الختيار عمداء الكليات ووكالئهم ،وكذلك
رؤســاء األقســام العلمية يف الجامعة،
وقياس أدائهم بصورة مبنية عىل أسس
علمية مســتندة إىل الدراسات واملصادر
العلميــة ذات العالقة مع االسرتشــاد
بمرئيــات املســؤولني يف الجامعــة

ومنســوبيها من خالل عرض تجربة
جامعة امللك خالد كدراسة حالة يف هذا
الصدد.
فيما قدم األســتاذ املشارك بقسم
املناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام
الدكتور خالد بن إبراهيم بن عيل الرتكي
ورقة بعنوان "تصــور مقرتح لتطوير
أداء أعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم
االجتماعية بجامعة اإلمــام محمد بن
سعود اإلسالمية وفق األداء املتميز ألبعاد
نموذج تيباك ( ،")TPACKاســتوضح
فيها هدف البحث إىل تطوير أداء أعضاء
هيئة التدريس يف كلية العلوم االجتماعية
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
وفق األداء املتميــز ألبعاد نموذج تيباك
( ،)TPACKولتحقيــق هــذا الهدف
استخدم البحث املنهج الوصفي التحلييل
بتحديد أبعاد نمــوذج تيباك ومهاراتها
الفرعية املناســبة لتطوير أداء أعضاء
هيئة التدريس يف كلية العلوم االجتماعية
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
ومن ثم تحكيم هذه املهارات ،ويف ضوء
هذه األبعــاد ومهاراتها الفرعية تم بناء
بطاقة مالحظة لتعرف درجة توافر هذه
املهارات يف أداء أعضاء هيئة التدريس،
وتم تطبيقها عىل عينة من أعضاء هيئة
التدريس بالكلية ،ويف ضوء نتائج البحث

قدم الباحث تصو ًرا مقرتحً ا لتطوير أداء
أعضاء هيئة التدريــس يف كلية العلوم
االجتماعية بجامعة اإلمــام محمد بن
سعود اإلسالمية وفق أبعاد نموذج تيباك
( )TPACKوفــق األداء املتميز ألبعاد
نموذج تيبــاك ( ،)TPACKوقد أوىص
الباحث بتوصيات مــن أهمها اإلفادة
من بطاقة املالحظــة والتصور املقرتح
لتطوير أداء هيئة التدريس بالجامعات
يف ضوء نموذج تيباك (.)TPACK
فيما تناولت أستاذة أصول الرتبية
املشارك بكلية الرتبية جامعة امللك خالد
الدكتورة غادة حمــزة الرشبيني ورقة
علمية بعنوان "استخدام أسلوب تقويم
النظــراء يف تطويــر األداء التدرييس
(دراسة تقويمية لبعض كليات البنات
بجامعــة امللك خالــد)" ،للتعرف عىل
أســباب العزوف عن تطبيق أســلوب
النظراء ،وقد بينــت النتائج أن تطبيق
أســلوب تقويم النظري لألداء التدرييس
بجامعة امللك خالد يتم وفق آلية واضحة
ومحددة ومخطط لها ،وأن هناك أسبابا
تحفز األعضاء عىل تطبيقها من أبرزها
املرونة يف التطبيق ،وحاجة بعض أعضاء
هيئة التدريس لهذا األسلوب إلعطائهم
صورة موضوعية عن أدائهم التدرييس،
باإلضافــة إىل رغبتهــم يف تحســن

مهاراتهم.
كما أوضحت النتائج أن التخصصات
النظرية أكثر تقبال لتجربة تقويم النظراء
من حيث الفكرة والتنفيذ ،ويعود ذلك إىل
احتياجهم لتطوير مهاراتهم التدريسية
نظرا العتمادهم بشــكل كبري عىل طرق
تدريس تقليدية ،كمــا بينت النتائج أن
من أســباب العزوف عن تطبيق أسلوب
تقويم النظراء رأى أفراد عينة الدراســة
أن إصدار حكم من جلســة واحدة عىل
أداء عضو هيئة التدريس يعد شكال من
أشــكال عدم املوضوعية ،باإلضافة إىل
التخوف من اســتخدام نتائج التقويم يف
اإلرضار بالعضــو ،أو عدم الحفاظ عىل
رسية املعلومــات الواردة يف تقرير املقيم
مثل هــذه األمور تجعــل أعضاء هيئة
التدريس يعزفون عن املشاركة يف تطبيق
أســلوب تقويم النظراء ،ألنه بذلك يبتعد
عن الهدف املعد من أجله وهو تحســن
األداء التدرييس.
واســتعرضت الدكتورة فاطمة
عبدالله البرش أســتاذ مشــارك بقسم
اإلدارة والتخطيــط الرتبوي يف جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بحثها
بعنوان "تقويم األداء التدرييس ألعضاء
هيئة التدريــس بالجامعات الحكومية
التدرييس
السعودية" مســتوى األداء
ِّ

لعضو هيئــة التدريــس بالجامعات
الحكوميــة الســعودية ،والتع ُّرف عىل
التجــارب الدوليــة يف تطويــر األداء
ِ
التدرييس ،وتقديم آليَّات مقرتَحة لتحسني
ِّ
التدريــي لعضو هيئة التدريس
األداء
ِّ
بالجامعــات الحكومية الســعودية،
واعتمدت الباحثة عىل جمع الدراســات
واألدب النظــريّ والوثائــق املتع ِّلقة
بموضوع البحث ،وتوصَّ لت الدراســة
التدرييس
إىل وجــود قصــور يف األداء
ّ
لعضــو هيئة التدريس ،وعــد ِم وجود
التدرييس
جهة مختصَّ ة يف تقويم األداء
ّ
لعضو هيئة التدريس ،وضعف الثقافة
ُّ
يخــص أهمية تقويم
التنظيمية فيما
التدريــي لعضو هيئة التدريس،
األداء
ّ
وبنا ًء عىل نتائج الدراسة؛ أوصت الباحثة
برضورة وضع معايري ومَحَ َّكات مقنَّنة
ومُع َلنة لتقويم أداء عضو هيئة التدريس،
وإنشــاء وَحْ دة أو إدارة مختصَّ ة تُعْ نى
التدريــي لعضو هيئة
بتقويم األداء
ِّ
التدريس.
وعــرض الدكتور غــرم الله بن
دخيــل اللــه العلياني أســتاذ اإلدارة
الرتبوية والتخطيط املشــارك بقســم
القيادة يف جامعة بيشــة خالل ورقته
العملية التي جاءت تحت عنوان "تصور
مقرتح لتقويم أعضــاء هيئة التدريس

بالجامعات السعودية يف مجال املشاركة
املجتمعية يف ضوء معايري رؤية اململكة
العربيــة الســعودية ( 2030جامعة
بيشة أنموذجاَ) ،وتوصـــلت الدراسـة
لعدة نتائج أبرزهــا :أهمية تقويم أداء
عضو هيئة التدريس يف مجال املشاركة
املجتمعيــة التي تســعي رؤية اململكة
العربية السعودية إىل تحقيقها ،وغموض
آليات لتفعيل املشاركة املجتمعية لعضو
هيئة التدريس يف الجامعات السعودية،
ثم قـدمت الدراسـة تصـورا مقرتحـا
يف مجال املشــاركة املجتمعية يف ضوء
معايري رؤية اململكة العربية السعودية
.2030
وخرجت الدراســة بمجموعة من
التوصيــات كان أهمها ما ييل :رضورة
تقويم عضو هيئــة التدريس يف مجال
املشاركة املجتمعية ،والتوسع يف تطوير
اللوائــح واألنظمة لتفعيل املشــاركة
املجتمعية عــى نحو ينظــم قانونية
التعاقدات بني أعضــاء هيئة التدريس
واملؤسسات الحكومية واألهلية ،واعتماد
األنموذج املقرتح يف تقويم أعضاء هيئة
التدريس يف مجال املشاركة املجتمعية،
ورضورة مراجعة األدوات املستخدمة يف
تقويم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
السعودية.
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الجلسة العلمية الثالثة

الصغير :عناصر تقويم أعضاء هيئة التدريس بلغت  20عنصرا متنوعا في التدريس والبحث العلمي
العقل :تفعيل المعايير التربوية اإلسالمية ليشعر األستاذ الجامعي بمسؤوليته الذاتية مع مواكبة المستجدات المعاصرة
وانطلقت الجلســة الثالثة يف
بداية اليــوم الثانــي واألخري من
املؤتمر برئاســة األســتاذ الدكتور
أحمد بــن إبراهيــم الرتكي وكيل
جامعة القصيم للدراســات العليا
والبحث العلمي ،حيث عرض الجلسة
الدكتــور عبدالرزاق محمد الصغري
ورقته بعنوان "التوجهات الدولية يف
تقويــم أداء عضو هيئة التدريس"،
والذي أكد خاللهــا أن عضو هيئة
التدريــس بالجامعــة يعد إحدى
الركائز األساســية يف مجال التعليم
الجامعي؛ فهــو يلعب دو ًرا مهمًا يف
تعزيز جــودة التدريس األكاديمي،
باإلضافــة إىل جهــوده يف البحث
العلمي وخدمة املجتمع ،ولذلك تميل
معظم الجامعــات يف العالم ،إن لم
تكن جلها ،إىل العمل عىل تقييم أدائه
كمؤرش لنقاط القــوة أو الضعف؛
ليس له هو فحســب ،بل للمؤسسة
الرتبوية التي يعمل بها.
وهدفت هــذه الدراســة إىل
التعرف عــى االتجاهات الدولية يف
تقويم أداء عضو هيئــة التدريس
من خالل تحليــل محتوى عنارص
التقييم لعرش جامعات دولية جاءت
يف املراتب العرش األُول يف العالم من
أمريكا الشــمالية وأوروبا وأفريقيا
وأوقيانوسيا والعالم العربي حسب
تصنيف الجامعــات العاملية لعام
 ،2018واستخدمت املنهج الوصفي
لتوصيف االتجاهات الدولية يف عملية
التقويــم ،وكذلك املنهــج التحلييل
لتحليــل محتوى معايــر التقويم
املشــركة بني الجامعــات محل
الدراسة ،وأشــارت نتائج الدراسة
إىل تنوع عنارص تقويم أعضاء هيئة
التدريس وتعددها ،حتى إنها بلغت
 20عنــرا يف التدريــس والبحث
العلمي.
من جهتها ،شاركت الدكتورة

مها بنت إبراهيــم بن محمد الكلثم
أســتاذ املناهج وطــرق التدريس
املشــارك بكلية الرتبيــة باملجمعة
بعنوان "واقع املمارسات التدريسية
ألعضــاء هيئة التدريــس بجامعة
املجمعة يف ضوء النظرية البنائية من
وجهة نظر طالبهم" ،والتي هدفت
إىل معرفة واقع املمارسات التدريسية
ألعضــاء هيئة التدريــس بجامعة
املجمعة ،ولتحقيق هذا الهدف قامت
الباحثة باستخدام املنهج الوصفي،
وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج
أبرزهــا :تدني درجة املمارســات
التدريســية ألعضاء هيئة التدريس
بجامعة املجمعــة يف ضوء النظرية
البنائية من وجهة نظر طالبهم ،كما
تبني وجود فروق بني اســتجابات
الطالب والطالبــات يف درجة توافر
املمارسات التدريسية ألعضاء هيئة
التدريس بجامعة املجمعة يف ضوء
النظرية البنائية لصالح الطالبات.
ويف ضــوء ما توصلــت إليه
الدراســة من نتائج أوصت بتدريب
أعضاء هيئة التدريس عىل املمارسات
التدريسية يف ضوء النظرية البنائية،
وتصميم دليل إرشادي ألعضاء هيئة
التدريس يوضح فلســفة النظرية
البنائية واإلســراتيجيات والنماذج
املنبثقــة عنها إىل جانــب عدد من
التوصيات األخــرى ،وقدمت عددا ً
من املقرتحات التي تصب يف تعزيز
اســتخدام املمارســات التدريسية
ألعضــاء هيئة التدريــس بجامعة
املجمعة يف ضوء النظرية البنائية.
كما شــارك الدكتــور عقل
عبدالعزيــز العقل أســتاذ أصول
الرتبية اإلســامية واملقارنة املساعد
ورئيس قسم العلوم الرتبوية يف كلية
الرتبية باملجمعــة بورقته بعنوان
"املعايــر الرتبوية ألداء األســتاذ
الجامعي كما يراها طالب الدراسات

العليا يف الجامعات الســعودية"،
والتي هدفــت إىل التعرف عىل هذه
املعايري ،والتي تمثلــت يف املعايري
الرتبويــة ذات العالقــة بالتعليم،
وبأخالقيــات املهنــة؛ وبالبحث
العلمــي؛ وبالتقويم ،كما هدفت إىل
الكشف عن االختالف يف وجهة نظر
طالب الدراسات العليا بالجامعات
السعودية يف هذه املعايري التي تعزو
إىل متغري النوع والتخصص ومرحلة
الدراســة ،وطبقت هذه الدراسة يف
ثالث جامعات هــي :جامعة امللك
ســعود ،وجامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية ،وجامعة القصيم.
وأوصت الدراســة برضورة
تطبيق وتفعيل املعايــر الرتبوية
املســتمدة مــن مصــادر الرتبية
اإلســامية ،والتي تشــعر األستاذ
الجامعي بمســؤوليته الذاتية مع
مواكبة املســتجدات املعارصة عند
صياغــة معايــر األداء الرتبوية
كوسائل التقنية املتنوعة واستثمارها
بشكل إيجابي.
بعد ذلك عرض الدكتور أنس
بن محمد بن إبراهيم الشيبان أستاذ
اإلدارة والتخطيط الرتبوي املساعد
بجامعــة اإلمام محمد بن ســعود
اإلسالمية ورقته بعنوان "تقويم األداء
التدرييس ألعضــاء هيئة التدريس
يف قســم اإلدارة والتخطيط الرتبوي
بجامعــة اإلمام محمد بن ســعود
اإلســامية من وجهــة نظر طالب
الدراسات العليا" ،والتي هدفت إىل
تقويم األداء التدرييس ألعضاء هيئة
التدريــس من وجهــة نظر طالب
الدراسات العليا والتوصل ملقرتحات
إداريــة لتحســن األداء التدرييس
ألعضاء هيئة التدريس.
وكان من أبرز نتائج الدراســة
وضع ترتيــب ملســتوى املجاالت
لألداء التدرييس كاآلتي :مســتوى

