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الملك من قبة الشورى:
«رسالتنا للجميع ال مكان بيننا لمتطرف يرى االعتدال انحالالً»
منسوبي وقيادات الجامعة:

كلمة الملك سلمان أكدت على االعتدال والوسطية ومحاربة الفساد بجميع أشكاله
عرب عدد من منسوبي الجامعة عن اعتزازهم وافتخارهم لما
تضمنته كلمة خادم الحرمي�ي الشريفني الملك سلمان بن
عبدالعزي�ز حفظه اهلل من مضامني مهمة أكدت على تطبيق
شرع اهلل وااللتزام بالعقيدة اإلسالمية السمحة ومحاربة
التطرف واالنحالل ومحاربة للفساد بجميع أنواعه في خطابه
يوم األربعاء ،خالل افت�تاحه أعمال السنة الثانية من الدورة
السابعة لمجلس الشورى

عرب عدد من منسوبي الجامعة
عن اعتزازهــم وفخرهم ملا تضمنته
كلمة خــادم الحرميــن الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز حفظه
الله من مضامــن مهمة أكدت عىل
تطبيق رشع الله وااللتزام بالعقيدة
اإلسالمية السمحة ومحاربة التطرف
واالنحالل ومحاربة الفســاد بجميع
أنواعه .
وقد عرب الدكتور محمد السعوي
وكيــل الجامعة باعتــزازه بالكلمة
التاريخية التي ألقاها امللك موضحا ً
ان الخطوات التنموية التي تســر
عليهــا اململكة يف إعادة هيكلة بعض
األجهزة الحكومية تأتي ضمن التوجه
العام لسياســة الدولة التطويرية يف
كافة املجاالت بمــا يعود بالنفع عىل
املواطن يف الدرجة األوىل.
وبني « الســعوي» أن يف حديث
خادم الحرمني الرشيفني ملسنا الكثري
من وضوح الرؤية للسياسات املحلية
والتي نصت عليها رؤية  2030من
خطط وبرامج تنموية تســتهدف
إعداد اململكة للمستقبل الواعد.
مشــرا ً إىل أن خطــاب امللك -
حفظه الله  -يوضح سياسة اململكة
داخليًا وخارجيًاـ الذي أكد من خالله
عىل املنهج الراسخ لدولتنا الرشيدة
بالحفاظ عىل الثوابت الدينية ،واألخذ

بمبدأ الشورى.
وأوضح األستاذ الدكتور عيل بن
محمد السيف وكيل الجامعة للشؤون
التعليمية أن الكلمة حملت يف ثناياها
الكثري من الرسائل املهمة التي تؤكد
عىل أن هذا البلد يســر يف ظل هذه
القيادة الحكيمة بخطوات متسارعة
نحو مرحلة تاريخية جديدة تشهدها
اململكة ،بما يحفظ الدين اإلســامي
والعادات والتقاليــد ،ويتماىش مع
تحقيق الرؤية الطموحة .2030
وأضاف « السيف»  أن التوجّ ه
الحازم الــذي يقوده خادم الحرمني
الرشيفــن يف مكافحــة ومحاربة
الفســاد ومحاســبة املتورطني فيه
 ،يؤكــد عزم القيادة عــى مواجهة
الفســاد بعدل وحزم لتنعم بالدنا
بإذن الله بالنهضــة والتنمية التي
يرجوها كل مواطن» وهذا ما ملسناه
من كلمة امللك التي اكدت عىل ذلك»
ومن جهته قال األستاذ الدكتور
أحمد بــن إبراهيم الرتكــي وكيل
الجامعة للدراســات العليا والبحث
العلمي أن كلمة امللك سلمان والتي
أكدت عىل املبادئ والقيم التي قامت
عليهــا اململكة العربية الســعودية
حينما وحَّ د املؤســس طيب الله ثراه
شــتات البالد عىل الكتاب والســنة

علي السيف

وأرىس العدل وأشــاع املساواة ونرش
ثقافة الشــورى حتى جمع الله له
القلــوب بعد شــتات وفرقة وأغنى
البالد بعد فقر وفاقة ونرش العلم بعد
جهل وضاللة.
مبينــا ً « الرتكــي « بقوله « :
أن خطــاب امللك ســلمان حفظه
الله تضمن محاور متعددة رسمت
بمجملها سياسة اململكة الثابتة تجاه
قضاياهــا الداخليــة والخارجية يف
الحارض واملســتقبل .وكان يف مطلع
املحــاور التي تضمنهــا الخطاب
املبــارك التأكيد عىل رضورة تحقيق
الوســطية واالعتدال قــوال وفعال
وتعامال ,فال مكان للتطرف والغلو
والتشدد ,تلكم املناهج والسلوكيات
التي أطفأت سماحة اإلسالم ووارت
رحمته للعاملني وكانت سببا ً مبارشا ً
يف اســتعداء دول املــرق واملغرب
عىل األمتني العربية اإلســامية ,مع
رضورة أال تُســتَغل الحــرب عىل
هــذا النهج املعوج لنــر االنحالل
والتفســخ ,فكال طريف قصد األمور
مرفوض ومحارب».
ويضيــف الرتكــي  »:ومن
القضايا التي أكد عليها خادم الحرمني
يف خطابه ســعي الدولــة الحثيث
إىل إرســاء قواعد التنمية والتطوير
النوعي لالقتصــاد بما يضمن تنوع
مصادره واســتدامتها ,مشريا ً إىل أن

محمد السعوي

مصلحة املواطن وحاجاته واستقرار
ٌ
أسايس ومحو ٌر مُؤثر
هدف
معيشته
ٌ
يف كل االســراتيجيات والسياسات
التي تتخذها الدولة يف مجال التطوير
االقتصادي .كما نــوَّه بميض الدولة
ُقدُما يف محاربة الفســاد ومحاسبة
الفاسدين ,األمر الذي سيزرع مفهوم
الرقابــة الذاتية ويغــرس النزاهة
والحرص الصادق عــى ممتلكات
الدولــة ومرافقها لدى جميع رشائح
املجتمــع .ويف خطابــه حفظه الله
تناول أهميــة تنمية القطاع الخاص
وعناية الدولة بــه وأنه توأم للقطاع
الحكومــي يف توفري فــرص العمل
ورشيك يف التطوير الشــامل ودعم
االقتصاد واالهتمام بمصلحة الوطن
واملواطن».
خاتمــا ً بــأن خطــاب خادم
الحرمــن الرشيفني الــذي تميز
بشموليته املحكمة ولهجته الصادقة
وتطلعاتــه الطموحــة يؤكد بإذن
الله وعونه صحــة الخطوات ودقة
السياســات ووضــوح الغايــات
واألهداف ,األمر الذي يجعل املواطن
يشعر بثقة وأمان كبريين بأن اململكة
ســتظل بحول الله قائــدة للعاملني
العربي واإلســامي ,تتســم بثبات
السياســة وتنعم بالرخــاء واألمن
واالستقرار وترتقي يف سلم الحضارة
والنهضة يف كل ميادين الحياة.

أحمد الرتكي

من جهتهــا أوضحت الدكتورة
عواطــف الســيف عميــدة مركز
الدراسات الجامعية للطالبات أن ان
كلمه خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبد العزيز والتي القاها
يف مجلس الشورى لتؤكد يف حقيقه
االمر عىل اهتمامه حفظه الله يف املقام
االول عىل ثبات الكيان السعودي من
وطن ومواطن عىل حد سواء  ،وذلك
من خالل القواعــد الثابتة للمنهج
الذي تســر عليه اململكــه العربيه
الســعوديه منذُ توحيدها ( القرآن
والسنه ) .
واشــارت الدكتوره عواطف ان
الكلمه حملت الكثري من املعاني حيث
احتوت عىل مضامــن مضيئه تؤكد
عىل حفظ األمن وتحقيق االســتقرار
وهذا هو الطريق الواضح إىل التنميه
الدائمه والتي تعكــس مدى اهتمام
القياده بأمن واستقرار الوطن ورسم
مالمح املســتقبل بما يحقق تطلعات
وأماني املواطنني من الجنســن يف
التنميه الشــاملة  ،فتوجيهه لتسخري
كل االمكانــات التي تخــدم الوطن
واملواطن وتوفر أسباب الراحه له لهي
حان عىل ابنــاءه وتحقيق
رؤيه اب ٍ
مستقبل مرشق له .
ومن ناحيتها استهلت الدكتورة

أســماء بنت صالح العمــرو عميدة
كلية العلوم واآلداب بمحافظة رياض
الخرباء يف بداية حديثها ببيت الشعر :
« َو ُكـــ ُّل َشجَ ـــاعَ ةٍ ِف ا َملـــ ْر ِء
تُ ْغنِـي *** وال ِمثْـ ُل َّ
الشجَ ـاعَ ةِ ِف
الحَ كِيـ ِم»
مؤكــدة أن كلمة امللــك أثلجت
صدر كل ســعودي محــب لوطنه
قائلــة  »:وكلمة األب العطوف ،وامللك
املبجل ،والقائد الحازم ،أثلجت صدر
كل ســعودي محب لوطنــه ،فمن
محاربة للفساد بشتى طرائقه ،ودعم
لالقتصــاد الوطنــي بكافة رشائحه
ومنابعه».
ومضيفــة « :إذا اقرتنــت
الشــجاعة مع الحكمة ساد الحزم
وانتهى الضعف والهوان ومســرتنا
التنموية إذا سارت بتخطيط مدروس،
وخطى حكيمة ،وقرارات مقننة ،نَعِ م
البلد وازده ،وفاق وتطور .فحريّ بكل
فرد اســتلهم خريات البالد أن يشكر
الله عىل نعمة القائــد ونعم القيادة،
التي جعلــت أمانينا تســمو فوق
رفاهيتنا ،وتعــزز مبادئنا ،وتنهجنا
الرصاط املســتقيم بال إفــراط وال
تفريط»
مختتمة حديثها بالدعاء لخادم
الحرمني الرشيفني بالعزة والتمكني.

