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أمري القصيم يشهد توقيع مذكرة تعاون بني مركز «التنمية
المستدامة بالجامعة» والمرصد الحضري
�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود بن
عبدالعزيز �أمري منطقة الق�صيم رئي�س
جمل�س املنطقة � ,أهمية الدور الذي
ي�ضطلع به جمل�س منطقة الق�صيم يف
تعزيز �أوجه التكامل بني القطاعات
احلكومية مبا يخدم التنمية يف املنطقة.
جاء ذلك خالل رعاية �سموه
مبكتبه بديوان �إمارة املنطقة توقيع
اتفاقية مذكرة تعاون بني مركز التنمية
امل�ستدامة بجامعة الق�صيم  ,واملر�صد
احل�ضري ب�أمانة املنطقة  ,بح�ضور
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن
تركي بن في�صل بن تركي نائب �أمري
منطقة الق�صيم  ,ومعايل مدير جامعة
الق�صيم الدكتور عبدالرحمن الداود ,
و�أمني املنطقة املهند�س حممد املجلي ,
ووكيل �إمارة الق�صيم امل�ساعد ل�ش�ؤون
التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان
 ,ووكيل �أمانة املنطقة فهد الر�شيدي
 ,ومدير مركز التنمية امل�ستدامة
باجلامعة �إبراهيم الربدي ورئي�س
اللجنة التنفيذية باملركز الدكتور
عبداهلل الربيدي و�أع�ضاء املركز
 ,حيث جاءت الإتفاقية بناء على
التو�صية التي قدمها جمل�س منطقة
الق�صيم حول �إعداد مذكرة تعاون
بني مركز التنمية امل�ستدامة بجامعة

الق�صيم واملر�صد احل�ضري ب�أمانة
املنطقة  ,التي تهدف �إلى الإ�ستفادة من
خدمات اجلهتني وتخ�صي�صهما لر�صد
وحتديد الإحتياجات التنموية يف كافة
�أنحاء املنطقة.
وبارك �سموه توقيع الإتفاقية مبين ًا
ب�أنها تعك�س تعاون ًا مثمر ًا بني اجلهات
احلكومية  ,م�ؤكد ًا �أن هذه الإتفاقية
هي �إحدى الأعمال التي ت�أتي �إنطالق ًا
ملا يقوم به جمل�س املنطقة من �أدوار
عرب التكامل وتوحيد اجلهود املقدمة
من قبل القطاعات احلكومية يف كافة
الق�ضايا واملو�ضوعات امل�شرتكة ذات
العالقة.
و�أ�شار �سموه �أن التكاتف يف
التنمية امل�ستدامة يجب �أن يكون
حا�ضر ًا يف كافة الأعمال ولدى جميع
اجلهات احلكومية ليكون العمل املقدم
عم ًال متقن ًا قائم ًا على الدرا�سات
والبحوث وتوفري املعلومة الالزمة
للتطور العمراين والتخطيطي والبيئي
 ,م�ؤكد ًا �أن كل خطة عمل وتدريب
وفائدة ت�أتي من الكوادر املحلية هي
�إحدى املكا�سب خا�صة �أنها متنح �أبناء
هذا الوطن خربة ومعلومة لتنمية دائمة
تقوم ب�أيديهم.
وت�شمل االتفاقية عددا من
املجاالت للتعاون عرب قيام مركز

جانب من توقيع مذكرة التعاون بحضور أمري القصيم ونائبه

التنمية امل�ستدامة باجلامعة بدعم
املر�صد احل�ضري باملنطقة بعدد من
اخلرباء املتخ�ص�صني  ,بالإ�ضافة �إلى
�إعداد �إطار علمي ومهني للم�ؤ�شرات

التي يطلب املركز احل�ضري درا�ستها
من اجلامعة  ,وكذلك �إجراء عدد من
الدرا�سات والأبحاث املتخ�ص�صة وفق
طلب املر�صد مع تزويده بالإ�صدارات

والأبحاث الدورية التي تفيد يف �إجناز
مهام املر�صد بالإ�ضافة �إلى توجيه عدد ًا
من الر�سائل العلمية التي يتم �إعدادها
باجلامعة  ,حيث وقع االتفاقية مدير

مركز التنمية امل�ستدامة يف اجلامعة
�إبراهيم الربدي وامل�شرف على املر�صد
احل�ضري ب�أمانة املنطقة املهند�س فهد
الر�شيدي.

أمري القصيم ونائبه يتوسطان منسوبي الجامعة واألمانة

أخبار الجامعة
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وزي�ر الحرس الوطني يستقبل مدير الجامعة

03

مدارات

مناقشة فتح
الطري�ق الهيكلي
جنوب الجامعة من
خالل أرض وزارة
الحرس الوطني
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو الأمري
خالد بن عبدالعزيز بن ع ّياف وزير
احلر�س الوطني يف مكتبه بالوزارة ،
معايل مدير جامعة الق�صيم الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود يرافقه
وكيل اجلامعة الدكتور حممد ال�سعوي
 ,وعدد من م�س�ؤويل اجلامعة ،الذين
هن�أوا �سموه مبنا�سبة تعيينه وزي ًرا
للحر�س الوطني  ،متمنني ل�سموه العون
والتوفيق .
وقد �شكرهم �سموه على
م�شاعرهم الطيبة� ،سائ ًال اهلل �أن

معالي مدير الجامعة

أ.د .عبدالرحمن بن حمد الداود
وزي�ر الحرس الوطني مستقبال مدير الجامعة والوفد المرافق له

يحقق كل ما ي�صبو �إليه والة الأمر ـ
حفظهم اهلل ـ خلدمة الوطن واملواطن .
وجرى خالل اللقاء مناق�شة
اال�ستفادة من الطريق الهيكلي الواقع

جنوب اجلامعة من خالل فتح الأر�ض وزارة احلر�س الوطني الدكتور علي بن
العائدة ملكيتها لوزارة احلر�س الوطني عبدالرحمن العنقري  ,ووكيل احلر�س
الوطني لل�ش�ؤون الفنية املهند�س
لتخفيف الإزدحام �أوقات الذروة .
ح�ضر اال�ستقبال معايل وكيل عبدالعزيز بن �أحمد اجلراح .

بجوائز تصل إلى مليون ريال

أمانة جائزة عبداهلل السليمان للنخيل والتمور
(جود) تعلن شروط الرتشح للجائزة
�أعلنت �أمانة جائزة عبد اهلل ال�سليمان الدولية
للإبداع العلمي يف النخيل والتمور (جود) ،عن
�شروط الرت�شح لكافة فئات اجلائزة ،حيث و�ضعت
عدد ًا من اال�شرتاطات العامة الواجب توافرها يف
طلبات الرت�شح لأي من فئات اجلائزة التي يبلغ
جمموع جوائزها مليون ريال يف دورتها الأولى ،ولن
يلتفت للأبحاث وامل�شاركات غري امل�ستوفاة ل�شروط
اجلائزة.
و�أو�ضح الدكتور خالد بن باين احلربي املدير
التنفيذي للجائزة ،عميد كلية الزراعة والطب
البيطري باجلامعة� ،أن ال�شروط العامة للجائزة
ت�شمل تقدمي امل�ستندات اخلا�صة للمرت�شح من
ال�سرية الذاتية و�صور الهوية الوطنية �أو جواز ال�سفر
و�صور املرت�شح ،مع �ضرورة �إرفاق العمل �أو البحث
املر�شح لنيل اجلائزة ب�شرط �أال يكون جزء من عمل
مقدم ملناف�سة �أخرى �أو حا�صل على جائزة علميه يف
�أي مكان �آخر ،كما �أنه ال يجوز لأي ع�ضو له عالقة
عمل باجلائزة �أن يتقدم للرت�شيح بها ،بالإ�ضافة �إلى
عدم �إمكانية التقدم للرت�شح لفرعني يف اجلائزة
لنف�س العام �أو بنف�س العمل.
و�أ�ضاف «احلربي» �أنه يحق للجان املخت�صة
ب�أمانة اجلائزة �أن تو�صي املجال�س املعنية مبنح
اجلائزة يف �أي من فئاتها لطرفني فائزين �أو �أكرث،
كما يحق لها �أن تو�صي بحجب اجلائزة عن �أي فئة
من فئات اجلائزة ما مل ت�ستويف �شروط املنح وفق
الآلية املنظمة لذلك ،مبا يحقق �أق�صى ا�ستفادة
من كافة فئات اجلائزة التي تهدف جميعها
للنهو�ض بالبحث العلمي يف جمال النخيل والتمور
وال�صناعات املتعلقة بهذا املجال.
و�أ�شار «احلربي» �إلى �أن جائزة عبد اهلل
ال�سليمان الدولية للإبداع العلمي يف النخيل والتمور،
التي �أطلقت م�ؤخرا يف عام 1438هـ ،حتظى برعاية

تهدف للنهوض
بالبحث العلمي في
مجال النخيل والتمور
الجائزة ت�تميز
بشمولية فئاتها
األربعة المختلفة
كرمية من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور
في�صل بن م�شعل بن �سعود بن عبد العزيز �أمري
منطقة الق�صيم ،الرئي�س الفخري للجائزة،
وبتمويل �سخي من م�ؤ�س�سة عبد اهلل ال�سليمان
اخلريية ،وب�شراكة علمية متميزة مع اجلامعة ممثلة
بكلية الزراعة والطب البيطري كجهة �أكادميية
متخ�ص�صة.

يف حني �أكد الدكتور عبداهلل ال�سحيم وكيل كلية
الزراعة والطب البيطري ورئي�س اللجنة العلمية
ب�أمانة اجلائزة �أن اجلائزة تتميز ب�شمولية فئاتها،
حيث ُخ�ص�صت الفئة الأولى من اجلائزة للأعمال
الإبداعية والبحثية املتميزة وبراءات االخرتاع
والت�صاميم ال�صناعية الإبداعية ،وغريها من
الأعمال االبتكارية يف جماالت النخيل والتمور،
�سواء من الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات �أو الهيئات الدولية،
ُ
وخ�ص�ص لهذه الفئة جائزة مقدارها � 350ألف
ريال متنح للفائز �أو الفائزين بها� ،أما الفئة الثانية
فقد ا�ستهدفت العلماء والباحثني املتميزين ممن
لهم �إ�سهامات علمية متميزة يف جماالت العلوم
التطبيقية واالبتكارية التي تخدم هذا القطاع �سواء
من الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات �أو الهيئات الدولية ،وتبلغ
قيمة جائزة هذه الفئه � 250ألف ريال.
و�أ�ضاف «ال�سحيم» �أن الفئة الثالثة ُخ�ص�صت
للإنتاج املتميز من الأعمال املتميزة يف جمال
زراعة النخيل و�إنتاج التمور ،وعر�ض وتعليب وتداول
املنتج �أو ال�صناعات الثانوية والغذائية للتمور،
وكيفية اال�ستفادة املثلى من تقنيات الإنتاج احلديثة
وا�شرتط يف هذه الفئة �أن تكون امل�شاركات من
الأفراد وامل�ؤ�س�سات �أو الهيئات ال�سعودية بجائزة
قيمتها � 200ألف ريال ،كما ُخ�ص�صت الفئة الرابعة
للأعمال املحلية النموذجية املتميزة ،ذات الطابع
امل�ستدام با�ستخدام الطرق العلمية التطبيقية
والتطويرية يف هذا املجال بجائزة قيمتها � 200ألف
ريال.
وبهذا تكون اجلائزة بفئاتها �شملت بجنباتها
�أهم ما يتعلق بزراعة النخيل و�إنتاج التمور ،وذلك
لتحفيز الإبداع العلمي ودعم وت�شجيع العلماء
والباحثني واملخرتعني وجميع العاملني واملهتمني
بهذا القطاع احليوي حمليا و�إقليميا ودوليا.

العدد التطوي�ري
لصحيفة جامعة
القصيم
ي�سعدين �أن احتفل مع زمالئي وزميالتي وطلبة اجلامعة ب�صدور
العدد التطويري ل�صحيفة جامعة الق�صيم لتكون مب�شيئة اهلل �إحدى �أهم
القنوات الإعالمية و�أداة تطويرية �إ�ضافية ن�ست�شف من خاللها ما لدى
اجلامعة ومن�سوبيها من منا�شط و�أفكار و�آراء وما يحيط بنا من �أخبار
ومنجزات علمية وبحثية �سواء على م�ستوى املنطقة �أو اململكة �أو العامل
ب�شكل عام ،وال�صحيفة مبا �ستحمله من �أخبار وتقارير و�آراء ومو�ضوعات
�ستكون ر�سالة من جامعة الق�صيم �إلى جمتمع اجلامعة واملنطقة وبقية
مناطق اململكة ب�شكل عام ،يف التعريف بالإمكانات العلمية والبحثية
التي متتلكها هذه اجلامعة املعطاءة ببنيتها التحتية و�أ�ساتذتها وطالبها
وطالباتها املتميزين ،لقد تطلعت منذ �أن �شرفت مب�س�ؤولية �إدارة اجلامعة
�أن تبد�أ هذه ال�صحيفة مبنطلقات جديدة وبر�ؤى وثابة نحو التميز من
خالل �إ�صدار ا�سبوعي وفق تغريات كلية يف املحتوى وال�شكل �آمل �أن ي�صل
�إلى م�ستوى توقعاتكم وطموحاتكم ،وما �أن�شده من اجلميع هو التعاون مع
ال�صحيفة بامل�شاركة فيها مبا يخدم �أهداف اجلامعة واملجتمع.
لقد �أ�صبح االعالم �أداة فعالة للتوا�صل بني امل�س�ؤولني واجلمهور
الداخلي واخلارجي وخا�صة يف اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم نظر ًا ملا
حتت�ضنه هذه امل�ؤ�س�سات العلمية من �شرائح متثل النخب ال�سعودية الفاعلة
يف احلياة العامة للمجتمع �إ�ضافة �إلى جمهور طالبي ميثل جيل امل�ستقبل
الذي �سيقود �إلى حتقيق ر�ؤية مملكتنا الغالية  2030وجامعة الق�صيم
متثل �إحدى كربى اجلامعات يف اململكة وت�شهد حالي ًا حراك ًا علمي ًا وثقافي ًا
وا�سع ًا وعلى �ضوء هذه املعطيات الإيجابية ت�أتي هذه ال�صحيفة اجلامعية
لتكون �صحيفة اجلميع ،و�س�أكون �أول من يبحث فيها عن الفكرة املتميزة
والر�أي ال�سديد واملقرتح االيجابي والنقد الهادف الذي �سيعطينا �أبعاد ًا
�إ�ضافية وزوايا جديدة ملو�ضوعات اجلامعة وق�ضاياها وهمومها.
ويف �أولى م�شاركتي �أود �أن �أرفع �آيات ال�شكر والعرفان ملقام خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده االمني
و�سمو �أمري منطقة الق�صيم و�سمو نائبه على ما تلقاه اجلامعة من دعم ال
حمدود �سيجعلها ب�إذن اهلل يف م�صاف اجلامعات العاملية ،وال�شكر مو�صول
ملعايل وزير التعليم على دعمه وت�شجيعه ومتابعته للجامعة و�ش�ؤونها ،كما
�أود هنا �أن �أ�شكر الزميل رئي�س حترير ال�صحيفة امل�شرف على مركز
االعالم واالت�صال اال�ستاذ فهد بن وازع بن نومه والفريق العامل معه
على جهودهم وحر�صهم يف �إعداد و�إخراج هذه ال�صحيفة بال�صورة
التي نطالعها اليوم ،وميتد ال�شكر �إلى الزمالء والزميالت يف اجلامعة
على جهودهم وحر�صهم كل فيما �أوكل �إليه من مهام وم�س�ؤوليات� ،أمتنى
للجميع التوفيق.
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الداود  :اللقاء ضمن اهتمامات الجامعة بمنسوبيها

لقاءا مفتوح ًا
تنظم
«الجامعة»
ً
للشيخ صالح الفوزان

الشيخ صالح الفوزان خالل اللقاء بالمسرح الجامعي

نظمت جامعة الق�صيم لقا ًءا
مفتوح ًا ملعايل ال�شيخ الدكتور �صالح
بن فوزان الفوزان ع�ضو هيئة كبار
العلماء ،ع�ضو اللجنة الدائمة
للإفتاء� ،أجاب فيه عن ت�سا�ؤالت
الطالب وامل�شاركني يف اللقاء،
حول ما يتعلق بالعديد من الق�ضايا
وامل�سائل ال�شرعية.
بد�أ اللقاء بكلمة ملعايل الأ�ستاذ
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير اجلامعة ،رحب فيها مبعايل
ال�شيخ ،وقدم له جزيل ال�شكر على
قبول الدعوة باحل�ضور ليكون بني
يدي طالب اجلامعةٌ ،م�ؤكد ًا �أن هذا
اللقاء ي�أتي �ضمن اهتمامات اجلامعة
بطالبها و�أ�ساتذتها ،لزيادة علمهم
بالأمور الفقهية وال�شرعية وللإجابة
على ت�سا�ؤالتهم وا�ستف�ساراتهم.
وحتدث ال�شيخ «الفوزان» يف
بداية كلمته عن �أهمية طلب العلم،
و�ضرورة التفرغ له وترك االن�شغال
مبا ي�صرف عنه ،مو�ضح ًا �أنه من
الواجب على كل طالب علم �أن ي�ستمر
يف طلب العلم �أينما وجد ،وم�ؤكد ًا على
�أن الإن�سان ال يكت�سب العلم دون تعب
وم�شقة وجهد كبري.

وقال «الفوزان» للطالب:
«�أنتم يف درا�ستكم ت�ستعدون لتحمل
امل�س�ؤولية يف كافة املجاالت ،لأن
�سنة اهلل يف خلقه �أن كل دين ًا يخلفه
دين ،ف�أنتم تخلفون من �سبقكم و�إن
�شاء اهلل تكونون خري خلف خلري
�سلف» ،كما �أ�شار الفوزان �إلى النعم
العظيمة التي تعي�ش فيها اململكة
من �أمن و�أمان ،ورخاء يف العي�ش
وت�آلف بالقلوب ،واالجتماع على
الرب والتقوى ،بينما العامل فيه من
اال�ضطرابات واالختالف ،وهذا
يوجب علينا �أن نكون جنود ًا لهذا
الدين ،و�أن ن�شكر اهلل على مانحن
عليه الأن ،وما هذا �إال لأن البالد
حتكم ب�شريعة اهلل وتعلم بالعلم الأنفع
بالدين والدنيا.
ويف نهاية اللقاء �أجاب «الفوزان»
على �أ�سئلة وا�ستف�سارات احل�ضور،
حيث قدم معاليه �إجابات وافية عن
كل ما يدور يف خلد احل�ضور من
ت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات� ،سائ ًال اهلل
تعالى �أن يعني اجلميع على حتمل
تلك امل�س�ؤولية العظيمة يف ن�شر الدين
والعلمِ ،بخري ما عندهم من كتاب
اهلل و�سنة ر�سوله.

