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صادرة عن اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال

كلية التأهيل الطبي
تسعى للتميز من أجل اإلسهام في
تحقيق رؤية المملكة 2030
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الجامعة تحتفي بالمعلمين
 60مليون شخص في العالم يعانون من متالزمة إجهاد العين
والمعلمات في «يومهم العالمي»
د .ماجد معافا :التركيز على شاشة الكمبيوتر واألجهزة الذكية
يسبب ضيق في العضالت الهدبية
بني مدير العيادات البرصية الجامعية الدكتور ماجد بن أحمد
معافــا ،أنه مع النمو املعريف والتكنولوجي عىل املســتوى العاملي
وازدياد إقبال الناس عىل كل جديد ،أدى ذلك للمســاهمة يف زيادة
تداول األجهزة الذكية وســهولة توفرها بيد الصغري قبل الكبري،
هناك ما يقارب  60مليون شخص يعاني من هذه املتالزمة عامليًا،
مما يؤثر عىل إنتاجية وكفاءة مستخدمي الكمبيوتر من املوظفني
وغريهم.
وأوضح أنه مع كثرة اســتخدام األجهــزة املحمولة واإلفراط
بها وجب علينا التنويه لبعض األسباب السلبية التي قد تؤدي إىل
بعض املشاكل املتعلقة بالعني سنذكرها عىل النحو التايل:

 01إجهاد العين:

عند الرتكيز عىل مهمة مكثفة برصياً ،مثل الرتكيز باستمرار عىل
شاشة الكمبيوتر واألجهزة الذكية ،فإن العضالت الهدبية تضيق،
يمكن أن يسبب هذا بعض التهيُّج وإجهاد للعينني.
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من أكثر األســباب شيوعا ً لدى مســتخدمي األجهزة املحمولة
والذكية هو اإلحســاس بحرقة واحمرار وألم بالعني وتحسس من
الضوء أو عــدم وضوح بالرؤية ،وذلك أثناء اســتخدام األجهزة
الذكية ،ويزيد بزيادة ساعات االستخدام لها.
ويعود سبب ذلك إىل أن معدل الرمش يقل بـ 5مرات تقريبا عن
املعدل الطبيعي بسبب الرتكيز الشديد وتدقيق النظر عىل الشاشة.
وألن طبقــة الدمــوع تتبخر برسعة أكــر يف الفرتات التي ال
ترمش فيها الجفون ،فيتســبب ذلك يف جفاف العني ،وكذلك فإن
جو املكاتب املغلقة مع مكيفات الهواء ،يكون جاف عادة مما يقلل
بدوره من الدموع ويزيد من نسبة الجفاف يف العيون.

 60مليون شخص في العالم
في اليوم العالمي للرسائل..
يعانون من متالزمة إجهاد العين
«البريد لم يمت» مع تطور وسائل التواصل االجتماعي الحديثة
 03صداع العين:

غري حاد ،وتزيــد حدته بعد االســتخدام الطويل لألجهزة أو

تكاد معدومة
إنــارة
القــراءة الطويلة ،كذلك يف األماكن األقل
ماليين عامل
منأو5
أكثر
أحيت دول العالم يف الـ 9من أكتوبر
معافا أنه يجب التأكيد عىل التايل:
اإلنارة ،وموضعه مقدمة الرأس عاد ًة ،وقد يشــتكي صاحبه إىل
للربيد» يف
«اليــومرالعاملي
الجاري
َّ
العالم يوصلون
حول
بالبريد
 .1الحرص عىل استخدام األجهزة يف بيئة إضاءتها مالئمة.
ويثقل.
الجفن
الوقتتتألم ،ويتألم
ذاتها قد
العني ،والعني
مؤخ
كبريا
بأرسه تراجعا
ماجد رسالة  .2الحد والتقليل من االســتخدام الزائد لألجهزة وأخذ اسرتاحة
للتقليل من حدّتها
االرشــادات
العالمبعض
الذي يشهد فيه وعن
الدكتورمليار
حواليأكد435
يف استخدام الربيد ،نظرا ً لالنتشار الواسع
 20ثانية وإراحة العني بالنظر لألجســام البعيدة مسافة 20
لوســائل التواصل االجتماعــي والربيد
وأكثر من  6مليارات طرد قدم ( 6أمتار تقريباً) يف كل  20دقيقة عمل.
اإللكرتوني وغريها من الوسائل الحديثة.
 .3احرص أن تكون شاشة الكمبيوتر أو الجهاز املحمول يف نفس
سنويا

االتحاد البريدي العالمي

وتأسيس االتحاد الربيدي العاملي قبل
 171عامــا ً أي يف عام  1847من قبل 22
بلدا ً موحــدا ً لألنظمة والخدمات الربيدية
يف العالم يف محفظة واحدة من الخدمات
الربيدية تنظم أعمال الســلطات الربيدية
يف العالم ،وتجعلها جميعا ً ضمن شــبكة
بريدية متناغمة تدعم التواصل اإلنساني
والتبادل التجــاري والتالقح الحضاري،
عرب الرســائل والطرود الربيدية املتنوعة،
ليكون هذا االتحاد أقــدم منظمة عاملية
تربط دول العالم بشبكة منظمة تحكمها
قواعد وإجراءات متناغمة وشــفافة تقدم
خدمات هامة لكل فرد يف العالم.

مستوى عينيك وأن تكون يف وضعية جلوس صحيحة.
الثقافيةإذا كنــت تعاني من الجفاف فعالً قــد تحتاج لزيارة دكتور
.4
وتواصلهم االجتماعــي وبرامجهم
وتفاعالتهم اإلنســانية ،ممتلكا ً أبرز إمكاناتالبرصيات أو طبيب العيون ليصف لك قطرات مرطبة للعني
التطور التــي تأتي يف مقدمتهــا الكفاءاتلتستخدمها خالل اليوم.
هنــاك توصيات مــن األكاديمية األمريكية لألطفال لســاعات
البرشية املدربة واملمكنة من العمل االحرتايف،
االســتخدام واألجهزة الذكية ومشاهدة التلفاز سنذكرها عىل النحو
والقيادات الواعية ألهميــة الربيد يف التنمية
التايل:
املحلية.
 .5إذا كان عمر الطفل أقل من سنتني ال يسمح باستخدام االجهزة
واململكة العربية السعودية ،ممثلة بالربيدالذكية.
ً
االتحاداالكتفاء بمعدل ساعة يوميا فقط لعمر ما بني  3-5سنوات
الســعودي ،عضو فاعل ومؤثــر يف .6
السعودي
الربيد
أســهم
وقد
العاملي،
الربيدي
 .7االكتفاء بمعدل ساعتني يوميا ً فقط لعمر ما بني  6-18سنة.
بفعالية يف صياغة االسرتاتيجيات واالتفاقيات
كما بني أنه يف دراســة قام بها قســم البرصيات يف كلية العلوم
تطور
مراحل
والنظم التي أقرها االتحــاد الربيدي العاملي
الرسائل ()1440 1439-
الجامعي املنرصم
العام
الطبية التطبيقية خالل
 11000موظف بالبريد
الربيد
 40موظفا ً من جامعة القصيم ملعرفة فاعلية التدخالت التعليمية
يف مؤتمراتــه املتعاقبة .واســتطاع عىل
السعودي يقدمون خدمات
القديمةيف الحد من أعراض
بالممالك)20 / 20
(كنظرية / 20
والنصائح التوعوية
البريد
الســعودي خالل فرتة وجيزة أن يتحول إىل
جفاف
وعالمات
الذكية
واألجهزة
الكمبيوتر
مع
العني
اجهاد
متالزمة
ظهرت أهميــة الربيد منذ بداية خلق
مؤسسة عرصية قوية تسهم بفعالية يف عملية
متنوعة من خالل 6000
الصدارة املرتبطة
التنمية ويف خدمة املجتمع ،وأن يحتل العني
بها.ومع اخرتاعهم للكتابة وتأسيسهم
البرش،
نقطة اتصال بريدية منتشرة
بعضمجموعة من
وجدت يحوي
اســتبيان
املشاركون
البداية مأل
وقال« :يف
حيــث
وحضارات،
لدول
بني املؤسسات العاملة يف هذا املجال.
بالفراعنــة العني
متالزمة اجهــاد
الخطابــاتوتأثري
االســئلة لقياس مدى
باللغةمع الكمبيوتر في المملكة
الخاصة
ويقدم الربيد السعودي خدمات متنوعة
يقيس اعراض
اخر
اســتبيان
اىل
باإلضافة
له،
املصاحبة
واالعراض
من خالل  6000نقطة اتصال بريدية منترشة الهريوغليفيــة منقوشــة عــىل جدران
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ً
متحدثا  ..الـجامعة تنظم ندوة
بمشاركة 12
علمية حول «صحة العين المجتمعية»
البريد وسيلة تواصل عالمية

ويعــد الربيد وســيلة التواصل العاملية
الرئيســة منذ القدم وأكرب شــبكة تواصل
وتوزيع يف العالــم ،ويقدم باقة من الخدمات
التقليدية والحديثة عىل حد ســواء تلبي كل
يوم حاجات التواصل عنــد مليارات األفراد
والرشكات ،ويركز االتحــاد الربيدي العاملي
عىل تيسري التدفق الحر للربيد الدويل وتحسني
الخدمة النوعية وتعزيــز دور الربيد يف دعم
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية يف جميع
أنحــاء العالم .ويوظف أعضــاء االتحاد من
مؤسسات الربيد يف مختلف األقطار أكثر من
 5ماليني عامل ويتم توصيل حوايل  435مليار
رسالة وأكثر من  6مليارات طرد ،وقد أظهرت
مؤسســات الربيد العاملية قدرة متنامية عىل
االبتكار والتكيف يف ظل نمو التقنيات الحديثة
املنافسة التي يشهدها العالم ،وبفضل التجارة
اإللكرتونية ،تزداد أحجام الطرود بشكل كبري
يف الكثري من البلدان ،وتشهد املرافق الربيدية
ارتفاعا سنويا بنسبة  % 20يف خدمة الطرود
الناتجة من عمليات الرشاء عرب اإلنرتنت

البريد السعودي

يف اململكة بواســطة حوايل  11000موظف
غالبيتهم مــن املواطنني ،وتقدم املؤسســة
خدماتها بطرق حديثــة ومتطورة وبجودة
عالية فضالً عن ارتباطها بشــبكة حاسبات
إلكرتونية متطورة مواكبة للتطورات التقنية
الحديثة التي تشهدها القطاعات الربيدية يف
البلدان املتقدمة.
ويســعى الربيد الســعودي إىل تعزيز
دوره كحلقة وصل بني املواطنني واملؤسسات
الحكوميــة والخاصــة والعالــم الكبري من
حولنا من خالل االهتمام بتحســني الخدمات
واالستفادة املثىل من التقنيات الحديثة والنظم
اإللكرتونية.
وتفخــر مؤسســة الربيد الســعودي
بإنجازاتها الضخمة خــالل عمرها الطويل،
ويف اليوم العاملي للربيد ،تســتحرض القفزات
الحديثة التي حققتها خــالل األعوام القليلة
التي تلــت تحولها إىل مؤسســة عامة ،ومن
أهمها العنوان الوطني الشــامل الذي طورته
وقامــت بتعميمه عىل جميــع أرجاء اململكة
وأصبح يمثل بنية تحتية مهمة للوطن يخدم
تواصل املواطنني وتقديــم الخدمات العامة،
وتم تأسيس شــبكة توزيع الربيد املحيل من
جديــد بالكامل ،وتدريب فــرق جديدة من
موزعي الربيد ،وتزويدهم بســيارات مجهزة
بأنظمــة التعقب الجغــرايف ،وقارئات كفية
تتعامل مع الرموز الكودية ،وتتصل بأنظمة
اســتالم وإيصال وفرز وتوزيع الربيد ،وتدار
مركزيا ً من غرف تحكم متطورة.

مركز تنمية القيادات والقدرات يعلن عن بدء التسجيل في الدورات
التدريبية
أعلن مركز تنمية القيادات
والقــدرات عن بدء التســجيل
لجميــع منســوبي الجامعة يف
الدورات التدريبية ألعضاء هيئة
التدريــس واملوظفــن للفصل
األول من العام الجامعي 1440
هــ  1441-هــــ ،وذلك عىل
موقع املركز عــر الرابط التايل:
h t t p s : / / cl t d . q u . e d u .
 saوتســعى الجامعة من خالل
هذه الدورات إىل تطوير قدرات
ومهارات موظفيها مما ينعكس
عىل أدائهم ،وإكسابهم الخربات
واملعرفة مما يزيد من إنتاجيتهم
لتحقيق الخطط االســراتيجية
للجامعة.

بدوره ،احتفي الربيد الســعودي بهذا
اليوم من خالل العديد من الفعاليات كتوزيع
امللصقات والربوشورات والنرشات ،للتعريف
بأهميــة الخدمــات الربيديــة االقتصادية
واالجتماعيــة ودورها يف التنميــة والثقافية
واإلنســانية ،وذلك لالطالع عــىل املقتنيات
واملواد واملعدات الربيدية املستخدمة يف املايض
والحارض وعىل الطوابع الربيدية.
ويحظى الربيد السعودي بدعم من خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود وسمو ويل عهده األمني  -حفظهما
اللــه  ،-من أجــل مواصلة تقديــم أفضل
الخدمات وتنفيذ خططه وبرامجه ومبادراته
لتسهيل تواصل املواطنني واملؤسسات وتقديم
الحلــول التي تيرس لهم ممارســة أعمالهم
وقضاء حاجاتهم ودعم أنشطتهم االقتصادية

جفاف العــني وتم بعد ذلك عمل فحوصــات إكلينيكية للتأكد من
وجود جفاف العني من عدمه”.
وأضاف« :تم الطلب من املشاركني استخدام هواتفهم ملدة دقيقة
واحدة وقياس معــدل رمش العني خاللها وتم بعد ذلك تقســيم
املشــاركني إىل مجموعتني ،حيث احتوت كل مجموعة عىل عرشين
مشاركاً .حيث كانت املجموعة االوىل هي املجموعة الضابطة وطلب
منهم رشب املاء فقط ،أما املجموعة الثانية وهي مجموعة الدراســة
تم تعليمهم وتوجيههم حول متالزمــة اجهاد العني مع الكمبيوتر
واألجهــزة الذكية واعطائهم كتيب إرشــادي حول طرق ونصائح
لتخفيف أعراض املتالزمة بما يف ذلك قاعدة  ،20 / 20 / 20جميع
االختبارات تم اعادتها بعد شــهر لجميع املشاركني ملقارنة النتائج
والتأثري”.
وقد أظهرت النتائج انخفاضا ً واضحا ً يف استبانة جفاف العني يف
مجموعة الدراســة ،وتحسن يف جودة الدموع بعد اعطاء التعليمات
الالزمة ألفراد مجموعة الدراسة .بينما يف املجموعة الضابطة هناك
انخفاض واضح يف جودة الدموع.
وقد خلصت الدراسة إىل أنه وإن كان هناك أثر محدود للتدخالت
التعليمية والتوجيهــات إال أنه واضح وســاهم يف تقليل أعراض
متالزمة إجهاد العني مع الكمبيوتر واألجهزة الذكية وعالمات جفاف
العني املرتبطة به ،ومن هنا نــدرك أهمية التوعية اجهاد العني مع
الكمبيوتر واألجهزة الذكية وتوجيه املجتمع للســلوكيات اإليجابية
لتفادي اآلثار املرتتبة عىل صحة العني.

البريد السعودي عضو فاعل
ومؤثر في االتحاد البريدي
العالمي ويساهم في
صياغة استراتيجياته ونظمه

اإلمارات العربية املتحدة مقرًا له ،وهناك
اللجنــة العربية العليا للربيد ،وهي إحدى
اللجان التابعــة للجامعة العربية ومقرها
القاهرة .وتهــدف هذه التجمعات املهنية
تفعيل االتفاقيات والقوانني الدولية التي
تحمي الربيد ،وتمنع استغالله من البعض
يف شــحن مواد تتعارض مــع القوانني
املعمول بها يف الدول األعضاء.

«البريد لم يمت» مع تطور وسائل
التواصل االجتماعي الحديثة

معابدهم .كما عثر يف مواقع كثرية من بالد
الشــام وبالد ما بني النهرين عىل رسائل
متبادلة ما بني ملوك هذه البلدان وفراعنة
مرص ،حيث كان لفراعنــة مرص أنظمة
بريديــة منظمة كالتــي كان يتميز بها
الصينيني والفرس واألشوريني ،ساعدت
ملوك هذه الحضارات عىل إدارة ممالكهم
الواســعة ،وكان الربيد آنذاك حكرًا عىل
املسؤولني السياسيني والقادة العسكريني،
أما العامة فلم ينعموا بهذه الخدمة

الحمام الزاجل واأللعاب األوليمبية

اســتخدم اإلغريق الحمــام الزاجل

األموية عىل يد معاوية بن سفيان ،ووضع
النظام األول للربيــد العربي ،وجعل من
مدينة البرصة يف جنوب العراق مركزًا له.
وترجــع الوثائق أن عــدد محطات
الربيد يف أيــام الدولة األموية قارب األلف
محطة منترشة يف معظــم أرجاء الدولة،
وأنضم الربيد إىل جزء من الجيش يف عهد
املماليك بشكل جديد وهو الحمام الزاجل،
خاصــة يف عهد الظاهر بيــربس عندما
كان يف مواجهــة املغول والصليبني ،حيث
كان ينقل الرسالة من الفرات للقاهرة يف
يومني.

لنقــل نتائــج األلعــاب األوليمبية من البريد مع دخول قطارات البخار
مكان إقامتها إىل املــدن البعيدة ليعرف
املواطنني أخبار الفائزين ،لكن كان أول
استخدام للحمام الزاجل عسكري ،وذلك
حســب املصادر التاريخية ،وكان يف زمن
اإلمرباطور الروماني أوكتافيوس الثالث،
الذي اســتخدم هذا النوع مــن الحمام
لتبادل األخبار والخطط العســكرية مع
قائد جيشه «بروتس» الذي حارصته قوات
«مارك أنطوني» يف مدينة «فودليا».
ولم يقترص استخدام الحمام الزاجل
عىل اإلغريق فقط ،فقد استخدمه الفراعنة
والفرس والعرب ً
أيضا ،وكل حسب حاجته
وحسب مصلحة بالده العليا.

البريد العربي

وبعد معرفة املمالــك القديمة بأمر
الربيد انتقل إىل العــرب وكانت طريقته
البدائية التي أخذوها عن البيزنطيني ،هي
إشعال النار عىل قمم الجبال للتأكيد عىل
رسالة متفق عليها من قبل ،ومن هنا جاء
املثل املشهور «أشهر من النار عىل العلم»،
ثم تطور بشــكل كبري يف زمــن الدولة

ﺻﺤﻴﻔﺔ

تطور الربيد بتطور وســائل النقل،
فقد أدى تطــور املالحة البحرية ،وظهور
القطارات إىل ترسيع تسليم الربيد الذي زاد
من رغبة املســتخدمني يف كتابة الرسائل،
وكانت تفرز الرسائل يف القطارات لتسلم
بشــكل رسيع ،كما وجدت يف القطارات
قضبان معدنية اللتقاط أكياس الربيد يف
املحطات التي ال تقف فيها.
وبعد انطالق الطائــرات املحلقة يف
الســماء عام  1905انطلــق معه الربيد
عام  1910لينقل جــوًا ألول مرة ما بني
مدينتــني يف بريطانيا ،وكانت العراق من
أوائل الدول العربية تتأســس فيها دائرة
رســمية للربيد يف العهد الحديث ،وكان
ذلك يف عــام  .1874ويف القرن العرشين
انطلق الربيد الذي أصبح سمة هذا القرن
الذي نعيشــه ،فشــاركت معظم الدول
العربية يف عضوية اتحــاد الربيد العاملي
الذي تأسس عام  ،1874واتخذ من مدينة
جنيف الســويرسية مقرًا له ،كما أسست
الــدول العربية «اتحــاد الربيد العربي»
عام  ،1972الذي اتخذ من مدينة دبي يف

للبريد
العصر الذهبي
املصدر  /كلية التمريض

وعىل الرغم من اخرتاع الهاتف يف ذلك
الوقت بالقرن العرشين إال أنه كان عرص
ذهبي للربيد ،وذلك نظرًا الرتفاع ســعر
املكاملات الهاتفية وعــدم وجود الهواتف
بالبيوت ،وكذلك الزدياد الربيد الشخيص
ونقله بالشحن الجوي الذي انتظم يف كل
دول العالم بعد الســالم الــذي جاء بعد
الحــرب العاملية الثانية مما شــجع عىل
الســفر والهجرة ،وتميــز الربيد بدرجة
كبرية من األمان يف ذلــك الحني حتى أن
األوراق املالية كانت ترسل ضمن الربيد.

تطور ملحوظ

ويف سلسلة التطورات الربيدية ظهر
التلكــس؛ وهو عبارة عــن نظام توجيه
الربقيات مشفرة ،فيستقبلها جهاز مماثل
يفك الشــفرة ويقدِّمها مطبوعة ،ثم ظهر
«الفاكس» يف ثمانينيــات القرن املايض،
وهو أقل تكلفــة من التلكــس ،ويقوم
بتصوير الرسالة وإرســالها هاتفيًا ،إىل
أن بدأ ظهــور الربيد اإللكرتوني يف مطلع
السبعينات بظهور جهاز الكمبيوتر.
وظهرت بدايات الربيد اإللكرتوني عىل
شــبكة أربانت «اإلنرتنت حاليًا» ،و تطوّر
إىل مراحل عديدة كان من بينها إرســال
«راي توملينسون» سنة  1971أوّل رسالة
تســتخدم الرمز «@» للفصل بني اســم
املستخدم ،وعنوان الحاسوب ،كما استقر
عليه الوضع اليوم،
ووصلنا اليــوم إىل قمــة التواصل
اإلنســاني عن طريق اإلنرتنت ،والهواتف
الذكية فال نشــكو من تأخر الرسالة أو
ارتفاع أســعار الربيد بعد دخول وسائل
التواصل الحديثة.

ﺗﺴﻌﺪ
ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺈﺳﺘﻘﺒﺎل إﻋﻼﻧﺎﺗﻜﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
News@qu.edu.sa

 02الثانية

العدد  21 | 99صفر  20 | 1441أكتوبر 2019
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

أقامها مركز االبتكار والملكية الفكرية بالجامعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية..

ندوة «حقوق الملكية الفكرية» تناقش حماية براءات االختراع
ودعم األفكار المبتكرة وتحويلها لمشاريع واقعية
أقامــت الجامعــة ،مُمثلة
بمركز االبتكار وامللكية الفكرية،
بالتعاون مع الهيئة الســعودية
للملكية الفكريــة ،ندوة «حقوق
امللكيــة الفكرية» ،يــوم الثالثاء
املوافق 9/2/1442هـ ،يف قاعة
االحتفاالت بكليــة الرتبية باملدينة
الجامعية ،برعاية معايل األســتاذ
الدكتــور عبد الرحمــن بن حمد
الداود ،مدير الجامعة ،وبحضور
وكالء الجامعة.
وعرب معايل مديــر الجامعة
خالل رعايته للندوة ،عن شــكره
وتقديــره للحضور مــن الهيئة
الســعودية للملكيــة الفكرية،
ومدينة امللك عبــد العزيز للعلوم
والتقنية ،مؤكــدًا عىل أن الجامعة
تفخر بكونها أول جامعة تتعاون
يف هذا املجال ،وبإذن الله ســوف
تكون هذه املناســبة هي خطوة
البدايــة إلنجــازات متعــددة،
ومســؤولية كبرية ،مؤكدًا عىل أن
الجامعة ســوف تعمل بإذن الله
وفق ما يتطلع إليــه الزمالء وما
نتطلع إليه بالجامعة ،سائال الله
تعاىل للجميع التوفيق.