األداء املتعلق بالعالقات اإلنســانية
مع الطالب والصفات الشــخصية
ثم مستوى األداء املتعلق بالتخطيط
للتدريس فمســتوى األداء املتعلق
بتوظيف البحث العلمي فمســتوى
األداء املتعلق بالتقويم فمستوى األداء
املتعلق بتنفيذ التدريس ،وكانت أبرز
املقرتحات اإلدارية التي توصلت لها
الدراســة تنظيم ورش عمل داخل
قســم اإلدارة والتخطيط الرتبوي
لتبادل الخربات وتعزيز املهارات يف
تنفيذ التدريس وتقويمه ،والتنسيق
مع عمادة تطوير التعليم الجامعي
لتنفيــذ دورات موجهــة ألعضاء
هيئة التدريــس يف تنفيذ التدريس
وتقويمه ،إضافة إىل أن يقوم القسم
بتضمني الوسائل التعليمية املقرتحة
يف توصيفات املقررات ،وعقد ورش
عمل حول أساليب التدريس املناسبة
ملقررات الدراســات العليا ،وتفعيل
الوسائل اإللكرتونية يف التواصل مع
الطالب والطالبات.
ويف ختام الجلســة شــاركت
الدكتورة نجالء بنت عمر بن صالح
العُ مري من جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلســامية بورقتها بعنوان
"معيار لتقويم جودة أداء عضو هيئة
التدريس يف الجامعات الســعودية
يف ضــوء متطلبــات تحقيق رؤية
(2030م)" ،والتي أكدت من خاللها
أن رؤية اململكة العربية الســعودية
(2030م) تســعى إىل أن تصبــح
خمــس جامعات ســعودية -عىل
األقل -من أفضــل ( )200جامعة
دولية بحلول عام (2030م) ،ولرفع
مستوى التنافســية يف الجامعات
السعودية يجب أن يتم رفع مستوى
عضو هيئة التدريس فيها ،حيث إنه
محور العمليــة التعليمية وأحد أهم
عنارصها األساســية ،فهو األساس
لنجاح املؤسسات التعليمية ،وكفاءته

التركي

تحقق الكثــر من أهــداف هذه
املؤسســة ،ألنه املحرك األسايس يف
نقل الرؤى إىل واقع نتعايشه ،وذلك
من خالل سعيه إىل تحقيق أهداف
املؤسسة التعليمية.
ويف ظل التنافســية الشديدة
بني مؤسســات التعليم العايل ،ويف
ظل الثورة املعرفيــة واملعلوماتية
والتكنولوجيــة القائمــة ،أصبح
واجبا ً عىل مؤسسات التعليم العايل
الرفع من جودة مدخالتها ،خاصة
الهيئــة التدريســية لديها ،وذلك
وفقا ً لضوابط ومعايري تتماىش مع
متطلبات تحقيــق رؤية 2030م،
األمر الذي ســينعكس إيجابا ً عىل
جودة وكفاءة مخرجات املؤسسات
التعليمية وإنتاجها.
وهدفت الدراسة لتقديم معيار
لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس
يف الجامعــات الســعودية ،حيث
يمتاز هذا املعيار بشــموله كافة

واجبات عضو هيئة التدريس من:
أداء تعليمي ،وبحث علمي ،وخدمة
املجتمــع ،وتنمية مهنيــة ومهام
إدارية ،وشــمولية معايري تقييمه
ابتدا ًء بتقييمه ألدائــه التعليمي،
وتقييم طالبه له ،وزمالئه ،ورئيس
القسم العلمي ،وعميد الكلية ،انتهاء
بــاإلدارة العليا والتي تقوم بوضع
التقدير النهائي له عىل مســتوى
املؤسســة بنا ًء عــى النقاط التي
حصل عليها من خالل التقييمات
املذكورة ،كما يمتاز بالوضوح من
خالل اســتخدام معايري واضحة
ومحددة ،ويمتاز باملرونة ألنه يمكن
توظيفه لتحقيق أهداف املؤسســة
التي تريد تطبيقه وواجبات عضو
هيئة التدريس فيها ،وباملوضوعية
واملصداقية واملشــاركة من خالل
إرشاك جميــع املعنيــن بعملية
التقويم داخل املؤسســة التعليمية
وخارجها.

المشاركين بالجلسة الثالثة
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الجلسة العلمية الرابعة

ثامر إبراهيم :تقويم أداء عضو هيئة التدريس يجب أن يكون في إطار الشراكة المجتمعية
وشهدت الجلســة الرابعة
التي ترأســها الدكتور محمد بن
عبداللــه املحيميد وكيل الجامعة
للتطوير والتخطيــط والجودة،
وشارك بها الدكتور ثامر محمد
عبدالغني إبراهيم أستاذ مساعد
بكليــة الخدمــة االجتماعية يف
جامعــة حلوان بمــر بورقة
بعنوان "تصــور مقرتح لتقويم
أداء عضــو هيئــة التدريــس
بالجامعات الســعودية يف إطار
الرشاكــة املجتمعيــة" ،والتي
أشار فيها إىل أن الجامعات التي
تسعي إىل الحصول عىل االعتماد
املؤســي وامليزة التنافسية من
خالل أعضاء هيئة التدريس فيها
قادرة عىل إدراك أداء جميع هؤالء
األعضــاء وآمالهم املســتقبلية،

فعضو هيئــة التدريس يعد أهم
عنارص العمليــة التعليمية ،فال
بد أن يكــون أداؤه متميزاً ،حتى
يتمكن من القيام بدوره الفاعل
يف العملية التعليمية واملســرة
التنموية ،لذلك يجب أن يخضع
لعملية التقويم حتى يعرف نقاط
قوته ونقاط ضعفه.
وتؤكد الدراســة أن عملية
التقويــم يف الجامعات تعد ركنًا
أساسيًا لتحقيق متطلبات جودة
ومنظومة التعليم الجامعي ،عىل
أن يكون تقويم أداء عضو هيئة
التدريس بالجامعــات يف إطار
الرشاكة املجتمعيــة ،حيث تعد
الرشاكة املجتمعية يف الجامعات
رضورة حتميــة لكــي نحقق
أهدافنــا وطموحاتنا ونشــبع

احتياجاتنا ،فهي ليســت عملية
بســيطة ،بل تتضمن خطوات
وآليات تتسم بالشمولية واملرونة
الكافيــة لقبول مبدأ تقاســم
املسؤولية مع منظمات املجتمع،
وقدمت الدراسة تصو ًرا مقرتحً ا
ملؤرشات تقويم أداء عضو هيئة
التدريس بالجامعات السعودية
يف إطار الرشاكة املجتمعية.
بعد ذلــك تحدثت الدكتورة
حصة حمــود البازعي من كلية
الرتبيــة بجامعــة القصيم عن
"واقع املشاركة املجتمعية ألعضاء
هيئة التدريس يف جامعة القصيم
يف ضوء رؤيــة 2030م" ،حيث
تهدف هذه الدراسة إىل التعرف
عىل واقع املشــاركة املجتمعية
ألعضاء هيئــة التدريس بجامعة

القصيم ،وأظهرت نتائج الدراسة
تقديــرا عاليا لواقع املشــاركة
املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس
بالجامعة يف ضوء رؤية ،2030
خصوصــا يف الجانــب الوطني
عــال جدا
الــذي حظي بتقييم
ٍ
يليه الجانبــان الرتبوي والعلمي
عال ،يف
واللذان حظيــا بتقدير ٍ
حني حظــي الجانــب الصحي
والبيئي وكذلك الجانب االجتماعي
واألرسي بتقدير متوسط ،ولوحظ
أن املشاركة املجتمعية تقل بشكل
عام كلما كانت املشــاركات تتم
خارج أســوار الجامعة ،وذلك يف
جميع الجوانب ،وتواجه املشاركة
املجتمعية بحسب تقدير األعضاء
معوقات برشية وإدارية كبرية.
ويف ختام الجلســة تحدث

الدكتــور جمال رجــب محمد
عبدالحســيب أســتاذ أصول
الرتبيــة املشــارك بجامعتــي
األزهر والقصيم بورقته بعنوان
"رؤية تربويــة مقرتحة لتقويم
أداء أعضــاء هيئــة التدريس
بالجامعــات املرصيــة يف ضوء
االتجاهــات العاملية املعارصة"،
والتي هدفت إىل توضيح مداخل
تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس
وفق االتجاهات العاملية املعارصة،
وإبــراز مربرات هــذا التقويم،
وبيان أهدافه ،وإظهار مجاالته،
وتوضيح أســاليبه املختلفة ،ثم
وصوال إىل وضــع رؤية مقرتحة
لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس
بالجامعــات املرصيــة يف ضوء
االتجاهات العامليــة املعارصة.

واســتخدمت الدراســة املنهج
الوصفي ،ألنه يتناسب مع طبيعة
الدراسة ،ويحقق أهدافها.
وتناولت الدراسة يف إطارها
النظــري :مــررات وأهــداف
ومداخــل تقويــم أداء أعضاء
هيئة التدريــس وفق االتجاهات
العامليــة املعــارصة ،واملجاالت
واألســاليب املختلفة لتقويم أداء
أعضاء هيئة التدريس من حيث
التقويــم الذاتي ،وتقويم الزمالء
ورؤســاء العمل وتقويم الطالب
التقويم الشامل الذي يجمع بني
هذه األســاليب كلها ،وتوصلت
الدراسة إىل وضع رؤية مقرتحة
لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس
بالجامعــات املرصيــة يف ضوء
االتجاهات العاملية املعارصة.

الجلسة العلمية الخامسة

العويد :أهمية تقويم أعضاء هيئة التدريس في ضوء مفهوم إدارة المعرفة وتطبيقاتها المختلفة
الخضيري والعامر :عدالة ونزاهة التقويم في الجامعات تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية واألداء الوظيفي وتقسيم واجبات ومهام العمل بالتساوي
وتناولت الجلســة الخامسة
برئاسة الدكتورة نوال بنت نارص
الثوينــي وكيلة جامعــة القصيم
لشؤون الطالبات ،مشاركة الدكتور
عــي عبدالرؤوف نصار أســتاذ
أصول الرتبية يف كلية الرتبية جامعة
القصيم ،واألســتاذة جميلة فالح
املطريي طالبــة بربنامج دكتوراه
أصول الرتبية كلية الرتبية جامعة
القصيــم ،بعنوان "واقــع األداء
األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس
يف كلية الرتبيــة بجامعة القصيم
من وجهة نظر طالبات الدراسات
العليا" ،حيث هدف هذا البحث إىل
الكشف عن واقع األداء األكاديمي
ألعضــاء هيئة التدريــس يف كلية
الرتبية بجامعة القصيم من خالل

تحديــد مواطن القوة والضعف يف
جوانب :التمكن العلمي ،والتدريس
الفعّ ال ،والتقويم ،والتحفيز وخدمة
املجتمع ،مــن وجهة نظر طالبات
الدراسات العليا ،وتقديم مجموعة
من الســبل املقرتحة لتطوير األداء
األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس.
وكشــف البحث عن مجموعة
من النتائج هي :جــاء واقع األداء
األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس
ألبعاد التمكن العلمي ،والتدريس
الفعال ،والتحفيــز بدرجة توافر
تراوحت بني كبرية ومتوســطة،
بينمــا جاء بُعدا خدمــة املجتمع
والتقويم بدرجة توافر متوسطة من
وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة،
وىف ضــوء النتائج أوىص الباحثان

بتنظيــم برامج للتنميــة املهنية
ألعضاء هيئــة التدريس ملواجهة
مواطن الضعف التــي أظهرتها
النتائج يف أدائهم األكاديمي ،وبناء
خطــط للتطويــر األكاديمي عىل
مستوى األقسام العلمية.
ومن ثم شاركت األستاذة أبرار
بنت نارص العويد ،ببحث بعنوان
"تقويم أداء عضو هيئة التدريس
بالجامعــات الســعودية يف ضوء
مفهــوم إدارة املعرفــة" ،وهدف
البحث إىل التعرف عىل واقع تقويم
أعضــاء هيئــة التدريس يف ضوء
مفهــوم إدارة املعرفــة واعتمدت
الدراســة عىل املنهــج الوصفي،
وذلك بتطبيق أداة االســتبيان عىل
عينة عشــوائية من أعضاء هيئة

جانب من الحضور

التدريس يف جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية ،كمجتمع للبحث،
وتوصلت الدراســة إىل عدة نتائج
أهمها أن هناك تطبيق ممارســة
عالية ألعضــاء هيئــة التدريس
فيما يخص مفهــوم إدارة املعرفة
وتطبيقاتها املختلفة.
ويف ختام الجلســة الخامسة
شاركت األستاذة فاطمة بنت عيل
صالح الخضــري باحثة دكتوراه
يف اإلدارة والتخطيــط الرتبــوي
بجامعة اإلمام محمد بن ســعود
اإلسالمية ،واألســتاذة اللولو بنت
صالح العامر عضو هيئة تدريس
بجامعة املجمعــة ،بورقة بحثية
بعنوان "إلقاء الضــوء عىل واقع
العدالــة التقويميــة وأثرها عىل

تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس"،
وقد قامــت الباحثتان بإجراء هذه
الدراسة بطريقة االستقراء املكتبي
عىل مراجعة األدبيــات املطروحة
والدراســات الســابقة املحليــة
والعربيــة يف مجــال تقويم أداء
أعضاء هيئــة التدريس ويف مجال
العدالة التنظيميــة التي تطرقت
للعدالــة التقويميــة وتحليليها
لالستفادة منها.
وخلصت نتائج الدراسة إىل أن
العدالة التقويمية لم تطبق بالشكل
الصحيح يف الجامعات ،وأن نزاهة
التقويم يف الجامعــات تؤدي إىل
زيــادة اإلنتاجية واألداء الوظيفي،
كما أن ممارسة العدالة التقويمية
تعمل عىل تقســيم واجبات ومهام

متســاو وعادل بني
بشكل
العمل
ٍ
ٍ
األعضــاء ،كذلك تعطــي نتائج
دقيقة يف الحكم عىل مســتوى أداء
أعضاء هيئة التدريس ،كذلك تعمل
العدالة التقويمية عىل رفع مستوى
األداء الوظيفــي لدى أعضاء هيئة
التدريس ،وقد أوصت الدراســة
برضورة تضمــن األهداف العامة
للجامعات قيم العدالة التقويمية،
والعمــل عــى وضــع خطــط
وإســراتيجيات تكفل تضمينها
يف السلوك القيادي ،ومنح أعضاء
هيئة التدريــس الفرصة للتظلم
بشــأن نتائج تقويمهم واطالعهم
عليه حتى يمكنهم تحسني مستوى
أدائهم ومعالجــة نقاط الضعف
لديهم.

