صحيفة أسبوعية
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أخبار الجامعة

الجامعة ورسالتها األخرى

صاحب السمو الملكي األمري
د .فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزي�ز

تأتي مشاركتي بهذه المقالة بمناسبة انطالقة
صحيفة الجامعة برؤية جديدة وطموح متجدد ,وهذا
ال شك مما تُشكر عليه إدارة الجامعة ممثلة في معالي
مديرها وأركان إدارته ,وزمالئه وكافة األبناء والبنات,
طالب هذه الجامعة التي ال شك أنهم هم من يصنع مادة
هذه الصحيفة التي نسأل اهلل أن تكون منبر خير لهم.
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استلم العدد التطوي�ري من مدير الجامعة

ك انطالق صحيفة الجامعة
م يبار 
ري القصي 
أم 
باللغتني العرب�ية واإلنجليزية
بارك صاحب السمو الملكي
األمير الدكتور فيصل بن مشعل
بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم،
إطالق صحيفة جامعة القصيم في
عددها التطويري الجديد باللغتين
العربية واإلنجليزية ،كان ذلك
ن 
س سموه مسا ء االثني 
ي مجل 
 ف 
1439/3/17هـ ،حيث استلم من معالي
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود مدير جامعة القصيم
إهداءات خاصة من الصحيفة لسموه.
وقد دشنت جامعة القصيم
ممثلة في مركز اإلعالم واالتصال
مطلع األسبوع المنصرم ،العدد
األول من صحيفة الجامعة في
نسختها المحدثة ،والتي ستصدر
أسبوعيًا ويتم توزيعها في كافة
أنحاء المملكة لتكون صوتًا معبرا
عن منجزات وأبحاث وطلبة
الجامعة ،إذ تتضمن الصحيفة أخبار
التعليم في الجامعة والمنطقة،
وكل ما يخدم العملية التعليمية

من تقنيات وابتكارات ،باإلضافة إلى
تقديم كل ما هو جديد في كافة
المجاالت الثقافية واالجتماعية
واألدبية والرياضية ،عبر صفحاتها
وأقسامها المتعددة إضافة إلى أخبار
منطقة القصيم بشكل عام .
وأكد معالي األستاذ الدكتور

مدير الجامعة :
ست�كون الصحيفة
رسالة من
الجامعة إلى
مجتمع القصيم
والمملكة
عبد الرحمن بن حمد الداود
مدير الجامعة أن الصحيفة بما
ستحمله من أخبار وتقارير وآراء
وموضوعات ستكون رسالة من

جامعة القصيم إلى مجتمع الجامعة
والمنطقة وبقية مناطق المملكة
بشكل عام ،للتعريف باإلمكانيات
العلمية والبحثية التي تمتلكها
الجامعة ببنيتها التحتية وأساتذتها
وطالبها وطالباتها ،مشيراً إلى أن
هذه الصحيفة قد بدأت بمنطلقات
جديدة ورؤى ثابتة نحو التميز
وفق تغيرات كبيرة في الشكل
والمضمون حتى ترقى الصحيفة
لمستوى توقعات أهالي المنطقة
وطالبها ،وتلبي طموحات منسوبي
الجامعة.
ومن جانبه أوضح األستاذ
فهد بن وازع بن نومه المشرف
على مركز اإلعالم واالتصال
تحرير
رئيس
بالجامعة،
الصحيفة ،أنه يتطلع ألن تلبي
الصحيفة احتياجات وتطلعات
طالب وطالبات الجامعة وجميع
منسوبيها ،كما سيكون لمنطقة
القصيم نصيب كبير من هذه

بن نومه :
الصحيفة تصدر
ورقي ًا وإلكرتوني ًا
 ..وتطبيق يدعم
تقنية الواقع
المعزز خالل األيام
القادمة

الصحيفة ،مؤكداً أن إصدار
الصحيفة يعد خطوة أولى في
تطوير أداء الجامعة اإلعالمي،
حيث سيتبعها عدة خطوات
من خالل الموقع اإللكتروني،
وتطبيق خاص بالهواتف الذكية،
واستخدام تقنية الواقع المعزز،
باإلضافة إلى إصدار الصحيفة
بعدة لغات أجنبية إليصال صوت
الجامعة من خاللها إلى جامعات
العالم.

اإلعالم من أمضى األسلحة التي لها أثر بالغ الخطورة,
على كافة المستويات السياسية و االجتماعية وكذلك
الفكرية ,فكما ال يخفى على الجميع بأن الكثير من
الصراعات والكثير من األفكار المتطرفة والضالة كان
المغذي الرئيس لها إعالم يحمل أجندة هدفها سيء وخبيث.
لكنني أجزم بأن الصحف الورقية لم تعد تلك المنابر
المؤثرة كما كانت قبل عقد أو عقدين ,ما لم يرافق
الورقي آخر الكتروني يسهل تواصل المتلقي وتفاعله مع
هذه الوسيلة ,أما أن تكون ورقية فقط فأعتقد أن ذلك
مجد وال يمكن أن يحقق الرسالة.
غير
ٍ
وأجدها فرصة ما دمنا نتحدث عن اإلعالم أن أشير
إلى وسائل التواصل االجتماعي التي أضحت صاحبة
الحظوة الكبرى عند المتلقي ,فمنها يستقي معلوماته
وأخباره ,االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغيرها,
فهي الوسيلة األسرع واألقرب له أينما كان ,لكنني أرى
فيها خطورة بالغة ما لم يكن المتلقي على قدر المسؤولية
في التفريق بين الغث والسمين ,فهذا الكم الهائل من البث
اإلعالمي المختلف يضع اإلنسان على المحك في أن يكون
مستفيداً او متضرراً من تلك الوسائل وكذلك ممن هم
تحت واليته ,ولعلي هنا أشير إلى بعض التجاوزات التي
تُرتكب من بعض ما يسمون بالمشاهير ,وهي تجاوزات
ال نقبل أن تصدر من أبنائنا أو بناتنا الذين تربوا على
األخالق الفاضلة وفي بيوت كريمة ُعرفت بصالحها
واستقامتها ,ولذا فإننا نستغرب أشد االستغراب أن تصدر
مثل هذه األمور من هؤالء األبناء والبنات ,ونؤكد على أن
دولتنا بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي
عهده حفظهما اهلل ال يمكن أن يقبلوا بمثل هذه التجاوزات
التي تهدم وال تبني وتفرق وال تجمع ,ولذا فإنني أوصيكم
جميعًا بأن تسخروا هذه التقنية فيما يخدم دينكم ووطنكم
وقيادتكم ,وأن تكون وسائل تواصل فيما يحقق أهدافكم
العلمية والعملية.

خالل استالم سمو األمري النسخة العرب�ية

*أمير منطقة القصيم

ويتسلم سموه اإلصدار باللغة اإلنجليزية

أخبار الجامعة

العدد  22 | 59رب�يع األول  10 | 1439ديسمرب 2017

أول برنامج دكتور بصريات  ODيحصل على االعتماد
األكاديمي بجامعة القصيم على مستوى المملكة

03

مدارات

عبدالرحمن بن حمد الداود

أمري التحفيز
والتغي�ي

الدباسي:
جودة التعليم
هي إحدى ركائز
رسالة وقيم
جامعة القصيم
حصل برنامج دكتور
بصريات  ODبكلية العلوم
على
التطبيقية
الطبية
االعتماد األكاديمي الوطني
الكامل حتى أكتوبر ٢٠٢٤
م من قبل المركز الوطني
للتقويم واالعتماد األكاديمي،
حيث تمكن من تحقيق جميع
متطلبات ومعايير االعتماد
البرامجي ،وأصبح بذلك
أول برنامج دكتور بصريات

يحقق هذا اإلنجاز على مستوى
المملكة.
وتتمثل أهمية هذا االعتماد
األكاديمي لبرنامج دكتور
بصريات  ODمستوفي للمعايير
المطلوبة لالعتماد األكاديمي
والمرتبطة بمستوى جودة
التعليم والتطوير في الجامعة
بصورة عامة وكلية العلوم
الطبية التطبيقية بصفة خاصة،
وذلك من شأنه أن يسهم
في رفع كفاءة مخرجات
البرنامج لتتوافق مع متطلبات
سوق العمل وحاجة المجتمع،
وينعكس ذلك على سمعة
الجامعة والكلية ومكانتها
لدى الطالب وأولياء األمور
والهيئات المحلية والخارجية
والجهات ذات العالقة بتخصص
البصريات .وقد جاء هذا

االعتماد بتضافر جهود الجميع
في كلية العلوم الطبية
التطبيقية وقسم البصريات من
طالب واعضاء هيئة التدريس
ووكالة الكلية للتطوير
واالعتماد األكاديمي ووحدة
ضمان الجودة بالكلية والقسم
العلمي بإشراف ومتابعة عمادة
الكلية.
وأكد عميد الكلية األستاذ
الدكتور يوسف بن حمود
الدباسي ان هذه اإلنجازات غير
مستغربة وذلك بفضل من
اهلل حيث يلقى التعليم اهتمامًا
بالغاً ،ودعمًا سخياً ،ورعاية
كريمة من خادم الحرمين
الشريفين -حفظه اهلل ،-وولي
عهده األمين  ،والحكومة
الرشيدة ،إذ يمثل التعليم موقع
الصدارة على قائمة أولويات
المملكة ،وذلك لما يمثله

من أهمية كونه الركيزة
األساسية إلعداد أجيال شابة
سعودية تحمل على عاتقها حلم
هذا الوطن ليحتل موقع الريادة
ويحقق االنطالقة التنموية
الشاملة في سبيل تحقيق رؤية
المملكة  2030وخطط التحول
الوطني المرتبطة بها.
ٌمضيفًا «الدباسي» أن
جودة التعليم هي أحد ركائز
رسالة وقيم جامعة القصيم،
وهو ما تسعى لتحقيقه
قيادة الجامعة وعلى رأسهم
معالي مدير الجامعة األستاذ
الدكتور عبدالرحمن بن حمد
الداود ،وتسخير كل القدرات
واإلمكانات ،التي أثمرت عن هذا
اإلنجاز والذي يضاف لمنجزات
الجامعة في مضمار الجودة
واالعتماد األكاديمي.

حملة «للتعريف بأساليب التعلم اإللكرتوني» بكلية
العلوم واآلداب باألسياح
أطلقت وحدة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد بكلية العلوم
واآلداب بمحافظة األسياح ،حملة توعوية تحت شعار «شهر ربيع
األول ..شهر التعلم اإللكتروني».
وتخلل الحملة عدد من الفعاليات والندوات واألنشطة للطالبات
ن« معايير
وأعضاء هيئة التدريس ،بدأت بورشة عمل تحت عنوا 
ت اإللكتروني ة »ألعضا ء هيئ ة التدريس ُ ،قدم
ي المقررا 
الجود ة ف 
المعتمدة بجامعة القصيم في تصميم
الجودة
معايير
عن
شرح
خاللها
ٌ
المقررات اإللكترونية ،باإلضافة إلى اإلعالن عن مسابقتين للرسم و

التصوير الفوتوغرافي بين الطالبات تحت عنوان «دور التقنية في
مستقبل التعليم».
كما قامت الكلية بتنفيذ ندوة تعريفية عن التعليم اإللكتروني
ودوره في العملية التعليمية.
 قدمت الندوة األستاذة ماجدة الزويد ،وتخللتها العديد العديد
المتعلقة
من المشاركات ،باإلضافة إلى توزيع المطويات والمجسمات ٌ
بأساليب التعلم اإللكتروني وكيفية االستفادة منه ،ودوره في تنمية
قدرات الفرد والمجتمع.

ُيعد التحفيز ( )Motivationأداة من أدوات القيادة ال يعمل
بها ويتقنها إال القائد الناجح ،فيعرف كيف يستخدمها ومتى
وأين ومع من؟ وهو باختصار أن تجعل األشخاص يعملون أكثر
من المتوقع منهم ،وفي الوقت نفسه تجعلهم في حماس دائم
إلنجاز ما أوكل إليهم بل أبعد من ذلك بحيث يبذلون كل ما
في وسعهم ليصبح منجزهم له أثر ويبقى بعد رحيلهم.
وهذا ما وجدته من صاحب السمو الملكي األمير الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم
وشهد به اآلخرون من قيادات المنطقة وغيرهم ،فتجد أنك قدمت
المطلوب إال أنك تتفاجأ منه  -حفظه اهلل  -بتحفيز عال وتشجيع
منقطع النظير فتعود لتحدث نفسك بأنك لم تعمل شيئا محاو ً
ال
أن تقدم أكثر مما قدمت فينتج عن ذلك أثر التحفيز الذي أشار
إليه علماء اإلدارة وهو إنجاز ما لم تتوقعه أو يتوقعه اآلخرون
مما يؤدي إلى تغيير فعلي ملموس وله أثر واضح ،كما ينعكس
المحفز وعلى العاملين في
ذلك على المؤسسة التي يعمل بها ُ
جميع الوحدات واإلدارات على مختلف تخصصاتهم ومهامهم.
ومنذ أن شرفت بثقة خادم الحرمين الشريفين  -حفظه
اهلل  -بتكليفي القيام بمهام مدير جامعة القصيم ومن أول لقاء
جمعني بسموه الكريم ،لمست هذه الخصلة القيادية التي ال يملكها
ويعمل عليها إال قائد ناجح مميز ،وبكل شفافية ومصداقية فقد
كان لتحفيز سموه الكريم الشفهي أو المكتوب أثر في كثير مما
قدمه منسوبو الجامعة للمجتمع بل في رسم الخطط الطموحة
التي نتطلع إلى إنجازها على المستوى القريب والبعيد.
ومن اإلنصاف القول بأن ما يلمسه ساكنو المنطقة أو
الزائرون لها من أعمال ومنجزات على مختلف المستويات
وتنوعها هي بتوفيق من اهلل أو ً
ال ثم ما يلقاه المسؤولون ومن
معهم من تشجيع ودعم وتحفيز منقطع النظير من قبل سموه
المحفز واإلبداع
الكريم ،فقد برزت المبادرات اإليجابية من قبل ُ
المستمر واالقتراحات واآلراء الناتجة عن ممارسته لعمله بكل جد
وإخالص مما يقلل الممارسات السلبية ويرفع ويعزز الجوانب
االيجابية وبالتالي تنعكس على معالجة جوانب القصور في
العمل ،فالتحفيز أداة من أدوات التغيير في العمل بشكل عام سواء
كان إداريًا أو تعليميًا أو بحثيًا أو غيرها ،وبصورة أشمل يحقق
التحفيز التوازن والتكامل في العمل ،حيث ينسجم الموظفون
وترتفع المعنويات ويشعرون بأن حاجاتهم الضرورية في العمل
قد أشبعت خاصة ما يتصل بتقديرهم وإعطائهم مكانتهم التي
يستحقونها ،مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج المتميز.
فشكراً سمو األمير على تفعيلك ألداة من أهم أدوات القيادة
مما جعل كل من يعمل معكم القول بأنكم أمير التحفيز والتغيير.

