برنامج على طاولة االبتكار
الجلسة الرابعة

تنظيم وقت عائلي بعيد عن الشاشات اإللكترونية

برنامج على طاولة االبتكار
موعد عقد اللقاء :

يوم الخميس
1442 / 6 /22هـ

وقت اللقاء
الساعة  10صباحاً

مكان اللقاء
حضوريا بمعهد
اإلبداع وريادة األعمال

الفئة املستهدفة
األسرة السعودية

أهداف اللقاء :

االستغالل األمثل لألفكار
املبتكرة ألعضاء هيئة التدريس
واملوظفين وفقا لتخصصاتهم

بناء ثقافة اإلبداع
واالبتكار

إشراك املجتمع الجامعي في
البحث عن الحلول املبتكرة التي
تتالءم مع االحتياجات املختلفة

تعزيز االبتكار وتفعيله وتهيئة
البيئة االبتكارية الحيوية

املشاركة في تحقيق
أهداف جامعة أم القرى

نبذة عن اللقاء :
عقد معهد اإلبداع وريادة جلسته الرابعة من برنامج "على طاولة االبتكار" في مقر املعهد بالزاهر بحضور كل من:
• سعادة نائبة املشرف العام على مكتب إدارة املبادرات وتحقيق الرؤية الدكتورة /سمية ظفر.
• وسعادة مساعدة مدير إدارة عمادة شؤون الطالب األستاذة /نجالء الدعيس.
• وسعادة املوظفة بكلية التربية األستاذة /غادة الريس.
• والطالبة بكلية العلوم التطبيقية /عزة كنوي.
• كما حضر الجلسة فريق العمل باملعهد بشطر الطالبات.

بدأت الجلسـ ــة بكلمة تعريفية لفكرة ال رنامج ألقاها سـ ــعادة الدكتورة /نجوى سـ ــمرقندي ورحبت بالحضـ ــور ثم تم عرف فيديو تعريف
ل رنامج على طاولة االبتكار .بعد ذلك تم عرف بعض التوص ــيات التي تم طرحها من مصـ ــادر مختلفة والتي تناولت األوقات التي سـ ــم
ً
فيها استخدام األجهزة اإللكترونية وفقا للمرحلة العمرية للطفل ،وهي كالتالي:

األطفال من سن  2-1يمنع
استخدام أي أجهزة إلكترونية أو
مشاهدة التلفاز

األطفال من سن  5-3سنوات
يمنع استخدام األجهزة ويسم
لهم مشاهدة التلفاز ملدة ساعة
واحدة فقط

األطفال من  12-6سنة يمنع
استخدام األجهزة ويسم لهم
مشاهدة التلفاز ملدة ساعتين فقط.

األطفال من  18-13سنة سم لهم
باستخدام األجهزة اإللكترونية ملدة
نصف ساعة أو مشاهدة التلفاز 3
ً
ساعات يوميا

الحلول املقترحة :

اسـ ـ ـ ــتعركـ ـ ـ ــت املدعوات كافة الحلول املمكنة للوصـ ـ ـ ــول ملخرجات يمكن من أاللها إيجاد وقت عائلي ي بادل فيه أفراد العائلة األفكار
ً
والحوارات بعيدا عن األجهزة.
وتمت مناقشـ ـ ــة كافة الحلول باسـ ـ ــتخدام أسـ ـ ــلوب ال سـ ـ ــيج االفترا ـ ـ ـ ي  )Virtual Fabricحيث تم التوصـ ـ ــل إلى أفضـ ـ ــل الحلول وتم

التصويت عليها:

اعتماد برامج إثرائية عن طريق تشارك

تنظيمرحالت ألوية دورية لتحفيز

التخصصات املتقاطعة لتوسيع مدارك

التأمل الذات وألق أجواء تحفيزية

الطلبة وتأهيلهم باملهارات الناعمة

لتصفية الذهن واك شاف الذات

الحوار مع األبناء وتحفيزهم الك شاف
رسالاهم في الحياة ،واس ثمارها حسب
مهاراتهم وسلوكياتهم

تنظيم فعاليات على مستوى العائلة
الكبيرة بحيث أن كل أسرة تختار لعبة يتم
تنظيمها في االجتماعات العائلية الكبيرة
واألسرة الفائزة هي التي تجمع أعلى نقاط

رفع اقتراح لفت نادي في كل حي من أحياء املدينة ،يقدم أ شطة تناسب أفراد العائلة
ومختلف الفئات سيدات،رجال ،فتيات ،أوالد ،أطفال) ويكون برسوم رمزية لسكان
الحي الراغبين في االستفادة من أدمات النادي تساعد في رفع جودة الخدمات املقدمة

مخرجات اللقاء :

كمــا قــامــت سـ ـ ـ ـ ـعــادة الــدكتورة دانيــة قــاري وكيلــة رئيس قس ـ ـ ـ ــم ريــادة
األعمال برسـ ـ ـ ــم األفكار املطروحة بطريقة الرسـ ـ ـ ــم الكرتو

ما غا)،

وقد نال إعجاب الجميع.
وسـيتم رسـم املخرجات الاهائية كلوحات فنية يتم عركـها في املعرف
املصاحب للحفل الختام للجلسات.
وفي نهاية الجلس ـ ــة تم تكريم املدعوات بش ـ ــهادات ش ـ ــكر وهدايا رمزية

مقدمة من معهد اإلبداع وريادة األعمال.

وسائل التواصل
https://uqu.edu.sa/iei
ic-f@uqu.edu.sa
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