جانب من الحضور
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الجلسة العلمية السادسة

الزعيبر :يجب أن تتم عملية التقويم على أسس علمية مهنية تسهم في التطوير المهني لعضو هيئة التدريس
ويف الجلســة السادســة
واألخرية من املؤتمر والتي رأسها
الدكتور عبدالله بن حسني العايد
عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة
التدريــس واملوظفــن بجامعة
القصيم ،وشاركت بها األستاذة
عائشــة بنت ذياب املطريي من
جامعــة القصيــم ،والدكتورة
ســمرية عبداللــه الرفاعي من
جامعة الريموك باململكة األردنية
الهاشمية ،من خالل بحث مشرتك
بعنوان "بناء معايري لتقويم أداء
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
الســعودية يف ضوء رؤية اململكة
العربية الســعودية  2030من
وجهة نظرهم" ،والتي لخصتانها
يف بناء معايري لتقويم أداء أعضاء
الهيئة التدريســية بالجامعات
الســعودية يف ضوء رؤية اململكة
واســتطالع مدى املوافقة عليها
من وجهة نظر أعضــاء الهيئة
التدريســية بجامعــة القصيم،
ولتحقيــق الهدفــن املذكورين

اتبعــت الباحثتــان املنهجني:
االستنباطي التحلييل والوصفي
املســحي ،كما اســتخدمتا أداة
االستبانة املكونة من ( )34فقرة،
بثالثة مجــاالت ،وتكون مجتمع
الدراســة مــن ( )2300عضو
مــن أعضاء الهيئة التدريســية
بجامعــة القصيم ،تــم اختيار
العينة بالطريقة العشوائية والتي
بلغــت( )106أعضاء ،وأظهرت
النتائج عدم وجــود فروق ذات
داللة إحصائيــة لدرجة موافقة
أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة
القصيم عــى أداة االســتبانة
تبعا ً ملتغــرات :الجنس ،والرتبة
العلمية ،والكلية وسنوات الخربة،
وأوصت الدراســة باالســتفادة
من معايــر األداء ألعضاء هيئة
التدريس املطبقــة يف الجامعات
العاملية الرائــدة ،والتي حققت
مراتب متقدمــة يف التصنيفات،
يف بناء معايري خاصة للجامعات
الســعودية تتناسب مع حاجات
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املجتمع وتطلعاته.
ويف ختام الجلسة السادسة
تحــدث الدكتــور إبراهيم بن
عبدالله بــن عبدالرحمن الزعيرب
أستاذ اإلدارة الرتبوية والتخطيط
املشارك من كلية الرتبية باملجمعة
عن بحثه بعنــوان "واقع تقويم
أداء أعضاء هيئــة التدريس يف
جامعــة املجمعة يف ضوء معايري
ضمان الجودة واالعتماد املؤسيس
ملؤسســات التعليــم العايل"،
وتناولت الدراســة واقع تقويم
أداء أعضاء هيئــة التدريس يف
جامعــة املجمعة يف ضوء معايري
ضمان الجودة واالعتماد املؤسيس
ملؤسســات التعليم العايل ،وقد
استخدام الباحث املنهج الوصفي
التحلييل.
وأظهرت نتائج الدراسة أن
أهم املعايــر املرتبطة بالتطوير
املهنــي لعضو هيئــة التدريس
تتمثل يف أن تقوم عملية التقويم

عىل أســس علمية مهنية تسهم
يف التطويــر املهني لعضو هيئة
التدريــس ،وأن يتــم تطويــر
املمارســات املهنية لعضو هيئة
التدريس من أساســيات تقويم
األداء ،كما لخصت مســاهمات
الطالب يف تقويم أداء عضو هيئة
التدريــس الجامعــي يف إتاحة
فرصة لهم باملشــاركة يف تقييم
الخدمات التــي تقدمها الجامعة
املتعلقــة بهــم ومنهــا عملية
التقويم ،واعتماد الجامعة وسائل
دورية لقياس مدى رضا الطلبة
عن خدمات اإلرشــاد األكاديمي
التــي يقدمهــا أعضــاء هيئة
التدريس لهــم ،إضافة إىل التزام
الجامعة بتقديم الخدمات الالزمة
لجميع الطالب بما يتناســب مع
احتياجاتهــم الخاصــة ،وحث
الطالب عىل التقويم األمثل ألعضاء
هيئة التدريــس ،ثم وضع آليات
مناسبة الستثمار تقويم الطالب
ألداء عضو هيئة التدريس.

وأوضحت الدراســة أن أهم
املعايري املرتبطــة بنواتج التعلم
والتعليــم من وجهة نظر أعضاء
هيئــة التدريــس بالجامعات
السعودية هي التي تتم من خالل
تطبيق آليــات فعالة للتحقق من
أن الربامج األكاديمية تســتويف
املعايــر األكاديميــة واملهنية،
وتطبيــق لوائــح وسياســات
وإجراءات واضحة ومعلنة تنظم
جميع جوانب التقييم ،واالستفادة
من نتائــج قياس معدالت الرضا
وتقويــم األداء يف تقديم التغذية
الراجعــة؛ ومن أهــم املعايري
املرتبطة باإلنتاج العلمي لعضو
هيئة التدريس يف عملية التقويم
هــي التزام الجامعــة بضوابط
محددة ألخالقيات البحث العلمي
يف تقويم األداء ،وتضمني تقويم
األداء حقــوق امللكيــة الفكرية
والنرش لعضو هيئــة التدريس،
وتوفري الجامعة للهيئة التعليمية
البيانات الالزمة لعمليات التقويم

وإعداد التقارير املتعلقة باإلنتاج
العلمي.
وكانت أهم املعايري املرتبطة
بدور عضو هيئــة التدريس يف
خدمة املجتمع مــن وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
السعودية هي :العمل عىل وضع
الضوابــط التــي تضمن جودة
جميــع جوانب الربامــج التي
تقدمهــا املؤسســات الرشيكة
يف املجتمــع ،ومتابعــة االلتزام
بها ،وأن تقــدم الجامعة برامج
ومبادرات تشــاركية متنوعة مع
املجتمع تســهم يف تنمية ريادة
األعمال واملشــاريع الرائدة ،وأن
تقوم الجامعة باتخاذ اإلجراءات
املناســبة التي تضمــن توافق
مكونــات الربامــج األكاديمية
مع قيــم وثقافــة املجتمع ،كما
تضمن الجامعة املشاركة الفاعلة
ملنسوبيها وطالبها يف تفعيل خطة
الرشاكــة املجتمعيــة من خالل
مهام وأنشطة واضحة ومتنوعة.

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

أﺳﻔﺮت اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﺣﻮل »ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ« ،واﻟﺬي
ﻧﻈﻤﺘﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﻦ ﺻﺪور  ١٠ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ودوره اﻟﻤﻬﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻗﺎﻃﺮﺗﻬﺎ ,ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:

 -١ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ أداء ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ؛ وﻓﻖ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ورؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .٢٠٣٠
 -٢اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺂراء اﻷﻗﺴﺎم ،واﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺿﻮﺋﻬﺎ.
 -٣ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ دﻟﻴﻞ إﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ أداء ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ؛ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻷوﻟﻰ.
 -٤ﺗﻨﻮﻳﻊ آﻟﻴﺎت ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
 -٥ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ واﻟﻤﺒﺪع ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ؛ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻋﻴﻨﻴﺔ وﻣﺎدﻳﺔ؛ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ.
 -٦ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺎﺋﺰة ﺗﻤﻴﺰ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ.
 -٧اﺳﺘﺤﺪاث إدارة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ؛ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ ،ﻣﻊ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹﺟﺮاﺋﻲ؛ وﻓﻖ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
 -٨ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ أداﺋﻬﻢ.
 -٩اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ،وآﻟﻴﺎت ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ؛ وﻓﻖ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
 -١٠ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻴﺜﺎق أﺧﻼﻗﻲ ﻟﻤﻬﺎم ،وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ،وأدوار ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻳﺤﺪد ﺣﻘﻮﻗﻪ وواﺟﺒﺎﺗﻪ.
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التطور التقني
ومستقبل جامعة
القصيم

ال جدال أن التطور التقني املذهل
والتكنولوجيــا الحديثــة لها أثر
ضخم ومبارش عىل حياة البرشية
بشكل عام .خالل السنوات القليلة
املاضيــة حدثت نقلــة نوعية يف
تطوير واســتخدام شــتى أنواع
التقنية يف كل املجــاالت ،أبرزها
الطب ،الهندسة واالقتصاد .بهذا
املقــال املوجز سأســلط الضوء
عىل التطــور التكنولوجي وأثره
اإليجابــي عىل مســتقبل جامعة
القصيم.
تسليط الضوء عىل تطوير الجامعة
تقنيا ً سينتج عنه ارتفاع هائل يف
معدل اإلنجــاز يف الجامعة .من
أشهر التطورات اإللكرتونية الرائدة
حاليا هو الذكاء االصطناعي ،أي
نعم قد يكون مصطلــح الذكاء
االصطناعــي معروفا مســبقا،

ولكن تطويــره والرتكيز العاملي
عليه أصبح الشغل الشاغل لكثري
من املؤسسات والرشكات العاملية
كرشكــة جوجل العمالقــة ،بنا ًء
عىل ذلك استثمار الجامعة لتقنية
كهذه ستكون نقلة نوعية ملستقبل
الجامعة ،كــذا رفع جودة التعليم
فيها.
فعىل سبيل املثال ال الحرص ،الذكاء
االصطناعي يمكن أن يُســتخدم
لتطوير العملية التعليمية .لنأخذ
مثاال بسيطا ،إنشاء نظام يتمكن
من تحديد بضعة مقررات دراسية
للطالب اســتنادا عىل نقاط قوته
وضعفــه ،باإلضافــة إىل بعض
العوامل األخــرى ،فهذه الخدمة
ســتمكن الطالــب مــن تعزيز
مهاراتــه يف املقررات التي يحتاج
أن يتحسن بها .اقتصاديا هنالك

مثال عــى ذلك ،نظــام يتحكم
باســتهالك الكهربــاء يف مباني
الجامعــة يُمكنــه مــن تغيري
درجة حــرارة املكيفــات طبقا
لدرجة حرارة املــكان أو التحكم
باإلضاءات عرب حساسات استنادا
عىل وجود أشخاص باملكان .هذه
األفكار ستقلل من نسبة استهالك
الكهرباء ،وخفض التكلفة املادية
بشــكل ملحوظ .هنالــك عدد ال
يمكن توقعه ألفكار يمكن أن تُنفذ
عىل أرض الواقع .فلذلك ،إنشــاء
مســابقات تقنية وأبحاث ممولة
لهــذه املجاالت ســتُحدث تغيريا
هائال للجامعة من كل النواحي.

ما أصعب الحياة وما أقساها،
فهي تجلب أصعب االمتحانات
إليك بطريقة تشعر وكأن الحل
الوحيــد للتخلص من األلم هو
االستسالم!
لكن تأبى املصاعب أمام قدرة
الله ورحمته وأمــام اإلرصار
والعزيمة واألمــل الذي وهبنا
إياها الرحمن.
ال تسمح بانطفاء توهج شغفك
أبداً!

كيف تكتب سيرة
ذاتية احترافية؟

تعريف السرية الذاتية
السرية الذاتية هي بوابة العبور
إىل الوظيفة ،ومن خالل كتابتها
بالشكل املالئم تستطيع الحصول
عىل الوظيفــة التــي تتمناها.
والسرية الذاتية املكتوبة بطريقة
جيدة ومالئمة سوف تمكنك من
الحصول عىل مقابلة شــخصية
بعدما تجذب مسؤويل التوظيف.
والهدف منها هو اســتعراض
بعــض املعلومات الشــخصية
للباحــث عن العمــل باإلضافة
إىل إنجازاته ومؤهالته .الســرة
الذاتيــة هي تســويق لك عند
مديري التوظيف ،وبالتايل يجب
أن تكون مقنعة وفعالة.
أهمية السرية الذاتية:
 الســرة الذاتية هي انعكاسلشخصيتك ،وبالتايل يجب عليك
أن تعدهــا بجــودة عالية ،ألن
إعدادها بطريقة غري مناسبة قد
يؤثر عىل حصولــك عىل فرصة
وظيفية.