وأضــاف :إن الجامعة تنعم
بدعم ســخي من حكومة خادم
الحرمني الرشيفني ،وســمو ويل
عهده األمني ،وبدعم ســمو أمري
منطقة القصيم ،وسمو نائبه ،كما
إنني أفخر بأني أعمل مع زمالء ال
يملون من كثــرة العمل واألعمال
املوكلة إليهم ،وسعيد بهذا التعاون
مع الزمالء يف الهيئة الســعودية
للملكية الفكريــة ،ومدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،وبإذن
الله سوف نصل إىل ما يهدف إليه
هذا املجال من خطط وطموحات
تكون يف مصــب تطلعات قيادتنا
الرشــيدة لتنميــة هــذا الوطن
املعطاء.
من جهته ،أوضــح الدكتور
عبدالله املحيميد املرشف عىل مركز
االبتكار وامللكية الفكرية ،أن دور
مركز االبتكار هو احتضان طرق
عمل جديــدة ومبتكرة لبيئة عمل
مثاليــة ،ودعم األفــكار املبتكرة
وتحويلها ملشاريع واقعية ،وتعزيز
االبتكار وربط األفكار مع الرشكات
القياديــة ،وكذلك رفــع معدل
براءات االخرتاع وحمايتها ،مشريًا

إىل أن تمكني وتشجيع االبتكار يف
الجامعات ،يتطلب وجود سياسات
تنظم عمليــة الحفاظ عىل حقوق
امللكية الفكرية.
وأوضح ،أن أهميــة امللكية
الفكريــة تتمحــور يف عــدة
مجاالت اجتماعيــا ،واقتصاديا،
وقانونيا ،حيث يســاهم الحفاظ
عىل حقــوق امللكيــة الفكرية يف
التشــجيع عىل االبتكار ،وحفظ
املال ،والتشــجيع عــى االجتهاد
يف األبحاث والدراســات ،كما أنه
يحمى املستهلك من الغش والتقليد
التجاري ،باإلضافة إىل أن امللكية
الفكرية تساعد يف تنمية وتطوير
الصناعات املحليــة ،وتحفز عىل
جذب االســتثمارات الخارجية،
وتحمــي حقــوق املبدعني من
التعدي عىل ممتلكاتهم وإبداعاتهم
الفكرية.
وأضــاف «املحيميــد» أن
مركز االبتــكار وامللكية الفكرية
يف الجامعــة يهــدف كذلك إىل
نرش الوعي حــول ثقافة االبتكار
وامللكية الفكرية ،وتحفيز االبتكار
واحتضان األفــكار االبتكارية،

باإلضافة إىل تبني املشــاريع منذ
بدايتها كفكرة مبتكرة ،وبنـــاء
شـــراكات اســـراتيجية مـع
الجهـات ذات العالقـة باالبتكار
وحقــوق امللكية الفكرية،
وحماية األفكار وتسجيلها
يف الهيئــة الســعودية
للملكية الفكرية ،واإلسهام
يف ربــط العالقــة بــن
املبتكرين واملســتثمرين،
واإلســهام يف تحويــل
األفــكار االبتكاريــة إىل
منتجات اقتصادية ،مشريًا
إىل هذا اللقــاء يهدف إىل
نرش مفهوم امللكية الفكرية
داخل املجتمــع الجامعي ،وذلك
باســتضافة كريمة مــن الهيئة
السعودية للملكية الفكرية ،التي
تعترب من ركائز مبادرات برنامج
التحول الوطني  ،2020لتنظيم
مجاالت امللكيــة الفكرية ودعمها
وتنظيمها وحمايتهــا وإنفاذها
ودعم التحــول لالقتصاد املعريف
للحفاظ عىل اســتدامة عمليات
األبحاث والتطويــر لدعم مؤرش
االبتكار واإلبداع يف تحقيق رؤية

2030م.
و تحــد ث
األستاذ عبدالله
ســليما ن

املعيــوف مديــر إدارة تمكني
احــرام امللكيــة الفكرية ،عن
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
ورؤيتها وأهدافهــا ،باإلضافة
إىل امللكيــة الفكرية ،ونشــأتها،
واملعاهــدات واالتفاقيــات ،مع
املنظمات امللكية األخرى بعدد من
الدول ،ومجاالت امللكية الفكرية

الداود خالل تكريم المعيوف

بشــكل عام ،وتمت اإلجابة عن
استفســارات ،بعد ذلك تحدث
األســتاذ أحمد محمد عســري
املدير التنفيــذي لحقوق املؤلف،
عن حقــوق املؤلــف ،والحقوق
املجاورة ،باإلضافة إىل ما يتعارف
عليه بحفظ الحقوق ،مع عرض
عدد من األمثلة لألبيات الشعرية،
والصور ،وكيفية حفظ حقوقها.

خالل الندوة

عددا من قرارات التعيين والتكليف في عدد من كليات وعمادات وإدارات الجامعة:
معالي مدير الجامعة ُيصدر ً
تمديد تكليف املهندس  /حمد بن محمد الشهوان،
ً
مرشفا عامًا عىل اإلدارة العامة للمشاريع بالجامعة.
تكليف األستاذ الدكتور  /فهد بن إبراهيم الضالع،
بالقيام بعمل املرشف العام عىل وحدة الوعي الفكري.
تكليف الدكتور  /ماجــد بن فيض العنزي ،مدي ًرا
تنفيذيًا ملدرســة تعليم قيادة السيارات ،باإلضافة إىل
عمله.
تكليف الدكتور  /سليمان بن عبدالله السحيباني،
ً
وكيل لكلية الحاسب للشؤون التعليمية.
تكليــف الدكتور  /عيل بــن عبدالعزيز الخليفة،
ً
وكيــا لكلية العلوم الصحيــة التطبيقية بمحافظة
الرس.
تكليف الدكتورة  /نــورة بنت إبراهيم الظويهر،
ً
وكيلة لكلية العلوم واآلداب بمحافظة األسياح.
تعيني الدكتور  /طارق بن إبراهيم املندرج ،وكيلً

لكلية الزراعة والطب البيطري للشؤون التعليمية.
ً
وكيلة
تعيني األستاذة  /هناء بنت سليمان القباع،
لكلية العلوم واآلداب بمحافظة البدائع.
تكليف الدكتــور  /عزام بن إبراهيــم الخليفة،
ً
وكيل لكلية الطب والعلوم الطبية للشؤون التعليمية
بمحافظة عنيزة.
تكليف الدكتور  /ســلطان بــن محمد العنزي،
ً
وكيل لكلية الطب والعلوم الطبية للمرحلة الرسيرية
بمحافظة عنيزة.
تكليف الدكتورة  /عائشــة بنت محمد الهديب،
ً
وكيلة لعمادة البحث العلمي لقسم الطالبات.
تجديد تعيــن الدكتــور  /حميدان بــن تركي
الحميدانً ،
وكيل لكلية الطب للشؤون التعليمية.
تكليف الدكتــور  /عبدالواحد بن محمد الحربي،
ً
رئيســا لقســم اللغة العربية بكلية العلوم واآلداب

بمحافظة الرس.
تجديــد تعيني الدكتــورة  /نورة بنــت عبدالله
ً
رئيسة لقسم الرتبية الخاصة بكلية العلوم
الخطيب،
واآلداب بمحافظة عيون الجواء.
تعيني الدكتور  /عيل بن عبدالله العطيفيً ،
رئيســا
لقسم الفيزياء بكلية العلوم.
تكليف الدكتور  /محمد بن صالح الفوزانً ،
رئيسا
لقســم الهندســة املدنية بكلية الهندسة بمحافظة
عنيزة.
تعيني الدكتور  /عيل بن عبدالعزيز البويديً ،
رئيسا
لقسم األشعة والتصوير الطبي بكلية الطب والعلوم
الطبية بمحافظة عنيزة.
تكليف الدكتور  /عمر بن محمد العوادً ،
رئيســا
لقسم الهندسة املدنية بكلية الهندسة.
تعيني الدكتور  /محمد بن عبدالله الفالحً ،
رئيسا

لقسم الرتبية الخاصة بكلية العلوم واآلداب بمحافظة
الرس.
تعيني الدكتور  /عيل بن عايد العنزيً ،
رئيسا لقسم
االستعاضة السنية بكلية طب األسنان.
ً
رئيسا
تعيني الدكتور  /محمد بن سعيد الحربي،
لقسم جراحة العظام بكلية الطب
تعيــن الدكتور  /وليد بن إبراهيــم العبداملنعم،
ً
رئيسا لقسم علم األمراض بكلية الطب
تجديد تكليف األستاذ  /عبدالله بن إبراهيم العتيق،
للقيام بعمل مدير إدارة االتصاالت اإلدارية بالجامعة.
تكليف األستاذ  /نايف بن إبراهيم املشيقح ،بعمل
مساعد مدير عام إدارة املتابعة بالجامعة.
تكليف الدكتور  /محمد بن ســعيد بن ســليم
الحربي رئيسا ً لقسم النســاء والوالدة بكلية الطب
باإلضافة لعمله.
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مدير الجامعة يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «بياك» إلعداد محفظة للملكية الفكرية

«الداود» :التعدي على حقوق الملكية الفكرية للغير خيانة ..والجامعة
فرضت عقوبات على المخالفين
شــهد معايل األستاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الداود ،مدير
الجامعــة ،مؤخرا ،بمقــر البهو
الرئيس باملدينة الجامعية ،توقيع
اتفاقية تعاون بني مركز االبتكار
وامللكيــة الفكريــة بالجامعة،
والرشكة املشــغلة لربنامج بادر
يف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنيــة (رشكــة حاضنــات
ومرسعات األعمال -بياك) ،وذلك
بهــدف إعداد محفظــة للملكية
الفكرية تشــمل سياسات امللكية
الفكريــة والالئحــة التنظيمية
والدليل اإلجرائــي ملركز االبتكار
وامللكية الفكرية بالجامعة.
وتأتي هــذه االتفاقية حرصا ً
من مركز االبتكار وامللكية الفكرية
بالجامعة ،عىل إعداد سياســات
متكاملة ومتوافقة مع رؤية اململكة
2030م ،وخطة التحول الوطني
2020م ،من خالل إعداد سياسات
وأنظمة عمل املركز وتعزيز مفهوم
امللكية الفكرية عرب إقامة الدورات
التدريبية وورش العمل ،حيث وقع
عن الجامعة األستاذ الدكتور أحمد
الرتكي وكيل الجامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي ،إىل جانب
خالد بن يوســف املحفوظ مدير
التطويــر والــراكات يف رشكة
«بياك» ،بحضــور وكيل الجامعة
للشؤون التعليمية الدكتور محمد
العضيب.
ورحب معايل مدير الجامعة
بكافــة الحضور مــن الجامعة
وخارجها ،مبار ًكا توقيع االتفاقية،
ومؤكدًا عىل أن الجامعة قد بدأت

خالل توقيع االتفاقية

منذ وقــت مبكر بإنشــاء لجنة
ملتابعــة أي تعدي عــى حقوق
امللكية الفكرية ،وتم فرض بعض
العقوبات ،مشــرً إىل أن الجامعة
تعترب التعدي عــى حقوق الغري
خيانة ،إضافــة إىل أنه تم إيقاف
عدد مــن الرتقيــات يف املجلس

العلمــي لهذا الســبب ،مبينًا أن
الجامعــة ترحب باســتضافة
الندوات والربامج بهذا الخصوص،
داعيًا اللــه بالتوفيق والســداد
للجميــع ،وأن يوفق العاملني عىل
تنفيذ االتفاقية بما يحقق مصلحة
الطرفني.

ومن جانبه ،أوضح الدكتور
عبداللــه املحيميــد املرشف عىل
مركز االبتــكار وامللكية الفكرية
بالجامعة ،أن هذه االتفاقية تهدف
إىل بنــاء األنظمة والسياســات
املتعلقة بحقــوق امللكية الفكرية،

وتأهيل فريق العمــل بالجامعة
وتعزيــز الوعي بأهميــة امللكية
الفكرية ،إضافــة إىل دعم وتوليد
واســتغالل امللكية الفكرية لكافة
قطاعــات وأقســام الجامعــة،
والالئحــة التنظيميــة للمركز،
والدليل اإلجرائــي ،وكذلك عمل

قاعدة بيانــات للمســتثمرين،
واالستفادة من الخربات واملرافق
املتاحة لــدى الطرفني عىل أن يتم
التنســيق بينهما مسبقاً ،كما أنه
يبدأ العمل بهذه االتفاقية اعتبارا ً
من تاريــخ توقيعها من الطرفني
وملدة سنة واحدة ميالدية.

دورة تدريبية بمكتب شؤون الخريجين عن كيفية استخدام شبكة «لينكد إن» بفعالية
أقــام مكتب شــؤون
الخريجني والتنميــة املهنية
بالجامعة ،يوم الثالثاء املايض،
دورة تدريبية بعنوان «كيف
تســتخدم شــبكة لينكد إن
 LinkedInبفعالية»؟ قدمها
الدكتــور عبدالرحمن صالح
الرتكي ،وذلك عىل مرسح كلية
االقتصــاد واإلدارة للطالب،
ومرسح كلية االقتصاد واإلدارة
للطالبات.
وتضمنت الدورة تعريفا
بالشبكة وأهميتها والطريقة
الصحيحة إلدخــال البيانات
فيهــا لضمــان وصولهــا
للرشكات وأرباب العمل ،كما
تضمنــت املحــاور األخطاء
الشائعة التي يقوم بها بعض

املستخدمني وطريقة تفاديها،
والتعريــف بموقع لينكد إن،
الــذي يعترب مــن أهم وأكرب
شبكات التواصل عىل املستوى
املهني والــذي يضم أكثر من
 400مليون مســتخدم من
جميع أنحاء العالم.
وتأتــي أهمية هذا املوقع
يف أنه يجعلك متصل دائما ً مع
كل مــن تعرفهم ،كما يمكنك
من أن تتبادل املعرفة واألفكار
والفــرص ،باإلضافة إىل تعلم
كيفيــة إدارة هويتك املهنية،
والتواصل مــع فرص العمل
املتاحــة من خــال املوقع،
ويف الختام تم منح شــهادات
حضــور لكافة املشــاركني
بالدورة.

خالل الدورة
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ورشة عمل في عمادة التطوير والجودة حول «آلية المراجعة الداخلية
لجودة البرامج األكاديمية»

أقامت الجامعــة ،ممثلة يف عمادة
التطويــر والجــودة ،األربعاء املايض
املوافق 17/2/1441هـ ،ورشة عمل
يف مقر مركز تنمية القيادات والقدرات،
بعنوان «آلية املراجعة الداخلية لجودة
الربامج األكاديمية للعمادات واإلدارات
للعام الجامعــي  ١٤٤١/١٤٤٠هـ»،
وذلك بهدف تأهيل املراجعني الداخليني
للربامج األكاديمية وعمادات واإلدارات،
وكذلــك تعريف املشــاركني يف عملية
املراجعة بالنماذج واألدوات املستخدمة
لقياس مســتويات الجودة يف الربامج
والعمادات واإلدارات ومدى اتســاقها
مــع املعايــر األكاديميــة واإلدارية،
حيث قدم الورشــة الدكتور ســلطان
املحيميد عضو باللجنة الدائمة للجودة
بالجامعة ،والدكتور بدر الحربي وكيل
عمــادة التطوير والجــودة للجودة.
من جهته ،أكــد الدكتور بندر املطريي
عميد عمــادة التطويــر والجودة ،ان
هذه الورشــة تأتي ضمن جهود إدارة
الجامعــة ،ممثلــة بوكالــة الجامعة
للتخطيط والتطويــر والجودة وعمادة
التطوير والجودة وامتــدادا ً لعمليات
توكيد نظام ضمان الجودة يف الجامعة،
ً
مضيفا أنهــا تهــدف يف مجملها إىل

تهيئة الفرق املشــاركة يف عملية تقويم
الربامج األكاديميــة والوحدات اإلدارية
يف جولتها السادســة ،وذلك من خالل
اســتعراض آليات املراجعة والتحقق

التي أقرتها اللجنة الدائمة للجودة وفق
معايري املركز الوطني للتقويم واالعتماد
األكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم.
كما أشــار «املطــري» إىل أن أهمية

هذه الورشــة تنبثق من أهمية الجودة
األكاديميــة يف التعليم العايل وســعي
جامعة القصيــم إىل تحقيقها يف كافة
وحداتها وفقــا ً ملعايري جهات االعتماد

الوطنية والعامليــة ،وذلك يف إطار آلية
موحدة وشفافة ومعلنة لكافة الجهات
التي ستخضع لعملية التقويم يف جولة
هذا العام.

جانب من ورشة العمل

دورة تدريبية حول «حياة الباحث» بعمادة البحث العلمي للباحثين وطلبة
الدراسات العليا
أقامــت الجامعــة ،مُمثلة
بعمادة البحث العلمي يوم اإلثنني
املــايض ،دورة تدريبية بعنوان
«حياة الباحــث» ،قدمها عضو
هيئة تدريس بالجامعة الدكتور
عبد الله بن دخيل الله املنترشي،
وذلــك بمقر مــرح العيادات
الطبيــة باملدينــة الجامعيــة،
واســتهدفت الــدورة الباحثني
وطــاب وطالبات الدراســات
العليا ،حيث تم خــال الدورة
مناقشــة عدد من املحاور منها:
مفهوم حيــاة الباحث ،ومجاالت
حياته ،إضافــة إىل قوانني حياة
الباحث.
وتحدث الدكتــور عبدالله

املنتــري خالل الــدورة عن
الربنامج الزمني للباحث ،ومبدأ
الخصوصيــة ،ومبــدأ التغيري،
ومبدأ التفاوت ،ومبدأ املسؤولية،
باإلضافــة إىل مفهــوم حيــاة
الباحث ،واألسلوب الذي يمارس
به الباحــث إدارة وقته من حيث
االهتمامات واملمارسات اليومية
السائدة .كما تناول «املنترشي»
مجاالت حياة الباحث وجوانبها،
ومنها الجانب الروحي ،الجانب
املعــريف ،والجانب الجســمي،
والجانب النفــي ،باإلضافة إىل
الجانب االجتماعــي ،والجانب
املايل ،والجانب الرتفيهي ،وقوانني
تحسني حياة الباحث.

أثناء الدورة
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تشاوريا مع
اجتماعا
وكيل الجامعة للدراسات العليا يعقد
ً
ً
مؤسسة الراجحي للتمويل التنموي لتأسيس محفظة تمويلية
عقــد وكيــل الجامعة
للدراســات العليا والبحث
العلمي األســتاذ الدكتور
أحمــد الرتكــي ،اجتماعا
تشــاوريا مع سعادة املدير
التنفيذي ملؤسسة الراجحي
للتمويل التنموي األســتاذ
محمد الخميس ملناقشــة
التعــاون بــن الجامعة
واملؤسسة يف مجال تأسيس
محفظة تمويلية ملســاعدة
الراغبــن يف اســتكمال
الدراسات العليا.
وتهــدف الجامعة من
خالل التعاون مع مؤسسة
الراجحي للتمويل التنموي،

د .فهد بن سليمان األحمد

إىل تأسيس محفظة تمويلية
تعليمية تخدم املستفيدين
خريجــي الجامعة وطالب
الدراسات العليا ومساعدتهم
عىل ســداد الرسوم املقررة
الستكمال دراســتهم بما
يخفف األعباء املالية عليهم
ويســاهم يف تطوير وتنمية
البحث العلمــي بما يتوافق
مع رؤية اململكة .2030
كما سيشــمل التعاون
بــن الجامعة واملؤسســة
خدمة الراغبــن يف إكمال
دراســاتهم العليا ،وتطوير
مهاراتهم من خالل الربامج
املقدمة من الجامعة.

«بعدين»

خالل االجتماع

مدرسة تعليم القيادة بالجامعة تشارك في «ملتقى
شقائق الرجال»
دالل الرشيدي
شاركت مدرسة تعليم القيادة
بالجامعــة يف ملتقى شــقائق
الرجال ،الذي أقيم مؤخ ًرا بديوان
إمارة املنطقة بمشاركة أكثر من
 350قيادية من قياديات منطقة

القصيم ،حيــث حرضت امللتقى
مديرة املدرسة األســتاذة رقية
ســليمان الصقية ،والتي قدمت
نبذة تعريفية عن املدرســة وعن
خدماتهــا املجتمعية ،وما تقدمه
للمرأة ،كما تم استعراض لفيديو
تعريفي باملدرســة يحتوي عىل

عزيزي الطالب

إنجازات وإحصائيات وتطورات
املدرسة خالل أشهر منذ إنشائها
وحتى اآلن.
مــن جانبه ،وجــه صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود أمري
منطقة القصيــم ،بإطالق ثالث

مبادرات لتعزيــز تمكني املرأة
باملنطقة عرب تشكيل أمانة عامة
للملتقى ،كما وجه بإطالق جائرة
باســم جائزة شــقائق الرجال،
وإنشــاء منصة لجمع كل السري
الذاتية لقياديات املنطقة النسائية
املتميزة.