مدير الجامعة يلتقي سمو نائب رئيس هيئة الرياضة

جامعة القصيم تحتضن أول مؤتمر عن «التعصب
الرياضي» بالشراكة مع هيئة الرياضة
التقى معايل الأ�ستاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الداود مدير
جامعة الق�صيم ،ب�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري عبدالعزيز بن تركي
الفي�صل نائب رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة العامة للريا�ضة ،وذلك يف �ضوء
ا�ستعداد اجلامعة لإقامة م�ؤمتر حول
التع�صب الريا�ضي بعنوان «التع�صب
الريا�ضي ..الآثار واحللول» ،بتاريخ
 11-10جمادى الثاين يف جامعة
الق�صيم.
ويهدف امل�ؤمتر الذي يقام لأول
مرة يف جامعة �سعودية ،للت�أكيد على
دور املناف�سات الريا�ضية يف تعزيز
االنتماء والوالء للوطن وتوظيف
الألعاب الريا�ضية يف رفع �سمعة اململكة
العربية ال�سعودية �إقليمي ًا ودولي ًا،
وكذلك التعرف على �أ�سباب التع�صب
الريا�ضي و�آثاره ال�ضارة على بناء
املجتمع احليوي ،ون�شر الوعي ب�أهمية
دور الريا�ضة يف االندماج والتما�سك

املجتمعي والتكاتف بني الأفراد و�إبراز
دور الأنظمة والقوانني يف احلد من
ظاهرة التع�صب الريا�ضي.
ويتناول امل�ؤمتر العديد من
املو�ضوعات من �أهمها الآثار ال�سلبية
لتلك الظاهرة على تطور الألعاب
والريا�ضات باململكة ،ودور امل�ؤ�س�سات
التعليمية والرتبوية والأندية الريا�ضية
وم�ؤ�س�سات املجتمع ذات العالقة يف
توعية �أفراد املجتمع خا�صة اجلماهري
الريا�ضية ،بالإ�ضافة �إلى عالقة و�سائل
الإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي
بزيادة التع�صب الريا�ضي.
وا�ستعر�ض معايل مدير جامعة
الق�صيم خالل لقائه ب�سمو نائب رئي�س
جمل�س هيئة الريا�ضة� ،سعي اجلامعة
من خالل امل�ؤمترات وال�شراكات مع
اجلهات ذات االخت�صا�ص لتحقيق
�أق�صى ا�ستفادة من امل�ؤمتر فيما يخ�ص
خف�ض �سلوك التع�صب لدى جماهري
الريا�ضة ،والتي تت�شكل يف معظمها

من ال�شباب ،ومبا يحقق انت�شار الروح
الريا�ضية بني اجلماهري ،وي�ساعد على
تطوير املناف�سات الريا�ضية.
و�أكد «الداود» �أن هيئة الريا�ضة
ت�ستطيع مبوجب هذا التعاون اال�ستفادة
من �إمكانات اجلامعة البحثية والعلمية
لو�ضع احللول املبنية على �أ�س�س علمية
لظاهرة التع�صب ،كما �سوف ي�ساعد
على تبادل اخلربات والكفاءات بني
الطرفني.
ومن جانبه رحب �سمو نائب رئي�س
هيئة الريا�ضة بالتعاون مع اجلامعة يف
هذا امل�ؤمتر الذي ي�أتي يف وقت مهم
جد ًا للحد من التع�صب الريا�ضي،
م�ؤكد ًا دعم الهيئة لهذا امل�ؤمتر للخروج
بالنتائج املطلوبة واملر�ضية.
وي�أتي هذا امل�ؤمتر امتدادا للدور
الذي تقوم به جامعة الق�صيم يف
تنظيم امل�ؤمترات والندوات العلمية
والأكادميية ،ومتما�شي ًا مع توجهات
القيادة الر�شيدة.

سمو نائب رئيس هيئة الرياضة ومدير الجامعة والوفد المرافق له

أخبار الجامعة

العدد  15 | 58رب�يع األول  03 | 1439ديسمرب 2017

05

ضمن مشاركتها في الملتقى األول آلثار المملكة

ندوة «آثار منطقة القصيم عرب العصور» في بهو
الجامعة
�أقامت جامعة الق�صيم ُمثلة
بق�سم التاريخ بكلية اللغة العربية
والدرا�سات االجتماعية ،باملقر
الرئي�سي للجامعة باملليداء ،ندوة
بعنوان «�آثار منطقة الق�صيم
ومعر�ضا م�صاح ًبا
عرب الع�صور»،
ً
لها ،وذلك بالتعاون مع فرع هيئة
ال�سياحة والرتاث الوطني باملنطقة،
حيث افتتح املعر�ض معايل الأ�ستاذ
الدكتور عبدالرحمن بن حمد
الداود مدير اجلامعة ،وذلك �ضمن
م�شاركة اجلامعة يف امللتقى الأول
لآثار اململكة العربية ال�سعودية.
و�أكد «الداود» خالل كلمته
التي �ألقاها عقب االفتتاح� ،أن ما
حتتويه منطقة الق�صيم من �آثار
ومواقف ومواقع تاريخية ،ال ميكن
�أن تُن�سى من ذاكرة الوطن مهما
مرت عليها ال�سنني ،داعي ًا الزمالء

بق�سم التاريخ �إلى عقد ندوات �أخرى
تخت�ص ب�آثار وتاريخ املنطقة ،بحيث
تتناول كل ندوة حمافظة �أو جهة من
اجلهات ،وقدم �شكره لكلية اللغة
العربية والدرا�سات االجتماعية
على تنظيم هذه الندوة التي جتذب
الأنظار نحو ما تزخر به هذه البالد
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو
ويل عهده الأمني الأمري حممد بن
�سلمان ،وهذه املنطقة بقيادة الأمري
الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود
و�سمو نائبه الأمري فهد بن تركي
وفقهم اهلل.
و�أ�ضاف «الداود» �أن �أبناء
وبنات هذا اجليل ب�أم�س احلاجة
ملعرفة تاريخ �أجدادهم مبا يزيد من
انتمائهم ووالئهم لوطنهم ،م�شري ًا
�إلى �أن االهتمام بالآثار هو ديدن

مدير فرع هيئة السياحة والرتاث خالل إلقاء كلمته

الأمم املتقدمة ،وذلك لأهميته يف
ربط احلا�ضر وامل�ستقبل باملا�ضي
يف كل املجاالت ،وم�ؤكد ًا على
�ضرورة �أن يتعرف ال�شباب ،الذي
قد يت�صور بع�ضهم �أنه بني يوم
وليلة �أ�صبح الوطن كما هو الآن،
على التاريخ واملواقف وال�شواهد
التي تثبت م�سرية هذه البالد وما
قام به م�ؤ�س�سها امللك عبدالعزيز -
رحمه اهلل  -وما قاموا عليه �أبنائه
من بعده حتى عهدنا احلايل عهد
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،ليعلموا
�أن هذه البالد قدمت العديد من
الت�ضحيات للو�صول �إلى ما و�صلت
�إليه ،مما يدفع اجلميع للفخر
بهذا الوطن واالفتخار باحت�ضانه
للحرمني ال�شريفني واالفتخار بقيادة
ومواطني هذه البالد املباركة.
ويف ختام كلمته قدم معايل
مدير اجلامعة ال�شكر للزمالء من
من�سوبي فرع الهيئة العامة لل�سياحة
والآثار باملنطقة على كل ما يبذلونه
للمحافظة على الآثار باملنطقة
والعناية بها.
ومن جانبه حتدث �سعادة
الأ�ستاذ �إبراهيم بن علي امل�شيقح
مدير فرع هيئة ال�سياحة والرتاث
الوطني بالق�صيم عما تبذله الدولة
من جهود يف �سبيل احلفاظ على هذه
الآثار ،ناق ًال ملعايل مدير اجلامعة
�شكر رئي�س الهيئة �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان
بن عبدالعزيز على هذا التفاعل
واحل�ضور ،مبنا�سبة ملتقى الآثار

مدير الجامعة يفت�تح المعرض المصاحب للندوة

الأول ،م�شري ًا �إلى �أن هذا امللتقى
�سيعر�ض لأهمية ما حتويه اململكة
العربية ال�سعودية من عمق تراثي
وح�ضاري وتاريخي ،بح�سب املراحل
التاريخية التي مرت بها ،مما
ي�ضاعف من جهود الدولة للحفاظ
على هذا الإرث احل�ضاري.
و�أ�شاد «امل�شيقح» مب�شاركة
جامعة الق�صيم يف فعاليات هذا
امللتقى مما ي�ؤكد على �أهمية التعاون
مع معقل العلم واملعرفة املتمثل
باجلامعة ،ودورها الهام يف �إبراز
التاريخ الوطني للمنطقة ،معرب ًا
عن رغبته يف ا�ستمرار وتطوير هذا
التعاون ،بحيث تكون هذه الندوة
انطالقة لندوات وفعاليات �أخرى

قادمة.
وخالل الندوة عر�ض �أ�ساتذة
التاريخ للمناطق الأثرية والقرى
الرتاثية التي تقع �ضمن حدود
املنطقة ،وم�ساحتها ومواقعها وطرق
املحافظة عليها مبا ي�ضمن �سالمة
من�ش�آتها ،وتطوير تلك املواقع
واال�ستفادة منها لتكون مزارات
للمواطنني.
وعقب انتهاء الندوة قام معايل
مدير اجلامعة ومدير فرع ال�سياحة
والآثار باملنطقة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س بجولة باملعر�ض امل�صاحب
واالطالع على الأثار واملخطوطات
القدمية.
يذكر �أن ملتقى الآثار الأول

باململكة يهدف �إلى رفع الوعي
وتعزيز ال�شعور الوطني لدى
املواطنني وتثقيف الن�شء وتعريفهم
مباهية الآثار وما حتويه بالدنا من
�إرث ح�ضاري ،لإحداث نقلة نوعية
يف التعريف مبكانة اململكة على
امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي
من الناحية التاريخية واحل�ضارية،
بالإ�ضافة �إلى �إقامة جتمع علمي
للمخت�صني واملهتمني يف جماالت
�آثار اململكة واطالعهم على جميع
امل�شاريع املرتبطة بذلك ،وكذلك
توثيق تاريخ العمل الأثري يف اململكة،
وحتويل ق�ضية الآثار �إلى م�س�ؤولية
جمتمعية.

مفتوحا مع طالب اإلسكان
لقاء
مدير الجامعة يعقد
ً
ً
زار معايل الأ�ستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
جامعة الق�صيم ،مقر الإ�سكان
الطالبي باملدينة اجلامعية م�ساء
الثالثاء املوافق  1439/3/9هـ،
وذلك للوقوف عن قرب على
احتياجات الطالب وعلى جودة
اخلدمات ال�سكنية التي تُقدم لهم،
و�سبل توفري وتهيئة اجلو املنا�سب
لتحقيق �أهدافهم الدرا�سية ،وذلك
�ضمن جوالته التفقدية على خمتلف
من�ش�آت اجلامعة.

طالب االسكان يستمعون إلى مدير الجامعة

ال�سكن ،كما �شدد على �ضرورة ترميم
ال�سور اخلارجي ملنع دخول الكالب
ال�ضالة ،واعد ًا الطالب بتوفري �سكن
خا�ص للمتزوجني.

وافتتح «الداود» خالل الزيارة،
نادي القراء باجلامعة وا�ستمع
من من�سوبيه �إلى �شرح َا حول
فكرة النادي ،واخلطط امل�ستقبلية
املو�ضوعة لتفعيله ب�شكل وا�سع و�إتاحته
لكافة الزوار ،حيث عرب عن �شكره
وتقديره لأع�ضاء النادي حلر�صهم
ال�شديد على خدمة املجتمع والتفاعل
ووجه «الداود» عقب اللقاء مع معهُ ،متمني ًا للجميع التوفيق والنجاح
الطالب بتوفري خدمة �إنرتنت داخل يف جميع املجاالت العلمية والعملية.
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مجتمع الجامعة
 تكليف الأ�ستاذ الدكتور �أحمد الرتكيبالقيام بعمل وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا.
د .أحمد الرتكي

مقرا رسميا له
بعد اعتمادها
ً

الجامعة تجري أول
اختبار لـ «األيلتس»
الشهر القادم

 تكليف الدكتور �صالح بن �سليمانالهويريني للقيام بالعمل عميدً ا لعمادة
اخلدمات التعليمية .
د .صالح الهوي�ريني

 تكليف الأ�ستاذ عبداهلل بن �إبراهيم العتيقبالقيام بعمل مدير �إدارة االت�صاالت الإدارية
باجلامعة.

المدينة الجامعية

عبداهلل العتيق

 تكليف الدكتور بدر بن ابراهيم رباح احلربي وكي ًال لكلية العلومال�صحية التطبيقية مبحافظة الر�س للتخطيط والتطوير واجلودة .
 تكليف الدكتور وليد بن حممد الغامدي رئي�س ًا لق�سم الب�صريات بكليةالعلوم الطبية التطبيقية .
 جتديد تعيني الدكتور علي بن عمر ال�سحيباين رئي�س ًا لق�سم العقيدةواملذاهب املعا�صرة بكلية ال�شريعة والدر�سات الإ�سالمية .
 جتديد تعيني الدكتور عبداهلل بن �سليمان ال�سحيم وكي ًال لكليةالزراعة والطب البيطري .
 تكليف الدكتورة جنالء بنت حممد بن �صالح الدعيجي وكيلة لكليةالتمري�ض لل�ش�ؤون التعليمية
 تكليف الدكتور �سليم بن �صالح ال�سليم للقيام مبهام عميد كليةالعمارة والتخطيط

تبد�أ جامعة الق�صيم يف �إجراء
اختبار (الآيلت�س  )IELTSاملعتمد
دولي ًا حيث �سيعقد �أول اختبار يف
اجلامعة بداية ال�شهر اجلاري،
وكانت اجلامعة وقعت اتفاقية مع
�شركة  IDPللتعليم وهي �أحد مالك
اختبار ( )IELTSعلى م�ستوى
العامل،
وخ�ص�صت اجلامعة عمادة
خدمة املجتمع مقر ًا لالختبار
 ،وبالإ�ضافة الى انه �سيعقد يف
العمادة برامج تدريبية ق�صرية
للم�سجلني يف االختبار للتعريف به
وكذلك دورات حت�ضريية مدتها �شهر
للتجهيز لالختبار ،و�سيكون هناك
�أي�ضا دورات ملراقبي وم�صححي
االختبارات من من�سوبي اجلامعة
وفق الإجراءات املتبعة ،و�سي�شرف
على اختبار الآيلت�س وترتيباته من
جهة اجلامعة ق�سم اللغة الإجنليزية
والرتجمة والذي م ّثل اجلامعة يف
مفاو�ضاتها لعقد االتفاقية.
و�أكد الدكتور عبدالرحمن
الثواب رئي�س ق�سم اللغة الإجنليزية

�أن االتفاقية �ستقدم بالإ�ضافة
للخدمات املتعلقة باختبار الآيلت�س
ا�ست�شارات جمانية ملن�سوبي جامعة
الق�صيم من طالب وموظفني
و�أع�ضاء هيئة التدري�س الذين
يرغبون بالدرا�سة يف اخلارج �سواء يف
الواليات املتحدة الأمريكية �أو اململكة
املتحدة وكندا و�أ�سرتاليا ونيوزلندا
وكذلك م�ساعدتهم يف احل�صول على
القبول الدرا�سي وت�أ�شرية الدخول.
و�أ�شار «الثواب» يف الوقت ذاته
�إلى �أن اخلدمات التي �ستح�صل
عليها اجلامعة لن تقت�صر على
طالبها ومن�سوبيها حيث �أن توفري
مركز للآيلت�س يف املنطقة واخلدمات
املرتبطة به �سيخدم مواطني
ومقيمي منطقة الق�صيم وهو امتداد
للأعمال والإ�سهامات التي تقدمها
اجلامعة يف جمال خدمة املجتمع،
ٌمثمن ًا دعم وتوجيهات معايل
مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود،
ومتابعته امل�ستمرة وحر�صه على
خدمة الطالب واملجتمع.