مكونات السرية الذاتية:
 .1املعلومات الشخصية.
*  -االسم.
*  -تاريخ امليالد.
*  -مكان امليالد.
*  -الحالة االجتماعية (متزوج
أو أعزب).
*  -الجنسية.
*  -العنوان.
*  -املدينة.
*  -رقــم الهاتــف الثابــت
واملحمول.
*  -الربيــد اإللكرتوني يجب أن
يكون رسميا ً وباســمك ،مثال
: ahmadsaleh@qu.edu.sa
 .2الهدف.
تتم كتابة هدفــك من العمل يف
هذه املنشأة وملاذا تقدمت لشغل
الوظيفــة وما هــي طموحاتك
بالعمل يف هذا املنصب؟
 .3التعليم واملؤهالت.
ويشــمل ذلك مؤهالت الشخص
التي حصل عليهــا ،وينبغي أن

تكتب بصورة تنازلية وبالطريقة
اآلتية :ترتيب املراحل التعليمية
التي اجتزتها يف إطــار زمني،
مبتدئا ً بالتحصيل العلمي األكثر
حداثة مع ذكر اســم الجامعة،
الكلية ،العنــوان (إذا كنت طالبا ً
جامعيا ً يف السنة النهائية فاذكر
املوعد املتوقع للتخرج بالشــهر
والسنة).
 .4الخربات املهنية.
ابدأ بالعمل الحايل أو األحدث -
سواء كان عمال ً رسميًّا أو تطوعيًّا
 اكتب اسم املنشــأة وعنوانها،ومركزك الوظيفــي ،واملدة التي
عملت بها عنده ،واذكر بشــكل
موجز الواجبات واإلنجازات ،وال
تذكر معلومات عــن الراتب أو
املكافأة التي حصلت عليها.
 .5الدورات.
 .6املهارات.
ويعرض هذا الجــزء مهاراتك
الشخصية التي تتمتع بها كفرد
مثــل القدرة عــى العمل تحت

الضغــط ،والقــدرة عىل تحمل
األعبــاء اإلضافيــة وغريها من
هذه املهــارات .ويجب أن تكون
مهــارات حقيقيــة تتمتع بها
وليست فقط مجرد للذكر.
 .7الهوايات.
 .8الجوائز واملكافآت.
 .9العمل التطوعي.
 .10األشخاص املعرفون.
نصائح مهمة عند كتابة السرية
الذاتية:
 التأكد من أن الســرة الذاتيةتحوي كافة املعلومات الشخصية
واملتعلقــة باالســم ،العنــوان
ومعلومات االتصال.
 أن يكون الهدف من ســعيكللحصول عىل الوظيفة موجودًا يف
بداية السرية الذاتية.
 أن تركز الســرة الذاتية عىلوظيفــة معينــة ،وبالتايل عند
تقديمك عىل وظيفتني مختلفتني
يفضل أن لكل وظيفة سرية ذاتية
منفصلــة تختلف مــن ناحية

أمير أحمد المعمري
السنة التحضيرية

د .عبدالرحمن بن صالح
التركي
المشرف على شؤون
الخريجين والتنمية المهنية
بالجامعة

في مديح اإلصرار والعزيمة

عدد ال يحىص من األفكار القابلة
للتنفيذ لتقلل مرصوفات الجامعة
بشكل ملحوظ.

ُمنتهى سليمان العليان
قسم األحياء بكلية العلوم
واآلداب بعنيزة

وإن أتى حاجز الخوف محاوال ً
منعــك فتجــاوزه وحطمه ،ال
تقلق إن تعثرت ،ال تحزن كثريا ً
إن فشلت ،فربما هذه العثرات
والصخور تخبئ وراءها بستانا.
كبري ينتظر يدك لتظفر به ،فما
أتى ا ُملر إال ليمُر ،وما بعد العُ رس
إال اليُرس.
ُكن واثقــا ً بربك وبنفســك،
وانطلق وابدأ بإعمار نفســك
واألرض.
الهدف واملهارات.
 اختيار األلفــاظ والرتكيباتاللغويــة الصحيحة ،والتأكد من
عدم وجود أخطــاء إمالئية أو
نحوية.
 يفضل أن تكون السرية الذاتيةمخترصة وليســت طويلة ،ألن
مديري التوظيــف ليس لديهم
الكثري من الوقت لقراءة الســرة
الذاتية الطويلة.
 عند كتابــة خرباتك ومؤهالتكيجــب أن تبدأ مــن األحدث إىل
األقدم ،حيث يتم ذكر آخر عمل
التحقت به.
 عدم تزييف وتضخيم الخرباتواملهــارات ألنه من الســهولة
اكتشــافها بعــد حصولك عىل
الوظيفة.
 عليــك االهتمــام بالشــكلالخارجي للسرية الذاتية ويجب
مراجعتها قبل إرسالها.
 يفضل أن تكتــب عدة أرقاملالتصال بك والتأكد من صحتها.
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كاريكاتير

تأثير تناول هرمون
الستيرويد على
وظائف الجسم

د .عامر بن عبدالرحمن
الميمان
وكيل كلية العلوم واآلداب
بعنيزة

في التماس
العذر
هاجر محمد السديري
قسم اللغة العربية وآدابها

عن املحيط الجامعــي والحياة
اإلنســانية ومــا يصحبنا من
ظروف خارجة عن إرادتنا تخيل
نفسك يف ما أقوله اآلن..
أنت شخص نهضت من فراشك
يف الساعة ربما تكون الخامسة،
رتبت شــؤون صباحك باعتناء

لوحــظ أن عددا ليــس بالقليل
مــن الرياضيني الذيــن يرتدون
الصــاالت الرياضيــة بمنطقة
القصيم يتعاطون بعض املركبات
الكيميائية بغرض الحصول عىل
كتلة عضلية مميزة يف فرتة زمنية
قصرية ،ولألســف الشديد دون
معرفة علمية مسبقة لطبيعة هذه
املركبات وتأثرياتها الجانبية عىل
وظائف الجسم املختلفة .ومن هنا
جاءت فكرة هذه الدراسة األولية
التي أجريت بقسم العلوم الطبية
بكلية املجتمع وبمشــاركة كلية
الطب وكلية الصيدلة ومستشفى
امللك سعود بعنيزة ،وذلك بغرض
معرفة ما يحدث لوظائف الجسم
املختلفة لهؤالء الرياضيني نتيجة
تناول هذه املركبــات الهرمونية،

وقد قسمت مجموعات الرياضيني
الذين شــملتهم الدراسة إىل ثالث
مجموعات.
فاملجموعــة األوىل ضمــت هؤالء
الذين تناولــوا هــذه املركبات
لفرتة واحدة مدتها ثالثة أشــهر،
واملجموعة الثانية شــملت أولئك
الذين تناولوا تلك املركبات لثالث
فرتات ،وأما املجموعة الثالثة فقد
شملت الذين تناولوا هذه املركبات
ألكثر من عرش فرتات.
وأظهرت نتائج البحث أن تعاطي
هؤالء الرياضيني ملثل تلك املركبات
ولو لفرتة واحدة كان له أثر سيئ
عــى وظائف الجســم املختلفة،
خاصة وظائف الكىل ،يف حني أن
الذين تناولوا تلك املركبات لثالث
فرتات كان األثر السلبي بالغا ً عىل

وظائف الكبد والقلــب .وقد زاد
ذلك األثر السيئ عند أولئك الذين
تعاطوا تلك املركبــات ألكثر من
عرش فرتات ،حيــث حدث لديهم
انخفاض حــاد يف تركيز هرمون
الذكورة املفرز طبيعياً ،إضافة إىل
ذلك حدث تغري معنوي واضح يف
تركيز بعض بروتينات سريم الدم
والذي يرتبط ارتباطا قويا ً بحدوث
االلتهابات الحادة يف الكبد ،والتي
يمكن أن تــؤدي إىل حدوث تليف
للكبد فيما بعد ،حيث تم نرش هذه
الدراســة يف مجلة الطب الريايض
واللياقة البدنية اإليطالية بواسطة
الدكتور عامر عبدالرحمن امليمان
أستاذ الجينات والربوتينات الطبية
املساعد يف جامعة القصيم وفريقه
البحثي.

جيد ،لكن ال بد مــن القدر إذا
شاء.
يف القليل من األيام خالل مسريتي
الجامعية كنــت قد تأخرت عىل
محارضتي ليس النصف وإنما
الخمس دقائق.
تخييل نفســك بانتظار السائق
وقد تأخر بال ذنب منك.
حينها تركضني يف زحام املرور.
تتخطــن عىل عجــل ازدحام
الحافالت والســيارات من أمام
بوابة رقم  4يف الكلية األدبية يف
بريدة.
عندما وصلتي تركضني ركض
الخائفني
فقط ألنه مــى خمس دقائق
عىل محارضتك.
لكن بعد هذا كله عندما وصلتي
وطرقتي البــاب باحرتام وطلب
إذن لك بالدخول؛ ماذا تتوقعني
ذلك؟
تخيــي معي كل مــا رتبتيه يف
صباحك واعتنيتي به
فقد اعتذرت الدكتورة املحارضة
أن ال يدخل بعدها أي طالبة ولو
كان بدقيقة.
والله إني ألتعجب من ذلك.
إذا نحن نريد التماس العذر لم
تخلق الحياة يا دكتورة ال تقفي

عند هذه املحارضة فقط.
يجب علينا أن نوســع أذهاننا،
فالحياة لم تعد بسهولة مثل ما
يتوقع البعض بأن عىل كل طالبة
أن تحرض يف تمــام الوقت رغما ً
عن أنف الظــروف كيف ذلك؟
ال! هناك أقدار قدرت وشاءت ال
ينبغي أن تعرتيض عليها.
يجب التماس العذر
فأين نحــن ممن ســبقونا يف
التماس العذر إلخوانهم ،وكيف
بحالنا اآلن ال يلتمس لعذرنا هذا
وقد كان لطلب العلم.
فقد ذكر عن عمر بن عبدالعزيز
أنه قــال" :أعقل الناس أعذرهم
لهم".
ذكره ابن حبان -رحمه الله -يف
(روضة العقالء)
وقال أبو قالبــة :التمس ألخيك
العذر بجهــدك ،فإن لم تجد له
عــذرا ً فقل لعل ألخــي عذرا ً ال
أعلمه.
ذكره ابن أبــي الدنيا يف مداراة
الناس.
وقفة إذا ً دعك عزيزي القارئ من
هذا كله
عندما أردت العــودة للبيت ألن
وجــودي يف الجامعة أصبح بال
فائدة.

ركض الخائفني أصبح بال فائدة
تخطي االزدحام املــروري إذا ً
أصبح بال فائدة.
كل ما اعتنيت به يف صباحك بال
فائدة ،لعدم وجود من يلتمس لك
العذر ،تخييل نفسك وقد أردتي
الخروج مــن جامعتك والعودة
للبيت تبحثني عن ســائق وقد
انشغل اإلخوة بأعمالهم.
كنــت حينها أُرهقــت جاهدة
الستقدام سائق يف الصباح ،لكنه
أصبح بال فائدة أيضا!!
عندما وصلت إىل املنزل؛ وقالت
يل أمي رحمها الله :ما الذي أتى
بك باكرا ً وكأنك لم تذهبي!!
واللــه كنت أســتحي من أمي
رحمها اللــه -أن أقول لها هذاالعذر.
هــل أقــول لهــا إن الدكتورة
اعتذرت أن ال تدخل بعدها طالبة
ولو كان بدقيقة.
كنت أستحي أقول ألمي -رحمها
الله -ذلك.
أشــعر أنه عذ ُر بــا فائدة ،ال
جدوى منه.
وكأن أمــي -رحمها الله -كانت
تريــد أن تقــول يل أنت محقة
فيما تقولني هل هناك من يفعل
ذلك؟!! دون التماس العذر.
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مدير الجامعة يرعى مهرجان «تراث الشعوب»
بمشاركة أكثر من  20دولة من طالب المنح
رعــى معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بن
حمد الــداود مدير الجامعة،
مهرجان "تراث الشــعوب
 ،"40والذي نظمته الجامعة
ممثلــة يف عمادة شــؤون
الطالب يــوم الثالثاء املوافق
1440/5/23هـــ بمقــر
املدينة الجامعيــة باملليداء،
واحتوى عــى أجنحة ألكثر
من  20دولة مختلفة ،يمثلهم
طالب املنــح الدارســون
بمختلف كليــات الجامعة،
حيث مثل كل دولة  10طالب
عرضوا ألبرز املالمح الرتاثية
الخاصة بدولهم ومنتجاتهم
وأكالتهم الشعبية.
وتجــول مدير الجامعة
عىل أجنحة املعرض املختلفة،
وأبــدى إعجابه بما تضمنته
مــن معروضات تســهم يف
تعريــف طــاب الجامعة
بثقافات الشعوب ،وتوفر لهم
معلومات مفيــدة عن تنوع
الرتاث والعادات واملوروثات
بني الشعوب.
وهــدف املهرجــان إىل
عرض الثقافــات املختلفة
لطالب املنــح وجمعها تحت
قبة البهــو الرئييس باملدينة
الجامعية باملليــداء ،حيث
تحتضن الجامعة طالبا من
أكثر من  75دولة ،ويتيح لهم
هذا املهرجان الفرصة لعرض
تاريخ دولهم ،وإبراز الرتاث
واملعالم واألكالت الشــعبية
ليســتفيد منها الطالب ،كما