أخبار الجامعة
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سيدشن عدد ًا من المشاريع اإللكرتونية

مدارات

وزي�ر التعليم يزور الجامعة اليوم األحد

أحمد العيسى

يزور معايل الدكتور محمد العيىس
وزير التعليم ،اليــوم األحد الجامعة،
حيث سيدشن معاليه عددًا من املشاريع
الجديدة واإللكرتونية ،باإلضافة لجولة
عامة عــى مرافق ومشــاريع املدينة
الجامعية يف املليداء ،و يطلع عىل العديد
من املشــاريع التنموية التــي تقيمها
الجامعة ..
وســيعقد « العيىس» خالل جولته
لقــا ًء مفتوحً ا ،مع منســوبي الجامعة
من وكالء وعمــداء وعميدات العمادات
والكليات ومدراء اإلدارات وموظفيها يف
حوار مفتوح.
عبدالرحمن بن حمد الداود

شؤون الطالب تطلق برنامج «است�ثمر بوعي»
بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية
أطلقت جامعة القصيم ممثلة
بعمادة شــؤون الطالب برنامج
«استثمر بوعي» بالتعاون مع هيئة
سوق املال الســعودية «تداول»
وذلك ضمن مبــادرات الجامعة
التي تهــدف إىل رفع مســتوى
الوعي املايل واالستثماري يف طالب
الجامعة واملجتمع بشكل عام ،من
خالل توفري املصــادر واألدوات
الالزمة لذلك ،وتثقيف األفراد حول
أساسيات االســتثمار وتأهيلهم
التخاذ قرارات استثمارية واثقة.
ويستهدف برنامج «استثمر
بوعي» املهتمني باالســتثمار من
متمرسني ومبتدئني بغض النظر
عن مستوى خربتهم ،وتم تصميمه

77

بنا ًء عىل ثــاث ركائز هي التعليم
والتفاعل والتطبيق ،حيث يحتوي
عىل بوابة تعليمية يمكن للمستفيد

الخربة واملهتمني واستشــارتهم،
كذلك يقدم الربنامج فرصة فريدة
لتجربة االسرتاتيجيات االستثمارية

التعرف من خاللهــا عىل مبادئ
االســتثمار وأساسيات التداول يف
السوق املالية السعودية ،كما يقدم
الربنامج فرصة للتسجيل يف دورات
تدريبية والتفاعــل مع أصحاب

املختلفة وتطبيقهــا عىل منصة
تداول افرتاضية تحاكي ســوق
األسهم السعودي الحايل.
ويأتي الربنامــج إدراكا ً من
الجامعة بأهمية استثمار العقول

وتوعية األفراد حول أساســيات
االستثمار إلكسابهم الثقة الالزمة
التخــاذ القرارات االســتثمارية،
كما يتماىش الربنامــج مع رؤية
اململكة  2030التي تدعو إىل تهيئة
واســتثمار كفاءاتنا البرشية بما
يسهم يف دفع عجلة التنمية وجذب
املزيد من االستثمارات.
وســيطلق الربنامج مسابقة
اســتثمارية يف منصــة التداول
االفرتاضية عىل مستوى الجامعة،
بهدف تشجيع املهتمني باالستثمار
عىل خــوض تجربة اســتثمارية
افرتاضيــة يســتطيعون مــن
خاللها تحدي أنفســهم واختبار
معلوماتهم املالية يف بيئة آمنة.

«بحث ًا دولي ًا ومحلي ًا» تمكن كلية الزراعة
من جائزة المراعي

حصل قسم الطب البيطري
بكلية الزراعة والطب البيطري
بالجامعة ،مؤخرا ً عىل عدة دروع
وجوائز وذلك خالل حفل «جائزة
املراعي» املقــام برعاية معايل
األستاذ الدكتور محمد العوهيل
مدير جامعة امللك فيصل وذلك
نظري جهودهم ،وإسهاماتهم يف

خدمة الثروة الحيوانية بمختلف
مناطق اململكة ،وتقام االحتفالية
السنوية للطبيب البيطري ،التي
ترعاها رشكــة املراعي ،وتتوىل
اإلرشاف عليها الجمعية الطبية
البيطرية الســعودية منذ العام
.2009
ويف نهايــة الحفــل قــام

03

«العوهيل» مديــر جامعة امللك
فيصل ،بتكريم األستاذ الدكتور
رضار رفعــت إبراهيم أســتاذ
التوليد والتناســليات والتلقيح
االصطناعــي بكليــة الزراعة
والطــب البيطــري بجامعــة
القصيم الذي حــاز عىل جائزة
املراعي للباحث املتميز يف الطب

البيطري لعام  1438هـ ،بـ 77
بحثًا دوليًــا و محليا ،باإلضافة
لـ  27ورقة علمية منشــورة يف
مؤتمرات دوليــة ومحلية ،كما
حصــل الطالب «يزيــد العيد»
بكلية الطب البيطري عىل جائزة
املراعي للطالب املتفوق يف الطب
البيطري.

خطاب ملك
وثوابت وطن
تضمنت كلمة خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز حفظه الله يف افتتاح أعمال السنة الثانية من
الدورة السابعة ملجلس الشورى جملة من املضامني والدالالت
التي تؤكد السياســة التي تنتهجهــا اململكة يف التعامل مع
املوضوعات والقضايــا املحلية واإلقليميــة والدولية ،فقد
أكد امللك املفدى عىل منهج هذه البالد منذ أن أسســها امللك
عبدالعزيز رحمه الله بتطبيق رشع الله ،وااللتزام بالعقيدة
اإلســامية ،وعىل العدل يف جميع األمــور ،وموقف اململكة
الثابت والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية ،ودور اململكة
يف مواجهــة نزعة التدخل يف شــؤون دول املنطقة وتأجيج
الفتن الطائفيــة ،كما حملت الكلمة الكريمــة التأكيد عىل
رؤية اململكة ( )2030وما تحمله من خطط وبرامج تنموية
واعدة ملستقبل اململكة ،إضافة إىل قرارات إعادة هيكلة بعض
األجهزة الحكومية ،وتعزيز أمن الوطن ومكافحة الفســاد،
وزيادة مشــاركة املواطنني واملواطنات يف التنمية الوطنية،
وتوجيه الوزراء واملسؤولني لتسهيل اإلجراءات وتوفري مزيد
من الخدمات بجودة عالية ألبناء الوطن والتوسع يف عدد من
الربامج التي تمس حاجات املواطنني الرئيســة ومن أهمها
برنامج اإلســكان ،وتثمن دور القطاع الخاص كرشيك هام
يف التنمية ودعمه االقتصادي الوطني ،والتوســع يف توظيف
شــباب الوطن وشــاباته وتوطني التقنية ،ومما تضمنته
الكلمة امللكية أنه المكان بيننا ملتطرف يرى االعتدال انحالال ً
ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه.
إن هذه الكلمــة الضافية هي بمثابــة خارطة طريق
ومنهجية عمل لرؤية اململكة يف التنمية والبناء والتعامل مع
قضايا الوطن الداخلية والخارجية يف الحارض واملســتقبل،
فالوســطية واالعتدال ومحاربة التطــرف هي املنهج الذي
تسعى اململكة إىل ترسيخه وتأكيده لتصحيح النظرة السلبية
عن اإلسالم ،كما أن محاربة الفساد وتعزيز النزاهة وامليض
يف طريق التنميــة والتحديث وتمكني املرأة من املشــاركة
يف التنميــة وصناعة القرار ،وتعزيــز دور القطاع الخاص
يف الرشاكة التنموية والعمل عــى تنويع مصادر اإليرادات
واستدامتها جميعها تمثل العناوين الرئيسة يف رؤية اململكة
ومنهجها التنموي ،حفظ الله هذا الوطن وقيادته وأهله وأدام
علينا نعمة األمن واألمان إنه سميع مجيب.