تناول طعــام اإلفطار يف غرفته ورشب شــيئا من كوب
الشــاي وأمسك بجواله يطالع يف املســتجدات ..تذكر أن
املحارضة األوىل لم يبق له فيها إال ســاعتني ويحرم ..قام
مرسعا ترك شــيئا من الســندويتش عىل الطاولة ..كوب
الشاي لم يكمله..
رجع مــن الجامعة متعبا ..أثنــاء خلع ثوبه رضب كوب
الشــاي املتبقي من الصباح بيده ..انســكب عىل الطاولة
وأرض الغرفة ..واملشــكلة يف كل ما سبق تكمن يف توقيعه
اتفاقية مع (بعدين ).
يف مشــوار مع صديقه اشــريا وجبتي عشــاء من أحد
املطاعم ..ال تزال آثارها باقية ..تنظر يف سيارته فرتى كوما
من البقايا ..املالبــس الداخلية ..أكواب وعلب املرشوبات..
وعاء البطاطس ..قارورة املاء ..غالف الشكوالتة ..بحجة
(بعدين) أوديها املغسلة.
طلبت منه أمه أن يذهب إىل الخياط قبل ازدحام املوســم
واقرتاب العيــد وظل يماطل بها ..اليــوم ..غدا العرص..
نهاية األسبوع ..يف مساء العيد اشرتى ثوبا جاه ًزا إرضا ًء
ألمه ..واملشكلة تكمن يف (بعدين).
يظهر صوت يف الســيارة ويختفــي ..زاد قليال ..أصبح
مزعجا له ..اضطر إليقاف السيارة ،ومن ثم حملها وتغيري
(فحمات) الفرامل مع (الهوبــات) ..تضاعفت التلفيات
والتكاليف والسبب (بعدين).
اقرتبــت االمتحانات ســيبدأ املذاكرة يف بداية األســبوع
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كلية المجتمع ببريدة تقيم ندوتين عن «خطر األلعاب اإللكترونية» و«فن إدارة الوقت»
لطالب المرحلة الثانوية
عبدالله الرضيمان
أقامــت كليــة املجتمــع
بربيدة ،نــدوة علمية يف ثانوية
القريوان بعنوان «خطر األلعاب
اإللكرتونيــة» ،نظمتها وحدة
الرشاكة وخدمــة املجتمع يوم
األربعاء املايض املوافق بتاريخ
١٧/٢/١٤٤١هـــ ،وقدمها
كال ً من :الدكتور محمد الراشد
والدكتور عبــد النارص رايض،
واستفاد منها ١٣٠طالب .حيث
ناقشــت الندوة تأثري األلعاب
مــن الناحية النفســية ،والتي
تجعل الشــباب أكثــر عرضة
لالضطرابات السلوكية والقلق
واالكتئــاب وزيــادة العنف،

إضافــة إىل تأثريها من الناحية
االجتماعيــة ،حيــث يصاب
الشــباب باالغــراب عن األهل
واألرسة ،كمــا تضعف الروابط
االجتماعية ،وقدمت الندوة عددا
من املقرتحات برضورة الحد من
اإلرساف يف اســتخدام األلعاب
اإللكرتونية ،والبعد عن األلعاب
اإللكرتونية التــي تحمل طابع
العنف والقتــل والتدمري .كما
أقامت وحــدة الرشاكة وخدمة
املجتمع بالكليــة أيضا ،ندوة
أخرى يف ثانوية الرياض بعنوان
«فن إدارة الوقت» ،يوم الثالثاء
املوافــق ١٦/٢/١٤٤١هـــ،
قدمها الدكتور محمد نشــوان
بحضور  ١٥٠طالب .وتناولت

الندوة عــدة محــاور منها:
بعــض الحقائق عــن الوقت،
ومــاذا تعنــي إدارة الوقت؟،
باإلضافة إىل مضيعات الوقت،
وقواعد هامة يف تنظيم الوقت،
كما هدفــت هذه النــدوة إىل
تنميــة إدراكات املشــاركني
بأهمية الوقــت باعتباره أحد
املوارد النادرة لتحقيق أهداف
اإلدارة ،وتوضيح أسباب فقدان
الســيطرة عىل الوقت ،وبيان
اآلثــار الناتجة عنهــا وكيفية
التعامل معهــا ،وكذلك تنمية
مهارات املشــاركني يف اإلدارة
الفعالة للوقت لزيادة قدراتهم
العملية لتنظيم الوقت والتحكم
فيه.
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األمير فيصل بن مشعل :ما يقدمه المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة
مرآة حقيقية لدعم الجهات في تنفيذ خططها االستراتيجية
أكد صاحــب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيــز أمري منطقــة القصيم  ،عن
فخره واعتزازه بما يقدمه املركز الوطني
لقياس أداء األجهزة العامة من عمل حيوي
مهني محرتف مساهم يف رفع كفاءة أداء
األجهزة ،مشريا ً سموه عىل أن املركز مرآة
حقيقية للجهــات الحكومية ،وما يقدمه
من خدمات عالية الجودة ســتكون عامالً
مســاهما ً للرفع من معــدل اإلنجاز لدى
األجهزة العامة.
وقال سموه  :ان ما يساهم به املركز
الوطني لقيــاس أداء األجهزة العامة هو
دعم لألجهــزة يف تنفيذ غاياتها وخططها
االســراتيجية وفق مؤرشات تســهم يف
تحقيق أهدافها ومبادراتها ومرشوعاتها
املعتمــدة ,وتحديد أوجه الصعوبات التي
تواجهها يف مسارها ,وعامل مهم يف تعزيز
قدراتها عرب اقــراح الحلول واالقرتاحات
املناســبة للرفع من كفــاءة األداء لديها
خدمة ألبناء هذا الوطن املبارك.
وبني ســمو أمري منطقــة القصيم
عىل أن هناك بعض األجهــزة الحكومية
واملحافظــات باملنطقــة لديها قصور يف
األداء وعليها العمل عىل رفع معدل أداءها
واالرتقاء اىل املستوى املطلوب ,مؤكدا ً عىل
أن كل مســؤول لم يتم تكليفه اال لخدمة
هــذا الوطن ومواطنيــه ومواطناته بكل
أمانة وإخالص ,مقدما ً شكره ملدير املركز
الوطني عىل ما يقدمه املركز من إيجابية
لألجهزة العامة ,سائالً املوىل عز وجل أن
يبارك بالجهود.
جاء ذلك يف كلمة سموه خالل الجلسة
األســبوعية مع املواطنني بقرص التوحيد
بمدينة بريــدة ،بحضور األمري متعب بن
فهد الفيصــل الفرحان ،وأصحاب املعايل
والفضيلــة ووكالء اإلمــارة ومســؤويل
القطاعات الحكوميــة والخاصة ورجال
األعمال وأهايل املنطقة ،التي كانت بعنوان
«أضــواء عىل مركــز أداء» ،قدمها مدير
املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة
املهنــدس إبراهيم بــن عبدالعزيز نياز

الذي بني يف مستهلها تاريخ انشاء املركز
الوطني لقياس أداء األجهزة العامة «أداء»
بموجب قــرار مجلس الــوزراء بتاريخ
1437هـ برئاســة صاحب السمو امللكي
األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ويل

العهد نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير
الدفاع ـ حفظه الله ـ وعضوية ســبعة
من أًصحاب املعايل الوزراء ,مشــرا ً عىل
أن املركز لديه طموح عال لتحقيق نتائج
إيجابية لخدمة الوطن واملواطن ,مبينا ً عىل

أن املركز يعمــل عىل قياس مؤرشات أداء
األجهزة العامة مــن خالل تطبيق نماذج
ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها
وفاعليتهــا وأصدر عــدة تقارير دورية
عىل مدى تحقق تقــدم املبادرات وحاالت
مؤرشات األداء وقياس رىض املســتفيدين
عن الخدمات الحكومية.
وأشار مدير مركز أداء عىل أن املركز
قدم  1200مبــادرة وتم تدريب اكثر من
 10آالف موظف لتعزيــز مؤرشات أداء
األجهزة العامة والعمل عــى تطويرها,
مضيفا ً عىل أن من مهــام املركز اعتماد
تقارير نتائــج أداء األجهزة العامة والتي
يمكن توظيفها يف مراجعة وتحسني األداء
الحكومي ,ودعم عمليات تحسني الخدمات
الحكومية وتطويرها مــن خالل قياس
جودة الخدمات ورضا املستفيدين ,ودعم
األجهزة العامة يف تنفيذ غاياتها وخططها
االســراتيجية وفق مؤرشات تســهم يف
ضمــان تحقيــق أهدافهــا ومبادراتها
املعتمدة ,وتحديد املخاطر التي تواجهها
األجهزة وأوجه الصعوبات يف مســارها
لتحقيق األهداف واقرتاح الحلول املناسبة
ملعالجتها ,باإلضافة إىل نرش ثقافة قياس
ومراجعــة تحســن أداء األجهزة العامة
وتعزيز قدراتها يف هذا املجال.
وأملح املهندس نيــاز عن قياس أداء
األجهزة العامة يقوم عىل املواءمة وجمع
البيانات واعداد التقارير ,مشــرا ً عىل أن
املركز تابع مستوى األداء لدى  97جهاز,
وقدم  73تقريرا ً ربعي لألجهزة للمساهمة
يف عكــس ضمــان تحقيــق األهداف
واملبادرات لخدمة ورضا املســتفيدين,
وأن قياس تجربة املســتفيد اشتمل عىل
االستبيانات ومجموعة الرتكيز واملتسوق
الخفي والتي ســعى املركز إىل تحقيقها
عــى أرض الواقع عرب  2800متســوق
خفي لعام 2019م لإلطالع عىل مستوى
الخدمات العامــة املقدمة والتعرف بدقة
عىل مســتوى األداء وتقديم التوصيات
الالزمة لتحسني مستوى الخدمات لتلك
الجهات ,مؤكدا ً عىل أن أحد أهم توصيات

قسم الموهوبين بتعليم عنيزة ينال جائزة التميز في كفاءة
ترشيح الموهوبين ويعرض تجربته الناجحة
نالت إدارة التعليم بمحافظة
عنيزة جائــزة التميز يف كفاءة
ترشيح املوهوبني (بنني) ،وذلك
خالل الحفل الذي أقيم بوزارة
التعليــم بالريــاض ،برعاية
معايل وزير التعليــم الدكتور
حمد بــن محمد آل الشــيخ،
وبحضور معــايل نائب وزير
التعليم الدكتــور عبدالرحمن
بن محمد العاصمي ،وحضور
معايل األمني العام ملؤسسة امللك
عبدالعزيز ورجالــه للموهبة
واإلبــداع الدكتور ســعود بن
سعيد املتحمي ,وحضور املدير
التنفيــذي للمركــز الوطني
للقياس الدكتور عبدالله بن عيل.

حيــث كرم معــايل نائب
وزير التعليم ،ومعايل أمني عام
موهبة ،وسعادة املدير التنفيذي
للمركز الوطني للقياس ،إدارة
تعليم عنيزة إضافــة إىل عدد
مــن إدارات التعليــم املتميزة
عىل مســتوى اململكة يف كفاءة
الرتشيح للموهوبني خالل العقد
األول من عمر الربنامج الوطني
للكشف عن املوهوبني.
من جهتــه ،أوضح رئيس
قســم املوهوبني بتعليم عنيزة
األســتاذ عادل بن ســليمان
املهنــا ،أن النســخة الجديدة
من الربنامج الوطني للكشــف
عن املوهوبــن يف عامه العارش

تتميز باالختبار املحوســب يف
مقيــاس املوهبــة ،إضافة إىل
زيادة عدد الصفوف الدراسية
التي يتاح لطالبها أداء االختبار،

حيث يتــاح االختبار يف جميع
الصفوف الدراسية من الصف
الثالث االبتدائي وحتى الصف
األول الثانوي.

ويل العهــد ـ حفظه اللــه ـ هو اطالق
تطبيــق «وطني» ليعرب مــن خالله كل
مستفيد عن مستوى أداء الخدمات العامة
ومشاركة أفكاره لتحسينها وتمكينه من
االطالع عىل تقييم املستفيدين وأفكارهم
التطويرية للخدمــات الحكومية ,مبينا ً
عىل أن املواقع التــي تم العمل عليها من
خالل التطبيق اشــتملت عىل  32جهازا ً
عاما ً وســاهم يف خدمــة  1150مدينة
وقرية وقدم من خاللــه  80ألف خدمة
الكرتونية ,مضيفا ً عىل أن املركز ساهم يف
تطوير انشاء منصة األداء الدويل لقياس
أداء األجهزة العامة ألكثر من  200دولة
من خالل منصة تفاعلية تتيح استعراض
اهــداف التنمية املســتدامة لها عرب 12
مجاال ً مختلفــا ً ومن خالل  1000مؤرش
دويل تشــتمل عىل الصناعة واالقتصاد
والتقنيــة والعمالة والصحــة والطاقة
واألمن والعدالة والتعليم والبنية التحتية
والتنمية االجتماعية.
وأكد املهندس نيــاز عىل أن منطقة
القصيــم تفوقت يف مــؤرش األداء العام
عرب عدد من املؤرشات التي اشتملت عىل
االمتثال للمتسوق الخفي بنسبة ,83%
وتلقي الدعم الحكومي للتوظيف بنسبة
 ,89%وتلقي الرعاية الصحية بنســبة
 ,82%ورحلة اســتقدام العمالة املنزلية
بنســبة  ,81%وخدمة الطوارئ الطبية
بنســبة  ,79%مشــرا ً عىل أن القصيم
حققــت كذلك نتائــج إيجابية يف قياس
تجربة املستفيد لألجهزة الحكومية والتي
اشــتملت عىل تحقيق قطاع املرور نسبة
 77%وقطاع الجوازات  84%واملؤسسة
العامة للتقاعد  89%والخطوط الحديدية
«ســار»  91%واألحــوال املدنية 79%
حيث تعترب تلك النســب تحقق االمتثال
العايل ملؤرشات األداء عىل مستوى اململكة.
ويف نهاية الجلسة  ،شارك العديد من
الحضور بطرح مداخالتهم حول تعزيز
مســتوى األداء لدى األجهزة وطرح عدد
مــن الرؤى التي تســاهم يف رفع معدل
مستوى الخدمات املقدمة للمستفيدين.

اتفاقية لتعزيز برامج التطوع بصحة القصيم

أبرمت املديرية العامة للشــؤون
الصحية بمنطقة القصيم رشاكة مع
فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية
باملنطقة ،وتهــدف إىل تفعيل برامج
املشــاركة املجتمعية بني القطاعات
الحكوميــة وتحقيق أهــداف رؤية
اململكــة  .2030وقعا االتفاقية املدير
العام لصحة املنطقة مطلق بن دغيم
الخمعيل ومدير عام فرع وزارة العمل
والتنمية االجتماعية بالقصيم الدكتور
فهد املطلق .وتتضمن االتفاقية تسخري
كافة اإلمكانات املتوفرة للمستفيدين

من برامج التنمية االجتماعية والرعاية
اإليوائية ،واملساهمة يف تنفيذ مناشط
املســؤولية املجتمعية لوزارة العمل
وتبادل الخربات ونرش ثقافة التطوع،
وإقامــة برامج توعويــة وتثقيفية
وصحيــة بجميــع التخصصــات،
باإلضافة إىل تقديــم دورات تدريبية
بحسب نظام التطوع ودعم املبادرات
واألنشطة التطوعية املختلفة ،وتحفيز
وتشــجيع العمــل التطوعي برصد
ســاعات تطوعية بمنصــة تطوع
للمشاركني.
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محافظ عنيزة يرعى حفل ختام برنامج التمكين
االجتماعي «تَ َمكُّ ن» ..ويتوج الفائزين
رعى سعادة محافظ عنيزة
عبد الرحمن بن إبراهيم الســليم،
مؤخرا الحفــل الختامي لربنامج
التمكــن االجتماعــي “ تَ َم ُّكن”،
الــذي تســتضيفه إدارة تعليم
عنيزة ،بحضــور ممثيل وفود 47
إدارة تعليمية من مختلف مناطق
اململكة ،وبحضور ســعادة مدير
تعليم عنيزة األســتاذ محمد بن
ســليمان الفريــح ،ومدير إدارة
النشاط االجتماعي بوزارة التعليم
وليد بن فهــد الحمود ،وعددا من
القيادات التعليمية ،حيث يعد هذا
الربنامج أحد الربامــج الجديدة
واملبتكرة التي ترشف عليها وزارة
ً
ممثلة بالنشــاط الطالبي
التعليم،
االجتماعي.
وتوج محافــظ عنيزة ،خالل
الحفل ،اإلدارات التعليمية الفائزة
يف برنامج التمكــن االجتماعي،
حيث حصلــت إدارة تعليم صبيا،
واإلدارة العامــة للتعليم باملنطقة

الرشقيــة ،وإدارة تعليم القريات،
عىل املستوى الذهبي ،فيما جاءت
إدارة تعليم القنفذة ،وإدارة تعليم
النماص ،وإدارة تعليم الزلفي يف
املســتوى الفيض ،يف حني حصلت
إدارة تعليم وادي الدوارس ،واإلدارة
العامة للتعليــم بمنطقة الباحة،
واإلدارة العامــة للتعليم بمنطقة
جازان عىل املستوى الربونزي.
وانطلق الحفــل فور وصول
سعادة املحافظ ملقر الحفل بعزف
الســام امللكي ،ثــم ألقى رئيس
شعبة النشاط االجتماعي األستاذ
أحمد الفــره كلمــة إدارة تعليم
عنيزة وأكد فيها عىل أن النشــاط
الطالبي االجتماعي قد شهد ً
نقلة
كبرية وملموســة ،حيث انطلقت
املشــاركات النوعيــة والخدمات
املجتمعية واملنافســات املركزية،
التي تواكب رؤيــة الوطن رؤية
 ، 2030حتى العمل التطوعي يف
ميداننا الرتبوي ،والذي أصبح له

إطارا ً منظماً ،وأدلة واضحة تُ َس ِّي
عمله ،وتســاهم يف نــر ثقافته
وبرامجه بأسلوب علمي وتربوي،
ورؤيةٍ واضحةٍ  ،حيث تستضيف
محافظة عنيزة هذا الحدث لتكون
هي مستضيفة النسخة األوىل من
برنامج التمكني االجتماعي ( تَ َم ُّكن
) ،مشريا إىل أن هذا الجهد املبذول
من جانب اإلدارة قد تكلل بالنجاح
بفضل من الله ،ثم بجهود الجميع،
كما تم خالل الحفل عرض أوبريت
إنشادي بعنوان “أنا هنا” ،كما تم
تقديم عرضــا مرئيا عن الربنامج

االجتماعي.
ويســعى برنامــج “ تَ َم ُّكن
“ إلكســاب الطالــب القدرة عىل
االندمــاج اجتماعيــا ً والتفاعل
مع بيئته املحيطــة ليكون فاعالً
نافعا ً مســاهما ً يف بناء مجتمعه
والرقي بوطنه معتزا بشــخصيته
وهويته ..حيث وضــع الربنامج
رؤية عنوانها (نحو نش ٍء متمكن
اجتماعياً) ،يستهدف من خاللها
جميع الطــاب من جميع مناطق
ومحافظــات اململكة بواقع طالب
ومرشف من كل إدارة تعليمية.

تعليم القصيم يفتتح المعرض اإلرشادي الدائم بالمنطقة
افتتــح مدير عــام التعليم
بمنطقة القصيم صالح الجارس،
املعرض اإلرشــادي الدائم لتعليم
املنطقة املقام بمقر وحدة التنمية
املهنية بمدينــة بريدة  ،بحضور
مدير جامعة املســتقبل باملنطقة
الدكتور عيل الســيف ،وعدد من
القيادات التعليمية.
ويهدف املعــرض إىل تعزيز
الربامج الوقائية والعالجية ،للعديد
من الظواهر والحاالت السلوكية،
للطــاب والطالبــات ،وجميع
منتســبي التعليم ،باإلضافة إىل
إبراز الدور الرتبوي والســلوكي
الذي يســتهدفه اإلرشاد الطالبي
 ،ســعيًا لخلق املناخ األمثل ،لبيئة
تربويــة جاذبة ومحفــزة ،ذات
مخرجات تعليمية متميزة.

ويضــم املعــرض العديد
من األركان والزوايــا التعريفية
والتوعويــة للربامــج والخطط
اإلرشــادية املقدمة طوال العام
الــدرايس ،مــع تبيــان أثرها

ومقاصدها عىل املشــهد العلمي،
وكيفية تطبيقهــا وتنفيذها ً
وفقا
للمســوحات البيانيــة للحاالت
والقضايا ،التي يعمل عىل تحليلها
ودراســة ظروفهــا العديد من

املختصــن واملهتمني لإلرشــاد
الطالبي .كما يشــتمل املعرض
عىل أجنحــة خاصة عــن دور
املرشد الطالبي واإلدارة املدرسية
يف التعامــل مع حــاالت اإليذاء،
وطرق اكتشــافها عند الطالب،
وكيفية عالجهــا ،ويُربز املعرض
أهــداف ورؤيــة برنامج خفض
العنف “رفق” وأهمية ورســالة
هذا الربنامــج  ،وتدريب الطالب
سلوكيًا وذهنيًا يف كيفية الترصف
الواجب ملواجهة املواقف املسيئة،
كمــا يحوي ركنًــا يحكي أهمية
التوعية بأرضار التدخني ،وطرق
الوقاية واإلقالع عنه ،والعديد من
النشــاطات والربامج اإلرشادية
املطبقــة واملعمول بهــا يف كافة
املدارس.

مركز التميز في تعليم القصيم يحصل على «شهادة اآليزو في الجودة»
حصل مركز التميز باإلدارة
العامة للتعليــم بمنطقة القصيم
عىل شهادة اآليزو يف الجودة (ISO
 )9001:2015يف مجــال جودة
ً
محققا األسبقية
العلميات اإلدارية،
من بني جميــع مراكز التميز عىل
مستوى وزارة التعليم يف اململكة.
وعقد مدير عام تعليم القصيم
صالــح الجــارس يف مكتبه بمقر
اإلدارة اليوم ،لقاء مع مدير مركز
التميــز يف اإلدارة العامة عبد الله
الحبيرت ،ومنسوبي املركز ،بحضور
عدد من القيــادات التعليمية ،قدم
خالله الشكر والتقدير للجميع عىل
ما بذلوه من جهود وقدرات أثمرت

منج ًزا يحســب لجميع منسوبي
ومنسوبات تعليم القصيم واملتمثل
بالحصول عىل شــهادة اآليزو يف
مجال جودة العمليات اإلدارية.
من جهته أوضح مدير مركز
التميز عبدالله الحبيرت ،أن شهادة

اآليزو (  )ISO 9001:2015التي
حصــل عليها املركز يف مســتوى
الجــودة وإدارة العمليــات تعد
ثمرة جهود كبــرة وقف خلفها
دعم ومتابعة املدير العام والعمل
الحثيث من قبل املساعدة التعليمية

هيفا اليوسف.
وأشــار الحبيرت إىل أن مركز
التميز وحدة إدارية مرتبطة باملدير
العام وهو معنــي بتحقيق التميز
واستدامته ورعاية الجوائز املحلية
واإلقليمية والعاملية ،حيث يرشف
املركز عــى عدة جوائــز محلية
وخليجيــة ودوليــة ،منها جائزة
التعليم للتميز ،وجائزة الشــيخ
محمد بــن إبراهيم الخضري لألداء
املتميز ،وجائزة حمدان بن راشــد
لألداء التعليمــي املتميز ،وجائزة
محمد بــن زايد ألفضــل معلم
خليجي ،وجائزة خليفة الرتبوية،
وجائزة القصيم للتميز واإلبداع.

ارتفاع نسب اإلنجاز بغرفة القصيم
خالل الربع الثالث % 14

ارتفعــت نســب اإلنجاز
يف إدارات الغرفــة التجاريــة
الصناعيــة يف منطقة القصيم
خالل الربع الثالث  ،% 14بينما
ارتفع عــدد اإلدارات يف نطاق
املمتاز من ( )4إىل ( )12إدارة.
وبــدأت غرفــة القصيم
اعتماد آليات متابعة مشــاريع
القطاعــات يف الربــع الثاني،
وشــهدت ارتفاعــا ً ملحوظا ً
خالل الربعــن الثاني والثالث،
حيث حققــت  4إدارات خالل
الربع الثاني نســب مرتفعة يف
نطاق املمتاز ،بينما ارتفع عدد
اإلدارات يف نطاق املمتاز لتصبح
 12إدارة يف الربــع الثالث ،كما

ارتفــع مؤرش اإلنجــاز العام
للغرفة من الربع الثاني وحتى
الربع الثالث بنسبة  ,3%فيما
ارتفع املؤرش اإلجمــايل العام
إلنجــاز مشــاريع الغرفة بني
بدايتهــا يف الربع الثاني وحتى
نهاية الربع الثالث إىل .% 14
يذكــر أن آليــة متابعــة
املشاريع وتقييمها وفق معايري
محــددة حصلــت  6إدارات يف
الغرفة عىل النسبة الكاملة 100
 %وهي  :إدارة اللجان القطاعية،
إدارة الدراســات االقتصادية،
مركز املعلومــات ،اإلدارة املالية
 ،إدارة الشؤون اإلدارية  ،إدارة
تقنية املعلومات .