هدف املهرجان الذي تزينت
فيه األجنحــة باألعالم لكل
بلد ،لعرض املوروث الشعبي
لكل دولة ،وأبــرز معاملها،
وتقديم العروض الشــعبية،
باإلضافة إىل مرسح ترفيهي
ومســابقات وجوائز قيمة
للحضور.
وقدم ركن "السعودية"
املشارك باملهرجان عددا من
املوروثات الشعبية والرتاثية
للمملكــة منها :الجلســات
الحجازية ،والتمر ،والسمن،
والقهوة العربية ،والصقور
والدالل املشــهورة باملجلس
الســعودي ،حيث تم تقسيم
الجناح إىل قسمني رئيسيني
األول هــم قســم املجلس
الســعودي ،واآلخر هو قسم
الرتاث ،كما تم تقسيم املجلس
بحسب عادات وتقاليد عدة
مناطــق باململكــة إلظهار
التنوع الثقايف يف اململكة التي
تتميز فيه كل منطقة بعادات
وموروثات معينة.
واشــتمل املهرجان عىل
أجنحة للعديد من دول العالم
منهــا :الهند ،إندونيســيا،
وغانا ،وبنني ،وأفغانســتان،
ومالوي ،وسورية ،والكونغو،
وباكستان ،وألبانیا ،وروسيا،
وبنجالديــش ،والفلبــن،
وفلســطني ،وإثيوبيــا،
وتشــاد ،واليمن ،وتايالند،
وقیرغیزســتان ،وغامبیــا،
وسنغافورة ،وساحل العاج،
وتونس ،ورسيالنكا.
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تضمنت أهازيج فلكلورية وأزياء وأكالت شعبية وعروض فنية وتراثية

حضورا الفتً ا
أجنحة  24دولة تثير إعجاب الطالب والزوار وتشهد
ً
في مهرجان «تراث الشعوب»
يوفــر مهرجان «تراث الشــعوب»
املقام يف جامعة القصيم جولة ســياحية
لطالب الجامعة ومنســوبيها وزوارها
للتعرف عىل تراث العديد من دول العالم،
حيث يكتســب الزائــر معلومات وفرية
عن هذه الدول مــن خالل األجنحة التي
تمثل أكثر مــن  20دولة من عدة قارات
أقامها طالب املنح الدارسون بالجامعة،
والتي قدمــوا فيها أبــرز معالم الرتاث
واملوروثات الشعبية والثقافية يف بالدهم،
باإلضافــة إىل جنــاح متميــز للمملكة
العربية الســعودية لعرض أبرز معالم
الرتاث يف مختلــف مناطق اململكة ،حيث
تم تقسيم الجناح املخصص للمملكة إىل
قســمني األول املجلس السعودي ،واآلخر
الرتاث السعودي ،كما تم تقسيم املجلس
عىل مناطق اململكــة ،فلكل منطقة عادة
معينة ،منها الجلسات الحجازية ،والتمر،
والســمن ،والقهوة العربية ،والصقور،
والدالل املشهورة باملجلس السعودي.
طالب املنــح من دولة باكســتان
عرضــوا يف الجنــاح املخصــص لهم
أبرز املأكــوالت املعروفة مــن األطعمة
والحلويات ،واملالبس التي تســتعمل يف
أقاليم باكستان ،وعرضوا صو ًرا لألماكن
التاريخية والسياحية ،والتي من أبرزها
كشــمري وناران وسوات وإســام أباد
والهور ،كذلك تــم عرض صور األلعاب
الشهرية ،واســتعراض النشيد الوطني
الباكســتاني باللغة العربيــة ،وتقديم
امللبوســات اليدوية للــزوار من الثقافة
الباكستانية ،كما شهد جناح دولة تايالند
تعريف زوار املعــرض عن موقع الدولة
الجغرايف والواقــع يف قلب جنوب رشق
آسيا ،والتي يبلغ عدد سكانها  67مليون
نســمة ،وهي دولة مُتعــددة الديانات،
وتشــتهر الدولة بالتوســع يف الجوانب
السياســية واالقتصاديــة والتجاريــة
والثقافيــة ،باإلضافة إىل عرض األطعمة
وامللبوســات الرتاثيــة ورشح العادات
والتقاليد لدى البالد.
بينما اشتمل جناح دولة ماالوي عىل
معروضات من األدوية الشعبية ،واملالبس
الرتاثية ،وأبرز القطع الرتاثية التي تشتهر
بها الدولة ،واســتعراض لوحة توضح
املناطق السياحية وأخرى تاريخية ،توضح
كيفية بناء البيــوت ،باإلضافة إىل أنواع
الحيوانات وطــرق التعامل معها ،ويتم
رشح طرق عيش القبائل وملبوساتهم يف
الحفالت ،وتقديم عصا الزعماء ،ويف جناح
أفغانستان تم إنشاد النشيد الوطني لزوار
املعرض ،وعرض أربعــة عرش نوعا ً من
أنواع املكرسات ،وثمانية أنواع من األكالت
الشعبية ،وصور معالم الدولة التاريخية
والسياحية ،وجســد املعرض "املجلس
األفغاني" باإلضافة إىل املالبس الرجالية
والنســائية واألطفال ،وتم عرض صور
كبرية للعالقات الســعودية وأفغانستان،
باإلضافة إىل املشاركة بمرسحية واأللعاب
األفغانية للزوار.
فيما هدف الجنــاح الخاص بدولة

الضيافة في جناح السعوية

الهند إىل التعريف بالجمهورية من خالل
املطبوعات والربوشورات وشاشة العرض
التي قدمــت بعض الجوانــب الثقافية
والســياحية والتعليميــة والتاريخيــة
والجغرافية عن شــبه القــارة الهندية،
ً
وعرضا للعالقات بني البلدين السعودية
والهند ،وجهود مســلمي الهند يف خدمة
اإلسالم واملسلمني ،باإلضافة إىل البهارات
الهندية واأللعــاب واملرسحية ،واملنتجات
الهندية من الشــاي والجــوز الهندي،
وقصب السكر ومنتجاته ،كما قدم الركن
التشــادي عرضا مرسحيــا طيلة أيام
املهرجان ،ونبذة عن دولة تشاد عن طريق
لوحات تعريفية عن املســاحة والطقس،
ً
عرضا
وبعض املعلومات األخرى ،وكذلك
مرئيًا يتحــدث عن التعليــم والجانب
االقتصادي ،واالجتماعي ،وإظهار صور
األماكن التاريخية والطبيعية ،وإنشــاء
نمــوذج مصغر عن املنزل التشــادي يف
األرياف ،وإنشاء نموذج برئ تظهر به آلية
سحب املياه الجوفية من األرض ،وكذلك
عرض كتب مؤلفة مــن خريجي الطلبة
بالجامعة.
طالب اليمن قدموا يف الجناح اليمني
صو ًرا تاريخية وأكالت شــعبية وقصائد
نبطية عىل خشــبة املــرح ،باإلضافة
إىل تقديم املنتجــات اليمنية كالحلويات
وأنواعهــا ،واألواني املنزليــة والتحف
الرتاثية ،واملالبس الشعبية ،وأنواع الخنجر
اليمني ،يف حني قدم جناح دولة إندونيسيا
بعض اإلبداعــات الخاصة بهــم ،منها
املأكوالت الشــعبية التي شملت عدة أنواع
من األطعمة الخفيفــة والثقيلة ،وتقديم
املرشوبات الشــعبية للــزوار ،باإلضافة
إىل عرض األســلحة املســتخدمة قديماً،
باإلضافــة إىل بعض البيوت الشــعبية،
وبعض الصور املتعلقة باألماكن السياحية
والحيوانات النادرة التي ال توجد إال بها،
وكذلك الفيديوهات املرئية املتعلقة بجمال
طبائع إندونيسيا ،وإنشاء بستان صغري يف
شاللة ُ
صنع بأيدي الطالب واملتخصصني

بالديكــور ،وتعريــف الــزوار بموقع
إندونيسيا الجغرايف من خالل تمثال الكرة
األرضية.
بدوره ،تضمن جنــاح دولة ألبانيا
ً
عرضا للزي األلباني الشــعبي بأشكاله
املختلفة حســب املنطقة ،وخريطة ألبانيا
وموقعها والــدول املجاورة لها مع بعض
املعلومات األساسية عن البالد ،مثل نسبة
املســلمني وعدد املســاجد وعدد السكان
واملساحة وغريها ،وصور العمالت األلبانية
القديمــة والحديثة ،ومطويــة تعريفية
عن ألبانيا ،والشــخصيات اإلسالمية ذات
أصول ألبانية ،واألكالت األلبانية املتنوعة،
باإلضافة إىل النشاط املرسحي.
من جانبهــم ،عرض طــاب دولة
الفلبني نموذجً ا للسفينة التي استخدمها
األجداد هناك للوصول إىل الفلبني ،والرتاث
الفلبينــي والصــور التاريخية لبعض
املناطق والبحــرات الطبيعية ،والثقافات
األخــرى املتنوعة ،بطابــع فلبيني تزين
بالصور عنها واملنتجــات املختلفة التي
تستخدم قديما ً وحديثاً.
وعرض الجناح السوري أبرز األكالت
السورية الشــهرية ،باإلضافة إىل تقديم
العرضة الشــامية ،واملشاركة باملرسحية
والقصائد الشــعرية ،وعــرض مالبس
للزوار للبســها والتصويــر بها ،وكذلك
عرض النحاســيات الصناعة الســورية
ومــن دالل القهوة ،القديمــة والحديثة،
وعــرض بصــورة املنزل الدمشــقي،
وخريطة ســورية ،والتعريف بالسيوف
والبندقية الدمشــقية للزوار ،يف حني قدم
ركن تونــس منصة للتعريــف ببالدهم
وتاريخها ،واملعالم التاريخية ،مثل جامع
الزيتونة وجامعة عقبة بن نافع ،وبعض
األعمال التقليديــة كالنقش عىل النحاس،
والفخار ،واألكالت التونســية الشــهرية
كالكسكيس والطاجن ،أما جناح فلسطني
فقدم فيــه الطالب تعريفــا عن القدس
من خالل خريطة املســجد ،وعرض أبرز
معالم املسجد األقىص باإلضافة إىل األكالت

من التراث اليمني

جناح جمهورية ماالوي

املشهورة ،وتقديم مسابقة للزوار ،والزي
الفلسطيني للمدن والفالحني.
ويف جناح دولة قرغيزســتان عرض
العاملــون "خيمة بــوزوي" مصنوعة
من شــجرة صنوبر ،والتي تعترب تراثا ً
للجمهورية ،بها خريطة الدولة ،باإلضافة
إىل القــوس ،والثوب الشــعبي وعرض
املناطق السياحية للجمهورية ،أما جناح
ســريالنكا فقد عــرض معلومات عن
موقعها الجغرايف ،وما تشتهر وتتميز به
من خالل األكالت الشعبية ،وكذلك أنواع
الشــاي الذي يشــتهر بالخارج ،وأنواع
الفواكه التي ال توجــد إال بها ،وعملتها،
واألماكن السياحية هناك.
وكان للدول اإلفريقية نصيب كبري من
أجنحة املعرض ،حيث عرض جناح دولة
غامبيا الفول السوداني وأنواعه ،ومرشوب
الشــاي الكينكلبا ،باإلضافــة إىل تاريخ
الجمهورية ،ورؤسائها وبعض تقاليدها،
وأبرز املعالم وعدد ســكانها ،ونســبة
املسلمني بها التي تتجاوز  ،%95يف حني

عرض جناح دولــة غانا األزياء الجنوبية
والشمالية ألهايل الجمهورية ،باإلضافة إىل
الحذاء امللكــي ،وعرض منتجها الكاكاو،
وزبدة الجســم ،وعملة الدولة ،واملرشوب
الشــعبي وبعــض األكالت الشــعبية،
باإلضافــة إىل مســاحتها واقتصادها
وأبرز ما تتميز به ،فيمــا احتوى جناح
دولة الكونغو عىل عرض لعدد ســكانها،
وموقعها الجغرايف ،ونســبة املســلمني
بها ،وكذلك عرض ثــروات البلد ،بينما
عرف العاملــون بجناح دولة بنني الزوار
بجمهوريــة بنني ،وثقافاتهــا املختلفة،
والعالجات الشعبية ،،واألكالت املختلفة،
باإلضافة إىل الديانات املوجودة بالدولة،
واألماكن الســياحية ،وأخريا قام جناح
ســاحل العاج بالتعريف بالجمهورية،
وشــجرة الكاكاو ،والتي تعترب باملستوى
األول يف إنتاجه عامليــا ،وعرض املعازف
وآالت الشطرنج ،وعرض األكلة املشهورة
"تشكي" ورؤساء الجمهورية ،وموقعها
الجغرايف.
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إدارة السكن الطالبي تطلق حزمة برامج
تعليمية وأنشطة طالبية
عبدالله العبيد
أطلقت عمادة شؤون الطالب
ممثلة يف إدارة السكن الطالبي حزمة
من الربامج التعليمية واألنشــطة
الطالبية داخل الســكن الجامعي
يف املنتــدى الطالبي الذي يحتضن
طالب الجامعة من السعوديني ومن
عدة جنسيات مختلفة ،حيث تنظم
تلك اللقاءات اللجنة العلمية يف إدارة
اإلسكان الطالبي والتي تقع تحت
مظلة عمادة شؤون الطالب.
وتبدأ الربامج بسلسلة دروس
علمية كل يــوم أحــد بداية من

14/5/1440هـــ ،حيث يقدم
فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور محمد
بن إبراهيم الجارس رئيس قســم
الفقه بكلية الرشيعة والدراســات
اإلسالمية ً
درسا أسبوعيًا يف «الفقه»،
وذلــك يف املنتــدى الطالبي ،كما
سيقام لقاء أسبوعي بعنوان «املتون
العلميــة» يقدمه فضيلة الشــيخ
الدكتور خالد بن عيل املشيقح عضو
هيئة التدريس وأستاذ الفقه بكلية
الرشيعة والدراســات اإلسالمية،
وذلك كل يــوم إثنــن بداية من
تاريخ 15/5/1440هـ ،إضافة
إىل دروس متنوعــة أخرى كل يوم
أربعاء يقدمهــا الدكتور أحمد بن

محمد املطرودي.
يشهد السكن الطالبي أيضا
إقامة حلقات لحفظ القرآن الكريم
ومحارضات عن الســرة النبوية
وتطوير الذات واملهارات الفكرية
والعلمية وثقافة الشعوب ،وحسن
الخلــق والتعامل مــع اآلخرين
وأهميــة االقتداء بالشــخصيات
والنمــاذج اإليجابيــة والناجحة،
والتأيس بأرشف الخلق محمد صىل
الله عليه وسلم ،كما تقام يف فرتات
متفرقة أنشــطة رياضية ،منها
دوري كرة القــدم ،ودوري كرة
القدم للصاالت ،ودوري كرة السلة
والطائرة ،وألعاب القوى واخرتاق

شؤون وشجون

الضاحية ،باإلضافــة إىل األلعاب
السكنية.
يذكر أن إدارة النشاط الطالبي
بالسكن الجامعي تنظم كل أسبوع
لقا ًء علميًــا ومعرفيًــا وثقافيًا
تستضيف خالله أحد أعضاء هيئة
التدريــس ،وتناقش فيه مواضيع
متنوعة تخص الطالب عىل املستوى
العلمي واملعــريف واملهاري بهدف
نقل خربات وتجــارب الضيوف
للطــاب ،وفتح آفــاق جديدة يف
النقاش املثمر بني الطالب وعضو
هيئة التدريس ،ويتخلل اللقاءات
دوما تفاعل يف طرح التســاؤالت
واالستفسارات.