*مدير الجامعة

04

أخبار الجامعة
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ُقدم خالله  200بحث علمي من  17جامعة

كلية الطب ُتنظم الملتقى البحثي الطبي الحادي عشر
الملتقى يهدف إلى
إطالع الطالب على أحدث البحوث
العلمية في تخصصاتهم
بمشاركة أكثر من 200
بحث علمي ،نظمت جامعة
ممثلة بكلية الطب،
القصيم ُ
يوم الثالثاء 1439/3/17هـ،
الملتقى البحثي الطبي الحادي
عشر ،بمقر العيادات الطبية
في المدينة الجامعية ،برعاية
الدكتور
األستاذ
معالي
عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير الجامعة ،والذي يهدف
الى إطالع الطالب على أحدث
البحوث العلمية في مجال
تخصصاتهم ،ويوفر بيئة خصبة
لتبادل اآلراء مع الباحثين
واالستفادة
والمتخصصين،
من مستجدات البحث العلمي.

مدير الجامعة عقب افتتاحه
للملتقى ،أن الجامعة تحرص
على دعم وتعزيز البحث
العلمي ،الذي ُيعد من األهداف
الرئيسة للجامعة ،إلى جانب
التدريس وخدمة المجتمع.
مؤكداً أن كلية الطب
دومًا
تتميز
بالجامعة
الداخلي
الصعيدين
على
والخارجي ،بما تُنظمه من
أنشطة علمية واجتماعية،
ُمقدمًا الشكر لمنسوبي الكلية
على
وطالباتها
وطالبها
إقامة هذا الملتقىٌ ،متمنيًا
للجميع التوفيق والسداد
والوطن.
الدين
لخدمة

وأكد االستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود

من جانبه اوضح الدكتور
أحمد العمر عميد كلية

الطب ،أن هذا الملتقى العلمي
استقبل أكثر من  200بحث في
مختلف التخصصات الطبية،
ُعرض منها خالل الفعاليات
ما يقرب من  120بحثًا من
 17جامعة ،كما تم عرضهم
ملصقات بحثية ،باإلضافة
إلى العروض الشفهية لعد ٍد
من األبحاث العلمية ،واطالع
الطالب على المشاركات
البحثية من الكليات األخرى،
التدريس،
هيئة
وأعضاء
وتحديد أوجه االستفادة منها.
وأكد «العمر» أن الملتقى
يعد من األحداث الهامة في
السنة الدراسية بالنسبة للكلية،
التي اعتادت على تنظيمه منذ
أحد عشر عاماً ،مؤكداً بالوقت
ذاته على أهمية البحث العلمي،
ودوره الكبير في كافة أوجه
التطور والتقدم الذي يشهده
العالم على أرض الواقع،
والتي تأتي من نتائج األبحاث
العلمية ،كما أنها تسهم في
تُطور طريقة التفكير لدى
األطباء في كافة التخصصات.

أحد الطلبة يقدم شرحا عن الملصق الخاص به

أحمد العمر

جانب من حضور االفت�تاح
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مؤتمرات

05

06

أخبار الجامعة

مجتمع الجامعة
 تكليف الدكتور محمد بن صالح الشتيوي للقيام بمهام عميدعمادة البحث العلمي .

 تكليف الدكتور سلطان بن حمود الرشيدي وكيال لكلية الطبللشؤون اإلكلينيكية .

 تكليف مساعد وكيل الجامعة الدكتور إبراهيم بن عبيد الشويشبرئاسة لجنة متابعة تأهيل اإلسكان الطالبي بالجامعة .

 تجديد تعيين الدكتور متعب بن خلف العتيبي رئيسا لقسم العلومالطبية األساسية بكلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة .

 تكليف الدكتور سلطان بن محمد العنزي رئيسا لقسم الجراحةبكلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة .

تكليف الدكتورة سامية بنت ياسين بدري وكيلة لكلية العلوم
واآلداب بمحافظة عيون الجواء لشؤون الطالبات .
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يحتوي على  290فيال

مشروع إسكان أعضاء
هيئة التدريس يتجاوز
 %75من نسبة اإلنجاز
تفقد معالي األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير جامعة القصيم ،صباح
اليوم االثنين 1439/3/16هـ،
مشروع إسكان أعضاء هيئة
التدريس بالجامعة ،ووقف على
انتظام سير العمل في اإلنشاءات
الجارية ،حيث يتم تنفيذ عدد 290
فيال ،وموقع عام بتكلفة إجمالية
 714مليون و  699ألف ريال ،
وبنسبة إنجاز  ،٪76,50حيث
شملت الجولة االطالع على جميع
المرافق الخاصة بالمشاريع،
واستمع معاليه لشرح مفصل
عن مراحل البناء والتشييد
من المهندسين القائمين على
المشاريع والخطوات التي تمت
حتى اآلن.
وزار «الداود» خالل جولته
مركز الدراسات الجامعية
يحتوي
والذي
للطالبات،
على مجموعة من الكليات
العلمية والصحية والخدمات

المشتركة ،من بينها كلية
االقتصاد واإلدارة ،وكلية العلوم،
والكليات الصحية ،وكلية
الحاسب اآللي التي شارفت على
االنتهاء ،واطمأن خاللها على
انتظام العمل بالمشاريع والتزام
الشركات المنفذة بالمواصفات
المتفق عليها لتسليم المواقع في
مواعيدها المقررة.
وفي ختام الجولة التفقدية التي
تأتي ضمن اهتمامات معالي مدير
الجامعة لالطالع على مرافق
الجامعة وكلياتها والمشاريع
الكليات
بمختلف
القائمة
بالمنطقة ،وجه «الداود» بسرعة
اإلنجاز من أجل خلق بيئة مناسبة
لطالب ومنسوبي الجامعة ،مشدداً
على ضرورة االلتزام بالجودة
المقدمة باإلضافة إلى
والخدمات ُ
سرعة إنجاز المشاريع بالمدينة
الجامعية وفق المدة الزمنية
المحددة وتذليل جميع العقبات
التي تعوق سير العمل.

ع

ابني الطالب ..فكر جيد ًا

أ.د .علي بن محمد السيف

نحن في بالدنا نتفيأ نعمًا كثيرة التعد والتحصى
وما نحن فيه في هذه البالد من نعم األمن واألمان
واالستقرار ،نسأل اهلل أن يديمها علينا وأن يحفظ قيادتنا
ويديم لحمتنا.
ابني الطالب:
ما تتعايشه اآلن من مرحلة تعليمية جامعية ماهو
إال نتاج هذه النعمة ...جامعات ضخمة ،وأساتذة ،ومعامل،
وجهود تبذل هنا وهناك.
هنا يجب أن تفكر جيداً بهذه النعم من جوانب عدة:
عال لم ينله كثير من أبناء سنك...
بلت في تعليم ٍ
ُق َ
آالف من الطالب لم يتمكنوا من دخول الجامعة؛ ألسباب
عدة ال مجال لذكرها ..لكنك أنت حصلت عليه!! هل من
السهل أن يفرط الواحد منا بهذه النعمة؟ يجب أن تدرك
لشق طريقك في
أن لديك فرصة لم توجد لغيرك ِّ
التعليم العالي في بناء الفكر وتأمين المستقبل  ،وفرص
المنافسة على وظيفية أفضل؛ لبناء حياة اجتماعية
مستقرة.
لقد قبلت في جامعة نالت على اهتمام والة األمر
 حفظهم اهلل -منذ قرار اإلنشاء حتى ما نراه اآلن منإمكانيات ضخمة فاقت كثيراً من الجامعات على المستوى
المحلي واإلقليمي!!
فيجدر بنا جميعًا المحافظة على هذه الممتلكات
والتي تعد إرثًا لألجيال من بعدنا؛ إذ الجامعة هي البيت
الثاني لنا  ،فهي جديرة باالهتمام والمحافظة على
ممتلكاتها.
إضاءة:
أنت مشروع استثماري ألبويك ولوطنك ُع ِّلق عليه
آمال كثيرة ؛ فاألسرة تنتظر تميزك وتفوقك ،والوطن
ينتظر عطاءك وبناءك .

*وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
مدير الجامعة خالل تفقده المشروع

أخبار الجامعة
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النادي الطالبي بكلية المجتمع بربيدة ينظم
زيارة لمتحف «العقيالت»

07

رسالة للطالب المتعرث

د .فهد بن سليمان األحمد

نفذ النادي الطالبي بكلية
المجتمع بريدة زيارة إلى
متحف العقيالت ،الذي يحتوي
على وثائق وصور وسيوف
تاريخية تجسد نمط حياة
العقيالت ،وخطوط رحالتهم
المختلفة في فصلي الصيف

والشتاء ،ودورهم الفعال في
إنعاش الحركة التجارية
والثقافية واالجتماعية ،وذلك
بهدف ربط الطالب بماضيهم
وتاريخ بالدهم ،ولتعريفهم
بحياة أجدادهم ،والجهود التي
بذلوها في سبيل بناء الوطن.

وكان في استقبال الطالب
لدى وصولهم عبداللطيف بن
محمد الوهيبي مالك المتحف،
الذي عبر عن سعادته بزيارة
الطالب ،وأكد أن الزيارة تمثل
جسراً لربط الجيل الحالي
بجيل األجداد ،بما يرسخ مفهوم

الوطنية لديهم.
وتجول أعضاء النادي
الطالبي المشاركين في الرحلة
داخل أجنحة المتحف المختلفة،
وأبدوا إعجابهم بمحتوياتها التي
تمدهم بمعلومات كثيرة عن
شكل ونمط الحياة في الماضي.

كلية الت�أهيل الطبي ٌتنفذ حملة عن مرض «الروماتيزم»
التأهيل
كلية
نفذت
حملة
ببريدة،
الطبي
توعوية بمركز الدراسات
الجامعية عن أسباب وطرق
الوقاية من التهاب المفاصل
الروماتزمي ،والتي تهدف إلى
رفع مستوى الوعي الصحي
العام بالمرض ،والتأكيد
على أهمية التشخيص المبكر
لألمراض الروماتيزمية وأثره
في تحسين  الحالة الصحية
للمصابين بالروماتيزم ،حيث
شهدت الحملة تفاع ً
ال كبيراً

من الزوار الذين تجاوز عددهم
 350زائرة.
كما قدمت طالبات الكلية
المشاركات في الحملة شرحًا
ال للزائرات عن أسباب
ٌمفص ً
المرض ،وطرق العالج ،ودور
العالج الطبيعي في عالج التهاب
المفاصل الروماتيزمي ،لتفادي
حدوث المضاعفات ،التي قد تصل
بالمريض في بعض األحيان
إلى اإلعاقة الدائمة ،وتشوهات
وفشل بعض أعضاء الجسم في
حالة تأخر التشخيص.

بني أيها الطالب المتعثر في دراستك ،أبعث إليك هذه
الرسالة األبوية آمال منك أن تتأملها جيدا وتحاول أن تفيد
منها قدر جهدك ووسع طاقتك ،ولتعلم جيدا أن حياتك
مراحل ومحطات  ،وأن مستقبلك يمر خاللها سريعا أو بطيئا
وأن مروره مرتبط بك قوة وضعفا ونجاحا وإخفاقا والمؤمل
منك وفيك أن تصل إلى غايتك وتحقق هدفك  ،ولعل من
أهم المراحل التي تمر بها حصولك على الشهادة الجامعية
لتنطلق منها في مشوار حياتك الوظيفية أو التجارية أو
تواصل مشوارك العلمي فتكون مفتاحا لك في تحقيق هدفك
الذي رسمته في حياتك  ،ولكن قد تتفاجأ بعقبات لم تكن
بحسبانك أو تدر بخلدك ولعل من أبرز تلك العقبات التعثر
الدراسي فيا ترى ما أبرز أسباب التعثر ؟
في اإلجابة عن السؤال السابق البد أن تعرف أسباب تعثرك
فقد يكون مردها التقصير واإلهمال وقد يكون مردها عدم
معرفتك لميولك وقدراتك أو إلى ظروف اعترتك لم تكن
بحسبانك وإنما وجدت نفسك مضطرا لمعايشتها وخوضها .
فإن كان السبب التقصير وأفقت منه فهنيئا لك اإلفاقة فهي
بداية تصحيح المشوار  ،وبإمكانك أن تبدأ صفحة جديدة
فتعقد العزم على تصحيح المسار فترسم خطة تتناسب مع
ظروفك  ،وتضع جدوال زمنيا تحاول من خالله وضع حد
لنزول معدلك فتقلل من عدد الساعات  ،وتقرأ المادة العلمية
وتحضرها قبل أن تأخذها في القاعة وتستعد الختباراتك
بشكل جيد ،وتعرف مواطن الخلل فتعالجها وتستعين في
تخطيها،
وإن كان سبب تعثرك عدم معرفتك لقدراتك وإقحام
نفسك في مجال غير مجالك فعليك أن تكون صريحا مع
نفسك وتسعى جاهدا في تغيير تخصصك ؛فإن كان ميولك
مهنيا تذهب لتخصص يلبي ميولك ولو كان في غير جامعتك
،وإن كان تعثرك يحتاج لتطوير مهارة لديك فال مانع من أن
تؤجل أو تعتذر لفصل واحد لتطور تلك المهارة لديك ،
وإن كان سبب تعثرك ظروفا خارجة عن إرادتك فعليك أن
تجتهد في السعي في تخطيها فتستشير وتستعين ولو لجأت
إلى االنقطاع أو االنسحاب شرط أال تتجاوز في انقطاعك أو
انسحابك أربعة فصول ،وأن يكون معدلك معقوال .

*عميد عمادة القبول والتسجيل

08

التعليم
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التعليم والداخلية تستهدفان منسوبات
التعليم بمشروع «قيادة آمنة»
تستعد وزارة التعليم ممثلة
في وكالة التعليم «بنات»،
بالتعاون مع وزارة الداخلية
ممثلة في اإلدارة العامة للمرور،
ً
إلطالق مشروع «قيادة آمنة
« ،المعني بتثقيف و توعية
منسوبات التعليم في المملكة
بقواعد و لوائح و أدبيات قيادة
المركبة.
وكشفت وكيل التعليم
«بنات» الدكتورة هيا العواد
أن مشروع «قيادة آمنة»
يأتي في إطار التعاون بين
الجهات الحكومية ،لتحقيق
انطالقة إيجابية فيما يتعلق
بتطبيق أحكام المرور والئحته
التنفيذية المقرة في األمر
الملكي الكريم ،بما فيها إصدار
رخص قيادة للذكور واإلناث
منوهة
على حد سواء،
ً
بدور التعليم المهم فيما
يتعلق بالتوعوية الهادفة
ومنسوبات
لمنسوبي
التعليم،
ولفتت االنتباه إلى
مسؤولية وزارة التعليم
تجاه منسوباتها المعنية
بالعمل على توعيتهن
والرفع من كفاءتهن فيما
يتعلق بالعمل التعليمي،
وكذلك اإلسهام في
إثراء مخزونهم المعرفي
والثقافي فيما يخص
أنظمة الدولة السيما

المحدث والجديد منها ،وترسيخ
ّ
مبدأ المشاركة في بناء الوطن،
والمضي قدمًا باتجاه تقدمه
ونهضته وازدهاره.
وعن مشروع «قيادة آمنة»،
أكدت العواد أن هذا المشروع
من شأنه تزويد منسوبات
التعليم بأدبيات قيادة السيارة
اآلمنة ،والتوجيهات الخاصة
بالقواعد المرورية ،وكيفية
الحصول على الرخصة ،وما
يتعلق بالشروط والضوابط في
هذا الصدد .
وأبانت العواد أن المشروع
سينفذ على عدة مراحل ،بدءاً من
عقد لقاء تعريفي ،مروراً بإعداد

حقائب تدريبية ،وتنفيذ برامج
متعددة تترجم من خالل ورش
عمل تستهدف منسوبات التعليم
في المناطق والمحافظات،
منوهة بالتعاون البناء واالهتمام
ً
الكبير الذي لمسته الوكالة،
من قيادات ومنسوبي اإلدارة
العامة للمرور ،ومؤكد ًة أن
مردود ذلك سيكون إيجابيًا على
المشروع بعون اهلل.
مما يذكر فإن مشروع
«قيادة آمنة» يأتي ضمن
مبادرات التعليم فيما يتعلق
باالهتمام بالمرأة السعودية
وفق رؤية  ،2030ومثله سيشكل
برنامج «قودي بأمان» الذي
تعتزم وزارة التعليم تنفيذه
خالل الفترة القادمة ،ويتمثل
في محاضرات توعوية تقدم من
قبل اإلدارة العامة للمرور
 ،ويستهدف منسوبات
التعليم ،ويتضمن تحميل
األدلة المرورية من
موقع الوزارة  ،وإقامة
برنامج تدريبي مركزي
في مدينة الرياض
تتناول موضوعاته القيم
الصالحة،
والمواطنة
ومهارة حل المشكالت
وإدارة المخاطر ،ومهارات
تقدير الذات والتمكين،
وسيجري التدريب فيه
بجميع المحافظات و
المناطق على مراحل عدة.

