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بحثا في مسيرة البحث العلمي بمجال اإليجابية
جرى خالله مناقشة 59

نائب أمير القصيم يفتتح مؤتمر «نحو مجتمع إيجابي»

نظمــت الجامعة ممثلــة يف كريس
الشــيخ عبدالعزيز بن صالح السعوي
لتنمية اإليجابية مؤتمــر "نحو مجتمع
إيجابــي ..وفق رؤيــة اململكة ،"2030
عىل مدى يومي اإلثنني والثالثاء املوافقني
1440/5/30-29هـ باملدينة الجامعية
باملليداء ،برعاية صاحب الســمو امللكي
األمــر الدكتور فيصل بن مشــعل بن
ســعود أمري منطقة القصيم ،وافتتحه
صاحب الســمو امللكي األمــر فهد بن
تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز
نائب أمري منطقــة القصيم ،حيث هدف
املؤتمر لتعزيز اإليجابية الفردية واألرسية
واملجتمعية واملؤسســية ،وإبراز أهمية
دورها يف تعزيــز قيم املواطنة والتجارب
املحلية والدولية لإليجابية.
ورحب معــايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة
يف كلمته خالل حفــل االفتتاح بضيوف
املؤتمر واملشاركني ويف مقدمتهم صاحب
الســمو امللكي األمري فهــد بن تركي بن
فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمري
منطقة القصيم ،وفضيلة الشــيخ صالح
بن عبدالعزيز الســعوي ،مؤكدًا أن ديننا
اإلســامي يربي أتباعه قوال ً وعمالً عىل
اإليجابية تجاه الــذات واألرسة واملجتمع
ووالة األمر والوطن بأكمله ،مشــرًا إىل
أن اململكة العربية الســعودية هي وطن
اإليجابية منذ أن تأسست وسوف تستمر
بإذن الله -عىل ذلك ،حيث توفر ملواطنيهامتطلبات اإليجابية التي من شــأنها بث
روح التفــاؤل وتعزيز جــودة الحياة
وإسعاد الفرد واملجتمع عىل حد سواء.
تفاصيل :ص06

بمشاركة  10جامعات ..منتخب الجامعة لكرة الهدف
«للمكفوفين» يفوز ببطولة الجامعات السعودية

عناوين

04
خبر

بأكثر من  24مليون ريال
 ..توقيع عقدين تطويريين
الستكمال تجهيز المرافق
لعدد من الكليات

05

منتخب الجامعة عقب التتويج

عبدالله العبيد:
فاز منتخب الجامعة لكرة
الهــدف ببطولــة الجامعات
الســعودية لكــرة الهــدف
للمكفوفني بعد تغلبه عىل منتخب
جامعة امللك خالد بنتيجة -11
 6يف املبــاراة النهائية للبطولة
التي جمعتهما ،أمس الســبت،
عىل الصالــة الرياضية بجامعة
طيبة ،ليحصل عىل البطولة التي
اســتمرت عىل مدى ثالثة أيام
بمشاركة  10جامعات.
وتــوج رئيــس اتحــاد
الجامعات الســعودية الدكتور

عبدالله البقمــي ،ومدير بطولة
االحتياجات الخاصــة الدكتور
طارق الصالحي ،منتخب جامعة
القصيم بامليداليات الذهبية ,فيما
حصلت جامعــة امللك خالد عىل
امليداليات الفضية ,وفاز منتخب
جامعة امللك ســعود بامليداليات
الربونزيــة لحصوله عىل املركز
الثالث يف الرتتيب العام للبطولة.
واســتطاع منتخب جامعة
القصيم خالل مشــوار البطولة
التغلب عــى جامعتي أم القرى
والطائف بذات النتيجة ،3-13
وتغلب يف الدور نصف النهائي
عىل جامعة امللك سعود بنتيجة

.3-4
يذكــر أن هذه املشــاركة
تعتــر السادســة للجامعة يف
البطولــة ،وذلــك انطالقا من
حرص الجامعة عــى مواكبة
جميــع األحــداث الرياضيــة
وغريهــا والربوز فيها بشــكل
مميز ،حيث تمكنت الجامعة من
الفوز باملركز األول هذه السنة،
واســتطاع ذوي االحتياجــات
الخاصة أن يكون لهم مشاركات
يف مختلف الفنون والرياضات،
األمر الــذي يســاهم يف إبراز
الطاقــات والقــدرات الذاتية
لديهم ،ويزرع الثقة يف نفوسهم.

خبر

الجامعة تفوز بنصف جوائز
معرض دبي الدولي
للمختبرات «ميدالب
»2019

11
خبر

مؤتمر نحو مجتمع إيجابي
يصدر  10توصيات في
جلسته الختامية

24
خبر

فريق بيطري متخصص
من الجامعة يشرف على
اللجنة الطبية في مهرجان
الملك عبدالعزيز لإلبل
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نائب أمير القصيم يستقبل مدير الجامعة ويؤكد مواصلة تطوير العمل
األكاديمي لتحقيق آمال القيادة
استقبل صاحب السمو امللكي
األمري فهد بن تركي بن فيصل بن
تركي بن عبدالعزيــز نائب أمري
منطقة القصيــم ،بمكتبه بديوان
اإلمــارة بمدينة بريــدة ،معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود مدير الجامعة.
واســتمع ســموه من قبل
معايل مدير الجامعــة لنبذة عن
املشاريع التطويرية املنفذة يف مقر
الجامعة الرئيس وفروعها يف كافة
محافظات املنطقة ،مبينا ً لسموه
أن الجامعة تسعى إىل تقديم خدمة
عالية املستوى لطالبها وطالباتها
من خالل إنشــاء وتهيئة املرافق
بما يضمن توفري بيئــة تعليمية
مناسبة للدارســن والدارسات،
مطلعا ً ســموه عىل خطة الجامعة
واملتوافقة مع رؤية اململكة ،2030
والتــي تركز عىل االســتثمار يف
املعرفة والبحــث العلمي ،وتقدم
العديد من بــراءات االخرتاع التي
يتم تحويلها إىل منتجات ملموسة

تسهم يف خدمة املجتمع والوطن،
مقدما ً شكره وتقديره لسمو نائب
أمري املنطقــة عىل دعمه ومتابعته
ملشــاريع وبرامــج وخدمــات
الجامعة.
ونوه صاحب الســمو امللكي،
خالل االستقبال ،بالجهود املتتالية
والربامج والخدمات التي تقدمها
الجامعة للطالب والطالبات ،مؤكدا ً
عىل الدعــم الكبري الــذي يتلقاه
قطاع التعليم من قبل مقام خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز ،وســمو ويل عهده
األمني صاحب السمو امللكي األمري
محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز،
حفظهما الله ،والذي يحرص من
خالله عىل امليض قدما ً يف مواصلة
تطويــر العمــل األكاديمي بما
يضمن تحقيق اآلمال والتطلعات،
سائالً املوىل -عز وجل -أن يبارك
يف الجهــود ،وأن يديــم عىل هذه
البالد نعمة األمن واألمان والنماء
الدائم.

خالل االستقبال

على هامش مؤتمر نحو مجتمع إيجابي الذي احتضنته الجامعة

توقيع اتفاقيتي تعاون مع كليات القصيم األهلية وبرنامج «فكرة لوطني»
«فكرة لوطني»
تهدف االتفاقية
إلى تقديم الخدمات
االستشارية والبحثية في
مجال اهتمامات كرسي
السعوي لتنمية اإليجابية

وقعــت الجامعــة اتفاقية
الخدمــات العلمية مــع كليات
القصيم األهلية ،بحضور صاحب
الســمو امللكي األمــر فهد بن
تركي بن فيصل بــن تركي بن
عبدالعزيــز نائب أمــر منطقة
القصيم ،ومعــايل مدير الجامعة
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود ،وذلــك يوم اإلثنني
املوافــق 1440/5/29هـــ،

بهدف تقديــم الربامج التعليمية
واالستشارات األكاديمية من قبل
الجامعة للمستفيدين من كليات
القصيم األهلية.
ووقــع االتفاقيــة ممثالن
للجامعة األســتاذ الدكتور أحمد
الرتكي وكيل الجامعة للدراسات
العليــا والبحــث العلمــي ،مع
املرشف العام عىل كليات القصيم
األهلية األســتاذ الدكتور عيل بن

محمد الخلف السيف ،حيث تأتي
هذه االتفاقية رغبــة من كليات
القصيم األهلية يف االســتفادة من
الكفــاءات املتميزة مــن أعضاء
هيئة التدريس ذوي التخصصات
املتميــزة ،ولوجــود الربامــج
التعليمية املتعددة لدى الجامعة.
كما وقعــت الجامعة اتفاقية
تعــاون بني كــريس الشــيخ
عبدالعزيز بن صالح الســعوي

لتنميــة اإليجابيــة ،وبرنامــج
فكرة لوطنــي "رشكة إيجابيون
للتنمية املحدودة" الذي تحتضنه
إمــارة املنطقة ،حيث وقعه وكيل
جامعــة القصيــم للدراســات
العليا والبحث العلمي األســتاذ
الدكتور أحمــد الرتكي إىل جانب
وكيل إمــارة منطقــة القصيم
الدكتــور عبدالرحمــن الوزان،
عضو اللجنــة العليــا لربنامج

فكرة لوطنــي ،وتهدف االتفاقية
إىل تقديم الخدمات االستشــارية
والبحثيــة يف مجــال اهتمامات
الكــريس ،والتدريــب وتبــادل
املدربني والحقائــب التدريبية يف
مجال تنمية اإليجابية ،إضافة إىل
املشاركة يف األنشطة والفعاليات
املرتبطــة بها ،وتنظيــم ندوات
وحلقــات نقــاش وورش عمل
مشرتكة  .

توقيع العقود
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المدرسة مجهزة بأحدث التقنيات وغرف أجهزة محاكاة وقاعات اختبار و 20سيارة مجهزة للتدريب

مدير الجامعة يتفقد مدرسة تعليم القيادة بنسبة إنجاز %95
تقع على مساحة  55ألف متر مربع
وتتسع لـ 180متدربة في وقت واحد
مبنى مخصص إلدارة المرور
الستخراج رخص القيادة
«آمنة» يتكون من  30ساعة تعليم
منها  20ساعة تدريب داخل السيارة
الداود يستعرض تجربة ألحد أجهزة المحاكاة

تفقد معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمــد الداود مدير
الجامعة ،مؤخ ًرا ،مرشوع "مدرسة
جامعة القصيم لتعليــم القيادة"،
والتي تعد املدرســة األوىل من نوعها
بمنطقــة القصيم التي تســتهدف
تقديم خدمات التعليم والتدريب عىل
قيادة املركبات للنساء ،إذ صدر قرار
إنشائها استجابة من الجامعة للقرار
الســامي الكريم القــايض بتمكني
املرأة الســعودية ،وتفعيل دورها يف
املجتمع ،حيث تبلغ مســاحة املبنى
الخاص باملدرسة حوايل  1800مرت
مربع ،ويتسع ألكثر من  180متدربة
يف وقت واحد ،وبلغت نسبة اإلنجاز يف
املرشوع.%95
من جانبــه ،أفاد الدكتور ماجد
العنزي املرشف عىل مدرســة تعليم
القيادة بالجامعة بأن إنشاء املدرسة
جاء ضمن مساعي الجامعة لتحقيق
غاية إسرتاتيجية وهي خدمة القضايا

املتعلقة باملــرأة واألرسة ،ملا لها من
نتائج اجتماعيــة واقتصادية عالية
اإليجابية ،وحل كثــر من املعوقات
التي تواجه املرأة من صعوبة يف التنقل
من وإىل مقر عملها أو مكان تعليمها،
كما تهدف إىل تقديم خدمات التعليم
والتدريب عىل قيادة املركبات للنساء
والرجال بجودة عالية ،باإلضافة إىل
توفري نظام ومحتوى تعليمي متميز،
واملساهمة يف نرش الوعي حول سالمة
الطرق والسالمة املرورية لدى قادة
املركبات ،وتقديم جيل من املدربات
الســعوديات ذي خــرة يف التعليم
والتدريب عىل قيادة املركبات.
وقــال "العنزي" أن مدرســة
تعليــم القيادة يحتوي عىل قســم
خاص بــإدارة املرور الســتخراج
رخص القيــادة ،وعدد من الفصول
الدراسية مجهزة بأحدث التقنيات،
وغرف أجهــزة محــاكاة وقاعات
اختبار ،و 20سيارة مجهزة للتدريب

تحتوي عىل مكابــح إضافية ومرايا
للمدربــات ،باإلضافــة إىل املكاتب
اإلدارية وحضانــة لألطفال وعيادة
طبية ،حيــث تم األخــذ باالعتبار
احتمالية الحاجة للتوسع يف املستقبل
وزيادة الطاقة االستيعابية للمدرسة،
التي تقدر مســاحة املوقع العام لها
بحوايل  10آالف مرت مربع ويتســع
ألكثر من  500موقف لزوار املدرسة،
باإلضافة إىل  150موقفا ملنســوبي
املدرسة.
وعــن ميــدان املدرســة أكد
"العنــزي" أنه تم اختيــار موقع
املدرسة داخل الحرم الجامعي بهدف
االستفادة من الطرق الداخلية للحرم
واســتخدامها للتدريب لتتسع ألكرب
عدد من املتدربني ،إضافة إىل الطرق
الشاسعة داخل حرم الجامعة ،فإن
التدريــب داخل الحــرم يوفر بيئة
آمنة للقيادة يف واقع حقيقي خالف
التدريب يف ميادين افرتاضية ،مشريًا

مدير الجامعة وسعادة الوكيل ومدير مدرسة القيادة

إىل أن ميدان املدرسة قد تم تصميمه
من قبــل خرباء يف هندســة املرور
بمســاحة ميدان تقــدر بـ 30ألف
مرت مربع ويحتــوي عىل  21مهارة
مرورية تخترب مهارات املتدربة عىل
القيادة.
وأضاف "العنــزي" أن املنهج
املعتمد للمدرســة هو برنامج آمنة
لتعليم القيادة ،والذي يوفر محتوى
متكامال من أفــام الفيديو وأدوات
العرض ا ُملتقدمة ،واستخدام الوسائل
التعليميــة التفاعليــة يف التعليــم
والتدريب ،فربنامج آمنة هو برنامج
معتمد لتعليم قيادة املبتدئني من قِ بل
وزارة النقل الكندية واإلدارة العامة
للمرور باململكــة ،ويتألف برنامج
آمنة من  30ســاعة مــن التعليم،
منها ســاعتان يف معامل املحاكاة،
و 8ســاعات يف الفصول الدراسية،
باإلضافة إىل  20ساعة من التدريب
داخل الســيارة ،وتــم ضبط عدد

الساعات لتتناسب مع معايري إدارة
املــرور يف اململكة ،ويشــمل املنهج
أيضا التدريب عــى أجهزة املحاكاة
قبل التدريب عىل القيــادة الفعلية
للمركبات.
كما وفــرت الجامعــة أجهزة
محاكاة القيادة باملدرسة عىل أحدث
طراز يحاكي قيادة السيارة الحقيقية
ويتكون من كافة األجزاء التي يتكون
منها داخــل الســيارة مثل كريس
القيادة ،مقود السيارة ،لوحة التحكم،
مفتاح التشــغيل ،وحــزام األمان،
يحاط الراكب بشاشات تعرض واقعا ً
افرتاضيا ً تفاعليــا ً يحاكي أكثر من
 45سيناريوا ً للقيادة ،كالقيادة عىل
الطرق الرسيعة والقيادة عىل الطرق
الوعرة ،وأيضا تحاكي السيناريوهات
والظــروف الجويــة والجغرافية
املختلفة كاألمطار أو الثلوج التي قد
يتعرض لها الســائق أثناء القيادة،
ومن مميــزات الجهاز أنــه يوفر

تعليمات للراكب بشكل تفاعيل ،كما
يوفــر إمكانية التســجيل ومتابعة
وتقييم مســتوى املتدرب ،وذلك من
أجل مراجعة وتوضيح األخطاء التي
ارتكبها املتدرب أثناء القيادة.
وأبان "العنزي" أنه تم التعاقد
مــع رشكات عاملية مشــغلة لعدة
مدارس يف أمريكا الشــمالية ،قامت
بتقديم وتطوير وإعــداد اختبارات
مبدئية لقياس مدى قابلية املرشحات
ليصبحن مدربات ومدى قدرتهن عىل
تحمل ضغوط العمل ،تال ذلك إعداد
برنامج تدريبــي مكثف معتمد من
قبل اإلدارة العامة للمرور يستهدف
تطوير مدربــي قيادة أكفاء قادرين
عــى تقديم منهــج درايس للقيادة
داخل الفصــول ومختربات املحاكاة
ويف املركبة ،واشــتمل الربنامج عىل
مجموعة واسعة من املوضوعات ،وقد
تم تدريب وتأهيــل عدد  30مدربة
حتى اآلن.

أجهزة المحاكاة
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بحضور سمو نائب أمير منطقة القصيم
 ..وتوقيع اتفاقية تعاون مع المعهد العقاري
بأكثر من  24مليون ريال  ..توقيع عقدين تطويريين السعودي لتأهيل الكوادر الوطنية

الستكمال تجهيز المرافق لعدد من الكليات
وقع معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة ،بمقر املدينة الجامعية
باملليــداء ،عقديــن تطويريني
بقيمة إجمالية تجاوزت الـ24
مليون ريال ،بهدف اســتكمال
تجهيز املرافق لعدد من كليات
الجامعة وتوفــر بيئة تعليمية

مناســبة للطــاب والطالبات،
وذلك بحضور صاحب الســمو
امللكي األمــر فهد بن تركي بن
فيصل بن تركي بن عبدالعزيز
نائب أمري منطقة القصيم.
وتــم توقيع العقــد األول
مع رشكة "العجــو" للتجارة
لتجهيز وتأثيــث كليات عنيزة

والقاعات الدراســية بجامعة
القصيم بمبلغ 14.669.394
ريــاال ،كما وقع معــايل مدير
الجامعــة عقدًا آخــر لتطوير
النظــام األكاديمــي واملــايل
واإلداري بالجامعة مع الرشكة
الفنية لتوطــن التقنية بمبلغ
 9.432.675رياال.

جانب من توقيع العقود

إدارة المتابعة تقيم ورشة عمل للتعريف
بنظام «حاضر»

جانب من ورشة العمل

أقامــت إدارة املتابعــة
بالجامعة ورشــة عمل تعريفية
بنظام الحضــور و االنرصاف
اإللكرتوني "حارض" ،استهدفت
مســؤويل النظــام ،وذلك يومي
األربعــاء والخميــس املوافقني
٢٠١٩/ ٢ /١٤-١٣م ،يف قاعة
االجتماعات بإدارة املتابعة.
افتتــح الورشــة مدير عام
إدارة املتابعــة األســتاذ خضري
الخضــر ،الــذي ألقــى كلمة
ترحيبية باملشــاركني والحضور
وشكرهم عىل حســن اهتمامهم
والتزامهم ،حيث شهدت الورشة

حضور  22شخصا ،وتم التنسيق
عــى أن تتم إقامــة ورش عمل
مخصصة ملســاعدي مسؤولني
النظام ،واملهتمــن بمعرفة آلية
عمل هذا النظام خالل األسابيع
القادمة.
يذكــر أن معايل األســتاذ
الدكتور عبدالرحمــن بن حمد
الــداود مدير الجامعــة كان قد
دشن نظام الحضور واالنرصاف
اإللكرتوني "حــارض" مؤخرا،
حيث تبلغ عدد أجهزة النظام ٧٠
جهازا موزعا عىل مداخل الجهات
يف املدينة الجامعية ألخذ البصمة

اإللكرتونية للحضور واالنرصاف،
بما يتيــح للموظف معرفة حالة
حضــوره وانرصافــه وغيابه
وتأخره عن طريق موقع الجامعة
يف أيقونــة نظــام "حارض"،
وتستهدف هذه املرحلة منسوبي
املدينــة الجامعية وعمادة خدمة
املجتمع "موظفني" ،كما تهدف
الجامعة من خالل هذه الخطوة
ضبط عملية الحضور واالنرصاف
عرب أحــدث وســائل التقنية،
وللتســهيل عىل املوظفني ملعرفة
مواعيد حضورهــم وانرصافهم
الشهري عرب املوقع اإللكرتوني.

برعاية معايل مدير الجامعة
األســتاذ الدكتــور عبدالرحمن
بن حمد الداود ،وقعت الجامعة
ممثلة يف كلية االقتصاد واإلدارة
اإلثنني املــايض بمقــر املدينة
الجامعية باملليداء ،اتفاقية تعاون
مشــرك مع املعهــد العقاري
الســعودي ،وذلك بهدف تعزيز
التعاون املشــرك بني الطرفني
لإلسهام يف إعداد وتأهيل الكوادر
الوطنية بما يتالءم مع احتياجات
سوق العمل ،وتقديم االستشارات
واألبحــاث العلميــة املتعلقــة
بالقطاع العقاري.
حيث ّ
وقــع اتفاقية التعاون
عميــد كلية االقتصــاد واإلدارة
املكلــف الدكتــور نصــار بن
صالح النصار ،واملدير التنفيذي
للمعهــد العقاري الســعودي
املهنــدس فوزي بن ســليمان
العيوني ،وتضمنــت االتفاقية
مجــاالت وأطر التعــاون بني
الطرفني ،والتي تشمل املشاركة يف
تصميم وتنفيذ الربامج التدريبية،
وإعداد الدراســات امليدانية يف
مجاالت العقار باململكة ،وتأليف
الكتب املنهجية ،إىل جانب تقديم
االستشــارات وتنظيم الفعاليات
العلمية.

من جانبــه ،رفــع املدير
التنفيــذي للمعهــد العقاري
الســعودي املهندس فوزي بن
ســليمان العيوني؛ الشكر ملعايل
مدير جامعــة القصيم الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود
لتعزيز أوجه التعاون املشــركة
بني املعهــد والجامعــة ،والتي
تســعى إىل التكامل واملصلحة
املتبادلة يف تطوير أداء الســوق

العقاري ،وتعزيــز دور املعهد
يف التعليــم املهنــي والتدريب
والتطوير املستمر ،ونرش املعرفة
املهنية املتخصصة ،واالســتفادة
من خــرات الجامعــة يف إعداد
وتأهيــل كفــاءات متميزة تفي
باحتياجات سوق العمل ،وتقديم
خدمــات مجتمعيــة وأبحاث
متميزة بما يسهم يف بناء املجتمع
املحيل.