مدير الجامعة
ت�كريم الفائزي�ن

ahmaldawood
ahmaldawood
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ورشة عمل «مؤشرات األداء األساسية
والمقارنة المرجعية» في كلية الشريعة

طالب كلية العلوم الصحية خالل تقديم الخدمات

أقامت عمادة التطوير والجودة
مؤخرا ً ورشة عمل بكلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية تحت شعار
«مؤرشات األداء األساسية واملقارنة
املرجعية» ،مســتفيدا ً من الورشة
ما يزيد عن  30عضوا ً من أعضاء
هيئــة التدريس بالكليــة ،وذلك
ضمن الجهود املبذولة يف مرشوع
اعتماد برنامــج الرشيعة وطنياً،
بحضور عدد كبري من أعضاء هيئة
التدريس.

وقد تناولت مخرجات الورشة
عدة نقاط ومحــاور ومن أهمها
آلية بنــاء واختيار مؤرشات األداء
وقياســها ،باإلضافــة إىل كيفية
إجراء املقارنة املرجعية الداخلية
والخارجية ،وكيفية تحليل مؤرش
األداء ،وإكمــال دائــرة الجودة
بالخطط التنفيذيــة للتوصيات،
وبمشاركة فعالة وإعداد متوافق
مع متطلبات الكلية.
الجديــر بالذكــر أن كلية

الرشيعة والدراســات اإلسالمية
تستعد إلجراء االعتماد الربامجي
الوطني لربنامــج الرشيعة ،ويف
نهايــة الورشــة قدم األســتاذ
الدكتور خالد بــن عبدالعزيز أبا
الخيل عميد كلية الرشيعة شكره
وتقديــره للجهود التــي تبذلها
عمادة التطوير والجودة ،لربنامج
الرشيعة وكافــة برامج الجامعة
نحــو مزيد من الرقــي يف عملية
الجودة.

 100مستفيد من برنامج كلية العلوم
الصحية بالرس
واصلــت كليــة العلوم
الصحية التطبيقية بمحافظة
الــرس ،تقديــم خدماتهــا
الطبية وذلــك ضمن برامجها
املجتمعية التي تستهدف عددا
من املدارس الحكومية لزيادة
الوعي والتثقيف الصحي لدى
املجتمــع يف املحافظة ،حيث
نفــذت الكلية ممثلة بقســم
صحة الفم واألســنان زيارة
للكلية التقنية بمحافظة الرس
باإلضافــة إىل زيارة إىل مركز

التأهيل الشــامل بالبكريية،
واســتفاد أكثــر مــن 100
شخص.
حيث شــارك عــدد من
طالب وأعضاء هيئة التدريس
يف تنفيذ الربامج التي اشتملت
عىل محــارضات توعوية عن
أهميــة نظافة األســنان عىل
صحة اإلنســان؛ كذلك عمل
كشــف ميداني ملنســوبي
اإلدارات واملستفيدين ،وتوزيع
املطويــات التثقيفية الصحية

ا ٌملتعلقة بذلك.
ّ
من جانبه بــن الدكتور
عبدالله الرثيــع عميد الكلية
أن هــذه الحمالت تأتي ضمن
الخدمات التي تقدمها الكلية
يف خدمة املجتمــع من خالل
أقســامها الصحية يف مجال
األســنان والتغذية الصحية
الســليمة مؤكــدا ً أن الكلية
أعدت برامجها التي اشتملت
عىل زيــارات ميدانية للجهات
الحكومية واملدارس.

صورة جماعية في ختام ورشة العمل

كلية اللغة العرب�ية تقيم دورة في
التوثيق اإللكرتوني لطلبة الدراسات العليا
تقيــم وكالــة كليــة اللغة
العربية والدراســات االجتماعية
للدراســات العليا يــوم االثنني
1439/03/23ه دورة تدريبية
بعنوان (مهارات استخدام مواقع
التوثيــق االلكرتونــي ملصادر
املعلومــات يف البحــت العلمي)
وتتمثــل محــاور الــدورة يف

التعريف بأشــهر مواقع وبرامج
التوثيق التعليمي وكيفية التعامل
معها وكيفية عمل قائمة للمراجع
واملصادر بأسهل الطرق وكيفية
صياغة االستشــهادات املرجعية
(التوثيــق العلمــي) يف البيئة
االلكرتونية.
وكانــت وكالــة الكلية قد

نظمــت عــددا ً من الــدورات
التدريبية مؤخرا ً اســتهدفت من
خاللها طلبة الدراســات العليا
لزيادة مهاراتهم يف البحث العلمي
النتــاج كفاءات علميــة وبحثية
تفي باحتياجــات العمل وترفع
من قدراتهم التنافسية يف مجال
البحث العلمي.
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تنظمه كلية الصيدلة ،ويتناول عدة قضايا صيدالنية

المؤتمر الدولي للصيدلة المجتمعية بالمملكة
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مدير الجامعة يهنئ «اليحيى»
بمناسبة حصوله على جائزة
أفضل مهندس

مدير الجامعة واليحيى

هنأ معــايل األســتاذ
الدكتور عبدالرحمن بن حمد
الداود مدير الجامعة ،األستاذ
الدكتور ســليمان اليحيى
عضو هيئة التدريس يف كلية
الهندسة ،بمناسبة حصوله
عىل جائــزة أفضل مهندس

المدينة الجامعية

تقيم الجامعة املؤتمر الدويل
للصيدلــة املجتمعية يف اململكة،
والذي تُنظمه كلية الصيدلة خالل
الفرتة من ١٤٣٩/٠٥/٢٩-٢٧ه
املوافق ٢٠١٨/٠٢/١٥-١٣م،
يف مركز امللــك خالد الحضاري
بربيــدة ،ليســتهدف الصيادلة
واملتدربني واملقيمني ،كذلك طالب
التخصــص ،والفنيني ،ومقدمي
الرعاية الصحية لألخرين.
ويتناول املؤتمر عدة محاور
منهــا الصيدلــة املجتمعية يف
اململكة واملمارسة املثىل لضمان
التحكــم يف رصف واســتخدام

األدوية ،باإلضافة اىل خلق ثقافة
مبنية عىل القيــم يف الصيدليات
املجتمعيــة ،ودور املمارســن
واملنظمــن والجمعيات املهنية،
كذلــك دور صناعــة الدوائية
يف تعزيــز املمارســات املثىل يف
الصيدليــات املجتمعية ،ودور
الصيدليــات يف التحكم برصف
املضادات الحيوية وكيفية تقليل
مقاومة املكروبــات للمضادات،
والتحديات والفرص التي تواجه
ممارسة الصيادلة السعوديني يف
الصيدليات  ،والصيدلة املجتمعية
يف ضوء برنامج التحول الصحي

الوطني».
مــن جانبه أكــد الدكتور
«منصور الرشيــدة» عميد كلية
الصيدلة ،أن هــذا املؤتمر يأتي
إستكماال ً ملسـرية الكلية يف دعـم
وتشـجيع أواصـــر التواصـل
العلمي بني املتخصصني يف املجال
الصيــديل وتفعيل االســتفادة
مـن مخرجاته امتدادا للــدور
الريـادي يف تطوير وتوفري البيئة
العلمية يف تخصص الصيدلة.
وأضــاف «الرشيــدة» ان
املؤتمر العلمي يعــد األول من
نوعه يف مجـــال الصـــيدلة

الفحص يتم بأحدث األجهزة التي تمتلكها الكلية

املجتمعيـــة يف اململكـــة،
وســـيعقد بمشــاركة نخبة
من الخرباء يف مجــال الصيدلة
املجتمعيــة من جميــع أنحاء
العالم ،ويهدف إىل اسـتكشاف
الفرص والتحديــات والحلول
لكثري مــن القضايــا املحيطة
بممارسة الصيدلة املجتمعية يف
اململكة ،وســيتطرق اىل محاور
عده يف املمارسة الصيدلية  ،ودور
املمارســن والجمعيات املهنية
ودور الصناعة الدوائية وبرنامج
التحــول الصحــي الوطني يف
الصيدلة.

طاقــة يف الرشق األوســط
لعــام  ،٢٠١٧التي حصل
عليها مــن جمعية مهنديس
الطاقــة باملؤتمــر العاملي
لهندســة الطاقة األربعون
يف واليــة اتالنتــا بالواليات
املتحدة.