جامعة الطائف تفعل إمكاناتها لخدمة
المجتمع بما يتوافق مع رؤية ()٢٠٣٠
فعلت جامعة الطائف إمكاناتها
لخدمة المجتمع وفق توجهات
رؤية  2030سعيًا الى تقديم نموذج
مؤسسي للخدمة المجتمعية والعمل
التطوعي  ،وذلك خالل فعاليات
اليوم العالمي الذي نظمته الجامعة
تحت شعار للخير نسعى .
وأوضح وكيل جامعة الطائف
المكلف الدكتور تركي الثبيتي ،أن
الجامعة تعمل على تفعيل االستفادة
من إمكاناتها األكاديمية والبحثية
والتدريبية واإلبداعية للجامعة في
تحسين ظروف الحياة ،وتحقيق
الرفاهية االجتماعية والنفسية
والجسمية لكافة قطاعات المجتمع،
بما يتوافق مع برنامج التحول
الوطني ( )٢٠٢٠ورؤية المملكة
(.)٢٠٣٠
وأكد الدكتور الثبيتي ،أن
سعي الجامعة إلى تقديم نموذج
مؤسسي للخدمة المجتمعية والعمل
التطوعي يستند إلى المنهجية
العلمية والتطوير الدائم والتنمية

الشاملة ،يغري بالتقليد والمحاكاة
كبديل للنماذج الموجودة ،والتي
تتسم بالفردية في األداء ،والعفوية
في التوجه ،والموسمية في التفاعل
 ,كما أكد سعي الجامعة من
خالل مبادراتها التطوعية لترسيخ
روح االنتماء الوطني لدى األجيال
الجديدة ،واستثمار الطاقات البشرية
في المجتمع وخاصة الشباب،
وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم
وتسخيرها في التنمية الشاملة
للمجتمع.
بدوره أشار عميد كلية
خدمة المجتمع والتعليم المستمر
الدكتور ثامر البراق ،إلى سعي
الكلية ،ممثلة بوحدة الخدمة
المجتمعية ،إلى تفعيل العمل
التطوعي والخدمة المجتمعية ،من
خالل تقديم االستشارات المتخصصة
في هذين المجالين للراغبين من
األفراد والمؤسسات ،بنا ًء على
الحاجات المجتمعية الملحة ،وبما
يحقق الشراكة المجتمعية.

ولفت الدكتور البراق النظر
إلى استعداد كلية خدمة المجتمع
والتعليم المستمر للتنسيق بين
الجهات الراغبة في تقديم الخدمات
المجتمعية ،وتوظيف جهودها
وفق خطة منهجية معتمدة على
نظام معلومات متكامل ،بما يضمن
استمرار هذه الخدمات وشموليتها
وتحقيقها لالحتياجات الفعلية
للمجتمع.
وشهدت فعاليات «ملتقى اليوم
العالمي للتطوع» ،مشاركة سبع
فرق تطوعية متخصصة.
من جانب آخر جاء عقد جامعة
الطائف ،ممثلة بكلية خدمة المجتمع
والتعليم المستمر وعمادة شؤون
الطالب ،للملتقى ،مواكبًا لجهودها
الهادفة إلى جمع الفرق التطوعية
في مدينة الطائف في منصة واحدة،
تخدم المجتمع الجامعي ،وتحقق
رؤية مبادرة «الطائف من جديد»،
من خالل جمع  1500متطوع خالل
العام الحالي.

متحدثو ندوة «المنهج األخالقي وتعزي�ز التعايش السلمي» بجامعة ويلز يؤكدون
أهمية التعايش السلمي بني أتباع حوار األديان
أكد عدد من المتحدثين في
ّ
ندوة «المنهج األخالقي وتعزيز
التعايش السلمي» الذي نظمته
وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة
واإلرشاد ممثلة في برنامج
التبادل المعرفي بجامعة ويلز
في المملكة المتحدة على أهمية
التعايش السلمي بين مختلف
األديان والثقافات في جميع دول
العالم  ،مشيدين بأهمية هذه
الندوة لتعزيز التفاهم والتحاور
بين أتباع حوار الديانات والثقافات
المختلفة .
وقدمت في الندوة مجموعة
من أوراق العمل المتخصصة منها
ورقة عمل بعنوان «األبعاد الرقمية
للتعايش في الفضاء اإللكتروني»،
وأخرى بعنوان «حقيقة التعايش:
تجارب واقعية لتعزيز التعايش
في المجتمع البريطاني» .كما
قدمت ورقة عمل عن «التعاون
المشترك المتقدم بين أطياف
المجتمع المتنوع في مدينتي
كاردف وبريستول البريطانية» .
وحظيت الندوة بحوارات

ونقاشات حول جميع المحاور
التي تطرق لها المحاضرون
 ،مبرزين أهميتها ليتعايش
الجميع في سالم ولخير البشرية
ومصداقا لكل الرساالت السماوية
ً
التي تحث على اإلحسان والتعامل
بالحسنى مع كل البشر .
ُيشار إلى أن برنامج التبادل
المعرفي التابع لوزارة الشؤون
اإلسالمية برنامج ثقافي إسالمي
متخصص موجه للمهتمين
لتعزيز
الدينية
بالدراسات
التواصل الحضاري ومد جسور
التفاهم نحو تبادل معرفي هادف
بمنهج صحيح ،ورسالة البرنامج
إشاعة قيم وثقافة السالم بين
الحضارات ،من خالل عملية
إنسانية مستمرة وحركة فكرية
وثقافية متواصلة ،وتوضيح
الدور المهم الذي تقوم به
المملكة لنشر االعتدال حيث
نظم البرنامج أكثر من ست
ندوات خالل السنوات الماضية
في الواليات المتحدة األمريكية
وأوروبا وآسيا .

المتحدثون خالل الجلسة
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«التعليم» تشارك دول العالم االحتفاء
باليوم العالمي للتطوع
رعت وكيل وزارة التعليم
الدكتورة هيا العواد أول أمس
حفل وزارة التعليم في االحتفاء
باليوم العالمي للتطوع وذلك
بحضور عدد من قيادات الوزارة
ومشرفي ومشرفات اإلدارات
العامة ومشاركة عدة جهات
تطوعية كجمعية الزهايمر
الوقفية
آريس
ومؤسسة
ومركز الحوار الوطني .
إلى ذلك أكدت العواد
في كلمتها على أهمية العمل
التطوعي ودوره المهم في رقي
المجتمعات وهدفه في تربية
النفس وتعزيز جوانب الثقة
والتعويد على البذل والعطاء
واإليثار والتعاون وإتقان العمل،
مشيرة إلى التزايد المستمر
ألبنائنا الطالب والطالبات الذين
يؤمنون بدور التطوع في رقي
المجتمعات وينخرطون في
أعمال تطوعية تخدم وطنهم .
وأبانت العواد أن المجتمع
السعودي من أولى المجتمعات
بالعمل التطوعي ونشر ثقافته
ألنه من صميم عقيدتنا فالدين
اإلسالمي يحثنا على التطوع
وتاريخنا اإلسالمي يحفل
بنماذج لها بصمات رائعة في
هذا المجال ذاكرة مجاالت
التطوع بأنها كثيرة وتالمس
جوانب إنسانية كثيرة وأبواب
الخير كثيرة ومساحات التطوع

فسيحة لكل من أراد أن يسهم في
خدمة مجتمعه ،مؤكدة على ما
تقوم به وزارة التعليم من تنمية
التجاهات الطالب والطالبات
نحو التطوع وتشجيعهم على
خدمة وطنهم ومجتمعهم
وتأكيد مسؤوليتهم تجاهه .
وتناولت العواد البرامج
التي أطلقتها وزارة التعليم
لتعزيز هذه االتجاهات العام
الماضي 1437/1438هـ كبرنامج
خدمة المجتمع في بعض إدارات
التعليم بالتعاون مع هيئة توليد
الوظائف والذي يهدف إلى
تعزيز السمات الشخصية للطلبة
وتوعيتهم بالفرص التطوعية
التي تمكنهم المشاركة فيها
لخدمة المجتمع  ،مؤكدة
تعميمه الفصل الدراسي الثاني
على جميع إدارات التعليم
حيث يمر الطالب خالل هذا
البرنامج بثالث مراحل تبدأ
باالستكشاف لفرص خدمة
المجتمع ثم التجريب وتنتهي
بتقديم مشروع يخدم المجتمع .
وختمت العواد كلمتها
بالشكر لإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم وجهودهم في إعداد
وتنظيم هذه االحتفالية وكل
من شارك بهذا االحتفال .
من جانبها ذكرت المدير
التنفيذي لجمعية الزهايمررنا
عبداهلل المرعي بأن مشاركة

الجمعية السعودية الخيرية
لمرض الزهايمر في هذا اليوم
يأتي تعزيزا للدور الهام للتطوع
ومواكبة للرؤية  2030حيث
اهتمت بهذا الجانب منذ التأسيس
وحتى يومنا هذا  ،وأخذت على
عاتقها تدريبهم وتأهيلهم
وتخصيص يوم لالحتفال
بهم من خالل تفعيل دورهم
بالتطوع ،مشيرة إلى انطالق
مبادرة لمجموعة من األعضاء
والعضوات الذين تطوعوا
بجهدهم ووقتهم .
تجدر اإلشارة إلى أنه
صاحب هذا االحتفال محاضرات
وعرض لمشاريع ناجحة وورش
عمل ،كما شمل معرض مصاحب
لألعمال التطوعية من قبل
جمعية الزهايمر ومشروع
الوقف الخيري وكذلك جمعية
إنسان لرعاية االيتام وكذلك
الجمعية الخيرية لصعوبات
ورود
ومجموعة
التعلم
ومشاركة
نوارة التطوعي،
طالبات مدارس الرياض شاملة
المدرسة الثانوية  61والثانوية
 143بمبادرات تطوعية وطنية
من قبل
ومشاريع ناجحة
الطالبات ،كما صاحب االحتفال
ورشة عمل بالتعاون مع مركز
الحوار الوطني قدمتها األستاذة
فاطمة القحطاني بعنوان «العمل
التطوعي قيم ومبادرات» .

جامعة اإلمام الفيصل تنظم ملتقى عن
السالمة المرورية

تحت رعاية صاحب السمو
الملكي األمير سعود بن نايف
بن عبد العزيز أمير المنطقة
الشرقية ،تنظم جامعة اإلمام
عبد الرحمن الفيصل يوم االثنين
1439/3/23هـ ،الملتقى الرابع
للسالمة المرورية بعنوان «دور
التقنيات الذكية في تحسين
السالمة المرورية» ،بالتعاون مع
وزارة التعليم ،وزارة النقل ،أمانة
المنطقة الشرقية ،اإلدارة العامة
للمرور ،شركة أرامكو السعودية،
المرورية
السالمة
لجنة
بالمنطقة الشرقية ،الجمعية

السعودية للسالمة المرورية،
ونخبة من ذوي االختصاص من
ممثلي الجهات الحكومية ومعاهد
ومنظمات أبحاث عالمية ،وذلك
بفندق شيراتون الدمام.
أهم
الملتقى
ويناقش
المحاور التي تتعلق بأنظمة
النقل الذكية منها أنظمة النقل
الذكية وتقنيات السالمة واألمان
في المركبات ،وأنظمة النقل
الذكية وتقنيات السالمة واألمان
على شبكة الطرق ،وأنظمة
النقل والتقنيات الذكية إلدارة
الحركة المرورية ،وأنظمة

السالمة واألمان إلدارة المركبات
الثقيلة ،والتأمين والتشريعات
التنظيمية والنظامية في تطبيق
تقنيات وأنظمة النقل الذكية
لتعزيز السالمة المرورية.
ويأتي هذا الملتقى لألهمية
القصوى للسالمة المرورية
والتحديات التي تواجهها المملكة
العربية السعودية في هذا المجال
الذي سيركز فيه على أنظمة
النقل الذكية ودورها في رفع
مستوى السالمة المرورية
وتحسين الحركة المرورية.

جامعة نورة تستعد
لدخول «غينيس» بأكرب
تجمع للمتطوعات
دشنت حرم أمير منطقة الرياض
األميرة نورة بنت محمد آل سعود ،ومديرة
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
الدكتورة هدى العميل ،وعميدة عمادة
خدمة المجتمع والتعليم المستمر
بالجامعة الدكتورة آمال بنت محمد
الهبدان ،حاضنة نورة العطاء التطوعية،

وذلك ضمن فعاليات ملتقى قيادة الشباب
للتطوع المؤسسي «جودة وإحسان» تحت
شعار «نحدث فرق اً» ،بمركز المؤتم رات
بالجامعة ،في حين حققت الجامعة أكبر
تجمع للمتطوعات في العالم وتم إطالق
الرقم القياسي لدخول المملكة موسوعة
غينيس بـ ٤٩٩٥متطوعة.
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خالل الجلسة األسبوعية بقصر التوحيد

فيصل بن مشعل :ثقافة الحوار ضرورة يتطلبها نمو الفكر البناء
في المجتمع السعودي
أكد صاحب السمو الملكي
األمير الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمير منطقة القصيم  ،أن
ثقافة الحوار ضرورة يتطلبها
نمو الفكر البناء في المجتمع
السعودي  ،الفتًا االنتباه إلى أنه
على األسرة دور محوري تجاه
أبنائها في تفعيل ثقافة الحوار
وتقبل الرأي والرأي اآلخر
وفق الثوابت اإلسالمية  ،لما
لألسرة من دور كبير في بناء
أبنائها بوصفها قلب المجتمع
النابض.
وحث سموه على تعزيز
ثقافة الحوار بين رب األسرة
وأبنائه  ،مشيراً إلى أن
المؤسسات التعليمية تضطلع
بدور مهم في صناعة جيل
أكثر توافقًا فيما بينهم ونشر
الثقافة بين عامة المجتمع
وتعزيز أخالقيات الحوار
بينهم  ،لتعميق االعتزاز بالدين
والوالء للقيادة واالنتماء
للوطن  ،مفيداً أن نشر ثقافة
الحوار والتسامح دليل على

تقدم ورقي أي مجتمع  ،إذ أن
مجتمعنا بحاجة إلى تعزيز هذه
الثقافة وترسيخها في أذهان
األجيال  ،واالبتعاد عن التعصب
الفكري الذي تنعكس آثاره
على المجتمع والوطن وتعطيل
التنمية  ،مبينًا أن للحوار
ركيزة أساسية لالتفاق وتقبل
الرأي اآلخر .