مدير الجامعة ووكيل الجامعة للدرسات العليا والبحث العلمي والمدير التنفيذي للمعهد العقاري وعميد كلية االقتصاد
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الجامعة تفوز بنصف جوائز معرض دبي الدولي للمختبرات
«ميدالب »2019
فازت الجامعة ممثلة يف كلية
العلوم الطبية التطبيقية بنصف
الجوائز التــي يقدمها معرض
دبي الــدويل للمختربات الطبية
«ميدالب  ،»2019والذي أقيم يف
مركز دبــي للتجارة العاملي ملدة
أربعــة أيام يف الفرتة من  4إىل 7
فرباير 2019م.
حيــث حصــل الدكتــور
خالد بن صالح اللميلم األســتاذ
املساعد بقسم املختربات الطبية
عىل جائزة املركز األول كأفضل
ملصق علمي ،كمــا حصل عىل
جائــزة بزيــارة مدفوعة لكافة
التكاليــف ملعــرض املختربات
الطبية بسنغافورة لعام ،2020
يف حني حصلت طالبة املختربات
الطبية هديل بنــت عبدالعزيز
الرشيدي عىل جائزة املركز الرابع
للملصقــات العلميــة وجائزة
بزيارة مدفوعة لكافة التكاليف
ملعرض املختــرات الطبية بدبي
لعام .2020
وجاء هذا اإلنجاز بعد مرور
األبحاث املشاركة بعدة مراحل من
التصفيات وســط منافسة كبرية
من املشــاركني من جميع دول
العالم ،ترشح بعدها  19ملصقا
علميا فقط للمرحلة األخرية كان
من ضمنهم مشاركون من اململكة
العربيــة الســعودية واإلمارات
والكويت والبحرين وعمان ومرص
وباكســتان والهنــد والربازيل
وإيطاليا ،وقامت لجنة التحكيم
باالستماع للمشاركني ومناقشتهم
يف أبحاثهــم عىل مدى يومني من
أيام املعرض ،وكان لكلية العلوم
الطبية ممثلة بقســم املختربات
الطبية مشــاركة متميزة بثالثة
أبحاث علمية يف هذا املعرض.

عزيزي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

الطاقة السلبية

جانب من التكريم

ويعد معرض «ميدالب» من
أكرب املعارض الدولية للمختربات
الطبية ،ويقام سنويا ً منذ أكثر من
 15سنة ويعرض أحدث التقنيات
يف مجــال املختــرات الطبيــة
والعلمية والبحثية بمشاركة عدد
كبري من الدول من مختلف قارات
العالم ،حيث شــارك يف معرض
هذه السنة أكثر من  678معرض
من  46دولــة ،كما عرضت أكرب
الرشكات املتخصصة باملختربات
واألبحاث آخر مستجداتها.
وقــدر عــدد الحضور يف
املعــرض بأكثر مــن  25ألف
شــخص ،وصاحبــه أكثر من
 11ورشــة عمل متخصصة يف
إبراز آخر املســتجدات يف مجال
املختربات الطبية.
مــن جانبه ،ذكــر الدكتور
محمد السهيل عميد الكلية أن هذا

اإلنجاز يؤكد تميز جامعة القصيم
الدائم عىل جميع األصعدة ،وكذلك
جودة مخرجاتها التعليمية ،حيث
حققت الجامعة إنجازات عديدة
يف كافة املحافل املحلية والدولية
التي شــاركت بها ،كما أن طالب
الجامعة من مختلــف الكليات
معهود عنهم هذا التميز.
وأوضح "السهيل" أن الكلية
شاركت بثالثة ملصقات علمية يف
املؤتمر وجميعها تأهلت للمرحلة
األخرية ،وتوجت بالفوز بجائزتني
من أصل أربع جوائز ،حيث تعترب
األبحاث املشاركة من قبل الكلية
باملؤتمر نتائج ملشــاريع بحثية
تجرى يف الكلية ،ويقوم بها نخبة
من أعضاء هيئة التدريس وطالب
البكالوريــوس ،مشــرًا إىل أن
الكلية تحرص دوما عىل تحقيق
رســالتها املنبثقة عن رســالة

الجامعة بالتميز العلمي والبحثي
وخدمة املجتمع.
وأضاف :أن هذا اإلنجاز هو
فخر للجميع ،وأنــه لم يتحقق
إال بتوفيــق من اللــه ،ومن ثم
بفضل الدعم الالمحدود من قبل
قيادتنا الرشــيدة ملــا توليه من
رعاية واهتمام لقطــاع التعليم
وغريه من القطاعــات األخرى،
إضافــة إىل الــدور الريادي من
قبل قيــادات الجامعــة وعىل
رأسهم معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود
مدير الجامعة ،وسعادة الوكالء،
يف دعمهم الســخي وتوجيهاتهم
النرية وتحفيزهم املستمر للكلية
ألجل تحقيق رؤيتها ورسالتها،
شاكرا ً ومثمنا لهم ذلك ،كما بارك
للفائزيــن ،متمنيًا للجميع دوام
التوفيق والتميز.

صنف من البرش يخالطنــا ويعيش بيننا ..وقــد نألفه ونخدع به يف
البدايات ..ألنه يحسن الدخول إىل ذواتنا ويستهوي شيئا من فضولنا..
طبيعته التذمر من كل يشء ..إن جلس مع زمالئه أو جلست مع زميالتها
فأكرب همه أو همها الوقوف عىل معايب ومثالب اآلخرين واألخريات؛ يف
أخالقهم أو طباعهم أو نمط عيشــهم وتعاملهم ..وهكذا تطغى لديه
هذه الطاقة حتى يتجاوز إىل نقد التوجه العام يف النمو ..يف املنشــآت..
يف القرارات ..سلبي بدرجة يجعل الحياة بكل شؤونها سوداوية ليس
فيها إيجابي من وجهة نظره ...ال مجال للجمال والحسن يف قاموسه..
أي قرار يصدر أكرب همه التنقيب عن املكامن التي ال تتوافق مع رغباته
ومطالبه ..غريب يف مواقفه وقراراته ..متقلب يف مواطن إعجابه ..فقد
يعجب يف خصلــة يف قرار أو عمل لكنها نفســها ال تعجبه يف موقف
أو قرار مشــابه ..لديه قدرة عالية عىل التفريع يف النقد ..والتنويع يف
املعايب...
إنه طاقة سلبية تتمدد ببطء يف املجالس واملنتديات وداخل الصداقات
وبني األقران وزمالء الدراسة والعمل ..تتسلل إىل ذواتنا فتَ ْستَن ْ ِبت فيها
التذمر ..وتنفخ فيها بروح التسخط والشكاية...
وبالتايل ال نزال نــراوح مكاننا نتقاذف أخطاءنــا حتى نفقد اتجاه
البوصلة الصحيح ..فال نكاد نرى بيئة هي املعنية يف السعي والتطوير،
وإنما هي شكايات وتهريجات تُحمَل عرب مصطلحات رنَّانة وأساليب
جذَّابة تخدع الناظرين وتستهوي الشكاءين.
عزيزي الطالب ،عزيزتي الطالبة ،تأمل يف البيئة حولك فســتجد فيها
من يحمل هذه الطاقة الســلبية املثبطة ،تحبــط فيك محاولة تكرار
النجاحات ..أو تدخلك يف بحر اليأس ..وتقودك إىل االستسالم والرضاء
بالواقع ،فال تكاد ترى أمالً بعــد اإلخفاق ...وال تجديدا يف كل مرحلة
فتعيش تحت تقاذفات املتشائمني.
عميد عمادة القبول والتسجيل
| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa
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ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ١٤٤١ - ١٤٤٠ﻫـ

ﻋﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻘﺒﻮل إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ًﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﻴﻦ  ٦ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٤٤٠ﻫـ
ﺣـــــــﺘــــﻰ ﻳــــﻮم اﻹﺛﻨﻴﻦ  ٢٠ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٤٤٠ﻫـ

اﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
qu.edu.sa
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برعاية سمو أمير القصيم وحضور سمو نائبه

آفاقا رحبة لتحسين نمط حياة الفرد
ً
مؤتمر اإليجابية بالجامعة يفتح
واألسرة والمجتمع
الداود :السعودية وطن اإليجابية منذ أن
تأسست وسوف تستمر -بإذن الله -وتوفر
لمواطنيها متطلبات اإليجابية وتعزز جودة
الحياة
أوضــح مديــر الجامعة
أن حكومــة خــادم الحرمني
الرشيفــن وســمو ويل عهده
األمــن -يحفظهمــا الله -قد
أدركت هــذا املعنــى املهم يف
حياة املواطنــن حينما جعلت
برنامج جــودة الحيــاة أحد
برامج تحقيق رؤيــة اململكة؛
والذي يعنى بتحسني نمط حياة
الفــرد واألرسة وبنــاء مجتمع
ينعــم بالطمأنينــة والرضــا
واالستقرار والتوازن ،وذلك من
خالل تهيئة البيئة الالزمة التي
تضمن صناعة مواطن إيجابي
مثل توليد العديد من الوظائف،
وتنويع النشــاط االقتصادي،
وتحسني نمط املعيشة ،وتعزيز
مشــاركة املواطن يف األنشطة
الثقافية والرياضية والرتفيهية.
وأشار "الداود" إىل جهود
إمارة منطقــة القصيم بقيادة
ســمو أمري املنطقة وسمو نائبه
اللذيــن كان لهما الســبق يف
املبــادرات املتنوعة التي تهدف
إىل صناعــة اإليجابية وتعزيز
التفاؤل وتطوير الذات ،وتحفيز
اإلبــداع واالبتكار لــدى أفراد
املجتمع عموما ً ولدى الشــباب
خصوصاً ،وأصبحت مثالً يشاد
به للربامــج التنمويــة ،وبيت
خربة للمبادرات اإليجابية.
وأضــاف :أن جامعــة
القصيم قد سعت بصفتها أحد
املحاضن العلميــة والتطبيقية
لتحقيــق اإليجابيــة من خالل
العديــد مــن الربامــج مثل:
إنشــاء كريس متخصص يسهم
من خــال املشــاريع البحثية
والــدورات التدريبيــة وورش
العمــل واملؤتمرات والندوات يف
تنميــة اإليجابية وترســيخها،
والتطويــر التقني املســتمر
لخدمات الجامعة املقدمة ،األمر
الذي يسهل الوصول إىل الخدمة
بجودة عالية ،إضافة إىل إيجاد
برامج لقياس رضا املستفيدين
من خــال مــؤرشات قياس
تساعدنا يف التصحيح والتطوير
املستمرين لخدمات الجامعة.
كما سعت الجامعة لتشجيع
جميــع مســؤوليها برضورة
االهتمام باملراجعــن وطالبي

الخدمة ،وتخصيص وقت معلن
ملقابلتهم وتلبيــة احتياجاتهم
وفق األنظمــة واللوائح ،وإقامة
العديد من الربامج واألنشــطة
الثقافية والعلميــة والرياضية
والرتفيهية التي تزيد من تقدير
الطلبة لذواتهم وتطور قدراتهم
وتنمي مواهبهم وتعمق والءهم
لوطنهــم ووالة أمرهم ،فضالً
عن إعطاء مســاحة واسعة من
االهتمام بطالب املنح وتســهيل
متطلباتهــم وتنظيــم برامج
خاصة بهم ،مما يعكس إيجابية
اململكة لديهم.
وأشار معايل مدير الجامعة
إىل أن هــذا املؤتمر الذي يرعاه
ســمو أمــر املنطقــة والذي
افتتحه ســمو نائبــه ما هو إال
أنموذج من اهتمــام الجامعة
بمجال تنمية اإليجابية وتحسني
جودة الحيــاة ،حيث حرصت
الجامعة عىل تنوع املشــاركات
يف هذا املؤتمر من داخل اململكة
وخارجها ،وعىل عرض املبادرات
والتجارب والخربات للمؤسسات
املختلفة بغية االســتفادة منها،
مبينًــا أن أبــرز الجهات التي
تشــارك يف عرض برامجها يف
مجال تنميــة اإليجابية :إمارة
منطقــة القصيــم ،ووزارة
الصحة ،ووزارة العمل والتنمية
االجتماعيــة ،وبرنامــج فكرة
لوطنــي ،وعدد مــن التجارب
الدولية التي يحملها املشاركون
من خارج اململكة.
وقــدم معاليــه يف ختام
كلمته الشــكر الجزيل لصاحب
الســمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن ســعود
بــن عبدالعزيز أمــر منطقة
القصيم ولسمو نائبه عىل الدعم
والتشــجيع املستمرين للجامعة
ومنســوبيها ،كما قدم الشكر
لفضيلــة الشــيح صالــح بن
عبدالعزيز الســعوي عىل دعمه
لكريس تنميــة اإليجابية والذي
نبع منه هــذا املؤتمر ،وكذلك
للمشــاركني من داخل اململكة
وخارجها ،وللزمــاء املنظمني
يف اللجنتني التنظيمية والعلمية
واللجان الفرعية املساندة.
مــن جانبــه ،أكــد وكيل
الجامعــة للدراســات العليا

خالل افتتاح المؤتمر

الدواد

والبحــث العلمــي األســتاذ
الدكتــور أحمد الرتكــي كلمة
اللجنــة املنظمــة للمؤتمر أن
اإليجابية مصطلح حديث يعني
بمجمله التقدير الصحيح للذات
وللجوانــب املرشقة للحياة التي
نعيــش فيهــا ،وتوظيف ذلك
للتفاعل مع اآلخرين عىل النحو
الذي يحقق الغايــة من إيجاد
اإلنســان يف هذه الحياة ،مشريا ً
إىل رأى علمــاء النفس الغربيني
بــأن  60ألفــا مــن األبحاث

املنشورة لديهم قبل عام 2000
كانت تتحدث فقط عن الجوانب
الســلبية يف حياة الناس وكأن
الحياة خلت مــن الخري تماما،
وهذا أدى إىل انتشــار التشاؤم
والنظــرة الســوداء للحيــاة،
وبعد ذلــك تنادى علماء النفس
إىل تغيــر هذا النمــط وإبراز
الجوانــب اإليجابيــة يف حياة
النــاس التي تبعــث عىل األمل
والتفاؤل بدال من التشاؤم .وهذا
يعني أن االهتمام باإليجابية بدأ

التركي

يف العالم الغربــي بعد األلفية
الثانية.
وأشــار "الرتكــي" إىل أن
دين اإلســام قد قرر التطبيق
العميل لإليجابيــة وحث عليها،
بل ورتب عليهــا األجر واملثوبة
قبل أربعة عرش قرنا ،واملتأمل
لسرية الرسول -صىل الله عليه
وســلم -يجدها تطبيقا عمليا
لإليجابية عىل جميع املستويات
الفردية واألرسية واملؤسســية،
بــل كان التفــاؤل وبث روح

الســعادة وســد أبواب الحزن
والكآبة ومقاومة الكســل هديا
ثابتــا يف حياتــه ومنهجه ويف
تربية صحابته وأمته ،موضحا
أنه من هذا املنطلق جاء االهتمام
الكبري من قيادة اململكة العربية
الســعودية بتعزيــز اإليجابية
وترســيخها يف حيــاة الفــرد
واملجتمع واملؤسســات ،بل إن
رؤية اململكة  2030تســتلهم
َ
اإليجابيــة يف كل برامجهــا
ومبادراتها.
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التركي :اإلسالم قرر التطبيق العملي لإليجابية والتفاؤل وحث
عليها بل ورتب عليها األجر والمثوبة قبل أربعة عشر قرنا
القرني :دور اإليجابية يتعاظم ويبلغ مداه حين يبنى على أساس
علمي ويستند على منهجية البحث والتقصي
مؤكدا أن الجامعة إسهاما
منهــا يف تعزيــز اإليجابيــة
فقد ســعت إىل إنشــاء كريس
بحثي يعنى بتنميــة اإليجابية
وتعزيزها من خــال األبحاث
والتأليف والــدورات التدريبية
وورش العمــل واملحــارضات
ورشاكات التعاون مع الجهات
ذات العالقة ،وقد حمل الكريس
اســم الشــيخ عبدالعزيز بن
صالح الســعوي رحمــه الله
رحمة واســعة ،وجعــل هذا
الكــريس صدقــة جاريــة له
ومصدرا معينا للحسنات ورفعة
الدرجات ،ومؤكــدا أيضا عىل
دور إمارة منطقة القصيم التي
كان لهــا نصيب كبري من غرس
مفهوم اإليجابية وترســيخها
لدى مواطنــي املنطقة ،وذلك
من خــال توجيه ســموَّ أمري
املنطقة ونائبــه بإطالق العديد
من املبــادرات النوعية امللهمة
واملحفزة لــكل رشائح املجتمع
وغرس
نحو التفاؤل والسعادة
ِ
الوالء واالنتماء للوطن العزيز.
تناولــت كلمــة اللجنــة
املنظمــة رغبــة الجامعــة يف
تفعيل دور الكــريس يف تنمية
اإليجابيــة من خــال تنظيم

هذا املؤتمر ،الــذي تم اإلعالن
عن املشاركة فيه وفق املحاور
التي حددتها اللجنــة العلمية
للمؤتمر ،حيث استقبلت اللجنة
العلمية ثالثمائة وأربعني فكرة
بحثية عــر البوابة اإللكرتونية
للكريس جاءت من ســبع دول
هي :اململكة العربية السعودية
ومــر واإلمــارات والجزائر
واملغــرب وتونــس وماليزيا،
وبعد الفرز املبدئي للمقرتحات
البحثية من قبل اللجنة العلمية
تم قبول ســبع وخمسني فكرة
بحثية ،وبعــد التحكيم النهائي
ُقبل منها تسعة وعرشون بحثاً،
يتــم عرض أربعة عــر بحثا
منها يف هــذا املؤتمر عىل مدى
يومني خالل خمس جلســات،
بينما ســيتم نرشها جميعها يف
السجل العلمي للمؤتمر.
وأوضح "الرتكي" أن هذه
األوراق العلمية تتناول محاور
مختلفة أهمهــا تحرير مفهوم
اإليجابية والتعريف باإليجابية
الفردية واألرسيــة واملجتمعية
واملؤسســية ،ودور اإليجابية يف
تعزيز قيــم املواطنة والتجارب
املحلية والدولية لإليجابية ،كما
يشارك يف هذا املؤتمر متحدثون

مميزون من الجامعة األمريكية
يف القاهرة ومــن إمارة منطقة
القصيم ووزارة الصحة ووزارة
العمــل والتنميــة االجتماعية
وبرنامــج فكرة لوطني لعرض
تجاربهم وخرباتهــم الناجحة
يف مجال تحســن جودة الحياة
واإليجابية.
بــدوره ،ألقــى الدكتور
عبدالله القرني كلمة املشاركني
يف املؤتمــر ،والتي أكــد فيها
عىل إيماننا جميعــا وتصديقنا
بقول املصطفي ،صىل الله عليه
وســلم" :أمر املؤمن كله خري"،
وهذه الخريية املكفولة من الله
عز وجل -ســتكون خري دافعألن نكــون إيجابيــن (أفرادا
إيجابيني  -مجتمعا إيجابيا ،بل
حياة مكتملة األركان باإليجابية،
وهــذه اإليجابيــة وإن كانت
مرتبطة بتفاصيل حياتنا كوننا
أفرادا ً مسلمني بحمد الله تعاىل،
إال أن دورها سيتعاظم وسيبلغ
مداه حــن يبنى عىل أســاس
علمي ويســتند عــى منهجية
البحــث والتقــي لنصل إىل
تحقيق نرش اإليجابية املنشودة،
وإن كانت األمم تتســابق نحو
دروب التميــز والنهضة متخذة

ً
مكرما السعوي
نائب أمير القصيم

من خطط التنمية سبيالً.
وأكد "القرنــي" أننا أبناء
اململكــة العربية الســعودية
(قيــادة وشــعباً) اتخذنا من
رؤية اململكة العربية السعودية
 2030منذ أن رســمها وأقرها
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز ،حفظه
الله تعاىل ،رؤيــة لكل أعمالنا،
لنصل إىل ما يصبــو إليه والة
أمرنــا ،وإىل ما نتطلــع إليه
جميعنــا من أن تظــل اململكة
العربية الســعودية دوما ً وأبدا ً
عىل قدر عــال من ريادة العالم
أجمع ،ومكانــة متميزة وهبها
الله -عز وجــل -لهذا الوطن،
نحافــظ عليهــا ونســعى إىل
التفوق يوما بعد يوم بإذن الله
تعاىل.

القرني

جلسات المؤتمر تناقش تحرير مفهوم اإليجابية وتعزيز الوسطية والمواطنة
بمشاركة متحدثين من المملكة وخارجها

ناقشت الجلسات العلمية لمؤتمر "نحو مجتمع إيجابي ..وفق رؤية المملكة  ،"2030الموضوعات المتعلقة بتعزيز مفهوم اإليجابية في المجتمع وتعزيز الوسطية ،وتناولت
محاور مختلفة أهمها تحرير مفهوم اإليجابية والتعريف باإليجابية الفردية واألسرية والمجتمعية والمؤسسية ،ودور اإليجابية في تعزيز قيم المواطنة والتجارب المحلية
والدولية لإليجابية بمشاركة متحدثين من المملكة وخارجها.

الجلسة األولى

الفريحي :تشكيل ثقافة إلكترونية لدى الشباب والتأكيد على الهوية الثقافية وتعزيز
االنتماء للوطن وبناء مجتمع إيجابي فاعل
عويس :استخدام المعايير اإليجابية كمؤشرات للطالب المتميز ولسلوكيات عضو هيئة
التدريس ضمن محكات التقويم السنوي
تناولت الجلســة األوىل التي
ترأســها الدكتور خالد عبدالعزيز
الرشيدة أستاذ علم االجتماع ،عددا
من األوراق البحثيــة املقدمة من
قبل الباحثني املشاركني باملؤتمر،
حيث عــرض رئيس وحدة اإلعالم
بمؤسســة ســليمان الراجحي
الخريية املهندس رياض بن نارص
الفريجــي ،ورقتــه البحثية التي
جاءت بعنوان "االستخدام اإليجابي
لوسائل التواصل االجتماعي وفق
رؤية اململكــة  ،"2030إذ تناول
هذا البحث االســتخدام اإليجابي

لوســائل التواصل االجتماعي يف
ضوء الرؤية التــي أطلقها خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز ،حفظه الله ،يف 25
أبريل  ،2016ويف املبحث األول منه
تعرض الباحــث ملوضوع البحث،
ومشــكلته وتســاؤالته الرئيسية
والفرعيــة ،وأهدافــه ،وأهميته،
ومصطلحاته ،واملنهج املستخدم،
ويف املبحث الثاني تناول الدراسات
السابقة واإلطار النظري للدراسة،
وتعرض يف املبحث الثالث إىل نتائج
البحث امليداني الــذي طبق عىل

 200مفردة.
وتوصل الباحــث من خالل
دراســته إىل عدة نتائــج ،منها
أن الشــباب الجامعي السعودي
أصبــح لديــه الخــرة الكبرية
بوســائل التواصــل االجتماعي
واســتخداماتها ،بالشــكل الذي
يمكن اســتثماره بصورة إيجابية
لدعم وتفعيل رؤية اململكة .2030
وأوىص الباحث بأهمية التوعية
باالســتخدام اإليجابي لوســائل
التواصــل االجتماعــي بني أفراد
املجتمع السعودي بمختلف فئاته،

ورضورة بث األفــكار اإليجابية
التي تدعم هذا االتجاه ،وتشــجيع
الشــباب عىل إقامة الحوار البناء
من خاللهــا يف كل قضايا الوطن
ومشكالته؛ ملا له من عظيم األثر يف
نرش األفكار والرؤى الجديدة ،مع
رضورة التخطيط لربامج توعوية
إلكرتونية ،تهدف إىل تشكيل ثقافة
إلكرتونية افرتاضية لدى الشــباب
الســعودي ،تتســم بالتأكيد عىل
الهوية الثقافيــة وتعزيز االنتماء
للوطــن ،وبناء مجتمــع إيجابي
فاعل.