كيف نصنع العقول
د .هدى محمد الغفيص
وكيلة كلية العلوم واآلداب باألسياح

مابني جنبات مرحلة ثانوية وطموح مغلف باملخاوف ينخرط الطالب
اجلامعي الذي جاء حمم ًال بالآمال ب�أن تكون هذه الفرتة من حياته هي التي
�ست�ساعده على ر�سم �شخ�صيته وتكوين وبناء ذاته.
يف هذا املحيط جتد الأ�ستاذ احلامل ملجموعة من القناعات واملنتظر لطالب
مينحه من معينه الذي عمل على بنائه �سنوات.
وبني هذا وهذا تربز االحتياجات والواجبات.
ولكن كيف �أكون ذلك الأ�ستاذ الذي َح َمل وبحق �أمانة �سي�س�أله عنها رب
الأر�ض و ال�سماوات.
نت عليها دولتنا �آمالها
فما بني قاعة در�س وردهات كلية �ستُ�صنع عقول َب ْ
فالتقدم والرقي لن يكون �إال على �أيديهم ب�إذن اهلل.
فما دورنا يف هذا امل�شروع الوطني العظيم واخلطري .وكيف يكون يل �إ�سهام
يف هذا الكيان الذي ينتظره من يف امليدان؟
تلبية لهذا الهاج�س و�أمال يف �أن يخط القلم ماي�شهد له العليه اخرتت هذا
املو�ضوع لنقف فيه �سويا ونعمل على بناء مهارات �صناعة العقول.
مبتدئة �إياها مبطلب هام وهو �سالمة املق�صد �أو الإخال�ص ،فمجاله عظيم
والتقعيد به مق�صد جليل.
فعملنا و�إن كان حمقِ ق ملردود مادي �إال �أننا نحتاج وقفة لنجدد غاياتنا
وندقق يف �أهدافنا ثم نتوكل على اهلل �سائلينه الإعانة.
الإخال�ص يف عملنا �أ�ستاذي �أن ن�ست�شعر �أمانة هذه اللبنة القابلة لكل
ما�سنقدمه لها لي�صوغ م�ستقبل �أيامها.
نعم �أُعدت املقررات و�أُعدت مفرداتها َ
وو�ضعت �أهدافها ،لكن �أين الأ�ستاذ
الذي يقف مليا �أمام كل هدف لينظر ماذا �سيقدم لتلميذه هنا من معلومات
ذهنية ومهارات حياتية؟
الأ�ستاذ الباين هو ذلك الذي يقف �أمام كل مفردة وي�س�أل نف�سه :ماذا
�س�أقدم وملاذا �أقدمه وكيف �س�أُك�سب الطالب منها �أداة تنفعه وتبني لديه
مهارة ؟
متى كان هذا حمركنا فيالروعة منتجنا ،وكما قال �سيدي ويل العهد حفظه
اهلل (دائم ًا ماتبد�أ ق�ص�ص النجاح بر�ؤية ،و�أجنح الروئ تلك التي تُبنى على
مكامن القوة) وبني يديك �أ�ستاذي �أعظم مكامن القوى بني يديك عقول
فماذا �أنت فاعل؟

بعد فحص  8000حالة على مدار  7أعوام

قسم البصريات يفحص عيون  227طالب وطالبة بالمدارس االبتدائية

أحد طالب الكلية يجري فحص البصر لطالب بالمرحلة االبتدائية

تنظم جامعة الق�صيم
ُمثلة بق�سم الب�صريات بكلية
العلوم الطبية التطبيقية ،للعام
الثامن على التوايل ،حملة
ميدانية للك�شف املبكر عن
م�شاكل الإب�صار لدى طالب
املدار�س االبتدائية باملنطقة،
مب�شاركة عدد كبري من طالب
الكلية حتت �إ�شراف �أع�ضاء
هيئة التدري�س بالق�سم،
وبرعاية الدكتور يو�سف حمود
الدبا�سي عميد الكلية ،حيث
�شملت الزيارات التي �سوف
ت�ستمر حتى نهاية الف�صل
الدرا�سي ،فح�ص عيون 227
طالب وطالبة يف عدة مدار�س
حتى الآن.
و�أكد امل�شاركون باحلملة
�أن الفح�ص يتم بوا�سطة

�أحدث الأجهزة التي متتلكها
الكلية ،ويتم نقلها �إلى
املدار�س امل�ستهدفة ،فيما
يقوم املخت�صون ب�إجراء
الفحو�صات الطبية الالزمة
للطالب والطالبات ،ويتم
ت�سليم قائدي املدار�س قائمة
مف�صلة ب�أ�سماء الطالب الذين
يعانون من م�شاكل يف الإب�صار،
لإعالم ذويهم ملتابعة حاالتهم
يف مرحلة مبكرة بعيادات
الب�صريات وطب العيون التابعة
لق�سم الب�صريات باجلامعة.
وقد اعتاد ق�سم الب�صريات
بالكلية منذ عام 2009م على
ت�سيري هذه احلمالت مع بداية
كل ف�صل درا�سي ،بالتن�سيق
مع �إدارة تعليم الق�صيم ،حيث
�شملت الزيارات على مدار

الأعوام ال�سابقة فح�ص م�شاكل
الإب�صار لدى �أكرث من � 8آالف
طالب وطالبة يف  37مدر�سة
ابتدائية مبختلف حمافظات
املنطقة.
وت�أتي هذه احلمالت
يف �إطار جهود اجلامعة
مبختلف كلياتها خلدمة
�أبناء املنطقة واملجتمع ،حيث
�أثبتت الدرا�سات العلمية �أنه
بالإمكان مكافحة �أمرا�ض
العيون والق�ضاء عليها �أو
التقليل من م�ضاعفاتها يف
حالة الك�شف املبكر عنها،
كالأخطاء االنك�سارية املتمثلة
يف ق�صر النظر وطول النظر
والإ�ستجماتزم ،والتي تعترب
�أحد �أهم �أ�سباب �ضعف وفقدان
النظر يف العامل.

أخبار الجامعة
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 1726مستفيد من حملة التطعيم ضد اإلنفلونزا
اختتمت كلية الطب الب�شري
بجامعة الق�صيم ،حملة التطعيم �ضد
مر�ض الإنفلونزا املو�سمية لطالب
ومن�سوبي اجلامعة ،والتي ا�ستمرت
ملدة خم�سة �أيام ،حيث �شهدت احلملة
تفاعال كبريا وبلغ عدد امل�ستفيدين
منها �أكرث من � 1726شخ�ص من
فئات عمرية خمتلفة.
و�أكد امل�شاركون يف احلملة
التي �أقيمت بالتعاون مع ال�ش�ؤون
ال�صحية باملنطقة ٌمثلة بقطاع
ال�صحة العامة بعيون اجلواء� ،أن
لقاح الإنفلونزا هو �أف�ضل و�سيلة
للحماية من الفريو�س امل�سبب
للمر�ض ،كما �أنه ي�ساعد على منع
انت�شاره ،ويقلل من احتمالية الإ�صابة
بامل�ضاعفات اخلطرية لهذا املر�ض،
حيث ا�ستهدفت احلملة ب�شكل خا�ص
مر�ضى الأمرا�ض املزمنة ،لأنهم
الأكرث عر�ضة للإ�صابة باملر�ض يف
مو�سم ال�شتاء ،والذي يظهر نتيجة
عدوى فريو�سية حادة تنت�شر ب�سهولة
بني الب�شر وت�صيب جميع الفئات
العمرية.

و�أقامت اجلامعة �إلى جوار
خا�صا بالتزامن مع
احلملة رك ًنا
ً
اليوم العاملي ملر�ض ال�سكري ،وذلك
للتوعية من �أخطاره من خالل
املطويات واملطبوعات التي تتناول
كيفية الوقاية من املر�ض ،وطرق
االكت�شاف املبكر التي ت�ساعد على
العالج ،وكذلك الغذاء ال�صحي
للم�صاب باملر�ض وللأ�صحاء،
بالإ�ضافة �إلى تقدمي خدمات لقيا�س
م�ستوى ال�سكر يف الدم ،وقيا�س
ال�ضغط واحلرارة لزوار املعر�ض،
كما قدم املخت�صون ملحة موجزة
عن مر�ض ال�سكري ،والإح�صائيات
احلديثة عنه ،مما ي�ساهم يف زيادة
وعي املجتمع ،مع الرتكيز على �أهمية
ممار�سة الريا�ضة التي لها دور ًا
ريا يف الوقاية من املر�ض.
كب ً
وت�أتي هذه احلملة �ضمن
توجهات اجلامعة و�سعيها يف امل�شاركة
بالربامج والأن�شطة والفعاليات التي
تخدم من�سوبيها وطالبها وت�ساهم يف
حت�سني م�ستوى ال�صحة لديهم.

عميد عمادة شؤون الطالب

مدير الجامعة يتابع سري العمل «بعمادة القبول»
زار معايل الأ�ستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
جامعة الق�صيم ،مقر عمادة القبول
والت�سجيل باملدينة اجلامعية ،وذلك
بهدف االطالع على �آلية �سري العمل يف
العمادة ،و�أق�سامها و�أهم امل�ستجدات
يف عملية قبول طالب املنح ،والعمليات
التطويرية التقنية فيما يتعلق بالنظام
الأكادميي ،واطلع معاليه خالل
الزيارة على �آلية قبول طالب املنح،
و�أهم امل�شاكل التي تواجهها وطرق
عالجها ور�ؤيتها امل�ستقبلية ،و�أبرز
اخلطوات التقنية التطويرية بالعمادة،
والتي ت�صب كلها يف حميط اخلدمات
الأكادميية للطالب.
وقدم «الداود» �شكره جلميع
من�سوبي العمادة على ما يبذلونه من
جهود خلدمة طلبة اجلامعة ،كما
حثهم على بذل املزيد من اجلهد،
وت�سخري كافة الإمكانيات يف �سبيل

عن الوطن

د .علي بن فري�ح العقالء

جانب من حملة التطعيم ضد االنفلونزا

تذليل العقبات التي تواجه طالب
وطالبات اجلامعة ،خللق بيئة درا�سية
منا�سبة تتحقق فيها �أهداف العملية
التعليمية وترتقي مب�ستوى خريجي
اجلامعة.
من جانبه �أكد الدكتور فهد
الأحمد عميد عمادة القبول والت�سجيل
على انتظام العمل داخل �أروقة
العمادة ،با�ستخدام �أحدث الطرق
و�أي�سرها لإتاحة الفر�صة �أمام
الراغبني يف االلتحاق يف كافة الربامج
التي تقدمها اجلامعة ،م�شري ًا �إلى �أن
زيارة معاليه ت�أتي �ضمن اهتماماته
مبختلف قطاعاتها ،وتربهن على
حر�صه الدائم على م�صلحة الطالب
والطالبات ،والوقوف على �أبرز
امل�ستجدات التطويرية التقنية فيما
يتعلق بالنظام الأكادميي يف �سبيل
ب�شكل
خدمة الطالب والطالبات
ٍ
يواكب ر�ؤية اجلامعة امل�ستقبلية.
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مدير الجامعة يستمع إلى شرح عن سري العمل بالعمادة

يف ظل املتغريات التي حتيط ببالدنا الغالية ،ف�إنه من �أولى الأولويات
التي يكتب عنها وينبه عليها ما �أحاط اهلل به بالدنا من نعم عظيمة متعددة
ومتوالية وهلل احلمد واملنة.
من تلك النعم نعمة الإميان والأمن والأمان ،التي تنعم بها بالدنا اململكة
العربية ال�سعودية ،وهذه النعم تظهر جلية ووا�ضحة يف منة اهلل على �أهل مكة
بقوله تعالى (( :الذي �أطعمهم من جوع و�آمنهم من خوف )).
هي نعمة عظيمة َمن اهلل بها على بالدنا ،وواجب على كل مواطن ومقيم
على تراب هذه الأر�ض الطيبة �أن يحافظ عليها قو ًال وعم ًال ،من خالل �شكر
اهلل عز وجل عليها �أو ًال ثم العمل واحلفاظ عليها ثاني ًا.
العمل ب�إخال�ص و�أمانة وحتمل امل�س�ؤولية ،ك ٌل فيما وكل �إليه من عمل �أياً
كان هذا العمل ،الأ�ستاذ يف جامعته واملوظف يف وظيفته والعامل يف مهنته....
الخ.
املحافظة على مقدرات هذا البلد املبارك ومكت�سباته ،فهي م�س�ؤولية
اجلميع رئي�سا كان �أو مر�ؤو�سا.
والبعد عن كل فكر دخيل يحاول زعزعة �أمن بالدنا �أو العبث مبكت�سباته،
يجب �أن يتحمله كل �أفراد املجتمع ،فوطننا وهلل احلمد ،حمط �أنظار العامل
الإ�سالمي ،فهو يحوي احلرمني ال�شريفني وهو قبلة امل�سلمني �أجمع وكذلك
حمط �أنظار العامل �أجمع مبا فيه من خريات عظيمة ،فوطن كاململكة العربية
ال�سعودية وهلل احلمد �أ�صبحت مبكانتها وحكمة قيادتها مقر ًا للقرار اخلليجي
والإ�سالمي ،و�أ�صبح ر�أيها وقرارها م�ؤثر ًا ت�أثري ًا كبري يف القرار العاملي ،فحق
لها علينا �أن نقوم بحقها واجب علينا �أن نحمد اهلل عز وجل على هذا الوطن
الغايل ،و�أن نكون �صف ًا واحد ًا مع قادتنا حفظهم اهلل تعالى ومكن لهم و�أن
تكون �أقوالنا و�أفعالنا لبالدنا �إيجابية وبناءة.
وللأوطان يف دم كل حر  ..يد �سلفت ودين م�ستحق
�أ�س�أل اهلل العلي القدير لبالدنا اململكة العربية ال�سعودية كل تقدم
وازدهار ،و�أن يحفظ علينا ديننا و�أمننا يف ظل حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -و�سمو ويل
عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
حفظه اهلل و�إلى اللقاء.

وكيل الجامعة يتفقد سري العملية التعليمية في كليات الرس

وكيل الجامعة خالل االجتماع بكليات الرس

زار وكيل اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور حممد بن عبدالرحمن
ال�سعوي فرع اجلامعة بالر�س ،يف
�إطار اجلوالت التفقدية التي يقوم
بها قيادات اجلامعة ملختلف الفروع
والكليات يف كافة املحافظات ،والتقى
بعمداء الكليات للوقوف على �سري
العمل ،والتعرف على احتياجات
الكليات لتقدمي الدعم من �إدارة
اجلامعة وتذليل كافة العقبات التي
قد تواجه الطالب �أو �أع�ضاء هيئة
التدري�س �أو �إدارات الكليات.

وعقد «ال�سعوي» اجتماع ًا
مع عمداء كليات العلوم والآداب،
وكلية العلوم ال�صحية التطبيقية،
وكلية الأعمال بالر�س ،وكلية العلوم
والآداب ب�ضريه ،وكلية العلوم
والآداب بعقلة ال�صقور ،حيث متت
مناق�شة العديد من الق�ضايا التي
ت�ؤثر على �سري العملية التعليمية،
وعر�ض عمداء الكليات للم�شروعات
القائمة ،واخلطط امل�ستقبلية
لتطوير املن�ش�آت واخلدمات املقدمة
للطالب.

و�أكد ال�سعوي خالل الزيارة
على حر�ص معايل مدير اجلامعة
على الو�صول �إلى كافة الكليات
والتوا�صل امل�ستمر معها ،وتذليل
كافة ال�صعوبات التي تواجه العملية
التعليمية ،وتوجيهه ب�سرعة تنفيذ
املتطلبات واالحتياجات التي ت�ساعد
هذه الكليات على حتقيق ر�سالتها
التعليمية على �أكمل وجه ،م�شري ًا �إلى
�أن هذه الزيارات التفقدية م�ستمرة
على مدار العام الدرا�سي من قيادات
اجلامعة.
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أمري القصيم  :التعليم أهم
المرت�كزات التي يعول عليها الوطن

سمو أمري القصيم خالل لقاءه منسوبي التعليم

نوه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود
بن عبدالعزيز �أمري منطقة الق�صيم
مبا توليه القيادة الر�شيدة ـ �أيدها اهلل
ـ من دعم واهتمام متوا�صل للتعليم
 ،بو�صفه �أهم املرتكزات التي يعول
عليها الوطن ويتطلع �إلى خمرجاته ،
الفت ًا االنتباه �إلى �أن ما تبذله الدولة هو
مدعاة للفخر واالعتزاز  ،م�ؤكد ًا �سموه
�أن تكون خمرجات امل�ؤ�س�سات التعليمية
متفقة مع تعاليم ديننا الإ�سالمي

احلنيف  ،ومع عاداتنا وتقاليدنا
الأ�صيلة  ،والعلوم املفيدة التي جتعل
بالدنا قادرة ب�إذن اهلل تعالى على
االعتماد على �سواعد �أبنائها يف كافة
املجاالت  ،م�شيد ًا �سموه باجلهود
املقدمة واملبذولة من وزارة التعليم ،
مقدر ًا ما تقدمه �إدارة التعليم باملنطقة
من برامج و�أن�شطة متميزة.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال
�سمو �أمري منطقة الق�صيم مبكتبه
مبقر ديوان الإمارة مبدينة بريدة

 ،معايل نائب وزير التعليم الدكتور
عبدالرحمن العا�صمي  ،ووكيل وزارة
التعليم ل�ش�ؤون البنات الدكتورة هيا
العواد اللذين يزوران املنطقة.
ح�ضر اال�ستقبال مدير الإدارة
العامة للتعليم بالق�صيم عبداهلل
الركيان  ،والرئي�س التنفيذي ل�شركة
تطوير للخدمات التعليمية الدكتور
حممد الزغيبي  ،وم�ساعدة مدير
تعليم الق�صيم لل�ش�ؤون التعليمية هيفاء
اليو�سف.

وفد بريطاني ٌيقدم شرح ًا للنظام
الجامعي لبعثات السعودية
قدم وفد من املجل�س الربيطاين،
ً
مف�صل عن النظام التعليمي
عر�ض ًا
باململكة املتحدة ،وكيفية ت�صنيف
اجلامعات الربيطانية ،واملعايري التي
تق ّوم تلك اجلامعات من خاللها يف
�ضوء الت�صنيفات املحلية والعاملية،
وذلك خالل لقاء الوفد بوكيل وزارة
التعليم ل�ش�ؤون البعثات وامل�شرف

على امللحقيات الثقافية الدكتور
جا�سر احلرب�ش ،وامللحق الثقايف
بامللحقية الثقافية بلندن د.عبدالعزيز
املقو�شي ،يف مقر امللحقية بلندن.
حيث �أكد امل�ست�شار كفن كاتور
�إلى وجود تقوميات جديدة بد�أت
هذا العام  ،2017و�ستطبق على
اجلامعات الربيطانية ،وهي معايري

حمددة �ستق ّوم اجلامعات يف �ضوئها،
و�ستٌمنح جائزة ذهبية �أو ف�ضية
�أو برونزية بناء على نتائج هذه
التقومياتٌ ،مبين ًا �أن التقومي يعترب
اختياري ًا من حيث ان�ضمام اجلامعات،
و�شارك به  130جامعة بريطانية.

سمو ولي العهد
يشكر وزي�ر التعليم
 ّ
اطلع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع على ن�سخة من كتاب التعليم يف
احلد اجلنوبي ( ق�صة جناح  ،) 2الذي يوثق جهود
وجناح وزارة التعليم يف تقدمي اخلدمات التعليمية يف
احلد اجلنوبي .