الشريدة :العصبية
الفكرية والحزب�ية
شوهت اإلسالم
والمسلمني
جاء ذلك في كلمة لسمو
أمير منطقة القصيم خالل
الجلسة األسبوعية لسموه
مع المواطنين أمس االثنين
بقصر التوحيد بمدينة بريدة
 ،بحضور صاحب السمو الملكي
األمير سلطان بن فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
 ،وأصحاب المعالي والفضيلة

 ،ووكالء اإلمارة  ،ومسؤولي
القطاعات الحكومية والخاصة
 ،وأهالي المنطقة  ،التي كانت
بعنوان «ثقافة االختالف ،
المفهوم واآلثار»  ،وقدمها
الدكتور خالد الشريدة التي
أوضح فيها أن على قطاعات
التعليم أن تأخذ العصبية بعين
االعتبار وأن تعزز بمناهجها
مفاهيم التآلف والتسامح ،
مشيراً إلى أنه إذا كنا نؤمن
بأهمية اختالف التنوع  ،فكيف
نحد من أسباب االختالف
المؤدي إلى االفتراق  ،لما
يعيشه عالمنا اليوم تقاربًا بين
الثقافات والحضارات واحتكاكًا
مكثفًا بين األجناس واألعراق
وبروز تناقضات وصراعات
متنوعة  ،كاشفًا أن عدداً من
الدراسات تؤكد أن التركيز
على االختالف يقلل نسبة الرضا
واالنسجام مع اآلخرين بنسبة
 ، %70وأن االحترام لظاهرة
االختالف تجعلنا أكثر قدرة
على استيعاب االخرين من جهة
والتأثير فيهم من جهة أخرى.

الدكتور خالد الشريدة

األمري فيصل بن مشعل متحدثا

الدكتور
واستعرض
الشريدة عدداً من المسببات
الفكرية للتوجهات أو الحزبية
للجماعات  ،أو النفسية واألخالقية
كسوء الظن والعجب بالنفس ،
والبواعث العصبية ألقوال العلماء

والمذاهب واالنتماءات ،داعيًا إلى
تعزيز البناء الفكري للمجتمع
وتهيئتهم على التنوع والمرونة
في الحوار وتقبل اآلراء ،
واالبتعاد عن التعصب والتحزب
 ،مفيداً أن العصبية الفكرية

والحزبية لألسف شوهت اإلسالم
والمسلمين.
وفي نهاية الجلسة  ،شارك
العديد من الحضور بطرح
مداخالتهم حول أهمية ثقافة
الحوار واحترام االختالف.

جانب من حضور الجلسة األسبوعية
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أمري القصيم يدشن نظام االتصال المرئي «تخصصي بريدة» ينجح في عالج 300
الرابط بني سموه والمسؤول بالمنطقة مريض من فريوس الكبد C
ضمن المنجزات الطبية
المميزة التي يقدمها مستشفى
الملك فهد التخصصي ببريدة،
نجحت عيادة الكبد في قسم
المناظير بعالج أكثر من 300
مريض من الفيروس الكبدي (ج
 ،)cحيث يعتبر هذا اإلنجاز من
المؤشرات اإليجابية في تقديم
علما أن
الخدمات الطبية الجيدةً ،
العيادة تم افتتاحها العام الماضي،

ويقوم الطاقم الطبي بالعيادة
بعالج المرضى من هذا الفيروس
بعد أن تتم معاينتهم وعالجهم،
خالل فترات متفاوتة بالعيادة.
وبين رئيس قسم المناظير
ّ
بالمستشفى الدكتور نواف
ال  :إن هذه
المطيري ،قائ ً
الخطوات تمت -وهلل الحمد-
بفضل اهلل ثم جهود وزارة
الصحة التي وفرت جميع

األدوية المتخصصة بعالج هذا
النوع من الفيروسات الذي
يصيب اإلنسان ،والذي من خاللها
ننصح الجميع ممن هم فوق سن
 40عامًا بعمل فحص الفيروسات
الكبدية ،ومثل تلك األنواع
من الفيروسات تظل في جسم
اإلنسان فترة طويلة وال تظهر
األعراض إال بعد حدوث تليف
في الكبد».

األمري فيصل بن مشعل يتواصل مباشرة مع المسؤولني

استقبل صاحب السمو الملكي
األمير الدكتور فيصل بن مشعل
بن سعود بن عبدالعزيز أمير
منطقة القصيم في مكتبه بديوان
اإلمارة اليوم ،مدير فرع اإلدارة
العامة لالتصاالت واألنظمة
األمنية بالقصيم المقدم الدكتور
فيصل بن ذعار العتيبي ،يرافقه
عدد من منسوبي فرع اإلدارة ،
بحضور وكيل إمارة المنطقة
للشؤون األمنية إبراهيم الهذلي
 ،ومدير إدارة تقنية المعلومات
بالمنطقة يوسف الحربي .
عقب ذلك دشن سموه خالل
اللقاء شبكة االتصال المرئي
المسؤولين
بكبار
الخاص
بالمنطقة ،الذي يربط مكتب
سموه وإمارة المنطقة بالمسؤول
مباشرة  ،ويتيح لسموه فرصة
التواصل السريع فيما بينهم دون
تكلف أو عناء  ،وإيصال ما يريد
أو عرضه على المسؤول بشكل
مباشر التخاذ الالزم حيالها

بأسرع وقت ممكن  ،ويتيح النظام
خدمة اإلجتماع المرئي بكافة
المسؤولين األمنيين بالمنطقة.
واستمع سمو أمير منطقة
القصيم لشرح مفصل عن النظام
من المقدم الدكتور فيصل العتيبي
 ,الذي أوضح أن النظام يأتي ضمن
مشروع شبكة اإلتصاالت الخاصة
لوزارة الداخلية وقطاعاتها ،
مؤكداً أنه سيتم التطبيق العملي
لهذه الخدمة في إمارة منطقة
القصيم لتنطلق منها لكافة مناطق
المملكة  ،الفتًا االنتباه إلى أن نظام
يعد واحداً من أهم
االتصال المرئي ّ
البرامج التي تسعى وزارة الداخلية
إلى تطبيقها على أرض الواقع ،
مشيرا إلى أن مبادرة إمارة منطقة
القصيم بإجراء النظام ومتابعة
سمو أمير المنطقة لكل تفاصيل
البرنامج من البداية حتى مرحلة
التدشين اليوم  ،تأتي تأكيداً على
حرص سموه على تنفيذ توجيهات
والة األمر في تعزيز التواصل مع

المسؤولين لخدمة المواطن أينما
كان وتلمس احتياجاته والعمل
على تلبيتها .
وبين صاحب السمو الملكي
األمير الدكتور فيصل بن مشعل
بن سعود بن عبدالعزيز أمير
منطقة القصيم أن هذا النظام
سيكون نقطة إنطالق يصب في
خدمة المواطن ودفع مسيرة
التنمية  ،لتقديم أفضل الخدمات
للمواطنين واالرتقاء بمستوى
األداء في مختلف األجهزة
األمنية والحكومية بمنطقة
القصيم  ،مشيداً بجهود وزارة
الداخلية  ،وتوجيهات وحرص
صاحب السمو الملكي األمير عبد
العزيز بن سعود بن نايف بن عبد
العزيز وزير الداخلية  ،والتعاون
والتنسيق المطلق فيما بين
الوزارة وجميع إمارات المناطق
الختيار الموضوعات المهمة
وتوفير كل ما ُيعنى بخدمة
المناطق والمواطنين .

قمبادرات
د إلطال 
م تستع 
ة القصي 
صح 
ة بـالمنشآت الصحية
تطوعي 
ّ

حمالت « وطن بال مخالف»
ت�تواصل بالقصيم

اللواء بدر بن طالب مدير شرطة القصيم

صرح المتحدث اإلعالمي لشرطة منطقة القصيم
الرائد بدر السحيباني بأنه استمراراً للحمالت الميدانية
التي تنفذها األجهزة األمنية لضبط وتعقب مخالفي
أنظمة اإلقامة والعمل وأمن الحدود « وطن بال مخالف
« فقد أسفرت بحمد اهلل تلك الجهود المشتركة مع
حاالت مخالفة ألنظمة
جهات الضبط المعنية عن ضبط
ٍ
اإلقامة والعمل  ،واستكمال اإلجراءات الالزمة لها وفقًا
لألنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
مؤكداً استمرار األجهزة األمنية في رصد ومتابعة
مخالفي اإلقامة والعمل في جميع محافظات ومراكز
المنطقة على ح ٍد سواء ،داعيًا في الوقت ذاته إلى أهمية
اإللتزام بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على
مخالفي أنظمة اإلقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل
معهم أو تقديم الدعم لهم تجنبًا للوقوع تحت طائلة
العقوبات  ،والتي تتراوح مابين الغرامة والسجن
والترحيل والتشهير.

صحة القصيم

تستعد المديرية العام ة
للشؤون الصحية بمنطقة
القصيم إلطالق  ٥٦مبادرة
تطوعي ة تزامنا م ع اليوم
ّ
العالمي للتطوع ،تحت شعار»
 ١١
ك في 
تطوعي_صحة»  ،وذل 
منشأة صحية بالقصيم .
وتأتي المبادرات التطوعية
بهدف تنمية ونشر ثقافة العمل
التطوعي بين منسوبي الشؤون
الصحية بمختلف المواقع ،من
خالل الوصول إلى المجتمع

تطوعي ة بإشراف
ج صحية
ببرام 
ّ
كادر طبي وفني وإداري .
وأشارت صحة القصيم بأن
ي عدة
التطوعي ة ستنف ذ ف 
ج
البرام 
ّ
مواقع بالمنطقة ،تشمل التوعية
والتثقيف تجاه العديد من
األمراض  ،وتقدي م االستشارات
ى المرضى
ل إل 
الطبية  ،والوصو 
ج الطب
ر برام 
ي منازله م عب 
ف 
ف بالخدمات
المنزلي  ،والتعري 
ي تقدمها
الصحي ة والعالجي ة الت 
المنشآت الصحية للمرضى

بمختلف فئاتهم وحاالتهم .
ن الصحي ة
ت الشؤو 
وكان 
ت اليوم
ت فعاليا 
ق د استبق 
العالمي للتطوع إلى اختيار
نوعية البرامج بما يخدم
ح المجتم ع وتمكين
جمي ع شرائ 
ف تخصصاتهم
كوادره ا بمختل 
ج التطوعية
بالمشارك ة بالبرام 
انطالقا من رؤية المملكة
العربية السعودية ، ٠٣٠٢لتطوير
ي وزيادة
ل التطوع 
ب العم 
جان 
اعداد المتطوعين .
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رئيس بلدية النبهانية:
تحسني طري�ق الملك عبدالعزي�ز وإنارة
طري�ق فيصل بن بندر

عبدالمحسن العمار

أكد رئيس بلدية محافظة النبهانية الدكتور
عبدالمحسن العمار أن البلدية تقوم هذه األيام
بتحسين وتجميل طريق الملك عبدالعزيز،
واستكمال إنارة طريق األمير فيصل بن بندر الرابط
بين المحافظة وبلدة الدوحة ،وإنارة كوبري

 246مواطن ًا يقودون نشاط بيع الذهب
والمجوهرات بالقصيم

النبهانية على طريق القصيم  -الرياض السريع .قال
العمار «توقف العمل به حاليًا ونعد بإنارته مع بداية
السنة المالية المقبلة».
وعن تعثر مبنى البلدية الجديد منذ سنوات أشار
أنه ال شأن للبلدية به وتم التنسيق مع أمانة المنطقة
ورفع إلى الوزارة لحل المشكلة القائمة.
كما سوف يتم االنتقال للمقبرة الجديدة
بعد االنتهاء من تجهيزها بالكامل خالل الشهرين
القادمين.
وأضاف أن سبب تأخر تشغيل سوق الخضار
واللحوم والسوق الشعبي هو عدم تقدم أحد في
المنافسة التي طرحت للتشغيل ،وسوف نضطر
إلى نقل أصحاب محالت الخضار واللحوم للسوق
المخصص بحسب الشروط المنظمة لذلك.
وأضاف العمار أنه تم االنتهاء من تجهيز مبنى
االحتفاالت وتبقت المرحلة األخيرة وبانتظار
الميزانية الجديدة إلنهائه.

احتفال هيئة الهالل األحمر بالقصيم
باليوم العالمي للتطوع
نفذت هيئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة
القصيم فعاليات اليوم العالمي للتطوع  ،في
العثيم مول ببريده  ،بحضور مدير عام فرع
الهيئة بمنطقة القصيم إبراهيم بن عبدالرحمن
الحصان وعدد من مديري اإلدارات واألقسام .
وقد أقيم حفل خطابي بدأ بآيات من الذكر
الحكيم  ،ثم ألقى عضو الدعوة واالرشاد إمام

 ..بنسبة توطني بلغت 100%

وخطيب جامع أبوهريرة -رضي اهلل عنه -الشيخ
خالد بن علي ابا الخيل كلمة عن التطوع في
اإلسالم وفضائله .،
بعدها تم تكريم المتطوعين والمشاركين
في الحفل ووزعت هدايا توعوية وحقائب
إسعافية بهذه المناسبة باإلضافة إلى عرض
لوحات تعريفية وبنرات توعوية .

أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية
االجتماعية بالقصيم تركي بن عبدالرحمن
المانع أن نسبة التوطين لمحالت بيع الذهب
والمجوهرات بالقصيم بلغت  %100حيث يشغلها
أكثر من  246سعودي  ،وذلك إنفاذاً لقرار مجلس
الوزراء القاضي بقصر العمل في نشاط بيع الذهب
والمجوهرات والمعادن الثمينة على السعوديين .
وأشار المانع أن هذه المهنة كانت ومازالت
تدار بأيادي سعودية منذ عهود وأنها من المهن التي
قد امتهنا أبناء المنطقة وتوارثها األجيال  ،مبينًا
أن هذا القرار من شأنه أن يخلق فرص عمل جذابة

للسعوديين من الجنسين .
من جانبه بين مساعد مدير عام فرع وزارة
العمل والتنمية االجتماعية بالقصيم لقطاع العمل
أحمد بن فهد الوتيد أن فرع وزارة العمل بالمنطقة
أطلق بداية األسبوع المنصرم فرق تفتيشية في
مكاتب العمل بمنطقة القصيم وبمشاركة الرافد
األمني استهدفت محالت بيع الذهب والمجوهرات
نفذ من خاللها أكثر من  102زيارة تفتيشية ،
مضيفًا أن الجوالت التفتيشية الميدانية مستمرة
بجميع الفترات الصباحية والمسائية وذلك
للتأكد من االلتزام بتطبيق القرار .