الطالبة «جوزاء القصير» تفوز بجائزة مسابقة الملصقات البحثية
بمؤتمر «سيفا »2019

حصلــت الطالبــة جوزاء
ّ
القصي من كلية الصيدلة
حمود
بجامعــة القصيم عــى املركز
األول يف مســابقة امللصقــات
البحثية ضمن فعاليات مؤتمر
«ســيفا  »2019الــذي عقد
بمدينة جدة ،وذلــك عن فرع
«املمارســات الصيدالنيــة»،
وهي أحد فروع املسابقة التي
تم تقســيمها إىل ثالثة فروع
احتوت عىل ما يقرب من 100
ملصق بحثي شارك بها طالب
وطالبــات كليــات الصيدلة
باململكة.
وجاءت مشــاركة الطالبة
«جوزاء» من خالل بحث علمي
بعنــوان «العوامــل املتعلقة
باســتخدام اآلبــاء للمضادات
الحيويــة ألطفالهم يف اململكة»،

وهــو ضمــن مجموعــة من
البحوث شــاركت بها الكلية يف
هذا املؤتمر ،والــذي يع ّد أحد
أهــم املؤتمــرات العلمية التي
تعنــى بالصيدلــة يف املنطقة،
ويشــارك فيه عــدد كبري من
الصيادلــة وطــاب وطالبات
كليات الصيدلة مــن مختلف
الجامعات.
يذكر أنه يتــم خالل هذا
املؤتمــر اســتعراض أحدث
األبحاث التي تــم إنجازها يف
مجال الصيدلــة ،كما يتنافس
فيــه الطــاب والطالبات من
خــال ملصقاتهــم العلمية
للحصول عــى جوائزه املقدمة
ألفضل هــذه امللصقــات من
ناحية جــودة البحث وطريقة
العرض.

الرقابة الذاتية» ،وذلك بمقر العمادة يوم
الثالثاء املوافــق 1440/5/16هـ وملدة
ســاعتني ،وقدم الدورة األستاذ الدكتور
محمد عبدالعزيز الثوينــي عضو هيئة
تدريس بالجامعة ،ومديــر جمعية الرب
الخريية بربيدة ،وبلغ عدد املستفيدين من
الدورة  22متدربا ً من منسوبي إدارة مرور
منطقة القصيم ،وهدفت إىل تنمية الرقابة

بعض وبعض..
من فضل اللــه علينا يف هــذه الدولة املباركــة أن نعيش يف تلك
املؤسسات كلبنات متناغمة متكاملة يشد بعضها بعضا ،لنجعل من
جدار املؤسســة التي نعمل فيها حصنا حصينا متماسكا مع بقية
الجُ در يف قرص الوطن الشامخ..
وحني يكون بني يديك عمل أو موقع تؤسس له فأنت من خالل الويف
(إنجاز) ترسل إشارات التناغم لبقية الجهات لتتفاعل معك بصورة
تنعكس عىل االنطباع العام للجامعة وإداراتها الخدمية وعماداتها
التعليمية واملساندة..
إنها شبكة من الفخار والتكامل والعطاء..
بل إنها فرصة للقراءة اللذيذة لواقع الحال وتناسب التفاعل وتناغم
العطاء مما يبعث عىل الغبطة والرسور..
إنك حني ترســل صقــورك الصائدة تريــد أي يشء من جهة أو
جهات ستجد التجاوب بالجملة جميال ..ومع ذلك ستعرف التغذية
الراجعــة ،فمن التفاعل يف نفــس اليوم أو بعده بيــوم أو بعده
بأسبوع ..فالجميع تفاعل مشكورا ..ولكنك ستدرك حتما أنه بقدر
رسعة التغذية الراجعة بقدر ما تعرف أن من يقف خلف التسارع
يف األداء فريق حقيق بالشكر ،ألن خلف اإلنجاز والعطاء عمال مرتبا
وعناية بالعمل وأبعاده وإبداعاته..
همسة..
دعوة وتحية لذلك املســؤول الذي يتســارع بالتفاعل ..رغم كثرة
أعماله ومعامالته..
األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

الجامعة تقيم دورات تدريبية لمنسوبي المرور
والتعليم واإلصالح األسري
أقامت الجامعة ممثلة يف عمادة خدمة
املجتمع بالجامعة بالتعــاون مع مركز
التدريــب واإلرشاف الرتبوي التابع إلدارة
تعليم املذنــب دورة تدريبية بعنوان «أثر
الدماغ يف التعلــم» (لغة إنجليزية) ،وذلك
بمقر املركز يــوم األربعاء املايض املوافق
1440/5/24هـ وملدة  4ساعات ،حيث
قدم الــدورة الدكتور وليد بــن إبراهيم
العبيكي عضو هيئة التدريس بالجامعة،
وبلغ عدد املســتفيدين مــن الدورة 5
متدربني ،وهدفــت إىل التعرف عىل أجزاء
الدماغ وربط كل جــزء بدوره يف التعلم،
وتوظيف الدماغ يف التعلم وكيفية بقاء أثر
التعلم يف الدماغ.
كما أقامت العمادة بالتعاون مع إدارة
مرور منطقــة القصيم دورة عن «تعزيز

أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

الذاتية عند املوظفني ،ومعرفة وســائل
تعزيز الرقابة.
وعقدت العمادة أيضا دورة تدريبية
بعنــوان «فقه اإلصــاح األرسي» ،وذلك
بمقــر العمادة يــوم الثالثــاء املوافق
1440/5/16هـ وملدة  4ساعات ،وقدم
الدورة األستاذ الدكتور فهد بن عبدالرحمن
اليحيى األستاذ يف قسم الفقه بالجامعة،
حيث بلغ عدد املستفيدين منها  42متدربا
و 14متدربــة من العاملني واملشــتغلني
باإلصالح األرسي ،وقــد كان الهدف من
الــدورة :التدريب عىل األحكام الفقهية يف
مجال اإلصالح األرسي ومعالجة ما يواجه
املصلح من إشــكاالت فقهية ،وقد تناول
الربنامج القضايا املتعلقة بالنكاح والعضل
والطالق والخلع.

فريق أمان التطوعي النسائي يزور كلية
العلوم واآلداب بعنيزة
حميدة الصالحي
اســتقبلت كلية العلوم
واآلداب بمحافظــة عنيــزة
ممثلة يف قسم وحدة التوجيه
واإلرشاد يوم األربعاء املوافق
1440/5/24هـــ ،فريق
أمــان التطوعي النســائي
الــذي يعمل تحــت مظلة
جمعية أمان الخريية ملكافحة
التدخني واملخدرات ،بقيادة
األستاذة فوزية بنت إبراهيم
الســبيل ،وذلك ضمن إطار
الربنامــج التوعوي (ليكونوا
بأمان) برشاكة مجتمعية مع
قسم التوجيه واإلرشاد بإدارة
التعليم بمحافظــة عنيزة،

بحضــور مرشفة القســم
األســتاذة ريم الصائغ وعدد
من املتطوعات بالفريق.
ويهــدف الربنامج إىل
توعيــة الطالبــات بخطر
التدخني واملخدرات والوصول
مجتمــع صحي آمن من
إىل
ٍ
خالل التوعيــة االجتماعية،
الربامج العلميــة ،الخدمات
والعالجيــة
الوقائيــة،
واإلنمائية التــي تُ َّقدَم وفق
أسلوب متطور جاذب يتوافق
مع احتياجات املجتمع ،حيث
شــملت الفعاليات معرضا
متنقالً يحوي بروشورات عن
أرضار التدخني وتأثريه عىل
الصحة والجمــال ،واحتوى

أيضا عىل ركن لقياس نسبة
الســموم بالتنفس بجهاز
خاص ،وشــاركت الطالبات
بكتابة رســائل توعوية يف
وسم الفعالية بالتوتري.
ويف نهايــة الزيــارة
عــر الفريق عن شــكره
وتقديره لحســن االستقبال
والحفاوة ،آملــن أن تكون
الرســالة قد وصلت ،سائلني
املــوىل التوفيق والســداد،
ومؤكديــن أن الجمعيــة
تســعد بدعم حساباتها عىل
مواقــع التواصل االجتماعي
ونرشها واملســاهمة فيها،
فالجميع رشكاء يف املسؤولية
املجتمعية.
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كلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس

College of Applied Health Sciences in ARRASS

كلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس حصلت على ( )4دروع في الجودة من معالي مدير الجامعة
الرؤية

عن الكلية
تتكون الكلية من املبنى الرئيس ويشــتمل عىل املكاتب
اإلدارية باإلضافة إىل املرسح الذي يتسع لـ 450شخصا
واملكتبــة ومركز خدمة الطالــب ومطعم الكلية ومقر
للنادي الطالبي.
والقســم التعليمي ويتكون من عدد ( )15من القاعات
الدراســية وعدد من املعامل العلميــة املجهزة بكافة
األجهــزة الالزمة وهي :معمــل التحاليــل الطبية،

واإلســعافات األولية ،ومعمل األحياء الدقيقة ،ومعمل
الكيمياء ،ومعمل األحياء ،ومعمــل وظائف األعضاء،
ومعمل الترشيح ،ومعمل التغذيــة ،ومكاتب ألعضاء
هيئة التدريس وعيادة طبية والصاالت الرياضية ،حيث
توجد بالكلية صالتان رياضيتان وملعب لكرة القدم.

كليــة متميــزة وطنيا ً يف
التعليم الصحي التطبيقي
مساهمة يف خدمة املجتمع
املحيل.

رسالة الكلية

أهداف الكلية

تخريج كوادر وطنية عىل مســتوى عال من العلم واملهارة يف مختلف التخصصات الصحية التطبيقية.
املساهمة يف ســد حاجة ســوق العمل من األخصائيني يف تخصصات التغذية العالجية وصحة الفم
واألسنان واألجهزة الطبية (وما يعتمد للكلية من تخصصات مستقبال).
نرش الوعي الصحي يف املجتمع.
إجراء البحوث العلمية واملساهمة يف إيجاد الحلول املناسبة للمشاكل الصحية بمنطقة القصيم.
إعداد الكوادر املتخصصة يف التخصصات املعتمدة يف الكلية عن طريق برامج الدراسات العليا.

تقديم تعليم تطبيقي صحي
جامعــي متميــز ،وإنتاج
بحــوث تطبيقيــة تخدم
املجتمع املحــي ،من خالل
إيجاد بيئــة محفزة للتعليم
والبحوث ،والتوظيف األمثل
للموارد والتقنية والرشاكة.

أقسام الكلية
التغذية اإلكلينيكية
األجهزة الطبية
تقنية األسنان
صحة الفم واألسنان
األشعة التشخيصية

وقد تم اعتماد برنامــج التغذية العالجية من قبل الهيئة
الوطنيــة لالعتماد والتقويم األكاديمــي للعام الدرايس
الجامعي 1439/ 1438هـ.
 .1التغذية اإلكلينيكية
 .2صحــة الفم واألســنان :تم تفعيل القســم يف العام
الجامعي 1436 - 1435هـ.
 .3األجهزة الطبية :لم يفعل.
 .4األشعة التشخيصية :لم يفعل.
 .5تقنية األسنان :لم يفعل.

عن الكلية
عميد الكلية
د .جمال بن محمد السمري
أستاذ مساعد هندسة طبية

وكيل الكلية
د .عبدالله بن عبدالرحمن الرشيد
دكتوراه في العقيدة والفرق

وكيل الكلية للشؤون التعليمية
د .بسام بن إبراهيم الخليفة
زمالة طبية في األشعة التشخيصية

عدد الطالب
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إنجازات الكلية:
تســعى الكلية لتفعيل أقســام
نوعية جديدة كتقنية األســنان،
واألشعة التشــخيصية ،حسب
الخطة اإلسرتاتيجية
حصــول الكلية عــى عدد ()4
دروع يف الجودة من معايل مدير
الجامعة
درع تقديــري من الجامعة بعد
حصول برنامج التغذية العالجية

وحدة خدمة المجتمع
عىل االعتماد األكاديمي
اإلرشاف عىل املرحلــة النهائية
لتشــغيل مبنى كليــة العلوم
الصحيــة التطبيقيــة للبنات
بمحافظة الرس ،والذي -بحمد
الله -قد شــارف عــى االنتهاء
بنسبة  ،90%والذي سيتيح فتح
مسارات برامج الكلية للطالبات
تعاقد قسم صحة الفم واألسنان

بالكليــة مع معهد باتيســون
لصحة الفم واألسنان يف الواليات
املتحــدة األمريكيــة للحصول
عــى أجود الربامــج النوعية يف
التخصص
حصلت الكلية عىل الدرع املايس
ملعــايل مدير الجامعــة لخدمة
املجتمع للعــام 1439 1438-
هـ عىل مستوى كليات الجامعة

المشاركات المحلية والدولية:
بلغ عدد مشــاركات الكلية من
خالل وحدة خدمــة املجتمع
والنادي الطالبــي بالكلية 20

مشاركة شملت األيام العاملية،
كاليوم العاملي لإلعاقة ،واليوم
العاملي للســكر ،وكذلك بعض

الربامــج والحمــات منهــا
املشاركة بحملة محافظة عقلة
الصقور.