الفريجي
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ناصر :رؤية المملكة العربية السعودية  2030تقدم نموذجا مكتمل األركان لعلم
النفس اإليجابي
فيمــا ألقى الدكتــور أرشف
عويس محمد أســتاذ مشارك بكلية
الرتبية يف جامعة القصيم ورقة علمية
عن "معايري الســلوكيات اإليجابية
لدى منسوبي الجامعات السعودية"،
والذي هدف إىل وضع قائمة باملعايري
الســلوكية اإليجابية لكل من عضو
هيئة التدريس ،والطالب بالجامعات
السعودية ،واستخدم البحث املنهج
الوصفي التحلييل للدراسات السابقة
العربيــة واألجنبيــة ذات الصلة
بموضوع البحــث ،بهدف الوصول
إىل قائمــة املعايري الســلوكية لكل
من عضو هيئة التدريس ،والطالب
الجامعي ،حيث تضمنت عينة تقنني
املعايــر املقرتحة مــن  30عضوا ً
من أعضــاء هيئة التدريس بجامعة
القصيم ،بينمــا تكونت العينة التي
تم تقنني املعايري الخاصة بالطالب
بالتطبيق عليها من  115طالبا من
طالب كلية الرتبية بجامعة القصيم
من مختلف املستويات الدراسية من
تخصيص الرتبيــة الخاصة والرتبية
البدنية ،كما تم تحديد درجة أهمية
املعايري املقرتحــة ومدى جوهريتها
بالتطبيق عىل  120عضوا من أعضاء
هيئة التدريس منهم ( 60عضوا من
جامعة القصيــم) 25( ،عضوا من
جامعة امللك ســعود) 15( ،عضوا

من جامعة طيبــة باملدينة املنورة)،
( 10أعضاء مــن جامعة الطائف)،
( 10أعضاء من جامعــة الدمام)،
غالبيتهم من التخصصات الرتبوية
واالجتماعية.
وقد خلصــت نتائج البحث إىل
قائمة بمعايري السلوكيات اإليجابية
لدى عضو هيئــة التدريس ،تكونت
من  7معايري رئيسية هي( :معايري
اإليجابية الشخصية – معايري إيجابية
التدريس -املعايري اإليجابية لإلرشاد
االكاديمي -املعايري اإليجابية للتنمية
املهنية -املعايــر اإليجابية لخدمة
املجتمع والنشاط املجتمعي -املعايري
اإليجابية للنشاط الطالبي -املعايري
اإليجابية للعالقة مع اآلخرين).
كما خلصــت نتائج البحث إىل
قائمة بمعايري السلوكيات اإليجابية
لدى الطالــب الجامعي تكونت من
( 5معايري رئيســية) هي( :املعايري
اإليجابيــة الشــخصية -املعايري
اإليجابيــة للتعليم والتعلم -املعايري
اإليجابيــة للعالقة مــع اآلخرين-
املعايري اإليجابية للنشاط الطالبي-
املعايري اإليجابية للنشاط املجتمعي).
وتوصلــت نتائــج البحــث
إىل تحديــد درجة أهميــة معايري
الســلوكيات اإليجابية لدى أعضاء
هيئــة التدريــس بالجامعــات

السعودية ،حيث جاء يف الرتتيب األول
إيجابية التدريس ،يليه عىل الرتتيب:
التنمية املهنيــة -إيجابية العالقة
مع اآلخرين -اإليجابية الشخصية-
خدمة املجتمع والنشاط املجتمعي-
النشاط الطالبي -اإلرشاد األكاديمي،
كما توصلت نتائج البحث إىل تحديد
درجــة أهمية معايري الســلوكيات
اإليجابية لدى الطالــب الجامعي،
حيث جاء يف الرتتيب األول من حيث
درجة األهمية :اإليجابية الشخصية،
يليه عىل الرتتيب :اإليجابية للنشاط
الطالبي -اإليجابية للتعليم والتعلم-
اإليجابيــة للعالقة مــع اآلخرين-
اإليجابية للنشــاط املجتمعي ،ويف
ضوء نتائــج البحث وضع الباحثان
عددا ً مــن التوصيات مــن أهمها:
استخدام املعايري اإليجابية لسلوكيات
عضو هيئة التدريس ضمن محكات
التقويم الســنوي ،وكذلك استخدام
املعايري اإليجابية لسلوكيات الطالب
الجامعي كمؤرشات للطالب املتميز.
واختتمت الجلسة األستاذة خلود
خالد غازي نارص املحارض يف قسم
علم النفس جامعة امللك عبدالعزيز
ببحث بعنوان "علم النفس اإليجابي
ورؤية اململكة العربية الســعودية
 2030نموذج تطبيقــي" ،والذي
هدف إىل التعرف عىل مدى تحقيق

رؤيــة اململكة العربية الســعودية
( )2030ملفاهيم ومبادئ وتطبيقات
علــم النفس اإليجابــي ،وذلك من
خالل مناقشة ثالثة محاور رئيسية
واملتمثلة يف مجتمع حيوي ،اقتصاد
مزهر ،وطن طموح.
وتوصلت الدراسة إىل أن رؤية
اململكة العربية السعودية ()2030
تقدم نموذجــا مكتمل األركان لعلم
النفس اإليجابي يف محاورها الثالثة
األساسية ففي املحور األول :مجتمع
حيوي والذي هدف إىل تحقيق قيم
راســخة وبيئة عامرة وبنيان متني
من خالل االهتمام بالهوية الوطنية
وتحقيق االستدامة البيئية ،باإلضافة
إىل دعــم الثقافــة والرتفيه وتوفري
حياة صحية واالهتمام باألرس وبناء
شــخصية األبناء ،وجدت الدراسة
تطابقه مع مفهوم (الحياة الهادفة
ذات املعنــى أو حيــاة االنتماء إىل
اآلخرين) ،مما يجعل األفراد يشعرون
بتجــاوز اهتماماتهــم الضيقة إىل
أهداف ذات قيمــة ،وكيف يصلون
إىل االستمتاع باالنفعاالت اإليجابية
وتفعيلهــا وتوظيفهــا يف الحياة
اإلنســانية اليومية مثل (العالقات
االجتماعيــة ،الهوايات ،االهتمامات،
الرتفيه ،والرتويح عن الذات).
ويف املحور الثانــي :اقتصاد

أشرف عويس

مزهر ،والذي هــدف إىل مواصلة
االســتثمار يف التعليــم والتدريب
وتزويد األبناء باملعارف واملهارات
الالزمــة لوظائــف املســتقبل
والحصــول عىل فــرص التعليم
الجيد ،وجدت الدراسة تطابقه مع
أحد تطبيقات علم النفس اإليجابي
الــذي يتمثل يف (تحســن الرضا
الوظيفي عن العمل) عرب مختلف
مراحــل الحياة بمســاعدة البرش
عىل االندماج يف العمل ومعايشــة
ما يعرف بخربة التدفق وصوال إىل
تحقيق إنجازات مبدعة ،ويف املحور
الثالث :وطن طموح ،والذي يهدف
إىل تنمية تحمل املسؤولية يف الحياة،

حيث يبني كل فــرد ذاته وقدراته
ليكون مستقال وفاعال يف مجتمعه
ويخطط ملســتقبله املايل والعميل،
وعىل كل فرد مسؤوليته تجاه أرسته
وتجاه غــره ،ويف مجال العمل ال
بد من بــذل الجهــد واالنضباط
واكتساب املهارات من خالل توفري
البيئة الجاذبة واملناســبة لتحقيق
الطموحات ،وجدت الدراسة تماثله
مع مجاالت علــم النفس اإليجابي
عىل مســتوى الجماعة الذي يدور
حول (الفضائل واملؤسسات املدنية)
التي تحرك األفــراد تجاه املواطنة
الصالحة واملســؤولية والتواد مع
اآلخرين واالهتمام بهم.

الجلسة الثانية

ً
انتشارا بين الفئات المستهدفة
األحمد :برنامج "فكرة لوطني" يهدف للتعرف على أبعاد اإليجابية السائدة واألكثر
المخلفي :تكريم المؤسسات الحكومية واألهلية المتميزة تقدير ألدائهم اإلبداعي ليصبحوا نماذج سعودية يحتذى بها
الحربي :بنك التنمية االجتماعية قدم دعما لقطاع التعليم بمبلغ  325مليونا لـ 373منشأة تعليمية و 30ألف طالب
وأقيمت الجلسة الثانية برئاسة
الدكتــور إبراهيم العمــر وكيل
الجامعة ســابقا ،وألقــت الورقة
العملية األوىل دكتورة منال محمد
شمس مديرة إدارة الصحة وجودة
الحيــاة  -وزارة الصحة عن "تأثري
نمط الحياة عــى قابلية العيش يف
تحسني جودة الحياة" ،والتي أكدت
خاللها أن مفهوم جودة الحياة يعد
مفهوما ً واسعا ً ومعقدا ً يحتمل عدة
تعريفات ،حيث يمكــن القول إن
مفهوم جودة الحياة يقيس مستوى
الرضا فيما يتعلق بالجوانب األكثر
أهمية يف حيــاة الفرد ،ولكن يبقى
هذا التعريف نســبيا ً إىل حد كبري،
ومن أجــل الوصــول إىل تعريف
محدد لجودة الحياة يف اململكة أجرى
الربنامج بحثا ً متكامال لتحديد أكثر
التعريفات شيوعاً ،وقد حدد البحث
املبدئي عــددا ً من املؤرشات العاملية
التي تعــرف وتقيس جودة الحياة
من عدة جوانب ،وتم تناول كل واحد
من هذه املؤرشات بشكل تفصييل من
أجل تحديد العنارص املشرتكة.
بــدوره ،عــرض الدكتــور
عبدالعزيز األحمــد ورقته العلمية
عن إعداد برنامــج فكرة لوطني

بعنــوان "برنامج فكــرة لوطني
لتنمية اإليجابيــة باململكة العربية
السعودية :األهداف واإلنجازات"،
والتي أوضح خاللها أهمية التعرف
عىل برنامج فكرة لوطني ،من خالل
معرفة طبيعته وأهدافه ومساراته
ومراحله التنفيذية ،مع استعراض
ألهــم نتائــج مرحلة الدراســة
االستطالعية ومرحلة التطبيق بحي
النهضة بمدينــة بريدة ،مع عرض
ألهم النتائج املتوقعة خالل املراحل
التطبيقية التاليــة له ،باإلضافة إىل
التعرف عىل أبعاد اإليجابية السائدة
واألكثر انتشارا ًبني الفئات املستهدفة
بالربنامج ،ومستوى تباينها بني هذه
الفئات ،وتعتمد الورقة البحثية عىل
املنهج الوصفي التحلييل الستعراض
وتحليل نتائج برنامج فكرة لوطني.
وتناول الدكتور تركي بن منور
املخلفي عضو هيئــة التدريس يف
الجامعة وأمني عام جائزة القصيم
للتميّــز واإلبــداع موضوعً ا عن
"جائزة القصيم للتميز واإلبداع..
مصدر ملهم لإليجابية" ،مبينا أنها
منحة تقديرية تهدف إىل تشــجيع
األفراد واملؤسســات بتبني مفهوم
التميز واإلبــداع يف املجاالت كافة،

المشاركين بالجلسة الثانية

واحتضان األفكار ،واملمارســات،
واملبــادرات ،واالقرتاحات الريادية
التي تؤدي إىل رفع كفاءة وفاعلية
األداء ،كما تعمل عىل تنمية االعتدال
ونرش الوســطية ،وتكريم األفراد
من الجنســن ،وتكريم املؤسسات
الحكومية واألهلية املتميزة ،وذلك
تثمينا ً لجهودهم ،وتقديرا ً ألدائهم
اإلبداعي ليصبحوا نماذج سعودية

يحتذى بهــم يف عــر الجودة
واإلتقان.
واختتمتالجلسةالثانيةبعرض
األستاذ سلطان بن عويض الحربي
مدير فــرع بنك التنمية االجتماعية
بربيدة ورقته البحثية عن "جهود
بنك التنمية االجتماعية لدعم األرس
واألفراد واملنشآت الصغري واملتناهية
الصغر" ،والتي قدم فيها نبذة عن

بنك التنمية االجتماعية الذي تأسس
عام 1391هـ ،ويتضمن  27فرعا
و 7أقسام نســائية ،ويبلغ رأسمال
البنك حاليا ً 45.5مليار ريال ،ويقدم
البنك حزمة من الربامج ،تنقســم
لخدمات مالية وخدمات غري مالية،
الخدمات املالية( :قروض مشاريع
متناهية الصغر – قروض للمشاريع
الصغــرة والناشــئة – قروض

اجتماعية) والخدمــات غري املالية:
(تشــجيع االدخار والتوفري – بناء
القدرات والخدمات غــر املالية)،
مبينا أنه تم تمويل البنك منذ تأسس
حتــى اآلن  105مليــارات ،حيث
تم دعم قطــاع التعليم بمبلغ 325
مليونا ،وبلغ عدد املنشآت التعليمية
 373منشأة ،كما بلغ عدد الطالب
 30ألف طالب.
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الجلسة الثالثة

عرفة :التركيز على مكامن القوة في اإلنسان والمجتمع المحلي واستغالل الموارد بصورة جيدة للحصول على أفضل النتائج اإليجابية
الرفاعي والمطيري :ضرورة تحسين البيئة الجامعية لتعزيز الممارسات اإليجابية والتشجيع عليها واإلسهام في حل مشكالت مجتمعهم
وشهد اليوم الثاني من املؤتمر
انعقاد الجلسة الثالثة التي ترأسها
الدكتور عبدالله بــن فهد املزيرعي
املرشف عىل كريس الشيخ عبدالعزيز
السعوي لتنمية اإليجابية ،وشارك بها
الدكتور إبراهيم إسماعيل عبده محمد
أســتاذ علم االجتماع املشارك بكلية
اآلداب جامعة امللك ســعود بدراسة
بعنوان"الوظائفاإليجابيةملؤسسات
التنشــئة االجتماعية يف تعزيز قيم
املواطنة لدى الشباب :دراسة لألبعاد
السوســيولوجية املتضمنة" ،والتي
هدفت إىل تحديد دور مؤسســات
التنشئة االجتماعية ،وذلك بالرتكيز
عىل املؤسســات اآلتيــة( :األرسة،
واملؤسســات التعليمية ،واملسجد،
ووسائل اإلعالم) ،واعتمدت الدراسة
عىل األســلوب الوصفــي التحلييل؛
لوصف وتحليل الوظائف اإليجابية
ملؤسسات التنشــئة االجتماعية يف
تعزيــز قيم املواطنة بني الشــباب
واألبعــاد االجتماعيــة ذات الصلة،
ومن أجل إيجاد حلول عملية يمكن
أن تعمل عــى تعزيز هذه الوظائف
والقضاء عىل أوجه القصور.
وأوضحت نتائج الدراســة أن
الوظائف املتوقعة من مؤسســات
التنشــئة االجتماعية يف تعزيز قيم
املواطنة لدى الشــباب تختلف من
مؤسسة ألخرى؛ وذلك لطبيعة األدوار
النوعية وخصوصية كل مؤسسة ،كما
توصلت الدراسة إىل أن هناك أهمية
عملية لتكامــل األدوار املتوقعة من
هذه املؤسسات؛ بحيث يكون هناك

تناغم بينها ،وأخــرا ً فقد اقرتحت
الدراســة بعض التوصيات العملية
والربامج التوعوية والتدريبية الهادفة
إىل تطوير دور مؤسســات التنشئة
االجتماعية يف تعزيز قيم املواطنة لدى
الشباب.
كما تحدث األســتاذ الدكتور
صالح عرفة من الجامعة األمريكية
بالقاهــرة عــن "دور اإليجابية يف
بناء املجتمعات املســتدامة :تجربة
البسايسة بجمهورية مرص العربية"
والتي أكد فيها أنه أصبح الحديث عن
الحاجة إىل اإليجابية الشغل الشاغل
ألصحاب الفكر يف األمــة العربية،
خاصة يف ظل الظروف التي تعيشها
معظم البلدان وكذلك الظروف التي
مرت بها جمهورية مرص العربية.
فقد أصبح املواطن املرصي يف
حالة من اإلحبــاط والالمباالة وعدم
الثقة والعزوف عن املشاركة بجدية
وإيجابية يف إعادة بناء الوطن ،وهو
ما دعا املجتمع املدنــي إيل االنتباه
لهذه الظاهرة والدعوة إىل اإليجابية
وتضافر الجهود لبث الطاقة اإليجابية
ونبذ الســلبية ،وبالرغم من جهود
الدولة يف التنمية املحلية ،إال أن النتائج
أشارت بوضوح إىل رضورة مشاركة
أطراف املجتمع املدني التي تعرب عن
مصالح وطموحات هذا املجتمع.
ولقد تبنــى الباحثون وهم من
أعضــاء املجتمع املدنــي يف مرص
مصطلــح اإليجابية مع الرتكيز عىل
مكامن القوة يف اإلنســان واملجتمع
املحيل ومــا يملكان من موارد يمكن

المشاركين بالجلسة الثالثة

استغاللها بصورة جيدة للحصول
عىل أفضل النتائــج اإليجابية التي
تسعد أفراد املجتمع وتطمئنه عىل غده
وتعزز أمله يف الله ،خاصة إذا قوبلت
مجهوداته بالتقديــر من القيادات
املحلية ومــن املؤسســات املعنية
بالدولة ،وتتعرض الورقة إىل مجموعة
من التجارب امليدانية التي تبني دور
اإليجابية يف بناء وتنمية املجتمعات
بــدءا بتجربة قرية "البسايســة"
بمحافظة الرشقية يف عام 1974م،
ثم إقامة املجتمع الجديد "البسايسة
الجديدة" بمحافظة جنوب ســيناء
يف عــام 1992م ،واآلن تجربــة
إقامة مجتمع جديد "جنة الوادي"
بمحافظة الــوادي الجديد بصحراء

مرص الغربية ،كمــا تعرض الورقة
األســاليب املالئمة والتي استخدمت
يف هذه التجــارب امليدانية ونتائجها
لتحقيق املشاركة املجتمعية اإليجابية
والتنميــة املســتدامة للمجتمعات
املحلية.
ويف ختــام الجلســة تحدثت
الدكتورة ســمرية عبدالله الرفاعي
أستاذ مشــارك يف تخصص الرتبية
اإلســامية من جامعــة الريموك
باململكة األردنية الهاشمية ،واألستاذة
عائشة ذياب املطريي باحثة دكتوراه
تخصص أصــول الرتبية بجامعة
القصيــم بورقتهما البحثية بعنوان
"اإليجابية يف الجامعات الســعودية
عىل ضــوء رؤية اململكــة العربية

السعودية 2030م :املفهوم واملظاهر
واملقرتحات" ،والتي هدفت إىل بيان
مفهوم اإليجابية ومواطنها يف رؤية
اململكة  2030ومجاالتها يف الجامعات
السعودية ،وتقديم مقرتحات لتطوير
دور الجامعات السعودية األكاديمي
واإلداري يف تفعيــل اإليجابيــة؛
ولتحقيق الهدف املذكــور اتبعت
الباحثتاناملنهجني:الوصفيالتحلييل
(تحليل املحتوى) ،واالستنباطي.
وقســمت الدراســة إىل ثالثة
مباحث هــي عىل التــوايل :مفهوم
اإليجابيــة يف رؤيــة اململكة 2030
وأهميــة تفعيلهــا يف الجامعات
السعودية ،ومواطن اإليجابية يف رؤية
اململكة العربية الســعودية 2030م

ومجاالتها يف الجامعات الســعودية
ومقرتحات لتطوير دور الجامعات
السعودية يف تفعيل اإليجابية ،ومن
أبرز استنتاجات الدراسة أن اإليجابية
يف الجامعــات الســعودية يف ضوء
تحليل رؤيــة اململكة تعني :فاعلية
طلبة الجامعات السعودية ،وقدرتهم
عىل إشــباع حاجاتهم من خالل ما
يتوفر لديهــم من إمكانيات وما يتم
تقديمه إليهــم من خدمات تعليمية
واجتماعية وصحية وإســهامهم يف
حل مشكالت مجتمعهم وتحسينه،
ويف ضوء االستنتاجات تويص الدراسة
بالعمل عىل تحسني البيئة الجامعية
التي تعــزز املمارســات اإليجابية
وتشجععليها.

الجلسة الرابعة

السيف :أهمية تحديد دور المدارس والقنوات الفضائية المحلية والخليجية (الحكومية) في تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة
وتناولــت الجلســة الرابعة
من جلســات املؤتمر والتي عقدت
برئاسة الدكتور خالد باني الحربي
وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير
والجودة ،وشارك بها الدكتور محمد
بن إبراهيم الســيف مــن جامعة
القصيم بدراســته بعنــوان "دور
اإليجابية بالتعليم ووسائل اإلعالم يف
تعزيز الهوية الوطنية وقيم املواطنة
يف املجتمع الســعودي" ،والتي أكد
من خاللهــا أن أول خطوة لتعزيز
الهويــة الوطنية وقيــم املواطنة،
هو أن نتســاءل :ما الذي نحتاجه
لتفعيل دور املدارس ووسائل اإلعالم
إلحياء الوطنية وقيم املواطنة؟ وما
الذي نحتاجه لتهذيــب أثر اإلعالم
الخارجي؟
وأجريت هذه الدراسة امليدانية
باستخداممنهجاملسحاالجتماعيعىل
جيل جديد من الخريجني الجامعيني،
ومن مختلف التخصصات العلمية،
ومختلف البيئات السعودية ،وسعت
الدراســة إىل تحديد دور املدارس

يف املجتمــع الســعودي والقنوات
الفضائيــة املحليــة والخليجية
(الحكومية) يف تعزيز الهوية الوطنية
وقيم املواطنة ،ونبذ السخط والتربم
عىل النظام االجتماعي القائم ،وعالقة
وارتباط الهويــة الوطنية واملواطنة
بالخصائص الفردية والعلمية ألفراد
املجتمع.
واستنتجت الدراسة أن مصادر
الرتبية األساسية يف املجتمع السعودي
(املــدارس  -واإلعالم) فعَّ الة يف بناء
شــخصية وطنية ومواطنة متزنة،
فهي جــادة يف التغذيــة الفكرية
للحياة الوطنية ،وكشفت الدراسة أن
املدارس والتلفاز املحيل قد يكونان
يف حالة وقاية دائمــة ضد اإلعالم
الخارجي غري الحكومي الذي يرسل
ألفراد املجتمع ثقافة الشــك وخيبة
األمل واليأس ،ومــن ثم االنحراف
يف مفهــوم الوطن عــر املراحل
العمرية التي يمر بها الفرد ،فالخلل
بالوطنية واملواطنة ليست له عالقة
بسن محددة ،أو فرتة عمرية معينة،

وليســت له عالقة بتخصص علمي
معني أو كليــات محددة ،وتوصلت
هذه الدراسة إىل اقرتاحات تدعم األمن
الوطني باململكة العربية السعودية،
والذي سينعكس بشكل مبارش عىل
األمن النفيس واالجتماعي بشــكل
عام ،وكل هذا يمهد لصياغة واقرتاح
إسرتاتيجية لتنفيذ برامج للمواطنة
وللرتبية الوطنيــة خاصة باألجيال
القادمة.
كما شاركت يف الجلسة الدكتورة
تغريــد بنت عبدالعزيــز املبارك من
جامعــة أم القرى بورقتهــا بعنوان
"دالالت اإليجابية يف الخطاب النبوي"،
والتي أكدت فيهــا أن اإليجابيّة وثيقة
الصلة بالبالغــة العربيّة التي رضب
فيها أفصح الخلق عىل اإلطالق أحسن
األمثلة ،وبلغ فيها أعىل درجات البيان،
وقد تنوّع خطابه بني دالالت مبارشة،
وأخرى غري مبــارشة تط ّلبها املقام،
حيث تع ّد دراسة الدالالت عىل معاني
اإليجابيّة يف الخطــاب النبويّ ضمن
الدراســات التي تندرج تحت دراسة