مدير الجامعة ورئيس شركة االتصاالت

يفت�تحان «معمل االتصاالت»
بكلية الهندسة اليوم األحد
يفتتــح معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمن بن حمد
الداود مدير الجامعة وســعادة
الدكتور خالد بن حسني البياري
الرئيــس التنفيــذي لرشكة
االتصــاالت الســعودية اليوم
األحد باملدينة الجامعية «معمل
االتصاالت» يف قسم الهندســة
الكهربائية الــذي قامت رشكة

االتصاالت السعودية بتأسيسه
وذلــك وفقا ً لالتفاقية التي تم
توقيعها ســابقا بني الجامعة
والرشكة لتعزيز جوانب التعاون
بينهما وسيزور «البياري» كلية
الهندسة ليتعرف عىل إنجازات
الكلية واالطالع عىل مشــاريع
الطالب ويعقــد لقا ًء مع طالب
كليتي الهندسة والحاسب.

طالب البصريات يفحصون  200نزي�ل في سجن عنيزة

نظمــت كليــة العلــوم
الطبيــة التطبيقيــة ممثلــة
بقســم علوم البرصيات حملة
ميدانيــة للكشــف املبكرعن
مشاكل اإلبصار حملة ميدانية
للكشــف املبكر عن مشــاكل
اإلبصــار يف»ســجن محافظة
عنيزة» بمشاركة عدد كبري من
طالب القسم وبمتابعة وإرشاف
عميد الكلية األســتاذ الدكتور
يوسف بن حمود الدبايس وعددا ً
من أعضاء هيئة التدريس ،حيث
شملت الزيارات والتي استمرت
ملدة فصل درايس كامل ،فحص
أكثر من  200نزيل .
من جانبه قــال الدكتور
يوسف بن حمود الدبايس عميد
الكلية بأن الفحــص امليداني
يظــل أداة مهمة يف الكشــف
املبكر عــن اضطرابات الرؤية

ملا لها من قيمة يف رفع مستوى
الوعي لــدى املرىض واملجتمع،
ويعتــر نهجا عمليــا لتحديد
املرىض الذيــن يحتاجون إىل
خدمات مهنية يف الرعاية للعني
بســبب وجود عيوب يف البرص
أو ضعف النظر الشــديد وهو
طريقــة فعالــة واقتصادية،
للكشــف عن عيوب الرؤية يف
مراحلها املبكرة.
وأضاف «الدبــايس» بأن
الفحص يتــم بأحدث األجهزة
التي تمتلكها الكلية ويتم نقلها
للسجون املستهدفة فيما يقوم
املختصون بإجراء الفحوصات
الالزمة ،ويتم تســليم مديري
السجون قائمة مفصلة بأسماء
النزالء الذين يعانون من مشاكل
يف اإلبصــار ملتابعة حاالتهم يف
مرحلة مبكرة.

صور من زيارة طالب البصريات لسجن عنيزة
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معرض «الرسم باإلبرة»
في كلية التصاميم
لطالبات األزياء
أقامــت كليــة التصاميم
واإلقتصــاد املنــزيل مؤخــ ًرا
معــرض «الرســم باإلبــرة»
لطالبات قسم تصميم األزياء
بمشــاركة طالبــات الكلية
ومنســوباتها بهدف تطوير
مهاراتهــن وتعزيز املخرجات
التعليمية يف الكلية.
من جانبها قالت الدكتورة
فاطمة بنــت محمد الفريحي
عميدة الكليــة ،ان إقامة مثل
هذه املعارض تأتي تشــجيع ا ً
للطالبــات إلبــراز مواهبهن
املكتســبة ،باإلضافــة اىل
اســتع راض أعمالهــن ودعم
أفكارهن.
واضافــت «الفريحي» أن
الكلية نفــذت مؤخ راً ،معرض ا ً
إنتاجي ا ً تح ت شــعار «ابدع ت
فتميــزت» بمشــاركة العديد

من الطالبات والخريجات من
قسم تصميم األزياء للتسويق
للمنتجات ،باإلضافة إىل إقامة
مسابقة «اكتشاف املواهب» يف
مجال تصميم األزياء ،لطالبات
برنامــج البكالوريوس ،وتم
اختيار أفضل ثالث تصميمات
للمتســابقات ومنحهم جوائز
متنوعة.
وأكــدت «الفريحــي» أن
الكليــة تســعى إىل تعزيــز
قــدرات الطالبــات من خالل
تطويــر مهاراتهــن يف مجال
تخصصاتهــن ،وعــرت عن
ســعادتها بالنجاحــات التي
حققتهــا الكلية مــن خالل
مشــاركتها يف الحمــات
التوعوية بلوحات فنية توعوية
تقوم بإيصال الرسائل بطرق
جديدة.

كلية الت�أهيل الطبي تقيم برنامج
توعوي في عالج السمنة
أقامت كلية التاهيل الطبي
بالتعاون مع عمــادة خدمة
املجتمــع برنامجــا ً توعوي ا ً
بعنوان دور العالج الطبيعي
يف عــاج الســمنة بالثانوية
العارشة يــوم االربعاء املوافق
 ٢٥/٣/١٤٣٩ه  ،والتــي
تهــدف اىل التعريف بمخاطر
الســمنة واآلثار املرتتبة عليها
من أمــراض ،وقام ت طالبات

الكلية برشح وتعريف بالوزن
املثــايل وكيفية حســاب كمية
الدهون بالجسم ،والتي بلغ عدد
املستفيدين منها  ١٤٧مستفيد.
كما تم خالل الحملة عرض
إحصائيات عن نســبة السمنة
يف اململكــة ،وكيفيــة معرفــة
مؤرشات كتلة الجســم وطريقة
قياس البدانــة ورشح التمارين

الخاصة بالسمنة واالغذية املفيدة
للطالبات ومنسوبات املدرسة.
يٌذكر أن الكلية تحرص عىل
خدمة املجتمع ،وإقامة مثل تلك
الحمالت ،واملعــارض املختلفة،
ورشح طرق العــاج الطبيعي،
كذلك محاربة الســمنة وطرق
الوقايــة ،بهدف رفع مســتوى
الوعي الصحي.

أخبار الجامعة
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مركز الدراسات الجامعية للبنات يقيم معرض
وورشة عمل «أساسيات فن التجريد»
مزون الفصيل
نظم مركــز الدراســات
الجامعيــة للبنــات يف املدينة
الجامعيــة مؤخــ ًرا معرض
وورشــة عمل «أساسيات فن
التجريد» للفنانة التشــكيلية
حصة بن ت نارص الفصيل يف بهو
الجامعة مؤخ را بحضور اعضاء
هيئــة التدريــس وموظفات
وطالبات من مختلف الكليات
والعمادات التابعات للمرك ز.
وشــهد املعرض عروض ا ً
لرســومات ولوحات تعبريية

متنوعة ،فيما ناقش الحضور
خالل الورشــة دور األلوان يف
اظهار الصورة وكيفية التميز
بينهــا ،ثم اســتمع الحضور
إىل رشح حــول التمييــز بني
اســتخداماتها ( الزيتيــه
اكريلك -املائي -الباســتيل)،واسلوب تنفيذ اللوحات املدرسة
التجريديــة لعــدة تقنيــات
وطريقة التلوين واســتع راض
ألنواع الفرش املســتخدمة ويف
ختام الورشــة تم تنفيذ لوحة
تجريدية كاملة
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عزي�زي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

تصالح مع
الثقة
يف طريق الحياة تحتاج عزيزي الطالب إىل ســاح
قوي تســتعني به عــى مصاعب الطريــق بعد الله -
سبحانه وتعاىل -ولم يودع الله يف ملكة اإلنسان الخِ لقية
شيئا أعظم من ثقته بنفسه  ،فهي الدافع األول إليمانه
بقدراته وهــي النرباس الذي يعينه عــى إتخاذ الق رار
الصحيح .
وهي من يحــدد نجاحك يف عالقاتــك اإلجتماعية
،ولكن لتعلــم عزيزي الطالب أن بــن الثقة والغرور
ماهو أدق من الشــعرة فتك رار النجاحات وقوة ال رأي
قد تولد لدى الشــخص اإلحساس بالغرور مالم يكبح
جماحه ويسيطر عليه.

ندوة «كيفية االدخار» في كلية العلوم واآلداب
األقسام األدبية
مزون الفصيل
اقام ت كلية العلوم واآلداب
االقســام األدبية ممثله بوحدة
التوجيه واالرشاد بالتعاون مع
بنك التنميــة االجتماعية ندوة
توعوية حــول «كيفية االدخار»
استهدفت من خاللها موظفات

وطالبات الكلية وذلك بالتزامن
مع اليــوم العاملــي لالدخار
وتم خالل الندوة مناقشــة أهم
املحاور التي تساعد اإلنسان عىل
تعلم أساليب االدخار مهما كان
معدل دخله املادي بأتباع بعض
األساليب العلمية.