محافظ البكيرية يلتقي مدير فرع
اإلسكان في القصيم

التقى محافــظ البكريية
املهندس صالح بن عبدالعزيز
الخليفــة ،يف مكتبــه بمقر
املحافظة مدير فــرع وزارة
اإلســكان بمنطقــة القصيم
املهنــدس أحمد بــن عبدالله
املرشد.
وناقش اللقــاء متطلبات
املحافظة مــن خدمات وزارة
اإلسكان وسبل تعزيز وتسهيل
األعمال والخدمات التي تقدمها
الوزارة للمواطنني باملحافظة
واملراكز التابعة لها ،بما يسهم
يف تحقيق تطلعــات القيادة
الرشيدة .
ووقــف محافظ البكريية
مع مدير فرع وزارة اإلسكان
بالقصيم عــى مرشوع وزارة
اإلســكان باملحافظة  ،حيث
تفقدا املرشوع واملراحل التي

وصل إليها.
وأشــار محافظ البكريية
إىل أن الجولــة تأتــي تنفيذا ً
لتوجيهات ســمو أمري منطقة
القصيــم الداعيــة إىل تقديم
أفضــل الخدمــات ألهــايل
املحافظة ومراكزهــا التابعة
وتذليل املعوقات كافة التي قد
تعرتض أي مــروع لخدمة
املحافظــة ،يف ظــل الدعــم
والرعاية التــي توليها القيادة
الرشيدة.
من جهته قــدم املهندس
املرشد شكره ملحافظ البكريية
عىل التعاون والتنســيق حيال
تنفيــذ مرشوعات اإلســكان
باملحافظة ،مربزا الدور الكبري
الذي تقوم به وزارة اإلسكان
وحرصهــا عىل اســتكمال
برامجها كافة.
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تحت شعار «معلم مهني لتعليم متميز»

الجامعة تحتفي بالمعلمين والمعلمات في «يومهم العالمي»
الداود :يجب أن نحتفل بالمعلم كل يوم ..وأفتخر
معلما للصف الرابع
أنني عملت في بداية وظيفتي
ً
االبتدائي
أكــد معايل األســتاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الداود ،مدير
الجامعة ،أن للمعلم قيمة كربى يف
كل املجتمعــات ،وذلك ملا يمثله من
قيمة كبرية وقــدوة يجب أن تكون
حارضة أمامنــا دائمً ا يف كل يشء،
مشــرًا إىل أن أي عمل يقوم به أي
برش يف هذه األرض هو بسبب التأثري
الذي تركه هــذا املعلم يف النفوس،
ولذا فإننــا مهما قلنــا وتحدثنا
ورفعنا الالفتات والشعارات تقدي ًرا
له فلن نستطيع أن نوفيه حقه.
وقال "الــداود" يف كلمته التي
ألقاها خالل رعايتــه للندوة التي
أقامتهــا كلية الرتبيــة ،يوم األحد
املوافق 1441/2/7هـ ،بمناسبة
يوم املعلم العاملي تحت شعار «معلم
مهني ..لتعليــم متميز» :إننا يجب
أن نحتفل باملعلــم كل يوم وليس
يوما واحدا يف الســنة ،ألنه موجود
يف حياتنا دوما فعندما يعود أبناءنا
من املدرسة فنحن نعلم أنه معلمهم
قد رعاهم وعلمهم ورباهم ،وعندما
نشــاهد أو نمارس أعمالنا اإلدارية
ونصطحب بها عدد من املتميزين،
فنحن نعلم أيضا أنهم نتاج معلم قد
مر عليهم يف سنوات سابقة ،وكذلك
عندما نشاهد مســؤوال ناجحا أو
مهنيا يف مهنته قد أبدع ،فنحن نُعيد
ذلك إىل فضل الله سبحانه وتعاىل،
ثم إىل املعلم ،الــذي اجتهد وأبدع
حتى وصل نتاجه إىل ما وصل إليه.
وأضاف مديــر الجامعة :يل
الــرف أن أول وظيفة عملت بها
يف حياتي يف سلم الوظيفة الرسمية
يف هــذه اململكة املباركة ،أنني كنت
معلما للصــف الرابــع ابتدائي،
وأتذكر جميــع املواقف التي مىض
عليها عقود مــن الزمن مع أبنائي
الطالب وأفتخــر بهم إىل اآلن ،وهم
يذكرون أنني كنت يف يوم من األيام
قد وقفت وعلمتهم وتعلمت منهم.
وقــدم "الــداود" ،يف ختام
كلمته أمام النــدوة التي حرضها
وكالء الجامعــة وعمــداء الكليات
وعدد من مديري التعليم باملنطقة
واملعلمني والطالب ،التحية للمعلم
واملعلمة قائالً :مهما وصفنا وذكرنا
وأشــدنا فلن نفي هذا املعلم حقه،
مقدما ً الشــكر والتقدير ملنسوبي
كلية الرتبية عىل إقامة هذه الندوة،
لنستشــعر دور املعلــم كل يوم،
وكذلك الشــكر موصــول لجميع
املشاركني واملتحدثني.
من جهته ،تحــدث عميد كلية
الرتبية الدكتور ســامي السنيدي
عن أهمية التعليــم الذي يعد أهم
مدخرات األوطان ،ألن تربية وتعليم

البرش هما أفضل نتــاج يمكن أن
تقدمه الدول ألبنائها ،مشريًا إىل أن
االهتمام برتبية وتعليم النشء يعترب
مــن أولويات العمل لــدى صناع
القرار يف العمليــة التعليمية ،ولذا
فقد أولت حكومــة خادم الحرمني
الرشيفــن وويل عهــده األمني –
حفظهمــا الله – لقطــاع التعليم
اهتماما ً بالغا ً ودعمً ا ســخيًا وذلك
إيمانا منهما بدور التعليم يف صناعة
املستقبل.

السنيدي خالل إلقاء كلمته

الداود خالل إلقاء كلمته

السنيدي :مهمة
المعلم ال تقتصر على
إعطاء المعلومة وإنما
تمتد إلعداد األجيال
ليكونوا قادة المستقبل
وبناة للوطن
وأوضح "السنيدي" ّ
أن مَ همة
املع ّلم مهمة معقدة فهي ال تقترص
عىل إعطاء املعلومة فحســب ،بل
مهمته أعىل وأرفع من ذلك ،فدوره
هو إعــداد األجيــال ليكونوا قادة
املستقبل ،وبناة للوطن وسدا ً منيعا ً
لألفكار املنحرفة والهدامة ،معتزين
بدينهم وقيمهم.
وأضاف "السنيدي"ّ :
إن العالم
أجمع عرف قيمة املع ّلم ،وجعلوا له
يومً ا لالحتفاء فيه وتكريمه ،وبهذه
املناسبة وانطالقا ً من دور الجامعة
ممثلــة بكلية الرتبيــة وبدعم من
معايل مدير الجامعة ،تساهم كلية
الرتبية اليوم بمناسبة اليوم العاملي
للمعلم وتحت شــعار "املعلمون
الشباب :مســتقبل املهنة" ،ندوة
علمية بعنوان" :معلم مهني لتعليم
متميز" لتؤكد من خالله عىل أهمية
دور املعلم ،ليسهم يف بناء املواطن
الصالــح وتحقيق رؤيــة اململكة
.2030
وأشار عميد كلية الرتبية إىل أن
هذه الندوة العلمية قد احتوت عىل
عدة أبعاد ومحاور تحقيقا ً ألهداف
هذا اليوم وهــي :املعلم ودوره يف
نجاح اإلدارة املدرســية ،ونظريات
التعلم الثالث ،واملمارسات التأملية
للمعلم ،وكذلــك الكفايات املهنية
للمعلــم ،واملســتحدثات الرقمية
يف التعليــم ،باإلضافــة إىل الئحة
الوظائــف التعليميــة الجديدة
ودورها يف التطوير املهني للمعلم.
كما تحدث ،الدكتــور أحمد
بن محمد التويجري رئيس قســم
املناهج بكلية الرتبية ،خالل الندوة،
عن املمارســات التأمليــة الذي
يعد املعلم هــو حجر الزاوية فيها

جانب من افتتاح الندوة

وهو يف موقــع القلب من منظومة
التعليم ،مبينًا أن املنهج مهما كان
يف غاية من الجودة واإلتقان ،فإنه
يظل حــرا عــى ورق مالم يأت
املعلم الحصيف فيحوله إىل واقع,
لذلك فاملعلــم لكي يقدم أفضل ما
عنده يحتاج إىل إعداد خاص لذلك
أجمعت املنظمــات العاملية ومنها
اليونســكو عىل رضورة النظر إىل
قضية اإلعداد الجيــد للمعلم عىل
أنها املدخل األسايس ملواجهة أزمة
التعليم يف عاملنا املعارص.
وبدورهــا ،تحدثت األســتاذ
الدكتورة فاطمة سحاب الرشيدي،
عــن ورقة علمية حــول نظريات
التعلــم الثالث (أســاس وتعلم)
أكدت من خاللهــا أن املتعلم يقوم
بتغيري ســلوكه تبعا للمحيط الذي

يتفاعل معه ،وأن املعلومات القادمة
من املحيط هي التــي تحدد نوع
االســتجابة التي يمكن أن تكون
تحقيقا لحاجــات معينة أو تجنبا
لوضعية غري مرغوب فيها ،وخالصة
القول أن نظريات التعلم ركزت عىل
إعمال النشاط الفكري للمتعلم يف
عملية التعلم ،هذه العمليات تؤدي
يف نهاية املطاف إىل حدوث التعلم.
ومن ثــم ،تحدث الدكتور عبد
الرحمن بن سعد العجالن عن املعلم
ودوره يف نجاح اإلدارة املدرســية،
وتحــدث عــن اإلدارة التعليمية،
واإلدارة املدرســية ،وكيفية الرفع
من مستوى تميز اإلدارة املدرسية،
إضافة إىل عــرض توصيات لقائد
املدرسة وللمعلمني ،وللباحث.
كما تطرق الدكتور عبدالعظيم

بن ســعود العتيبي رئيس قســم
الرتبية البدنيــة وعلوم الحركة ،يف
ورقته عن الكفايــات املهنية ملعلم
الرتبية البدنية يف ضوء رؤية ،2030
والتي عرض فيهــا املعايري املهنية
للمعلمني ،والكفايات املهنية العامة،
والكفايات التدريسية ،والكفايات
املتعلقــة بتدريــس التخصص،
وكفايات تقييم العملية التعليمية،
وكفايات بحثية يف تدريس الرتبية
البدنية.
ومن ثــم ،تحــدث الدكتور
عبدالله بن ســليمان املطلق ،عن
املســتحدثات الرقمية يف التعليم
والتطوير املهنــي الرقمي للمعلم،
ومنصــات للتطويــر املهنــي
للمعلم ،وخصائص املســتحدثات
التكنولوجية ،ومفهومها مع عرض

عدد من النماذج.
ويف ختــام النــدوة ،تحدث
الدكتــور عبدالله بن عيل الربيعان
وكيــل كليــة الرتبية للشــؤون
التعليميــة عــن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ الجديــدة ودورهــا يف
التطوير املهني للمعلم ،والذي أكد
خاللهــا أن املعلم بال جدال مفتاح
العملية التعليميــة كلها ،واملحرك
األســايس لها ،ولهذا يشغل إعداده
جز ًء كبريا ً من اهتمام املســؤولني
عن التعليم يف مختلف بالد العالم،
إضافة إىل عرض مرتكزات الالئحة
الجديدة للمعلم ،وأهدافها ،وأهداف
الرخص املهنية التعليمية ،وكفايات
املعلمــن ،وكذلك رتــب املعلمني
الجديدة ،وكذلك الالئحة والتطوير
املهني للمعلم.
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أوال» ..وتقدم
ندوة «صحة العين المجتمعية» بالجامعة ترفع شعار «البصر ً
خدمات الفحص المجاني للبصر للزوار ..ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية يفتتح
المعرض المصاحب للندوة
الندوة تسلط الضوء على دور المملكة في مجال
صحة العين ..ودور الجامعة في التوعية والرعاية في
المجتمع المحلي

السهلي :الندوة تنطلق من رؤية المملكة في
تسهيل الخدمات الصحية وتحسين جودتها وتعزيز
الوقاية ضد المخاطر الصحية

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية يفتتح المعرض المصاحب للندوة
بحضور وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة

جانب من المعرض المصاحب للندوة

السهلي

أقامت الجامعة ،مُمثلة بقســم
البرصيــات بكلية العلــوم الطبية
التطبيقية ،األحد املايض ،ندوة علمية
بعنوان «صحة العــن املجتمعية»،
تحت شــعار "البرص أوالً" ،برعاية
معايل األستاذ الدكتور عبد الرحمن
بن حمــد الداود ،مديــر الجامعة،
وبمشــاركة  ١٢متحدثًا من داخل
الجامعة وخارجهــا ،يف مقر قاعة
"ب" بالبهــو الرئيــس باملدينــة
الجامعية ،وذلك بالتزامن مع اليوم
العاملي للبــر الذي يوافق يوم 10
أكتوبر من كل عام.
وهدفــت النــدوة إلظهار دور
اململكــة يف مجــال صحــة العني
املجتمعية ،إضافة إىل دور الجامعة
يف التوعية والرعايــة لصحة العني
يف املجتمع املحــي ،بحضور وكيل
الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور
محمد بن إبراهيم العضيب ،ووكيل
الجامعــة للتخطيــط والتطويــر
والجودة األستاذ الدكتور خالد باني
الحربــي ،وعدد كبري مــن الطالب
ومنسوبي الجامعة.

وتخلل الندوة معرضا مصاحبا
افتتحه ســعادة وكيــل الجامعة
للشــؤون التعليمية ،واحتوى عىل
عدة أركان تــم فيها تقديم خدمات
الفحص املجاني للبرص للزوار ،كما
قدم التوعية واالستشارات الطبية لهم
بمشاركة أكثر من  50طالب ،إضافة
إىل عدد من املســابقات والتحديات
بني زوار املعــرض ،وكذلك عرض
إحصائيات قسم البرصيات وخدمات
عيــادات البرصيــات بالجامعة،
وتعريف شــامل عن اليوم العاملي
للبرصيات.
وتحدث الدكتــور ماجد معافا
مدير عيــادات البرصيــات بكلية
العلوم الطبيــة التطبيقية ،يف بداية
الندوة عن أهمية الحفاظ عىل البرص
يف حياة اإلنســان يف كل مرحلة من
مراحل عمــره ،والحفاظ عىل صحة
العــن التي هي واحــدة من النعم
الكثرية التي م َّن الله بها علينا ،ومن
خاللها نكتشــف العالم من حولنا،
ولذا وجب علينا العناية واالهتمام بها
والحرص عىل سالمتها ،وتجنب كل

معافا

ما قد يؤذيها ،مشــرًا إىل أن منظمة
الصحة العامليــة والوكالة الدولية
ملكافحة العمى قد حددت يوما ً عامليا
للبــر للتوعيــة والوقاية من قبل
جميع املنظمات والجهات الحكومية
واألهليــة واملستشــفيات املهتمة
بالعيون والبرصيات ،وكذلك كليات
وأقسام البرصيات وطب العيون يف
الجامعات ،حيث يتم خالل هذا اليوم
تســليط الضوء عىل العمى ومشاكل
البرص وأسبابه وطرق عالجه.
وأشار مدير عيادات البرصيات
إىل أن الوكالة الدولية ملكافحة العمى
قد أثنت يف تقريرهــا للعام املايض
 ،٢٠١٨عىل جهــود اململكة العربية
الســعودية يف مجــال رعاية العني
ودورها يف تفعيل يوم البرص العاملي،
حيث احتلت اململكة املركز السادس
عىل مســتوى العالم ،مبينًا أنه كان
لقســم البرصيات يف كليــة العلوم
الطبيــة التطبيقيــة دورا فاعال يف
مجال صحة العني يف املجتمع املحيل،
حيث قام خالل الفــرة بني عامي
١٤٣١هـ و١٤٤٠هـــ بزيارة ٥٧

مدرسة ابتدائية يف منطقة القصيم،
وتم فحص ما يقــارب عرشة آالف
طالب كما تمت متابعة  ١٣٠٠حالة
يف عيادات البرصيات الجامعية ممن
اكتشف بأن لديهم مشاكل يف البرص
ويحتاجون إىل متابعة طبية.
وأضاف ،أنه تــم خالل العام
املايض تقديم الخدمة لخمسة آالف
مســتفيد عن طريق جميع برامج
خدمــة املجتمع املتنوعــة ،ووفقا
ألهداف الجامعة بتعزيز املســئولية
االجتماعية يف مجتمعها املحيل ،وذلك
باملشاركة يف الفعاليات العامة واأليام
العامليــة بربامج ملموســة وقابلة
للتنفيذ وتلبــي االحتياجات الفعلية
ألفراد املجتمع ومؤسساته املختلفة.
من جهته ،أوضــح عميد كلية
العلوم الطبيــة التطبيقية الدكتور
محمد السهيل ،أن الندوة تنطلق من
رؤية اململكة  2030والتي تتضمن
االرتقــاء بالرعايــة الصحية عرب
تسهيل الخدمات الصحية وتحسني
جودتها وكفاءتهــا وتعزيز الوقاية
ضد املخاطر الصحيــة ،كما تأتي

اتســاقا مع رؤية ورسالة الجامعة
الســامية يف دعم البحــث العلمي
وخدمة املجتمع ،مشريًا إىل أن فكرة
هذه الندوة جاءت بعد تجربة الكلية
ممثلة بقســم البرصيات يف برنامج
تحسني وتطوير مجال رعاية العني
واإلبصــار ،وتعزيــز الوقاية ضد
أمراض البرص عــر إجراء األبحاث
العلميــة وبرامج خدمــة املجتمع
عرب الربامج املتنوعة لفحص النظر
الشامل من خالل الحمالت املتنوعة
التي تقيمهــا الكلية لفئات املجتمع
املختلفة ،وذلك بالتعاون مع عمادة
خدمــة املجتمع ،وعمادة شــؤون
الطالب ،وكذلــك عرب إتاحة خدمات
عيادات البرصيــات بالكلية ألفراد
املجتمع ،وغريها من الجهود املبذولة
يف هذا املجال ،مؤكدًا أنه حان الوقت
لعرض هذه التجربة يف هذه الندوة
مع عرض تجــارب محلية ودولية
لغرض تطويــر مجال رعاية صحة
العني املجتمعية ولدراســة الفرص
الحالية ملواجهة التحديات واملعوقات
التي تقف يف طريق تطوير الرعاية

الصحية للعني.
وأضــاف عميــد الكليــة أن
الندوة تهــدف كذلك إىل عرض آخر
مستجدات ونتائج األبحاث يف مجال
صحــة العني ،ودراســة التحديات
الحالية ،وطرح حلول مســتقبلية
لذلــك ،مؤكــدًا أنــه لتحقيق هذه
األهداف فقد وضعت اللجنة العلمية
للنــدوة أمورا يمكــن تلخيصها يف
عدة محاور منها :العناية املجتمعية
بالعني يف اململكة العربية السعودية:
التحديــات والفــرص ،والعمى يف
اململكة ،وجهود الجامعة يف العناية
املجتمعيــة بالعني ،ونمــط الحياة
وتأثريه عىل صحــة العني ،وخطة
رعايــة العــن لألطفــال ،وكذلك
ممارســات أخصائي البرصيات يف
اململكة ،وذلك بمشــاركة الدكتور
يحي أبــو حيدر املنســق الوطني
للجنة مكافحة العمــي ،والدكتور
شهزاد نارو األستاذ بجامعة أستون
الربيطانية ،باإلضافة للمشــاركني
من أعضاء هيئة التدريس بقســم
البرصيات بالكلية.
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جلسات ندوة «صحة العين المجتمعية» تُ ناقش مشاكل اإلبصار
وحلولها ..وتوصي بتفعيل برامج وحمالت الفحص ألمراض العين المزمنة
الدكتور فيشاخ ناير 217 :مليون
شخص يعانون من ضعف شديد
في الرؤية و 36مليونا مصابون
بالعمى

كشفت الدراســة التي أعدها
الدكتور يوســف الدبايس عضو
هيئة تدريــس بالجامعة ،وعرض
نتائجها خالل ندوة "صحة العني
املجتمعيــة" التي أقامها قســم
البرصيات بكلية العلــوم الطبية
التطبيقيــة ،عن ارتفــاع معدل
انتشــار العيوب البرصية يف أكثر
من  20مدرســة يف مدينة بريدة
وباقي محافظــات القصيم ،بعد
توقيع الكشــف الطبي عىل عيون
األطفال ألكثر مــن  5000طالب
وطالبة ،حيث تبني أن نسبة انتشار
العيوب البرصية  %18بني الطالب
والطالبات ونسبة انتشار العيوب
البرصية الغــر مصححة ،%16
مشريا إىل أن هذا املعدل يعترب عايل
جدا عند مقارنته مع الدراســات
يف باقي دول العالم وكذلك معدل
انتشار كسل العني .%4
ولعــاج هــذه املشــاكل يف
اإلبصار ،فقد قدم الدكتور ســيف
الدين رشيد عضو هيئة التدريس
يف قسم البرصيات ورقته البحثية
التي عــرض فيهــا لخطة عالج
أمراض العيــون يف الدول النامية،
حيث عملت الدراســة عىل وضع
خطة شــاملة للوقاية ،واملعالجة
ألمراض العيــون ،وخلصت إيل أن
مشــاكل العيوب االنكسارية غري
املصححة هو السبب األول لإلعاقة
البرصية وسط طالب املدارس.
كما شــارك بالندوة الدكتور
سليمان الدخيل عضو هيئة تدريس
بالكلية بورقته البحثية عن التحكم
يف قرص النظر والــذي يعترب أحد
أكثر االضطرابات البرصية شيوعا
حول العالم ،مشريًا إىل القلق املتزايد
الذي كان موجودا بشأن الزيادة يف
انتشــار قرص النظر خالل نصف
القرن املايض ،حيث تلعب كل من
العوامل الوراثية والبيئية دورا هاما
يف عملية النمــو يف العني البرشية،

وقد أظهرت دراسات عديدة تأثري
العوامل البيئيــة وتحديدا القراءة
عىل بداية قرص النظر.
كمــا عرض الدكتــور ماجد
معافا مدير عيادات البرصيات ،من
خالل ورقتــه البحثية إلحصائيات
عن زيارة عيادات البرصيات لـ ٥٧
مدرسة ابتدائية يف منطقة القصيم،
تم خاللها فحص  ١٠٨٧٩طالباً،
وتمــت متابعــة  ١٣٠٩طالبا ً يف
عيــادات البرصيــات الجامعية
ممن اكتشــف بأن لديهم مشاكل
يف البرص ويحتاجــون إىل متابعة
طبية ،كما أشار إىل أنه قد تم خالل
العام املايض تقديم الخدمة لخمسة
آالف مســتفيد عن طريق جميع
برامج خدمة املجتمع املتنوعة.
وعن الجلوكوما "املاء األزرق"
التهديد الخفي ،تحــدث الدكتور
محمد اللويمي عضو هيئة التدريس
بالكلية ،مؤكــدًا أن الجلوكوما من
أمــراض العني املزمنــة ،وتعرف
بأنهــا مجموعة مــن االعتالالت
املزمنــة املؤدية إىل العمى ،حيث ال
يمكن عالجهــا ولكن يتم الحفاظ
عىل ما تبقى من البرص بعد اإلصابة
باملرض ،وتشكل الجلوكوما تهديدا
للصحة املجتمعيــة حيث إنها من
األمراض التي يصعب تشخيصها
وتكــون يف مراحــل متقدمة عند
اكتشافها.
وبدوره ،أجاب الدكتور منظور
قريش ،عن سؤال ملاذا نهتم لفحص
شــبكية العني؟ قائالً :إن اكتشاف
مشاكل الشبكية مبك ًرا يساعد عىل
الوقاية من فقدان البرص ،خصوصا ً
أن النظر املفقود بســبب مشاكل
الشــبكية قد ال يعود أبدا ،كما أن
الفحص الدوري لشــبكية العني
يســاعد عىل البدء بالعالج بالوقت
املناسب قبل فقدان البرص.
من جهته ،تحــدث الدكتور
"فيشاخ ناير" عن اعتالل الشبكية

الدكتور شهزاد نارو :للتدخين تأثير
مباشر على الجزء الخارجي وفي
طبقة الدموع التي تعمل علي
حماية العين

الســكري ،الذي يعتــر بمثابة
مضاعفات تصيب األوعية الدموية
الدقيقة ،وهو من ســمات مرض
السكري من النمطني األول والثاني
عىل حد سواء ،فيما تحدث الدكتور
"قودوين أوفنسريي" عن ضعف
النظر الشــديد ،مشريًا إىل أنه عىل
الصعيد العاملي يعيش ما يقرب من
 1.3مليار شــخص مع شكل من
أشكال ضعف البرص وفيما يتعلق
بالرؤيــة عن بعد ،كمــا أن هناك
 188.5مليون شخص يعانون من
ضعف معتــدل يف الرؤية ،و217
مليون يعانون من ضعف شــديد
يف الرؤية ،و 36مليون شــخص
مصابون بالعمــى ،وفيما يتعلق
بالرؤيــة القريبــة ،يعيش 826
مليون شخص يعانون من ضعف
البرص القريب.
وعىل الصعيــد العاملي ،فإن
األســباب الرئيسية لضعف البرص
هي األخطاء االنكســارية وإعتام
عدســة العني ،ما يقــرب من 80

 ٪من جميع ضعــف البرص عىل
الصعيد العاملي يمكــن تجنبها،
وغالبية األشــخاص الذين يعانون
من ضعف البرص هم فوق سن 50
عامً ا.
بعد ذلك تحدث الدكتور وليد
الغامدي رئيس قســم البرصيات
بالجامعــة ،بورقتــه بعنــوان
التحديات والتطلعات لصحة العني
املجتمعيــة ،قدم خاللهــا نظرة
عامة عن صحــة العني املجتمعية
يف اململكــة وتموضعها يف مكافحة
العمى واإلعاقة البرصية عامليا ،كما
تحدث عن األولويــات الرضورية
لتحســن صحة العني والسيطرة
عىل معــدالت اإلعاقــة البرصية
املرتفعة.
كما تحدث الدكتور شــهزاد
نارو األســتاذ الزائر من جامعة
آستون الربيطانية عن تأثري النمط
املعييش عىل صحة العني والعادات
غري الصحية التي لها تأثري مبارش
عىل صحــة العني مثــل التغذية