ّ
السياق ،وتكشــف جانبا من جوانب
اإلعجاز البالغي يف الحديث الرشيف.
وجاءت هذه الدراســة يف أربعة
مطالب ،األول:صلة اإليجابيّة بالبالغة
العربيّة (تعريف وتأصيل) ،والثاني:
الــدالالت املبارشة عــى اإليجابيّة يف
الخطاب النبويّ  ،والثالــث :الدالالت
غري املبارشة عىل اإليجابيّة يف الخطاب
النبــوي ،والرابع :اقــران الدالالت
املبارشة وغري املبــارشة عىل اإليجابيّة
يف الخطاب النبــوي الواحد ،وجاءت
أبرز نتائج البحث لتؤكد أن اإليجابيّة
وثيقة الصلة بالبالغة العربيّة ،فالتأثري
وسيلة يف كلتيهما لتعديل السلوك ،كما
أن أبرز املقاصــد النبويّة الكريمة يف
اإليجابي عىل األفراد والجماعات؛
التأثري
ّ
التبشري والتيســر والرفق واإلشفاق،
والنصح واإلرشاد واإلصالح ،وتجنّب
الفضح ومواجهــة املخطئ والرتغيب
والبعد عن التنفري.
كما أكدت الدراسة أن املصطفى
صىل الله عليه وسلم -كانت له درايةبفنون الرتبية وعلم النفس الحديث يف

الحربي

خطابه ألصحابــه الدا ّل عىل اإليجابية
مثل :العالج واإلرشاد  -الوقاية األوليّة -
القياس  -التنمية البرشية ،وأن اإليجابية
بياني يتضح يف خطاب النبي
لها وجه
ّ
بني دالالت مبارشة وأخرى غري مبارشة،

حيث يأتي الحديــث الرشيف بداللة
مبــارشة عىل اإليجابيّة تــارة ،ويأتي
بداللة أو دالالت غري مبارشة تارة أخرى
وقد تقرتن الداللة املبــارشة مع غري
املبارشة يف الخطاب الواحد.
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ً
تقديرا لإلبداع اإلداري واإليجابية في مدارس التعليم العام
رشوان :المعلمين الحاصلين على درجة الماجستير أكثر
ويف ختام الجلســة تحدث
الدكتور ربيع عبده أحمد رشوان
أستاذ مشارك بقسم علم النفس
بكلية الرتبيــة بجامعة القصيم
عــن "اإلبــداع اإلداري وعالقته
بإيجابيــة املؤسســة التعليمية
من وجهة نظــر معلمي التعليم
العام بمنطقة القصيم" ،وهدف
البحث إىل الكشــف عن مستوى
اإلبداع اإلداري وإيجابية املؤسسة
التعليميــة مــن وجهــة نظر
معلمي التعليم العــام بمنطقة
القصيــم وعن عالقــة إيجابية
املؤسســة التعليميــة باإلبداع
اإلداري وعن داللــة الفروق يف
تقدير املعلمــن لإلبداع اإلداري
وإيجابية املؤسسة التعليمية وفقا ً
ملتغريات النوع والخربة واملؤهل
العلمي والتخصــص يف مرحلة
البكالوريوس واملرحلة الدراسية.
وقد أسفرت نتائج البحث عن

التأكيد عىل أنه لإلبداع اإلداري يف
مدارس التعليم العام من وجهة
نظر املعلمني مســتوى متوسط،
وأن مســتوى إيجابية املؤسسة
التعليمية متوســط ،مع ارتفاع
مــؤرشات اإليجابيــة الخاصة
باالهتمــام بالطــاب وتحقيق
النمو املتكامــل لهم وتوفري بيئة
التعلم اإليجابية؛ والفاعلية الذاتية
التدريسية وســمات الشخصية
اإليجابية لــدى املعلمني ،بينما
كان مستوى اإليجابية االجتماعية
واملجتمعية متوســطا ،خاصة
تشجيع اإلدارة املدرسية للمعلمني
وتحفيزهم عىل املشــاركة وتبني
األفكار اإليجابية ،وكذلك إيجابية
العالقة مــع املجتمــع املحيل،
وكان مســتوى الرضا الوظيفي
للمعلمــن متوســطا ،وكذلك
مستوى إسهام اإلدارة يف تطوير
املعلمــن والعمليــة التعليمية

السيف

وتقويم األداء.
كما أثبتــت الدراســة أن
املعلمني الحاصلــن عىل درجة

املاجســتري أكثر تقديرا لإلبداع
اإلداري ولإليجابيــة يف مدارس
التعليم العــام ،وكان أصحاب

رشوان

سنوات الخربة األقل أعىل يف تقدير
املرونة وتقبل املخاطرة والتحليل
والربــط ،بينمــا كان أصحاب

سنوات الخربة املتوسطة أعىل يف
تقدير التشــجيع والتحفيز عىل
املشاركة وتبني األفكار اإليجابية.

الجلسة الخامسة

القرني :رأس المال االجتماعي االفتراضي يسهم في زيادة ونمو اإلنتاج وخلق فرص وظيفية جديدة
صالح :ضرورة تدريب الباحثين التربويين لنشر وعي اإليجابية بين أفراد المجتمع وإعادة النظر في برامج التأهيل األسري
ويف الجلسة الخامسة واألخرية
للمؤتمــر التــي عقدت برئاســة
الدكتور محمد بن إبراهيم العضيب
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية،
شارك الدكتور عبدالله أحمد القرني
بورقة بحثية بعنوان "الشــبكات
االجتماعيــة مقاربــة لرأســمال
اجتماعي جديــد وفق رؤية اململكة
العربية السعودية  ،"2030والتي
حاولت مقاربة ملفهوم الشــبكات
االجتماعيــة وتناولت خصائصها،
ومميزاتها ،وإشــباعها للحاجات
االجتماعيــة ،والتفاعل االجتماعي
فيها ،وتأثريه يف تكوين رأســمال
اجتماعــي ،كما تناولت الدراســة
مفهوم رأس املــال االجتماعي من
حيث مكوناتــه ،وأهميته ،وكيف
أعاد التفاعل االجتماعي يف الشبكات
االجتماعيــة مفهــوم رأس املال
االجتماعــي الواقعي إىل رأســمال
اجتماعي جديد (افرتايض).
وتناولت الدراسة أيضا مفهوم
رأس املــال االجتماعــي الجديد
(االفــرايض) من حيــث صوره،
وأبعــاده ،وخصائصــه ،وركزت
بشــكل خــاص عــى دور رؤية
اململكة العربية الســعودية 2030
يف تحقيق رأس املــال االجتماعي
الجديــد (االفــرايض) ،والعمل
عىل تمكينه ليحقــق جودة للحياة
االجتماعية عىل ثالثة مســتويات:
األول املســتوى االجتماعــي الذي
يساعد يف تقوية وترسيخ العالقات
االجتماعية واألرسية ،كما يسهم يف
حل بعض من القضايا االجتماعية
من خــال التعــاون والتبادل يف
املعلومــات والخــرات ،والثاني
املســتوى االقتصادي حيث يسهم

رأس املال االجتماعي االفرتايض يف
زيادة ونمو اإلنتــاج وخلق فرص
وظيفية جديدة ،والثالث املســتوى
التنموي الــذي يعد الرابط والصلة
التي تربــط األفراد بمؤسســات
املجتمع املختلفــة ،ليتم ّكن كل من
املؤسســات االجتماعيــة املختلفة
سوا ًء األجهزة الحكومية أو القطاع
الخاص ،وكذلك األفراد من الوصول
ألهدافهم ،ممــا يقدم تجويدا ً لنمط
حياة األفراد واملجتمع.
ومن ثم تحدث الدكتور فتحي
محمد محمود مصطفى أستاذ علم
النفس املشارك بجامعة القصيم عن
ورقته بعنوان "تقويم دور األرسة يف
التوجيه الفكري اإليجابي من وجهة
نظر األبناء" ،حيــث هدف البحث
إىل التعرف عــى واقع دور األرسة
(واقــع دور األب  -واقع دور األم)،
واســتخدم البحث املنهج الوصفي
التحلييل لتحقيق أهدافه ،وتوصلت
نتائج الدارسة إىل أن دور األب واألم
يف التوجيه الفكــري اإليجابي من
وجهة نظر األبنــاء متحقق بدرجة
كبرية ،كما أعــد الباحثان نموذجً ا
مقرتحً ا لــدور األرسة يف التوجيه
الفكري لألبناء.
ويف ختــام الجلســة تحدثت
الدكتورة نهيل عيل حســن صالح
أستاذ مساعد يف الرتبية اإلسالمية -
قسم الدراسات اإلسالمية  -جامعة
الريموك األردن عن "إسرتاتيجيات
تكوين بيئة إيجابية لألرسة املسلمة
يف ظل متغــرات العرص" ،وهدف
البحث إىل استقصاء إسرتاتيجيات
تكوين بيئة إيجابية لألرسة املسلمة
يف ظل متغريات العرص ،من خالل
بيان مفهوم البيئة األرسية اإليجابية

العضيب

وخصائصها ،والكشف عن تحدياتها
املختلفة التي تؤثر سلبا ً عىل األرسة
املعارصة ،واســتند هذا البحث عىل
املنهج التحلييل االستنباطي القائم
عــى تحليل النصــوص الرشعية
والدراســات األرسية التي تفيد يف
استنباط إسرتاتيجيات فاعلة تعمل
عــى تكوين بيئة أرسيــة إيجابية
وتحليلها ،والكشــف عن محاورها
بما يخدم أغراض البحث.
وقــد أظهرت نتائــج البحث
مجموعة من تحديات تكوين البيئة
األرسيــة اإليجابيــة ،كالتحديات
النفسية واالجتماعية واالقتصادية
والتكنولوجيــة ،واقرتحت الباحثة
مجموعة من اإلسرتاتيجيات معتمدة
عىل األصول الرشعية يف استنباطها،
حيث شكلت هذه املجموعة متسلسلة
منظمة وفق مبدأ تأسيس البدايات،
فكانــت بدايتها مع إســراتيجية

العقيدة أوالً ،فإسرتاتيجية الصالح
والرتبية قبل اإلصالح واملحاســبة،
ثم إســراتيجية البنــاء املحوري
التدريجي ،مرورا ً بإســراتيجية
الجودة يف الفكر املنظومي يف غرس
قيم وصوال ً إىل إسرتاتيجية التوعية
بالرفق رأس األمر كله ،ولكل واحدة
من اإلسرتاتيجيات أهداف ووسائل
وآليــات تطبيق ومــؤرشات نجاح
يعرف من خاللها مــدى الفاعلية
لجذب البيئــة اإليجابية يف األرسة
املسلمة.
وأوصــت الباحثــة برضورة
تدريب الباحثني الرتبويني عىل إعداد
دورات وورش عمــل لنــر وعي
اإليجابية بني أفراد املجتمع ،وإعادة
النظر يف برامج التأهيل األرسي وفق
منهجها ،وتشــجيع الفرق البحثية
ومواقع التواصــل االجتماعي عىل
تفعيل إسرتاتيجياتها.

القرني
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أبرزها تفعيل الرسالة اإلعالمية وبرامج تدريبية للفرد واألسرة والمجتمع

 10توصيات تصدر عن مؤتمر

«نحو مجتمع إيجابي ..وفق رؤية المملكة »2030
أسفرت الجلسات العلمية التي انعقدت على مدى يومين ضمن أعمال مؤتمر "نحو مجتمع إيجابي ..وفق رؤية المملكة  ،"2030عن
التوصل إلى عدة توصيات تهدف لتعزيز مفهوم اإليجابية والوسطية وقيم المواطنة في المجتمع.
وجاءت توصيات المؤتمر على النحو اآلتي:

ﺃﻭﻻ:

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺧﻄﻂ ﺑﺤﺜﻴﺔ
ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮﻥ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ:

ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ:

ﻋﻘﺪ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ
ﻭﺗﺒﻨﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ:

ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ.

ﺳﺎﺩﺳﺎ:

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻧﺸﺮﻩ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ:

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮﻥ.
ﺛﺎﻣﻨﺎ:

ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺗﺎﺳﻌﺎ:

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻭﻳﺆﺳﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺿﺪ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻬﺎ.
ﻋﺎﺷﺮﺍ:

ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

اﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
qu.edu.sa
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أكد أن األمن الفكري هو الدرع الحصين لحماية عقول الشباب والمجتمع

أمير القصيم يترأس اجتماع اللجنة العليا لتفعيل حملة «تعزيز األمن الفكري»
أكد صاحب السمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشعل بن ســعود بن عبدالعزيز
أمري منطقة القصيم ،خالل ترؤس ســموه
اجتماع اللجنــة العليا لتفعيل حملة «تعزيز
األمن الفكري» ،بقاعــة االجتماعات بمكتبه
بديــوان اإلمارة بمدينة بريــدة ،عىل أهمية
توحيد الجهود عــر الحملة ،استشــعارا ً
للمسؤولية تجاه مثل هذه الحمالت التوعوية
التي تقام والتي ستســهم -بإذن الله -عىل
الحفاظ عىل تعزيز الحفاظ عىل أمن الوطن
وفكر أبنائه.
وأشار ســموه إىل أن الحملة هي إحدى
املبــادرات املقدمة لصناعــة إطار توعوي
وطني يقوم عرب املشاركة املجتمعية الفعالة
وأبناء الوطــن األوفياء ،مؤكــدا ً عىل أهمية
تكاتف الجهــود بني الجهــات الحكومية
واألهلية والخاصة تجاه تعزيز األمن الفكري
ونرش الوعي بشــكل متواصل عرب املبادرات
املقدمة من كافة أبناء الوطن األوفياء ،سواء يف
القطاعات الحكومية أو املدارس ،وكذلك عرب
الفعاليات التي تقام يف كافة أنحاء املنطقة.
وعرب ســموه عن اعتــزازه وفخره بما
تحقــق من نتائج خــال املرحلة األوىل من

حملة معا ً ضــد اإلرهاب والفكــر الضال،
وتفاعل جميع القطاعــات الحكومية التي
كان لها أبلغ األثــر يف نجاحها ،ولله الحمد،
مبينا ً ســموه أن تعزيز األمــن الفكري هو
الدرع الحصني بحول اللــه وقوته لحماية
عقول شبابنا واملجتمع بشكل عام من الغزو
الفكــري والتطرف واألفــكار التي تخالف
عقيدتنا ،مشددا ً ســموه عىل أهمية الرتكيز

خالل تنفيذ حملة «تعزيــز األمن الفكري»
وتكاتــف كافة القطاعــات املعنية بتفعيل
دورها لتحقيق األهداف املرجوة منها ،بإذن
الله ،ســائالً املوىل -عز وجل -أن يديم عىل
هذه البالد نعمة األمــن واألمان تحت قيادة
خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيز ،وسمو ويل عهده األمني -حفظهما
الله -وأن يبارك بالجهود وأن يوفقنا جميعا ً

لتحقيق التطلعات املنشودة.
وشهد االجتماع حضور صاحب السمو
امللكــي األمري فهد بن تركــي بن فيصل بن
تركي بــن عبدالعزيز نائــب أمري منطقة
القصيم ،ومعايل األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بــن حمد الــداود مدير جامعــة القصيم،
ووكيل إمارة املنطقــة الدكتور عبدالرحمن
الوزان ،وأمني املنطقة املهندس محمد املجيل،

«عمل القصيم» تضبط  192مخالفة وتوجه إنذارا لـ 1438منشأة في يناير
نفذت الفرق التفتيشــية بفرع وزارة العمل
والتنمية االجتماعية بمنطقة القصيم خالل شــهر
يناير املايض ،عددا ً من الحمالت التفتيشية املكثفة
املشرتكة ،التي أسفرت عن ضبط عدد من املخالفات
لنظام العمل بمدن ومحافظات ومراكز املنطقة.
وأوضح أحمد الوتيد مساعد مدير فرع وزارة
العمل والتنمية االجتماعية بمنطقة القصيم لقطاع
العمل أن إجمايل الزيارات التفتيشــية خالل شهر
يناير بلغت  4011زيارة تفتيشــية شــاملة ،نتج
عنها ضبط  192مخالفة لنظام العمل ،مشــرا ً إىل
أن أبرز املخالفات كانت :تأخري األجور ،والتوطني
الوهمي ،ومهن مقصور العمل بها عىل السعوديني،
حيث تــم توجيه أكثر من  1438إنــذارا ً وتنبيها ً

ألصحاب املنشــآت لتصحيح أوضاعهم ،مبينا ً أن
الحمالت التفتيشية املشــركة مع وزارة الداخلية
مستمرة وشــاملة لجميع القطاعات ،وذلك لضبط
سوق العمل ورفع مستوى االلتزام بأنظمة وزارة
العمل ولوائحه.
من جانبه ،بــن مدير فــرع وزارة العمل
والتنمية االجتماعية الدكتور فهد بن محمد املطلق،
أن الوزارة تســعى إىل ضبط سوق العمل وإيجاد
بيئة عمل نظامية ،متوافقة مع رؤية اململكة ،2030
مشــرا ً إىل أنه يمكن تقديم الشــكاوى الخاصة
بمخالفات ســوق العمل عرب مركــز االتصال عىل
الرقم  19911أو عرب تطبيــق «معا ً للرصد» عىل
األجهزة الذكية.

«صحة القصيم» تدشن ثالثة مشاريع تطويرية بمستشفى البدائع العام
أكد املدير العام لشؤون الصحية بمنطقة القصيم
مطلــق بن دغيم الخمعيل ،أن صحة املنطقة ســعت
خالل الفرتة املاضية إىل تحسني بيئة العمل يف املنشآت
الصحية ،بمــا يتوافق مع معايــر وزارة الصحة،
باإلضافة إىل أنها شملت البيئة الداخلية إلسكان القوى
العاملة يف املستشفيات ،لتوفري السبل التي تكفل لهم
الراحة وتضمن مخرجات إيجابية ومستوى عاليا من
الخدمات الطبية املقدمة للمواطنني.
وقال املدير العام إن تحســن بيئة العمل كان
ضمن أهداف الشــؤون الصحيــة ،وقطعت جهدا
كبريا يف هذا الجانب ســواء باملديرية أو املستشفيات،
وهذا التحســن كان له دور إيجابــي يف رفع كفاءة
العمل وزيادة نســبة اإلنجاز ،مضيفا ً أن التطوير لم
يقترص عىل بيئة العمل للموظفني ،بل يف اســراحات
االنتظار املخصصة للمرىض باملراكز الصحية وتطوير
العيادات الطبية باملستشفيات.
وكان املدير العام للشــؤون الصحية باملنطقة
مطلق بن دغيم الخمعيل ،ومحافظ البدائع عبدالرحيم

الســديس قد شهدا تدشــن مشــاريع تطويرية
بمستشــفى البدائــع العام ،وذلك ضمــن الجهود
والخطوات التطويرية التي تشهدها املنشآت الصحية.
واســتمع الجميع إىل رشح من مدير املستشفى
األخصائي موىس الشــويب ،الذي بني أن املشــاريع
التطويرية شــملت افتتاح عيادة التغذية العالجية،
والتي تقوم بمتابعة حاالت السكري وتقييمها غذائياً،
واســتقبال الحاالت املحولة من العيادات لالستشارة
الغذائية ،وإعداد األنظمــة الغذائية لجميع الحاالت
وتقديــم النصائح الغذائية لجميــع املرىض ،إضافة
إىل تدشــن قســم الرعاية الصحية املنزلية ،والذي
يتكون من أقســام للفرق الطبية ،وتم التربع به من
قبــل رجل األعمال عبدالله الثنيان ،فيما تم تدشــن
املركز الرتفيهــي الذي يضم قاعة التمارين الرياضية
والتمارين السويدية وقاعة التمريض ،وقاعة لألطفال
وقاعة العرض املرئــي والتعليمي والضيافة الخاصة
باألطباء ،وكذلــك يقدم خدماته للمقيمني بســكن
املستشفى.

وأعضاء اللجنــة ،حيث تناول االجتماع عددًا
من النقاط املدرجة يف جدول األعمال لتفعيل
حملة «تعزيز األمن الفكري» ،والتي اشتملت
عىل آلية تنفيذ الحملة ،ومدة إقامتها ،وتعزيز
دور كافــة الجهات الحكومية والخاصة عىل
تنفيذها ،إضافــة إىل تقديم املقرتحات حول
آليــة التنفيذ لتفعيل دورهــا لتحقيق أعىل
النتائج والتطلعات املرجوة.