وتلقى معايل وزير التعليم الدكتور �أحمد بن
حممد العي�سى ومن�سوبي التعليم �شكر �سمو ويل
العهد على هذه اجلهود ،وعلى ما بذلوه وحققوه
من جناحات يف تقدمي اخلدمات التعليمية لطالب
وطالبات احلد اجلنوبي.
الملحقية الثقافية السعودية بلندن

التعليم
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وزي�ر التعليم يلتقي نائب رئيس
جامعة هارفارد
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جامعة نورة تطلق مشروع ًا لتطوي�ر
القيادات بالتعاون مع «»CCL

العيسى خالل اجتماعه بوفد جامعة هارفارد

ا�ستقبل معايل وزير التعليم
الدكتور �أحمد بن حممد العي�سى
مبكتبه نائب رئي�س جامعة هارڤارد
ال�سيد مارك �إليوت ،حيث مت خالل
اللقاء مناق�شة تقدمي بع�ض الربامج
القيادية التي تقدمها اجلامعة
الأمريكية ال�شهرية ملن�سوبي التعليم،

كما مت االتفاق املبدئي على تنفيذ
برنامج خا�ص بكلية هارڤارد للتعليم
لعمداء كليات الرتبية باجلامعات
ال�سعودية خالل الأ�شهر القادمة.
ح�ضر اللقاء الدكتور نياف
اجلابري وكيل الوزارة لل�شئون
التعليمية ،والدكتور �سامل املالك

امل�شرف العام على الإدارة العامة
للتعاون الدويل.
اجلدير بالذكر �أن جامعة هارڤارد
قدمت برناجما ملديري التعليم يف
الإدارات التعليمية العام املا�ضي مدته
�أ�سبوعني ح�ضره جميع مدراء التعليم
وحقق الربنامج الأهداف املرجوة منه.

«التعليم» تعتمد المراسالت
وتودع الورقية
اإللكرتونية
ّ
بد�أت جميع قطاعات وزارة
التعليم و�إداراتها ،باعتماد العمل
باملرا�سالت الإلكرتونية يف جهاز
الوزارة جلميع املعامالت ال�صادرة
�إلى �إدارات التعليم ،وباملرا�سالت
الإلكرتونية ال�صادرة من �إدارة
التعليم �إلى جهاز الوزارة و�إلى
�إدارات التعليم اعتبار ًا من يوم
الأحد املوافق ١٤٣٩ / ٣ / ١هـ،
وي�ستثنى من العمل الإلكرتوين
يف الوقت احلايل املعامالت
التي يتطلب العمل عليها وجود
الأ�صول مثل امل�ستخل�صات املالية.
و�أكد معايل وزير التعليم
الدكتور �أحمد بن حممد
العي�سى على جميع
قطاعات جهاز الوزارة
بعدم ا�ستالم �أو �إر�سال
املعامالت ورقي ًا ،واالكتفاء
ب�إحالة املعامالت �إلكرتوني ًا
جلميع املعامالت الواردة
واملن�ش�أة من قبل الإدارة
اعتبار ًا من / ٣ / ١٥
١٤٣٩هـ ،وهو نهاية العمل
الورقي وي�ستثنى من ذلك
ا�ستالم املعامالت من

مركز االت�صاالت الإدارية الواردة
من اجلهات غري املرتبطة بالربنامج.
كما �أكد معاليه على كل وكالة
�أو �إدارة �سوا ًء يف جهاز الوزارة
�أو �إدارات التعليم توفري الأجهزة
ال�ضرورية لت�شغيل النظام ومتابعة
�سري العمل من خالل الربنامج
متابعة دقيقة وم�ستمرة وا�ستالم ما
يخ�صها من عمل وارد

�إلكرتوني ًا و�إجنازه يف حينه ،وعلى كل
م�س�ؤول االطالع على التقرير اليومي
عن العمل الوارد وال�صادر نهاية
كل يوم عمل وذلك تالفي ًا للت�أخري.
وت�أتي هذه اخلطوة متا�شي ًا مع
النه�ضة التقنية ومواكبة لتطوير
م�سار العمل الإداري يف وزارة
التعليم بتطبيق وتطوير العمل نحو
الأف�ضل ولتوحيد الإجراءات يف
جميع قطاعات الوزارة ورغبة يف
�سرعة �إجناز العمل �أو ًال ب�أول.

بد�أت جامعة الأمرية نورة
بنت عبدالرحمن م�ؤخر ًا يف تنفيذ
م�شروع جديد لتقييم قيادات اجلامعة
وتطويرها ،بالتعاون مع مركز القيادة
الإبداعية  ،CCLوالذي يعرف بـ
«�أداة قيا�س  360درجة» ،حيث
تقوم هذه الأداة بتقييم عام لنقاط
القوة واالحتياج لدى القيادي ،ما
يتيح فر�صة احل�صول على بيانات
دقيقة ،ت�ساعد املدربني على تقدمي
الإر�شادات التي ت�ساعد على خلق بيئة
تعليمية �آمنة و�سرية ،و�إجراء تغيريات
�سلوكية �إيجابية على املدى الطويل.
و�أو�ضحت الدكتورة ابت�سام بنت
حممد املا�ضي ،وكيل اجلامعة للتطوير
واجلودة ،خالل افتتاحها لأولى ور�ش
العمل بامل�شروع� ،أن تعاون اجلامعة
مع مركز القيادة الإبداعية «»CCL
يف ت�صميم وتنفيذ هذه الأداة ،ي�أتي
العتباره من �أف�ضل  5منظمات يف

العامل يف جمال القيادة ،م�شرية
�إلى �أن «�أداة قيا�س  360درجة» مت
ت�صميمها خ�صي�ص ًا لقيادات جامعة
الأمرية نورة ،وفق ًا لدليل اجلدارات
اخلا�ص بقيادات اجلامعة.
و�أ�شارت «املا�ضي» �إلى �أن هذ
التعاون ي�أتي حتقيق ًا لغايات اجلامعة
اال�سرتاتيجية ،املتمثلة يف رفع قدرات
وحت�سني جودة عمل الكوادر الب�شرية
يف اجلامعة ،الذين يعملون يف
جماالت التعليم والبحث والإدارة ،عن
طريق تقدمي الربامج ذات العالقة،
وتبني برامج تدريبية ب�شراكات مع
م�ؤ�س�سات عاملية معتمدة ،ت�ضمن
تطوير مهارات ومواهب القيادات.
ومن جانبه قال اخلبري
«فريدريك» من مركز القيادة
الإبداعي «� ،»CCLإن الأداة ت�ساعد
على تنمية املنظمة والفرد ،ومتثل
نظام ًا للتغذية العك�سية املتكاملة،

حيث يعد حتو ًال جذري ًا يف عمليات
قيا�س الأداء �سواء على م�ستوى الفرد،
�أو املنظومة ،وميهد ال�سبيل ملعرفة كل
املعلومات املمكنة على م�ستوى الأداء،
مو�ضح ًا �أن �أهم مزايا هذا النظام،
هو اعتماده على عدة م�صادر للتقييم،
بحيث ال تكون عملية التقييم مقت�صرة
على الر�ؤ�ساء فقط ،بل وت�شمل جميع
املر�ؤو�سني وزمالء العمل ،مبا ي�ساعد
يف زيادة درجة االحرتافية يف �أداء
املهام لينعك�س �إيجاب ًا على �أداء
القيادي.
و�أ�ضاف «فريدريك» �أن الأداة
ت�ساعد القادة يف املنظمة يف معرفة
نقاط القوة واالحتياج لديهم ،والعمل
على تنمية جوانب القوة ،م�شري ًا �إلى
�أنه �سيتم تطبيق «�أداة  360درجة»
على  100من قيادات اجلامعة،
وت�شمل اال�سرتاتيجية والإ�شرافية
والتنفيذية.

التعليم :السماح لألطباء وفرق
الهالل األحمر بالدخول للمدارس
وجه نائب وزير التعليم الدكتور
عبدالرحمن بن حممد العا�صي،
�إدارات التعليم باملناطق واملحافظات
بتمكني طبيب وممر�ض املركز
ال�صحي الذي تتبع له املدر�سة من
الدخول �إلى املدر�سة �أثناء وقت
الدوام الر�سمي ،بعد �إبراز بطاقة
العمل وخطاب من �إدارة املركز
ال�صحي موجه �إلى املدر�سة يت�ضمن
ال�سماح للطبيب واملمر�ض بالدخول
�إلى املدر�سة  ،ومتكني الفرق الطبية

الوقائية من الدخول �إلى املدر�سة
بعد التن�سيق مع �إدارة التعليم و�إدارة
ال�ش�ؤون ال�صحية بوزارة ال�صحة يف
ذلك ،وكذلك ال�سماح لفرق الهالل
الأحمر ال�سعودي بالدخول للمدر�سة
يف حالة الطوارئ.
ويت�ضمن عمل طبيب وممر�ض
املركز ال�صحي تنفيذ الربامج
ال�صحية املدر�سية والوقائية بالتعاون
مع املر�شد ال�صحي باملدر�سة.

العاصي
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«قلعة
 31ألف قطعة أثرية في
ُ
جدعية» بالرس تروي تاري�خ القصيم
ّ
مت ّيزت منطقة الق�صيم بوجود
عدد من املواقع الرتاثية القدمية التي
حولها بع�ض الأهايل �إلى متاحف
خا�صة �أ�سهمت يف حفظ املوروث
ال�شعبي للمنطقة بدعم من الهيئة
العامة لل�سياحة والرتاث الوطني ،كما
يف املتحف الرتاثي الكبري يف حمافظة
الر�س «قلعة جدعية» التي �أ�صبحت
مق�صدً ا لع�شاق الرتاث باململكة ،ومن
�أبرز املعامل ال�سياحية يف الق�صيم التي
حظيت بزيارة وفود كثرية.
وتقع حمافظة الر�س على
م�ساحة � 70ألف كم 2تقري ًبا مبتعدة
عن العا�صمة الريا�ض نحو 350
كيلومرتًا ،وهي من املناطق التي عدّت
مم ًرا لقوافل التجارة يف املا�ضي ما
بني �شمال و�شرق اجلزيرة العربية،
ومتيزت بوجود قلعة «جدعية» التي
بنيت مبا يزيد على � 13ألف لبنة من
الطني اخلال�ص قبل �أكرث من 10
�أعوام مع جمموعة كبرية من ال�صخور
أ�سا�سا يف قواعد البناء،
ال�صلبة لتكون � ً
وتتجمل بالروازن وامل�صابيح.

أمري القصيم يبارك
اعتماد نادي للطريان
السعودي بالرس
بارك �صاحب ال�سمو امللكي الدكتور في�صل بن
م�شعل بن �سعود بن عبد العزيز �أمري منطقة الق�صيم
على اعتماد نادي للطريان ال�سعودي مبحافظة الر�س
على م�ساحة �إجمالية قدرها  17,600,000م. 2
ويهدف �إن�شاء نادي الطريان ال�سعودي مبنطقة
الق�صيم �إلى حت�سني وت�شجيع �أن�شطة الطريان
ال�شخ�صية والرتويجية والريا�ضية وفق ًا لأعلى
معايري الأمان والتنفيذ  ،حيث يوفر النادي للعامة
الفر�صة للتعلم والتدرب على الطريان والتحليق
املنفرد والطريان ال�شراعي والطريان ال�شراعي
املروحي بالإ�ضافة �إلى طائرات التحكم عن بعد .
و�أكد �سمو �أمري املنطقة �أن اجلهود املبذولة طيلة
الفرتة املا�ضية قطفت وهلل احلمد ثمارها باعتماد
نادي للطريان وممار�سة هذا الن�شاط يف املنطقة ،
مقدم ًا �سموه �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو امللكي

وحتتوي القلعة على جمموعة
من املرافق واملباين والغرف الرتاثية،
منها بيت اجلدّة وال�سوق ال�شعبي
والدور ال�سكنية الرتاثية� ،إ�ضافة
�إلى القلعة الرئي�سة التي ي�صل فيها
ارتفاع قهوة الرجال �إلى �أكرث من 10
�أمتار ،وامل�سجد الذي مي ّثل منوذج ًا
للم�ساجد التاريخية يف الق�صيم،
وت�ضم قط ًعا و�آثا ًرا حتكي عادات وحياة
�أهل الق�صيم عامة والر�س خا�صة قبل
عقود من الزمن ،ال�سيما ما يتعلق
املهن واملعي�شة واملالب�س وغريها،
ووثقت �أركانها تاريخ اململكة وما مر بها
من حروب ومواقف بطولية �سطرها
�أبناء اململكة على مراحل تكوين الدولة
ال�سعودية من الأولى وحتى الثالثة .
ومن جانبه �أفاد م�ست�شار الرتاث
واملتاحف رئي�س املتاحف اخلا�صة
يف الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث
الوطني املهند�س �سعيد عو�ض
القحطاين �أن هيئة ال�سياحة تعطي
اهتما ًما كب ًريا للمتاحف اخلا�صة من
خالل الإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية

ال�سياحية ،وبرنامج تطوير قطاع الآثار
واملتاحف ،ومن ذلك متحف قلعة
اجلدع ّية.
وتبلغ م�ساحة قلعة جدعية الرتاثية
 6250مرتًا مرب ًعا ،وحتتوي على �أكرث
من � 30ألف قطعة تراثية جمعها خالد
بن حممد اجلدعي �أحد �أبناء الر�س يف
متحف خا�ص �شغل فكره منذ �صغره
كحلم راوده حتى حققه على �أر�ض
الواقع ،لت�صبح اليوم مق�صدً ا وهد ًفا
لكثري من الوفود والهيئات العلمية
وحمبي الرتاث داخل اململكة وخارجها.
و�أ�شار �إلى �أن القلعة مرخ�صة
من الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث
الوطني ،وت�ضم عددًا من املرافق
املتنوعة واجلميلة وهي  :القلعة
الرئي�سة وحتوي  :جمل�س �صاحبة
ال�سمو امللكي الأمرية عادلة بنت عبد
اهلل بن عبد العزيز ،ويرتفع للأعلى
لع�شرة �أمتار تزينها امل�صابيح املحيطة
بها من كافة جهاتها الأربع ومتلأ
جنباته العديد من القطع الرتاثية
والأ�سلحة بنادق نادرة.

مجسم من الجبس يحمل اسم القلعة

الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س الهيئة
العامة لل�سياحة والرتاث الوطني رئي�س جمل�س �إدارة
نادي الطريان ال�سعودي الذي مل ي� ُأل جهد ًا منذ �أن
مت الرفع ل�سموه منذ عدة �سنوات لفتح نادي للطريان
ال�سعودي باملنطقة وموافقته  ،وكذلك ملعايل وزير
البيئة واملياه والزراعة على تخ�صي�ص �أر�ض لتكون
مكان ًا منا�سب ًا للنادي  ،م�شريا �سموه �إلى �أن نادي
الطريان ال�سعودي باملنطقة �سي�شكل نقلة متميزة
لأبنائها عامة و�أبناء حمافظة الر�س خا�صة ملمار�سة
ذلك الن�شاط وتطويره يف الق�صيم ب�شكل عام .
و�أكد �سموه �أن تلك اخلطوة هي �إحدى اخلطوات
الرائدة الداعمة للتوطني ون�شر ثقافة الطريان
باململكة و�ضبط ممار�سة هذه الريا�ضة � ،سائ ًال
املولى �أن يدمي على هذا الوطن كل مناء وفرحة حتت
ظل قيادتنا الر�شيدة .
جانب من المحتويات الرتاثية للقلعة

القصيم
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نائب أمري القصيم يرعى فعاليات المعرض
السعودي الثالث للعقار والبناء بربيدة
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أمري القصيم يستقبل
سفري اإلمارات

سمو نائب أمري القصيم خالل حفل االفت�تاح

رعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
فهد بن تركي بن في�صل بن تركي
بن عبدالعزيز نائب �أمري منطقة
الق�صيم  ،انطالق فعاليات املعر�ض
ال�سعودي الثالث للعقار والبناء
هابيتات  ,الذي ي�ستمر ملدة � 5أيام ،
مب�شاركة �أكرث من � 100شركة عقارية
وم�ؤ�س�سة خمت�صة بالبناء والأثاث

والديكور  ،وذلك مبركز الق�صيم
الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض بربيدة.
وجتول �سموه داخل املعر�ض,
واطلع على ما يحويه من �أجنحة لعدد
من ال�شركات الرائدة واملتخ�ص�صة
يف جمال البناء والأثاث والديكور,
و�شاهد �سموه �أجنحة اجلهات
احلكومية امل�شاركة يف املعر�ض .

بعدها كرم الأمري فهد بن
تركي الرعاة والداعمني وامل�شاركني
يف املعر�ض  ،كما ت�سلم �سموه درع ًا
تذكاري ًا من رئي�س جمل�س ادارة
مركز الق�صيم الدويل للمعار�ض
وامل�ؤمترات �سليمان بن �إبراهيم
العمري .
ح�ضر االحتفالية وكيل �إمارة

منطقة الق�صيم عبدالعزيز بن
عبداهلل احلميدان  ،و�أمني منطقة
الق�صيم املهند�س حممد بن مبارك
املجلي  ،ووكيل �إمارة منطقة الق�صيم
لل�شئون التنموية الدكتور عبدالرحمن
الوزان  ،ومدير �شرطة منطقة
الق�صيم اللواء بدر الطالب وعدد من
امل�س�ؤولني .

وكيل محافظ الرس يفت�تح عيادة «مكافحة
التدخني» بمركز الروضة
افتتح وكيل حمافظ الر�س
بدر حممد الع�ساف عيادة مكافحة
التدخني يف مركز �صحي الرو�ضة
التابع لقطاع ال�صحة العامة
باملحافظة  ،بح�ضور م�ساعد املدير
العام لل�صحة العامة الأ�ستاذ �أحمد
العمر.
وعقب ذلك ا�ستمع وكيل

حمافظة الر�س �إلى �شرح وايف من
مدير القطاع و الفريق الطبي عن
�آلية عمل العيادة  ،والفئة امل�ستهدفة
 ،و الأهداف التي ت�سعى لتحقيقها
العيادة  ،و�أن الربنامج ي�سعى للحد
من انت�شار التدخني بني خمتلف
�شرائح املجتمع.
�إثر ذلك �أفاد مدير برنامج

مكافحة التدخني ب�صحة الق�صيم
خالد ال�سهيل �أن ذلك ي�أتي بتوجيه
من قبل معايل وزير ال�صحة الفتتاح
 250عيادة على م�ستوى اململكة
خالل عام 2017م ومنطقة الق�صيم
با�ستهداف  11عيادة مبختلف
حمافظات املنطقة  ،م�شري ًا �إلى
�أن هذا مبتابعة من قبل امل�ساعد

لل�صحة العامة و مدير القطاع ،
وم�شري ًا �إلى دور العيادة بن�شر الوعي
بني �أفراد املجتمع عن �آفة التدخني.
اجلدير بالذكر �أن حمافظ
الر�س حممد عبد اهلل الع�ساف هو
من قام بـالتـكفـل بــت�أمــني الأجهــزة
الــخا�صــة بالــعيــادة وتــوفري ج ــميع
االحت ــياج ــات ال ـ ــخا�ص ــة ب ــها.