وحدة البحوث
تسعى وحدة البحوث بالكلية إىل
خدمة الفرد واملجتمع السعودي،
وذلك بتشجيع ودعم الباحثني يف
مجال العلوم الصحية التطبيقية،
وتوفــر املعرفــة والتقنيات

الالزمة ألعــداد وتنفيذ األبحاث
والدراسات واالستشارات يف هذا
املجال املهم .كما تسعى الوحدة
إىل توظيف البحــث العلمي يف
رصد ودراســة وحل املشكالت

الصحية املتعلقة باملنطقة بشكل
خــاص واململكة بشــكل عام،
وتوفري الكوادر املتميزة واملؤهلة
علميا وبحثيا يف املجال الصحي
التطبيقي.

* سكن العائالت:

املديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
مستشفى امللك فهد التخصيص بربيدة (وحدة برنامج التدريب)
القطاع الخاص

اإلنجازات البحثية:
تقديم مرشوعني بحثيني للتمويل.
نرش  10مقاالت بحثية.
تقديم مرشوع البحث املستمر.

تقديم  3مشاريع للتمويل ...مشاريع
البحوث التطبيقية.

البرامج األكاديمية

يوجد بالكلية حاليا برنامجان لمرحلة البكالوريوس
قسم التغذية اإلكلينيكية :برنامج البكالوريوس في التغذية اإلكلينيكية
قسم صحة الفم واألسنان :برنامج البكالوريوس في صحة الفم واألسنان
برنامج التجسير :الذي يمكن الطالب الحاصلين على درجة الدبلوم من الحصول
على درجة البكالوريوس في التغذية اإلكلينيكية ،ويتطلب اجتياز الطالب عدد
( )72ساعة دراسية.

تسعى للمساهمة في
سد حاجة سوق العمل من
األخصائيين في التغذية
العالجية وصحة الفم
واألسنان واألجهزة الطبية

تهدف لتخريج كوادر وطنية على مستوى عال من العلم
والمهارة في مختلف التخصصات الصحية التطبيقية
اإلسكان

ويضــم ( )6عمائر كل منهــا يحتوي عىل ()6
شقق ســكنية مؤثثة تأثيثا ً كامالً ،ويوجد بجوانب
هذه العمائر الســكنية عدد من الحدائق ومواقف
السيارات املظللة.

شركاء الكلية
إدارة القطاع الصحي بالرس
إدارة التعليم بمحافظة الرس
مستشفى الرس العام

تعترب خدمة املجتمع هي العنرص الثالث لرســالة
الجامعة بعد عنــري التدريس والبحث العلمي،
ومن خالل الربامج املشــركة مــع عمادة خدمة
املجتمع حققت اآلتي:
حملة حارب السمنة وحملة ابتسم للحياة.
املشــاركة يف الحملة التــي أقامتها الجامعة يف
محافظة عقلة الصقور.
برنامج صحة الفم واألسنان للمدارس االبتدائية.
صحة الطالب يف غذائه.
برنامج صحة الفم واألسنان للمدارس االبتدائية.
مهرجان ربيع الرس بمنتزه القشيع الربي.
املشاركة باليوم العاملي لإلعاقة.
املشاركة يف مبادرة مرشوبات الطاقة خطر يهدد
حياتك -بالتعاون مع إدارة التعليم بالرس ويف
عدة مدارس للمرحلة الثانوية ،وإقامة معرض
مجمع يف أحد األسواق التجارية.
املشاركة يف اليوم العاملي للغذاء.
املشــاركة باليوم العاملي لصحة الفم واألسنان

الكلية تشارك في
أسابيع الخدمة العامة
واأليام الصحية العالمية
وتشجع الطالب على
حب العمل التطوعي

واألســبوع الخليجي املوحد لتعزيز صحة الفم
واألسنان.
التوعية بصحة الفم واألســنان لنزالء ســجن
محافظة الرس.
التوعية بصحة الفم واألســنان يف مركز التأهيل
الشامل بالبكريية.
توعية بصحة الفم واألســنان لطــاب الرتبية
الخاصة (االبتدائية السعودية).
املشاركة يف اليوم العاملي للسكري.
العمل التطوعي بالعيادة االستشــارية بعيادة
التغذية يف مركز صحي حــي امللك عبدالعزيز
بالرس.
اليوم العاملي للدفاع املدنــي للمرة الثانية عىل
التوايل.
مهرجان الزهور بالرس.
برنامج يقظ للتوعية بمخاطر املخدرات.
التوعية بصحة الفم واألســنان يف مركز الشيخ
حمد العقيل لرعاية األيتام.

* سكن العزاب:

ويضم ( )4عمائر ســكنية يوجد بها ( 30ثالثون)
غرفــة مؤثثة ومجهزة تجهيــزا ً كامالً ،كما يحيط
بهذه العمائر عدد من الحدائق.
* سكن الطالب :
وهو يتســع لـ( )252طالباً ،وهو مؤثث بصورة
كاملة (غري مفعل).

الخدمات المساندة
وتضم هذه الخدمات ما يأتي:
أ  .محطة كهربــاء احتياطية
بمولد قــدرة ( )1000كيلو
واط.
ب  .محطــة تحليــة املياه:

وتقوم بتغذية الكلية وجميع
مرافقها باملياه العذبة.
ج  .محطــة معالجــة مياه
الــرف الصحــي :وفيها
تتــم معالجة ميــاه الرصف

الصحــي بالكلية ،حيث يعاد
اســتخدامها يف ري الحدائق
املختلفة.
د  .جهــاز التكييف املركزي،
وهو خاص باملبنى الرئييس.

شروط القبول في الكلية:

شروط التحويل إلى الكلية:

 .1أن يكــون الطالــب قــد أنهى الســنة
التحضريية املسار الصحي بمعدل تراكمي ال
يقل عن .2
 .2أن تكــون املفاضلة بني الطالب حســب
املعدل الرتاكمي وحسب املقاعد املتاحة.

 .1أن يكون الطالب قد أنهى الســنة التحضريية
املسار الصحي بمعدل تراكمي ال يقل عن .2
 .2أن تكــون األولويــة للطــاب املحولني من
الكليات الصحية.
 .3أن تكون املفاضلة بني الطالب حســب املعدل
الرتاكمي وحسب املقاعد املتاحة.

األنشطة الطالبية
إىل جانــب تطويــر املهارات
األكاديمية لطــاب كلية العلوم
الصحيــة التطبيقيــة بالرس
تــويل الكليــة اهتمامــا ً كبريا ً
باألنشــطة الالصفيــة ،حيث
يسعى النادي الطالبي بالكلية
من خالل برامجــه الالصفية
لبــث روح التنافــس الرشيف
بني الطــاب ،وإيجــاد نوع
من التفاعل بــن طالب الكلية
واملجتمع من خالل املشاركات
داخل وخارج الكليــة ،كمثال

املشــاركة يف أســابيع الخدمة
العامة واأليام الصحية العاملية،
وتشــجيعهم عىل حــب العمل
التطوعــي ،وتحصينهــم من
األفكار والسلوكيات املتعارضة
مع تعليم ديننا السمح وتقاليد
مجتمعنا العريقة.
ومن ضمــن أنشــطة النادي
الطالبي بالكلية:
املشاركة يف تفعيل املناسبات
الوطنيــة للمملكــة العربية

السعودية.
املشــاركة يف تفعيــل األيام
العاملية الصحية بالتعاون مع
وحدة خدمة املجتمع بالكلية.
املشاركة يف معرض هيئة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر.
إقامة مسابقات رياضية.
إقامة مرسحيات عامة.
املســاهمة مع إدارة األندية
الطالبيــة بعمادة شــؤون
الطــاب يف تفعيــل برامج
العمادة.
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شملت مسابقات وبرامج ترفيهية وفعاليات متنوعة

إستراتيجية «الترفيه» ..برامج زاخرة في االنتظار غربلت
القديم وعرضت الجديد

كونيات

أ.د .عبدالله المسند

محطة الفضاء الدولية ()ISS

أعلن رئيس هيئة الرتفيه معايل املستشــار
تركي آل الشــيخ ،مبــادرات وفعاليات الهيئة
خالل الفرتة املقبلة ،كاشــفا إطالق مسابقات
متنوعة أهمها يف رمضان املقبل :مسابقة أجمل
تالوة للقرآن الكريم وجائزتها  5ماليني ريال،
ومسابقة أجمل صوت لرفع األذان والتي ستقام
يف املدينة املنــورة ،جاء ذلك ،يف مؤتمر صحفي
عقد يف فندق الفورسيزون بالعاصمة الرياض.
ابتكار شخصية كرتونية
أبدى رئيس الهيئــة العامة للرتفيه رغبته
يف إطالق شخصية كرتونية عىل مستوى عاملي
مثل «شــخصية ميكي ماوس» وقال« :سنطلق
مسابقة يف هذا الشأن ،وسنتيح لشباب وشابات
الوطن املشاركة واالبتكار».
مهارات القيادة والتطعيس
أفصح آل الشــيخ عن نيــة الهيئة إطالق
ســاحات مهارات للقيادة ،ســتكون متاحة
للشباب والشــابات يف جميع مناطق اململكة،
بالتعاون مع هيئة الرياضة واتحاد السيارات،
برشوط آمنة وفحص طبي ،مضيفا أنه ســيتم
إطالق مبادرة تحديــات الصحراء ،إضافة إىل
مبادرات جميلة يف جوانب املنافسات الرياضية
يف هذا الجانب أو ما يعرف بـ«التطعيس».

تكريم النجوم
أكد آل الشــيخ ،أن هيئة الرتفيه ســتقدم
مبادرات لـ«تكريم نجوم الفن والشعر ،وسنبدأ
بتكريــم األمري بدر بن عبداملحســن ،والفنان
محمد عبده ،بحفل عىل مستوى عاملي ،بعد ذلك
سنكرم أبوبكر ســالم وطالل مداح -رحمهما
الله -يف حفلني منفصلني ،وســنوثّق مئة أغنية
للفنان محمد عبــده بتقنية «الهيلوجرام» ،كما
أعلن آل الشــيخ عن مبــادرة لتكريم القوات
املسلحة ،وإطالق مسابقة جنودنا البواسل ،التي
ستكون مخصصة ملنســوبي القوات املسلحة
السعودية.
منصة عيشها
ّ
بي رئيس هيئة الرتفيه أنه تم إطالق منصة
إلكرتونية «عيشها» للتذاكر اإللكرتونية ،ومنصة
«التذاكر السعودية» بالتعاون مع الهيئة العامة
للرياضة ،سيتم خاللها طرح التذاكر الخاصة
بفعاليات الرتفيه.
كان زمان
زاد آل الشيخ خالل املؤتمر الصحفي الذي
عقــده لإلعالن عن فعاليات هيئــة الرتفيه أنه
ســيقام يف الرياض ملدة أسبوع مهرجان «كان
زمان» بمشــاركة الفنانني القدامى ،ونحن اآلن

يف طور املفاوضات الســتقطاب عدد من نجوم
املرسح ،أبرزها مرسحية الزعيم مع عادل إمام،
وســنراعي الخصوصية والعــادات والتقاليد
السعودية يف العروض الكوميدية ،وهو أمر نهتم
به كثريا.
القصبي والسدحان
طالب تركي آل الشــيخ نجمــي الفن يف
السعودية عبدالله الســدحان ونارص القصبي
بعمل مرسحي مشرتك ،مضيفا :برنامج الحصن
سيكون مع فايز املالكي ،ومحمد هنيدي ،وحسن
البالم ،من أكــر الربامج يف الوطــن العربي،
وستبث برامج املســابقات التلفزيونية يف عدة
قنوات ،أهمها :برنامجا الحصن ،وتييل ماتش.
نسخ خاصة للسعودية
نوّه رئيس هيئة الرتفيــه ،إىل أن الهيئة يف
طور تنفيذ نسخة ســعودية خاصة لربنامجي
«ذا فويــس» و»أراب تلنت» تبــث عىل قنوات
 ،MBCوستنظم مباراة ألصدقاء زيدان وبيكهام
بحضور نجوم العالم هذا العام يف الســعودية،
وسننظم حفل اعتزال ليارس القحطاني مع فريق
عاملي ،وســتقام مباراة لـ NBAيف السعودية،
ويتمنى أن يكون الليكرز طرفا يف هذه املباراة.