قادمة من العروض العليا

تحذيرات من موجة باردة تصل إلى الصفر

منسوبو الهالل األحمر في زيارة المرضى

توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر
المناخية ،عضو لجنة تسمية الحاالت المناخية
المميزة ،زياد الجهني ،أن تسود أجواء البالد موجة
باردة قوية قادمة من العروض العليا ،وتؤثر بشكل
مباشر على المناطق الشمالية والشمالية الغربية
والوسطى وشمال وسط الغربية ،وتستمر لعدة أيام .

وأضاف أنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض
على درجات الحرارة ،اعتبارا من هذا األسبوع،
يستمر إلى أن يصل لموجة باردة قوية ،لتصل إلى
مادون الصفر المئوي ،بشمال القصيم ،والحدود
الشمالية ،والجوف ،وأجزاء من منطقة تبوك ،وحائل
وماحولها .

تقاري�ر
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مراكز الكلية ووحداتها المساندة تخدم أهداف التنمية االسرتاتيجية الوطنية

كلية الزراعة والطب البيطري أحد الصروح العلمية بالجامعة
انطالقا من األهداف العامة
التي تسعى الجامعة لتحقيقها،
والتي من أهمها تفعيل الشراكة
مع المجتمع في مختلف المجاالت،
تسعى كلية الزراعة والطب
البيطري إلى تحقيق رؤية طموحة
ورسالة أكاديمية من أجل خدمة
النهضة الزراعية والبيطرية
بالمملكة ،وذلك بتوفير برامج
تعليمية متطورة ومعتمدة في
المجاالت الزراعية والبيطرية
تكفل العناية بهذا المجال بما
يسهم في التنمية الزراعية
وتحقيق األمن الغذائي والبيئي

وذلك بتطبيق أفضل المعايير
التي تتوافق مع أحدث الدراسات،
والمعايير المتبعة في هذا المجال،
إضافة إلى تقديم أبحاث تطبيقية
وخدمات استشارية وتدريبية
للمجتمع المحلي ،ومن أجل إعداد
كفاءات مؤهلة تفي باحتياجات
سوق العمل.
وقد حملت كلية الزراعة
بالجامعة
البيطري
والطب
على عاتقها منذ إنشائها عام
1403/1402هـ ،دوراً خدميًا لضمان
االستمرار في تزويد المجتمع
بالمتطلبات الضرورية للحياة

محطة األبحاث والتجارب الزراعية والبيطرية
تتكون المحطة من قسمين
أحدهما قسم إنتاج النبات
ووقايته ،واألخر قسم لإلنتاج
الحيواني وتربيته ،تعتبرمحطة
األبحاث والتجارب الزراعية
والبيطرية البيئة المناسبة للقيام
بالعملية التعليمية والبحثية
الزراعية والبيطرية على الوجه

األكمل ،حيث يجد فيها طالب
البكالوريوس أو الماجستير
أو الدكتوراه وأعضاء هيئة
التدريس المكان المناسب إلجراء
أبحاثهم وتجاربهم العلمية،
باإلضافة لتقديم االستشارات
ألصحاب المزارع والشركات
الوطنية في منطقة القصيم.

بصورة صحية وسليمة ،وبكل
ما يساعد على استمرار وزيادة
ورفع جودة اإلنتاج الغذائي بشقيه
النباتي والحيواني ،خاصة في ظل
النمو الكبير في قطاع الزراعة
وتربية الماشية في منطقة
القصيم ،والزيادة المستمرة في
أعداد السكان ،فإن العمل على
توفير احتياجاتهم الغذائية وتأمين
البيئة السليمة من أهداف الكلية
الرئيسية ،ولهذا فقد حرصت
على تطوير مراكزها البحثية
ووحداتها المساندة لمواكبة
رؤية المملكة .2030

رفع جودة اإلنتاج الغذائي
وتقديم الخدمات االستشارية
ألصحاب المزارع النباتية والحيوانية
وحدة البيئة وخدمة المجتمع
تقوم هذه الوحدة بتقديم
االستشارات الزراعية والبيئية
للمزارعين وللشركات الزراعية
والغذائية وذلك من خالل إجراء
التحاليل الكيميائية والبيولوجية
لعينات التربة ومياه الري
واألسمدة التي يرغب المواطنون

في تحليلها في معامل الكلية،
وفحص عينات النباتات المصابة
والتشخيص وإعطاء الطريقة
الصحيحة للعالج ،باإلضافة إلى
الكشف على متبقيات المبيدات
في الخضار والفواكه والمياه،
وتقييم جودة األغذية المختلفة.

مركز البحوث الزراعية والبيطرية بالكلية
مجلة العلوم الزراعية والبيطرية
هي مجلة علمية دورية تنشرها إدارة النشر والترجمة بالجامعة
بهدف إتاحة الفرصة للباحثين في العلوم الزراعية والبيطرية من داخل
الجامعة وخارجها لنشر إنتاجهم العلمي ،وتتعاون مع محكمين عالميين
لتقييم األبحاث المقدمة لها.

وحدة اإلرشاد األكاديمي في الكلية
الطالب
بتوجيه
تعني
وإرشادهم وأنشئت عام 1429هـ
الطالب
أوضاع
لدراسة
المتعثرين أكاديميًا في الكلية
واألسباب التي تعوق مسيرتهم
التعليمية وتفعيل دور المرشد

األكاديمي كما تم تشكيل لجنة
اإلرشاد األكاديمي التي تعقد
حلقات النقاش مع المرشدين
األكاديميين لتوضيح مهامهم،
كما تقوم بإعداد كتيب للطالب
والمرشد األكاديمي.

العيادة البيطرية
تقوم العيادة البيطرية التابعة
لقسم الطب البيطري بجامعة
القصيم بدور فعال في المحافظة
على الثروة الحيوانية والمساهمة
في عملية التنمية الشاملة
بالمملكة بصفة عامة ،ومنطقة
القصيم بصفة خاصة ،حيث يرتكز
العمل في العيادة على أربعة
محاور هي :المحور التعليمي
والمحور العالجي ،والمحور
البحثي والمحور اإلرشادي.
وتشمل العيادة العديد من

التخصصات الطبية البيطرية
التي كان لها دور مميز في
خدمة البيئة والمجتمع ،حيث
تؤهل العيادة طالب البكالوريوس
على تشخيص وعالج األمراض،
ويستقبل العديد من الحاالت
لعالجها ،باإلضافة إلى تشخيص
وعالج األمراض المعدية مما
ساهم في الحد من ظهور األوبئة
الحيوانية في المنطقة وقد ساعد
وجود المختبر البيطري في دقة
وسرعة تشخيص هذه األمراض.

البحوث
مركز
أنشئ
الزراعية والبيطرية عام 1406هـ
بهدف تشجيع وتنشيط البحث
العلمي وتمويل البحوث في هذا
المجال ،إليجاد حلول علمية
وعملية مناسبة للمشاكل التي
تعترض اإلنتاج الزراعي بشقيه
بمنطقة
والحيواني
النباتي
القصيم ،كما يسهم المركز

في تشجيع ودعم أبحاث الطالب
الدراسات العليا بالكلية ،والتي
تخدم أهداف التنمية وتناغم مع
االستراتيجية الوطنية للزراعة،
كما يستقبل المركز األبحاث
المقدمة من أقسام الكلية المختلفة
ضمن األبحاث المدعومة من عمادة
البحث العلمي وفحصها وتقييمها
ورفعها لعمادة البحث العلمي.

النادي الطالبي
تأسس عام 1431هـ حيث يعد
أحد قنوات االتصال الطالبية التي
تتيح لهم العمل الحر والتطبيقي
لتأهيل وتنمية مواهبهم ودعم
قدراتهم في كافة المجاالت،
باإلضافة إلى األنشطة الالصفية
المثمرة واستقبال الكوادر
المتميزة والطموحة بهدف
الرقي الطالبي وبناء شخصية
بصورة
الجامعي
الطالب

متكاملة لمواجهة التحديات
واكتساب المهارات الالزمة
للتواصل مع المحيط الجامعي
والمجتمع ،وتوثيق العالقات
بين كليات الجامعة وتشجيع
الطالب على المشاركة في
األنشطة االجتماعية والثقافية
والرياضية واإلعالمية وتحقيق
روح العمل الجماعي والتعاون
الفعال والمفيد.

البوابة اإللكرتونية والعالقات العامة واإلعالم
الوحدات
هذه
تقوم
الكلية
بأهداف
بالتعريف
وأنشطتها المختلفة وإبراز
هويتها التعليمية واألكاديمية
وتقوية
المطلوب
بالشكل

وتدعيم عالقة الكلية بمنسوبيها
ومجتمعها الخارجي وترسيخ
المفاهيم اإليجابية عنها وإبراز
منجزاتها وتوثيق عالقتها مع
الجهات المختلفة.
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رئيس النادي الطالبي بكلية الصيدلة لصحيفة الجامعة:

أعمالنا التطوعية على مدار العام ..وهدفنا
توعية وخدمة المجتمع

خدمة المجتمع

تنفذ الجامعة انطالقًا من مسؤوليتها تجاه المجتمع ،عدداً كبيراً من الحمالت الصحية والتوعوية والتثقيفية ألبناء المنطقة
على مدار العام ،ويقوم على إدارة وتنفيذ هذه الحمالت طالب وطالبات الجامعة ،بشكل تطوعي وبحرص شديد على تقديم
أرقى الخدمات ألبناء المنطقة ،كما أنهم ال يسعون من وراء مشاركتهم في هذه األعمال التطوعية إلى شيء سوى خدمة أبناء
المنطقة.
ولهذا فقد كان من الضروري أن نتعرف عن قرب على دوافع هؤالء الطالب للقيام باألعمال التطوعية وأهم تطلعاتهم
وطموحاتهم وخططهم في المستقبل ،فالتقينا بالطالب يوسف بن سليمان الحميد رئيس النادي الطالبي بكلية الصيدلة ،ووجهنا
له عدة أسئلة حول نشاطه التطوعي وكانت هذه هي إجاباته:
كيف بدأت مشاركتك في العمل
التطوعي ؟
بدأت العمل التطوعي عن طريق النادي
الطالبي بكلية الصيدلة ،وذلك من خالل
المشاركة بتوعية المجتمع عبر زيارة
المدارس والحدائق ،وتنسيق حمالت توعوية
صحية ونشاطات تستهدف رفع مستوى الوعي
واإلدراك باألمراض المزمنة والموسمية لدى
المجتمع ،وأيضا من خالل االستفادة من األيام
العالمية لألمراض لتوعية المجتمع تجاهها.
ماذا تقدمون للمجتمع من خالل أعمالكم
التطوعية؟
ننظم العديد من الحمالت الصحية ،ونقدم
فيها الكثير من المعلومات الطبية ،لتثقيف
الناس ومساعدتهم على الوقاية من األمراض
المزمنة ،وتصحيح الشائعات المنتشرة حول
األدوية ،وتوضيح التعارضات الدوائية،
وكذلك تقديم معلومات مهمة لبعض
األمراض الجلدية وأدويتها وتعارضاتها مع
األدوية األخرى.
هل تقتصر أعمالكم التطوعية على منطقة
القصيم فقط؟
شاركنا في حمالت صحية وتوعوية في
عدة مناطق ومحافظات على مستوى المملكة،
فحمالت الكلية ال تقتصر على منطقة القصيم
فحسب ،كما أنها تتواصل خالل فترة الصيف،

ماهي أبرز الصعوبات التي تواجهونها
في عملكم؟
ال ننكر أننا نواجه العديد من الصعوبات
ولكننا نسعى جاهدين لتذليلها ،ومنها
صعوبة التواصل مع منسقين لتحقيق
التعاون بيننا وبين المنشآت التي تقدم
أماكن مخصصة للحمالت التوعوية ،أضف
لذلك عدم توافر الوقت الكافي لبعض
أعضاء النادي بسبب انشغالهم بالتحصيل
العلمي ،ولكن كثرة الطالب والطالبات
الراغبين في المشاركة في األعمال
التطوعية تساعدنا على تقديم أفضل ما
يمكننا من خدمة مجتمعنا بالطريقة األفضل
والوصول إلى كافه شرائحه.

حيث أقامت الكلية حملة صحية تحت شعار
«بالصحة نهتم لتهتم» ،زارت العديد من
المناطق ،وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات
المقدمة بها أكثر من ستة آالف مستفيد
ومستفيدة ،بمشاركة طالب وطالبات الكلية،
وكانت مشاركتي فيها بمبادرة وتشجيع من
والدي حفظه اهلل الدكتور سليمان الحميد،
ال من عميد الكلية الدكتور منصور
والقت تفاع ً
الشريدة في تحقيق هذه الفكرة ،وقدم لها كافة
أشكال الدعم والمتابعة في جميع المحافل.

هل لديك أي مخططات لتنفيذ برامج
تطوعية بالمستقبل؟
لدينا العديد من األفكار والمقترحات
التي نسعى للعمل عليها في المستقبل،
فهنالك برامج تطوعية مقترحة قادمة بإذن
اهلل نعمل عليها مع أعضاء هيئة التدريس
والطالب والطالبات بالكلية ،الذين يبادرون
دومًا بالمشاركة في الفعاليات الخدمية
والتوعوية والصحية ألبناء المملكة ونعمل
منذ اآلن على برامج تطوعية جديدة وهادفة
لمواجهة الكثير من المشكالت الصحية
واألمراض المزمنة وغيرها من المقترحات
بإذن اهلل.