مجلس التنمية السياحية بالقصيم
يحدث المسارات السياحية للمنطقة

اعتمــد مجلــس التنميــة
السياحية بمنطقة القصيم مسارات
سياحية جديدة ،وأجرى تحديثا ً عىل
مسارات ســياحية أخرى ،وأوضح
املدير العام لفــرع الهيئة العامة
للسياحة والرتاث الوطني بمنطقة
القصيم أمــن مجلــس التنمية
السياحية إبراهيم بن عيل املشيقح،
أن املجلس اعتمد مسارات سياحية
جديدة بمنطقة القصيم.
وأضــاف :أن املجلس اعتمد
مســار «أرياف وتــراث بريدة»
بمدينة بريــدة ومســار «فاليح
عنيــزة» بمحافظة عنيزة ،وقال إن
املسارات السياحية الجديدة جاهزة
للتسويق والرتويج السياحي ،حيث
سريفع املســاران الجديدان إعداد
مسارات القصيم السياحية إىل ()9
مسارات معتمدة.
وبني املشيقح أنه يتم الرتكيز
عىل هــذه املســارات وتطويرها
وتسويقها بالتعاون مع الرشكاء يف
القطاعني العام والخاص ،موضحا ً
أن املنتجات السياحية عىل مسارات

القصيــم تتنــوع بــن الثقافية
والتاريخية والطبيعيــة والريفية
وغريها ،وتشــمل مسارات لرحالت
اليــوم الواحد ومســارات قصرية
للجوالت السياحية مشيا ً عىل األقدام.
وأشار إىل أن املســارات الجديدة
شــملت مواقع جديدة للســياحة
الريفية ،إضافة إىل عدد من املتاحف
املتخصصــة التي تقــدم تجربة
مفيدة وممتعة للســائح عىل هذه
املسارات ،مؤكدًا أن العمل مستمر
لدعم التســويق والرتويج للرحالت
السياحية عىل هذه املسارات والذي
يتم بالتنسيق مع منظمي الرحالت
السياحية واملرشــدين املرخصني
بالقصيم ،إضافة ملنظمي الرحالت
يف املناطق املستهدفة ،وعرب امللتقيات
واملعارض التي تشارك بها سياحة
القصيــم ،وصفحات «اكتشــف
القصيــم» يف منصــات التواصل
االجتماعــي واملوقــع اإللكرتوني
لســياحة القصيم ومركز االتصال
السياحي لهيئة السياحة وغريها من
وسائل التسويق السياحي املتنوعة.
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«هيئة األمن السيبراني» تطلع على مشاريع
«جامعة اإلمام عبدالرحمن»
قام وفد مــن الهيئة الوطنية
لألمن الســيرباني بزيارة لجامعة
اإلمام عبدالرحمــن بن فيصل يف
الدمــام ،لالطالع عــى برامجها
األكاديميــة يف مجــال األمــن
الســيرباني وأبحاث ومشــاريع
طلبــة الجامعة يف هــذا املجال،
وتكامل الجهود إلعــداد وتأهيل
كوادر وطنية متخصصة يف األمن
السيرباني.
والتقــى وفد الهيئــة ،مدير
الجامعة الدكتور عبدالله الربيش،
الــذي أكد حــرص الجامعة عىل
مالءمــة برامجهــا لالحتيــاج
الوطني يف املجــاالت كافة ،ومنها
األمن الســيرباني ،الذي يُعد من
املجاالت ذات األولوية الرتباطه يف
حماية املصالح الحيوية للمملكة
وأمنها الوطني ،مشريا ً إىل اهتمام
الجامعة بالتعاون والتنســيق مع
الهيئة الوطنية لألمن السيرباني يف
هذا الجانب.
ولفــت إىل أن عــددا ً مــن
تخصصات كلية علوم الحاســب
وتقنيــة املعلومــات تتقاطع مع
أعمال وجهود الهيئة ،موضحا ً أن

الكثري من اإلنجازات التي حققتها
الكلية يف عدد من املحافل املحلية
والدولية كانت «مميزة جدا مقارنة
بعمرهــا القصــر ،خصوصا ً يف
مجال األمن السيرباني».
من جانبه ،أشاد نائب محافظ
الهيئــة لبناء القــدرات الدكتور
وليد الصالح ،بجهــود الجامعة
ومبادرتها يف اســتحداث برامج
أكاديمية يف مجال األمن السيرباني
يف كليــة علوم الحاســب وتقنية
املعلومات ،مؤكــدا ً أهمية الدور
الذي تلعبــه الجامعات والكليات

الســعودية يف إعــداد وتأهيــل
الكوادر الوطنية املتخصصة لسد
االحتياج الوطنــي يف هذا املجال
الهام ،وأهمية التنسيق والتعاون
بني الهيئة وتلك الجهات يف إعداد
برامج تتوافق مع احتياجات سوق
العمل.
ومن جهته ،قــال عميد كلية
علوم الحاســب وتقنية املعلومات
الدكتور عبدالله املهيدب ،إن «لدى
الكلية رؤيــة واضحة يف أن تكون
رائدة يف الحوسبة واألمن السيرباني
يف اململكة ،عرب برامــج أكاديمية

متميزة وأبحاث عالية الجودة مع
دعم االبتكار يف مجاالت الحوسبة
واألمن السيرباني ،إضافة إىل خدمة
املجتمع من خالل عدد من برامج
التوعية والتمكني».
واستعرض «املهيدب» بعضا
من إنجازات طالب وطالبات الكلية
خالل العام الدرايس الحايل ،ومنها
نرش تسع أوراق علمية يف عدد من
املؤتمرات العلمية املحكمة ،وتحقيق
مراكز متقدمة يف مسابقات محلية
وإقليمية ،وتسجيل براءتي اخرتاع
ملرشوعي تخرج.
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قافلة طب األسنان التوعوية بجازان
تفحص أكثر من خمسة آالف طالب وطالبة

تمكنــت قافلــة طب
األســنان التوعويــة التي
ينظمها نادي «ابتســامة»
الطالبي بكلية طب األسنان
بجامعة جــازان ،بالرشاكة
مع اإلدارة العامــة للتعليم
بمنطقة جازان ،من فحص
أكثر من  5800طالب وطالبة
يف عدد من مــدارس املرحلة
االبتدائيــة باملنطقة (بنني -
بنات) خالل الثالثة األسابيع
املاضيــة ،إىل جانب تطبيق
القائمني عىل برنامج الفحص
مواد وقائية عىل أسنان أولئك
الطــاب والطالبات بهدف
منعها من التسوس.
وتأتــي الحملــة التي

ستستمر ملدة شهر ،يف إطار
الرشاكــة املجتمعيــة بني
الجامعــة وتعليــم جازان،
بهدف تنميــة روح العمل
الجماعي والتطوعي من أجل
خدمة أبناء املنطقة.
وتنوعــت الخدمــات
التي يقدمهــا الربنامج بني
خدمات توعويــة وتثقيفية
وكشفية تشــخيصية ،عرب
تقديــم العديد من العروض
املرئية التعليمية التي ترشح
أهمية وطرق العناية بنظافة
الفــم واألســنان والطريقة
الصحيحة لتفريش األسنان،
إىل جانب الكشف عىل صحة
أسنان الطالب.

مؤتمرا حول إسهام التقنية في تحقيق رؤية 2030
جامعة الملك عبدالعزيز تنظم
ً
افتتح معايل مدير جامعة امللك
عبدالعزيز الدكتــور عبدالرحمن
بن عبيد اليوبي ،مؤتمر «إســهام
التقنية يف تحقيــق رؤية اململكة
 ،»2030برعايــة معــايل وزير
التعليم الدكتــور حمد بن محمد
آل الشيخ ،بحضور نخبة من كبار
املسؤولني يف القطاعات الحكومية
املختلفة ،واألساتذة يف الجامعات
السعودية ،وكذلك من املستثمرين
واملهتمني بالقطــاع التقني عىل
مســتوى اململكة ،بمركــز امللك
فيصل للمؤتمرات بالجامعة.
ورحب الدكتــور اليوبي يف
كلمته بالحضور ،ومشاركتهم يف
املؤتمر الذي يهتم بجانب محوري
يف رؤيــة اململكــة  ،2030وهو
القطاع التقنــي ،بحكم ارتباطه
الوثيق وعالقتــه بحياتنا اليومية،
إذ اهتمت الرؤية الطموحة ،التي
جاءت ملبيــة لطموحات املجتمع
والقيادة عــى حد ســواء بهذا
الجانب املهــم ،قائالً »:إن تطوير
التقنيــات واالهتمــام بها باتت
رضورة قصوى يف مجاالت التعليم
والصحــة والصناعــة والقطاع
العســكري وغريها ،مما يسهم يف
تقدم بالدنا الغالية «.
وأضاف :أن الجامعة تسعى
من خالل هذ املؤتمر يف مشــاركة
صنــاع القــرار واملســتثمرين
والخرباء واألساتذة والباحثني إىل
الوصول بفعالياته ملرحلة االعتماد

املتقن عىل التقنيــة يف الجوانب،
ومواكبة املســتجدات التي تظهر
بني الحني واآلخر.
ورفع معاليه شكره وتقديره
لخادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
وسمو ويل عهده األمني  -حفظهما
الله  -للرؤية الطموحة واملتوازنة
التي تقود بالدنا ملســتقبل زاهر
بحول اللــه ،وملعايل وزير التعليم
عىل رعايته ودعمه ألعمال املؤتمر،
وجميع املشــاركني واملتحدثني يف
الجلسات وورش العمل.
بعد ذلك ,شــاهد الحضور
عرضا ً مرئيــا ً للتعريف باملؤتمر
وأهدافــه ،والفئات املســتهدفة،
وتفرعات التقنية ،التي تشــمل
تنميــة البنية التحتيــة الرقمية،
وتوطني الصناعات العســكرية،
إىل جانــب تطويــر الحكومــة
اإللكرتونية.
عقــب ذلك ,انطلــق جدول
أعمال املؤتمــر الذي يحتوي عىل
جلســات حواريــة وورش عمل
متوازية ،تناقــش محاور تتعلق
برؤيــة اململكة  ،2030بجلســة
عن «التقنيات العســكرية ورؤية
اململكــة» ،حيث ناقــش خاللها
متحدثــن وهم :مســاعد وزير
الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور
خالد بن حسني البياري ،والرئيس
التنفيــذي للتكنولوجيا بالرشكة
الســعودية للصناعات العسكرية

الدكتــور محمــد بــن عبدالله
القحطاني ،والرئيــس التنفيذي
لرشكة تقنية الدفاع واألمن الدكتور
حمد بن سليمان اليوسفي ،ونائب
الرئيس لقطــاع األعمال برشكة
اإللكرتونيــات املتقدمة املهندس
محمد بن عبدالله الخليفة.
وسلطت الجلسة الضوء عىل
أهميــة بناء صناعات عســكرية
مســتدامة وتنافســية يف برامج
التحول الوطنــي ورؤية اململكة
 ،2030وأهميــة القطاع الخاص
النشــط يف التقنيات العســكرية
املمتدة مــن تصميــم املنتج إىل
التصنيع والدعم اللوجستي ودوره
يف برامج التحــول الوطني ،وبناء
وتعميق الرشاكات االســراتيجية
العاملية ودورهــا يف نقل وتوطني
التقنيات العســكرية  ،واإلسهام
يف تحقيق الرؤية ،وكذلك إســهام
الجامعــات ومراكــز األبحاث يف
البحث والتطوير وتوطني التقنيات
العســكرية ،وأهميــة تكامــل
القطاعــات املختلفة ذات العالقة
بالتقنيات العسكرية لتحقيق رؤية
اململكة.
وجاءت الجلســة الثانية عن
«تقنية املعلومات ورؤية اململكة»،
التي شارك فيها متحدثون منهم:
مدير عام معايري الخدمات بهيئة
االتصــاالت وتقنيــة املعلومات
الدكتــور إبراهيم بــن معيض
الحربي ،وعضــو هيئة التدريس

بكلية الحاسبات وتقنية املعلومات
بجامعة امللك عبدالعزيز الدكتور
عدنــان بــن مصطفــى البار،
واملستشــار بــوزارة االتصاالت
وتقنية املعلومات املهندس هادي
بن عيل معيش ,أبرز املشــاركون
خاللها أهميــة الجانب التقني يف
برامج التحــول الوطني ورؤية
اململكة ،والبنيــة التحتية الرقمية
الحالية للمملكــة ،ومدى إمكانية
إســهام املؤسســات الحكومية
والقطــاع الخــاص يف تطويرها
لتحقيق الرؤيــة ،وحول إمكانية
التحول كليا ً الستخدام التقنية من
قبل أفراد املجتمع ومؤسســاته،
وأثره يف تحقيق التنمية والرفاهية
يف رؤيــة  ،2030باإلضافــة إىل
دور األســاتذة والباحثني بكليات
الحاســبات وتقنيــة املعلومات
والجامعات يف اإلســهام التعليمي

الجامعي والعميل ملناقشة تطبيق
التقنية وفروعها يف التحول التقني
وتحقيق رؤية اململكة.
واشتملت الجلسة الثالثة من
املؤتمــر عــى «دور التكامل بني
القطاعــات الحكومية والخاصة
يف تحقيق رؤيــة اململكة العربية
السعودية  ،»2030تحدث خاللها
صاحب ســمو األمري فيصل بن
محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة
مكــة املكرمة للحقــوق ،ونائب
الرئيــس التنفيــذي لرشكة علم
الدكتور نارص بن زيد املشــاري،
ومدير مركــز املعلومات بوزارة
الشؤون البلدية والقروية الدكتور
إبراهيم بــن ســليمان عبدالله،
ومدير عام البنية التحتية بالهيئة
العامــة لإلحصــاء منصور بن
خميــس دماس ،حيــث تطرقت
الجلســة للعديد من املحاور منها

نظرة العالــم للتكامل اإللكرتوني
بني القطاعــات العامة والخاصة،
وأهمية تكامل القطاعات املختلفة
لتحقيــق رؤية اململكــة ،2030
واملعوقات التي تواجه القطاعات
لتطبيق عمليات الربط اإللكرتوني،
وكذلك الخصوصيــة التي تواجه
القطاعات لتطبيق عمليات الربط
اإللكرتوني.
وتخلل املؤتمــر ورش عمل
خاصــة بمواضيــع تقنية مهمة
منهــا :ورش عمل حملت عناوين
«الهجمات اإللكرتونية وتهديدها
لألمــن الوطنــي» ،و»إنرتنــت
األشــياء» ،و»التوجهات الناشئة
يف مجال التقنيــة وتطبيقاتها يف
بيئتي األعمــال والتعليم» ،قدمها
خرباء يف هذا املجاالت ،ويف الختام
ك ّرم الدكتور اليوبي ،املشــاركني
والرعاة.
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جامعة القصيم
منظومة علمية
وأكاديمية متكاملة

مما ال شــك فيه أن تقدم األمم
والشــعوب ورقيها يقاس بما
تقدمــه جامعاتهــا املختلفة
من علــوم ومعــارف ،ومن
خالل رســالة ورؤية واضحة
تلبي احتياجــات املجتمع من
الخريجــن ذوي الكفــاءات
العلميــة املتميــزة ،وكذلــك
إســهاماتها الفعالة يف خدمة
املجتمع والبيئة.
وهذا مــا ملســناه يف جامعة
القصيم من اهتمــام ورعاية
للطــاب املوهوبني والباحثني
املتميزين والطــاب األجانب
الدارســن فيهــا بمختلــف
جنسياتهم ،ومن خالل تسهيل

معامالتهم اإلداريــة وتقديم
الرعايــة الطبية لهــم ،وعقد
الــدورات التدريبية والتأهيلية
يف مجــاالت علميــة وأدبيــة
يســتفيد منها معظم الدارسني
بالجامعــة ،ســواء يف مرحلة
البكالوريــوس أو يف مرحلــة
الدراســات العليا ماجســتري
ودكتــوراه ،باإلضافــة إىل
األنشطة الطالبية املختلفة التي
تقيمها الجامعة من مسابقات
ثقافيــة ورياضيــة وتراث
شعوب ولوحات فنية رائعة كل
عام يف رحاب جامعة القصيم.
بالجانب اآلخر ،ترى بنية تحتية
كبرية من قاعــات وتجهيزات

معمليــة يف معظــم كليــات
الجامعة عىل أرقى مســتوى
وأعضاء هيئة تدريس مؤهلني
تأهيال علميــا محرتما وإدارة
تعمل بصمت وبجد ،وتتشابك
الجهود لتعمــل بروح الفريق
الواحد يف خدمة الطالب الذين
هم عماد العملية التعليمية.
نقولها ..هنيئــا ملن يدرس يف
جامعــة القصيم ويمنح درجة
البكالوريوس أو املاجســتري
أو الدكتــوراه ،ألنهــا بالفعل
منظومــة علميــة وأكاديمية
متكاملة تــزود الباحث بكل ما
هو مفيد من دورات تدريبية أو
مؤتمرات علمية تكسب الباحث

وأخريا أتقدم بالشــكر الجزيل
ملدير جامعة القصيم األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمن الداود،
وذلك ملا يوليه من رعاية كريمة
ودعــم للطــاب وللباحثني
األجانــب الدراســن بجامعة
القصيــم ،والشــكر موصول
كذلك لوكالء وعمداء وأعضاء
هيئة تدريس وقيادة الجامعة،
ويــدا بيــد نبنــي جامعتنا
الحبيبة ونصل بها إىل مصاف
الجامعــات العاملية يف شــتى
املجاالت العلمية واألكاديمية.

في مديح االصرار
والعزيمة

ما أصعب الحياة وما أقساها ,
فهي تجلب أصعب االمتحانات
إليــك بطريقةٍ تشــعر وكأن
الحــل الوحيــد للتخلص من
األلم هو االستسالم!

أهمية المختبرات
الطبية

معني من قائمة التشــخيصات
املطلوبــة ،ومــن ثــم إعطاء
العالج املناسب للمريض الذي
يسهم يف تحسنه ،فهو ركن من
أركان التشــخيص ،بحيث أن
التشخيص يعتمد عىل التاريخ
املريض ،والفحــص الرسيري
والتحاليل املخربية،
كذلــك يف متابعة وتشــخيص
وتقييم درجــة التغري يف هذا
املــرض وأيضــا يف مراقبــة
تركيز بعض مكونات الجســم
مثــل األمالح خــال املعالجة
بالســوائل أو مراقبة مستوى
دواء معني مثل قياس ســكر
الــدم (الجلوكوز) أثناء إعطاء
مريض السكر عالج األنسولني.
وقد ال يعلــم الكثري أن اليشء
األســايس الذي دونــه يقف
الطبيب عنــد حاجز التكهنات
فقط هــو املختــرات الطبية
فهي العون األســايس الكتمال
منظومة الرعاية الصحية.
وتضم املختربات مجموعة من
األقســام الفرعية والتي تعمل
بتكامــل تــام لخدمة املرىض

ومنها:
القسم األول :هو قسم استقبال
املرىض وسحب العينات
حيث يتم ســحب عينات الدم
بطريقــة مأمونــة ومريحة
بفضــل الطاقم الفني واملدرب
تدريبا عاليا يف هذااملجال
القســم الثاني :قسم أمراض
الدم ،وهــو القســم املجهز
بأحــدث املعــدات واألجهزة
والتي تعم بشــكل آيل كجهاز
عد الــدم اآليل وجهاز الرحالن
والتي تســاعد عىل الكشــف
املبكر ومتابعــة أمراض الدم
الوراثيــة واملكتســبة مثــل
أمراض فقر الــدم (األنيميا)
وأورام الــدم وأمراض الخاليا
املنجلية ،كذلك
القســم الثالث :قسم الكيمياء
الحيوية ،قسم األحياء الدقيقة،
قســم بنك الدم مجهز بأحدث
التقنيات واألجهــزة الحديثة
ويحتوي عىل كافة التجهيزات
الالزمة واملســاعدة لتشخيص
كافة األمــراض الحميدة وغري
الحميدة.

د .ماجد الفقيه
كلية العلوم

لكن تأبى املصاعب أمام قدرة
الله ورحمتــه وأمام اإلرصار
والعزيمة واألمــل الذي وهبنا
إياها الرحمن
ُمنتهى سليمان العليان
كلية العلوم واآلداب بعنيزة

,ال تســمح بإنطفــاء توهج
شغفك أبد ا ً!
وإن اتى حاجز الخوف محاوال ً
منعك فتجــاوزه وحطمه ,ال
تقلــق إن تعثــرت  ,ال تحزن
كثريا ً إن فشــلت  ,فربما هذه
العثــرات والصخــور تخبئ
ورائها بستان
كبري ينتظر يــدك لتظفر به ,
فما أتى ا ُملــر إال ليمُر وما بعد
العُ رس إال اليُرس.
ُكن واثقــا ً بربك وبنفســك
وأنطلق وأبدأ بإعمار نفســك
واالرض.

نعيمة الضليفع
كلية العلوم الطبية
التطبيقية

يعتــر تخصــص املختربات
الطبية عنرصا ً مهما ً يف منظومة
الرعاية الصحيــة ،كما يعترب
"عني الطبيب" الــذي يعتمد
عليه يف تشــخيص العديد من
األمراض واملشاكل الصحية.
كما أن دوره مهما يف مساعدة
الطبيــب يف اختيــار وتحديد
التشــخيص املناســب ملرض

يسدل
الستار

خــرات يف مجــاالت علمية
متعددة.

روابي صالح التويجري
ماجستير التربية في
تقنيات التعليم

يسدل الليل ستاره الحالك عىل
قرص الشمس الذهبي الهالك
لتنتهي بــه أهزوجة الصباح
ويهدأ الصياح ،فتخلد الخالئق
للنوم بعد عمل هذا اليوم
ولكن هناك يوجد باكٍ  ،يشجو
حزنا ويردد ندما:
"قد كنت أنطق بالوداع وأسمع
واليوم أسقى من أساه وأفجـع
ما كان يفجعنا املمات وإنمـا
بعد
الحبيب عن الحبيب املفجع"
د .سعود الرشيم
أكره الــوداع الــذي يجعلنا
نشــعر بالوهــن والضعف
والحزن ،ويقطــع اآلمال كما
يقطع الوصال ،يفتت القلوب
كغالــب عىل مغلــوب ،يقتل
األفــراح وجالــب لألتراح،
يفرقنــا بالحلــوى لتصبح
ذكرى ،يجعل السنني تمر أمام
العيون ،فيحل الندم عند ذكر
النقم ويبعد السقم ذكر النعم.
الــوداع يجعلنــا نحب من ال
نحــب ،ندرك قــر الحياة
وأن املــوت آت آت ،فنبــادر
بالصفــح والعطــاء واملنح،
ونتناىس وننىس ما مر من ألم
وأىس ،وتبدأ الذكريات بالرسد
وتتلوها األيام بالطرد ،نضحك
عىل أيام الرتح ونبكي عىل أيام
الفرح ،تنتكس األحاســيس
وليس لنا حول.
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كاريكاتير

عثراتك ..نهرك
الجاري

طارق الحسين
كلية العلوم الطبية
التطبيقية

مفهوم المدن
الذكية

سليمان بن أحمد الطامي
المبتعث من كلية العمارة
والتخطيط بجامعة القصيم
جامعة سيراكيوز بالواليات
المتحدة األمريكية

يف خضم عالم أعمالنــا القائمة عىل
رجاء الكمــال ونهاية تصنع الصورة
املثالية للنجاح ،نسري دائمًا يف طريق
تحوطه الصعوبات بأشكالها املتعرجة
واملتدرجة بحســب ما نطمح له من
مجد واعتزاز.
يقول الشــيخ محمد الغزايل يف كتابه
جدد حياتــك" :إن املجــد والنجاح
واإلنتاج تظل أحالمًا لذيذة يف نفوس
أصحابها وما تتحول حقائق حية إال
إذا نفخ فيهــا العاملون من روحهم
ووصلوهــا بما يف الدنيــا من حس
وحركة".
ويجدر بنا هنا مالحظــة ما يحاول
الشيخ التطرق له يف كلماته القصرية،
وهو أن األحالم والطموحات وحدها لن
تصل بك ملرادك ،بل بتحويلها إىل واقع
وبذل الجهد لتحقيقها بالعمل الدؤوب

عليها.
من ذلك كله يحدث أن يتساءل الساعي
لنجاحه ،هل من الطبيعي أن أفشل؟
أن يتكرر الفشل؟ وما الذي يحدد مدى
قدرتي عىل النجاح يف تحقيق أحالمي؟
يف الحقيقة لم يتفــق املهتمون بهذا
الجانب عىل إجابــة دقيقة ملثل هذه
األســئلة ،لكن يف حديث رائع ألنجيال
دكــوورث -أكاديمية ونفســانية
أمريكيــة -يف عروض تيــد (TED
 )talksتقول فيه:
"بعد عدد من الدراســات عىل أماكن
عمل مختلفة مثل املعلمني باملدارس
وموظفي املبيعات يف الرشكات وغريها،
تم الوصول لعامــل مثري ومهم جدًا
يجمع كل العينــات ،وهو أن النجاح
ال يتلخــص يف الــذكاء االجتماعي،
وال بســبب الصحة الجسدية ،وال أي

من تلك العوامل املعتادة ،بل بســبب
املثابرة".
املثابرة نعني بها أن نقاتل عىل حلمنا،
أن نستمر بامليض قدمًا نحو ما نصبو
إليه من نجاح.
نعم من الطبيعي أن نفشل ،وأن نكرر
الفشل يف سبيل الطريق الذي صنعناه
نحن ألنفسنا.
الحقيقة الثابتــة هنا أن تلك العثرات
جار
لنهر ٍ
ستتحول مع الوقت واملثابرة ٍ
من النجاح ،برشط أن تكون حســب
تلــك القاعدة التي أبرزهــا اآلن دي
بوتون  -كاتب وفيلسوف بريطاني.-
"علينا أن نتأكــد أن مفاهيمنا حول
النجاح هي مفاهيمنا الخاصة ،لنفكر
يف أفكارنا نحن ،لنتأكد أننا نحن من
نريدها ونحن مــن صنعها ،أي نحن
صناع طموحاتنا".