جلسة مباحثات عقدها سمو أمري القصيم ونائبه مع الشيخ آل نهيان

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري الدكتور في�صل بن م�شعل بن
�سعود بن عبدالعزيز �أمري منطقة
الق�صيم ,مبكتبه بديوان الإمارة
الأربعاء املن�صرم ،ال�شيخ �شخبوط بن
نهيان �آل نهيان �سفري دولة الإمارات
املتحدة العربية لدى اململكة ،بح�ضور
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن
تركي بن في�صل بن تركي بن عبدالعزيز
نائب �أمري املنطقة ،حيث رحب �سموه
ب�سمو ال�سفري ال�شيخ �شخبوط �آل نهيان,
متمني ًا له طيب الإقامة يف املنطقة
والإعانة والتوفيق فيما كلف به.
و�أكد �سمو �أمري املنطقة خالل
اللقاء على متانة العالقات الأخوية
الوثيقة التي تربط بني البلدين

ال�شقيقني يف �شتى املجاالت ،يف حني
قدم �سفري دولة الإمارات العربية
املتحدة �شكره وتقديره ل�سمو �أمري
املنطقة على ح�سن اال�ستقبال ,م�ؤكد ًا
عمق العالقات الأخوية التي تربط بني
البلدين ال�شقيقني ،ومعرب ًا عن �سعادته
بهذا اللقاء الذي جرى فيه بحث عدد
من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
وقد �أقام �سمو �أمري املنطقة
م�أدبة غداء بق�صر �سموه مبدينة
بريدة بحي ال�صفراء ,احتفا ًء بزيارة
�سمو �سفري دولة الإمارات لدى اململكة
ملنطقة الق�صيم  ،بح�ضور �سمو نائبه،
وم�ست�شار �سفري دولة الإمارات العربية
املتحدة يف اململكة حممد النياف وعدد
من م�س�ؤويل املنطقة.

ضبط  ٧٤٩مخالف ًا
ألنظمة اإلقامة
والعمل بالقصيم
و�أو�ضح �أن مهام ال�ضبط واملتابعة
�شهدت م�شاركة كل من دوريات الأمن
بمشاركة
واملرور وقوات �أمن الطرق وفرع وزارة
العمل باملنطقة ,و�شملت مدينة بريدة
قطاعات
وجميع املحافظات واملراكز التابعة ،يف
مختلفة
الوقت الذي تت�ضافر فيه اجلهود مع
قال الناطق الإعالمي ل�شرطة �إدارتي ال�سجون واجلوازات ال�ستقبال
منطقة الق�صيم الرائد بدر ال�سحيباين الوافدين املخالفني و�إنهاء كافة
�إن احلمالت الأمنية التي نفذتها �إجراءاتهم.
�شرطة منطقة الق�صيم منذ انطالقة
املرحلة امليدانية من اخلطة التنفيذية
ودعا يف الوقت ذاته �إلى �أهمية
للحملة الوطنية ال�شاملة ل�ضبط وتعقب االلتزام بالأنظمة والتعليمات ال�صادرة
خمالفي �أنظمة الإقامة والعمل و�أمن بهذا اخل�صو�ص وعدم نقل �أو ت�شغيل
احلدود «وطن بال خمالف» الأ�سبوع �أو �إيواء �أو الت�سرت على خمالفي
املا�ضي� ,أ�سفرت عن �ضبط � ٧٤٩أنظمة الإقامة والعمل و�أمن احلدود
خمالف ًا لأنظمة الإقامة والعمل ،جرى �أو التعامل معهم �أو تقدمي الدعم لهم
�إحالتهم للجهات املخت�صة ،وا�ستكمال جتنب ًا للوقوع حتت طائلة العقوبات
الإجراءات الالزمة لهم متهيد ًا لإنفاذ والتي �ستطبق على جميع الأطراف
العقوبات املقررة بحقهم.
دون ا�ستثناء.
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العساف خالل جولته االفت�تاحية بالعيادات
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أخبار الجامعة

صناعة المعدل الرتاكمي

د .فهد بن سليمان األحمد
عميد عمادة القبول والتسجيل

املعدل الرتاكمي من �أهم الأ�شياء التي جتعل الطالب يعي�ش فرحا
مطمئنا �أو قلقا خائفا خالل درا�سته للمرحلة اجلامعية حيث �إنه م�صدر
للدافعية �إذا كان �صاحبه را�ضيا عنه �أو م�صدر للقلق �إذا مل يهتم به
 ،و�إليك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة ع�شرة �أمور ت�ساعدك على
احل�صول على معدل مرتفع وهي :
�أوال :التوكل على اهلل والثقة به وفعل الأ�سباب التي ت�ساعد على
ذلك من بذل اجلهد واحلد واالجتهاد
ثانيا:االهتمام من البداية من �أول ف�صل التحق فيه الطالب يف
اجلامعة فالف�صل الأول هو الأ�سا�س يف �صناعة اجلدية فحينما يح�صل
الطالب على معدل مرتفع يكون ذلك دافعا يف املحافظة عليه يف بقية
الف�صول بل ي�سعى جاهدا يف رفعه.
ثالثا :معرفة طبيعة املرحلة اجلامعية و�أنها تعتمد يف الدرجة
الأولى على �أن يكون الطالب على مقدار الثقة التي منح لها فهو امل�س�ؤول
يف الدرجة الأولى عن نف�سه حيث ال مر�شد طالبي وال وكيل مدر�سة
يتوا�صل مع ويل الأمر كما هو احلال يف املرحلة الثانوية ،وكذلك معرفة
�أنها تعتمد على املنهج ولي�س املقرر فكل مادة لها مفردات حمددة يقوم
عليها املنهج ولي�س هناك كتاب حمدد يحويها .
رابعا� :ضرورة املتابعة مع الأ�ستاذ يف املحا�ضرة والتعليق وال�س�ؤال
واالهتمام باحل�ضور وعدم الغياب �أو و�ضع جدول يح�صر ن�سبة الغياب
وك�أنه حتم �أن ي�صل �إلى نهاية الن�سبة فهي مل تو�ضع �إال لل�ضرورة
خام�سا� :ضرورة معرفة اللوائح اجلامعية منذ البداية حيث
ت�ساعد يف احل�صول على معدل مرتفع ومعرفتها ت�ساعد الطالب يف
عدم التعرث الذي من �أهم �أ�سبابه عدم معرفة الطالب ملا له عالقة
بدار�سته الأكادميية كاالعتذار والت�أجيل واالنقطاع واحلرمان وغريها
و�أن الطالب ال يعذر باجلهل بهذه اللوائح واحلقوق كما ن�صت على ذلك
الالئحة التنفيذية .
�ساد�سا�:ضرورة االهتمام بال�سري على اخلطة الدرا�سية وعدم
التعرث يف ذلك حيث ي�ساعده ذلك يف االنتقال التدريجي لأن املعرفة
ال ميكن �أن تكون كلية بل البد فيها من التدرج ومن هنا البد من معرفة
املواد التي لها متطلب والتي لي�س لها متطلب حيث �إن ذاك داعما له يف
تدرج املعلومة .
�سابعا� :ضرورة االهتمام بت�سجيل اجلدول املتوافق مع الوقت املريح
له والأ�ستاذ الذي يجد نف�سه م�ستفيدا منه وم�ستوعبا ملا يقول ويطرح .
ثامنا� :أهمية االطالع على جتارب الطالب الناجحني وكيف
ح�صلوا على معدالت مرتفعة وكيف ا�ستطاعوا املحافظة عليها حتى
التخرج فبيئة الطالب عندما تكون داعمة وجادة ومنظمة يكون ذلك
م�ساعدا له على التميز واحل�صول على معدل مرتفع .
تا�سعا� :ضرورة اال�ستعداد املبكر وقراءة املعلومة قبل �شرحها
و�أخذها من قبل الأ�ستاذ حتى و�إن مل يفهما ب�شكل كامل ،وكذلك
اال�ستعداد املبكر لالختبارت الأ�سبوعية وال�شهرية والف�صلية .
عا�شرا  :امل�شاركة يف الأن�شطة الال�صفية؛ حيث �إنها تدعم الثقة
وتعزز الوالء للجامعة ويجب التو�سط يف ممار�ستها وعدم الإفراط يف
ذلك فقد تكون النتيجة عك�سية .
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مدير الجامعة يدشن حملة الجامعة
للتشجري بالتزامن مع مبادرة «أرض
القصيم الخضراء»
ّ
د�شن معايل الأ�ستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
اجلامعة ،م�ؤخ ًرا حملة اجلامعة
للت�شجري بالتزامن مع مبادرة «�أر�ض
الق�صيم اخل�ضراء» ،والتي تهدف
ال�ستزراع � 6000شجرة داخل املدينة
اجلامعة ،و� 3000أخرى خارجها ،حيث
قام «الداود» بزراعة �أول �شتلةٌ ،معلن ًا
عدد من �أع�ضاء
بداية احلملة يف ح�ضور ٍ
جمل�س اجلامعة والطالب.
وت�أتي هذه احلملة ا�ستجابة لدعوة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور
في�صل بن م�شعل بن �سعود بن عبد
العزيز �أمري منطقة الق�صيم ،التي
�أطلقها م�ؤخر ًا ،والتي تهدف لزراعة ما
يقارب املليون �شجرة باملنطقة حتى عام
2020م ،وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة

واملياه والزراعة.
و�أكد «الداود» عقب تد�شينه للحملة
على �أهمية م�شاركة طالب اجلامعة يف
مثل هذه الفعاليات ،مبا ُيعزز لديهم
حب العمل التطوعي وخدمة املجتمع،
وي�ساهم يف تر�سيخ روح الوطنية ،من
خالل التفاعل مع املنا�سبات املختلفة
�سواء الوطنية �أو ما يتعلق باخلدمات
االجتماعية والعمل التطوعي ،والعناية
باملرافق العامة والبنية التحتية ،م�شري ًا
�إلى الفوائد ال�صحية والبيئية العديدة
للأ�شجار وامل�ساحات اخل�ضراء.
فيما وا�صلت اجلامعة يف اليومني
الثاين والثالث حملة الت�شجري حيث
التقى الدكتور خالد باين احلربي عميد
الكلية بامل�س�ؤولني والقائمني على منتزة
الق�صيم الوطني ،برفقة عدد من طلبة

الكلية واجلامعة ،للتن�سيق حول �أهمية
الت�شجري ،وقدموا �شرح ًا مف�ص ًال
عن م�ضار االحتطاب اجلائر و�أهمية
االعتناء بالبيئة.
و�أكد الدكتور خالد باين احلربي
عميد كلية الزراعة والطب البيطري،
على حر�ص معايل مدير اجلامعة
ووكالئه ومن�سوبي اجلامعة على تفعيل
هذه املنا�سبة ،التي تهدف �إلى زيادة
امل�ساحات اخل�ضراء مع �إعطاء املزيد
من االهتمام بالأ�شجار املزروعة
وحمايتهاٌ ،م�ضيف ًا �أن هذه احلملة �سوف
تتخللها عدة �أن�شطة وت�ستمر ثالثة
�أيام ،داخل املدينة اجلامعية وخارجها،
م�شري ًا �إلى �أنه تقرر متديد احلملة
لت�شمل �أ�ستكمال ت�شجري املنتزه الوطني
بع�سيالن.

مدير الجامعة يزرع أول شجرة بمبادرة أرض القصيم الخضراء

مشاركة منسوبي الجامعة بحملة التشجري

تقاري�ر
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الميزة النسبية

د .خالد بن باني الحربي
عميد كلية الزراعة والطب البيطري

طالب جامعي يجري فحص مجهري على السائل المنوي

طالب يجري فحص باألشعة على إبل

محطة األبحاث الزراعية والبيطرية
بالجامعة منرب لخدمة العلم والمجتمع
تعد حمطة الأبحاث والتجارب
الزراعية والبيطرية باجلامعة �أحد
�أهم املنابر العلمية باجلامعة ،التي
ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بخدمة املجتمع
يف منطقة الق�صيم ،حيث ال يقت�صر
دورها على جمال البحث العلمي
ولكنه يتخطاه �إلى تقدمي اال�ست�شارات
الزراعية ملختلف اجلهات احلكومية
�أو على م�ستوى الأفراد ،من قبل
املخت�صني والفنيني �أو من خالل
الزيارات امليدانية التي ت�ستقبلها كافة
�أق�سام ووحدات املحطة ،بالإ�ضافة �إلى
التوا�صل وتعزيز العالقات مع املحطات
الزراعية الداخلية واخلارجية والتعاون
امل�شرتك مع هذه املحطات.

ومن هذا املنطلق ف�إن املحطة
تقدم خدماتها للمجتمع ،حيث ت�ساهم
�إلى جانب كليات و�إدارات اجلامعة
ببع�ض املهرجانات والأن�شطة التي
تقام باملنطقة �أو على م�ستوى اجلامعة
كمهرجان اجلنادرية �أو مهرجانات
الربيع ،كما تنظم بع�ض املحا�ضرات
الإر�شادية وور�ش العمل الزراعية داخل
املحطة بالتعاون مع اجلهات احلكومية
ذات االخت�صا�ص.
ويف جمال البحث العلمي ف�إن
رئي�سا يف ت�سهيل
املحطة تلعب دو ًرا ً
�إجراءات الأبحاث لكافة الباحثني من
�أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة داخل
اجلامعة وخارجها ،وذلك با�ستخدام

�أحدث التقنيات احلديثة البحثية
يف �أق�سامها ووحداتها املختلفة على
ال�شقني النباتي واحليواين ،بالإ�ضافة
�إلى االهتمام ببع�ض الأبحاث اخلا�صة
فيما يتعلق بالنبات ك�أبحاث �سو�سة
النخيل احلمراء ،و�أبحاث الع�سل �أو
الأبحاث اخلا�صة يف الإنتاج احليواين
ك�أبحاث الإبل والدواجن والتي تن�شر
يف املجالت العلمية العاملية ،حيث تقوم
م�شاتل املحطة ب�إمداد وحدات و�إدارات
اجلامعة املختلفة ب�أ�شجار الزينة
الداخلية واخلارجية.
وحتظى حمطة الأبحاث الزراعية
بدعم كبري من �إدارة اجلامعة ممثلة
مبعايل الأ�ستاذ عبد الرحمن بن حمد

الداود مدير اجلامعة والوكالء و�إدارة
كلية الزراعة والطب البيطري وكذلك
جميع الإدارات امل�ساندة باجلامعة،
بتوفري كافة الإمكانيات والت�سهيالت
التي ت�ساعد على قيام املحطة يف
حتقيق �أهدافها يف خدمة العلم
واملجتمع ،واالطالع على طرق �إدارة
وت�شغيل املحطات املماثلة يف العامل،
حيث قام وفد خمت�ص ي�ضم �أع�ضاء
هيئة التدري�س من الكلية و�إدارة
امل�شاريع باجلامعة بزيارة حمطتي
�أبحاث معهد روزلني وجيم�س هنت
ب�إ�سكتلندا بخ�صو�ص م�شروع تطوير
حمطة اجلامعة لتواكب مثيالتها يف
العامل املتقدم علمي ًا وتكنولوجي ًا.