د .منصور بن صالح الشريدة

تضمنت أهداف رؤية المملكة  2030تنمية الشراكة
المجتمعية وتبعها توصيات مؤتمر دور الجامعات
السعودية في تفعيل رؤية  2030الذي نظمته جامعة
القصيم والتي نصت على اتخاذ خطوات من أجل تفعيل
الخدمة المجتمعية وتوثيق الممارسات الجيدة في
الجامعات في هذا المجال .ومن هذا المنطلق تعتبر خدمة
المجتمع من أهم الركائز األساسية التي تعكس رسالة
جامعة القصيم باإلضافة إلى التعليم والبحث العلمي
وحيث تكمن هذه األهمية كوظيفة رئيسية للجامعة
التي تمتلك من الموارد واإلمكانيات مايؤهلها في أن
تكون عنصراً فعا ً
ال لحل مشكالت المجتمع الخارجي.
وعليه فقد بادرت كلية الصيدلة بالجامعة في تفعيل
الخدمة المجتمعية والتي تدعم كل ما من شأنه تحقيق
أهداف العملية التعليمية وفق المؤشرات الخاصة
والتي تنص على توعية وتنمية المجتمع  ،وحل بعض
مشكالته في المجاالت الصحية .وتهدف هذه الخدمة
إلى نشر وتعزيز ثقافة العمل االجتماعي والتطوعي
بين أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات ،وتقوية
قيم التواصل االجتماعي والمسؤولية المجتمعية ،
واكتشاف القدرات والمواهب  ،والعمل على استغاللها
بتفعيل أدوارهم لخدمة المجتمع المحلي في مكافحة
أسباب تفشى األمراض واالستخدام الخاطئ لألدوية
ومكافحة اإلدمان وذلك عن طريق إكسابهم المعارف
والمهارات المختلفة الالزمة لتنميته  .وقد قامت الكلية
برصد احتياجات المجتمع ووضع خطط لمجموعة من
الخدمات التوعوية التى يمكن أن تقدمها الكلية وآليات
تلبية هذه االحتياجات وتنظيم مشاركة أعضاء هيئة
التدريس والطالب في ظل االلتزام بالقيم اإلسالمية
والمهنية مما يهيئ المناخ لكى تصبح الكلية مساهمًا فعا ً
ال
في دعم الخدمة الصحية للمجتمع .
*عميد كلية الصيدلة

األنشطة الطالبية
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بمشاركة  18نادي طالبي ..الجامعة
تخت�تم مهرجان «يوم الطالب» إبداع وتميز

معالي مدير الجامعة خالل رعايتة الملتقى

«الداود» :الجامعة
حريصة على
دعم الطلبة من
خالل األنشطة
والفعاليات
الطالبية
العقالء :الملتقى
ساعد على إبراز
مواهب الطلبة
رعى معالي مدير جامعة
الدكتور
األستاذ
القصيم
عبدالرحمن بن حمد الداود ،يوم
االربعاء 1439/3/18هـ ،حفل ختام

يوم الطالب «إبداع وتميز»،
ضمن األنشطة الطالبية للعام
الجامعي 1438 -1437هـ ،الذي
نظمته عمادة شؤون الطالب
والذي استمر لمدة ثالثة أيام،
بحضور وكالء الجامعة وعمداء
الكليات والعديد من منسوبي
الجامعة وطالبها ،في البهو
الرئيسي ،بعد أن تجول معاليه
على أركان األندية الطالبية
المشاركة من  18كلية ،التي
ضمت مختلف أنشطتهم خالل
العام الحالي.
وأشاد معالي مدير الجامعة
بنجاح األنشطة الطالبية لهذا
العام والجهود المبذولة من
قبل القائمين عليهاُ ،مقدمًا
تهنئته للكليات الفائزة ،ومتمنيًا
مواصلة الجهد والعطاء في
المراحل القادمة ،كما أبدى
سعادته باألنشطة التي احتوى

عليها المعرض ،باإلضافة إلى
المجتمع ليرى إبداع
إشراك ُ
أبنائه وبناته ،والذين سوف
يكونون بإذن اهلل هم من يدفع
عجلة التنمية ،في هذا الوطن
الغالي.
وأكد «الداود» خالل
كلمته أن الجامعة تزخر
بعطاءات عديدة بدعم القيادة
الرشيدة ،ومشدداً على ضرورة
االهتمام باألنشطة لما لها من
دور في إبراز المواهب ،وأن
إدارة الجامعة حريصة على
دعم كافة الطالب والطالبات
من خالل األنشطة والفعاليات
المختلفةُ ،مقدمًا شكره لعمادة
شؤون الطالب على تنظيمهم
لهذا المهرجان.
وشهد الحفل عدداً من
الفقرات المختلفة ،تضمنت
أوبريت إنشادي ،باإلضافة إلى

مسرحية توعوية قدمها النادي
الطالبي بكلية الشريعة ،كما تم
تكريم العشر األوائل من الكليات
الفائزة باألنشطة الطالبية ،حيث
حصلت كلية الطب البشري على
المركز األول ،وكلية الصيدلة
بالمركز الثاني ،في حين فازت
كلية طب األسنان بالمركز
الثالث.
ومن جانبه أوضح الدكتور
علي العقالء عميد شؤون الطالب
أن الملتقى ساعد على إبراز
مواهب الطالب والطالبات في
جميع المجاالت ،وتنمية ما
لديهم من مواهب سواء في
مجال االبتكارات واالختراعات أو
مجال البحوث العلمية أو ريادة
األعمال والخدمة المجتمعية،
وكذلك المجاالت اإلنشادية
والمسرحية والكشفية والشعرية
والخطابة واإللقاء ،مؤكداً

أن العمادة تسعى إلى توفير
كافة اإلمكانات التي يحتاجها
الطالب الجامعي ،حيث استحدثت
العديد من األنشطة والبرامج
التي تواكب تطلعاتهم ،وذلك
حرصًا منها على ترجمة أهداف
األنشطة الطالبية المركزية،
وتنفيذاً لتوجيهات معالي مدير
الجامعة ،حيث استحدثت العمادة
هذا العام عدداً من البرامج ،منها
يوم الطالب الجامعي لتعزيز
القيم اإليجابية وروح االنتماء
والتعاون لديهم ،وأضاف أن
المهرجان سيقام كذلك في
مركز الدراسات الجامعية خالل
الفصل الدراسي الثاني.
وأكد «العقالء» أن العمادة
بدأت منذ مطلع العام الماضي
في تفعيل خطة تطويرية
للنشاط الطالبي ،من منطلق
حرص الجامعة على زيادة تفاعل

الطالب مع األنشطة المقدمة لهم
من جهة ،وتقديم منتج ذا جودة
عالية من جهة أخرى ،داعيًا
الطالب إلى االستفادة من إدارات
ومراكز العمادة المختلفة
التي تعمل على خدمتهم وتلبية
رغباتهم.
يذكر أن المهرجان قد
شهد عرضًا البتكارات الطلبة
وإبداعاتهم،
المشاركين
باإلضافة إلى سوق شعبي
خاص بهذه المناسبة شارك
فيه الطالب بالبيع والشراء،
وتقديم منتجاتهم ومعروضاتهم
الجماعية والفردية ،وكان من
أبرز المعروضات في السوق
معارض التصوير الفوتوغرافي،
الجواالت،
صيانة
وركن
والخضار والفواكه ،وركن
البخور والعطور ،باإلضافة
للمنتجات الشبابية.

16

عدسة الصحيفة

العدد  22 | 59رب�يع األول  10 | 1439ديسمرب 2017

الدكتور علي السيف بجانب طفلة خالل تدشينه
الحملة التوعوية والت�ثقيفية (معكم وبكم)

أصغر طفلة ت�تواجد بالحملة التوعوية والت�ثقيفية (معكم وبكم)

حملة الجامعة للتشجري بالتزامن مع مبادرة أرض القصيم الخضراء

األنشطة الطالبية
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بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد

عمادة شؤون الطالب تطلق حملة «نزاهة»

أطلقت عمادة شؤون الطالب خالل
اجتماع النادي الطالبي بالجامعة حملة
«نزاهة» ،حيث تم خالل االجتماع تعريف
الطالب الجدد بنادي «نزاهة» ،وطريقة العمل
به ،كما تم توجيه األعضاء إلى ضرورة
إقامة فعاليات للنادي بمناسبة اليوم العالمي
لمكافحة الفساد ،من خالل إقامة محاضرات
بالكليات عن الفساد ،وإقامة معارض
خاصة تتناول موضوع النزاهة ،لتواكب
توجهات المملكة وتماشيًا مع رؤية .2030

من جانبه قال وكيل عمادة شؤون الطالب
الدكتور فهد الضالع« :إن المملكة تمر بمرحلة
هامة تؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز على اجتثاث
الفساد ومعاقبة الفاسدين» ،كما أشاد باألمر
الملكي الذي أصدره الملك سلمان بتشكيل
لجنة عليا برئاسة ولي العهد األمير محمد بن
سلمان للحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام.
وشدد الضالع خالل اجتماع النادي الطالبي
على أهمية اجتثاث الفساد ،وتعقب ومحاسبة
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شيء هني

الفاسدين وكل من أضر بالبلد ،وغلّب المصلحة
الخاصة لنفسه على المصلحة العامة ،واعتدى
على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو
أخالق أو وطنية» ،مشيراً إلى أن الحملة ستثمر
بإذن اهلل في المستقبل القريب ،السيما في هذه
المرحلة الهامة في مكافحة الفساد ،التي أطلقت
فيها المملكة العربية السعودية رؤية (،)2030
جاعلة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من
مرتكزاتها الرئيسة ،ومتخذة في ذلك نهجًا
دستوريًا راسخاً.

أ.د .فهد الضالع

األنشطة من الفكرة حتى التقري�ر

عمادة تقنية المعلومات ٌتنفذ مشروع ت�أهيل
للحصول على شهادات الجودة
نفذت عمادة تقنية المعلومات بالجامعة،
دورة أساسيات مكتبة البنية التحتية لتقنية
المعلومات ( )ITILلمنسوبيها ،وذلك
ضمن مشروع تأهيل العمادة للحصول على
شهادة أيزو ،حيث عقدت العمادة مؤخراً
مشروع التأهيل لضمان الحصول على

شهادات الجودة في مجاالت إدارة خدمات
تقنية المعلومات ،وإدارة أمن المعلومات،
باإلضافة إلى إدارة استمرارية األعمال،
والحصول على شهادات األيزو «ISO
»22301 ISO ,27001 ISO ,20000
بما يضمن تطبيق أفضل المعايير الدولية.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها العمادة
لتطوير منسوبيها ،ورفع أدائهم بمختلف
المجاالت التقنية ،لضمان جودة الخدمات
المقدمة في الجامعة ومختلف كلياتها في
ّ
كافة محافظات المنطقة.

يبدأ العمل على تحديد برنامج األنشطة الطالبية لطالب
وطالبات جامعة القصيم قبل عام هجري من التنفيذ.
حيث ينقسم البرنامج إلى قسمين :
أوال :األنشطة المركزية :وهي تلك التي ترسمها
وترسم أهدافها الفرق المتخصصة داخل أروقة عمادة شؤون
الطالب فالنشاط الثقافي والنشاط االجتماعي والنشاط
المسرحي والنشاط الرياضي والجوالة الجامعية كل إدارة
تضع لها خطة عمل تنفيذية لمدة عام مراعية التحديث
المستمر لألسماء واألنشطة والمواقع وغيرها ،ثم تجمع
تلك البرامج تحت سقف واحد بعنوان األنشطة المركزية.
ثانيا  :األندية الطالبية تتميز جامعة القصيم بغرس ناد
طالبي في كل كلية من كلياتها العلمية حيث يتولى هذا
النادي تنفيذ األنشطة وغيرها مما هو من اهتمام الطالب،
ويتولى اإلشراف عليه عضو هيئة تدريس يتابع الطالب
وبرامجهم وهو بدوره يجتمع بشكل دوري وطالبه المميزين
مع مسؤولي األنشطة بعمادة شؤون الطالب.
وهذا الفريق في كل كلية له برنامجه الخاص ،حيث
يلبي حاجة الطالب وهم يضعون ما يريدون ويرغبون أن
يكون عليه عملهم في المستقبل.
ثم بعد ذلك تجمع جميع خطط األندية طالبا وطالبات
والتي تعد ما يقارب خمسين ناديا تحت عنوان  :األندية
الطالبية.
ثم يقدم هذا البرنامج السنوي لمجلس الجامعة لمناقشته
واعتماده للعام الذي يليه .
وبعد اعتماد البرنامج لألنشطة من مجلس الجامعة
يعتبر مرجعا للعاملين في األنشطة ال يصح تجاوزه إال بإذن
من إدارة الجامعة للمقترحات الطارئة.
وبهذا ينطلق الجميع في غرة كل عام دراسي من هذا
البرنامج المعد المتعدد.
ثم في نهاية كل فصل يتم تحديد موعد الستقبال
التقارير المصورة لألنشطة ،وبعدها يتم تقييم األندية
الطالبية ومكافأة األميز فاألميز .
وتبلغ المنافسة أوجها في نهاية العام الدراسي حيث تعلن
النتائج النهائية في حفل ختام األنشطة وقد بلغت األنشطة
موثقة مصورة بتقاريرها ما يزيد على ألف منشط للنادي
الواحد.
ومن خالل تقارير األنشطة المركزية وتقارير األندية
الطالبية يتم طباعة تقريرين للعمادة يشتمالن على أهم
اإلنجازات في كل عام ينصرم .

*وكيل عمادة شؤون الطالب لألنشطة
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كلية الرتب�ية تنظم حملة للتوعية بربامج ت�أهيل ذوي االحتياجات الخاصة
نفذت كلية التربية ٌممثلة
بقسم التربية الخاصة ،حملة
توعوية وتثقيفية تحت شعار
«معكم وبكم» ،يوم الخميس
الماضي ،الذي افتتحها سعادة
الدكتور علي بن محمد السيف
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
بمجمع العثيم مول ببريدة،
وذلك بهدف توعية المجتمع
بالبرامج التربوية والتأهيلية
الخاصة المستخدمة مع األفراد
ذوي االحتياجات الخاصة ،حيث
قام المشاركون في الحملة
بتوعية الزوار بتلك البرامج،
باإلضافة إلى كيفية دعم هذه
الفئة في جميع المجاالت ،وخاصة
في التعليم والتدريب والتوظيف،
وتعريف المجتمع بهم ،وتعزيز
مفهوم دمج ذوي االحتياجات
الخاصة في المجتمع ،وتشجيعهم
على الثقة بأنفسهم وقدراتهم من

جانب ،وتنمية قدرات العاملين
مع األفراد ذوي االحتياجات
أخر.
جانب
من
الخاصة
كما شملت الحملة  ،على عدة
أركان منها :ركن عن اضطراب
التوحد ،وركن الموهبة والتفوق،
وركن صعوبات التعلم ،وركن
اإلعاقة العقلية ،واضطرابات
النطق والكالم ،واإلعاقة البصرية،
حيث تضمن كل ركن التعريف
بالمفهوم الذي يعبر عنه واألسباب،
والتشخيص،
والخصائص،
والبرامج التدريبية والعالجية،
باإلضافة إلى إرشادات لآلباء
واألمهات في كيفية التعامل مع
ذوي االحتياجات الخاصة ،كذلك
ركن خاص لتقديم االستشارات
ألمهات ذوي االحتياجات الخاصة،
بحضور طالبات كفيفات من قسم
التربية قمن بتقديم بعض األعمال
للحضور.

الرشيدي يبت�كر نظام لحماية المواطنني من مكاتب التقسيط
مع كثرة انتشار مكاتب
التقسيط ،وازدياد عدد روادها،
دون المبااله بعواقبها التي قد
تقود بعض المقترضين منها
إلى العجز عن السداد ،وينتهي
به المطاف ليكون سجينًا بقضية
دين ،أطلق الطالب رائد عبداهلل
الرشيدي ،من كلية الحاسب
األلي بجامعة القصيم ،نظام حدود
اإللكتروني ،والذي يهدف إلى
حماية المواطن من أخذ أقساط
أكثر من مقدار دخله األساسي،
المقترض بعد
وأن اليقل راتب ٌ
اإلقتراض عن.50%
حيث قدم الطالب «الرشيدي»
النظم بعد إن قام بتطويرة ليقوم
بعرضه بالمهرجان الذي نفذته
عمادة شؤون الطالب تحت شعار

يوم الطالب إبداع وتميز ،بالبهو
الرئيسي بالمدينة الجامعية ،وقام
بشرحة لمعالي مدير الجامعة
األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الدواد خالل زيارته
لمعرض الكلية المشارك ،والذي
أبدى إعجابه بالفكرة مؤكداً أن
الجامعة سوف تقوم بتبني هذه
ومقدمًا معاليه شكره
المبادرةٌ ،
للطالب على حرصه وإهتمامه
لخدمة المجتمع.
ويقول «الرشيدي» خالل
لقائه بـ «صحيفة الجامعة» أن
فكرة هذا النظام الذي أطلق عليه
مسمى «حدود اإلكتروني» هو
أن يكون طالب القرض متبقي من
راتبه أكثر من  50%وفي حالة
انه اقل  ،يقوم المكتب بمنعه من

اإلقتراض وعدم إعطائه االقساط
؛ وتٌخلي الدولة مسؤليتها في
حال ان صاحب المكتب تخطى
النظام وقام بإقراضهٌ ،مضيفًا إذا
كان المقترض غير منتظم في
السداد مع المكاتب األخرى ،يقوم
النظام كذلك برفض إعطاء
القرض.
مؤكداً «الرشيدي» أن أملي
من خالل نظام حدود  ،ليس أن
أنهي مصطلح سجناء الدين ولكن
أكون على االقل خففت منهم
بشكل كبير وساعدت من نهوض
بلدناٌ ،مبديًا سعادته بأن يكون أول
نظام إلكتروني يتبناه معالي مدير
الجامعة من كلية الحاسب  ،وهذه
المبادرة هي سلسلة لمبادرات
اخرى تخرج من طالب الجامعة.