وتطرق املشاركون يف الندوة
إىل طرق االدخــار التي تتمثل
يف تحديد األوليــات يف االنفاق
وتحديد االلتزامات الشــهرية
ووضــع ميزانية محكمة تحدد
من خاللها أوجه االنفاق بشكل
دقيق ،وناقــش الحضور مدى

تأثري القروض يف إفســاد خطة
االدخــار لدى األفــراد وماهي
البدائل التي من املمكن أن يلجأ
لها األف راد وقــت األزمات املالية
والتدابــر التي قد تســاعدهم
عىل تاليف األزمات املالية التي قد
تحدث لهم يف املستقبل.

فالثقة هي إيمان الشــخص بقدراته وإمكاناته مع
إيمانه التام بأنه مازال يحتاج للســر يف طريق النجاح
،وأن ال يقف عند درجة معينه من سلم النجاحات.
ويبقى السؤال األهم كيف أعلم مدى ثقتي بنفيس ؟
ولكي تجيــب عن ذلك عليك أن تتأمل يف األســئلة
التالية  ،والبــد أيضا أن تكون رصيحــا مع ذاتك غري
مجامل مليولك وإليك التساؤالت :
هل ثقتك بنفسك ناتجة عن قناعة ؟
وهل هذه القناعة توصل ت إليها بمفردك ؟
أو بمساعدة البيئة التي نشأت فيها ؟
أو من محيط أق رانك الذين يعرفونك جيدا
ويرغبون مصلحتك دون مصالحك ؟
هل هذه القناعة ناتجة عن اكتشافك مليولك ؟
أم عن تقليد غريك؟
هل هذه القناعة متوافقة مع قدراتك؟
وهل هي تلبي رغباتك؟
هل قناعتك ولدت عندك اإليجابية والدافعية
املعتدلة ؟
هل قناعتك زرع ت لديك التفاؤل املنضبط ؟
إن كان ت اإلجابة بنعم فأن ت عىل املسار الصحيح وإن
كان ت بال فعليك أن تعيد حساباتك مع ثقتك بنفسك.
عميد عمادة القبول والتسجيل
fahadalahmed1
fashmd@qu.edu.sa
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القصيم
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أمري القصيم ونائبه :خطاب خادم الحرمني الشريفني رسم سياسة
المملكة واتسم بالوضوح والشفافية

نوه صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيم  ،بمضامني خطاب خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه
الله  -الذي ألقــاه خالل افتتاحه
ألعمال الســنة الثانية من الدورة
الســابعة ملجلس الشورى ،حيث
وضع فيها  -أيده الله  -الخطوط
العريضة لتوجــه الدولة وأهداف
خططها التنموية املســتدامة يف
اململكة والتي مــن أبرزها رؤية
اململكــة  2030الهادفة إىل تنويع
االقتصــاد ودفع عجلــة التنمية

والتطور ،وما تحمله للمســتقبل
الواعد  -بــإذن الله  ، -وتوجيهه
لكافة الوزراء واملسؤولني بتسهيل
اإلجــراءات وتوفري مزيــدا ً من
الخدمات بجودة عالية للمواطنني
واملواطنــات  ،واالهتمام باملواطن
وتلبية احتياجاته ومحاربة الفساد
 ،وتوضيح رؤية اململكة تجاه كافة
القضايا اإلقليميــة والدولية عىل
كافة األصعــدة  ،التي من خاللها
يتحتم عىل املواطنني واملســؤولني
استشعار املسؤولية والعمل ضمن
مفاهيم ومضامني الكلمة.
وقال ســمو األمري فيصل بن
مشــعل إن الكلمة جسدت الدور

الريادي لخادم الحرمني الرشيفني
واململكــة العربية الســعودية يف
الدفاع عن قضايا األمتني اإلسالمية
والعربية وما تواجهه من أخطار
الفتن والتطــرف واإلرهاب التي
ترتكب باسم الدين وتهدد وحدة
وأمن واســتقرار دولها وشعوبها
 ،والتمســك باالعتدال والوسطية
والقضاء عىل التطرف ،ومحاربة
اإلرهــاب وتجفيف منابعه  ،وكما
تفضل  -أيــده الله  -أنه ال مكان
بيننا ملتطرف يرى االعتدال انحالال ً
ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق
أهدافــه  ،وال مكان ملنحل يرى يف
حربنا عىل التطرف وســيلة لنرش
االنحالل واســتغالل يرس الدين
لتحقيق أهدافه  ،مؤكدا ً أن خادم
الحرمــن الرشيفني  -حفظه الله
 جدد دعم اململكــة الالمحدودللشعب الفلســطيني الذي يعاني
أبشــع أنواع اإلبــادة دون وازع
إنســاني أو أخالقي  ،مســتنكرا ً
القــرار األمريكي تجاه القدس ملا
يمثله من انحياز كبري ضد حقوق
الشعب الفلســطيني التاريخية ،
مؤكدا ً املوقف الثابت للمملكة تجاه

دعم الشعب الفلسطيني  ،داحضا ً
بذلك األقاويل الكاذبة التي تشكك
يف املواقــف التاريخيــة املرشفة
للمملكة تجاه القضايا اإلسالمية
والعربية.
ودعا ســمو أمري القصيم ،
املوىل عز وجل أن يحفظ والة أمر
بالدنا ويزيدهم توفيقا ً وســدادا ً
وأن يديم عــى اململكة نعمة األمن
والرخاء والنماء واالستقرار.
أكد صاحب الســمو امللكي
األمري فهد بن تركي بن فيصل بن
تركي بن عبدالعزيــز نائب أمري
منطقة القصيــم أن كلمة خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه
اللــه  ، -التي ألقاهــا يف افتتاح
الدورة الســابعة ملجلس الشورى
اليوم ,اتســمت بالوضوح ،حيث
تناولت قضايا السياسة الداخلية
والخارجيــة للمملكــة العربية
الســعودية ويف مقدمتها القضايا
التــي يحرص خــادم الحرمني
الرشيفــن  -أيــده اللــه  -عىل

إعطائها جل اهتمامــه ورعايته
واملتمثلة يف رفع مســتوى رفاهية
املواطــن وتوفري ســبل العيش
الكريم له.
وبني سمو نائب أمري منطقة
القصيــم ،أن خطــاب خــادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز آل سعود  -أيده الله
 ،يظهر للعالم أجمع استمراريةحكومة خادم الحرمني الرشيفني
يف تنميــة هذه البــاد  ،وتعزيز
عالقاتهــا الخارجيــة  ،ودعمها
للقضايا اإلسالمية كافة.
وأشــاد ســموه بما تضمنه
الخطاب الســامي حيال تطورات

اململكة ودعمها للجانب االقتصادي
 ،الفتا ً االنتباه إىل أن خطاب خادم
الحرمني الرشيفني  -حفظه الله -
قد أكد للعالم أجمع موقف اململكة
واستنكارها من القرار األمريكي
بشــأن القدس وانحيــازه ضد
الشــعب الفلسطيني الذي البد أن
يستعيد حقوقه املرشوعة.
ويف ختام ترصيحه دعا سموه
الله تعاىل أن يحفظ خادم الحرمني
الرشيفني وسمو ويل عهده األمني
 ،وأن ينرص جنودنا البواســل ،
وأن يديم عــى بالدنا نعمة األمن
واالستقرار وأن يحفظ لنا مليكنا
وأن يمتعه بالصحة والعافية .