يعترب م�صطلح امليزة الن�سبية م�صطلحا اقت�صاديا �شائع اال�ستعمال
فاالقت�صاديون يرون �أن لكل دولة ميزة خا�صة بها متتاز بها �أكرث من غريها
من الدول خ�صو�صا ب�إنتاج ال�سلع وبالتايل ت�صبح هذه ميزة ن�سبية لها دون
غريها وعليه ن�ستطيع القول عنها مبنظور عام هو التخ�ص�ص يف الإنتاج.
ومن خالل مفهومه (امل�صطلح) الوا�سع �أ�صبح (جمازا) يطلق كتعبري
رائج لتحديد الأولويات املجتمعية.
فعطفا على ما�سبق وبتطبيق هذا املفهوم فنجد �أن لكل م�ؤ�س�سة �أو من�ش�أة
بغ�ض النظر عن نوع ن�شاطها متتلك مقومات وفر�ص تكفل تفوقها �إن �أح�سنت
ا�ستغاللها.
فجامعة الق�صيم كمن�ش�أة �أكادميية لها مقومات عديدة تكفل جناحها
ومتيزها من خالل عواملها الداخلية وفر�صها اخلارجية� ،إال �أن لبع�ض امليز
(الفر�ص) �أهمية �أكرب من غريها.
فلو نظرنا �إلى منطقة الق�صيم جند �أنها متتاز مبوقعها اجلغرايف
ووفرة املياه (مقارنة بغريها) وخ�صوبة تربتها و�أجوائها التي جعلت للزراعة
و�أن�شطتها املتنوعة حمل �إهتمام بل �أنها من �أهم ما يحفظ للوطن ومواطنيه
�أمنهم الغذائي ب�شقيه الزراعي واحليواين حتى انه يطلق عليها �سلة غذاء
اململكة.
وعليه وبوجود جامعة الق�صيم يف بيئة �إمتازت عن غريها بهذا جعلها
تولد بتوفيق من اهلل مبيزة ن�سبية نوعية عن نظرياتها متثلت بكلية ذات طابع
ميتاز ببيئته املحلية .حيث تهتم ب�سل�سلة الغذاء ابتداءا من الإنتاج النباتي
واملحا�صيل الزراعية املتنوعه من خالل ق�سم �أكادميي متخ�ص�ص(�إنتاج
النبات ووقايته) مرورا باحلفاظ على الرثوة احليوانية و�إنتاجها بوا�سطة
ق�سمني �أكادمييني ( الطب البيطري و�إنتاج احليوان وتربيته) وما ت�ؤمنه من
غذاء ذات �أ�صل حيواين وانتهاءا بالعناية بالغذاء واملحافظة عليه وال�صناعات
املتعلقة به وما ي�شكله من عوامل تغذوية بق�سم �أكادميي متخ�ص�ص (علوم
الأغذية وتغذية الإن�سان) لينعك�س هذا على حفظ ورعاية جميع �أجزاء
ال�سل�سلة الغذائية التي باحلفاظ عليها وتعزيزها نحفظ ونعزز �أمننا الغذائي.
كما �أن لهذه امليزة الن�سبية بعدا �أقت�صاديا ذا عائد عايل يف حال مت
ا�ستثمارها ب�شكل اقت�صادي جمدي وعلى �أ�س�س �سليمة.
وبالنظر �إلى ر�ؤية اململكة  ٢٠٣٠التي من منظورها التكامل االقت�صادي
بني العائدات النفطية وغري النفطية وعدم االعتماد الكلي على عائدات
البرتول غري متجدد وتعزيز وتطوير العائدات الأخرى الغري النفطية التي
ت�ضمن اال�ستدامه يف العائدات االقت�صادية مما يرفع من مكانة هذه امليزة
الن�سبية وي�ستدعي لأن يكون لها �أولوية يف جميع الأ�صعدة خ�صو�صا داخل
�أروقة اجلامعة ك�صرح �أكادميي يبني توجهاته على �أ�س�س �سليمة وتوجهات
علمية مدرو�سة.
كما �أن هذا ال يقلل من الفر�ص وامليز الأخرى التي تتمتع بها جامعة
الق�صيم والتي تقت�ضي املرحلة زيادة العناية واال�ستفادة الق�صوى من مثل
هذه الفر�ص وامليز الن�سبية التي تكفل للجامعة تفردها ومتيزها عن مثيالتها
من امل�ؤ�س�سات الأكادميية.
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دور الجامعة في
خدمة المجتمع
د .فاطمة محمد الفريحي
عميدة كلية التصاميم واالقتصاد المنزلي

ي�شهد عامل اليوم حتوالت كربى �سريعة و�شاملة يف كافة املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية واملعرفية والتعليمية ،هذه التحوالت ال�سريعة
يف املجتمع �أوجدت �أمناط ًا جديدة فكرية علمية وحياتية ،نعي�ش اليوم
يف عامل اليوم مرحلة حتديات جديدة يجب انتهاز الفر�ص وا�ستغاللها
والعمل عليها لتحقيق ر�ؤية  2030واجلامعة ب�أدوارها الثالث لي�ست
مبن�أى عن هذه التغريات والتحوالت التي يعي�شها املجتمع ،واملت�أمل
لو�ضع اجلامعات يف وطننا يدرك هذا التحول يف �أدوار اجلامعات
ب�صورة كبرية وذلك على م�ستوى املفهوم واملمار�سة والتطبيق  ،حيث
يقع على عاتق اجلامعة م�س�ؤولية كبرية جتاه جمتمعها ،فاجلامعات
بعد �أن كانت تعي�ش بربج عاجي ومبعزل عن حميطها وجمتمعها منذ
�سنوات ،يقت�صر دورها على التعليم والبحث العلمي ومبعزل عن اجلانب
العلمي والتطبيقي يف املجتمع  ،ظهر اليوم دور جديد للجامعة يف
املعرفة وبلورتها ب�صورة منتجات تخدم املجتمع والفرد.
�إن ظهور وظيفة جديدة للجامعة �أ�سهم يف ا�ضطالع جامعتنا
الفتية بتوجيه من معايل مدير اجلامعة بدور مهم يف توافر ثراء معريف
وا�سع �ساعد يف الو�صول �إلى م�ستوى من التقدم والتطور املعريف الذي
�سينعك�س ب�إذن اهلل على الرفاهية االجتماعية والتو�سع احل�ضاري
للمنطقة للو�صول �إلى تلبية احتياجات املجتمع على �أف�ضل وجه
وبدعم من عمادة خدمة املجتمع بتوجيه من معايل مدير اجلامعة
�أدركت الكلية الدور الريادي لها لتحقيق ر�سالة اجلامعة والكلية يف
خدمة املجتمع
ولأن وطننا الغايل يحت�ضن برتاثه العريق وح�ضارته العربية العديد
من احلرف واملهن اليدوية  ،والتي مازالت تر�سم مب�ستقبلها فن ًا متميز ًا
عريق ًا على خمتلف منتجاتها  ،ومتيزت املر�أة ال�سعودية (احلرفية)
باكت�سابها هذه املهن التي نبعت من �أ�صل �إبداعي عريق توارثته من
جداتها  ،وقد تنوعت احلرف اليدوية لديهن ما بني (التطريز اليدوي ،
ال�سدو  ،اخلو�ص � ،أ�شغال اخليوط  ،وغريها  .).....وكان للحرفيات �أثر
وا�ضح يف حب هذه املهن والتنوع يف توارثها واكت�سابها.

لوحات فنية لطالبات كلية التصاميم

فحرفة التطريز اليدوي من الفنون الزخرفية اجلميلة التي
ا�ستعان بها الإن�سان لتزيني مالب�سه و�أدواته منذ �آالف ال�سنني ،ومن
�أرقى احلرف اليدوية التي ت�أ�صلت بزخارفها ذات املدلول واملوروث
للمملكة العربية ال�سعودية التي لها �أثر وا�ضح يف حب اجلمال وجذبه
لدى احلرفيات التي ميتلكن مهن �أخرى خمتلفة عن التطريز اليدوي
 ،فكان جلامعة الق�صيم ممثلة بوظيفتها الثالثة يف خدمة املجتمع
خطوة متميزة يف تدريبهن على حرفة التطريز اليدوي ،من قبل
�أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم ت�صميم الأزياء من خالل �إقامة دورة
تدريبية بعنوان (الأ�ساليب الإبداعية لفن التطريز اليدوي) من �إعداد
الأ�ستاذة م�شاعل علي الفائز ،وهدفت الدورة �إلى تعليم احلرفيات
التي مل ي�سبق لهن ممار�سة حرفة التطريز اليدوي �إلى تعلم العديد
من �أ�ساليب التطريز اليدوية التي جتمع بني الغرز التقليدية العريقة
والغرز احلديثة  ،كما ت�أ�صلت الزخارف التي نفذت عليها غرز التطريز
ما بني الزخارف التقليدية املقتب�سة من الطبيعة واخلط العربي حتى
يكت�سب املنتج املطرز عبق ًا تراثي ًا �أ�صي ًال.
وكان لهذه الدورة جناح كبري يف �إك�ساب املتدربات احلرفيات
حرفة التطريز اليدوي والت�صميم الزخريف الرتاثي وكذلك �إخراج
املنتجات ب�أ�سلوب �إبداعي ومبتكر با�ستحداث املنتجات اليدوية ،كما
�أنها �أعطت انطباع واثر عميق يف نفو�سهن وفتح جماالت تعدد البيع
لديهن.
كما �أن الدورة اهتمت باحلرفيات بت�شجيعهن على االبتكار
والإبداع وا�ستمرار العطاء وتنمية مهاراتهن و�صقلها مبا يواكب
التطورات احلديثة مع االحتفاظ ب�أ�صل اللم�سات الرتاثية العريقة يف
جمال التطريز اليدوي ،وكذلك فتح جمال لهن يف امل�شاركة والعر�ض
ملنتجاتهن ب�صورة تتنا�سب مع متطلبات املجتمع  -وحتر�ص عميدة
الكلية على خدمة املجتمع بكافة فئاته وخمتلف جماالته من خالل
خمرجات الكلية .
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التعليم الصيدلي
«تحول وتطور»

«الداود» يفت�تح معرض «يد ًا بيد»
افتتح معايل الأ�ستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
جامعة الق�صيم ،معر�ض ًا لذوي
االحتياجات اخلا�صة ،نظمه ق�سم
الرتبية اخلا�صة بكلية الرتبية ممثلة
بالنادي الطالبي يف بهو اجلامعة
حتت �شعار «يد ًا بيد» ،وذلك مب�شاركة
معهدي نور والأمل ،بهدف �إبراز
قدرات الطالب من ذوي الإعاقة
و�إعدادهم ملمار�سة عدد من املهن
املنا�سبة لهم ،والتي من املمكن
ممار�ستها م�ستقب ًال مب�ساندة �أفراد

املجتمع كما يهدف �إلى �إبراز قدرات
ومهارات ذوي االحتياجات اخلا�صة.
واطلع «الداود» عقب االفتتاح
على الأركان امل�شاركة يف املعر�ض،
وا�ستمع ل�شرح من الطالب حول �أفكار
و�أهداف وو�سائل التعليم اخلا�صة
بهم ،والتي من بينها �سرعة الكتابة
باحلا�سب الأيل لدى املكفوفني،
وعر�ض تطبيقات قارئة العمالت
النقدية ،بالإ�ضافة �إلى �شرح ٌمف�صل
عن املعر�ض و�أهمية �إقامة مثل هذه
املعار�ض لدمج املكفوفني يف املجتمع

مع �أقرانهم الأ�صحاء ،وانعكا�ساتها
الإيجابية عليهم.
و�أبدى معايل مدير اجلامعة
�إعجابه مبواهب الطالب وقدراتهم
على التكيف والتعامل مع و�سائل
التقنية احلديثة ،ومهارتهم يف
ا�ستخدام التطبيقات والربامج
املخ�ص�صة لهم والتي ت�ساعدهم على
القراءة واالطالع ومواكبة التطور
ال�سريع يف عامل التكنولوجياٌ ،م�شيد ًا
باجلهود التي يبذلها القائمني على
تعليمهم يف معهدي نور والأمل والتي
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ا�ستطاعت �إخراج تلك املواهب الفنية
والأدبية والعلمية من ه�ؤالء الطالب.
وبعد ذلك قام « الداود» بلفتة
�أبوية جتاه �أبنائه من الطالب
مبعهدي نور والأمل امل�شاركني يف
املعر�ض ،وذلك ب�إهدائهم �أجهزة
حا�سب �آيل حممولة ،كم�شاركة من
اجلامعة يف دعمهم وم�ساندتهم
فيما يقومون به ،وت�شجيع ًا لهم على
اال�ستمرار يف بذل املزيد من اجلهد
لتحقيق الإبداع والتميز يف حياتهم،
والتقدم واالزدهار لوطنهم.
د .منصور بن صالح الشريدة
عميد كلية الصيدلة

مدير الجامعة خالل افت�تاح المعرض

ي�شهد التعليم ال�صيديل تطور ًا �سريع ًا ومنو ًا م�ضطرد ًا يف جماالت
تنمية الأن�شطة املرتبطة بالدواء واملري�ض  ،مما حتّم على كليات
ال�صيدلة ومنها كلية ال�صيدلة بجامعة الق�صيم �أن تواكب هذا التقدم
ال�سريع  ،وت�سعى لتلبية احتياجات املجتمع املتغرية  ،وتطور املناهج
واخلطط الدرا�سية  ،وتعمل على توفري الكفاءات العلمية امل�ؤهلة
للتدري�س وتقوم على جتهيز خمتربات تعليمية متميزة  ،واالهتمام
بجوانب البحث العلمي و�إن�شاء برامج الدرا�سات العليا لرفع وترية
البحث العلمي .ومل تعد مهنة ال�صيديل قا�صرة على دورها التقليدي
املقت�صر على �صرف وت�سويق الدواء فح�سب بل تطورت املجاالت الى
تقدمي الرعاية الدوائية للمر�ضى ومنع التداخالت الدوائية املحتملة
وامل�شاركة الفاعلة يف التخطيط العالجي للمر�ضى والتوعية والتثقيف
والعمل التطوعي وامل�شاركة الفاعلة يف خدمة املجتمع  ،وكان لزام ًا �أن
ت�ضع كلية ال�صيدلة بجامعة الق�صيم ا�سرتاتيجيات �أ�سا�سية لتطوير
طرق التعليم والتعلم وتطبق هذه اال�سرتاتيجيات مبا يتوافق مع �آخر
التطورات و�أحدث التو�صيات يف جمال التعليم ال�صيديل  ،وقد �سعت
الكلية لو�ضع �شراكات علمية مع عدد من اجلهات البارزة يف جمال
ال�صيدلية االكلينيكية على امل�ستوى املحلي والدويل .
و�إميان ًا من كلية ال�صيدلة بالدور الكبري الذي متثله اجلامعات
ال�سعودية يف حتقيق ر�ؤية اململكة  2030وبرنامج التحول الوطني 2020
من خالل ت�أهيل الكوادر الب�شرية املواطنة ت�أهي ًال نوعي ًا يتنا�سب مع
احتياجات املرحلة املقبلة ويلبي احتياجات �سوق العمل ومتطلبات
التنمية  ،فقد اعادت الكلية بناء فل�سفة املناهج و�سيا�ستها و�أهدافها
وتفعيل �آليات تطويرها مبا يحقق التطوير املهني ملهنة ال�صيدلة ويخلق
بيئة حمفزة ومرغبة للتعليم للطالب والطالبات يكون املرتكز اال�سا�سي
فيها بناء املهارات العالية والطاقات الب�شرية املبدعة واملنتجة يف املجال
ال�صيديل من خالل منظومة تعليمية متكاملة وم�ساندة ت�سهم يف �سد
الفجوة بني خمرجات الكلية و �شتى نواحي وجماالت العمل ال�صيديل
 ،و�أن تكون خمرجاتها متوائمة مع املعايري الدولية واحتياجات التنمية
يف اململكة .
ولت�أكيد هذا الهدف فقد عملت الكلية على عقد امل�ؤمتر الدويل
االول لل�صيدلة املجتمعية يف اململكة العربية ال�سعودية حتت عنوان (
خلق ثقافة مبنية على القيم) خالل الفرتة من  /29-27جمادى الأولى
1439/هـ املوافق /15-13فرباير2018/م والذي يعترب امل�ؤمتر الأول
من نوعه يف جمال ال�صيدلة املجتمعية يف اململكة العربية ال�سعودية ،
وي�شارك فيه نخبة من اخلرباء من جميع �أنحاء العامل  ،ويهدف الى
ا�ستك�شاف الفر�ص والتحديات واحللول لكثري من الق�ضايا املحيطة
مبمار�سة ال�صيدلة املجتمعية و�سيتطرق امل�ؤمتر الى حماور عدة يف
املمار�سة ال�صيدلية  ،ودور املمار�سني واجلمعيات املهنية ودور ال�صناعة
الدوائية وبرنامج التحول ال�صحي الوطني يف ال�صيدلة املجتمعية .
والعمل م�ستمر ومتعاظم لكلية ال�صيدلة يف املرحلة املقبلة نحو
التطوير والنمو والتنقل بني خمتلف امل�سارات التعليمية يف جمال التعليم
ال�صيديل مبا ي�سهم يف حتقيق �أهداف جامعة الق�صيم يف خدمة
التنمية يف وطننا الغايل .
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إجراء فحص بصر ألحد طالب المدارس اإلبتدائية بالقصيم ضمن حملة طالب قسم
البصريات في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة

اللقاء المفتوح لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار
العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء مع طلبة الجامعة

طفل بجناح خصصته الجامعة لألطفال في إحدى الفعاليات

محافظ عيون الجواء يزور جناح حملة كلية الصيدلة التوعوية في كرنفال الجواء

أحد المستفيدين من حملة التطعيم ضد اإلنفلونزا

عدد من طالبات االمتياز بكلية الصيدلة بعنيزة خالل مشاركتهم في األسبوع
العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية

األنشطة الطالبية
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«دفئك هدفي»
«أحي�يني» ركن لجمع
الكتب التالفة وتجليدها بعلوم وآداب البكريية

17

شيء هني ..

أ.د .فهد الضالع
وكيل عمادة شؤون الطالب لألنشطة

كتب علمية تالفة تم تنظيفها وتجليدها

�أقام النادي الطالبي بكلية
العلوم والآداب الأق�سام الأدبية ،حملة
حتت �شعار «�أحييني»� ،ضمن �أن�شطة
الكلية املقدمة ل�صالح الطالبات والتي
تهدف �إلى جمع الكتب العلمية التالفة،
وتنظيفها وجتليدها حتى ت�ستفيد منها
الأخريات ب�أقل ثمن و�أوفر وقت ،حيث
مت عر�ضها يف فناء الكلية لتكون يف
متناول �أيدي الطالبات ،وت�ضمنت على

العديد من الكتب يف �شتى املقررات
العلمية.
وتهدف احلملة �إلى م�ساعدة
الطالبات على اقتناء الكتب العلمية،
و�إعادة ا�ستخدامها واال�ستفادة منها
بد ًال من رميها ،مما ينمي ويزرع روح
التعاون فيما بني الطالبات ،بالإ�ضافة
�إلى ا�ستفادة الطالبات وح�صولهن على
كتب املقررات الالزمة.

كسوة الشتاء استعدادا لتوزيعها

نظم النادي الطالبي بكلية درجات احلرارة يف الفرتة املقبلة.
العلوم والآداب بالبكريية حملة
وت�أتي مبادرة النادي الطالبي
توعوية بعنوان «دفئك هديف»،
بهدف توزيع ك�سوة على املحتاجني بالكلية يف �إطار ا�ست�شعار الطالب
لتدفئتهم ،حيث مت توزيع مل�صقات مب�س�ؤوليتهم نحو املجتمع،
والفتات على الطاقم الإداري واال�ستفادة من التجمعات الطالبية
والأع�ضاء والطالبات والأمن ،لتوعية يف ن�شر روح التكافل عندهم،
اجلميع للم�سارعة �إلى فعل اخلري ،وحثهم على البذل والعطاء مل�ساعدة
بالتزامن مع التوقعات بانخفا�ض املحتاجني.