مدير الجامعة يستمع إلى شرح عن النظام

دراسات
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الساعة البيولوجية تساعد
األشخاص على الشفاء

إيقاعات الساعة البيولوجية تتحكم بالنوم ودورات
استيقاظ األفراد ،وتوجه وظائف الجسم األساسية ،بما
في ذلك التمثيل الغذائي ،وضغط الدم ،وحتى العمل
على مستوى الخلية الفردية التي تقوم بها جينات الجسم.
وفي الواقع ،كل خاليا الجسم لديها ساعتها
البيولوجية الخاصة ،والتي تتزامن مع درجة الحرارة،
والهرمونات ،وغيرها ،فيما تُنسق سيمفونية عمل الساعة
من قبل موصل واحد ،أي ساعة الدماغ البيولوجية
األساسية.
أما جائزة نوبل الممنوحة لثالثة علماء أمريكيين
ركزوا أبحاثهم على البيولوجيا الجينية والجزيئية

إليقاعات الساعة البيولوجية ،فتشير إلى مدى تأثيرها
على صحتنا .وأوضحت األستاذة في جامعة روكفلر
والباحثة في مختبر الدكتور مايكل يونغ ألينا باتكي،
أن اإليقاعات اليومية ال تتحكم فقط في السلوك البشري
وعلم وظائف األعضاء ،بل أيضا في الحيوانات والنباتات
وحتى الفطريات.
وأظهرت الدراسات أن اضطرابات ايقاعات الجسم
تساهم في اإلصابة بأمراض متنوعة مثل السرطان
والسكري .وقد بدأ العلماء في اآلونة األخيرة يتساءلون
عما إذا كان العكس قد يكون صحيحًا أيضاً :أي هل يمكن
أن نسترشد الشفاء من خالل إيقاع الجسم؟

الخل يساعد النباتات على مقاومة
الجفاف
عرف الخل منذ الحضارات القديمة وفي تراثنا
العربي واإلسالمي بفوائده الصحية والغذائية الكثيرة
لإلنسان .لكن دراسة علمية يابانية جديدة كشفت أن
فوائده تشمل كذلك النباتات من خالل زيادة قدرتها
على مقاومة الجفاف .فقد اكتشف باحثون يابانيون
تقنية جديدة لزيادة مقاومة عدد من النباتات للجفاف

باستخدام مادة الخل بعد أن الحظوا أن بعض النباتات
تمتلك في فترات الجفاف آلية بيولوجية إلنتاج مادة
الخالت  ،Acetateوهي ملح من مشتقات حمض الخل،
وتزيد هذه المادة من قدرة النباتات على التأقلم مع
ظروف نقص المياه .وقد نشرت نتائج الدراسة في
دورية «نيتشر بالنت» العلمية في شهر يونيو.2017

الشخص «السخي» أكرث
سعادة من غريه
حثت جميع األديان السماوية ،على أهمية
العطاء ،والتصدق على الفقراء والمحتاجين،
لما فيه من ثواب وأجر عظيم ،باإلضافة إلى أنه
يساعد فى التقرب إلى اهلل.
يقول الشاعر جون هولمز ،إنه ال توجد
ممارسة أفضل للقلب من الوصول إلى األسفل
ورفع الناس إلى أعلى ،وهذا ما أكدته دراسة
أجراها إرنست فهر وفيليب توبلر ،من جامعة
زيورخ.
أظهرت الدراسة ،أن االشخاص الذين
يتصدقون بالمال لمن يحتاجونه ،أكثر الناس
فرصا لإلصابة باألمراض النفسية.
سعادة ،وأقلهم ً
ووفقا لموقع « »psychologytodayالخاص
ً

بالطب النفسى ،أكد القائمان على الدراسة أن
السلوك السخى يمكن أن يمنحك حياة أكثر
سعادة.
ودرس الباحثان ،التأثير الناجم على مخ
اإلنسان بعد التصدق ،أو مساعدة الغير ،من
خالل دراسة ثالثة أجزاء من الدماغ المخطط
البطنى والمسئول عن اإلحساس بالسعادة فى
المخ ،والتقاطع الصدغى والمسئول عن اإلحساس
بالكرم ،والقشرة المدارية الجبهية والمسئولة عن
اتخاذ القرار.
ووجد الباحثان ،تفاعل مجاالت الدماغ
المرتبطة بالكرم والسعادة (بشكل أكثر كثافة
بأولئك الذين اختاروا إعطاء المال لآلخرين).
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عشر عالمات تحذير
لمرض الزهايمر  ..والتشخيص
المبكر مفتاح العالج
يعيش أكثر من  5ماليين أمريكي مع مرض
الزهايمر يومياً ،ويطور شخص واحد المرض كل 68
ثانية .وبحلول العام  ،2050من المتوقع أن يزيد عدد
المصابين بمرض الزهايمر بثالثة أضعاف.
و ُيعتبر مرض الزهايمر السبب الوحيد للوفاة من
بين األمراض العشرة األولى في الواليات المتحدة،
والتي ال يمكن الوقاية منها أو معالجتها.

ووفقًا للخبراء ،فإن التشخيص المبكر هو المفتاح
الرئيسي لمساعدة المرضى على العيش بشكل أفضل.
ويقول رئيس مجلس اإلدارة لجراحة المخ
واألعصاب في مركز سيدراس-سيناي الطبي الدكتور
كيث بالك« :أملنا هو أنه إذا تمكنا من تحديد المرضى
الذين يطورون المرض في وقت مبكر ،فإنه سيتيح
لنا فرصة أفضل للتدخل في تقديم العالجات ،ومن
المرجح أن تكون هذه العالجات فعالة».

صحة
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هل حساء الدجاج يحارب فعالً نزالت
الربد؟

«تقنية جديدة» تبشر بعالج أمراض
مستعصية
كشفت تجارب حديثة ،أن
تطوير تقنية مستخدمة في التعديل
الجيني يمكن أن يؤدي إلى عالج
أمراض مستعصية مثل السكري
والفساد العضلي.
وتعمل هذه الطريقة الجديدة
على تعزيز النشاط الجيني ،هي
تطوير لتقنية «كريسبركاس
بمقص
 »9وتشبه من قبل خبراء
ّ
الجينات.
وفيما تقتصر «كريسبر» على
تصحيح خلل الجينات ،من خالل
قطع األجزاء المصابة من الحمض
النووي ،تركز التقنية الجديدة على
اختيار جينات محددة وتنشيطها.

طالما رافقتنا حكمة الجدة
بضرورة تناول حساء الدجاج إذا
عانينا من نزالت البرد ،ولكن السؤال
الذي يطرح نفسه هو :هل حقًا تتمتع
هذه الوجبة بخصائص طبية؟
وأشارت إحدى الدراسات التي
نشرت في المجلة الطبية «تشيست»
أن حساء الدجاج قد يكون له آثار
مضادة لاللتهابات ،والذي يمكن أن
يخفف من أعراض التهابات الجهاز
التنفسي العلوي.
وقام الباحثون بدراسة حركة
الخاليا المتعادلة ،أي نوع من خاليا
الدم البيضاء ،إذ وجدوا أنها تنخفض
مع تناول الحساء ،ما يشير إلى آلية
محتملة مضادة لاللتهابات ،التي
يمكنها على األقل نظريًا التخفيف
من أعراض البرد.
وقال كاتب الدراسة الدكتور
ستيفن رينارد ،وهو أستاذ الطب
في مركز جامعة نبراسكا الطبي
في أوماها ،إن «هناك بعض المواد
(في حساء الدجاج) يمكنها أن تؤثر
على الخاليا في الجسم ،والتي من
المحتمل أن يكون لها بعص اآلثار
الطبية ،ولكن ما إذا كانت جيدة أو
سيئة بالنسبة للمرضى ،فنحن لم
نختبر ذلك».
ويمكن أن تساعد رائحة التوابل
والحرارة في حساء الدجاج على
تحسين حالة الجيوب األنفية،

وأعراض االلتهاب بين األشخاص
الذين يعانون من مشاكل في الجهاز
التنفسي ،وفقا لدراسة منفصلة
نشرت في «تشيست».
ُوضعت
للدراسة،
ووفقًا
جزيئات صغيرة لتقليد مجموعة
من البكتيريا أو الفيروسات ،في
أنوف  15متطوعًا من األشخاص
األصحاء .وقام الباحثون بقياس
نشاط الجسيمات لدى إدخالها قبل
وبعد الماء البارد ،والماء الساخن،
وحساء الدجاج.
وكان حساء الدجاج الساخن
أكثر فعالية من الماء الساخن في
تحفيز ما ُيعرف باسم نظام النقل
المخاطي ،على طول الجهاز التنفسي
العلوي والسفلي ،مما يسمح للجسم
بتخليص نفسه من الجسيمات
والعدوى.
و ُيعتبر نظام النقل المخاطي
مهمًا للتخلص من كل عدوى في
الجهاز التنفسي ،بما في ذلك نزالت
البرد.
ويساعد احتساء السوائل
الساخنة على تدفئة الجزء السفلي
من البلعوم األنفي ،والذي يمكن أن
يساعد أيضًا على تحسين األعراض،
ما قد يفسر السبب من وراء عدم
فعالية الماء البارد.
ويتفق الخبراء أن حساء الدجاج
يستحق التجربة ،عندما ُيصاب
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ويوضح الباحثون ،الذين نشروا
خالصة تجاربهم في مجلة «سيل»،
أن هذه الطريقة تج ّنب خطر إجراء
تعديل عن طريق الخطأ على جينات
ال ينبغي تعديلها ،وهو ما كان يسبب
مشكلة كبيرة.
وتفتح الخالصات العلمية
الجديدة ،الباب أمام استخدام طريقة
«كريسبر» لعالج أمراض شائعة
بين البشر.
كارلوس
خوان
وذكر
إيزبيسوا بيلمونته ،المشرف على
هذه األبحاث أن «دراسات عدة
أظهرت أن طريقة كريسبر يمكن
أن تستخدم بمثابة أداة عالج جينية»،

مضيفا« :كان هناك قلق كبير
من أن تؤدي إلى تحوالت جينية
غير مرغوب فيها ،لكننا تجاوزنا
المشكلة».
وتم إجراء التجارب على فئران
مصابة باضطراب كلوي حاد ،أو
داء السكري ،أو الفساد العضلي،
وتمكن الباحثون من استخدام تقنية
«كريسبر» لتعزيز نشاط جينات
محددة تقاوم المرض من دون
غيرها.
وقال فوميوكي هاتاكانا أحد
المشاركين في الدراسة« :نحن
راضون جدا عن النتائج التي حصلنا
عليها على الفئران».

الشخص بالمرض ،ويمكن أن يكون
مفيداً بسبب عدم القدرة على تناول
األطعمة الصلبة في حالة المرض.
وقالت كريستين سميث ،وهي
عالمة تغذية مسجلة ومتحدثة باسم
أكاديمية التغذية وعلم التغذية:
«يمكن لحساء الدجاج أن يقدم خياراً
غذائيًا كثيف المغذيات ،عندما يعاني
شخص من ضعف الشهية »،موضحة
أنه «يمكن أن يساعد أيضًا على زيادة
الترطيب خالل فترة المرض».
ووفقًا لسميث ،يحتوي حساء
الدجاج على مكونات توفر الكثير
من الفيتامينات والمعادن .وعلى
سبيل المثال ،يوفر الجزر فيتامين
(أ) للجسم ،وهو عنصر غذائي
يؤدي دوراً في االستجابة المناعية،
وتحتوي مرقة الدجاج على الزنك،
والتي قد تساعد في مكافحة البرد
عند استهالكها بكميات عالية .وقد
يساعد الدجاج في إصالح أنسجة
الجسم ويحتوي على سيستين وهو
مركب ثنائي الكبريتيد يتكون
جراء أكسدة جزأين من الحمض
األميني سيستئين.
وأوضحت سميث أن «مادة
الكوالجين في مرقة العظام أو
مرقة الدجاج يمكن أن تساعد في
عملية الشفاء ،ولكن األدلة العلمية
الحالية لدعم هذه النظرية غير
موجودة».

الناجون من السرطان في الطفولة أكرث عرضة ألمراض القلب
قالت دراسة أميركية إن واحدا من كل
 12بالغا عولجوا من السرطان في مرحلة
الطفولة قد يعانون من ارتفاع في ضغط الدم.
ويمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم
مشكلة للناجين من األورام السرطانية في
الطفولة ألن كثيرين منهم يعانون من
متاعب في القلب نتيجة تلقيهم عالجات
كيميائية وإشعاعية.
وقال الطبيب في مستشفى سان جود
لألطفال في مدينة ممفيس بوالية تينيسي
األميركية والذي قاد فريق الدراسة تود

جيبسون «من المالحظ أن الناجين في
دراستنا تزيد احتماالت إصابتهم بارتفاع
ضغط الدم».
وربطت أبحاث سابقة بين تناول أدوية
السرطان وبين ضعف عضلة القلب ،وأشارت
إلى وجود صلة بين بعض أنواع العالج
اإلشعاعي واضطرابات ضربات القلب والتلف
في الشرايين والصمامات.
وألن عددا متزايدا من المرضى يتحقق
لهم الشفاء من السرطان في مرحلة الطفولة،
يعيش كثيرون منهم لفترة طويلة كافية

لإلصابة بارتفاع ضغط الدم وغيره من
المشاكل الصحية المزمنة التي غالبا ما
تحدث مع التقدم في السن.
وأشار الباحثون في بحثهم المنشور في
دورية أمراض السرطان إلى أن الوفاة بسبب
أمراض القلب واألوعية الدموية تزيد بمعدل
ثمانية أضعاف لدى الناجين من السرطان في
مرحلة الطفولة ،مقارنة باألشخاص الذين
لم يصابوا باألورام في سنوات طفولتهم .كما
تزداد فرص إصابتهم باألزمات القلبية بمعدل
خمسة أضعاف.