في حفل ت�كريم المتربعني ،أمري القصيم :

التربع بالدم عمل نبيل ...ورفع الوعي الثقافي لدى المجتمع مهمتنا
وسام الملك
عبدالعزي�ز
يمنح
للمتربع بالدم
أكرث من  10مرات
كرم صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
سعود بن عبدالعزيز ،أمري منطقة
القصيــم ،رئيس مجلــس إدارة
جمعية أصدقاء بنوك الدم الخريية،
بحضور صاحب السمو امللكي األمري
فهد بن تركي بن فيصل بن تركي
بن عبدالعزيز نائب أمري املنطقة ،يف
مكتب سموه بمقر اإلمارة يف مدينة
بريدة 50 ،متربعا ً بالدم خالل عام
1438/1437هـ والحاصلني عىل
وسام خادم الحرمني الرشيفني من
الدرجة الثانية والثالثة ،الذين قدموا
عمال ً إنسانيا ً نبيال ً من خالل تربعهم
ألكثر من عرش تربعات إىل  50تربع،
ومتربعي الصفائح الدموية.
ونوه ســموه خــال الحفل
التكريمــي املعد بهذه املناســبة،
بجهود الجهات الحكومية والجهات
املتعاونة مع الجمعية ،ما أسهم يف

تقديمها العمل املنوط بها عىل الوجه
األكمل ،مشــرا ً إىل تميز الجمعية
يف زيادة عدد املتربعــن بالدم ،ما
أسهم يف توفري كميات الدم لجميع
مستشفيات املنطقة ،مشيدا ً بإقامة
الجمعية حمالت التــرع بالدم يف
مواســم الحج والعمــرة ،وإمداد
أبطال الحد الجنوبي بالدم وتوفريه
لهم ،وإنقاذ أرواح مرىض كثر ،حاثا ً
الجمعية عىل السعي وراء كل ما هو
جديد لرفع الوعــي الثقايف ،مقدرا ً
دور الشــؤون الصحية باملنطقة،
مؤكــدا ً أن الجمعيــة تقــوم عىل
منهجية واضحة يف تحفيز املتربعني،
حيث باتــت مفخرة للمنطقة ،الفتا ً
االنتبــاه إىل أن الجمعية هي األوىل
عىل مستوى اململكة املعنية بتعميم
ثقافة التــرع بالدم يف أوســاط
املجتمع ،داعيــا ً الله تعاىل أن ينفع
بهــا وأن تكون خري معني للمرىض
من محتاجي التربع بالدم.
إثر ذلك كرم سمو أمري منطقة
القصيــم  50متربعــا ً الحاصلني
عىل وســام امللك عبدالعزيز ،الذي
يمنح ملن تربع أكثر من  10مرات،
ومتربعــي الصفائــح الدمويــة،
والجهات الحكومية والعســكرية
والخاصة الداعمة ألعمال الجمعية
التي بلغت أكثر من  20جهة.

«البطي» يثمن
اهتمام ومتابعة
أمري القصيم
لربامج وأنشطة
الجمعية كافة
من جهته ،قدم املدير التنفيذي
لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخريية
األخصائي حمود بن عبدالله البطي،
موجــزا تعريفيا عــن الجمعية،

مثمنا ً لســمو أمري املنطقة اهتمامه
ومتابعته لربامج وأنشطة الجمعية
كافــة ،وهو األمر الذي أســهم يف
عمــل كبري ،مكن من تعزيز
تقديم
ٍ
ثقافة التربع بالدم ،ورفع نســب
التــرع التطوعي بالدم يف املنطقة،
شاكرا ً لســموه حرصه عىل تكريم
املتربعني بنفســه ،واملشــاركني
والداعمني مــن الجهات الحكومية
والخاصة لجهود الجمعية ،وإقامة
حمالت التربع الخاصة بها ،متمنيا ً
من الله القبول للجميع بما قدموه
من أعمال خريية وإنسانية.

األمري فيصل بن مشعل يستمع إلى إي�جاز عن الجمعية

ويكرم المتربعني

القصيم
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هيئة الرتفيه تقيم معرض «ابن الهيثم» بمحافظة الرس
دشــن وكيل محافظة الرس
بدر محمد العساف معرض «ابن
الهيثم « يف مركز األمري ســلطان
الحضــاري بمحافظــة الرس
وبتنظيم من الهيئة العامة للرتفيه،
وذلك ضمن الفعاليات الشــتوية
املجانية التي تنظمها الهيئة.
ويف البدايــة شــاهد وكيل
محافظــة الرس فيلمــا ً وثائقيا ً
يوضح الفكرة العلمية للمكتشف

املســلم الحســن ابن الهيثم ،ثم
استمع لرشح ٍ
واف حول محتويات
ً
املعرض الــذي ضم عــددا من
االخرتاعــات والنظريات يف كيفية
الرؤية من حولنا.
فيما شــارك يف تقديم أركان
املعرض التعليمي عدد من طالب
الثانوية الذين يسهمون يف تقديم
التنظيم والرشح للزوار ،ويحتوي

املعرض عددا ً مــن األركان منها
فكرة انكســار الضوء بشكل عام
 ،ومعرض للرســم و لألطفال ،و
الليــزر ،وتقنيات ضوئية حديثة ،
والقبة  ،وعرض مرسحي يجســد
شــخصية ابن الهيثم يقدمه عدد
من شباب املحافظة ،إىل جانب ركن
األسئلة الثقافية  ،والكتب العلمية.
وتستمر فعالية املعرض ملدة
تسعة أيام حتى يوم  22ديسمرب

،وحددت إدارة املعــرض الفرتة
الصباحية للطــاب والطالبات ،
فيما حددت فرتة املساء للعائالت.
حرض التدشــن رئيس بلدية
محافظــة الرس املهنــدس عيد
العتيبي،ومدير التعليم ســليمان
الطعييس ،وأمني الغرفة التجارية
خالد الحناكــي ،وأمني عام لجنة
التنمية الســياحية بالرس محمد
الحوشاني.
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تدخل جراحي ناجح بمستشفى
المذنب

نجــح أطباء مستشــفى
املذنب العــام يف إعادة الحركة
ألصابع مريض بنجاح ،بعد أن
تعرض لحادث سري ،حيث كان
يعاني من كرس مفتوح وخلع
بمفصل الكوع األيرس وتهتك
شديد بالعضالت .
وأعد الفريق الطبي خطة
إلجراء عمليــة جراحية تمثلت
يف إصــاح مفتــوح للكرس

والخلع ،واســتئصال األنسجة
املتهتكة وإعــادة بناء األربطة
وتثبيتها بواســطة أســاك
كريشنر وأسالك ربط وجبرية
خلفيــة فوق الكــوع ,وبذلك
تم بحمدالله ـ بعــد املتابعة
العالجيــة املســتمرة ـ عودة
حركة األصابــع إىل طبيعتها
وخرج املريض من املستشفى
ىف حالة جيدة .

«عمل القصيم» يرصد 14
مخالفة للتوطني والت�أنيث

الحمالت مستمرة حرصا على السالمة العامة ،أمانة القصيم:

إغالق  9منشآت مخالفة ..ومصادرة طن من المواد
الغذائية الفاسدة

نظمت أمانة منطقة القصيم،
ممثلــة ببلدية الديــرة الفرعية،
حملة ميدانية شاركت فيها إدارة
العمليــات والطــوارئ واإلدارة
العامة للنظافة ،استهدفت فحص
تطبيــق االشــراطات الصحية
عىل مســتودعات املواد الغذائية
واملنشــآت ذات العالقة بالصحة

العامة باملنطقة املركزية وســط
مدينة بريدة.
وكشف املركز اإلعالمي ألمانة
منطقــة القصيم أنــه تم خالل
الحملة إغالق تسع منشآت مخالفة
لالشــراطات النظاميــة بمدينة
بريــدة ،باإلضافــة إىل مصادرة

طن واحد مــن املواد الغذائية غري
الصالحــة لالســتهالك اآلدمي،
وتحرير عــدد مــن املخالفات،
ومصادرة مواد غذائية تم تخزينها
بطرق مخالفة.
وأكدت أمانة منطقة القصيم
عىل أن الحمالت امليدانية متواصلة

عىل عدد مــن املواقع حرصا عىل
الســامة العامــة ،ودعت عموم
املواطنــن لإلبالغ عن أي مخالفة
بلديــة باالتصــال عــى مركز
العمليات والطــوارئ عىل الرقم
( )940الذي يتلقى البالغات عىل
مدار الساعة أو عرب تطبيق (صور
وأرسل) عىل الهواتف الذكية.

منسوبي أمانة القصيم خالل جوالتهم التفتيشية

وجّ هــت فــرق تفتيــش
بمنطقــة القصيم ،عــددًا من
اإلنــذارات ،خــال زياراتها
املفاجئــة لعدد من املنشــآت،
خالل أسبوع واحد فقط.
وقال املتحدث الرســمي
ملكتب العمــل بالقصيم ،أحمد
املعــاك ،إن فــرق التفتيــش
املشــركة بمنطقــة القصيم،
قامت خالل أســبوع بـ362
زيــارة ميدانيــة ،رصدت من
خاللهــا  14مخالفة للتوطني

والتأنيث ،وأخرى تتعلق بسوق
العمل.
وأضــاف أنه تــم توجيه
 87إنــذا ًرا للمنشــآت خالل
أســبوع واحد فقط ،مناشــدًا
الجميع بالتواصــل عرب مركز
االتصال عــى الرقم ()19911
أو عرب تطبيــق «معً ا للرصد»
عــى األجهزة الذكيــة ،لتلقي
االستفســارات والشــكاوى
ّ
الخاصة بمخالفات تطبيق قرار
التوطني.