يتوجه كثري من الدول املتقدمة
نحو تحويــل مدنها إىل مدن
ذكية ســتصبح هي السائدة
يف دول العالــم املتقدم ..وقد
أدركــت حكومتنا الرشــيدة
أهميــة التحول نحــو املدن
الذكية ،وذلــك ضمن رؤيتها
التطويرية الطموحة 2030م،
التي تضمنــت تحويل خمس
من مدنهــا إىل مدن ذكية ،إىل
جانب مرشوع نيوم ()NEOM
الطمــوح ،حيث ســيصبح
مــروع نيــوم الضخم هو
الرائد يف مجــال املدن الذكية،
ومن الرضوري أن تكون فكرة
املــدن الذكيــة واضحة لدى
املجتمع الســعودي ليستعد
لدخــول عالم املــدن الذكية،
وتأتــي هذه املقالة لتســهم
يف التعريــف باملــدن الذكية
الواعدة.
عىل الرغــم مــن املحاوالت
األكاديميــة لتعريــف املدينة
الذكية بني الباحثني واملنظمات
التعليمية والرشكات الخاصة،
إال أنه ال يوجد تعريف أكاديمي
واحد يُجمع العلماء عىل قبوله
حتى اآلن ،ولكن هناك العديد
من األبحــاث العلميــة التي

تســعى إىل تطويــر املعرفة
الحديثــة يف املدينــة الذكية
وأبعادهــا وتقييم األداء فيها،
كما حددت العديد من املقاالت
واألبحــاث تعريفات تســتند
إىل ســمات حرضيــة معينة
يمكــن أن تســاعد يف تحديد
مفهــوم مصطلــح "املدينة
الذكية" ،واســتخدم كثري من
الباحثني مجموعة متنوعة من
املصطلحــات املشــابهة ،بما
يف ذلك "املدينة املســتدامة"
و"االقتصــاد القائــم عــى
املعرفــة" و"املدينة الرقمية"
و"املدينة املاهرة".

ملواطنيها .وكثري من الباحثني
قاموا بتعريف املــدن الذكية
بأنها السعي إىل تحسني األداء
الحرضي باستخدام البيانات
وتكنولوجيــا املعلومات ()IT
لتوفــر خدمات أكثــر كفاءة
ملواطنيهــا لرصد وتحســن
البنية التحتية القائمة ،لزيادة
التعاون بــن مختلف الجهات
االقتصادية يف البلد لتشــجيع
نمــاذج األعمال املبتكرة يف كل
من القطاعني الخاص والعام،
ومعظم التعريفات تتفق عىل أن
املدينة الذكية تطبق تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت (،)ICT
إضافــة إىل دور رأس املــال
البرشي ،والتعليم ،ورأس املال
االجتماعي ،والقضايا البيئية.
ويمكن تحقيق أكرب الفوائد من
خالل التنمية املتكاملة لجميع
النظم االجتماعية واالقتصادية،
بما يف ذلــك اإلدارة واالقتصاد
والحركــة والنــاس والتعليم
وأســلوب الحيــاة والبيئة،
وتتكون املدن الذكية من ستة
أركان هــي :مجتمــع ذكي،
وبيئة ذكيــة ،وحكومة ذكية،
واقتصاد ذكي ،والتنقل الذكي،
والحياة الذكية.

قامت رشكه ( )IBMبتعريف
املدينة الذكية بأنها املدينة التي
تســتفيد من جمع املعلومات
املرتابطة املتاحة لفهم عملياتها
والتحكم فيها بشــكل أفضل،
وتحســن اســتخدام املوارد
املحدودة ،أما املعهد الربيطاني
للمعايــر ( )BSIفقــد عرف
املدينة الذكيــة بأنها مجموعة
متكاملــة وفعالــة لألنظمة
املاديــة والرقمية والبرشية يف
البيئة املبنية لتحقيق مستقبل
مســتدام ومزدهر وشــامل
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كلية العمارة والتخـطيـط

College of Architecture and Planning

كلية العمارة والتخطيط بالجامعة ..تعمل على أنسنة المكان والتطوير العمراني بمدن القصيم
عن الكلية

الرؤية

تأسســت كلية العمــارة والتخطيــط بالجامعة عــام 1429هـ ،مــن أجل أن تقــوم الكلية
بتوفري برامج تعليميــة متميــزة ومعتمدة يف العمــارة والتخطيط إلعداد كفاءات وطنية مؤهلة
 ،وتقديم خدمــات بحثية تطبيقيــة واستشــارية ،ترقى باملجتمع املحيل ،وفق معايري الجودة ا
لشاملة ،باستخدام أحدث األســاليب التعليمية واإلدارية والتقنية ،وتعزيــز التعاون والرشاكــة
املجتمعية الوطنية والدولية.

كلية متميــزة يف التعلم
املتخصــص يف العمارة
والتخطيــط ،داعمــة
للتنمية املستدامة محليا ً
وعاملياً.

أهداف الكلية

ويهدف قســم العمارة إىل إعداد الطالب ليكون معماريا ً متميزا ً عرب إكسابه املهارات واملعرفة الشاملة
بالعمارة :قديمهــا وحديثها ومعارصها ،مع الرتكيز عىل نظريات العمارة ،وتفهم األســاليب التقنية
للبناء ،واكتســاب املهارات الالزمة يف علوم العمران والتقنية املرتبطة بالعمارة؛ آخذا ً يف االعتبار البيئة
املحلية والعوامل االقتصادية واالجتماعية يف اململكة العربية السعودية.
يتم خالل السنوات الثالث األوىل من خطة برنامج البكالوريوس يف قسم العمارة تأسيس قاعدة متينة،
تهيئ الطالب ملعرفة أســاليب وتقنيات التصميم والتعرف عىل خصائص البيئة العمرانية ،ومع ذلك
يبدأ يف التعرف عىل املناهج األساســية لإلنشاء والدراسات والرتكيبات الفنية ،ويتدرج شيئا ً فشيئا ً من
خالل هذه املفاهيم ،ليتســع مجال املعرفة لديه ويصبح تفكريه أكثر عمقاً ،حيث يتوج هذا املجهود يف
السنة األخرية بمرشوع التخرج؛ والذي يعكس جميع املهارات املختلفة التي اكتسبها الطالب خالل مدة
دراسته بالقسم والكلية.

عميد الكلية
د .سليم السليم
هندسة بيئية

رسالة الكلية

توفــر كليــة العمــارة
والتخطيط بجامعة القصيم
تعليما متطورا ً ومعتمدا يف
برامج العمــارة والتخطيط
إلعداد كفاءات مؤهلة تلبًي
احتياجات ســوق العمل،
وتقدم خدمــات مجتمعية
وبحثيــة تدعــم التنمية
املستدامة يف اململكة ،وتسهم
يف بناء اقتصاد املعرفة.

قسم العمارة
نشأ قسم العمارة كأول أقسام كلية العمارة والتخطيط وذلك
عام 1429هـ مع تأســيس الكلية ،ومع بدء الدراسة بالكلية
والقســم يف الفصل األول للعام الدرايس 1430/1431هـ

عن الكلية

تم قبول  32طالبا ً لهذا الفصل بقســم العمارة ،ليتم تخريج
أول دفعــة من خريجي القســم مع نهاية العــام الجامعي
1434/1435هـ حيث تم تخريج  27معماريا ً.

للكلية دور فعال في المساهمة في النشر والبحث العلمي
في المحافل والمؤتمرات الدولية ووسائل النشر العلمية المحكمة

وكيل الكلية
د عصام المحمود
إدارة اإلنشاء وتخطيط المشاريع

وكيل الكلية للشؤون التعليمية
د محمد المنيع
هندسة كهربائية

عدد الطالب
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االهتمامات واإلنجازات البحثية
للكلية دور فعال يف املساهمة يف النرش والبحث
العلمي يف أغلب املحافــل واملؤتمرات الدولية،

وأيضا من خالل املجالت ووسائل النرش العلمية
املحكمة.

متطلبات التخرج والحصول على درجة البكالوريوس في العمارة

المجاالت البحثية التي تعنى بها كلية العمارة والتخطيط
التصميم والعمارة املستدامة
أنسنة املكان والتطوير العمراني بمدن القصيم
التصميم الرقمي ونمذجة معلومات املباني

املدن الذكية
ناطحات الســحاب والبنــاء الرأيس يف مدن
الخليج

اإلنجازات البحثية لكلية العمارة والتخطيط
تم نرش أبحاث علمية محكمة ألعضاء هيئة التدريس يف عدة أوعية للنرش العلمي خالل العام 1439-
1440هـ ،تجاوزت الثالثني بحثا.

عقد لقاءات وزيارات خارجية لعدد من المشاريع داخل
المملكة ليستفيد الطالب من الخبرات في المشاريع الرائدة
الدرجة العلمية التي يحصل عليها الطالب

يحصل الطالب بعد اجتياز املرحلة الدراسية عىل درجة البكالوريوس يف العمارة.

القبول في الكلية والتخصيص في القسم
يتم تحديد عدد من املقاعد بكلية العمارة والتخطيط كل فصل درايس ملن أنهى السنة التحضريية،
ويتم قبول هؤالء الطلبة يف قسم العمارة بنا ًء عىل عدة معايري منها :الرغبة واملعدل واالستعداد
والقدرات الفنية ،وكخدمة للطالب يف بداية مشوارهم األكاديمي ،ونظرا ً لطبيعة الدراسة املعمارية
التي تتطلب قدرا ً من املهارة يف الرسم ،ينظم قسم العمارة اختبارا يف القدرات الفنية ملهارات الرسم
الحر والرسم الهنديس ،وذلك قبل بداية فرتة التخصيص واالختيار بالسنة التحضريية كخدمة
للطالب الراغبني يف االلتحاق بقسم العمارة ليكون مؤرشا ً للطالب للوقوف عىل مدى إمكانية
االلتحاق بكلية العمارة والتخطيط وقسم العمارة بها بعد السنة التحضريية من عدمه ،وبعد قبوله
بالكلية يدرس الطالب أربع سنوات يف قسم العمارة.

يتبع نظام الدراسة بالقسم النظام الفصيل ،وهو
عبارة عن فصلني دراســيني يف العــام الدرايس
الواحــد -مــدة كل فصل درايس  15أســبوعا ً
دراســياً ،ومن املمكن أن تطــرح الكلية بعض
املقررات الدراســية خالل فصل صيفي مدته 8
أســابيع .كما يتبع برنامج بكالوريوس العمارة
خطة دراســية مدتها أربع سنوات ،باإلضافة إىل
السنة التحضريية (بإجمايل عدد سنوات دراسية
يبلغ خمس ســنوات كمتطلبــات االتحاد الدويل
للمعماريني) ،ينهي خاللها الطالب  171ســاعة
دراسية معتمدة ( 21ســاعة بالسنة التحضريية

 150 +ساعة لربنامج البكالوريوس يف العمارة)،
ويركز املنهج الــدرايس عىل إعداد الخريج للعمل
املهنــي ،وكذلك التأكيد عىل مفاهيم االســتدامة
والتفكري النقدي والبحث واإلتقان ،أخذا ً يف االعتبار
البيئة املحلية والعوامل االقتصادية واالجتماعية يف
اململكة العربية الســعودية ،وعىل ذلك فمتطلبات
التخرج والحصول عىل درجــة البكالوريوس يف
العمارة تشمل:
اجتياز السنة التحضريية ( 21ساعة معتمدة).
اجتياز عدد الساعات املعتمدة املطلوبة للتخرج
من القسم ( 150ساعة معتمدة).

تعنى الكلية بالمجاالت البحثية في التصميم الرقمي
ونمذجة معلومات المباني والعمارة المستدامة
الفرص الوظيفية للخريجين
يتخرج الطالب من قسم العمارة كمعماري يمكنه
العمل من خالل الوظائف اآلتية:
 الجهات والوزارات الحكومية والهيئات العامةذات الصلة كوزارة اإلسكان ،األمانات والبلديات،
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وغيرها.
 إدارات المشاريع والصيانة بكافة مؤسساتوإدارات القطاع الحكومي.
 -المكاتب الهندسية االستشارية والشركات

العاملة في مجال البناء والتشييد.
 شركات التطوير العقاري. الجامعات ،خاصة كليات العمارة والتخطيطوالتصميم البيئي والمراكز البحثية وغيرها.
 المجاالت المتعلقة بالدراسات واألبحاثالمتخصصة وذات الصلة ،باإلضافة إلى مقدرته
على استكمال دراسته األكاديمية في مجال
العمارة وعلومها.

األنشطة الالصفية
تقوم الكلية بعقد العديد من األنشــطة الالصفية
التي تساعد يف صقل مهارات الطالب الشخصية
واالجتماعيــة ،ومنهــا عقد لقــاءات وزيارات
خارجية لعدد من املشــاريع داخل اململكة لكي
يتسنى للطالب االســتفادة من الخربات ومعرفة
أسباب النجاح وراء هذه املشاريع الرائدة .كذلك
قامت الكلية بعقد اللقــاء األول ليوم الخريجني
خالل هذا العــام ،وكان بمثابــة احتفاء للكلية
بخريجيهــا املتميزين بمختلف القطاعات ونقطة
تواصــل والتقاء مع أســاتذتهم أعضــاء هيئة
التدريس ونقل خرباتهم وتجاربهم لطالب الكلية
من حيث املشــاكل والتحديات التي واجهوها يف
املجال املهني وكيفية تحويلها إىل فرص وعوامل
نجاح ســاعدتهم يف تبوؤ أماكن مهمة يف مجال
عملهم.
لم يكن اقتصــار الكلية عىل التجــارب املحلية

الناجحة ومحاولة دمج الطالب فيها واحتكاكهم
بها ،وإنمــا أيضا طالت دائــرة تأثري التجارب
العامليــة ومحاولــة فهمها واالســتفادة منها،
فكان هنالــك التدريب الخارجــي لطالب كلية
العمارة والتخطيــط يف اململكة املتحدة وماليزيا،
حيث كانت تجربــة الطالب يف لندن مرتكزة عىل
االطالع عىل أحدث وســائل وطرق التصميم يف
املكاتب العاملية وحضور عــدد من املحارضات
وورش العمل يف هذا املجــال .ويف ماليزيا كانت
تجربة الطالب أكثر تطبيقيــة والتي اعتاد فيها
الطالب عىل مبــدأ التصميم بالبناء ،بحيث يعطي
الفرصة للطالب بتصميم وبناء مشــاريعهم مع
خرباء عامليني ذوي بــاع طويل يف مجال العمارة
واإلنشاء يف ماليزيا ،وكان لهذا الربنامج أثر بالغ
يف عملية إدراك الطالب لعملية التصميم ومن ثم
تحقيقها بشكل منتج نهائي حقيقي.
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افتتحه سمو أمير منطقة المدينة المنورة

الجامعة تشارك في برنامج «سفراء الوسطية» بجامعة طيبة

عبدالله العبيد:
شــاركت الجامعة يف برنامج «سفراء
الوســطية» الــذي تنظمه جامعــة طيبة
بالتعاون مــع مركز امللك عبدالعزيز للحوار
الوطني واســتمرت فعالياته ملدة ثالثة أيام
بمشــاركة نخبة من املدربني لتدريب الطلبة

املشــاركني من  30جامعة ســعودية عىل
الوســطية ونرش مفهوم التوسط واالعتدال
بينهم ،حيث افتتح الربنامــج أمري منطقة
املدينة املنورة صاحب الســمو امللكي األمري
فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ونائبه سعود
بن خالد الفيصــل ،وبحضور مدير جامعة
طيبة الدكتور عبدالعزيز قبالن الرساني.

ومثل الجامعة يف الربنامج وفد طالبي
ضم الطالب :مشــاري رســمي املطريي،
وعبدالرحمن بن إبراهيــم العنزي ،وأحمد
محمد الخويطر ،وزيــاد بن فهد النوميس،
ونُســيبة بنت خالد املشــيقح ،وجود بنت
عبدالله الهطالن ،برئاســة األستاذ سليمان
بن صالح الفــواز الذي كان مرشفا ً عىل هذا

الوفد.
وجمــع الربنامج عددا ً مــن الطالب
والطالبات من كافة مناطق اململكة لتحقيق
هدف ســا ٍم ورؤيةٍ مزهرة تستغل طاقات
الشــباب لتطويعهــا يف خدمــة املجتمع
فتشبعت من أهم مكتســبات هذا الوطن
الوســطية والبعد عن التشدد ،حيث يقوم

على مدى  3أيام وبمشاركة  10دول

مهرجان «تراث الشعوب» للطالبات يختتم فعالياته بكلية الشريعة للبنات ببريدة
اختتمــت الجامعة مُمثلة يف عمادة شــؤون
الطالب قسم الطالبات ،مهرجان «تراث الشعوب»
للطالبات ،يوم األربعــاء املوافق 1440/6/1هـ،
بكلية الرشيعة للبنات بربيدة والذي أقيم ملدة ثالثة
أيام ،بمشاركة ( )10دول ممثلة يف طالبات املنح من
 15كلية مختلفة بالجامعة ،حيث هدف املهرجان إىل
تعزيز روح االنفتاح الثقايف لديهن ،كما أتاح الفرصة
لطالبات املنح للتعريــف بثقافة دولهن وهوياتها
الشعبية والرتاثية.
وشــهد اليوم األول من املهرجــان تنوعا يف
املعروضات يف أجنحة وأركان الدول املشاركة وهي:
(ألبانيا ،الهند ،وبنجالديش ،الصني ،وباكســتان،
والســودان ،وتونس ،وســاحل العاج وفلسطني،
ومرص والكويت واإلمارات) ،والتي اشتملت عىل عدد
من أصناف الطعام الخاصــة بكل بلد ،إضافة إىل
الزي الرتاثي الذي ارتدته املشاركات ،حيث ارتدت
املشــاركات يف ركن الهند الزي النســائي املسمى
بالساري ،واكتســن بالحيل عىل الطريقة الهندية،
كما قدمت املشاركات بالركن الصيني عرضا بالزي
الرسمي لبلدهم «الهانفو» ،مع القبعة الخوص التي
ارتبطت باملزارعــن الصينيني ،وقدم الركن ً
عرضا
مرئيًا عن الحضارة الصينية العريقة.
وقدمت املشــاركات يف ركن الســودان زفة
استعراضية تحاكي التقاليد السودانية يف األعراس،
بينما تميز الركن األلباني بتقديم أهازيج شعبية من
وحي الثقافة البلقانية املسلمة ،والذي قدم من خالله
لوحة تعريفية بأهم الشخصيات التاريخية يف ألبانيا
كالعالمة األلباني وخري الدين بربروس.
بينما قدم الركن اإلماراتي بعض املعلومات عن
الرتاث اإلماراتي القديم وصورا للشيخ زايد ،رحمه
الله ،حيث لبست املشاركات الجالبية والربقع الذهبي
املشــهور لديهن وعرضن طريقة النقش البســط
الخاص بهن ،وتوزيعات زينت بحبات اللؤلؤ أشهر
تجارة قديما يف اإلمــارات وزفة الطالبات بالطبول
العروس اإلماراتية التقليدية بكل زينتها وبهائها.

من جهته ،عرض الركن املرصي قصيدة شعبية
ألقتها الطالبة باللهجة العامية املرصية للشــاعر
هشام الجخ ،أما يف تونس فقد استعرضت املشاركات
أســاليب الضيافة التونســية واألطعمة كالطاجن
التونيس والزي التقليدي املعروف بالقفطان وكذلك
القبقــاب وهو حذاء من الفضــة تنتعله العرائس
عادة ويعترب رمزا لألناقة يف الثقافة التونســية ،ويف
ركن فلسطني ارتدت الطالبات الكوفية الفلسطينية
(الشماغ األبيض) والتي تعد رمزا من رموز الثقافة
الشامية ثم ألقني قصيدة عن أرض فلسطني.
ومن الدول املشــاركة دولة فرنســا واملمتلئة
بالحضارات ،حيث عرضت الطالبات شيئا بسيطا
من املنتجات الفرنسية مثل العطورات والشكوالتة
والخبز الفرنيس والبسكويت الفاخر املشهور ،وتزين
الركن بالورد األحمر والتماثيل ألشهر معالم فرنسا

وصور للعاصمة باريــس وقصص صوتية باللغة
الفرنسية الجذابة.
وتميز ركن دولة بنجالديش بعرض ملصقات
تعريفية ومشغوالت يدوية من تراث الدولة واملالبس
التقليدية وموديل لعروس بنجالديش قديما وعدد
من الزينات للمرأة البنجالديشــية ،وشاركت أيضا
دولة ســاحل العاج يف املهرجــان للتعريف بهذه
الدولة وتراثها وأكالتهم الشعبية وعروض الرقص
الشعبي.
أمــا يف الركن الوطني فقــد احتوى عىل عدد
من املأكوالت الشــعبية كالكليجا واملعمول والقهوة
العربية ،وارتدت املشاركات الزي الشعبي املعروف
بالشالكي والبخنق الســعودي ،كما اشتمل الركن
عرض مرئي عن األلعــاب يف املايض كالخطة
عىل ٍ
والطاقية.

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني بدوره
يف املحافظة عــى خصوصية البالد يف ظل
تسارع األحداث العاملية وما تمر به اململكة
من أحداث تستهدف شــبابها والتصدي
لظاهرة التطرف وحماية الشــباب ،كما تم
تكريم املرشفني مــن جميع الجامعات من
قبل مدير جامعة طيبة الطيبة.

كلية الصيدلة بعنيزة تقيم حملة التوعية
بمرض السكري في العثيم مول
نظمــت كليــة الصيدلة
بعنيــزة حملــة للتوعيــة
بمرض السكري تحت شعار
«لنتعايش معه كـ صديق» ،يف
مجمع العثيم مول باملحافظة
يومــي الخميس والجمعة 31
ينايــر 1 ،فربايــر 2019م،
أقامتها وحدة خدمة املجتمع
يف الكلية بهدف رفع مستوى
الوعي بهذا املــرض وكيفية
التعامل معه بمشــاركة 19
طالبة ،وعدد من أعضاء هيئة
التدريس بالكلية.
واشــتملت الحملــة عىل
تقديم توعيــة مكثفة للزوار
حول طرق الوقاية من مرض

الســكري من خــال عرض
مجموعة كبرية من امللصقات
واملطويات التوعوية ،باإلضافة
إىل نقاط التوعية واالستشارات
املبارشة لرواد املجمع.
وبلغ عــدد الزوار للحملة
أكثــر من  500زائــر ،وبلغ
عــدد االستشــارات الدوائية
لزوار الحملــة أكثر من 300
استشــارة ،إضافــة إىل أكثر
من  500استشــارة غذائية،
كما وزعــت الحملة عددا من
الربوشورات عىل الزوار بلغت
أكثــر من  1000بروشــور،
فضالً عن إجراء أكثر من 400
فحص ملعدل السكر بالدم.