الدباسي :معدل انتشار العيوب
البصرية بين طالب وطالبات
محافظات القصيم أعلى عند مقارنته
مع الدراسات في باقي دول العالم

الســيئة و التدخني ،حيث خلصت
الدراســة أن التدخني لــه تأثري
مبارش عىل العني ،خاصة يف الجزء
الخارجي للعني ،ويف طبقة الدموع
التي تعمل عيل حماية العني ،وأيضا
التدخني له تأثــر عىل قوة تكيف
العني ،وأوصت الدراســة بتوعية
املجتمع بتأثري التدخني عىل العني،
وكذلك أخذ كمية كافية من األغذية
التي تحتوي عىل أوميقا .٣
بينما تحــدث الدكتور يحيى
أبو حيدر املنســق الوطني للجنة
الوطنيــة ملكافحــة العمى (ملع)
يف ورقته بعنوان اســراتيجيات
مكافحة العمى يف اململكة العربية
السعودية ،عن نشأة اللجنة الوطنية
ملكافحة العمى ودورها يف املجتمع،
وعن الجمعيــات الخريية املتعلقة
بالعمى ودورها يف دعم املكفوفني،
كمــا تحدث أيضا ً عــن املؤرشات
الوطنيــة ملكافحة العمى الصادرة
من منظمة الصحة العاملية ووجوب
وضــع خطط لتنفيذهــا ،إضافة

إىل دور جميــع الجهات الحكومية
واألهليــة يف تطبيق اســراتيجية
صحة العني يف اململكة.
وخلصت نــدوة صحة العني
املجتمعيــة إىل إصــدار بعــض
التوصيات منهــا :تفعيل الرعاية
الصحية األولية للعني حيث يتوفر
الدعــم واألدوات لهــذا العمــل،
وكذلك إعطاء أخصائيي ودكاترة
البرصيــات دورهــم كامــل يف
املنظومة الصحيــة حتى يتمكنوا
من القيــام بأعمالهم بفاعلية أكثر
وخصوصا ً يف مراكز الرعاية األولية،
باإلضافة إىل إعــادة توزيع أعداد
أخصائيــي ودكاتــرة البرصيات
عىل املستشفيات واملراكز الصحية
بما يتناســب مع أعــداد املرىض
واملراجعني لكل منشــأة صحية،
وتفعيل برامــج وحمالت الفحص
ألمراض العني املزمنة والذي يؤدي
بدوره إىل التخفيف من قيمة العالج
وتحســن جودة الحياة والذي هو
أحد أهم أهداف رؤية .٢٠٣٠
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ﻋﻤﺎدة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺗﻌﻠﻦ إدارة اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﻌﻤﺎدة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻋﻦ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻘﻮﻳﻢ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ وﻣﻮﻇﻔﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺪءا ﻣﻦ
ً
 03ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019

ﺣﺘﻰ:
 30ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019

وﻓﻘﺎ ﻟﺪورة اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎم 2019
ً
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1839 - 1340 - 1629 - 1197 - 14520

أو اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻮاﺗﺲ اب:
055 419 0619

ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:
https://dfpa.qu.edu.sa/ipe
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كــلــيــة الـتـأهــيــــل الــطــبـــي

تسعى للتميز من أجل اإلسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030
تســعى كلية التأهيل الطبي بالجامعة إلى التميز وطنيا في التعليم والبحث العلمي التطبيقي ،كما تســعى ألن تســهم في تنمية
الرعاية الصحية في مجاالت التأهيل الطبي.
وتهدف الكلية إلى تعزيز دورها في خدمة المجتمع و ترسيخ مفهوم إعادة التأهيل في مجال الرعاية الصحية ،مع المساهمة في
التطوير المعرفي والمهني في مجاالت التأهيل الطبي من خالل تقديم االستشارات و تشجيع البحوث العلمية التطبيقية المميزة.

أهداف الكلية

رؤية الكلية
كلية متميزة وطنيا يف التعليم والبحث العلمي التطبيقي,
مسهمه يف تنمية الرعاية الصحية يف مجاالت التأهيل الطبي
لتلبية التطلعات الصحية للمجتمع املحيل.

رسالة الكلية
توفري برامج تعليمية متطورة إلعداد كفاءات صحية يف
التأهيل الطبي وتقديم أبحاث تطبيقية وخدمات استشارية
تسهم يف تحسني خدمات الرعاية الصحية و تدعيم التنمية
املحلية املستدامة باستخدام أفضل األساليب و التقنيات و
تعزيز الرشاكات وطنياَ.

◌ رفع جودة التعلم والتميز بربامج التأهيل الطبي و السعي
للحصول عىل االعتماد األكاديمي الوطني لها
◌ إكساب الطالب مستويات متميزة من املهارات والخربات
واملعايري األخالقية يف ممارسة مهن التأهيل الطبي
◌ تعزيز دور الكلية يف خدمة املجتمع و ترسيخ مفهوم إعادة
التأهيل يف مجال الرعاية الصحية.
◌ املساهمة يف التطوير املعريف و املهني يف مجاالت التأهيل
الطبي من خالل تقديم االستشارات وتشجيع البحوث العلمية
التطبيقية املميزة.
◌ االرتقاء باملستوى اإلداري والتقني بالكلية.
◌ تبادل الخربات مع الكليات واملؤسسات املناظرة داخل
وخارج اململكة.

عميدة الكلية
د .أشواق بنت صالح الشريدة
أستاذ مساعد علم وظائف األعضاء

وكيلة الكلية للشؤون التعليمية
د .إيناس نصار مرجان
أستاذ مساعد علم وظائف األعضاء

وكيل الكلية للشؤون اإلكلينيكية
د .فيصل خالد الحذيفي
أستاذ مساعد العالج الطبيعي لألعصاب

عدد الطالبات قسم العالج الطبيعي

399

إنجازات الكلية:
◌ حازت الكلية عىل لقب كلية رائدة يف
الجودة للعام الجامعي ١٤٣٩-١٤٣٨هـ
◌ حاز برنامج العالج الطبيعي عىل الدرع
املايس للجودة للعام الجامعي -١٤٣٨
١٤٣٩هـ.
◌ حازت وحدة خدمة املجتمع يف الكلية
عيل الدرع املايس للعام الجامعي -١٤٣٨
١٤٣٩هـ.
◌ حازت الكلية عىل املركز الخامس ضمن
أنشطة وحدة التغذية التابع لوكالة عمادة
شؤون الطالب خالل العام الجامعي
١٤٣٩-١٤٣٨هـ  
◌ توقيع اتفاقية تعاون تدريب مشرتك
مع مدينة األمري سلطان بن عبد العزيز

عن الكلية

طالبة

للخدمات اإلنسانية بتاريخ 2019/1/20
لدعم تدريب الطالبات وفقا ألحدث
معايري التدريب والجودة املعتمدة من
الهيئات املعنية والتعاون يف املجال البحثي
والدراسات املشرتكة وتبادل الخربات
والكفاءات العلمية بني الطرفني  بما يسهم يف
رفع مستوى التعليم و البحث العلمي   .
◌ إجراء يوم البحث العلمي الثالث لكلية
التأهيل الطبي مارس  2019حيث تم تقديم
 ٩عروض شفهية و ٣٧ملصق من إعداد
طالبات السنة األخرية تحت إرشاف أعضاء
هيئة التدريس  .
◌ شاركت الكلية يف خدمة املجتمع للعام
 1440/1439هـ بعدد خمسة وأربعون

( )45برنامجا َ متميزا تشمل جميع
تخصصات العالج الطبيعي .كما تنوعت
الربامج لتشمل قوافل عالجية ،حمالت
توعوية وورش عمل ودورات تدريبية.
◌ توقيع عقد اعتماد برنامج العالج
الطبيعي من املركز الوطني للتقويم
واالعتماد األكاديمي بيناير 2019م  
◌ افتتاح املبنى الجديد للكلية ببداية العام
الجامعي الحايل 1441ه الذي يتضمن
 9قاعات دراسية مجهزة بأحدث أجهزة
العرض والسبورات الذكية.
◌تخريج الدفعة الخامسة والسادسة من
قسم العالج الطبيعي وعددهم ( )30طالبة
بعد االمتياز.

أقسام الكلية
 .1قسم العالج الطبيعي :يمنح القسم درجة دكتور
في العالج الطبيعي (.)DPT
 .2قسم العالج الوظيفي :ويمنح درجة البكالوريوس
في العالج الوظيفي.
 .3قسم علل النطق والسمع :ويمنح درجة
البكالوريوس في علل النطق والسمع.
 .4قسم األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية
ويمنح درجة البكالوريوس في التخصص.
 .5قسم الطب الرياضي :يمنح درجة البكالوريوس
في الطب الرياضي.
مالحظة :القسم المفعل حاليا هو فقط قسم
العالج الطبيعي

المشاريع المستقبلية:
◌ تفعيل قسم علل النطق والسمع  
◌ استكمال خطة قسم العالج الوظائفي
◌ استكمال متطلبات اعتماد برنامج دكتور عالج طبيعي من املركز
الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.
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قسم العالج الطبيعي:
قسم العالج الطبيعي من األقسام النادرة يف الجامعات السعودية
والعربية حيث أنه يمنح درجة جديده وهي دكتور عالج الطبيعي
 DPTوتمنح هذه الدرجة عدد من الجامعات العاملية.
أهداف القسم:
◌ تقديم برامج تعليمية معتمدة وعالية الجودة مواكبة ألحدث
املستجدات العلمية.
◌ توفري الخريج املؤهل لتقديم الرعاية الطبية لألشخاص الذين
يعانون من اضطرابات الحركة.
◌ تزويد الطالب باملهارات التقنية للعمل عىل أجهزة العالج
الطبيعي الحديثة.
◌ تشجيع ودعم البحث العلمي يف مجال العالج الطبيعي.
◌ تقديم الخدمات االستشارية العلمية والتطبيقية وبرامج
التعليم الطبي املستمر للكوادر املتخصصة يف مجاالت العالج
الطبيعي.

مخرجات القسم
بعد االنتهاء من دراسة هذا
الربنامج ،سيكون الطالب قادرين
عىل:
◌ إظهار املهارات الرسيرية
املتخصصة يف الفحص والتقييم
واختيار ممارسات عالجية
مناسبة لجميع املريض املصابني
بخلل بالجهاز العصبي العضيل.
◌ الحفاظ عىل املعايري األخالقية
والقانونية للممارسة املهنية .
◌ استخدام مهارات االتصال
الفعال يف عرض الحاالت
الرسيرية يف مجال العالج
الطبيعي.
◌ العمل بكفاءة كعضو يف
الفريق الصحي  .

◌ التخطيط وتنفيذ وتقييم
الربامج الوقائية والتأهيلية.
◌ إظهار قدرة كبرية عىل صنع
القرار.
التخصصات الدقيقة التي
يقدمها القسم:
◌ العالج الطبيعي ألمراض
العظام.
◌ العالج الطبيعي ألمراض
األعصاب.
◌ العالج الطبيعي ألمراض
األطفال.
◌ العالج الطبيعي ألمراض
الجهاز القلبي الرئوي
◌ العالج الطبيعي ألمراض
املسنني.

وحدة خدمة المجتمع:
انطالقـا مـن رسـالة الجامعـة
لتقديـم خدمـات مجتمعيـة
متميـزة وتحقيقـا لرسـالة
كليـة التأهيـل الطبـي يف خدمـة
املجتمـع املحلي أنشـأت وحـدة
خدمـة املجتمـع بالكليـة لتحقق
دورهـا املنشـود يف خدمة املجتمع
فقـد قدمـت الوحـدة العديـد من
برامـج خدمـة املجتمـع املتميزة،

وحدة األنشطة الطالبية:
أوال النادي الطالبي:

ثانيا التوجيه واإلرشاد    :

يسـعى النادي الطالبـي إىل تنمية
الهوايـات واالهتمامـات لـدى
الطالبـات بمـا يسـهم يف تنميـة
الجوانـب الثقافيـة واالجتماعيـة
والتفاعليـة لـدى الطالبـات
ويصقـل مهاراتهـم وهواياتهـم
الخاصة.

تسـاهم وحـدة التوجيه واإلرشـاد
يف تحقيـق االعتـدال النفسي
والسـلوكي لـدى الطالبـات بمـا
يتفق مع القيـم املجتمعية والدينية
ويهتـم مكتـب التوجيـه واإلرشـاد
ببحث الظواهر السـلوكية السـلبية
ومحاولـة عالجهـا.

وحدة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
يعـد اإلرشـاد األكاديمـي مـن
أهـم وسـائل دعـم الطالبـات
إلنهـاء املسيرة التعليميـة بنجاح
ومسـاعدة املتعثـرات على رفـع

مسـتواهم األكاديمـي والتغلـب
على املعوقـات التـي تـؤدي إيل
التعثر  .

مراكز األبحاث

المستشفيات
المجال
األكاديمي من
خالل التدريس

انطالقـا مـن رسـالة الجامعـة و
الكليـة بتقديـم بحـوث تطبيقية
متميـزة تسـهم يف التنميـة
املسـتدامة للمجتمـع املحلي,
وإيمانـا بالـدور الهـام للبحـث
العلمـي يف تطويـر العلـوم
واملعرفـة ,حرصـت الكليـة على
تعزيز دورهـا يف البحـث العلمي
وترسـيخ أساسـيات البحـث
العلمـي وطرقـه يف طالبهـا،
فأنشـأت الكليـة وحـدة البحـث
العلمـي والتـي تهـدف إىل:

وحدة دعم الخريجات  :
حيـث إن الخريجـة هـي
االنعـكاس الحقيقـي ملخرجـات
الكليـة التعليميـة ،فقـد حرصت
الكليـة على إنشـاء وحـدة
الخريجـات وهـي وحـدة تهتـم
بأمـر الخريجـات وتتابـع
تقدمهن الوظيفي وتسـاعدهن يف
تنميـة مهاراتهـن العمليـة.

الفرص الوظيفية لخريجي القسم:

القطاع
الخاص في
المجال الصحي

أنشطة البحث العلمي:

وقـد حصلـت على الـدرع
الذهبـي يف خدمة املجتمـع للعام
الجامعـي 1438/1437هــ ،ثم
الـدرع املـايس بالعـام الجامعي
1439/1438هــ وأسـهمت
بتقديـم  45برنامجـا متنوعـا
لخدمـة املجتمـع منهـم  8برامج
بالرشاكـة مـع عمـادة خدمـة
املجتمـع بالجامعـة .

وأيضـا إيمانـا بـدور الخريجات
يف تطويـر برنامـج العلاج
الطبيعـي ،فقـد حرصـت الكلية
على تمثيـل الخريجـات الالتـي
التحقـن بالوظائـف باملجلـس
االستشـاري للربنامـج لتعزيـز
االسـتفادة من آرائهـم بما يخدم
تطويـر الربنامـج التعليمـي.

الدرجة العلمية التي يمنحها القسم:
تمنح الكلية درجة دكتور يف تخصص العالج الطبيعي ،وتتبع الخطة
نظام الدراسة النظام السنوي ولغة التدريس هي اللغة اإلنجليزية  .

وحدة التعليم اإللكتروني:
تعـد وحـدة التعليـم اإللكرتونـي
بالكليـة حلقـة الوصـل بين الكلية
وعمـادة التعليـم اإللكرتونـي
والتعليـم عن بعـد ،وتهتـم الوحدة
بنشر ثقافـة التعليـم اإللكرتونـي
بين أعضـاء هيئـة التدريـس
وتتابـع عمليـة إنشـاء املقـررات
اإللكرتونيـة لتسـهيل التواصـل بني
أعضـاء هيئـة التدريـس والطالبات
وتيسير حصول الطالب على املواد
الدراسـية والوسائل املسـندة لعملية
التعليـم والتعلـم كما تيسر متابعة

الطالـب لتقييماتـه والحصـول عىل
التغذيـة الراجعة ألدائه باسـتمرار.
وقـد نجحـت وحـدة التعليـم
اإللكرتونـي بالكليـة يف مسـاعدة
أعضـاء هيئـة التدريـس يف إنشـاء
املقـررات اإللكرتونيـة وأصبحـت
نسـبة املقـررات املنشـأة إلكرتونيـا َ
هـي  ،%100كمـا قدمـت الوحـدة
الدعـم و التدريـب الـكايف ألعضـاء
هيئـة التدريـس ملتابعـة مقرراتهم
والتعامـل األمثـل مـع نظـام
البالكبـورد.

وحدة التدريب واالمتياز:
تعـد وحـدة التدريـب ومتابعـة
االمتيـاز بالكلية من الوحـدات الهامة
يف تحقيـق مخرجـات الربنامج ،حيث
يعتبر التدريـب الرسيـري مـن أهم
ركائـز العمليـة التعليميـة لربنامـج
دكتور علاج طبيعي  .
ونظـرا ألهميـة التدريـب يف تعزيـز
وتحقيـق مخرجاتنـا التعليميـة فقد
اهتمـت الكلية بإنشـاء وحـدة تتابع
التدريب خالل سـنة االمتيـاز وعملت
أيضـا عىل تعزيـز الشراكات الفعالة
مـع جهـات التدريب.
تشرف وحـدة االمتيـاز على توزيع

الطالبـات على أماكـن التدريـب
املتاحـة باملستشـفيات ومراكـز
التأهيـل داخـل وخـارج منطقـة
ا لقصيـم .
يوجـد حاليـا عـدد  57طالبة بسـنة
االمتيـاز موزعـات على مختلـف
جهـات التدريـب.
كمـا قامـت وحـدة االمتيـاز بتقديم
عـدد ( )15ورشـة عمـل ودورة
تدريبيـة لطالبـات االمتيـاز خلال
العـام الجامعـي 1440/1439هـ،
تشـمل التدريـب عىل مجـاالت حديثة
وأساسـية يف مهنة العلاج الطبيعي.

 .1تحفيز وتشـجيع أعضاء هيئة
التدريـس على زيـادة متوسـط
نتـاج البحـوث إىل منشـور واحد
يف السـنة لـكل عضـو هيئـة
تدريـس بـدوام كامـل ،والـذي
يتضمـن األوراق املنشـورة
باملجلات العلميـة املحكمّ ـة،
وورقـات املؤتمـرات ،والكتـب،
وفصـول الكتـب.
 .2زيـادة عدد االستشـهادات من
خالل حـث األعضـاء على النرش
يف املجلات الدوليـة املفهرسـة
وعاليـة التأثري.
 .3تيسير فـرص حضـور
املؤتمـرات العامليـة وتقديـم
األوراق والتقاريـر العلميـة بهـا.
 .4تحفيـز طلاب البكالوريـوس
واالمتيـاز وطلاب الدراسـات
العليـا لالهتمام بالبحـث العلمي
والنشر الدويل.
 .5تحديد املشـكالت  /واإلعاقات
السـائدة يف املنطقـة وتصميـم
بعـض املشـاريع البحثيـة
الرسيريـة والتأهيليـة القائمـة
عليها .
 .6التعريـف بمصـادر تمويـل
البحـث العلمي املختلفـة وتحفيز

التقديـم لها.
 .7اقتراح رشاكات تعـاون مـع
الجامعـات و املراكـز البحثيـة
األخرى على الصعيديـن الوطني
والدويل لتنفيـذ الخطط البحثية  .
وحـددت وحـدة البحـث العلمي
األولويـات البحثيـة للسـنوات
الخمـس التاليـة على املجـاالت
التالية  :
التطـورات الحديثـة يف إعـادة
تأهيـل األطفـال وخاصـة إعـادة
التأهيـل الدهليـزي.
التكنولوجيا املسـاعدة الحديثة يف
إعادة التأهيل.
التطـورات الحديثـة يف إعـادة
التأهيـل العصبي وخاصـة إعادة
تأهيـل السـكتة الدماغية.
املواقـف تجـاه اإلعاقـة يف منطقة
القصيم.
التحليـل اإللكرتونـي للمشي يف
االضطرابـات املختلفـة لألمراض
العصبيـة وطـب األطفـال
والعضلات والعظـام.
كمـا تنظـم وحـدة البحـوث
بالكليـة لقـاءات بحثيـة سـنوياً،
وقـد نظمـت امللتقـى البحثـي
الثالـث بالعـام الجامعـي
1440/1439هــ تحـت رعاية
معـايل مديـر الجامعـة األسـتاذ
الدكتـور عبـد الحمـن بـن حمد
الـداود ،ومـن خلال امللتقـى تم
تقديـم  ٩عـروض شـفهية و٣٧
ملصق مـن إعداد طالبات السـنة
األخيرة تحـت إرشاف أعضـاء
هيئـة التدريـس ،ويف نهايـة
امللتقـى تـم تكريـم الطالبـات
الالتـي قدمن أفضـل  3ملصقات
بحسـب قـرار لجنـة التحكيـم
با مللتقى .
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التوجيه العلمي للمتعلمين وأثره في التميز
د .عبد الله بن أحمد الرميح
وكيل الشؤون التعليمية في كلية العلوم واآلداب بعنيزة

اإلرشاد العلمي يعد ركنا من أركان
العملية التعلمية ،وأساسا كبريا يف
معالجة خلــل التعليم وتطويره،
لذا ال يمكن تصور تعليما موفقا
يخلو من وجــود نظام خاص يف
املؤسسات التعليمية ،وإن املتأمل
يستطيع عند الفحص والدراسة
أن يعزو كثريا مــن خلل التعليم
واإلخفاقات الدراســية إىل وجود
قصــور يف إدارة عمليــة التعلم
من هــذه الزاويــة ،وبضد ذلك
نجــد يف تجربتنــا العملية ،ويف
من نشــاهدهم من املتميزين من
الطالب والطالبــات أثر التوجيه
واإلرشــاد يف تميزهم وجديتهم
واحتواء مشــكالتهم الدراسية
ودعمهم ومساندتهم.
لذا فإن من حــق الطالب أن تتم
العناية باإلرشــاد يف كل املراحل
التعليمية يف التعليم العام والعايل،
وال ريب أن عميلة اإلرشاد بشقيها
الوقائي والعالجي ستســهم يف
تقليل عملية الهدر يف اإلنفاق املايل

يف التعلم بســبب حاالت التعثر
التي تشهدها الساحة التعليمية.
وأحب أن أشري يف هذا الصدد إىل
أن اإلرشــاد العلمي ال يقف عند
حد املعلم فقط بل يجب أن يكون
هناك تعــاون بني كافة األطراف
املشــركة يف العملية التعليمية
من األرسة والدائــرة االجتماعية
القريبة من الطالب ،وال شــك أن
تفعيل هذا العنرص يقي الطالب
كثــرا مــن العثــرات ويعالج
مشــكالته ويدعه نفسيا وعلميا
ومهاريا.
وإن رؤية مبسطة لسجل الطالب
األكاديمي فضال عن مناقشــته
تبني بعد الطالب عن هذا العنرص
املهم وبمحاورته يتم التعرف عىل
أوجه القصــور يف نموه العلمي،
ولعالج ذلك فيجب إبراز مفهوم
اإلرشــاد وأنظمته ودعمه بشكل
مؤسيس يف املؤسســات التعلمية
الجامعية وتحويــل أنظمته إىل
برامج عملية ،كمــا ال يخفى أن

تفعيل برامج اإلرشاد بما يتفق مع
الرؤية السديدة واألنظمة املقننة
له ســيمنح الطالب قــدرا كبريا
جدا من الكفــاءة والتحمل ،كما
أنه يف الوقت ذاته سيوفر طاقات
املؤسســات التعليمية وأموالها
التي تنفقها جراء الرسوب املتكرر
والتي إذا حسبت ماليا سنجد أنها
أموال باهظة جدا.
ويف هــذا الســياق ،فإنني أدعو
إىل إعادة قراءة أنظمة اإلرشــاد
األكاديمي قراءة مدققة وتحويل
تلك األنظمــة الرائعة إىل برامج
مركزة وقياس أثرها عىل العملية
التعلميــة ،ففي هــذا األمر نقلة
كــرى يف التعليــم األكاديمي
وفيه توفــر للمال والجهد ورفع
ملســتوى الجودة واألداء وتقليل
من الخســائر ،كما أن فيه خدمة
للوطن يف صقل مهــارات أبنائه
وفيــه خدمة لــأرسة يف تجويد
املخرج وتحقيق األمل الذي ترتقبه
كل أرسة طالب.