محاضرة عن حكاية اليوم
العالمي للغة العرب�ية
يســتضيف نادي القصيم
األدبي الدكتور زيــاد عبد الله
الدريس ،املندوب الدائم للملكة
العربية الســعودية لدى منظمة
اليونســكو (ســابقاً)  ،وذلك
بمناسبة احتفالية اليوم العاملي
للغــة العربية الــذي يصادف
الثامن عرش من ديسمرب من كل
عام ميالدي .
وســتقام هــذه املحارضة
مساء االثنني القادم عىل مرسح
نادي القصيم األدبي طريق امللك
عبد الله  ،حيث سيتناول الدكتور
الدريس  ،حكاية تأسيس برنامج
اللغة والخطوات واإلجراءات التي

تمت لذلك يف مقر اليونسكو قبل
خمس ســنوات ،وسيتحدث عن
املراحل التي مــر بها هذا اليوم
منذ أن كان فكرة إىل أن تحققت
هذه الفكرة عىل صعيد الواقع ،
كما سيتناول الداللة الثقافية و
الحضارية لهذا اليوم  ،باإلضافة
اىل القيمــة الدولية للغة العربية
والتــي أصبحــت تتنافس يف
حضورها عىل املراكــز الثالثة
األوىل من بني اللغات الدولية.
وســيرتكز حديث املحارض
عن أهميــة االعتــزاز باللغة ،
كونها ترتبط بالهوية العربية و
اإلسالمية ارتباطا وثيقا .

10

التعليم
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العيسى :الخطاب السامي أوضح المالمح االسرتاتيجية لسياسة
المملكة خارجي ًا وداخلي ًا
الخطاب السامي
يؤكد أن الدولة
ماضية في
است�كمال خطوات
تحقيق رؤية 2030
أكد معايل وزيــر التعليم
الدكتور احمد بن محمد العيىس
أن املضامني الضافية للخطاب
الســامي لخــادم الحرمــن
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد
العزيــز ال ســعود  -أيده الله
 الــذي ألقاه خــال افتتاحهألعمال السنة الثانية من الدورة

الســابعة ملجلس الشــورى ,
أوضح ت املالمح االســراتيجية
لسياسة اململكة عىل الصعيدين
الخارجي والداخيل ورســخ ت
تلك القيم واملفاهيــم الخالدة
واملتأصلة لدى أبناء هذا الوطن
العظيم .
وقال معاليــه  :إن مواقف
اململكــة العربية الســعودية
ال راســخة تجــاه القضايــا
اإلسالمية والعربية أكدها خادم
الحرمني الرشيفــن  -حفظه
الله  -يف سياق خطابه السامي
الكريــم ويأتي تأكيــدا ً لتلك
املواقف التي تبنتها الدولة منذ
عهد امللك املؤســس عبد العزيز
بن عبــد الرحمن  -رحمه الله -

ومن بعده أبناؤه ملوك اململكة
 رحمهم الله  -وال تزال يف ظلقيادة خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبد العزيز آل
سعود وسمو ويل عهده األمني -
حفظهما الله . -
وأضاف معايل وزير التعليم
 :إن الخطاب السامي يف مجلس
الشورى أكد أن الدولة ماضية يف
استكمال خطوات تحقيق رؤية
اململكة  2030ومــا تحمله من
خطط وب رامج تنموية تستهدف
إعداد اململكة للمستقبل الواعد
 بإذن الله .-وأشار معاليه إىل أن املواقف
الحازمة ال رامية إىل القضاء عىل
الفساد والفاســدين ستحقق

التعليم تحتفي باليوم العالمي
«للغة العرب�ية»
تقيــم وزارة التعليم يوم
االثنني القادم١٤٣٩/٣/٣٠٣٠ه
عىل مــرح الــوزارة ،حفلها
الســنوي لالحتفــاء باليوم
العاملي للغــة العربية ،والذي
يصادف الثامن عرش من شهر
ديسمرب من كل عام .
إىل ذلــك أوضــح املرشف
العــام عــى مركز املبــادرات
النوعيــة املرشف عــى مركز
اللغة العربيــة بوزارة التعليم
الدكتور أحمد بن عبدالله ق ران
بأن احتفالية هــذا العام تأتي
تح ت عنوان (اللغــة العربية
والتقنيات الجديدة) ،مشــرا ً
إىل االســتعدادات املبكرة التي
سبق ت اإلعالن عن موعد الحفل،
ومبادرة املركز الوطني لتطوير
اللغــة العربيــة بالعديد من
الفعاليــات املصاحبة  ،ويأتي
أبرزها إطالق املسابقة الوطنية
األوىل للغة العربية ،مستهدفة
جميع معلمي ومعلمات اللغة
العربيــة وطــاب وطالبات
التعليم العام ،وذلك من خالل
العديــد مــن املحــاور التي
اشــتمل ت عىل ( أدب األطفال،
والتقنيات اإللكرتونية يف خدمة
اللغــة العربيــة ،والتجارب
الفاعلة يف تعليم الق راءة ) .
وأبان املــرف العام عىل
مركــز املبــادرات النوعية أن
املركز ســينفذ ملتقــى علمي ا ً
متخصصــا ً بشــعار اليــوم
العاملي للغــة العربية ( اللغة
العربيــة والتقنيات الجديدة)،
وســيختص هــذا امللتقى يف
طرح ثــاث أوراق عمل خاصة
بتوظيــف التقنيــة يف تعليم
اللغة العربية ،وأنواع التقنيات
الخادمة لتعليم اللغة العربية،

وتم إسناد تنفيذ هذه الحلقات
ملجموعة من الخرباء واملختصني
يف الجامعــات الســعودية،
ويرشف عىل امللتقى مركز امللك
عبدالله الــدويل لخدمة اللغة
العربية .
وذكــر بــأن االحتفالية
ستشهد إقامة معرض مصاحب
يف مقــر وزارة التعليم ،يعكس
طبيعة اليــوم العاملي وعنوانه
لهذا العــام ،وطبيعة املنتجات
التعليميــة التي بــرزت أثناء
تطبيق املسابقة الوطنية للغة
العربية...كمــا يعتــزم املركز
تفعيل اليــوم العاملــي للغة
العربية بالعديــد من املبادرات
املجتمعيــة التي تهــدف إىل
تحقيق التواصل مــع أطياف
املجتمع برســائل تثقيفية يف
املطــارات والحدائــق العامة
واملجمعات التجارية.

من جانبها أوضح ت املرشفة
عىل املسابقة األستاذة وهبه زميم
بأن املسابقة اشتملت عىل محاور
موجهــة للطــاب والطالبات
،وهــي (كتابة رســائل تويرت
يف مجاالت الوســطية ،ورؤية
 ،2030واالعتــدال ،ومســابقة
التهجئــة لطــاب الصفوف
األولية ،ومسابقة اإلمالء لطالب
الصفــوف العليا مــن املرحلة
االبتدائية)  ،وتبلغ قيمة الجوائز
النقديــة للمســابقة أكثر من
 400.000ريال ،وشهادات ودروع
للفائزين ،مشــرة إىل أن رسالة
املســابقة تتجه نحو التشجيع
عــى تنمية املهــارات اللغوية،
واإلنتاج الفكري اإلبداعي ،الذي
يظهر الوعــي واالعتزاز باللغة
العربية وحيويتها ،وتوظيفها يف
الحياة بما يتماىش مع متطلبات
العرص الحديث.

للوطن واملواطن  -بــإذن الله
 مزيدا ً مــن التمكني من أجلتحقيــق املزيد مــن التنمية
والرفاهية .
يف ذات الســياق أكد معاليه
الدور الكبري الذي يتطلع الوطن
إىل أن يقــوم به أبناؤنــا وبناتنا
يف دفــع عجلة التنميــة والدور
املأمول الذي نتطلع إىل أن تحققه
مؤسسات التعليم كافة يف تهيئة
األجيال القادمة لتلك املرحلة التي
يتم اإلعداد لها.
واختتم معاليه ترصيحه بأن
يديم عىل الوطن أمنه واستقراره
يف ظل قيادته الرشيدة وأن يتحقق
لحارضه ومستقبله ما يصبو إليه
من عزة وتمكني وبناء تنموي.