النادي الطالبي بعلوم وآداب البكيرية
يقيم معرض «مشروعي الصغير»

أقام النــادي الطالبي بكلية
العلوم واآلداب بالبكريية معرضا ً
بعنوان «مرشوعي الصغري» ،يوم
الثالثاء املوافق 1440/5/30هـ،
واســتمر ملدة ثالثة أيــام ،حيث
تتلخص فكرة هــذا املعرض يف
تقديم الدعم للمشاريع الصغرية
التي نجحت حاليــا ،لكن كانت
بدايتهــا فكرة بســيطة طبقت
بصورة أولية ،وبعد ذلك تطورت
حتى أصبحت مرشوعا ً قائما ً بذاته
يحقق فائدة للمجتمع ودخال ماديا
لصاحب املرشوع.
وقد نــال املعــرض قبول
الطالبات ،حيث شــارك فيه 13

طالبة مــن مختلف األقســام،
وتنوعت املشاريع منها مرشوعات
املأكــوالت واملرشوبــات ،ومنها
مشاريع األعمال اليدوية واملنتجات
املســتوردة واملنتجات الزراعية
وغريها.
وهــدف املعــرض أيضا إىل
تشــجيع صاحبــة كل مرشوع
صغري خلف أسوار برامج التواصل
االجتماعي للظهــور أمام الناس
والتســويق والدعاية ملرشوعها،
وكذلك إىل ترغيب كل طالبة تمتلك
فكرة ما أن تتقدم خطوة لتحقق
الفكرة عــى أرض الواقع وترى
النور.
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«يوم الخريجين األول» بكلية العمارة والتخطيط ُيفعل التواصل بين الكلية وخريجيها

كلية العمارة والتخطيط تقيم «يوم الخريجين األول» بمشاركة
 % 33من خريجيها
أقامت كلية العمارة والتخطيط
بالجامعة «يوم الخريجني األول» ،يوم
األربعاء املوافق 1440/05/17هـ،
حيث اســتضافت الكلية الفعاليات
التي بدأت بتوافد الطالب الخريجني،
وطالب املســتويات املختلفة بالكلية،
وكذلك أســاتذة الكلية ومحارضيها
ومعيديها ،بهدف تفعيل التواصل بني
الكلية وخريجيهــا ،وتقوية الروابط
بني الخريجني واستطالع آرائهم وآراء
أرباب املهن يف خريجــي الكلية؛ بما
يسهم يف تطوير برامج الكلية ومعرفة
ودراســة احتياجات سوق العمل من
خريجي الكليــة وتبادل املعارف بني
الخريجني والطالب الحاليني.
ورحب الدكتور سليم بن صالح
السليم عميد الكلية بالحضور جميعا،
حيث قدر عدد الحضور من الخريجني
حوايل ( )55خريجا ً بنســبة % 33.7
من إجمايل ( )163خريجا من الكلية،
إضافة إىل منسوبي الكلية من أعضاء
هيئة التدريس واملحارضين والطالب.
واشتمل اللقاء عىل العديد من املحاور،

شؤون وشجون
أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

نظرة في بحوث الترقية
مستح وال مستكرب..
ال ينال العلم
ٍ
لعل هذه الحكمة العابرة لكثري من األزمان الغابرة ترتبع عىل هامة
مقالة اليوم..
حيث اســتعرض املرشف عىل وحدة
خدمة املجتمع املهندس عبدالســام
املشيقح دور الكلية ورؤيتها يف خدمة
املجتمع وفرص تفعيل ذلك من خالل
الخريجني ،كما عــرض وكيل الكلية
للشــؤون التعليمية الدكتور محمد
املنيع دراســة إحصائية عن خريجي
الكليــة وجهــات العمــل ،كما قام
وكيل الكلية الدكتور عصام املحمود
بالحديث عن ســوق العمل والفرص
املتاحة واملهــارات املطلوبة لخريج

العمارة ،مقدمــا ً العديد من النصائح
والتوجيهات التي يحتاجها املعماري
عند انخراطه يف سوق العمل.
كما عقدت عمادة الكلية ورشــة
مناقشــات ومشــاورات عن تجربة
خريجــي الكلية يف ممارســة مهنة
العمارة ،أدار الورشــة رئيس القسم
الدكتور فهد العتيبي ،حيث شــارك
يف هذه الورشة العديد من الخريجني
الذين أشادوا بمثل هذا اللقاء وكانت
لهم كلمات ومداخالت محفزة لزمالئهم

من الطــاب الحاليــن والذين عىل
أبواب التخرج .كما جرى خالل يوم
الخريجني استعراض أهداف ورؤى
الكلية وما يطمح إليه الخريجون من
تطوير وتحديث لربنامج العمارة بعد
انخراطهم يف سوق العمل.
ويف الختام قامت الكلية بتكريم
املشــاركني من الخريجني بفعاليات
يوم الخريجني ،مثمنة مشاركة الجميع
لهذه الفعاليــة إلثراء جميع األطراف
املشاركة.

حمالت إرشادية للتوعية بأهمية النباتات والنظافة بكلية العلوم
واآلداب برياض الخبراء
نظمت كليــة العلوم واآلداب برياض الخرباء
حملة «نحو بيئة جامعية نظيفة» التي اســتمرت
فعالياتها عىل مدى أسبوع كامل ،بمشاركة جميع
أقسام الكلية ،واشتملت عىل العديد من الفعاليات،
حيث قامت طالبــات الكلية باإلرشاف عىل نظافة
الكافيرتيــا وتوزيع املعقمات واملناديل وســال
القمامة ومطويات للحث عىل النظافة ،إضافة إىل
حملة «نظافة املصــى واجب ديني» ،حيث قامت
الطالبــات بتنظيف املصىل وتبخــره وإضافة
بعض الســجادات إليه وتزويــده باملاء وبعض
التوزيعات ،وكذلك حملة إخاء مع عامالت النظافة

التي تم فيها تقديم بعض الهدايا البسيطة كنوع
من الشــكر والعرفان لعامالت النظافة وإدخال
الرسور عليهن.
كما نظمت الكلية حملة بيئة خرضاء لزراعة
بعض النباتات ،أســهمت فيها الطالبات بزراعة
شــتالت زراعية من زهور وأعشــاب يف مرافق
الكلية إلعطاء املظهر الجمايل واملحافظة عىل البيئة
من التلــوث ،وتخللت هذه الحمــات توزيعات،
وملصقــات ،وبنــرات ،وصــور ،ومحارضات
إرشــادية و توعوية ،وتم توزيــع مياه مطبوع
عليها إرشــادات تســهل الحفاظ عــى نظافة

بيئتنا الجامعية ،وكذلك توزيع مناشــف معطرة
للحقيبة ،وأيضا تم توزيع مواد النظافة (صابون
سائل ،صابون يدين ،إسفنج ،مناديل معقمة) يف
جميع دورات املياه بالكلية .وقد نفذت الطالبات
لوحات تعبريية توضح بالصور الكثري من املعاني
الدالة عىل أن النظافة من اإليمان يف مرافق الكلية،
واستمرت الحمالت ملدة أسبوع ،واختتمت بتفعيل
محارضات إرشــادية توعوية عن النظافة داخل
القاعات الدراسية وأبدت فيها الطالبات تعاونهن
يف النشــاط لعلمهن بأهمية النظافة وارتباطها
بمبادئ وأخالقيات ديننا الحنيف.

فنحن طارقي أبواب الدراســات العليا نعيش مزيجا من البيئات
املختلفة واملرتاوحة النفســيات بعد أن نحصد الشــهادة العاملية
(الدكتوراه)..
والجدير باإلشــارة إليه أننا بقدر ما نرتقي يف العلم ندرك أن العلم
أوســع من أن نحيط به ،فتتفتح يف وجوهنا خلف كل باب أبواب..
وننتهي إىل أن اإلنســان هو ذلك املحدود ..وال يحيطون بيشء من
علمه إال بما شاء..
وأعود لبحوث الرتقية وإشــكاليتها املزمنة ،وهي أن الباحث يتأبط
املاجســتري بيده اليرسى ،والدكتوراه بيده اليمنى ثم يحلق بهذين
الجناحني يف الهواء الطلق ..وهذه نتيجــة طبيعية لكده وكدحه..
ويبقــى حقيق به وحــري بمثله أن تكون أفــكار بحوث الرتقية
ليست بمعزل عن عالقاته العلمية ،واستشارة األصحاب وإرشاكهم
باألفكار والعقبات ،فهذا تنضيج للفكرة وتأطري لها ودعم من أهل
الثقة..
وبســبب البعد عن املداوالت العلمية يبســت أقــام عن البحوث،
وبعضها تميش وتتعثر عند بعض السطور ..وبعضها تكتب وهي
تغرد خارج الرسب..
همسة
النجباء ..لم يسكبوا املحابر عىل الورق.

بمشاركة  19كلية طب أسنان من  5دول

الجامعة تفوز بالمركز األول في المسابقة الطالبية لمؤتمر «إيدك» في دبي
حصلت كلية طب األســنان عىل
املركز األول يف املسابقة الطالبية التي
أقيمت ضمــن فعاليات الدورة الـ23
ملؤتمر اإلمارات الدويل لطب األســنان
ومؤتمر ومعرض طب األسنان العربي
«إيدك دبي  ،»2019والذي أقيم تحت
رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل
مكتوم نائب حاكــم دبي وزير املالية
رئيس هيئة الصحة بدبي ،بمشــاركة
 19كلية طب أســنان مــن  5دول،
واســتمر ملدة ثالثة أيام بمركز دبي
الدويل للمؤتمرات واملعارض.
وشارك يف املؤتمر الذي يعد أكرب
معرض ومؤتمــر متخصص يف طب
األســنان يف منطقة الرشق األوســط
وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والثاني
عامليًا نحو  50ألف مشارك وزائر من

 155دولة حول العالم.
من جانبه ،قــال عميد كلية طب
األســنان بجامعة القصيــم الدكتور
ظافر األســمري« :إن هــذا اإلنجاز
الذي حققــه طالب وطالبات الكلية يف
املسابقة العلمية املقامة ضمن أعمال
املؤتمر الذي شــارك به عدد كبري من

طالب طب األســنان مــن عدة دول
مختلفة يعــد تتويجا ً لإلبداع الطالبي
الذي تشهده الكلية ،والذي لم يتوقف
عىل التميز العلمي فقط ،بل تجاوزه إىل
مناح شتى حيث بزغ فيها نجم العديد
ٍ
من طالبنا األعــزاء يف مجال البحوث
الطالبيــة والنــر العمــي والعمل

التطوعــي وخدمة املجتمــع وكذلك
األنشطة الالصفية”.
وأضــاف «األســمري» أن هذا
اإلنجاز الذي حققه طالبنا املبدعون لم
بفضل من الله ،عز وجل،
يكن يتأتى إال
ٍ
ثم جهد ومثابرة طالب الكلية ،وكذلك
دعم ومعاونة أعضــاء هيئة التدريس
والدعم والتعاون املستمر بني منسوبي
الكلية جميعاً ،والــذي كان له أفضل
األثر يف توفري املنــاخ األمثل لتخريج
جيل من أطبــاء األســنان املبدعني
القادرين عىل خدمة اململكة ،وهو األمر
الذي نضعه دائما ً نصب أعيننا ،مقدمًا
جزيل شــكره ملعايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمد الــداود مدير
الجامعة عىل ما يقدمه من دعم مستمر
لكافة العاملني بالكلية.

األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

 100مستفيدة من برنامج الفحص
الذاتي للثدي بكلية التمريض
حنان النويرص :
أقامت كلية التمريــض بالجامعة برنامجــا ً تثقيفيا ً
بعنوان «الفحــص الذاتي للثــدي» باملدرســة الثانوية
السادسة عرشة بإرشاف وحدة خدمة املجتمع وذلك يف يوم
اإلثنني املوافق ١٤٠/٥/١٥هـ ،وكانت الفئة املستهدفة من
النشــاط ( )١٠٠طالبة من طالبات املدرسة ،تم تثقيفهن
وتوعيتهن بالفحص الذاتي للثــدي لغرض زيادة الوعي،
ورشح كيفية عمــل الفحص الذاتي باســتخدام العينني
واليدين ،ومراجعة الطبيب إذا لوحظ حدوث تغريات جديدة
يف الثدي.
كما تم خالل الربنامج التثقيف بكيفية الفحص الذاتي
والتدرب عليه مع إيضــاح مدى أهميته والتوجيه برضورة
الفحــص بالكامل حيث يعتــر هذا اإلجــراء مهما ،وتم
تزويدهن ببعض النصائح العامــة التي يجب وضعها يف
االعتبار ،لحياة آمنة بإذن الله.
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مقترح يتضمن وحدتين متخصصتين في أبحاث المناخ وأبحاث الفضاء لمواكبة التطور العلمي في هذا المجال

«مركز األرض والفضاء بالجامعة»

ما زالت الجامعات واملعاهد واملراكز
املتخصصــة بعلــوم األرض ،تراقــب
وتســجل وتحلل أنماط الطقس واملناخ
فــوق القــارات واملحيطــات ،وترتاكم
القيــم والبيانــات واملعلومات والصور
من عــرات األقمار االصطناعية ،وآالف
املحطــات املناخية األرضيــة ،وتمتلك
الجهات املختصة يف دراسة علوم الطقس
واملناخ والتغــر املناخي أحدث وأرسع
أجهــزة الحاســب اآليل يف العالــم من
أجل املحاكاة الرسيعــة ألحوال الطقس
والتقلبات الجويــة وعمل تنبؤات جوية
رسيعة للتنبيه والتحذير عىل مســتوى
كوكب األرض تكون نتائجها آنية.
وهذا بال شــك يعكس أهمية ومكانة
هذا العلــم وفروعه لدى األمم املتحرضة

؟

ماهية
مشروع
وحدة مراقبة
وأبحاث المناخ

كافة ،كمــا يعكس بالــرورة أهمية
أحوال الطقس يف حياتنــا اليومية ،فهو
الــذي يحدد ما نلبس ونــأكل ونرشب،
بل ويحدد نوع األنشــطة الســياحية
والرياضية وفقا ً لنوع املناخ السائد ،كما
يحدد مواعيد الزراعة بل وحتى الدراسة
واملهرجانات والعــروض وفقا ً لألحوال
الجويــة املتوقعــة ،حتــى أن الحالة
النفسية لدى اإلنســان تتناغم وأحوال
الطقس الســائد ،كما يؤثر الطقس عىل
صحة اإلنســان والحيوان عىل حد سواء،
والطقس وتقلباته يؤثر عىل قطاع النقل
الربي والبحري والجوي عىل حد سواء.
من هنــا كان االهتمام بهــذا العلم
دراســة وتدريســاً ،ومراقبة وتحليالً،
هدف األمــم جميعاً ...وتعاظم شــأن

هذا الفرع مــن العلوم يف العقود الثالثة
األخرية ،خاصة بعــد التغري املناخي عىل
كوكب األرض ،والــذي أصبح موضوع
التغــر املناخــي حــارضا ً يف األروقة
السياســية واالقتصاديــة والعلمية بل
وحتى الرياضيــة ،وأصبح مناخ األرض
هاجس الجميع ومحط نظر املهتمني من
املراقبني يف كل أنحاء املعمورة.
ومن هذا املنطلــق فقد جاءت فكرة
مقرتحــة ملرشوع إنشــاء مركز األرض
والفضــاء بجامعــة القصيــم ملواكبة
هذا االهتمــام العاملي بهــذا الفرع من
العلوم ،حيث يضــم هذا املركز وحدتني
متخصصتني األوىل هي وحــدة مراقبة
وأبحاث املنــاخ ،والثانيــة هي وحدة
مراقبة وأبحاث الفضاء.

وحدة مراقبة وأبحاث المناخ
تجهيز غرفة عمليات ملتابعة الطقس عىل مدار الـ 24ساعة وذلك يف مبنىالوحدة.
 تتطلب وحدة مراقبة وأبحاث املناخ بجامعة القصيم طاقما ً متخصصا ًومدربا ً إلدارة الوحدة ال يقل عن  5أعضاء ،باإلضافة إىل  5موظفني للدعم
اإلداري والتقني.
 تأسيس محطات مناخية رقمية آلية؛ لقياس عنارص الطقس ،وتوزيعاملحطات عىل كافة منطقة القصيم وفق معايري علمية.
 تأسيس رادار دوبلر يف الجامعة؛ ملراقبة السحب املمطرة بقطر 500كم. تقديم نرشة جوية يومية نصية لإلعالم والجهات املعنية. قياس جودة الهواء الستكشاف الغبار وامللوثات الجوية األخرى. إنذار مبكر يف تشكل العواصف الرعدية والغبار والضباب والصقيعوموجات الحرارة املرتفعة.
 حساب احتمالية تعليق الدراسة بسبب الظروف الجوية املتطرفة. دعم املناخ الزراعي والدرايس والرياض والسياحي بدراسات رقمية علميةمحلية.
 اإلجابة عن االستشارات العاجلة ألجواء املناسبات الخاصة والعامة بإجاباترقمية علمية محلية.
 تحليل ودراسة البيانات املناخية التاريخية للقصيم خاصة وللمملكة عامة.تقديم استشارات علمية طقسية ومناخية للمجتمع.

وحدة مراقبة وأبحاث الفضاء
ال أهــدف هنا إىل جعل املركز وحدة علميــة أكاديمية بحتة
فحســب بل أهدف إىل أن تكون معلما ً ورصحا ً علميا ً وحضاريا ً
وســياحيا ً وتجاريا ً ليس عىل مســتوى الجامعة فحســب ،بل
واملنطقة كذلك ،وذلك بإنشــاء وتجهيز مبنــى القبة الفلكية،
والتي تحاكي القبة السماوي  ،Planetariumوالتي تعترب بيئة
علمية حية ملحاكة القبة الفلكية الحقيقة ،واملناسبات والحوادث
الكونية ،إضافة إىل عرض األفالم الوثائقية العلمية ذات العالقة،
وهذه القبة إضافة إىل كونها وسيلة علمية متطورة تُنمي مدارك
طالب الجامعة ومنســوبيها يف علم الفلك ،فمن املتوقع أن يكون
هذا الرصح مــزارا ً علميا ً لضيوف الجامعــة والقصيم وطالب
مدارس التعليم العام عىل حد سواء ،بل وتفتح الوحدة يف املساء
واإلجازات الستقبال الجمهور والعوائل ملشاهدة القبة السماوي،
وعرض األفالم العلميــة يف الكون والطبيعية والجغرافيا وإىل ما
ذلك ،فتكون قبلة علمية ترفيهية ســياحية تجارية يف آن واحد.

أ.د .عبدالله المسند
أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا

أهداف ومجاالت وحدة مراقبة وأبحاث المناخ:
تُعنى الوحدة بمراقبة األجواء عىل مدار الساعة.
عرض الحالة الجويــة اآلنية ملنطقة القصيم
عىل شاشات غرفة الكنرتول بقسم الجغرافيا،
ونرشها آنيا ً عىل اإلنرتنت.
التنبؤ الجوي املستقبيل ملنطقة القصيم عىل
وجه التحديد ،واململكة بوجه عام.
نرش التوقعات الجوية اليومية ،واألسبوعية ،عىل
الشبكة ،والجواالت ،واإلعالم.
إنذار مبكر يعمل عىل مدار  24ساعة يف مراقبة
األحوال الجوية عرب الصور الفضائية ،والقيم
األرضية اآلنية ،من أجل إطــاق أي تحذير
يســتدعي إحاطة املواطنــن واملقيمني عرب
وسائل اإلعالم والجوال.
إصدار تنبــؤات خاصة بإجــازات الربيع
والعيدين ،ونحوها محددة ومفصلة وموجهة
للجهات املعنية وللجمهور كذلك عرب وسائل
اإلعالم.
يستأنس برأي الوحدة بشأن تعليق الدراسة يف
املنطقة.
إفــادة املســافرين عــن أي خطــورة قد
تنجم عن تقلبات الجو يف الطريق ،وذلك حالة
التقلباتالجوية.
خدمة املزارعني يف إصدار التحذيرات بارتفاع
درجــة الحرارة أو انخفاضهــا عن العتبات
الحدية التي تتحملها

املحاصيل ،وتشكل الصقيع عرب خدمة جوال
مدفوع وخاص باملشرتكني.
دراسة أحوال الطقس السائد يف املنطقة بشكل
علمي رصني ،وتقديــم التوصيات لكل جهة
حكومية حسب عالقتها باملناخ والطقس عىل
سبيل املثال :الزراعة ،املياه ،الكهرباء ،الدفاع
املدني ،التعليم ،املواصالت الخ...
تحليل التغري املناخي املحيل واإلقليمي وأثره
عىل اإلنســان والبيئة ومنها مصــادر املياه
الجوفية وعىل الزراعة.
تقييم تأثريات التغريات املناخية املستقبلية عىل
القصيم ،واململكة العربية السعودية.
الرتكيز عىل دراسة ماهية العواصف الغبارية،
ومحاولة التنبؤ بها قبل موعدها عرب صناعة
وبناء نماذج رياضية تنســجم مع الطبيعة
الجغرافيةللمملكة.
تتصدى الوحدة لإلجابة عن أسئلة الجمهور
بشأن تقلبات األحوال الجوية الحالية يف مكان
وزمان معينني.
تقديم االستشارات العلمية يف مجال الطقس،
واملناخ للجهات الحكومية ،وللقطاع الخاص
عىل حد سواء.
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«اضطراب فرط الحركة وقلة االنتباه» تبدأ أعراضه في مرحلة الطفولة المبكرة وتستمر حتى البلوغ

أهم أسبابه :العوامل الوراثية والبيئية والمشكالت أثناء النمو وتدخين األم
أو تناولها المشروبات الكحولية والمخدرات في أثناء الحمل
حنان النويرص :
هو اضطراب يف الصحة العقلية
ويصاحبه مشاكل مستمرة كصعوبة
االنتباه ،وفرط النشاط لدى البالغني يؤدي
إىل العالقات غري املستقرة ،أو سوء األداء يف
العمل واملدرسة ،وانخفاض تقدير الذات،
وعىل الرغم من أنه يسمى اضطراب نقص
االنتباه وفرط النشاط لدى البالغني ،إال
أن األعراض تبدأ يف مرحلة الطفولة
املبكرة وتستمر حتى سن البلوغ.

متى يتم التشخيص؟
اضطراب فرط الحركة وقلة
االنتباه حالة نمائية أي أن الطفل
يصاب بها يف مرحلة الحمل
وتشخيصها يكون يف أي مرحلة
عمرية معتمدة عىل شدة األعراض
ونوعيتها ،ولكن بعض تلك
األعراض تظهر بشكل متكرر لدى
األطفال الطبيعيني خالل مرحلة
النمو ،لذا من الصعوبة إمكانية
التشخيص الكامل ،ولكن عند
دخول الطفل إىل املدرسة فهناك
العديد من العوامل التي تساعد
عىل ظهور األعراض:
مثل:
01اختالف البيئة املدرسية عن
بيئة املنزل.
02والضغوط التي يواجهها
الطفل يف املدرسة.
وعاد ًة ما يتم التشخيص من خالل
الفحص الطبي الستبعاد الحاالت
املرضية األخرى.

وهناك أسباب مؤدية
لفرط الحركة:

01كالعوامل الوراثية ،ويمكن
أن ينترش اضطراب نقص
االنتباه مع فرط النشاط بني
العائالت وتشري الدراسات
إىل أن الجينات قد تؤدي
دوراً.
02البيئة ،ربما تؤدي عوامل
بيئية معينة إىل زيادة
املخاطر كذلك ،مثل التلوث.
03املشكالت أثناء النمو ،تؤدي
املشكالت املتعلقة بالجهاز
العصبي املركزي دورا ً يف
املراحل األساسية للنمو .

المضاعفات :ضعف الصحة الجسدية والعقلية
وضعف الصورة الذاتية وتكرار الحوادث
والعالقات غير المستقرة
وهناك عوامل الخطر
01كأن يكون لدى الشخص أقرباء
بصلة الدم ،كأحد الوالدين أو
األشقاء مصاب بنقص االنتباه
وفرط النشاط أو اضطراب صحة
عقلية آخر.
02تدخني األم أو تناولها املرشوبات
الكحولية واملخدرات يف أثناء
الحمل.
 03األطفال الخدج.
04التعرض يف الطفولة إىل مسممات بيئية،
كالرصاص املوجود بصفة رئيسية يف
الطالء ومواسري املباني القديمة.