وشملت الدراسة  3016بالغا عولجوا
جميعا من السرطان في طفولتهم وعاشوا
بعدها  10سنوات على األقل .وقالت الدراسة
إنه ببلوغهم سن الـ 30أصيب  13في المئة
منهم بارتفاع في ضغط الدم.
وبالمقارنة ،يعاني سبعة في المئة فقط
من األميركيين بين سن  18و 39عاما من
ارتفاع ضغط الدم ،بحسب إحصاءات مراكز
مكافحة األمراض والوقاية منها.
ووجدت الدراسة أن النسبة قفزت إلى
 37في المئة عند سن الـ 40وتجاوزت 70

في المئة في الـ .50وتقول مراكز مكافحة
األمراض إن بين السكان األميركيين ،هناك
 30في المئة فقط يعانون ارتفاع ضغط الدم
بين سن  40و.60
وال يبدو أن العالج الكيميائي أو
اإلشعاعي عامل مؤثر في اإلصابة بارتفاع
ضغط الدم.
ومن بين عيوب الدراسة أن الباحثين
قاموا بقياس ضغط الدم خالل زيارة واحدة
في كل فترة زمنية ،ما يجعل من الممكن
حدوث خطأ في التشخيص.

22

رياضة

العدد  22 | 59رب�يع األول  10 | 1439ديسمرب 2017

بعد حصول منتخبها بطالً لكرة القدم على مدار ثالث سنوات

«جامعة القصيم» تستعد الستضافة بطولة إتحاد الجامعات السعودية لكرة القدم
مازال منتخب جامعة القصيم
لكرة القدم يواصل مستوياته الملفتة
والتي أشاد بها خبراء االتحاد الرياضي
للجامعات السعودية على مدار خمس
سنوات ماضية ،بعد أن أستطاع المنتخب
ال لكرة القدم على مدار
أن يكون بط ً

ثالث سنوات متتالية.
من جانبه أكد ماجد الحربي
المشرف الرياضي بالجامعة أن منتخب
الجامعة لكرة القدم هذه السنة حصد
أربع نقاط
خالل ثالث جوالت بعد مواجهة

جامعة األمير سطام ،وجامعة الملك
عبدالعزيز وجامعة طيبة ،وظهر
بصورة جيدة ومرضية.
مشيراً أن الجامعة تشارك في
غالبية ألعاب بطوالت االتحاد الرياضي
للجامعات السعودية للعام الجامعي

الحالي ،منها األلعاب الجماعية
والفردية ،بعد أن تم وضع الخطة
الرياضية ،بمتابعة مستمرة من معالي
مدير الجامعة األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود ،ووكيل
الشؤون التعليمية الدكتور علي السيف.

ٌمبينًا أن جامعة القصيم ستستضيف
بطولة اتحاد الجامعات السعودية لكرة
القدم للصاالت في الفصل الثاني ،وقد
بدأ العمل فعليًا للتجهيزات الميدانية
للكرنفال الذي سيقام بالمدينة
الجامعية.

منتخب الجامعة «لالحتياجات الخاصة» يحل ثاني ًا ببطولة الجامعات السعودية
حقق منتخب جامعة القصيم
لكرة الهدف على المركز الثاني
في بطولة االتحاد الرياضي
للجامعات السعودية لالحتياجات
الخاصة ،والتي أقيمت في جامعة
الملك فيصل باألحساء ،مؤخراً ،
بمشاركة 11جامعة على مستوى
المملكة.
وكان منتخب أبطال
الجامعة قد قابل في منتخب
جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،وجامعة الملك
عبدالعزيز وجامعة الملك
فيصل ،ليتأهل منهما ويلعب دور
األربعة ويصل للنهائي ،إال أنه
خسر بفارق بسيط من األهداف،
توج رئيس
وفي ختام المنافسات ّ
اإلتحاد الرياضي للجامعات
السعودية الدكتور عبداهلل
البقمي ،الفرق الفائزة.
وفي سياق ٌمتصل  ،وصل
منتخب الجامعة لكرة التنس
األرضي إلى دور الثمانية في
التجمع الثاني من بطولة إتحاد
الجامعات باإلحساء ،بعد أن
أخرجه بطل المسابقة جامعة
الملك سعود بنيتجة .0-2

إعالم
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بعد حصوله على المرتبة الثالثة في استفتاء «بلومربغ»

ولي العهد يتصدر قائمة ترشيحات «التايم» لشخصية
العام بفارق كبري عن أقرب منافسيه
يتصدر صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن
عبد العزيز ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع ،االستفتاء
السنوي الذي تنظمه مجلة «التايم» األمريكية ،الختيار شخصية العام بحسب
التقليد الذي تتبعه المجلة منذ  90عاما ،حيث يتقدم بفارق كبير عن
أقرب منافسيه من زعماء وقيادات العالم في مجاالت السياسة واالقتصاد
واألعمال ،بحصوله على نسبة  %24من أصوات المشاركين في االستفتاء
من مختلف بقاع العالم ،وبفارق كبير عن أقرب منافسيه ،حيث لم
تتجاوز نسب بقية الشخصيات على تلك القائمة نسبة تتراوح بين  1إلى 6
في المائة .
وتخضع الترشيحات التي اعتمدتها «التايم» منذ عام 1927م إلى اختيار
«رجل العام» باعتباره الرجل أو الجماعة ممن تركوا أثرهم الكبير
على األخبار في الـ  12شهرا الماضية ،وقد فاز بها في عام
 2016الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،الذي كان فوزه
مفاجئا للمحللين ،بعدما هزم منافسته الديمقراطية
هيالري كلينتون ،وقبله بعام تم اختيار المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل شخصية عام 2015م ألنها
قادت أوروبا في مرحلة سياسية واقتصادية صعبة.
وقد جاء ترشيح سمو ولي العهد طبقًا لهذه
القاعدة نظراً للقرارات الكبرى التي اتخذها
على مدار العام وشغلت الرأي العام العالمي
وأثرت على االقتصاد العالمي كإعالنه عن
طرح شركة أرامكو لالكتتاب العالمي في
العام القادم والسماح للمرأة بالقيادة ،ما
يضيف  90مليار دوالر للبالد في 2030م،
باإلضافة إلى ما قام به ولي العهد وكان
لها أثر كبير على االقتصاد العالمي ومن
األخبار التي تداولتها الصحف العالمية
حول أهم قرارات سمو ولي العهد

اإلصالح االقتصادي ورؤية 2030
أحدث سمو ولي العهد تغييرات
كبيرة في البنية االقتصادية
للمملكة ،من خالل رؤية متكاملة
للمملكة في عام 2030م ،واتخذ
قرارات غير مسبوقة بهدف
إصالح االقتصاد وتنويع مصادر
الدخل ،وسعى إلى وضع المملكة
على مصاف الدول ذات القوة
االقتصادية الكبرى ،وهو ما جسده
من خالل رؤية  ،2030التي تؤطر
لوقف اعتماد المملكة في اقتصادها
على الموارد النفطية ،والتوجه
بمختلف
االستثمارات
نحو
أشكالها ،وكان لهذا التوجه تأثيره

على االقتصاد العالمي خاصة من
خالل فكرة طرح نسبة من شركة
«أرامكو» العمالقة لالكتتاب
العالمي ،باعتباره أكبر اكتتاب
في التاريخ ،باإلضافة إلى مساعي
سموه لتصحيح االقتصاد ،حيث
التزمت المملكة بتقديم مبلغ
 20مليار دوالر لمجموعة بالك
ستون ،من أجل البدء بمشاريع
استثمارية في الواليات المتحدة
فضل عن االلتزام
األمريكية،
ً
بمبلغ  45مليار دوالر لصندوق
ماسايوشي سون لتعزيز الرؤية
االقتصادية.

مشروع نيوم
أطلق ولي العهد رئيس
مجلس إدارة صندوق االستثمارات
العامة ،في شهر أكتوبر الماضي
مشروع منطقة «نيوم» ،التي
تقع في الشمال الشرقي للملكة
وترتكز على  9قطاعات استثمارية
متخصصة وهي:
مستقبل الطاقة والمياه
ومستقبل التنقل ومستقبل
التقنيات الحيوية ومستقبل
الغذاء ومستقبل العلوم التقنية
والرقمية ومستقبل التصنيع
المتطور ومستقبل اإلعالم
واإلنتاج اإلعالمي ومستقبل

الترفيه ومستقبل المعيشة الذي
يمثل الركيزة األساسية لباقي
القطاعات ،برأس مال متوقع
يقارب  500مليار دوالر ،من
صندوق االستثمارات العامة،
المستثمرين
إلى
باإلضافة
المحليين والعالميين .وقد تصل
مساهمة المشروع في الناتج
المحلي اإلجمالي للمملكة إلى 100
مليار دوالر بحلول عام 2030م ،بل
قد تتجاوز ذلك ،باإلضافة إلى
أن الناتج المحلي للفرد في هذه
المنطقة الخاصة سيكون األعلى
في العالم.

السماح للمرأة بقيادة السيارة
من أبرز القرارات الت 
ي
ي العه د وينتظر
اتخذه ا سم و ول 
أن تحقق عائداً اقتصاد ًّيا كبيراً
ح للمرأ ة بالقيادة،
للمملكة  ،السما 
حيث من المتوقع أن يضيف
ك  90مليا ر دوال ر لالقتصاد
ذل 
ل عام ،  2030وجا ء هذا
بحلو 
القرار ليحدث صدى كبيراً في
وسائل اإلعالم العالمية ،كما
ي باإلشادة
تقبل ه المجتم ع الدول 

والترحيب ،ومن المنتظر تنفي ذ
هذا القرار العام القادم ،في خطوة
غير مسبوقة بالمملكة.
وتقدم سمو ولي العهد على
عدد كبير من رؤساء الدول
ورجال المال واألعمال في
ت التي
ي عد د األصوا 
العال م ف 
رشحته كأهم شخصيات العام
ى الصعي د الدولي  ،ومنهم
2017عل 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب،

والرئيس الروسي فالديمي 
ر
الفرنسي
والرئيس
بوتين
ل ماكرون  ،ورئيس
إيمانوي 
ن ترودو،
ي جاستي 
الوزرا ء الكند 
ن أقرب
متقدمًا بنسب ة كبير ة ع 
منافسيه ،ومرشحة الرئاسة
األمريكية هيالري كلينتون
ق جيمس
ي الساب 
ي آ 
ف ب 
ر أ 
ومدي 
كومي.
ل تصد ر ولي
ي حا 
ر أن ه ف 
يذك 

العهد لهذه القائمة فإنه سيصب 
ح
ثاني شخصية سعودية تتصدر
ف مجل ة التاي م بع د الملك
غال 
ل سعود
ز آ 
ن عب د العزي 
ل ب 
فيص 
 -رحمه اهلل  -الذي حصل عليها
ل شخص
ي عام 1974م ،كأو 
ف 
ل قراره
ي بفض 
ن العال م العرب 
م 
الشهير بقطع النفط عن الواليات
ن مع
المتحد ة األمريكي ة بالتزام 
حرب أكتوبر1973م.
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كاريكاتري

من اآلخر

فهد بن نومه

الدور األساسي إلدارات اإلعالم

مدير الجامعة يصادق على قرار لجنة التحقيق

سحب ترخيص بيت خربة لقيامه باإلعالن عن
أعمال ال تندرج ضمن مجاالته
األستاذ
معالي
صادق
الدكتور عبد الرحمن بن
حمد الداود مدير الجامعة
على قرار لجنة التحقيق
بمعهد الدراسات والخدمات
االستشارية بالجامعة ،بسحب
ترخيص بيت الخبرة «إبداع
للخدمات والتطوير» ،ومنع
رئيس بيت الخبرة من التقدم
لطلب ترخيص بيت آخر.

وقد توصلت لجنة التحقيق
المنعقدة من قبل مجلس معهد
الدراسات والخدمات االستشارية
بالجامعة إلى أن بيت الخبرة
المذكور يقدم خدمات ال
تندرج ضمن المجاالت التي
بموجبها تم منحه التصريح،
كما أنه يقدم خدمات للباحثين
وطالب الدراسات العليا بما
قد يؤدي إلى تجاوز الحد

المقبول في مساعدتهم وفقًا
لألعراف العلمية كتقديم
تحليل إحصائي مفصل للدراسة
خدمات
لتقديم
باإلضافة
مخالفة ألعمال بيوت الخبرة
المماثلة كخدمات التغليف
والتجليد وخدمات التعقيب
وإخالء الطرف ،لذا ولتلك
األسباب فقد اتخذ مجلس
المعهد القرار بسحب الترخيص.

مهمة أي دائرة إعالمية تابعة لجهة هو إبراز إنجازات المنظمة
التابعة لها بشكل يتناسب مع كل مرحلة وحدث  ،ولكن في التعليم
وخصوصًا في الجامعات أعتقد أننا لسنا بحاجة لملعومات عامة أو
ال لتصدير وإبراز المنجزات العلمية
أخبار فقط ولكن نحتاج فع ً
واألبحاث والدراسات والمعلومات التي تخدم المجتمع األكاديمي
والبحثي والمجتمع بشكل عام.
وخصوصًا أننا نعيش عصرا تجذبه األرقام والدراسات بعيداً عن
األخبار الهامشية التي تعودت بثها إدارات العالقات العامة في أي
جهة والتي ربما اعتادت فقط صياغة األخبار التي تكون مشبعة
بالملعومات العامة  ،التي ال تناسب المرحلة التي نعيشها حاليًا أو
التي تعيشها وسائل اإلعالم.
والجامعات لها خصوصية في تصدير المعلومات بجميع أنواعها
ألنها تعتبر المصدر المهم في جميع تخصصات الحياة الشرعية
والسياسية والطبية واالقتصادية وغيرها من التخصصات الكثيرة
للجامعات .
ونحن في مركز اإلعالم واالتصال بالجامعة نحاول جاهدين في
أن نكون مركز ا لتصدير معلومات ودراسات وإنجازات الجامعة
بالشكل الذي يرتقي بها من خالل العديد من القنوات واألدوات
اإلعالمية التي تملكها الجامعة وبأشكال النشر ( المقروء ،والمرئي،
والمسموع ،واإللكتروني) لتكون هذه المعلومات مصدرا ومرجعا
لمن يبحثون ويهتمون بها وإثراء للمحتوى العربي في اإلنترنت.
ونفخر بأن تكون هذه الصحيفة إحدى األدوات اإلعالمية لدى
الجامعة و التي أنتم جزء منها طالبًا وأعضاء هيئة تدريس
وموظفين  ،والتي حظيت بمباركة صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم ومعالي مدير الجامعة
د.عبدالرحمن بن حمد الداود الذي كان حريصًا أن تصدر هذه
الصحيفة لتبرز هذه األهداف وتكون بشكل أسبوعي باإلضافة
للنسخة اإللكترونية وباللغتين العربية واإلنجليزية لنخاطب من
خاللها العديد من الجماهير ونوصل رسالة الجامعة.
*رئيس التحرير

على السريع !..
توجد في الجامعة العديد من المساحات التي
لو تم إست�ثمارها مع بعض المطاعم المشهورة
او الكافيهات المعروفة لكانت أفضل من عدم
استغاللها بشكل إي�جابي  ،نتمنى أن نرى ذلك في
القريب العاجل ..
« ليس بالضرورة أن ت�كون عبقريا لكي تست�ثمر جيدا»
وخصوصا جانب الطالبات من
تعاني بعض الكليات
ً
«فقر» في األنشطة الطالبية والمبادارت في ظل
دعم من قبل إدارة الجامعة لجميع االنشطة التي
تصب من مصلحة الطالب ..
فهل قصور من الكليات أم من الطلبة ؟