الذكاء
المالي
الطالبة :أمل بنت محمد
بن راشد الغضيه
كلية االقتصاد واإلدارة
تخصص تمويل

بالمعلم المتميز ..نحقق ما نصبو إليه!
أ.د .خالد بن إبراهيم الدغيم
أستاذ مناهج وتعليم العلوم كلية التربية

خطى التعليــم يف اململكة العربية
الســعودية خالل العرش سنوات
املاضية خطــوات متســارعة،
ســابقت الزمــن ،وتزامنت مع
ما يشــهده عرصنا الحارض من
انفجــار معريف ،وتقــدم علمي،
وتطور تقني ،وثورة هائلة يف عالم
االتصاالت وتقنية املعلومات ،فبني
عشــية وضحاها أصبحنا نعيش
بني مســتجدات علمية وتربوية
وتقنية أصبحت من أساســيات
التعليم ومطالبه الرضورية.
ومع كل ما شهده التعليم يف وطننا
املعطــاء ،إال ّ أننا نتفق جميعا ً عىل
أن تحقيــق "ما نصبــو إليه!"
مرتبط بفــارس امليدان الرتبوي،
ومرتهن بمن يملك مفتاح النجاح
والفشل أال وهو "املعلم" ..فجميع
ما يشــهده التعليم يف مدارســنا
من تطورات عىل جميع األصعدة

مــن مناهــج وكتــب وتقنيات
وغريها ســتظل خســائر مالية
وجهد ضائع مالــم يقف وراءها
"معلــم" متميز ،يســتوعب تلك
املســتجدات والتطــورات ،ويلم
بفلسفتها ،والنظريات ،واملبادئ،
واألفكار الرتبويــة الحديثة التي
بُنيت عليها ،ومطلعا ً عىل املفاهيم
الرتبوية الحديثــة املرتبطة بها،
وقادرا ً عىل التعامل معها ،ومتم ِّكنًا
من املهارات التي تســاعده عىل
تنفيذهــا ،بحيث يقــوم بتوجيه
عملية التعليم وقيادتها بشــكل
صحيح يف سبيل تحقيق األهداف
املرجوة منها.
إن معلم اليوم عليه أن يؤمن أيمانا ً
تاما ً بأن دوره باألمس لم يعد هو
دوره اليوم ،فلــم يعد هو الخبري
وناقل املعرفة ومصدرها الوحيد
فقط ،بل أصبح اليــوم موجهاً،

صناعة الصف الثاني

وميرسا ً للتعلــم؛ ولذا هو مطالب
عال من اإلعداد
بأن يكون عىل قدر ٍ
والتأهيــل يوازي ما اســتجد يف
امليدان ،لقــد أصبح املعلم بحاجة
أكثر من ذي قبــل إىل " تأهيل"
و"تطور مهني" ذا جودة عالية،
وإن اختلفنــا وتباينا يف املفاهيم
واملصطلحــات ،إال ّ أننا نتفق عىل
رضورة وأهميــة مضمونهمــا
والحاجة املاسة إليهما.
إن مؤسســات إعــداد املعلــم
والجهات املســؤولة عن تدريبه
وتطويره عليهــا أن تؤمن أيضا
إيمانا ً جازما ً أن الســبيل الوحيد
لتحقيق "مــا نصبو" إليه جميعا ً
مرهون بالتطويــر املهني للمعلم
أثنــاء الخدمة وإعــداده اإلعداد
األمثل قبلها وفق ما اســتجد يف
ميدان التعليــم يف اململكة العربية
السعودية.

أ.د .فاطمة سحاب الرشيدي

من مؤرشات النجاح يف املنظمات
إعداد وصناعة الصف الثاني
ألي عمل مهما كان حجمه
وأهميته فمن املحال أن يكتب
النجاح والتنمية ما لم يتكامل
العمل والبنيان حيث أن برته
ملجرد توهم (رسقة الجهد) هو
أول تزعزع األركان واالنهيار،

فليس ثمة رسقة للجهود!!!
هناك تراكمية جهود وتكامل
عطاء!
النجاح قوامه نرش ثقافة صناعة
النجاح ،ثقافة تبادل اآلراء
للنهضة ثقافة (الكل لن يكون
بال أدنى جزء فيه).
لتكن سياسة صنع الصف

الثاني هي الهدف مع كل فريق
نعمل به يف أي قطاع مهما
اختلفت الرؤى ..فالهدف الواحد
كفيل بردم الفجوة وشد األيدي
وتكاتف البناء.
لن ننجح منفردين ولن نعطي
متفرقني ولن نتقدم بهذه
الفلسفة.

املال مــن رضوريات الحياة التي
ال يمكن لإلنسان العيش بدونها،
فقــد ورد لفظ املــال يف القرآن
الكريم  ٨٦مرة ،واملال هو كل ما
يمكن حيازتــه واالنتفاع به ،كما
إنه يسيطر عىل جزء كبري جدا من
اهتمامات وأولويات الناس يف هذه
الحياة ،فهو وسيلة هامة للرشاء
وتلبيــة الحاجــات الرضورية
والكمالية ويعترب أســاس الحياة
االقتصاديــة عىل مــر العصور
واألزمنة املختلفة.
ومــن املمكن أن تعــم يف بعض
الفرتات فــوىض ماليــة نتيجة
لترصفات غــر مجدولة أو غري
منظمــة وفق نمــط معني تهدد
الوضع االقتصادي واالجتماعي،
وهذا بحد ذاته يــؤدي إىل زيادة
اإلنفــاق دون تصور مســبق،
لذلــك د ّلنا ما ســبق أن من أهم
االحتياجــات والرضوريات التي
يجــب عىل الفــرد تعلمها وفهم
أفكارها ومجــاالت تطبيقها هو
مفهوم "الــذكاء املايل" ،وذلك ملا
يشهَ دُه الواقع الحايل من صعوبات
الحياة ومتطلبات العيش الكريم
وضيق أبواب الرزق أو انحســار
دخل الفرد يف مصدر واحد وتباين
ميول االســتهالك املتجدد جراء
تغري األذواق واستحداث املنتجات
والسلع والرغبات الجديدة.
فمن اســراتيجيات الذكاء املايل
املمكن ذكرها :اإلنفاق بمعدل أقل
مما تكسب ويتم ذلك عن طريق
توزيع الدخل عىل النفقات بالشكل
املناســب ،كما يجب كتابة خطة
وموازنة مالية (أسبوعية ،شهرية،
سنوية) ،باإلضافة إىل تخصيص
مبلغ صغــر للقيام بادخاره من

الدخل ويمثل جزء بســيط من
الدخل الكيل والتعامل مع االدخار
عىل أنه باب مــن أبواب الرصف
فعلينا إتباع سياسة "االدخار قبل
اإلنفاق" ،ويجب أن يكون االدخار
مقرون بهدف سواء كان ملواجهة
التكاليف أو الظروف الطارئة أو
تأمني املســتقبل أو للتعليم الخ..
من األهداف ،وذلك لتجنب تجميد
أو تعطيل األموال لفرتة من الزمن
دون هدف فالقوة الرشائية ملبلغ
معني من املال تختلف عن القوة
الرشائيــة لهذا املبلغ نفســه يف
املستقبل.
ومن أهم االسرتاتيجيات الخاصة
بالــذكاء املايل هي االســتثمار
ثم االســتثمار ثم االســتثمار،
حيث يضمن توظيفــا لألموال
وتحقيق عوائــد وأرباح إضافة
للقيمة املاليــة لألصول التي تم
استثمارها ،وتوظيف األموال أو
اســتثمارها غري مقرون باملدة
الزمنية حيث يعتقد البعض أنها
تستلزم اآلجال الطولية لتحقيق
األرباح وهذا غري صحيح فتوجد
اســتثمارات طويلــة وقصرية
ومتوســطة األجل تحقق أرباحً ا
طائلة ،كما أن من قوانني الذكاء
املايل وضع خطة ملضاعفة الدخل
الشهري والســنوي ،باإلضافة
لوضع الخطط ملضاعفة امللكية،
وهذه أهم اسرتاتيجيات وأساليب
الذكاء املايل ويوجد العديد منها
بمجاالتها املتوســعة واملتجددة
يصعب حرصهــا ،فالذكاء املايل
هو القدرة عىل حســن الترصف
مع املال واملوارد املتاحة بكفاءة
وإدارتهــا لتحقيــق االكتفاء
واالستقالل املايل.

األخضر السعودي في فلسطين
عبدالرحمن محمد المهوس
إدارة العقود و المشتريات

مَّ ا ال َش َّك فيه ْ
أن للعقل الراجح
والحكمــة البالغــة دو ٌر كبري
يف تذليــل ِّ
الصعــاب وتحقيق
جُ
النجاحات ،فبعد هد مشــكور
من ُ
صنــاع القــرار يف اململكة
العربية الســعودية ومن جانب
الحكومة الفلسطينية وبالتأكيد
تحت أنظار أعىل ُسلطة رياضية
يف العالم الـــ" "FIFAوالتي
تســعى حثيثا ً لتساوي ُ
الفرص
فيما يخــص االســتفادة من
األرض والجمهور يف املناسبات
الرياضيــة والتي لها دو ٌر فاعل
ونتائــج ناجحــة يف اختصار
الطــرق الطويلة عــر منافذ
األبجديات ورفرفة الرايات.
وبطبيعة الحال َشــ َّد األخرض
الرباق رحاله بعد تجاوز ضيفه
الســنغافوري بثالثيــة نظيفة
جاءت وسط حضور جماهريي
كبــر يف إســتاد مدينــة امللك
عبدالله الرياضية بمدينة بريدة
وبحضور أمري القصيم صاحب
الســمو امللكي األمري فيصل بن

مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
الذي أضاف للقاء اآلسيوي بُعدا ً
آخــر ،وجعله حافــا ً بالعطاء
البطــويل واألداء الرجــويل من
العبي الصقــور ُ
الخرض حينما
ْ
تغنــوا بالوطن وعزفــوا لحن
الفوز نحــو تعزيز النقاط إىل 4
كانت ثمرة الفوز األول لألخرض
السعودي يف طريق التأهل نحو
التصفيات املؤهلة لكأس آســيا
وكأس العالم2022م.
حيث وصل املنتخب الســعودي
لألردن عرب طائرة خاصة أق َّلت
البعثة الســعودية مــن مطار
األمري نايف بن عبدالعزيز الدويل
بالقصيم ،فيما سينتقل األخرض
الســعودي يف ثــاث حافالت
مخصصة َّ
توشحت براية الوطن
واحدة لالعبني والثانية للجهازين
اإلداري والفني فيما ســتكون
الثالثــة خاصــة باإلعالميني
السعوديني وســيكون الدخول
للضفة الغربية يف فلسطني بعد
رحلة تتجاوز الســتني دقيقة

حتى الوصول ملدينــة رام الله
مقر األخرض السعودي.
وختامــا ً تُمثِّل هــذه الخطوة
املحمودة دعما ً كبــرا ً للقضية
الفلســطينية والتــي ترعاها
اململكــة العربية الســعودية
ً
حكومة وشــعبا ً عىل مدى عقود
يف تمثيل مهيب للصف اإلسالمي
والعربي نحو ما من شأنه سمو
كلمة الحــق يف املحافل الدولية،
وحق الشــعب الفلسطيني يف
أرضه املباركــة ،وتُعد هذه هي
الزيــارة األوىل لوفد ســعودي
رســمي لفلســطني ،وستكون
حديثا ً للتأريخ وحدثا ً غري عادي
فاألفــراح يف رام اللــه أعلنت
ابتهاجــا ً بالضيــوف وفرصه
ســانحة لألخرض السعودي يف
العودة بالنقاط الثالث يف صدارة
املجموعــة اآلســيوية الرابعة
وإضافة النقاط الســبع بإذن
الله وفالك التوفيق األخرض ربي
يرعاك ويحفظــك ،آمني يا ربَّ
العاملني.
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عدوان في
قميص نصيحة
نورة الحربي

نعلــم جميعــا ً أن املــدارس
والجامعــات تجمع يف أحشــائها
طالب من شــتى أصقاع املعمورة
ومــن كافة الطبقــات واألجناس
واألعــراق واألديــان والطوائف
فتصهر هــذه االختالفات لتصبها
يف بوتقة التعليــم ،ولكن يبدو أن
هــذا يشء يجهلــه (البعض) من
أعضاء هيئة التدريس أو املدرسني
أو أي منسوبي املدرسة فال يراعي
الفروق يف الشــخصيات والعقول
أثناء إلقائــه بعض العبارات التي
قــد تؤلم أحدهــم ،واملفرتض أن
يكون األســتاذ الجامعي أو املعلم
 بشخصيته وترصفاته ( -منهج) يتعلم منه الطالــب ،يقتدي به
وينتبه ألبســط حركاته وسكناته
وهدوئه وغضبه وزالت لســانه إىل
أوضح ترصفاته.
ولكن عندما يأتــي بكل اتجاهاته
السلبية وتحيّزاته وعنرصيته املقيتة
والصورة النمطية املتبلورة بعقله
عن فئة أو مجتمع ما ،فينرشها عىل
مســامع التالميذ ،فهذا خطأ كبري
ألنه قد بدأ يتدحرج من عىل ســلم
األخالق ،فقد بدأ يستخدم السلطة
التي فوضت إليه والصالحيات التي
خولت له ،ضد الطالب الذي لواله
ملا وجد يف منصبه !
واألدهــى من ذلك واألمــ ّر لو بدأ
يحقن أذهان التالميــذ بعباراته
السامة املليئة باالستحقار للطالب
نفســه والنقد الســلبي ملجتمعه
واالستهتار ببيئته ..سواء كان ذلك
بشكل رصيح أم ضمني!
يتفنن ويبدع بهدم صوامع االعتزاز
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لدى الطالب ،ماهر جــدا ً يف بناء
النظرة الدونية واالنهزامية الذاتية
لدى الطالب..
وليس ذلك وحســب بل هو ينوّ ع
بأساليب االستحقار فتار ًة بصوت
غاضب مملــوء بالتعنرص ،وتارة
بضحكة هادئة ســاخرة جارحة،
وتارة بعــدوان لفظي يف قميص
نصيحة ،وتارة بحكم مســبق غري
قابل للمناقشــة ،وأحيانًا بعبارة
رصيحة مؤذية وأخــرى بعبارة
تنفلت وكأنها زلة لســان ،ولكنها
مقصودة !
وأساليب أخرى قد ال أحصيها لكنه
حاذق بها!
املعلومة التي قــد ال يعرفها هذا
األســتاذ أو األفضــل أن نقول:
"الحاصل عىل درجة علمية تخوله
العمل بســلك التعليم والســيما
لــو كان ليس من أفــراد املجتمع
األصليني ،أنــه يتكلم أمام عقليات
مختلفة وأنماط شخصية متغايرة
كل منهم يفهمها بطريقته وتتفاعل
مــع مكونات شــخصيته فيظهر
ذلك من خالل سلوكه أو تحصيله
الدرايس فهل من املعقول أن تكرر
عىل شــخص عبارة "يا غبي" أو
" يا كســول" وتبدأ برســم هذه
الصورة يف مخيلتــه يف كل حصة
أو كل محارضة ثم تنتظر منه أن
يكون جهبذ أو عبقرية ضخمة ! لن
يحدث هذا حتى يلج الجمل يف سم
الخياط.
ثانيــا :من أين لك بهــذا االتجاه
السلبي أو هذه الصورة النمطية،
بنــا ًء عىل ماذا؟ هل بنــا ًء عىل ما

تربيــت عليه من عــادات فانية
وما بني عــى فاني فهو فاني! أم
بنا ًء عىل مــا يظهر لك من اإلعالم
الــكاذب! أم بنــا ًء عــى مواقع
التواصــل االجتماعي التي ال يُعلم
مــن يكتب خلف الشاشــات؟ أم
بناء عــى شــخص أو اثنني أو
عــرة التقيتهم فبــدأت تصدر
األحــكام وتعمّ ــم وكأنك جهبذ
زمانك وحكيم عرصك وعالّمة هذا
القرن! وكأنك عكفت الدهور عىل
عمل اإلحصائيات وتقنني العينات
ودراسة النتائج والبيانات وأفنيت
الليايل لتخرج بهذه املعلومات لهذا
الطالب.
وثالثــاً :تأكد يا عزيــزي أن هذه
العبارات ربما تكون دخان التجاه
سلبي داخلك بُني عىل شفا جُ ٍ
رف
هار قد ينهــا ُر بأي لحظة ولكنها
ٍ
حاملا تخرج من بني شــفتيك فهي
معلومة وربما حقيقة لدى طالب
تجلس أمامه ويعتربك "إمامه".
رابعا ً  :هــل تعتقد أن هذا الطالب
الــذي تعطيه يف كل يــوم حقنة
تشاؤم وجرعة سلبية سيطمنئ لك
ويصغي ملا ترشح ؟!
اعلم أنك عندما تتعنرص وخاصة
لو كان ضد فئة ينتمي لها الطالب
فإنك وقعت عىل عقد بناء حواجز
راسخة بينك وبينه ال يمكن هدمها
بسهولة.
لذلك قد تســتغرق مــن الجهد
أضعاف حتى تســتطيع إيصال
املعلومــة ألذهانهم ،فأحســنت
وطوبى لك عــى هذه الجهود غري
املباركة.

ﺗﻨﻔﻴﺬ وإﺧﺮاج

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺴﺎﻧﻲ

m.ahmasani@qu.edu.sa
إدارة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

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

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﻦ دﺑﻴﺲ اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﺑﻴﻮﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺸﺮﺗﻲ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﻐﻨﻴﻢ
رﻳﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻟﻤﻠﻴﺪاء
إﻳﻤﻴﻞnews@qu.edu.sa :
ﺗﻮﻳﺘﺮ@qunewspaper :
ﻛﺎﻓﺔ اﻵراء اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺗﺒﻬﺎ
وﻻ ﺗﻌﻜﺲ رأي ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
أو ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
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ﺗﺪﻋﻮﻛﻢ ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﻟﻄﻼب

ﻟﺤﻀﻮر ﻣﻌﺮض

»ﻳﻮم اﻟﺴﻌﺎدة«
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

 ﻣﻌﺮض اﻟﺴﻌﺎدة
 ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ
 ﻟﻘﺎء ﺑﻌﻨﻮان »ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮﻧﻲ ﺳﻌﻴﺪة«
 رﺣﻠﻪ وزﻳﺎرة ﻟﺪار اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻔﺮاء ﺳﺎﺣﺔ  -ب

اﻟﺜﻼﺛﺎء واﻷرﺑﻌﺎء
1441/3/2-1ﻩ
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 60مليون شخص في العالم يعانون من متالزمة إجهاد العين

د .ماجد معافا :التركيز على شاشة الكمبيوتر واألجهزة الذكية
يسبب ضيق في العضالت الهدبية
بن مدير عيادات البرصيات الجامعية الدكتور ماجد بن أحمد
معافــا ،أنه مع النمو املعريف والتكنولوجي عىل املســتوى العاملي
وازدياد إقبال الناس عىل كل جديد ،أدى ذلك للمســاهمة يف زيادة
تداول األجهزة الذكية وســهولة توفرها بيد الصغري قبل الكبري،
هناك ما يقارب  60مليون شخص يعاني من هذه املتالزمة عامليًا،
مما يؤثر عىل إنتاجية وكفاءة مستخدمي الكمبيوتر من املوظفني
وغريهم.
وأوضح أنه مع كثرة اســتخدام األجهــزة املحمولة واإلفراط
بها وجب علينا التنويه لبعض األسباب السلبية التي قد تؤدي إىل
بعض املشاكل املتعلقة بالعني سنذكرها عىل النحو التايل:

 01إجهاد العين:

عند الرتكيز عىل مهمة مكثفة برصياً ،مثل الرتكيز باستمرار عىل
شاشة الكمبيوتر واألجهزة الذكية ،فإن العضالت الهدبية تضيق،
يمكن أن يسبب هذا بعض التهيُّج وإجهاد للعينني.

 02جفاف العين:

من أكثر األســباب شيوعا ً لدى مســتخدمي األجهزة املحمولة
والذكية هو اإلحســاس بحرقة واحمرار وألم بالعني وتحسس من
الضوء أو عــدم وضوح بالرؤية ،وذلك أثناء اســتخدام األجهزة
الذكية ،ويزيد بزيادة ساعات االستخدام لها.
ويعود سبب ذلك إىل أن معدل الرمش يقل بـ 5مرات تقريبا عن
املعدل الطبيعي بسبب الرتكيز الشديد وتدقيق النظر عىل الشاشة.
وألن طبقــة الدمــوع تتبخر برسعة أكــر يف الفرتات التي ال
ترمش فيها الجفون ،فيتســبب ذلك يف جفاف العني ،وكذلك فإن
جو املكاتب املغلقة مع مكيفات الهواء ،يكون جاف عادة مما يقلل
بدوره من الدموع ويزيد من نسبة الجفاف يف العيون.

 03صداع العين:

غري حاد ،وتزيــد حدته بعد االســتخدام الطويل لألجهزة أو
القــراءة الطويلة ،كذلك يف األماكن األقل إنــارة أو تكاد معدومة
اإلنارة ،وموضعه مقدمة الرأس عاد ًة ،وقد يشــتكي صاحبه إىل
َّ
مؤخر العني ،والعني ذاتها قد تتألم ،ويتألم الجفن ويثقل.
وعن بعض االرشــادات للتقليل من حدّتها أكد الدكتور ماجد

معافا أنه يجب التأكيد عىل التايل:
.1الحرص عىل استخدام األجهزة يف بيئة إضاءتها مالئمة.
.2الحد والتقليل من االســتخدام الزائد لألجهزة وأخذ اسرتاحة
 20ثانية وإراحة العني بالنظر لألجســام البعيدة مسافة 20
قدم ( 6أمتار تقريباً) يف كل  20دقيقة عمل.
.3احرص أن تكون شاشة الكمبيوتر أو الجهاز املحمول يف نفس
مستوى عينيك وأن تكون يف وضعية جلوس صحيحة.
.4إذا كنــت تعاني من الجفاف فعالً قــد تحتاج لزيارة دكتور
البرصيات أو طبيب العيون ليصف لك قطرات مرطبة للعني
لتستخدمها خالل اليوم.
هنــاك توصيات مــن األكاديمية األمريكية لألطفال لســاعات
االســتخدام واألجهزة الذكية ومشاهدة التلفاز سنذكرها عىل النحو
التايل:
.5إذا كان عمر الطفل أقل من سنتني ال يسمح باستخدام االجهزة
الذكية.
 .6االكتفاء بمعدل ساعة يوميا ً فقط لعمر ما بني  3-5سنوات
.7االكتفاء بمعدل ساعتني يوميا ً فقط لعمر ما بني  6-18سنة.
كما بني أنه يف دراســة قام بها قســم البرصيات يف كلية العلوم
الطبية التطبيقية خالل العام الجامعي املنرصم ()1440 1439-
عىل  40موظفا ً من جامعة القصيم ملعرفة فاعلية التدخالت التعليمية
والنصائح التوعوية (كنظرية  )20 / 20 / 20يف الحد من أعراض
متالزمة اجهاد العني مع الكمبيوتر واألجهزة الذكية وعالمات جفاف
العني املرتبطة بها.
وقال« :يف البداية مأل املشاركون اســتبيان يحوي مجموعة من
االســئلة لقياس مدى وتأثري متالزمة اجهــاد العني مع الكمبيوتر
واالعراض املصاحبة له ،باإلضافة اىل اســتبيان اخر يقيس اعراض

جفاف العــن وتم بعد ذلك عمل فحوصــات إكلينيكية للتأكد من
وجود جفاف العني من عدمه”.
وأضاف« :تم الطلب من املشاركني استخدام هواتفهم ملدة دقيقة
واحدة وقياس معــدل رمش العني خاللها وتم بعد ذلك تقســيم
املشــاركني إىل مجموعتني ،حيث احتوت كل مجموعة عىل عرشين
مشاركاً .حيث كانت املجموعة االوىل هي املجموعة الضابطة وطلب
منهم رشب املاء فقط ،أما املجموعة الثانية وهي مجموعة الدراســة
تم تعليمهم وتوجيههم حول متالزمــة اجهاد العني مع الكمبيوتر
واألجهــزة الذكية واعطائهم كتيب إرشــادي حول طرق ونصائح
لتخفيف أعراض املتالزمة بما يف ذلك قاعدة  ،20 / 20 / 20جميع
االختبارات تم اعادتها بعد شــهر لجميع املشاركني ملقارنة النتائج
والتأثري”.
وقد أظهرت النتائج انخفاضا ً واضحا ً يف استبانة جفاف العني يف
مجموعة الدراســة ،وتحسن يف جودة الدموع بعد اعطاء التعليمات
الالزمة ألفراد مجموعة الدراسة .بينما يف املجموعة الضابطة هناك
انخفاض واضح يف جودة الدموع.
وقد خلصت الدراسة إىل أنه وإن كان هناك أثر محدود للتدخالت
التعليمية والتوجيهــات إال أنه واضح وســاهم يف تقليل أعراض
متالزمة إجهاد العني مع الكمبيوتر واألجهزة الذكية وعالمات جفاف
العني املرتبطة به ،ومن هنا نــدرك أهمية التوعية اجهاد العني مع
الكمبيوتر واألجهزة الذكية وتوجيه املجتمع للســلوكيات اإليجابية
لتفادي اآلثار املرتتبة عىل صحة العني.