غري ذي عوج القول �أنه يح�سن بنا �أن نتفطن مع كل �إ�شراقة جديدة
ل�صباح جديد �أن ن�صحب معنا معان �سامية معنوية نوليها من العناية
قدر مانوليه ملظاهرنا و�أ�شيائنا احل�سية ..
�إننا حني نحث امل�سري نحو دوائر العمل التي ننخرط يف �أروقتها
�ضمن منظومة �أنا�س �آخرين �سواء كانوا من�سوبني �أو ما هو �أهم وهم
امل�ستفيدون؛ طالبا �أو مراجعني من خارج الدائرة التي ننت�سب �إليها،
فحقيق بنا �أن نوجد عنا�صر معنوية �سامية جنددها يف �أنف�سنا كل
�صباح ،ونتعاهدها لتتجدد حتى تكون معامل �شخ�صية قبل �أن تكون
واجبات يومية ..
تائه يف �سراديب م�ؤ�س�ستنا �أو مراجع جاء على موعد �أو �صاحب حق
يبحث عن حقه �أو طالب نحن م�ؤمتنون على التب�سط معه وتهدئة روحه
واال�ستماع �إلى نب�ضه وتطلعاته ناهيك عن �آهاته وحاجته و�شكواه حتى
بنائه ليكون م�شروعا وطنيا م�شرع الأبواب للم�ستقبل لتنهل منه �أجيال
�سامقة وقادمة .
�إنها ابت�سامة نابعة من القلب ،وكلمة لينة ،وح�س املبادرة ملتطلع
�إليها ،و�شعور املباركة ملبادر فيها ،و�إجناز ،و�صدق ،ونقاء قلب ويد ،
�إنها معان ينت�شي بها املكان والزمان تنع�ش بها �صباحك و�صباحات من
حولك ..
هم�سة :
�أبارك للمحربة ..حيث تنهل منها �صحيفة اجلامعة من جديد ..

ضمن الخدمات التي تقدمها للمجتمع في المنطقة

«كلية الصيدلة» تقود حملة التوعية بالمضادات الحيوية ومرض السكري
نفذت كلية ال�صيدلة بالتعاون �أكرث من  60م�ستفيد ،بينما ا�ستفاد
مع اللجنة االجتماعية بالفايزية ،منها بكرنفال اجلواء �أكرث من 150
فعاليات الأ�سبوع العاملي للم�ضادات م�ستفيد وم�ستفيدة.
احليوية ،واليوم العاملي لل�سكري،
يذكر �أن كلية ال�صيدلة باجلامعة
يف م�ست�شفى بريدة املركزي ،ومبقر
مهرجان كرنفال اجلواء املقام كانت قد �شاركت م�ؤخر ًا بعدة حمالت
مبركز عيون اجلواء وذلك من ُمنطلق ومعار�ض ،بالتزامن مع الأيام
اهتمامات اجلامعة وم�س�ؤولياتها العاملية ال�صحية ،منها اليوم العاملي
جتاه خدمة املجتمع ،حيث بلغ عدد لل�صحة النف�سية مب�ست�شفى بريدة
امل�ستفيدين من اخلدمات التي ُقدمت املركزي ،واليوم العاملي ل�سرطان
خالل الأ�سبوع املا�ضي �أكرث من الثدي مبركز مول عنيزة ،حيث
قدمت خاللها اال�ست�شارات الدوائية،
١١٠م�ستفيد.
و�أجاب امل�شاركون من الكلية على
وت�ضمنت الفعاليات عدة خدمات �أ�سئلة الزوار ،وقدموا الربو�شورات
طبية لزوار املعر�ض واملهرجان ،متثلت واملطويات التوعوية لهم ،وذلك
يف قيا�س م�ستوى ال�سكري ،وقيا�س حتقيق ًا لر�سالة الكلية جتاه خدمة
�ضغط الدم ،بالإ�ضافة �إلى التوعية املجتمع ،حيث القت احلمالت القبول
عن امل�ضادات احليوية والتعار�ضات واال�ستح�سان وحققت العديد من
الدوائية ،حيث �أقيمت حما�ضرة طبية الأهداف ال�صحية والتوعوية لأعداد
عن مر�ض ال�سكري ،ا�ستفاد منها يف كبرية من الزائرين والزائرات ملقرات
مركز اللجنة االجتماعية بالفايزية تلك احلمالت واملعار�ض.

طالب وطالبات كلية الصيدلة يقدمون الخدمات التوعوية
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« 6تقنيات حديثة» يمكن استخدامها
في المدارس والجامعات
�أثرت التكنولوجيا احلديثة على منط التعليم التقليدي الذي كنا نعرفه فلم تعد املدر�سة هي ال�صف الدرا�سي التقليدي الذي نعرفه ،ف�صارت املدار�س
وامل�ؤ�س�سات التعليمية مطالبة مبواكبة هذه التكنولوجيات احلديثة وا�ستثمارها ،وتطوير حمتوى العملية التعليمية ،وقد قدمت التكنولوجيا احلديثة العديد من
التقنيات املفيدة يف هذا ال�صدد والتي ت�ساعد على تنمية مهارات الطالب وقدرتهم على ا�ستيعاب درو�سهم ،ومن �أبرز هذه التقنيات:

تطبيقات األلعاب

حتفز الألعاب الطلبة على حل امل�شكالت والتفكري ،وجتعلهم �أكرث ً
تقبل
حلل املهام ال�صعبة �إذا ما �صممت على �شكل لعبة ،كما تعزز داخلهم الرغبة
يف التناف�س والفوز والنجاح ،ولهذا فقد ظهرت العديد من تطبيقات الهاتف
املحمول التي ت�ستخدم الألعاب يف تعلم اللغات والريا�ضيات ،ومن املتوقع تزايد
�أعداد هذه التطبيقات على امل�ستوى املحلي والعاملي يف امل�ستقبل القريب.

الهولوجرام

يقدم تقنية العر�ض التج�سيدي ،التي تتيح حماكاة لل�شخ�ص نف�سه ،و�إقامة العديد
من الف�صول الدرا�سية عن بعد وربطها ببع�ضها ،حيث ميكن للطالب �أن يرى �صورة
ثالثية الأبعاد طبق الأ�صل من �أ�ستاذه بغرفة معي�شته ً
مثل يف حني �أن �أ�ستاذه قد يكون
موجودًا خارج نطاق دولته.وميكن ا�ستخدام هذه التقنية يف ت�سجيل املحا�ضرات ب�أبعاد
ثالثية ،وتوفري كلفة ح�ضور املحا�ضر من مكان لآخر ،بل ميكن �أن يعطي حما�ضرة يف
عدة جامعات يف نف�س الوقت ،وتو�ضح الأبحاث �أن تطوير هذه التقنية يف ميدان التعليم؛
وابتكار العديد من الألعاب التعليمية اجلديدة والأكرث واقعية و�إثارة �سيدفع العديد من
الطالب للم�شاركة يف العملية التعليمية بطريقة �إيجابية.

الطابعات ثالثية األبعاد

بد�أت هوجن كوجن وفنلندا يف توفري طابعات ثالثية الأبعاد �صغرية وبتكلفة
رخي�صة بكل مدر�سة ،حيث تتيح هذه الطابعات ت�صنيع جم�سمات مبوا�صفات
فيزيائية وميكانيكية خمتلفة ،كما �أطلقت �شركة  GADGETS3Dم�شروع
«طابعة يف كل مدر�سة» عرب ت�صميم طابعة �صغرية ومنخف�ضة التكلفة خم�ص�صة
للقاعات الدرا�سية ،ولكن �إلى الآن ال توجد مبادرة عربية وحيدة يف هذا امليدان.

التعلم االفرتاضي

يعتمد على العديد من التطبيقات مثل  zSpaceالتي توفر �آفا ًقا جديدة للتعلم
االفرتا�ضي ،وبيئة تفاعلية تعتمد على الت�صوير املج�سم ،كما ميكن �أن تقوم بالعديد
من اجلوالت االفرتا�ضية التعليمية عرب العديد من املواقع فيمكن للطالب �إجراء جولة
افرتا�ضية حول الكلية التي يرغبون يف ارتيادها على �سبيل املثال.
ومن هذا املنطلق تتجه العديد من اجلامعات لتوفري جوالت افرتا�ضية عبارة عن
نظارة للواقع االفرتا�ضي توفر للم�ستخدم جتربة ح�سية داخل الرحلة االفرتا�ضية ،حيث
بد�أ موقع  YouVisitيف ا�ستخدام ال�صور والفيديوهات الناجتة عن هذه التقنية .

الكتب الرقمية

انت�شرت الكتب الإلكرتونية و�صارت تناف�س الكتب الورقية ،بجانب وجود
العديد من الكتب التفاعلية وبالأخ�ص الق�ص�ص الكرتونية والتي من املمكن
احل�صول عليها يف كثري من الأحيان باملجان و�صار توفرها يف متناول اليد خا�صة
مع انت�شار احلوا�سيب اللوحية.

الساعات والنظارات الذكية

�أ�صدرت عدة �شركات �أنواع ًا من ال�ساعات الذكية ،والتي تعد و�سيلة فعالة
جلعل الطلبة على ات�صال مع مدر�سيهم وهواتفهم النقالة ،حيث ميكنهم متابعة
بريدهم الإلكرتوين وواجباتهم ومهامهم وخططهم اليومية مما ي�ساهم يف رفع
كفاءة العملية التعليمية ،بالإ�ضافة �إلى النظارات والعد�سات الذكية التي تعطي
قوة ب�صر خارقة ،تزيد من القدرة على ر�ؤية التفا�صيل الدقيقة ،فيما توفر
النظارات امل�صاحبة من�صة عر�ض للتطبيقات والو�سائط املتعددة.
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«غاز األوكسجني» السبب الرئيسي
لتطور الحياة على األرض
تو�صل جمموعة من العلماء
فى جامعة وا�شنطن الأمريكية ،بعد
درا�سة مطولة قاموا بها �إلى ال�سبب
الأ�سا�سى وراء تطور احلياة على
�سطح الكرة الأر�ضية ،والذى �أرجعوه
�إلى الزيادة الكبرية لغاز الأوك�سجني
فى الغالف اجلوى منذ �أكرث من 400
مليون �سنة ،الأمر الذى �ساعد على
النمو الهائل للكائنات احلية ،ح�سبما
نقل موقع «فو�س �أورغ».
الدرا�سة  -وفق وكالة �سبوتنك -

التى تر�أ�سها العامل دافيد فيك ،قام
مع فريقه بدرا�سة �صخور الكربونات
التى ت�شكلت فى الع�صر الأوردوفي�شى
الأو�سط والأخري ( 485-443مليون
�سنة م�ضت) ،وقد وجد العلماء
زيادة بن�سبة  80فى املئة تقريبا
فى م�ستويات الأوك�سجني فى هذه
ال�صخور.
وفى الوقت ذاته �أى قبل ما
يزيد عن  445مليون �سنة ،زاد
التنوع البيولوجى � 3أ�ضعاف ،ويعرف

هذا التنوع با�سم «التنوع احليوى
للأوردوفيكا العظمى» ،كما �أكد
العلماء ب�أنه بعد ما يعرف «باالنفجار
الكمربى» ظل حمتوى الأوك�سجني
منخف�ضا ،وبلغ الن�سبة احلديثة بعد
ب�ضع ع�شرات ماليني ال�سنني ،الأمر
الذى �أدى لظهور �أنواع جديدة من
الكائنات احلية.
ويعرف «االنفجار الكمربى» ب�أنه
ارتفاع حاد فى التنوع البيولوجى،
حوالى  450مليون �سنة م�ضت.

الكرة األرضية

ما هو أقدم حيوان على وجه
األرض؟
�أو�ضح عدد من العلماء �أن
�أول حيوان عا�ش على �سطح الكرة
الأر�ضية هو كائن بحري ال يتوقعه
�أحد على الإطالق.
فقد تو�صلوا �إلى �أن حيوان
الإ�سفنج البحري هو احليوان الأول
الذي عا�ش على كوكب الأر�ض قبل

حوايل  250ماليني �سنة ،ومما ال
َّ
�شك فيه �أنّ هذا احليوان مل ينقر�ض
حتى يومنا هذا.
�أ ّكدت الدرا�سة على �أنّ
الإ�سفنج يف �صورته الأولية منذ
ماليني ال�سنني كان كائن ًا متعدد
اخلاليا ويفتقر لأية �أع�ضاء حيوية

�أو ع�ضالت �أو خاليا ع�صبية كما
هو احلال بالن�سبة حليوان الإ�سفنج
املوجود حال ًيا.
كما �أعلنت الدرا�سة �أنّه كان
هناك نحو  5000ف�صيلة خمتلفة
من الإ�سفنج ،و�أنّ �أحجامها تراوحت
من بو�صة �إلى �أربعة اقدام.

شاشات الهواتف
الذكية تسبب «األرق»
تو�صلت درا�سة �أمريكية �إلى �أن التحديق يف
�شا�شات الهواتف الذكية ليال ي�سبب الأرق.
وقد �أجنز الباحثون هذه الدرا�سة يف جامعة
هيو�سنت على  22م�شاركا ترتاوح �أعمارهم بني 17
و 42عاما ،حيث طلبوا منهم ارتداء نظارات حتجب
الطول املوجي الق�صري قبل ثالث �ساعات من النوم،
ملدة �أ�سبوعني ،مع ا�ستمرار ا�ستخدامهم للأجهزة
الرقمية.
وتو�صل الباحثون �إلى �أن تداخل ال�ضوء الأزرق
املنبعث من الهواتف الذكية مع انخفا�ض هرمون
امليالتونني الذي ي�ساعد على التحكم بدورات النوم يف

االسفنج البحري

ج�سم الإن�سان ،يقلل من جودة النوم ،وي�سبب الأرق.
وي�ؤدي نق�ص النوم املنتظم للإ�صابة ب�أمرا�ض
كثرية منها االكتئاب وال�سمنة والنوبات القلبية
وال�سكتة الدماغية وال�سكري ،كما يقلل من متو�سط
العمر املتوقع.
ويو�صي اخلرباء م�ستخدمي الأجهزة الذكية
با�ستخدام العد�سات امل�ضادة لالنعكا�س  ،للتقليل من
ت�أثري ال�ضوء اال�صطناعي ليال.
كما ميكن ت�شغيل ميزة الو�ضع الليلي املوجودة يف
بع�ض الأجهزة التي حتد من التعر�ض لل�ضوء الأزرق،
ما ي�ساعد على حل امل�شكلة.
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«آبل» تعلن عن ت�أجيل إطالق
سماعتها الذكية

سماعة أبل الذكية

�إن �أردت �شراء ال�سماعة الذكية
اجلديدة ل�شركة «�آبل» واملعروفة
با�سم « ،»HomePodف�سيتوجب
عليك االنتظار �أكرث مما كان متوقع ًا.
�إذ �أكدت «�آبل» ، ،ب�أن تقدمي
�سماعتها ،التي حتوي امل�ساعدة
الرقمية «�سريي» ،للأ�سواق �سي�ؤجل
قلي ًال ،فعو�ض ًا عن دي�سمرب/كانون
�أول �ستقدم «�آبل» ال�سماعة يف مطلع
العام املقبل ،وبذلك �ستكون ال�سماعة
�أحدث جهاز جديد تطلقه ال�شركة
منذ «.»Apple Watch

سماعة «»Invoke
ما هي السماعات
ّ
الذكية؟ ولماذا نشهد تمنح ح ّلة جديدة
لمساعدة
انتشارها بكل مكان؟
ال�سماعة
وقد �أعلنت ال�شركة عن
«مايكروسوفت»..
ري
و
ملط
يف م�ؤمترها ال�سنوي
ّ
«كورتانا»
الربجميات يف يونيو/حزيران ،ورغم
�أن «�سريي» �سبقت الكثريين يف مناف�سة
لكن «� »HomePodأ�صبحت
امل�ساعدين الرقميني بني ال�شركات� ،إال من �أغلى ال�سماعات الذكية يف
�أنها ت�أخرت بتقدمي �سماعة ذكية ،وقد ال�سوق ،ب�سعر يبلغ  329دوالر،
اخرتعت «�أمازون» هذا ال�صنف من بينما يبلغ �سعر « »Echoمن �أمازون
الأجهزة عندما قدمت جهاز « 50 »Echoدوالر� ،أما «Google Home
عام  ،2015كما ان�ضمت �شركات  »Miniفيبلغ �سعره  49دوالر ،بل
�أخرى لهذا ال�سباق من بينها «غوغل» وتوجد ن�سخة �أغلى من «�آبل» ب�سعر
و»ومايكرو�سوفت» و»�سونو�س».
 399دوالر.

طريقة جديدة الستعادة الرسائل
المحذوفة على «واتساب»
اكت�شف م�ستخدمو تطبيق ا�ستعادتها ،على �شرط �أن تكون قد متت
املرا�سالت الأو�سع انت�شارا «وات�ساب» ،ر�ؤيتها �سابقا ومل يحذفها املر�سل قبل
طريقة جديدة متكن م�ستقبلي الر�سائل ذلك.
املحذوفة من ا�ستعادتها مرة �أخرى،
وكان وات�ساب قد �أطلق م�ؤخرا ،ميزة
حيث ميكن للمتلقي اال�ستفادة من تلك
احليلة ،املق�صورة على الأجهزة التي جديدة تتيح للمر�سل حذف الر�سائل بعد
تعمل بنظام «�أندرويد» ،ب�ضغطة طويلة �إر�سالها ،وهي ميزة اعتربها كثريون
على �أيقونة الإعدادات ،ثم �سحبها �إلى مفيدة يف حال �أر�سلت �شيئا باخلط�أ
�شريط املهام الذي يظهر �أعلى ال�شا�شة ،ل�شخ�ص ما� ،أو راجعت موقفك فيما قلت،
ويف حال حذفت ر�سالة �أر�سلت باخلط�أ
وو�ضعها على ال�شا�شة الرئي�سية.
بعد ذلك ،ميكنك ت�صفح الإ�شعارات �إلى �شخ�ص ما ،يظهر لدى املتلقي �إ�شعار
واختيار الر�سائل املحذوفة املراد بر�سالة حمذوفة.