تعد محطة الفضاء الدوليــة )International Space Station ) ISS
أملع وأكــر جرم صناعي يدور حول األرض ،وأحيانا ً نشــاهدها وكأنها
كوكب الزهرة ضيا ًء وملعانا ً بسبب كرب حجمها من جهة ،ومن جهة أخرى
ألنها وضعت يف مدار منخفض حول األرض لذا تســتطيع العني املجردة
مشاهدتها بوضوح.
وتعد محطة الفضاء الدولية أكرب وأعقد مرشوع فلكي علمي أرسل للفضاء
يف التاريخ ،وأســهم يف إنجازه أكثر من  100ألف إنســان ،لذا فهو يعد
أغىل مرشوع فردي تم بناؤه ،حيث استغرق  45رحلة مكوكية لبنائها يف
الفضاء ،وتبلغ أطوالها  44*97*119مرتاً ،أي أكرب من ملعب كرة القدم،
ويشار إىل أن أول جزء من املحطة تم وضعه يف مداره عام 1998م.
ويرتاوح ارتفاعها عن ســطح األرض من  460 - 370كلم ،ويبلغ وزنها
نصف مليون كجم ،وتبلغ رسعتها  28ألف كلم يف الســاعة ،لذا فاملحطة
الدولية تكمــل دورة واحدة حول األرض كل  90دقيقة وتكمل حوايل 16
دورة حول األرض يومياً ،حيث إن الشمس ترشق عىل روادها وتغرب 16
مرة خالل اليوم الواحد ،لذا ومنعا ً للتشويش فقد حددوا الوقت الوسطي
(جرينتش) ليكون هو املعتمد عىل متــن املحطة الدولية ،وعندما تغرب
الشمس يف لندن تغلق نوافذ املحطة آليا إلعطاء الرواد شعورا ً بالليل ليناموا،
ومن ثم يستيقظون الســاعة السابعة صباحا ً (العارشة بتوقيت اململكة)
ليعملوا عرش ساعات يومياً ،عدا يوم السبت خمس ساعات فقط.
من أهم أهــداف هذا املرشوع الجبار هو إيجــاد بيئة غري عادية إلنجاز
تجارب علمية يف مجاالت وميادين مختلفة.
أين ومتى وكيف أشاهد املحطة الدولية؟
من حســن الحظ أن مدار املحطة حول األرض غالبا ً ما يمر فوق األجواء
السعودية ،جلها ال نراها كونها تمر يف النهار أو يف الليل بعد أن تنخفض
الشمس بزاوية ال يتأتى للمحطة أن تعكس أشعتها لنراها ،لذا فهي معتمة،
وأفضل وقت للمشاهدة يكون بعد املغرب أو عند الفجر فقط .ويشار إىل
أن ظهورها يف القبة الســماوية يكون (غالباً) من الغرب بفرعيه الشمال
الغربي والجنــوب الغربي ،وفرتة ظهورها ترتاوح من دقيقتني إىل خمس
دقائق تقريباً ،وتظهر املحطــة للعيان كنقطة مضيئة نرية عندما يكون
ارتفاعها عن األفق  10درجات ،وهي أقل درجة تشــاهد عندها املحطة،
وأقىص ارتفاع لها عن األفق  90درجة أي يف الســمت مبارشة ،ويف الحالة
تلك تكون املحطة يف أفضل حاالت املشاهدة وأطولها.
أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا
| ALMISNID
| almisnid@yahoo.com
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هاتف  Galaxy M10ميزات
متوسطة وتكلفة منخفضة
شاشة من نوع  LCDبحجم .inch 6.22
جودة عرض .HD plus
معالج من نوع .7870 Exynos
ذاكرة عشوائية  3جيجا بايت رام.
سعة تخزين  16أو  32جيجا بايت.
بطارية بقدرة .mAh 3400
كامريا خلفية مع مستشعر  13ميجا بكسل وأخرى  5ميجا بكسل.
عدسات مميزة بزوايا .ultra wide
كامريا أمامية بمستشعر  5ميجا بكسل.
منفذ مايكرو .USB
يبدأ سعر الهاتف من  112دوالرا.

تطبيق  ViewRangerللخرائط بتقنية الواقع المعزز
تطبيق الخرائــط  View Rangerهو
تجربة مثــرة ملحبي املالحــة ،حيث يقوم
بإرشاد املســتخدم للدروب الجيدة وأماكن
الهواء الطلق بفضل تقنية الواقع املعزز ،AR
مما يسهل عىل املســتخدم التخطيط لرحلة
مميزة مع إمكانية تخزين البيانات والخرائط
ومشاركتها مع األصدقاء.
وبتقنيــة  Skylineتســتخدم الكامريا
األمامية للتعرف عىل أرسار التضاريس حولك
كقمم الجبال والبحريات مع تزويد املستخدم
باالتجاهات الصحيحة للوصول إليها.
يعمــل التطبيق مع نظــام  GPSدون
الحاجة لشبكة إنرتنت مع ميزة تسجيل املسار
وحفظه ومشاركته.
التطبيــق متوفر بشــكل مجاني عرب
متجــري  Google Playو App Store
وبعض الخرائط الطبوغرافية متاحة للرشاء
بمبالغ مختلفة.

كليك

حسن أحمد العواجي

خطة زوكربيرغ
منذ فرتة ليست بالقصرية وفيسبوك تتخبط بني تهم بالفساد وأخرى
بانتهاك الخصوصية أو التجسس عىل معلومات وهواتف املستخدمني،
مما رفع األصوات منادية بوقف هذا العبث املتعمد ووضع حد له.
ورغم خروج الرئيس التنفيذي لفيســبوك مارك زوكربريغ أكثر من
مرة للحديــث ورد هذه االتهامات إال أن فتيــل الحرب لم ينطفئ..
بل زاد اشــتعاالً ،فمؤخرا ً أفاد موقع  Tech Crunchبأن فيســبوك
وعىل مدار ثالث ســنوات مضت كانت تعطي مجموعة من الشــباب
تــراوح أعمارهم بني  ١٣و  ٢٥عاما ً مبلغ  ٢٠دوالرا شــهريا ً نظري
تثبيت تطبيق  VPNباسم  ،facebook researchوبموجب التطبيق
تستطيع فيسبوك الوصول إىل كافة البيانات املتعلقة بعمليات البحث
يف الويب والرسائل الخاصة عىل شبكات التواصل االجتماعي.
هذه الفضيحة الجديدة دقت مســمارا ً آخــر يف نعش إمرباطورية
زوكربــرغ الذي خرج مرة أخرى ليتحــدث عن خطة جديدة لدمج
تطبيقات واتســاب وإنستغرام وفيسبوك ماســنجر بتوحيد البنية
التحتية للتطبيقات الثالثة مع جعلها آمنة باعتماد تقنية التشــفري
الشامل مع بقاء التطبيقات مستقلة ظاهرياً.

ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻤﺔ

ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻔﺎت Smash
ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻔﺎت  Smashﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻠﻔﺎت وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ دون ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻛﺎﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت دون ﺣﺪود ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻠﻔﺎت،
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﺳﺘﻼم إﺷﻌﺎر ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﻤﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻒ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺟﻬﺎز
ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ أو ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮل.
ﺧﺪﻣﺔ  Smashﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻘﻞ
ﻣﻠﻔﺎﺗﻪ ﻟﺘﻜﻮن ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟـ  ٧أﻳﺎم ﻓﻘﻂ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﻴﺎج اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ أﻃﻮل ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺷﻬﺮي  ١٠دوﻻرات ﻓﻘﻂ.

خطة زوكربريغ هذه إن نجحت ستجعل من فيسبوك إمرباطورية من
جديد كما يعتقد البعض ،فدمج البيانات الوصفية ملســتخدم تطبيق
واحد فقط من التطبيقات الثالثة يتيح لفيســبوك معرفة املزيد من
املستخدمني واألرقام وعناوين الربيد اإللكرتوني ،ويف املقابل تستطيع
فيسبوك استخدام هذه البيانات من جديد لتحصيل رسوم أكرب مقابل
اإلعالنات والخدمات ..وعليه نســتنتج بأن خطة زوكربريغ ما هي إال
محاولة جديدة النتهاك خصوصية املســتخدمني ،ولكن بعلمهم هذه
املرة ،فبدس السم يف العســل ستكون عزيزي املستخدم مرغما ً ليس
بطال وبابا ً مفتوحا ً عىل مرصاعيــه لرشكات همها الوحيد جني املال
بكل طريقة ممكنة ..فهل يعي زوكربريغ مخاطر هذه الخطة؟ ،وإن
يكن يعي فعىل املستخدم أن يكون أوعى.
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa
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اﻟﻤﻌﺮض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ -إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
GSMA
ﻗﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ )اﻟﺒﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ(
دﺑﻲ -اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻜﺘﺐ دﺑﻲ اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺟﻨﻴﻒ  -ﺳﻮﻳﺴﺮا
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
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كاريكاتير
من اآلخر
فهد بن نومه

التركيز  ..ووسائل التواصل
االجتماعية

العرس التشادي يجذب األنظار وطفلتا ألبانيا
األصغر في مهرجان «تراث الشعوب»
جذب العرس التشــادي الــذي أقامه
جناح دولة تشاد املشارك يف مهرجان «تراث
الشــعوب  ،»40أنظار الزوار والحضور
من الطــاب ومنســوبي الجامعة ،وذلك
لتميز واختالف مراســم الــزواج يف هذا
البلد اإلفريقي املســلم عن غريه
مــن البلدان ،حيــث قدم طالب
املنح املمثلون للفريق التشــادي
باملهرجــان محــاكاة لطريقة
الزواج يف بلدهــم ،والتي تتميز
بارتداء اللثام من خالل لبسهم
املتعارف عليه يف ليلة العرس،
والرقص والعروض عىل املرسح
التي لفتت أنظــار الحضور يف
املهرجــان الذي اســتمر ثالثة
أيام بالبهــو الرئيس باملدينة
الجامعية باملليداء.
وعــن اختالف مراســم
الزواج يف هذا البلد قال الطالب
أبوبكر يحيى محمد" :إن هذا
اللبس والرقصة هما املتعارف
عليه يف بلدنــا يف ليلة الزواج،
وهكذا يتم اســتقبال العريس

لدخول بيته يف ليلة العرس ،واللثام هو عادة
عندنا للعريس ال بد أن يكون ملثما ،حتى ال
يرى وجهه ســواء زوجته ،والعروسة كذلك
تغطي تمامــا ،وكذلك ال يفتح العريس فمه
إال للوضوء أو الدخــول عىل زوجته ،كعادة
متوارثة لدينا أن فم الزوج ال تراه إال زوجته
يف هذه الليلة".
وأوضح الطالب التشادي أن جناح بالده
يشارك يف هذا املهرجان للعام الخامس عىل
التوايل ،وقدم باســمه ونيابــة عن زمالئه
الشــكر والتقدير للجامعة عىل إقامة مثل
هذه املهرجانات ألنها تذكرهم بأوطانهم من
خالل األكالت الشعبية واللبس وموروث كل
دولة ،كما قدم الشكر لجميع املنظمني عىل
جهودهم طيلة أيام املهرجان.
عىل جانب آخر ،اتجه وميض فالشــات
الحضور إىل جناح دولــة ألبانيا األوروبية
املســلمة ،والذي شهد مشــاركة الطفلتني
الصغريتني "ليان وبيســما" ،اللتني ارتديتا
املالبس األلبانية الفلكلورية الشعبية ،والتي
تعد من تراث جمهورية ألبانيا ،حيث كانت
الطفلتان أصغر املشــاركات يف املهرجان
تحت قبة الجامعة.

تشتت االنتباه وقلة الرتكيز آفة كربى ..إن أصابت اإلنسان – ال قدر
الله – قد تجعله أقرب للفشل يف دراســته أو عمله أو وظيفته منه
إىل النجــاح ،ألن غياب الرتكيز يعيق اإلنســان عن اإلتقان يف عمله
وإتمامه عىل الوجه األكمل ،وتبعده عن هدفه املنشــود وتأخذه إىل
قضايا فرعية وســطحية ..وهذا بالضبط ما يتسبب فيه اإلفراط يف
استخدام شبكات التواصل االجتماعي من تشتيت لالنتباه والرتكيز
لدى املستخدم ،إذ تحولت هذه الشــبكات لدى كثريين من منصة
للمعرفة وتعزيز املدارك واملفاهيم واإللهام ..إىل منصات لتشــتيت
االنتباه وقلة الرتكيز وضياع الوقت ويف حاالت كثرية للنسيان.
وال يســتطيع أحد منا أن ينكر أو يتجاهــل أهمية مواقع التواصل
االجتماعي يف حياتنا املعارصة ،فهذه املواقع تكتسب جمهورا جديدا
يوما بعد يوم ،وتزداد أهميتها باســتمرار ألنها استطاعت أن تخلق
ســبالً جديدة للتواصل بني األفــراد واملجتمعات بعضهم البعض،
بل إنها أصبحت وســيلة للدول والحكومــات للتعريف بأهدافها
وسياســاتها االقتصادية واالجتماعية ،كما اســتخدمتها الرشكات
الكربى يف الرتويج لسلعها ومنتجاتها ،وباملثل تستخدمها املنظمات
والهيئــات والجهات املغرضــة لنرش أفــكار ومعلومات خاطئة
وشــائعات مفربكة لتحقيق أهدافا ً خبيثة تؤدي إىل تفيش الفوىض
والجهل واملعتقدات الخاطئة.
وبنظرة حياديــة لواقعنا الحايل نــدرك أن معظم الناس يقضون
أكثر من نصف يومهم وليلتهــم يف مطالعة هذه املواقع والتواصل
معها ،ويأخذون عنها الكثري من األخبار والشــائعات وينســاقون
وراء موضوعات ال طائل منها ويهتمون بقضايا ال تمت لهم بصلة،
ويدخلون يف ســجاالت ومناقشــات وحوارات ..بل وأحيانا معارك
كالمية وسباب ألتفه األسباب ،ويتناسون يف غمار هذه الجلبة التي
تحدثها مواقــع التواصل أهدافهم الرئيســية يف الحياة وعالقاتهم
االجتماعية مع محيطهم العائيل واملجتمعي.
االعتدال والوسطية منهج راســخ يف ديننا الحنيف ..فال إفراط وال
تفريط ،حتى يف املــأكل واملرشب ،فكثرة االنشــغال بهذه املواقع
وقضــاء معظم الوقت يف مطالعتها يف أوقــات الدوام أو عند قيادة
الســيارة أو حني تناول الطعام ،قد تكون له عواقب وخيمة وآثار
سلبية عىل اإلنسان يف عمله وعالقاته األرسية وتفاعله مع مجتمعه،
وحتما ستقوده إىل التشتت وقلة الرتكيز وتنايس أموره املهمة لصالح
أمور تافهة ال طائل منها.
رئيس التحرير
| bin_nomah
| bin.nomah@qu.edu.sa
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