املصدر  /كلية التمريض

 18أنشطة طالبية

العدد  21 | 99صفر  20 | 1441أكتوبر 2019
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

حملة توعوية بالتزامن مع الشهر العالمي «لسرطان الثدي»
بكلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة
نفذت الجامعة ،ممثلة
يف كليــة الطــب والعلوم
الطبيــة بعنيــزة ،حملة
توعويــة حــول مــرض
رسطان الثدي ،اســتمرت
ملــدة ثالثة أيــام يف الفرتة
مــن 1441/2/7-5هـ،
بمبنى العثيم مول بعنيزة،
تحت شــعار «ال تنتظري
األعراض» ،وذلك بالتزامن
مع الشــهر العاملي للتوعية
برسطــان الثدي يف شــهر
أكتوبر مــن كل عام ،حيث
هدفت الحملــة للتعريف
بمخاطر مــرض رسطان

الثــدي وأنواعه ،وللتعريف
بطريقة الفحــص الذاتي
ورضورة إجــراء الفحص
املبكر تجنبا ً لإلصابة .وتم
تنفيذ الحملة بالتعاون مع
جمعية طهور ومستشــفى
امللك سعود وجمعية أمان،
وتخللها توزيع بروشورات
توعوية عىل الــزوار ،وذلك
للحث عىل الكشــف املبكر
من خالل إيضــاح الجانب
الصحي املهــم واملؤثر يف
العالج عن طريق التعريف
باألعراض وطرق الفحص
بهدف نرش املعرفة والتوعية

حول صحة الثدي.
من جهتهــا ،أوضحت
وكيلة الكلية الدكتورة أشواق
بنت أحمد العيد ،أن الهدف
من حمــات التوعية التي
تنظم يف شــهر أكتوبر من
كل عام هو إيصال رسائل
للمجتمع بأن الكشف املبكر
هو رس الشفاء والنجاة من
مرض رسطان الثدي ،حيث
يتم إلقاء الضوء عىل ســبل
الكشــف املبكر وتشخيصه
وفحوصاته والتدابري الالزمة
يف مرحلة ما بعد الشــفاء
منه.

دورة تدريبية بعنوان (إبداعات تصميمية
مبتكره) بكلية التصاميم
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺠﻮدة

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺠﻮدة

ﺗـﺪﻋﻮ اﻟﻜﻮادر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص
ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ وﺧﺮﻳﺠﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
إﻟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ

أقامت وحــدة الخريجات بكلية
التصاميم بالجامعــة دورة تدريبية
عىل مدار يومني بعنــوان (إبداعات
تصميميــة مبتكره عــى املانيكان
باســتخدام خامات غــر تقليدية).
قدمتها الدكتورة رشــا عيل يوسف
األستاذ املســاعد بقســم تصميم،
وذلك بمقر الكلية.
وهدفت الــدورة اىل إكســاب
الخريجات مهــارات فنية يف مجال
التصميم وتشكيل عىل املانيكان.
كما حظيت الدورة بحضور عدد
كبري مــن الخريجــات الالتي عربن
عن إعجابهن بهــذا النوع من ورش
العمل التي تهتم بتحســن مهارات
املصممات ،وتربطهن بما هو مطلوب
يف سوق العمل.

ﺻﺤﻴﻔﺔ

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

news@qu.edu.sa

QU_UNI

QASSIMUNIV1

w w w.qu.edu.sa
#ﺟﺎﻣﻌﺔ ـــ اﻟﻘﺼﻴﻢ
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ثالث دورات تدريبية حول الوسطية وتحصين الفكر
بوحدة الوعي الفكري
أقامت الجامعة ،مُمثلــة بوحدة الوعي
الفكــري ،مؤخــرا ً دورة تدريبيــة بعنوان
(ضمانــات رشعية يف بــاب الوســطية..
تأصيــات يف املنهــج) ،قدمهــا الدكتور
متعب بن ســالم الخميش وذلك بقاعة وعي
بالوحدة ،بحضور 37طالبا من كلية العمارة
والتخطيط.
وشــملت الدورة عددا مــن املحاور ،هي:
مفهوم الوســطية مــن الناحيــة الرشعية،
والوســطية ســمات وخصائص ،باإلضافة
إىل الضمانات الرشعية ومــن أبرزها :النص
الرشعي والعلــم والعدل والرفــق والرحمة
والحوار واإلقناع واملجادلة بالتي هي أحسن.
بدوره قدم املرشف عىل الوحدة األســتاذ
الدكتور فهد بــن إبراهيم الضالع دورة ثانية
بعنوان (بناء األفــكار مؤثرات وتحصينات)
وذلك بقاعة وعي  ،بحضــور  55طالبا ً وتم
نقل الدورة مبارشة لكلية طب األسنان بعنيزة
وحرضها  40طالبا.
وتخلــل الــدورة عدد من املحــاور منها
الطبيعة االنســانية بني التأثر والتأثري ..وأثر

شؤون وشجون

أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

نحو وحدة الوعي
صدر قرار معايل مدير الجامعة بتكليفي مرشفا عىل وحدة الوعي
الفكري يف 1441/2/15هـ ..وحيث إنني أشكر معاليه عىل ثقته
فأسترشف طوقا من األمانة امللقاة ،وأهمية الوعي الفكري ملنسوب
الجامعة أوال ثم ألطياف املجتمع القصيمي ثانيا.
النادي الفكري ،الدورات ،املعارض ..وغريها ستعرف طريقها إىل
الطالب/ة واملنسوب/ة بحول الله .
اإلعالم الجديد عىل الفكر ،باإلضافة إىل تعدد
وتســارع املؤثرات ،وعالقة املؤثرات باألمن
الوطني.
من جهته قــدم الدكتور بنــدر بن نافع
العبديل دورة تدريبية أخرى بعنوان (تحصني
الفكــر) لطالب كلية الرتبية  -قســم الرتبية

البدنية وعلوم الحركــة بحضور  110طالبا ً
وطالبة .وتم التطرق لعدد من املحاور ومنها:
حمايــة الفكر ومعرفة الشــبهات وتحصني
الفكر واستحضاره واستشعار النية مدعومة
بالعديد مــن األمثلة والتطبيقات وشــهدت
الدورة تفاعالً كبريا ً وحوارات مرتية    .

حملة للتوعية بأخطار سرطان الثدي بكلية العلوم واآلداب بالبكيرية
أمل الدخيل
أقام النــادي الطالبي
يف كليــة العلــوم واآلداب
بالبكرييــة ،بالتعاون مع
قسم الرياضيات يوم األحد
السادس من أكتوبر حملة
توعوية بعنوان (التوعية من
رسطان الثدي).
وتمثلت جهود الطالبات
يف الحملــة بالتأكيــد عىل
أهمية الكشــف املبكر مما
يرفع بإذن الله من نســبة
الشفاء إىل  80و 90باملائة
من الحاالت املصابة ،حيث

تناولت الحملة سبل الوقاية
والعــاج ومــا يرتتب عىل
العــاج من آثــار صحية
ونفسية.
ويعترب رسطــان الثدي
من األمراض األكثر شيوعا ً
يف اململكة لدى النســاء يف
ســن األربعني فمــا فوق،
وبنسبة  % 55ويتم كشفها
يف مراحل متأخرة مما يقلل
من فرص الشــفاء منها،
ما يتطلب بــذل مزيد من
الجهود لنرش ثقافة الوقاية
بدال من العالج بالكشــف
املبكر والتثقيف املستمر.

وحيث إن البدايات الواثبة – إن شــاء الله – خلفها عزائم صادقة
ونفوس متناغمة فرسها يف تجربتي مساعدا للمرشف عىل الوحدة
الدكتور خالد بن عبد العزيز أبا الخيل يف غضون ســنة سابقة ،إذ
كان يحرص عىل رسم الخطط ومناقشة األفكار يف مجلس الوحدة
قبل إطالقها ،وكيفية توظيف العالقات لتفعيل دور الوحدة فخلق
بيئة العمل الجاذبة ،فشكر الله له أداءه عرب السنني تأسيسا ودعما
وعطاءا..
اإلنســان ذلك اآلنس بأخيه اإلنســان ..فهو يف دورة الحياة مؤثر
ومتأثر
ليس يخلو املرء من ضد وإن حاول العزلة يف رأس جبل
وحيث تتســارع املؤثرات فعلينا تفعيل املؤرشات ..وحيث يتنوع
التأثري فعلينا املزيد من اليقظة فننوع املعالجة بتنوع االستهداف.

نهاية
الثقة هي األمانة ..وحملها اإلنسان..
األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

وكالة شؤون الطالب تشارك في حلقة نقاش بجامعة الجوف عن دور األنشطة الطالبية
في تنمية المجتمع
شــاركت الجامعــة ،مُمثلة
بعمادة شــؤون الطالب  -شطر
الطالبات  -يــوم األربعاء املايض،
يف حلقــة النقاش التــي أقيمت
بمقر مجمع كليات البنات بمدينة
ســكاكا ،لوكيالت عمادات شؤون
الطالب بالجامعات الســعودية،
تحت عنــوان «رؤيــة مقرتحة
ملســاهمة األنشــطة الطالبية يف
تنمية املجتمع ودورها يف التفكري
الريادي لــدى الطالبات» ،والتي
تســتضيفها جامعــة الجوف،
برعاية معايل مدير جامعة الجوف
األســتاذ الدكتور إســماعيل بن
محمد البرشي.

حيــث مثلــت الجامعــة،
الدكتورة أمل الربيش وكيلة عمادة
شــؤون الطــاب ،والتي تحدث
خالل الجلســة الثانية من حلقة
النقاش عن أبرز األنشطة السنوية
التي تقيمها عمادة شؤون الطالب
للطالبات ،وتستهدف كافة كليات
الجامعــة ،ومن أمثلــة ذلك يوم
الطالبة الجامعي ،وتراث الشعوب،
وكذلــك ملتقى «بفكري يســمو
وطني» ،كما قدمــت «الربيش»
بالتزامــن مع حديثهــا عرضا
مرئيا عــن دور الجامعة الفعال
يف األنشــطة الطالبية واملشاركة
املجتمعية.
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الرئيس الفلسطيني لبعثة األخضر «شرفتم بلدكم فلسطين»

احتفال ببعثة المنتخب السعودي األول
ً
الرئاسة الفلسطينية تقيم
استقبل الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،بعثة املنتخب السعودي
لكرة القدم ،والتي وصلت إىل األرايض
الفلسطينية ،لخوض مباراة مع
املنتخب الفلسطيني ،ضمن التصفيات
اآلسيوية لبطولة كأس العالم .2022
وقدم الرئيس الفلسطيني درعا
تذكاريا لرئيس االتحاد السعودي ،يف
حني أهداه األخري قميص «األخرض».
وعرب عباس خالل استقبالة للبعثة
عن فخره واعتزازه بقدوم املنتخب
السعودي لكرة القدم إىل فلسطني،
مؤكدا ً أنه يجسد العالقة التاريخية
بني فلســطني واململكة العربية
السعودية.
وأضاف لدى استقباله يف مقر
الرئاسة يف مدينة رام الله« ،رشفتم
بلدكم فلسطني»،وأشار إىل أن الرابط
التاريخي والديني اإلسالمي بني
البلدين ،ليس جديداً ،وقال :عالقاتنا
باململكة تاريخية منذ نشأة القضية
الفلسطينية ،ولم تتغري مواقف اململكة
التي سمعناها من امللك املؤسس
املرحوم عبد العزيز آل سعود إىل خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد
العزيز ،وويل عهده األمري محمد بن
سلمان ،بأن قضية فلسطني يف قلب
كل سعودي».
من جانبها .أقامت الرئاسة
ً
احتفال ببعثة املنتخب
الفلسطينية
السعودي األول لكرة القدم وذلك
بمقر الرئاسة يف رام الله ،بحضور
رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني
الدكتور محمد أشتية ،ورئيس االتحاد

السعودي لكرة القدم يارس املسحل
وأمني عام االتحاد إبراهيم القاسم
وأعضاء مجلس اإلدارة الدكتور
خالد بن مقرن ،ونزيه النرص ،ونعيم
البكر ،واملهندس عبدالعزيز العفالق،
ومعيض الشهري ،وإداريي املنتخب
الوطني.
وأبدى رئيس مجلس الوزراء

الفلسطيني الدكتور محمد أشتية
سعادته بتواجد بعثة املنتخب
السعودي يف فلسطني متمنيًا التوفيق
للمنتخبني.
وقدم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني
اللواء جربيل الرجوب شكره وتقديره
للقيادة الرشيدة وللهيئة العامة
للرياضة ولالتحاد السعودي عىل

وجود املنتخب السعودي يف فلسطني
وهو ما يؤكد عىل عمق العالقة بني
الدولتني.
من جانبه ،قدم رئيس االتحاد
السعودي يارس املسحل شكره
وتقديره لفخامة الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ولالتحاد الفلسطيني
عىل حفاوة االستقبال وكرم الضيافة

وتسهيل جميع األمور من أجل راحة
املنتخب.
ويف ختام االحتفال تبادل رئيسا
االتحادين السعودي والفلسطيني
الدروع التذكارية.
حرض االحتفال أعضاء القيادة
الفلسطينية وعدد من الوزراء وقادة
األجهزة األمنية وعدد من أهايل القدس.

األخضر يفقد صدارة المجموعة الـ 4بعد تعادله أمام نظيره الفلسطيني
خيم التعادل الســلبي عــى مباراة
املنتخبني الفلســطيني والســعودي يف
املواجهــة التاريخية ،التــي احتضنها
ملعب فيصل الحســيني برام الله ألول
مرة يف مواجهــات املنتخبني عىل األرايض
الفلســطينة ،ضمن مباريــات الجولة
الرابعة من تصفيات كأس العالم ،2022
ونهائيات كأس آسيا .2023
وفقد املنتخب السعودي بهذا التعادل
صدارة املجموعة بعد أن وصل رصيده إىل
 5نقاط من  3مباريات ،فيما حل املنتخب
الفلسطيني يف املركز الثالث بعد أن رفع
رصيده إىل  4نقاط من  3مباريات أيضا.
وكان املنتخب األوزبكــي قد قفز إىل
صدارة املجموعة إثر فوزه عىل سنغافورة
 ،3-1لريفع رصيده إىل  6نقاط.
كانت املباراة حماســية عىل حســاب
املستوى الفني ،وسط شغف غري مسبوق،
من جانب الجماهري الفلســطينية التي

حرصت عىل مشــاهدة املبــاراة من عىل
أعمدة اإلنــارة وكذلك من عىل أســطح
املنازل املحيطة بامللعب.
ويف مواجهــه ســابقة مــن نفــس
التصفيات أستطاع املنتخب السعودي من
تحقيق نتيجة إيجابية بعد تخطيه ضيفة
املنتخب السنغافوري بثالثة أهداف دون
مقابل يف اللقاء الذي جمعهما عىل ملعب
مدينــة امللك عبداللــه الرياضية بربيدة
ضمن الجولــة الثانية للمجموعة الرابعة
للتصفيات اآلسيوية املزدوجة املؤهلة إىل
كأيس العالم  2022وآســيا  2023لكرة
القدم ،وسجل األهداف عبدالفتاح عسريي
«هدفني « وعبداللــه الحمدان يف الدقائق
. 61 ، 67 ، 27
يذكر أن املنتخب الســعودي سيحل
ضيفا ً عىل متصدر املجموعة الـ 4منتخب
أوزباكســتان يف الـ 14من شهر نوفمرب
املقبل.
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في أولى مواجهات بطولة اتحاد الجامعات..
منتخب الجامعة لكرة القدم يحقق أول انتصاراته
أ .عبدالله العبيد

«ركلة حرة»

عبدالله العبيد
حقق منتخب جامعة القصيم
لكرة القــدم أول انتصاراته يف
املوســم الجديد أمــام جامعة
اإلمام عبدالرحمن الفيصل /1
صفر ،يف املباراة التي أقيمت عىل
املالعب املجمعة بمحافظة عنيزة
سجله الطالب أصيل الباني.
وأفتتــح منتخــب الجامعة
مشــواره يف دوري االتحــاد
للجامعــات
الريــايض
الســعودية لكرة القــدم للعام
1440/1441هـ ،يوم الجمعة
املاضية بحضور عميد شــؤون
الطالب الدكتــور عيل بن فريح
العقالء ووكيل العمادة الدكتور
محمد العجالن.
وأوضح املــرف العام عىل
النشــاط الريــايض بالجامعة
األســتاذ ماجــد الحربي  أن
تحقيق نتيجة ايجابية يف بداية
املشــوار مهم ويزرع الثقة يف
أفراد الفريق كمــا أنه يمنحهم
الثقة الالزمة .

وقدم الحربي وافر شــكره
وتقديره لســعادة عميد شؤون
الطــاب ووكيــل العمادة عىل
متابعتهــم وتواصلهــم لحظة
بلحظــة وحضورهم للتدريبات
واملباراة ومتابعة ســر العمل
واالستعدادات لهذه البطولة مما
كان له األثــر البالغ يف تحقيق

نتيجة ايجابية .
كما قــدم الحربي شــكره
لجميــع أفــراد املنتخب من
العبني وجهازيــن إداري وفني
عىل جهودهــم وروحهم التي
أثمــرت بتحقيــق الفوز الذي
يعترب حافــز قــوي ملواصلة
املشوار وتحقيق نتائج ايجابية

تريض جميــع املنتمني للجامعة
وتحقيــق البطولــة الرابعة يف
تاريخ بطوالت االتحاد الريايض
للجامعات السعودية بحول الله .
يذكــر أن منتخــب جامعة
القصيم سيحل ضيفا ً يف املواجهه
املقبلة التي ســتجمعه بنظريه
منتخب جامعة نجران .

عبر مركز االبتكار والموهبة ..عمادة شؤون الطالب
تستقطب الموهوبين
عبدالله العبيد
أطلقت عمادة شــؤون الطالب ممثلة
بمركز االبتكار واملوهبة «املركز املتحرك»
برنامج خاص لالبتكار واملوهبة ،يقام يف
كل فرتة بمكان مستقل وستكون البداية
يف البهــو الجامعي ثــم ينتقل إىل بعض
كليات الجامعة للتعريف باملركز وأهدافه
وخدماته ،كما يشــمل خدمات املركز يف
دعــم االبتكار واملوهبــة يف عدة مجاالت
متنوعة.
من جانبه قــال الدكتور محمد الحنايا
املرشف عىل مركــز االبتــكار واملوهبة
بالعمادة أن من أهداف املركز نرش ثقافة
االبتكار ورعاية املواهــب وتوفري البيئة
املناســبة وحضانة األفــكار االبتكارية،
واملشاركة املجتمعية يف تنميتها ،باإلضافة
إىل إقامــة برامج وفعاليات تســهم يف

تعزيزها وحضور املؤتمرات واملنافسات
املحليــة والدوليــة واملســاندة وتقديم
االستشــارات والتعاون مع الجهات ذات
العالقة لتقديــم الرعاية والدعم للمواهب
واملشاريع االبتكارية.
مشــرا ً أن خدمات املركز تشمل عدة
مجاالت من ذلــك الــذكاء االصطناعي
والروبوت واالتصــاالت وتقنية املعلومات
والنظم املعلوماتيــة والربمجيات واألمن
الســيرباني والهندســة والعلوم الطبية
وريادة األعمــال والفيزيــاء والكيمياء
واألحياء وعلوم الزراعة والبيطرة ،إضافة
إىل مجال املوهبة املعرفية واألدائية .
مؤكدًا عىل دعم املركــز لكافة املواهب
واالبتــكارات يف الجامعــة ،واملبادرة يف
التسجيل يف املركز  ،كما يرحب يف التواصل
واالستفسارات من خالل الربيد اإللكرتوني
أو رقم املركز (.)0532513566

جامعة القصيم كانت دوما وســتبقى بإذن اللــه داعمة وحاضنة
لجميع املواهب الرياضية لدى طالبها ،لتقدم لهم الدعم واملســاندة
واملســابقات الرياضية يف معظم األلعاب الرياضية بما تملكه من
صاالت رياضية ومالعب وكوادر رياضية يف مختلف األلعاب ،فعند
بداية كل عام درايس جديد يقــوم املرشفون الرياضيون بالجامعة
يف األســبوع األول بعقد اجتماع ملناقشــة األلعاب التي ستطرحها
الجامعــة خالل العام ،ثم يتم اإلعالن عنهــا بأروقة الجامعة وعرب
منصات اإلعالن ،ومن خالل التســجيل باأللعــاب تُقر الروزنامة
الرياضية بالجامعة.
وتعمل الجامعة عىل تنمية املواهب الرياضية لدى طالبها وتشجيعهم
عىل املشــاركة يف املسابقات الرياضية عىل مســتوى اململكة ،حيث
حققت العديد من النجاحات واملراكز األوىل يف العديد من املسابقات
الرياضية.
وتأتي رغبة الطالب وموهبته يف مقدمة األشياء التي تراعيها الجامعة
عند التحاقه بنشــاط ريايض ما ،فعزيمة الطالب وإرصاره تكون يف
الغالــب هي التي تحقق هذه النجاحات ،ومــن أبرز الطالب الذين
اجتهدوا يف هــذا املجال وكانت لديه العزيمة واإلرصار الطالب «عبد
الرحمن» الذي أرسل رســالة منذ عدة سنوات إىل مرشيف الرياضة
بعمادة شــؤون الطالب بعد اتفاقهم عىل روزنامة توزيع األلعاب
والتواريخ املناســبة عرب جوال النشاط مفادها أنه يريد املشاركة يف
لعبة «الجودو» التي لم تكن متوفرة يف ذلك الوقت.
وبعد مشــاورات اتفقوا عىل فتح اللعبة للطالب والبحث عن مدرب
لصقل موهبته ،وتــم ذلك ،وتمت املشــاركة يف بطولة الجامعات.
حينها أوقعته القرعة مع بطل السعودية والعرب ،وتغلب األخري عىل
العبنا يف غضون دقيقة ونصف ،انتهت املسابقة وعدنا للقصيم ظل
عبدالرحمن يتدرب ويشجع زمالئه عىل الدخول باللعبة ،ويف السنة
األخرى لعبنا بست العبني وحققنا ميدالية ذهبية كأول ذهبية لطالب
بالقصيم يف الجودو واملركز الرابع بالرتتيب العام.
وظل عبدالرحمن يتدرب للســنة الثالثة ويحفز أصدقاءه بدعم من
عمادة شؤون الطالب ،وأصبح العدد كبري حينها مما أجرب القائمني
عىل النشاط إقامة بطولة داخلية للتصفيات واختيار األفضل ،بعدها
انطالق األبطال للمشــاركة ببطولة الجامعــات بالنصاب الكامل
وحققت املركز األول بالبطولة.
عاد الطالب محملني بالذهب وتم اســتقبالهم وتكريمهم من معايل
مدير الجامعة ،ويف وقتنا الحايل وها أنا أكتب املقال ونحن بالطريق
ملدينة حائل للمشاركة بالنصاب الكامل ببطولة الجودو بعد عودتها
ونطمح أن نكرر العودة بالذهب بإذن الله.
عضو اللجنة الفنية الرياضية
بعمادة شؤون الطالب

بطولة لكرة الطاولة بعمادة
شؤون الطالب
عبدالله العبيد
يف جو ميلء باإلثــارة والندية
أقام النشــاط الريايض بعمادة
شــؤون الطالب بطولة جامعة
القصيم لكرة الطاولة.
حيث تنافــس يف البطولة 32
طالبــاً ،عىل الصالــة الرياضية
الجديدة ،ونظمت البطولة بنظام
خــروج املغلوب لتبــدأ من دور
«. »32

بعد ذلك تمت عملية التصفيات
لدور الـ 16تاله دور الثمانية ثم
النصف نهائي ثم معرفة املتأهلني
للمباراة النهائيــة وطريف املركز
الثالث والرايع.
يذكــر أنه تــم تأجيل نهائي
البطولة الذي ســيجمع الطالب
سفيان الســيف من كلية الرتبية،
وصالــح الطريفي من كلية اللغة
العربية اىل وقت الحق يحدد فيما
بعد.
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في اليوم العالمي للرسائل..