مهام «الروبوت»
في العالم الحقيقي
ومفاهيم خاطئة عــنه
يعترب الروبوت �آلة ميكانيكية يف �صورة �إن�سان
ب�شري ،وهو جهاز ميكانيكي متحكم به �إلكرتوني ًا ،يقوم
بتنفيذ الأعمال بد ًال عن الإن�سان ،ويظهر تاريخ التطور
العلمي والتقني الإن�ساين �أن بدء اخرتاع الروبوت كان
لغر�ض �صناعي وهو م�ساندة العامل الب�شري يف قطاع
ال�صناعة.
وي�سجل التاريخ �أن �أول روبوت �صناعي ا�ستخدم
فعليا يف امل�صنع كان من �إنتاج �شركة جرنال موتورز،
عام ١٩٦١م واطلق عليه ا�سم ،)UMINATE(:
وا�ستخدم لأول مرة يف م�صنع ال�شركة بوالية نيوجر�سي
بالواليات املتحدة الأمريكية.
وي�ستخدم الروبوت يف عدة مهام كالتطبيقات
ال�صناعية �أو الروبوت ال�صناعي الذي يعمل يف م�صانع
ال�سيارات والأجهزة الإليكرتونية ،كما ي�ستخدم يف
التطبيقات الع�سكرية والأمنية ،وعامل الت�سلية والرتفيه،

وا�ستك�شاف الأماكن البعيدة ،وتنفيذ املهام اخلطرة.
ولكن انت�شرت بع�ض املفاهيم اخلاطئة حول
الروبوت ب�أنه �آلة ذات قوة خارقة �أقوى من الإن�سان
وانه �سيكون عدو خطري يف امل�ستقبل ،وعزز من هذه
املفاهيم بع�ض �أفالم اخليال العلمي ت�صور الروبوتات
ك�أنها �آلهة ،وتك�سبها قدرات خارقة� ،أو �أنها ذات
م�ستويات ذكاء �أعلى من ذكاء الب�شر� ،أو �أنها متتلك
امل�شاعر والأحا�سي�س.
وبالرغم من ذلك ف�إن الروبوت يتمتع بعوامل
جاذبية قوية جتعله �أداة ت�سويقية مهمة ،لذا جند �أن
الروبوت �أ�صبح عن�صر �أ�سا�سي يف الكثري من منتزهات
الألعاب ،وجنده يرحب باملت�سوقني يف بع�ض جممعات
الت�سوق الكبرية ،ويكاد يكون عن�صر ًا ثابت ًا يف بع�ض
املعار�ض العلمية  ،خا�صة تلك املوجهة للتعريف بالعلوم
والتقنية بني الأطفال وال�شباب.
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 ..ويشيد بأنشطة عمادة شؤون الطالب

مدير الجامعة يتوج منتخب «كلية الرتب�ية» بكأس
بطولة كرة القدم للصاالت
توج معايل الأ�ستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
اجلامعة ،منتخب كلية الرتبية ،بك�أ�س
بطولة كرة القدم لل�صاالت التي
نظمتها عمادة �ش�ؤون الطالب بعد
تغلبه يف املباراة النهائية على منتخب
كلية العلوم والآداب بالر�س ،بنتيجة
 3-4يف ركالت الرتجيح ،عقب انتهاء

الوقت الأ�صلي للمباراة بالتعادل
الإيجابي بثالثة �أهداف لكل فريق،
وذلك يف املباراة التي جمعت بينهما
بال�صالة الريا�ضية باجلامعة على
نهائي بطولة اجلامعة.
وح�صل الطالب زياد العايد على
لقب �أف�ضل حار�س مرمى بالبطولة،
يف حني فاز الطالب م�شعل الغفيلي

بجائزة هداف امل�سابقة ،فيما ح�صل
الطالب عبدالإله الب�شري على جائزة
�أف�ضل العب بالبطولة.
وهن�أ «الداود» جميع الطالب
امل�شاركني يف بطولة ال�صاالت ،ويف
مقدمتهم منتخب الكلية الفائزة
والطالب احلا�صلني على ك�ؤو�س
اجلوائز الفردية ،م�شيد ًا بالأن�شطة

التي تقدمها عمادة �ش�ؤون الطالب
عامة والن�شاط الريا�ضي خا�صة،
ومتمني ًا �أن تنعك�س البطولة على
م�ستوى منتخب اجلامعة لل�صاالت،
وتكون رافد ًا لال�ستعداد لبطولة
اجلامعات ال�سعودية ،التي �ستحت�ضنها
جامعة الق�صيم خالل الف�صل الثاين
من العام احلايل.

د .عبدالعظيم العتيبي
رئيس قسم الرتب�ية البدنية

و�ضعت ر�ؤية ( 2030م ) الريا�ضة على ر�أ�س �أولوياتها ،لبناء جمتمع
حيوي بيئته عامرة ،من �أجل �سعادة املواطنني واملقيمني ،وتوفري �سبل
اكتمال �صحتهم البدنية والنف�سية واالجتماعية ،وحميط يتيح العي�ش
يف بيئة �إيجابية وجاذبة؛ ليكون مبقدور اجلميع ممار�سة ريا�ضاتهم
املف�ضلة يف بيئة مثالية ،وت�شجيع ممار�سة الريا�ضة ب�أنواعها من �أجل
حتقيق متيزٍ ريا�ضي حم ّليا وعامليا ،والو�صول �إلى مراتب عاملية متقدمة
يف عدد منها ،ولكن مع تنامي االجتاهات وامليول الريا�ضي ومع ازدياد
حدة املناف�سة بني الأندية الريا�ضية وما واكب تلك املناف�سة من احلما�س
يف عملية الت�شجيع واالندفاع نحو نادٍ معني �أو العب معني ،ومع �سهولة
التعامل وتناقل و�سائل الإعالم واملنتديات وو�سائل التوا�صل االجتماعي ملا
يحدث من �أحداث ريا�ضية ،بد�أت تظهر بع�ض امل�شكالت االجتماعية مثل
م�شكلة التع�صب وال�شغب والعنف الريا�ضي ،تلك امل�شكالت التي ت�ستوجب
البحث والدرا�سة يف �أبعادها و�أ�سبابها من �أجل الو�صول لعالجها واحلد
من انت�شارها.
فالتع�صب الريا�ضي ميثل ق�ضية اجتماعية تعد من �أهم الق�ضايا
يف الو�سط ال�شبابي يف الفرتة الأخرية ،ومن �أهم الآثار ال�سلبية لتلك
الظاهرة �شغل ال�شباب عن الق�ضايا الكربى للأمة ،والآثار النف�سية
ال�سلبية للمتع�صبني مثل االكتئاب والقلق ،والعلو واال�ستكبار عند الفوز،
وه�شا�شة الر�أي ،و�سرعة الغ�ضب لأتفه الأ�سباب ،هذا بالإ�ضافة �إلى
الأمرا�ض املرتتبة على ذلك كال�سكري وارتفاع �ضغط الدم و�أمرا�ض
القلب وال�شرایني ،وكثريا ما حتدث حاالت من الإغماءات وال�سكتات
القلبية واجللطات الدماغية بني �صفوف اجلماهري املتع�صبة ،وللحد
من هذه الظاهرة االجتماعية الريا�ضية اخلطرية فالبد من فهم
القواعد الأ�سا�سية للريا�ضة نف�سها ،ون�شر الروح الريا�ضية يف اجلمـاهري
واملمار�سـني للمناف�سـات الريا�ضية ،ويجب �أن ت�سهم اجلهات الر�سمية
والقنوات الإعالمية من �أجهزة مرئية �أو م�سموعة �أو مقروءة يف هذا
الأمر ،بحيث يكون هناك نبذ للتع�صب خا�صة يف جانب املنتديات
الريا�ضية �أو ال�صحف �أو القنوات الريا�ضية ،وعقد ندوات وم�ؤمترات
جلميع الهيئات املعنية بال�شباب والريا�ضة لزيادة الوعى بالقيم
الأخالقية والرتبوية ون�شر الروح الريا�ضية ملحاربة التع�صب الريا�ضي.

منتخب كلية الرتب�ية في صورة جماعية مع مدير الجامعة عقب الت�توي�ج بكأس البطولة

ومن هذا املنطلق وامتدا ًدا للدور الذي تقوم به جامعة الق�صيم يف
تنظيم امل�ؤمترات والندوات العلمية والأكادميية ،وحتقيق ًا ملا ترمى له
ر�ؤية 2030م من �أهداف وطنية عميقة لبناء جمتمع حيوي بيئته عامرة.
فقد عقدت اتفاقية تعاون م�شرتك بني هيئة الريا�ضة وجامعة
الق�صيم يتم من خاللها اال�ستفادة من �إمكانات اجلامعة البحثية
والعلمية لدرا�سة ظاهرة التع�صب الريا�ضي على �أ�س�س علمية وتبادل
اخلربات بني الطرفني .
رئيس قسم الرتب�ية البدنية وكابتن منتخب كلية الرتب�ية في صورة تذكارية مع مدير الجامعة

ثقافة
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وزي�ر الثقافة واإلعالم يطلق جائزة اإلعالم
الجديد

�أطلق معايل الدكتور عواد بن
�صالح العواد وزير الثقافة والإعالم،
جائزة الإعالم اجلديد كمبادرة
ت�شجيعية من مركز الإعالم اجلديد
لتكرمي رواد مواقع التوا�صل االجتماعي
الأكرث ت�أثري ًا والذين تركوا ب�صمة
را�سخة يف ذهن املتابع ال�سعودي عرب
تقدميهم ملحتوى �أ�صيل وهادف ،وي�أتي
�إطالق اجلائزة توافق ًا مع ر�ؤية اململكة

العربية ال�سعودية  2030التي ت�سعى
�إلى تنمية وتطوير الكفاءات واملواهب
الوطنية عن طريق خلق بيئة حمفزة
على �إنتاج وتبادل املعرفة.
و�أو�ضحت وزارة الثقافة والإعالم
�أن اجلائزة ت�ستهدف كافة �شرائح
املجتمع ،داعية اجلميع لرت�شيح �أكرث
ال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف حياتهم من
رواد مواقع التوا�صل االجتماعي وذلك

للح�صول على جائزة الإعالم اجلديد.
و�أبانت الوزارة �أنه ب�إمكان كافة
م�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي
امل�شاركة يف تر�شيح من يرغبون من
ال�شخ�صيات امل�ؤثرة وذلك عرب الدخول
على موقع اجلائزة nmaward.
 comلرت�شيح من يرونه �صنع
�أثر ًا حقيق ًا يف حياتهم و�ساهم ب�شكل
�إيجابي يف جعل �أيامهم �أكرث جما ًال

و�سعادة.
وت�ستمر اجلائزة يف ا�ستقبال
تر�شيحات اجلمهور حتى تاريخ 30
نوفمرب اجلاري وبعد ذلك �سوف
تخ�ضع جميع الرت�شيحات للتقييم من
قبل جلنة حتكيم بهدف اختيار الفائز
بجائزة الإعالم اجلديد وتتويجه يف
احلفل اخلتامي للجائزة يف نهاية �شهر
دي�سمرب.

طفلة سعودية تنوي قراءة
« 100كتاب» سنو ًّيا
بعد �أن حققت املركز الرابع
يف م�سابقة حتدي القراءة العربي
 ،2017تنوي الطفلة املبدعة «�شذى
الطويرقي» ،التي تدر�س بال�صف
ال�ساد�س االبتدائي ،زياد َة الوقت الذي
خ�ص�صته للقراءة يومي ًا من � 3إلى
� 4ساعات ،بعد الفراغ من مذاكرة
درو�سها وحل واجباتها املدر�سية،
وذلك لقراءة كتب متنوعة يف �شتى
جماالت العلوم واملعرفة ،حيث �أكدت
قدرتها على قراءة  100كتاب �سنو ًّيا.
وعربت «الطويرقي» خالل لقاء
تليفزيوين على قناة روتانا خليجية يف
برنامج «يا هال» ،بف�صاحة وقوة يف
التعبري و�شخ�صية متميزة يف الإلقاء،
عن ميولها يف قراءة الكتب الدينية
ولزاما
نواح � ًأول لأنها م�سلمة
ً
لعدة ٍ
عليها �أن تتف َقّه يف �أمور الدين لتنفع
ذاتها ومن حولها يف ن�شر الدعوة
الإ�سالمية وت�صحيح بع�ض املعتقدات
اخلاطئة ،عند امل�سلمني وغري

امل�سلمني ،م�شرية �إلى �أن �أعظم الكتب
هو كتاب اهلل الكرمي.
ولفتت «الطويرقي» �إلى �أن
عالقتها مع القراءة والكتب بد�أت منذ
طفولتها املبكرة ،وقام والداها بتنمية
هذه املوهبة بالدعم والت�شجيع ،حتى
و�صلت �إلى م�سابقة حتدي القراءة
العربي  ،2017التي �أقيمت م�ؤخر ًا يف
دبي ،وفازت باملركز الرابع من بني
 16دولة عربية م�شاركة ،م�شرية �إلى
�أن ال�صعوبة الوحيدة التي واجهتها يف
امل�سابقة هي �ضيق الوقت ،حيث حدد
لهم قراءة  50كتا ًبا وتلخي�صها خالل
�شهر ون�صف فقط.
وكان حمافظ الطائف� ،سعد بن
مقبل امليموين ،قد كرم الطالبة �شذى
الطويرقي ،بديوان املحافظة باخلالدية
بعد حتقيقها لهذا الإجناز ،م�ؤكدً ا �أنه
ي�سجل با�سم الوطن والطائف خا�ص ًة،
مقدما لها هدية تذكارية ومتمن ًيا لها
ً
التوفيق ودوام النجاح.

شذى الطوي�رقي
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كاريكاتري

من اآلخر

فهد بن وازع بن نومه
رئيس التحري�ر

في القائمة السنوية لوكالة «بلومبريغ» المتضمنة أكرث من  50شخصية

ولي العهد ثالث أكرث شخصية ت�أثري ًا
في العالم لـ()2017
اختارت وكالة «بلومبريغ» الإخبارية الأمريكية
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد
العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع يف املرتبة الثالثة يف قائمتها ال�سنوية املت�ضمنة
�أكرث من � 50شخ�صية ت�أثري ًا يف العامل لعام 2017م.
وو�صفت «بلومبريغ» القائمة ب�أنها لأكرث 50

�شخ�صية يف جمال االقت�صاد وال�سيا�سة والثقافة
والتكنولوجيا ،ت�أثريا على م�سار التجارة يف العامل
خالل عام 2017م.
وعددت «بلومبريغ» �ضمن م�سوغات اختيارها،
احلراك االقت�صادي لويل العهد وطرح �شركة �أرامكو
لالكتتاب العاملي يف العام القادم ،وال�سماح للمر�أة

بالقيادة ،ما ي�ضيف  90مليار دوالر للبالد يف 2030م.
و�أو�ضحت وكالة «بلومبريغ» �أن ما قام به ويل
العهد كان له الأثر الوا�ضح على االقت�صاد العاملي،
خا�صة بعد ا�ستحواذات �أكرب �صندوق �سيادي يف
العامل ،وا�ستثمار  20مليار دوالر يف �أمريكا ،وزيادة
ح�صة �صندوق اال�ستثمارات العامة.

ن�سعد يف مركز الإعالم واالت�صال باجلامعة ،ب�إ�صدار العدد اجلديد
من �صحيفة اجلامعة يف ن�سخته حمدثه من عدة نواحي  ،ونعد ب�أننا
�سنحاول جاهدين �أن نلبي عرب �صفحاتها احتياجات وتطلعات طالب
وطالبات اجلامعة وجميع من�سوبيها واي�ض ًا �سيكون ملنطقة الق�صيم
الن�صيب من هذه ال�صحيفة  ،والتي �ستتناول موا�ضيع متنوعة من الأخبار
والتقارير والتحقيقات ال�صحفية الهادفة ،كما �ستحتوى �صفحاتها على
كل ما يهم القارئ يف كافة املجاالت لتقدمي املعرفة.
و�سيكون �إ�صدار الن�سخة الورقية من ال�صحيفة ،مرحلة �أولى
تتبعها مراحل متعددة من اطالق املوقع الإلكرتوين  ،وتطبيق خا�ص بها
للهواتف الذكية ،وا�ستخدام تقنية الواقع املعزز ،بالإ�ضافة �إلى م�شروع
�إ�صدار ال�صحيفة بلغات متعددة ،لإي�صال �صوت اجلامعة من خاللها �إلى
جامعات العامل ،و�إبراز �إجنازاتها.
و�سوف تعني ال�صحيفة يف مرحلتها الأولى بتقدمي �أخبار اجلامعة،
ومنتجاتها و�إجنازاتها و�أبحاثها ،ون�شر �إبداعات و�إجنازات طالبها،
وكذلك فتح قنوات التوا�صل معهم دون حواجز �أو تعقيدات روتينية ،مبا
�سيجعل من ال�صحيفة منرب ًا لهم للتعبري عن �آرائهم وتطلعاتهم ،ولإبراز
مواهبهم يف كل فروع العلم والأدب والثقافة والفن ،لي�صبحوا �شركاء يف
حتريرها وتنويع املادة ال�صحفية املقدمة من خاللها.
وكون ال�صحيفة ت�صدر عن م�ؤ�س�سة تعليمية هي الأكرب يف منطقة
الق�صيم ،ولها دورها املميز يف خدمة املجتمع يف منطقتها ،ف�إن ال�صحيفة
�ستواكب هذا الدور يف تقدمي �أخبار املنطقة و�أهم منجزاتها ،بالإ�ضافة
�إلى �صفحات متنوعة عن �أخبار التعليم باململكة والعامل ،و�أحدث ما تو�صل
له العلم احلديث من درا�سات وتقنيات واكت�شافات علمية� ،آملني من اهلل
عز وجل �أن نقدم من خاللها ما نر�ضي به ربنا ،ونخدم به ديننا ووطننا.
ونرحب بجميع م�شاركاتكم ومقرتحاتكم

على السريع !..
طلبة الجامعة يشت�كون من سوء النظافة وتدني
بعض من
جودة األطعمة وارتفاع األسعار في
ٍ
بوفيهات الجامعة.
(العقل السليم في الغذاء السليم!)
يواجه برنامج إنجاز انتقادات بسبب كرثة الخيارات فيه
التي تهدر وقت الكثريي�ن األمر الذي جعل البعض
يستعني بالطريقة التقليدية في تسليم الخطابات
بشكل يدوي.
(السر ليس في قضاء الوقت بل في است�ثماره!)
مازالت الجامعة ت�تعرض لبعض االنتقادات الغري هادفة
من بعض طلبتها عرب وسائل التواصل االجتماعي
بالشكل الذي يشوه صورة الجامعة ويسيئ لسمعة
الشهادة الجامعية لجميع طلبة الجامعة.
(ال ترمي حج ًرا في بئ ٍر تشرب منه!)