وهناك عالمات اضطراب قصور
االنتباه وفرط الحركة لدى األطفال:
01يظهر الطفل صعوبة يف تنفيذ التعليمات أو إتمام
واجباته املدرسية.
02كثريا ً ما يميل الطفل إىل تضييع أغراضه ونسيان بعض
األمور.
 03يجد صعوبة يف الجلوس يف مكانه لفرتة طويلة.
04يميل إىل الركض والتسلق للقيام بترصفات بشكل مبالغ
فيه.
05ال يقدر الطفل عىل البقاء منتبها ً ومتيقظا أثناء القيام
بمهام معينة.
06يظهر الطفل دائم النشاط والحركة ويميل إىل التحدث
بصورة مفرطة.
 07يميل الطفل إىل اإلجابة قبل االنتهاء من سماع السؤال.
 08ال يستطيع االنتظار دون االلتزام باألدوار.
09يميل الطفل إىل مقاطعة الحديث عندما يتحدث اآلخرون
أو يلعبون.
وغالبا ً يصيب االضطراب األطفال بني سن الثالثة والسابعة
عرشة ،لذا يلزمنا الحرص لألهمية ولتجنب التعرض ملثل هذه
األمراض دون دراية منا ال قدّر الله.

أما مضاعفات االضطراب لدى البالغين فهي مثال
 01تكرار حوادث السيارات أو غريها من الحوادث.
 02العالقات غري املستقرة.
 03ضعف الصحة الجسدية والعقلية.
 04ضعف الصورة الذاتية.
عىل الرغم من اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط
ال يسبب مشكالت نفسية أو مشكالت تتعلق بالنمو فإن
االضطرابات األخرى تحدث غالبا ً إىل جانب اضطراب
نقص االنتباه مع فرط النشاط وتجعل العالج أكثر
صعوبة وهذه تشمل:
 .1اضطرابات املزاج ،إن العديد من البالغني املصابني
باضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط ،يعانون
أيضا ً من االكتئاب أو االضطراب ثنائي القطب أو
اضطرابا مزاجيا ً آخر يف حني أن مشكالت املزاج ليست
بالرضورة بسبب اضطراب نقص االنتباه مع فرط
النشاط ،لكن النمط املتكرر من حاالت الفشل واإلحباط
بسبب نقص االنتباه مع فرط النشاط يمكن أن يؤدي
إىل تفاقم االكتئاب.

 .2اضطرابات القلق ،تحدث بشكل معتدل
غالبا ً لدى البالغني املصابني باضطراب
نقص االنتباه مع فرط النشاط قد
تسبب اضطرابات القلق قلقا ً كبريا ً
وعصبية.
.3اضطرابات نفسية أخرى ،يتعرض البالغون
املصابون باالضطراب إىل مخاطر متزايدة لإلصابة
باضطرابات نفسية أخرى مثل:
 االضطرابات الشخصية. االضطراب االنفجاري املتقطع. -إدمان املواد املخدرة.

كيف يتم العالج؟

.4صعوبات يف التعلم ،قد يسجل البالغون املصابون
باالضطراب درجات أقل يف االختبارات األكاديمية
عما هو متوقع بالنسبة لعمرهم وذكائهم وتعليمهم
وتشمل صعوبات التعلم ،ومشاكل يف الفهم،
والتواصل.

القواعد :ويقصد بها اللوائح والقوانني التي تحكم سلوك الطفل من أدائه
يف املدرسة والبيت واألسلوب املتبع والذي يوضح له هذه القواعد لها تأثري
كبري عىل الكيفية التي يستجيب لها الطفل ،فإذا لم تكن تلك القواعد
مفهومة وواضحة للطفل فإنه قد ال يستجيب للموقف بطريقة مالئمة.

ليس هناك عالج ٍ
شاف يزيل تلك الحالة ،ولكن هناك العديد من الطرق
العالجية يمكن من خاللها التحكم يف األعراض املرضية وتخفيفها
ومنها:
01العالج الدوائي :عندما يتم اتخاذ قرار باستخدام األدوية املنشطة
مع حالة من الحاالت فإنه يجب التأكد أوال ً من فاعليته مع الحالة
لذا يجب تجربته أوال ً وأال يكون االختبار يف بداية العام الدرايس أو
أثناء االمتحانات.
02برامج تغيري السلوك :إذا أردنا تغيري سلوك معني ،فعلينا أن
نُغري ونعيد ترتيب األحداث التي تسبق السلوك ،إىل املقدمات أو
التعليمات التي تعتمد عىل ثالثة جوانب رئيسية وهي،

املصدر  /كلية التمريض
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ولي العهد يدشن رؤية العال نحو العالمية ..
ويطلق «محمية شرعان الطبيعية»

دشــن ويل العهد نائب رئيس
مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع
رئيس مجلس إدارة الهيئة امللكية
ملحافظة العــا ،األمري محمد بن
ســلمان« ،رؤية العال» الرامية إىل
تطوير العال بطريقة مســؤولة
لتحويلها إىل وجهة عاملية للرتاث،
مع الحفاظ عــى الرتاث الطبيعي
والثقــايف يف املنطقة بالتعاون مع
املجتمع املحيل وفريق من الخرباء
العامليني.
وحرض حفل تدشــن «رؤية

العال» نخبة من كبار املســؤولني
واملستثمرين املحليني والدوليني،
باإلضافــة إىل شــخصيات فنية
وثقافية عاملية ،وخرباء عامليني يف
الرتاث والطبيعة.
وتضمــن االحتفــال ،وضع
حجر األساس ملنتجع رشعان ،وهو
منتجع منحــوت يف الجبال يضم
عددا من األجنحة الفندقية ،وموقعا
يضم مســاحات مبتكرة ومجهزة
بأحدث الوسائل والخدمات التقنية
لعقد لقاءات قمم قياديي األعمال

والرؤســاء التنفيذيني والفنانني
وغريهم ،وقد صمم بشكل مبتكر
بالتعاون مــع املعماري الفرنيس
الشهري جون نوفيل.
وينبثق منتجــع رشعان من
جبال العال الشــامخة ،وسيحمل
إرث الحضــارة النبطية يف ضيافة
الطبيعة الخالبة.
ويمــزج املنتجع بني الضيافة
والحفاوة العربية ،مما ســيعزز
من موقع العال كمقام عاملي يوفر
تجربة فريدة للزوار واملستكشفني

من كافة أنحــاء العالم ،وذلك كله
بمشاركة املجتمع املحيل.
كما تضمن إطــاق محمية
رشعان الطبيعية ،حيث تســهم
املحميــة يف حمايــة املناطق ذات
القيمــة البيئيــة االســتثنائية،
وستعمل عىل اســتعادة التوازن
الطبيعــي يف املنطقة بني الكائنات
الحية والبيئة الصحراوية.
وتهــدف «رؤيــة العال» إىل
تطويرهــا وتحويلهــا إىل وجهة
عاملية للــراث ،والحفــاظ عىل

الــراث الطبيعــي والثقــايف يف
املنطقة بما يتمــاىش مع أهداف
ورؤية اململكــة  ،2030وإضافة
 120مليــار ريــال للناتج املحيل
للمملكة بحلول  ،2035فضال عن
ضخ معظم العائدات يف االقتصاد
املحــي ملحافظة العــا ،وتوفري
فرص لـ 2500مــن أهايل العال
ليكونوا حماة للــراث الطبيعي
واإلنساني ،كما تتضمن برنامجا
لالبتعاث الدويل يوفر ألبناء وبنات
العال فرصة الدراســة يف أمريكا

وبريطانيا وفرنســا ،مما سيسهم
بشــكل فعال يف دعم املشــاريع
وإعطائها طابعــا محليا بمعايري
عاملية.
كمــا أطلق محميــة رشعان
الطبيعيــة يف محافظــة العــا
كجزء من سلســلة من املشاريع
اإلسرتاتيجية الرئيسية التي تقوم
بھا الھيئــة امللكية ملحافظة العال،
وإطــاق ( )10وعــول و()10
طيور نعــام ذات العنق األحمر،
و( )20غزاال.

ويدشن ميناء الملك عبدالله برابغ كأضخم ميناء يديره القطاع الخاص في الشرق األوسط
أعطى ويل العهد نائب رئيس
مجلــس الوزراء وزيــر الدفاع
األمري محمد بن ســلمان ،إشارة
البدء للتدشني الرسمي مليناء امللك
عبدالله يف رابغ ،وشهد ويل العهد
مراســم توقيع  4اتفاقيات بني
امليناء وعدد مــن الرشكات ،كما
شــاهد فيلما تعريفيا عن ميناء
امللك عبدالله.
وقال وزيــر النقل الدكتور
نبيل العامــودي يف كلمة خالل
حفــل التدشــن ،إن مــروع
امليناء يأتي مكمال للكيانات التي
تســعى لبناء منصة ذات كفاءة
عالية تســهم يف تحقيق طموح
برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجســتية الذي تم
إطالقه أخريا ،بزيادة الصادرات
لتبلغ أكثر مــن  600مليار ريال
بحلول .2030
وأضاف أن املرشوع سيسهم
أيضا يف رفع طاقة إعادة التصدير
لتبلغ  500مليار ريال إضافية يف
 ،2030ويف تحقيق هدف تحويل
اململكة إىل مركز لوجستي عاملي.
وأوضح العامودي أن حجم
االســتثمارات يف املــروع بلغ

أكثــر من  40مليــار ريال ،وتم
توليــد  7500وظيفة ،وتطوير
 34كيلومرتا مربعا ،وتجهيز 13
ألف وحدة سكنية ،وتشغيل 29
مصنعا وإنشاء  40مصنعا إضافيا
إىل جانب املينــاء .وأكد أن امليناء
أصبح ثاني أكرب ميناء حاويات يف
اململكة بعد ميناء جدة اإلسالمي،
ووصلت قيمة االستثمارات التي
يضخها القطاع الخاص لتطوير
بنية ومرافــق امليناء إىل أكثر من
 13مليار ريال حتى اليوم.
أحد أكرب عرشة موانئ عامليا
من جهته ،أكد رئيس مجلس
إدارة رشكة تطوير املوانئ صالح
بن الدن يف كلمتــه أن ميناء امللك
عبدالله ســيكون من أكرب عرشة
موانئ بالعالــم .وثمن بن الدن
جهود الدولة يف مشاركة القطاع
الخاص بهــذا املرشوع العمالق،
وقال إن شبابا وشابات سعوديني
يديرون العمل يف امليناء.
 400مليون مستهلك
ويشــكل ميناء امللك عبدالله
عنــرا أساســيا يف شــبكة
املواصالت املتكاملــة التي تتيح
توزيع السلع إىل سوق يبلغ حجمه

أكثر من  400مليون مستهلك يف
مختلف أنحاء الرشق األوســط،
كمــا يمتاز بموقع إســراتيجي
عىل أحد أهم مســارات التجارة
البحرية العاملية.
رشاكات مــع أكرب  8خطوط
شحن .وتمكن ميناء امللك عبدالله
من إقامة رشاكات مع ثمانية من
أكرب خطوط شــحن الحاويات
يف العالم ،من بينهــا أكرب ثالثة
خطــوط شــحن يف العالم ،هي
مريسك ،و ،MSCو،CMA CGM
وتم تصنيف ميناء امللك عبدالله،
يف دراســة عاملية أجرتها مجلة
كونتاينر منجمنت ،األرسع نموا
يف العالم عام  ،2015فيما انضم
امليناء يف عام  2016إىل قائمة أكرب
 100ميناء حاويــات يف العالم،
بحسب الدراسات واألبحاث التي
أجرتها رشكتــا ألفاالينر ولويدز
الرائدتان يف مجال النقل البحري
واملوانئ.
وقفز تصنيــف ميناء امللك
عبداللــه يف عام  2018إىل املرتبة
الـ 82عامليا ضمــن قائمة أكرب
 100ميناء حاويــات يف العالم،
الصادرة عن ألفاالينر ،وذلك بعد

أن كان قد حــل يف املرتبة الـ87
يف عام 2016م فيما تم تصنيفه
ثامن أرسع املوانئ نموا يف العالم
لعام .2017
توظيف أكثر مــن  80فتاة
سعودية
ويســتقطب املينــاء أهــم

الكفاءات بجانب اهتمامه بجوانب
التطور املهني والتقدم الشخيص
والرضا الوظيفي لطاقم أفراده،
وذلك من خــال برامج التدريب
املكثفة واملســتمرة التي يقدمها
لهم ،مما يســهم يف تعزيز قدرته
عىل تقديم خدمات متميزة عالية

الجودة ،وبذلك يشــكل تمكني
السعوديات أولوية للميناء ،حيث
قامــت إدارة املينــاء بتوظيف
أكثــر من  80فتاة ســعودية يف
مركز العمليات واإلدارة وتقنية
املعلومات والهندسة ،وتوفري بيئة
عمل فريدة ومتميزة لهن.
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هاتف  Moto G7من
موتوريال
 شاشة قياس  inch 6.2وبدقة عرض  1080x2270بيكسل. معالج كولكوم .632 snapdragon كامريا أمامية بدقة  8ميجا بكسل. مستشعر بصمة خلفي. منفذ سماعة تقليدي  3.5ملم. مدخل  usbمن نوع  cللشحن الرسيع. كامريا خلفية مزدوجة بدقة  12ميجا بكسل وأخرى بدقة  5ميجا بكسل. دعم لتقنية شحن .Motorola Turbot Power -نظام التشغيل .9 android

كليك

حسن أحمد العواجي

ثغرة فيس تايم
غرانت تومسون مراهق يف  14من عمره ..اكتشف الشهر املايض ثغرة
أمنية يف خاصية الفيس تايــم لالتصال بالفيديو التابعة لرشكة آبل،
هذه الثغرة تمكن املتصل من التجســس عىل املكاملات الجماعية التي
تستخدم هذه الخاصية.

تطبيق  Signalللتراسل األمني

بدورها ،رحبت "آبل" باكتشاف املراهق ورصدت له جائزة لم تفصح
عنها لوسائل اإلعالم ،يعتقد بأنها مســاهمة من الرشكة يف تكاليف
دراسة غرانت.

أحد أهم تطبيقات الرتاسل بفضل
مميزاتــه اآلمنة ،فقــدرة التطبيق عىل
الحماية والخصوصية مع التشفري التام
للمراسالت والنصية والصوتية واملرئية
جعلت منه تطبيقا ً مفضالً للباحثني عن
الخصوصية.

بني "غرانت وآبل" ثغرة يجب التوقف لتأملها لدقائق ،تكتم شــديد
عن كيفية اكتشاف الثغرة ورسعة يف سدها من قبل الرشكة بتحديث
جديد ،فهل كان اختيار غرانت صائبا ً بالجائزة التي حصل عليها؟
يف اعتقادي الشخيص كان عىل غرانت استغالل املوقف ومساومة آبل
للحصول عىل أكثر من املساهمة يف تكاليف دراسته ،ولكن ربما جهل
عائلة تومسون بقيمة ما اكتشــفه ابنهم املراهق هو ما جعل األمور
تؤول ملا آلت إليه.

يدعــم  signalنظامي التشــغيل
 Androidو iOSمع ميــزات إضافية
ألندرويــد كمعاينة الروابــط التي تتم
مشاركتها يف مربع النص ،إضافة لدعم
روابط  youtubeو.Instagram

هذه القصة تدعونا إلعادة النظر فيمــا يتمتع به أبناؤنا من مواهب
يف الغالب تفوق ســنهم بكثري ،فاليوم ومع هذا التقدم التكنولوجي
الذي نعيشه ،يظهر بني الحني واآلخر أطفال تعدوا بتفكريهم وسعة
أفقهم محيطهم الذي يعيشون فيه ،فعىل األبوين مسؤولية كبرية جدا ً
يف تنمية مواهب أبنائهم وإرشادهم للمسار الصحيح ،فكم من موهبة
قمعت بسبب قصور يف النظرة االسترشافية ملستقبل األبناء؟

التطبيــق مجاني عــر متجري
 Googl Playو.App Store

ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻤﺔ

ﻣﻨﺼﺔ ﻧﻮن أﻛﺎدﻳﻤﻲ
ﻧﻮن ..ﻫﻲ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎس ،ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺪرات واﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻊ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﺘﻌﺔ وﺑﺘﻘﻨﻴﺎت
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻨﺼﺔ ﻧﻮن ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺼﺔ www. noonacade-
my.com

لو كنت مكان تيم كوك الرئيس التنفيذي آلبل ألخذت بموهبة غرانت
وكونت به قســما ً جديدا ً من املوهوبني لضمان استمرار والئه للرشكة
فكيف لو أن غرانت سلك طريقا ً غري آبل وانضم لرشكة أخرى منافسة
اســتغلت هذه الثغرة وثغرات أخرى ورضبت بيد من حديد لتكون
القشــة التي قسمت ظهر البعري يف وقت تعيش فيه الرشكة انخفاضا
يف مبيعاتها وإعادة جدولة لخططها اإلنتاجية.
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa

اﻷﺟﻨﺪة
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ٢٠١٩
28 - 25

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

03 - 02

أﺑﺮﻳﻞ

12 - 08

أﺑﺮﻳﻞ

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

صحيفة الجامعة ..
والركض الصحفي
منذ انطالقة صحيفــة الجامعة يف عددها التطويــري ،واجهتنا
مجموعة من التحديات كان أبرزها االستمرار يف إصدارها أسبوعيا ً
طوال العام الدرايس.

فحص قرابة  100حالة ..استبعد منها  5حاالت

فريق بيطري متخصص من الجامعة يشرف على
اللجنة الطبية في مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل
تــرف الجامعة ،مُمثلة يف
املستشفى البيطري التعليمي،
عــى مهــام اللجنــة الطبية
بمهرجــان امللــك عبدالعزيز
الدويل لإلبــل يف دورته الثالثة،
وذلك مــن خالل فريق مختص
يقــوم بفحص اإلبل لكشــف
الغش والعبــث باإلبل التي تم
تأهيلها للمراحــل املتقدمة يف
املهرجــان ،حيث بــدأ الفريق
املختص ،املكون من استشاريني
وأخصائيني يف األقسام الطبية
املختلفة ،أعمالــه منذ انطالق
املهرجــان من خــال عيادة
بيطرية متنقلة مجهزة بأحدث
األجهزة املتطورة واملتخصصة
يف الكشــف الدقيــق عن أي
تغريات غري طبيعية ظاهرية أو

نسيجية عىل جسم الحيوان.
مــن جهته ،أكــد الدكتور
عبداللــه الحــواس ،مديــر
املستشفى البيطري بالجامعة،
رئيس اللجنــة الطبية ،أن هذه
املشــاركة تهدف إىل الكشف
عــن العبث باإلبل املشــاركة،
التي يتم اســتقبالها من لجنة
التســليم ،ومن ثم عرضها عىل
اللجنة الطبية ،حيث يتم إجراء
الفحوص الخارجيــة الالزمة،
وبعد ذلــك فحصها من خالل
جهاز املوجات فــوق الصوتية
املتطورة للكشف عن التغريات
النســيجية ،ومالحظــة املواد
املحقونة وسالمة العظام ،وذلك
من خالل جهاز األشعة السينية،
باإلضافة اىل أخــذ عينات دم

لفحصها باملخترب املرافق للجنة.
وأوضح مدير املستشــفى
البيطري أن الفريق املكون من
 8أشخاص من عدة تخصصات
(جراحة وعيــادي وتحاليل)،
يجتمعون التخاذ القرار النهائي
باإلجازة أو عدمها ،حسب نتائج
الفحوص ،مشريًا إىل أن اللجنة
قد فحصت خالل الفرتة املاضية
قرابة  100حالة ،تم اســتبعاد
 5حاالت منهــا نتيجة العبث،
وأحالتهــا إىل الجهات املختصة
التخاذ الالزم.
وأضاف "الحــواس" أنه
يرافق اللجنــة الطبية العيادة
البيطرية املتنقلــة ،واملجهزة
بأحدث األجهزة لتحديد الحاالت
املشــتبه بها من حيث الذكورة

واألنوثــة ،وتحديــد الســن،
باإلضافــة إىل جاهزية العيادة
ملعالجة اإلصابــات التي تنتج
أثناء فحــص الحيوانات ال قدر
الله.
وأشــار مدير املستشــفى
البيطري بالجامعة إىل أن مثل
هذه املشاركات املتميزة للجامعة
تأتي بدعــم وتوجيه من معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود مدير الجامعة،
والذي يحرص دائما عىل إظهار
دور الجامعة يف مختلف املجاالت
بشكل متميز ،والحرص الشديد
عىل دعم ومساندة كل األنشطة
التي تخدم الوطــن واملجتمع،
ســائال ً الله التوفيق والســداد
للجميع.

تغلبنا عىل هذا التحدي فاليوم نصل لـ( )٣٧عدد أسبوعي تفصلها
اإلجازات الدراســية ،شــملت األعداد مواد إعالمية مختلفة ما بني
أخبار صحفيــة وتقارير إخبارية وتحقيقــات ولقاءات ومقاالت
مختلفة ،إضافة لصفحات تم تخصيصها ملنطقة القصيم والتعليم
بشــكل عام إلبراز الحراك التعليمي والتنموي يف الجامعة بشكل
خاص ويف املنطقة بشكل عام ،وصلت الصحيفة للعديد من املناطق
يف اململكة حالها حال الصحف الرسمية ،وتم توزيعها يف العديد من
املنافذ املهمة كالجهــات الحكومية والتعليمية والخاصة ،باإلضافة
للملحقيات الثقافية السعودية يف الخارج.
واكبت الصحيفة خالل هذه الرحلة العديد من املناسبات واألحداث
املهمة بإصدار مالحق صحفية مســتقلة كان أهمها وأبرزها العدد
الخاص بـــمناسبة "زيارة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبد العزيز ملنطقة القصيم" تفرد العدد بنرش املشــاريع التي
تم تدشــينها واملشــاريع التي افتتحت مع ملحة عامة عن جميع
محافظات منطقة القصيم ومشــاعر عدد من مسؤوليها وأعيانها،
باإلضافة ملشاعر منســوبي الجامعة وطالبها ،القى العدد اإلشادة
واالستحســان من الجميع فهذا ما ملسناه من خطابات الشكر التي
عكست تقدير هذا الجهد.
وبعد مسرية ألكثر من عام ونصف من اإلصدارات األسبوعية ،قررنا
كفريق عمل لهذه الصحيفة أن يكون إصدارها كل أسبوعني ،نظرا ً
ألن العديــد من املواد فيها هي مــواد ذات نفس طويل كالتقارير
العلمية والدراسات واإلحصائيات ،وألن الخرب يف الصحف الورقية
لم يعد باألهمية البارزة بحكم وجود وســائل مختلفة لنقله ونرشه
يف حينه ،لذلك اعتمدنا أن تأخذ الصحيفة وقتها يف التوزيع واالقتناء
وتركز أكثر يف جــودة املحتوى اإلعالمي لتخدم املســتهدفني لها
ولتكون منتــج قابل لالقتناء لوقت أطول ،مــع الرتكيز أكثر عىل
النســخة اإللكرتونية من الصحيفة والتي ســيتم تطوير موقعها
وإطالقه قريباً.
رئيس التحرير
| bin_nomah
| bin.nomah@qu.edu.sa

صحيفة جامعة القصيم

• أول صحيفة جامعية تصدر باللغتين العربية واإلنجليزية
• توزع في جميع مناطق المملكة
• توزع خارج المملكة
• تصدر إلكترونيا
www.qu.edu.sa

الفريق البيطري أثناء فحص اإلبل