«البريد لم يمت» مع تطور وسائل التواصل االجتماعي الحديثة
أحيت دول العالم يف الـ 9من أكتوبر
الجاري «اليــوم العاملي للربيد» يف الوقت
الذي يشهد فيه العالم بأرسه تراجعا كبريا
يف استخدام الربيد ،نظرا ً لالنتشار الواسع
لوســائل التواصل االجتماعــي والربيد
اإللكرتوني وغريها من الوسائل الحديثة.

االتحاد البريدي العالمي

وتأسيس االتحاد الربيدي العاملي قبل
 171عامــا ً أي يف عام  1847من قبل 22
بلدا ً موحــدا ً لألنظمة والخدمات الربيدية
يف العالم يف محفظة واحدة من الخدمات
الربيدية تنظم أعمال الســلطات الربيدية
يف العالم ،وتجعلها جميعا ً ضمن شــبكة
بريدية متناغمة تدعم التواصل اإلنساني
والتبادل التجــاري والتالقح الحضاري،
عرب الرســائل والطرود الربيدية املتنوعة،
ليكون هذا االتحاد أقــدم منظمة عاملية
تربط دول العالم بشبكة منظمة تحكمها
قواعد وإجراءات متناغمة وشــفافة تقدم
خدمات هامة لكل فرد يف العالم.

البريد وسيلة تواصل عالمية

ويعــد الربيد وســيلة التواصل العاملية
الرئيســة منذ القدم وأكرب شــبكة تواصل
وتوزيع يف العالــم ،ويقدم باقة من الخدمات
التقليدية والحديثة عىل حد ســواء تلبي كل
يوم حاجات التواصل عنــد مليارات األفراد
والرشكات ،ويركز االتحــاد الربيدي العاملي
عىل تيسري التدفق الحر للربيد الدويل وتحسني
الخدمة النوعية وتعزيــز دور الربيد يف دعم
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية يف جميع
أنحــاء العالم .ويوظف أعضــاء االتحاد من
مؤسسات الربيد يف مختلف األقطار أكثر من
 5ماليني عامل ويتم توصيل حوايل  435مليار
رسالة وأكثر من  6مليارات طرد ،وقد أظهرت
مؤسســات الربيد العاملية قدرة متنامية عىل
االبتكار والتكيف يف ظل نمو التقنيات الحديثة
املنافسة التي يشهدها العالم ،وبفضل التجارة
اإللكرتونية ،تزداد أحجام الطرود بشكل كبري
يف الكثري من البلدان ،وتشهد املرافق الربيدية
ارتفاعا سنويا بنسبة  % 20يف خدمة الطرود
الناتجة من عمليات الرشاء عرب اإلنرتنت

البريد السعودي

بدوره ،احتفي الربيد الســعودي بهذا
اليوم من خالل العديد من الفعاليات كتوزيع
امللصقات والربوشورات والنرشات ،للتعريف
بأهميــة الخدمــات الربيديــة االقتصادية
واالجتماعيــة ودورها يف التنميــة والثقافية
واإلنســانية ،وذلك لالطالع عــى املقتنيات
واملواد واملعدات الربيدية املستخدمة يف املايض
والحارض وعىل الطوابع الربيدية.
ويحظى الربيد السعودي بدعم من خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود وسمو ويل عهده األمني  -حفظهما
اللــه  ،-من أجــل مواصلة تقديــم أفضل
الخدمات وتنفيذ خططه وبرامجه ومبادراته
لتسهيل تواصل املواطنني واملؤسسات وتقديم
الحلــول التي تيرس لهم ممارســة أعمالهم
وقضاء حاجاتهم ودعم أنشطتهم االقتصادية

أكثر من  5ماليين عامل
بالبريد حول العالم يوصلون
حوالي  435مليار رسالة
وأكثر من  6مليارات طرد
سنويا
وتواصلهم االجتماعــي وبرامجهم الثقافية
وتفاعالتهم اإلنســانية ،ممتلكا ً أبرز إمكانات
التطور التــي تأتي يف مقدمتهــا الكفاءات
البرشية املدربة واملمكنة من العمل االحرتايف،
والقيادات الواعية ألهميــة الربيد يف التنمية
املحلية.
واململكة العربية السعودية ،ممثلة بالربيد
الســعودي ،عضو فاعل ومؤثــر يف االتحاد
الربيدي العاملي ،وقد أســهم الربيد السعودي
بفعالية يف صياغة االسرتاتيجيات واالتفاقيات
والنظم التي أقرها االتحــاد الربيدي العاملي
يف مؤتمراتــه املتعاقبة .واســتطاع الربيد
الســعودي خالل فرتة وجيزة أن يتحول إىل
مؤسسة عرصية قوية تسهم بفعالية يف عملية
التنمية ويف خدمة املجتمع ،وأن يحتل الصدارة
بني املؤسسات العاملة يف هذا املجال.
ويقدم الربيد السعودي خدمات متنوعة
من خالل  6000نقطة اتصال بريدية منترشة
يف اململكة بواســطة حوايل  11000موظف
غالبيتهم مــن املواطنني ،وتقدم املؤسســة
خدماتها بطرق حديثــة ومتطورة وبجودة
عالية فضالً عن ارتباطها بشــبكة حاسبات
إلكرتونية متطورة مواكبة للتطورات التقنية
الحديثة التي تشهدها القطاعات الربيدية يف
البلدان املتقدمة.
ويســعى الربيد الســعودي إىل تعزيز
دوره كحلقة وصل بني املواطنني واملؤسسات
الحكوميــة والخاصــة والعالــم الكبري من
حولنا من خالل االهتمام بتحســن الخدمات
واالستفادة املثىل من التقنيات الحديثة والنظم
اإللكرتونية.
وتفخــر مؤسســة الربيد الســعودي
بإنجازاتها الضخمة خــال عمرها الطويل،
ويف اليوم العاملي للربيد ،تســتحرض القفزات
الحديثة التي حققتها خــال األعوام القليلة
التي تلــت تحولها إىل مؤسســة عامة ،ومن
أهمها العنوان الوطني الشــامل الذي طورته
وقامــت بتعميمه عىل جميــع أرجاء اململكة
وأصبح يمثل بنية تحتية مهمة للوطن يخدم
تواصل املواطنني وتقديــم الخدمات العامة،
وتم تأسيس شــبكة توزيع الربيد املحيل من
جديــد بالكامل ،وتدريب فــرق جديدة من
موزعي الربيد ،وتزويدهم بســيارات مجهزة
بأنظمــة التعقب الجغــرايف ،وقارئات كفية
تتعامل مع الرموز الكودية ،وتتصل بأنظمة
اســتالم وإيصال وفرز وتوزيع الربيد ،وتدار
مركزيا ً من غرف تحكم متطورة.

البريد السعودي عضو فاعل
ومؤثر في االتحاد البريدي
العالمي ويساهم في
صياغة استراتيجياته ونظمه

مراحل تطور الرسائل
البريد بالممالك القديمة

ظهرت أهميــة الربيد منذ بداية خلق
البرش ،ومع اخرتاعهم للكتابة وتأسيسهم
لدول وحضارات ،حيــث وجدت بعض
الخطابــات الخاصة بالفراعنــة باللغة
الهريوغليفيــة منقوشــة عــى جدران
معابدهم .كما عثر يف مواقع كثرية من بالد
الشــام وبالد ما بني النهرين عىل رسائل
متبادلة ما بني ملوك هذه البلدان وفراعنة
مرص ،حيث كان لفراعنــة مرص أنظمة
بريديــة منظمة كالتــي كان يتميز بها
الصينيني والفرس واألشوريني ،ساعدت
ملوك هذه الحضارات عىل إدارة ممالكهم
الواســعة ،وكان الربيد آنذاك حك ًرا عىل
املسؤولني السياسيني والقادة العسكريني،
أما العامة فلم ينعموا بهذه الخدمة

الحمام الزاجل واأللعاب األوليمبية

اســتخدم اإلغريق الحمــام الزاجل
لنقــل نتائــج األلعــاب األوليمبية من
مكان إقامتها إىل املــدن البعيدة ليعرف
املواطنني أخبار الفائزين ،لكن كان أول
استخدام للحمام الزاجل عسكري ،وذلك
حســب املصادر التاريخية ،وكان يف زمن
اإلمرباطور الروماني أوكتافيوس الثالث،
الذي اســتخدم هذا النوع مــن الحمام
لتبادل األخبار والخطط العســكرية مع
قائد جيشه «بروتس» الذي حارصته قوات
«مارك أنطوني» يف مدينة «فودليا».
ولم يقترص استخدام الحمام الزاجل
عىل اإلغريق فقط ،فقد استخدمه الفراعنة
والفرس والعرب ً
أيضا ،وكل حسب حاجته
وحسب مصلحة بالده العليا.

البريد العربي

وبعد معرفة املمالــك القديمة بأمر
الربيد انتقل إىل العــرب وكانت طريقته
البدائية التي أخذوها عن البيزنطيني ،هي
إشعال النار عىل قمم الجبال للتأكيد عىل
رسالة متفق عليها من قبل ،ومن هنا جاء
املثل املشهور «أشهر من النار عىل العلم»،
ثم تطور بشــكل كبري يف زمــن الدولة

 11000موظف بالبريد
السعودي يقدمون خدمات
متنوعة من خالل 6000
نقطة اتصال بريدية منتشرة
في المملكة
األموية عىل يد معاوية بن سفيان ،ووضع
النظام األول للربيــد العربي ،وجعل من
مدينة البرصة يف جنوب العراق مرك ًزا له.
وترجــع الوثائق أن عــدد محطات
الربيد يف أيــام الدولة األموية قارب األلف
محطة منترشة يف معظــم أرجاء الدولة،
وأنضم الربيد إىل جزء من الجيش يف عهد
املماليك بشكل جديد وهو الحمام الزاجل،
خاصــة يف عهد الظاهر بيــرس عندما
كان يف مواجهــة املغول والصليبني ،حيث
كان ينقل الرسالة من الفرات للقاهرة يف
يومني.

البريد مع دخول قطارات البخار

تطور الربيد بتطور وســائل النقل،
فقد أدى تطــور املالحة البحرية ،وظهور
القطارات إىل ترسيع تسليم الربيد الذي زاد
من رغبة املســتخدمني يف كتابة الرسائل،
وكانت تفرز الرسائل يف القطارات لتسلم
بشــكل رسيع ،كما وجدت يف القطارات
قضبان معدنية اللتقاط أكياس الربيد يف
املحطات التي ال تقف فيها.
وبعد انطالق الطائــرات املحلقة يف
الســماء عام  1905انطلــق معه الربيد
عام  1910لينقل جــوًا ألول مرة ما بني
مدينتــن يف بريطانيا ،وكانت العراق من
أوائل الدول العربية تتأســس فيها دائرة
رســمية للربيد يف العهد الحديث ،وكان
ذلك يف عــام  .1874ويف القرن العرشين
انطلق الربيد الذي أصبح سمة هذا القرن
الذي نعيشــه ،فشــاركت معظم الدول
العربية يف عضوية اتحــاد الربيد العاملي
الذي تأسس عام  ،1874واتخذ من مدينة
جنيف الســويرسية مق ًرا له ،كما أسست
الــدول العربية «اتحــاد الربيد العربي»
عام  ،1972الذي اتخذ من مدينة دبي يف

اإلمارات العربية املتحدة مق ًرا له ،وهناك
اللجنــة العربية العليا للربيد ،وهي إحدى
اللجان التابعــة للجامعة العربية ومقرها
القاهرة .وتهــدف هذه التجمعات املهنية
تفعيل االتفاقيات والقوانني الدولية التي
تحمي الربيد ،وتمنع استغالله من البعض
يف شــحن مواد تتعارض مــع القوانني
املعمول بها يف الدول األعضاء.

العصر الذهبي للبريد

وعىل الرغم من اخرتاع الهاتف يف ذلك
الوقت بالقرن العرشين إال أنه كان عرص
ذهبي للربيد ،وذلك نظ ًرا الرتفاع ســعر
املكاملات الهاتفية وعــدم وجود الهواتف
بالبيوت ،وكذلك الزدياد الربيد الشخيص
ونقله بالشحن الجوي الذي انتظم يف كل
دول العالم بعد الســام الــذي جاء بعد
الحــرب العاملية الثانية مما شــجع عىل
الســفر والهجرة ،وتميــز الربيد بدرجة
كبرية من األمان يف ذلــك الحني حتى أن
األوراق املالية كانت ترسل ضمن الربيد.

تطور ملحوظ

ويف سلسلة التطورات الربيدية ظهر
التلكــس؛ وهو عبارة عــن نظام توجيه
الربقيات مشفرة ،فيستقبلها جهاز مماثل
يفك الشــفرة ويقدِّمها مطبوعة ،ثم ظهر
«الفاكس» يف ثمانينيــات القرن املايض،
وهو أقل تكلفــة من التلكــس ،ويقوم
بتصوير الرسالة وإرســالها هاتفيًا ،إىل
أن بدأ ظهــور الربيد اإللكرتوني يف مطلع
السبعينات بظهور جهاز الكمبيوتر.
وظهرت بدايات الربيد اإللكرتوني عىل
شــبكة أربانت «اإلنرتنت حاليًا» ،و تطوّر
إىل مراحل عديدة كان من بينها إرســال
«راي توملينسون» سنة  1971أوّل رسالة
تســتخدم الرمز «@» للفصل بني اســم
املستخدم ،وعنوان الحاسوب ،كما استقر
عليه الوضع اليوم،
ووصلنا اليــوم إىل قمــة التواصل
اإلنســاني عن طريق اإلنرتنت ،والهواتف
الذكية فال نشــكو من تأخر الرسالة أو
ارتفاع أســعار الربيد بعد دخول وسائل
التواصل الحديثة.
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موتوروال ون ماكرو Motorola One Macro
 شاشة من نوع  IPS LCDبقياس  6.2وبدقة  720x1520بكسل. كامريا أمامية بدقة  8ميجا بكسل مع فتحة عدسة .2.2/f كامريا خلفية رئيســية بدقة  13ميجا بكســل مع فتحة عدسة 2.0/fودقة تصوير  1080pورسعة  60إطار يف الثانية.
 كامريا ثالثة بدقة  2ميجا بكسل لتصوير العمق مع فتحة عدسة .2.2/f نظام تركيز تلقائي ليزري. معالج ثماني النواة من نــوع  MediaTek Helio P70برتدد  2.0جيجاهرتز.
 معالج رسوميات من نوع .Mali-G72 ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم  4جيجا بايت. ذاكرة تخزين داخلية بســعة  64جيجا بايت قابلة للتوسعة حتى 512جيجا بايت.
 نظام تشغيل .pie 9 Android -بطارية سعة  4000مليل أمبري ،سعر الهاتف  140دوالر أمريكي.

«سلوي  »Sloyتطبيق روسي منافس لـ TikTok
ســلوي  Sloyهــو تطبيق
ملشــاركة الفيديو القصري ،صدر
مؤخرا ً عن رشكة خدمات اإلنرتنت
الروسية (ياندكس) يهدف ملنافسة
التطبيق الصيني الشهري .TikTok
يسمح سلوي بإنشاء مقاطع
فيديو مدتها  90ثانية مع تأثريات
الواقع املعــزز وخلفيات صوتية،
فبفضــل الــذكاء االصطناعــي
يســتطيع التطبيق التعرف عىل
املالبس التي يرتديها املســتخدم
مع إمكانيــة تبديلهــا بمالبس
مستخدمني آخرين.
تطبيق سويل باللغة الروسية
ومتاح حاليا ً عرب متجر AppStore
وسيتوفر قريبا ً لنظام .Android

كليك

حسن أحمد العواجي

اعتذار «تويتر»
(قمنا باســتخدام أرقام هواتفكم وعناوين الربيد اإللكرتوني دون
عمد ألغراض إعالنية ..ونعتذر عن هــذ الخطأ غري املقصود ولن
نعاود الكرة مرة أخرى) ..بهذه الحــروف عنون موقع التواصل
االجتماعي «تويرت» اعتذارا ً األسبوع املايض ..عن خطأ يزعم الطائر
األزرق بأنه غري مقصود ..وما تم بالفعل هو استخدام مجموعة ال
بأس بها من أرقام الهواتف وعناوين الربيد اإللكرتوني املســجلة
لدى تويرت بغــرض عملية التحقق بخطوتني والتي تســتخدمها
الشــبكة كإجراء احرتازي للحماية واألمان ..بيد أن تويرت بدال ً من
حفظ هذه السجالت تم استخدامها ألغراض دعائية وربما بمقابل
مايل ..من يعلم!
يقال إذا لم تســتحي ..فأصنع ما شئت ..ونقول بالعامية (شني..
وقوي عني) وكال القولني أبلغ من األخــر يف حق تويرت ..فعن أي
اعتذار يتحــدث هذا الطائر الذي يتحول لغراب يوما ً بعد يوم ،عن
اإلعالنات املخزية للتكبري والتنحيف والشفط التي تظهر لك يف كل
حساب ووسم وبأشكال وألوان مختلفة ،أم عن الحسابات الوهمية
التي تحاول إثارة الراي العام يف أمور خاصة تمس ســيادة الدول
وأمنها واســتقرارها ،أم عن السيل الجارف من العنرصية والتنمر
يف ردود بعض املستخدمني وتمس أشخاص وكيانات ودول أحياناً.
يف الســابق ،كنا نقول تويرت ونعي بأننا يف فضاء رحب نكتب فيه
بـ  140حرفا ً تعبريا ً لراي أو طرحا ً لفكرة يستفيد منها الجميع،
واليوم نقول تويرت فيعي العقل الباطن بأننا نذكر مستنقعا ً للرذيلة
والعنرصية.

ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻤﺔ

ﻣﻮﺟﺰ  ...ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ﻣﻮﺟﺰ ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ أﻃﻠﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻨﺬ دﺧﻮﻟﻬﺎ وﺣﺘﻰ ﻟﺤﻈﺔ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻌﻼم.
وﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة
ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻼك اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
وﺳﺠﻼت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻴﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء ﻗﺮاراً ﻣﺪروﺳﺎً ﻋﻦ دراﻳﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﺪى وﻛﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮﺟﺰ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻹدﺧﺎل ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﺎﻟﺴﻌﺮ وﺳﻨﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻈﻬﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﻣﺮاً ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻣﻨﻚ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﻤﻌﺎرض.
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ  www.mojaz.com.saﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻛﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺘﺠﺮ  AppStoreو Google-
.Play

غراب تويرت! اعتذارك مردود مالم تســتبقه بجملة من اإلصالحات
لتعود الثقة بينك وبني الجمهور ،كإقفال الحسابات الوهمية ومنع
اإلعالنات الجنســية والتنبه للبالغات الواردة عن الوسوم املسيئة
والعنرصيــة ،فبهذا الحال أنت تلفظ أنفاســك األخرية ..وليت لك
بغريك من التطبيقات عربة.
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية ،إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa
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اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺴﻌﻮدي اﻷول ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
Saudi Emerging Technologies Forum

اﻟﺮﻳﺎض
وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻄﻮري ﻗﻮﻗﻞ اﻟﺴﺤﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
Google Cloud Developers Community-Saudi Arabia
اﻟﻘﺼﻴﻢ-ﺗﺒﻮك-ﺟﻴﺰان-ﺣﺎﺋﻞ-اﻹﺣﺴﺎء
وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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بمشاركة  40عضوا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الجنسين

عمادة البحث العلمي تنظم دورة «مهارة كتابة األوراق
العلمية وكيفية نشرها في المجالت المصنفة»

نفذت الجامعــة ،ممثلة يف عمادة
البحث العلمــي دورة تدريبية ألعضاء
هيئة التدريس بالجامعة ،تحت عنوان
«مهارة كتابــة األوراق العلمية وكيفية
نرشها يف املجالت املصنفة» ،بالتعاون مع
النارش الدويل (Nature Publishing
 ،)Groupحيث اســتمرت الدورة ملدة
يومني يف الفرتة من 1441/2/9-8هـ،
بحضور  40عضوا مــن أعضاء هيئة
التدريس بالجامعة من الجنسني ،وذلك
يف مقر مركز تنمية القيادات والقدرات
بالجامعة.
وجاءت هذه الــدورة انطالقا من
رغبة العمادة يف تأصيل الجودة النوعية
للمشــاريع البحثية ولألوراق العلمية
يف الجامعــة ،وزيادة فــرص نرشها
يف املجــات املصنفة يف قوائــم (ISI ,
 ،)Scopusوالتي تسهم يف رفع تصنيف

الجامعة يف قائمة .QS
من جهتــه ،أوضح عميــد عمادة
البحث العلمي الدكتور منصور الرشيدة
أن الدورة ناقشــت عــددا من املحاور
الهامة فيما يخص هذا املوضوع ومنها:
األسس التي يجب اتباعها لكتابة الورقة
العلميــة ونرشها يف املجــات املصنفة
العالية ،وقــراءة ملحوظات املراجعني
وآلية التعامل معها ،إضافة إىل متطلبات
ً
تصنيفا وآليات
النرش يف املجالت األعىل
اختيارها.
وأضاف «الرشيــدة» :أن برنامج
هذه الندوة املتخصص قد قدم نصائح
وتوجيهات يف الكتابة العلمية الرصينة،
والنرش العلمي املميز ،وتبادل الخربات
يف هــذا املجال ،حيث تــم تقديمها من
خالل مدرب ومدربــة متخصصني يف
النــر العلمي ،كما اشــتمل الربنامج

عــى محارضات وأنشــطة علمية،
وأمثلة حية ،ونقاشات علمية ،وتم
اســتعراض تجارب يف مراحل
النرش.
وبــن عميــد عمادة
البحــث العلمــي أنه قد
تمت إتاحة الفرصة لكل
مشارك بالربنامج يف مناقشة
ملخص دراســة يجريها ،مع
الخبري مقدم الربنامج ،ثم تلقى
املشــارك الرأي العلمي ،والتوجيه
لتطوير البحــث والتغذية الراجعة
عىل امللخص ،كما تم تحديد مســتوى
الربنامج حســب طلب الجهة ،واشتمل
عىل املجاالت التي تم تحديدها ،عام أو
متخصص يف مجــاالت محددة ،حيث
استهدف الربنامج الباحثني ذوي الخربة
األقل واملتوسطة واملتقدمة.