تعليم الرس يعلن المت�أهلني ألولمبياد
العلوم والرياضيات
أعلنــت إدارة تعليم الرس
ممثلة بقسم النشاط الطالبي
نتائــج املدارس املتوســطة
التي حققــت م راكز متقدمة
يف األوملبيــاد املحــي للعلوم
والرياضيــات عىل مســتوى
اإلدارة التعليميــة الــذي
اســتضافته متوسطة الشيخ
ابن باز برعاية النشاط العلمي
وتأهــل طالب تلــك املدارس
للمرحلة القادمة عىل املستوى
الوطني.
وجاءت نتائــج األوملبياد
املحيل للرياضيات عىل النحو
اآلتي :حصلت متوسطة الشيخ
ابن باز مناصفة مع متوسطة
عثمان بن عفــان عىل املركز
األول وحصل عليه الطالبان:
عبد الرحمن الخليفة ,ومحمد
السحيم.
فيما جاء يف املركز الثاني
كل من :متوســطة الشيخ ابن
عثيمني ممثلة بالطالب :أحمد
الحربي ومتوســطة عيل بن
أبي طالب ممثلــة بالطالب
عمــر الحربي ومتوســطة
طيبة ممثلة بالطالب فيصل
النصيان ومتوســطة عيل بن
أبي طالب ممثلــة بالطالب
محمد الغفييل.
وحصل عىل املركز الثالث
الطالب عبــد الله الحربي من
متوســطة العبــاس ،واملركز
ال رابــع للطالبــن :الوليــد
القعيــد من متوســطة أنس
بن مالك وخالــد الحربي من
متوسطة عمر بن عبد العزيز،
واحتل ت املركــز الخامس كل
من متوسطتي طيبة والوطن
ممثلتني بالطالبني ســليمان

الخليفة ونواف الحوشاني عىل
التوايل.
أمــا نتائــج األوملبيــاد
املحيل للعلوم ملدارس املرحلة
املتوسطة فكانت نتائجه عىل
النحو اآلتي :حصلت متوسطة
طيبة عىل املركــز األول الذي
حققه الطالب :مهند الغفييل،
وجاء يف املركز الثاني الطالبان
إياد العــويف ,وضيــف الله

الحربي من متوسطة الشيخ
ابن بــاز ،أما املركــز الثالث
فكان مناصفة بني متوسطتي
العبــاس وأنــس بــن مالك
للطالبني عبد املجيد الرشيد,
ومســاعد العواجي ،وجاء يف
املركز ال رابع متوسطة عثمان
بن عفــان ممثلــة بالطالب
محمد الهويمل ،ومتوســطة
الوطــن يف املركــز الخامس
وم ث ّلها الطالب محمد القبالن.

التعليم
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في الملتقى العلمي الرابع لرعاية الموهوبني بجامعة الملك فيصل ،د.العوهلي:

صناعة الموهبة واإلبداع واستزراع التفكري اإلبداعي خيار إسرتاتيجي

رعــى مدير جامعــة امللك
فيصــل الدكتور محمد بن عبد
العزيز العوهيل ،صباح األربعاء
املــايض ،الحفــل االفتتاحــي
الخطابــي النطــاق أعمــال
امللتقى العلمــي ال رابع ،تح ت
عنــوان “املوهبة بــن التعليم
العام والتعليم العايل :التكامل
واالســتم رارية” ،وذلك يف قاعة
القبــة للمؤتمــرات برحــاب
الجامعــة ،والذي سيســتمر
عىل مــدى يومــن ،بحضور
ســمو األمري الدكتــور فيصل
بن عبدالله املشــاري آل سعود
املدير التنفيذي للمركز الوطني
للقيــاس ووكالء الجامعــة
وكبار مسؤوليها من الجنسني
ومتحدثــي امللتقــى وضيوف
الجامعة مــن الخرباء واملهتمني
وذوي االختصاص.
ويهــدف امللتقــى إىل نرش
الوعي بثقافة املوهبة واإلبداع،
ووضع آلية لل رشاكة الحقيقية
بــن التعليم العــام والتعليم
العايل يف مجال رعاية املوهوبني،
ً
فضل عن التعــرف عىل أفضل
املمارسات العاملية للتعرف عىل
املوهوبــن ،وتفعيل دور عضو
هيئــة التدريــس الجامعي يف
رعاية املوهبــة واإلبداع ،إضافة
إىل إلقــاء الضوء عــى الخطط
اإلســراتيجية للجامعــات
الســعودية ودورهــا يف رعاية
املوهبة واإلبداع واالبتكار.
ويف كلمته الخطابية بهذه
املناسبة ،أكد أن صناعة املوهبة
واإلبــداع واســتزراع التفكري
اإلبداعي يف مؤسساتنا الجامعية
هو خيار إس رتاتيجي ال محيص
عنه ،وخاصة يف ظل التنافسية
الشديدة ويف ظل االهتمام والدعم

غري املحدود من قبــل القيادة
ً
وانطالق ا من الدور
الحكيمــة،
املهم الذي يؤمل أن يســهم فيه
هذا املركز بــكل جدارة واقتدار
بإذن الله ،معربًــا عن أمله يف
أن تتجســد أعمــال ومنتجات
املركز لتمثل ثقافــة متأصلة
ومتجــذرة أكاديم يًــا وبحث يًا
واجتماع يًا ،وممارســة واقعية
وســلوكا حياتيا ،ينضوي ذلك
كله ليصبــح تربية مجتمعية
ممتدة يف حياة أفــراد املجتمع
منذ طفولته وحتى شيخوخته.
وشــدد “العوهيل” عىل أن
الوصول بمؤسساتنا الجامعية
لتصبــح ً
حق ــا أدوات تمكني
لبناء اإلنسان وازدهار املجتمع
يستلزم جهودًا إبداعية خالقة؛
ّ
توف ر من خاللها بيئات تعليمية
محفزة؛ تصقل املوهبة وترعى
اإلبداع وتنتــج االبتكار ،وأنه ال
بــد ملؤسســاتنا التعليمية أن
تستزرع ثقافة التفكري اإلبداعي
يف تســيري جميع شؤونها وبني

جميع منسوبيها.
وقال :إن كل ذلك نســعى
من خالله للتوصــل لتحقيق
املؤسسة التعليمية املبدعة ،أو
بمعنــى أدق (الجامعة املبدعة
التــي يعمل فيهــا الباحثون
املبدعــون ،ويتخــرج منهــا
الطــاب املبدعــون) ،إذ يع ُّد
التكامل والتعاون بني التعليم
العام والتعليم العايل موضوعً ا
جوهريًّا يف امليــدان التعليمي،
وهــو يعني إيجاد االنســجام
والروابط الفعالــة ،والتواصل
اإليجابي يف كافــة أوجه العمل
البنائي والرتبوي املتعددة عند
توجيههــا لتحقيــق الغايات
املرســومة ،وكم تــزداد درجة
األهميــة إذا مــا تع ّل ــق األمر
بقضايا تربوية نوعية كالتع ّرف
عىل املوهوبني ،وتقديم الخدمات
الرتبوية والتعليميــة الالزمة
لهم.
وأعرب عن تطلعه الكتمال
رصح مبنــى املركــز الوطني

ألبحاث املوهبة واإلبداع  -بإذن
اللــه تعاىل -قري بًــا ،والذي تم
تصميمه بشــكل مميز وفريد
ً
صديق ا للبيئة،
معماريًّا ليكون
حيث حاز التصميم عىل جائزة
أفضل تصميــم معماري للعام
2013م من الهيئــة الربيطانية
International
Property
 ،Awardsوالسعي بتوفيق الله
تعاىل للحصول عىل شهادة الـ
 LEEDعند نهايــة املرشوع،
معل ن ًا عن قــرب إطالق برنامج
الدكتــوراه يف املوهبة يف غضون
األسابيع القليلة املقبلة.
وأوضــح مديــر املركــز
الوطني ألبحاث املوهبة واإلبداع
الدكتــور حمدان بــن إب راهيم
املحمــد ،يف كلمتــه ،أن املركز
الوطني ألبحاث املوهبة واإلبداع
بجامعــة امللك فيصل ،يعد أول
مركز وطني عىل الصعيد املحيل
والخليجــي والعربــي ،يعُ نى
بأبحــاث املوهبة واإلبداع يف هذا
الوطن املعطــاء ،إيمانا بأهمية

بمشاركة  300متخصص ومتخصصة في مجاالت مختلفة

ً
ورعاية للموهبة
البحث العلمي
واإلبداع واالبتكار.
وأكــد “املحمــد” أن املركز
الوطنــي وعندمــا ألقي ت عىل
عاتقه هــذه الرســالة لم يأل
جه دًا يف بذل الغايل والنفيس من
كوادر وإمكانات مادية وبرشية
لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة
بإطالق ب رامج الدراسات العليا
يف مجــال املوهوبــن ،كما نفذ
العديد من املشــاريع البحثية
الكــرى بالتعــاون مع جهات
محليــة وإقليميــة أبرزهــا:
وزارة التعليــم ،واملركز الوطني
للقياس ،ومؤسســة امللك عبد
العزيز ورجالة للموهبة واإلبداع
(موهبــة) ،والهيئــة امللكيــة
للجبيل وينبــع واملركز العربي
للبحوث الرتبوية بدولة الكويت،
حيث تــم توقيع اتفاقية تعاون
مع هذه الجهات.
ون بّه بأن أهمية هذا امللتقى
تأتــي يف تســليط الضوء عىل
أهمية وجود التنسيق والتعاون

جامعة نايف تخت�تم ملتقى «أرض واحدة وعالم واحد»
اختتمــت جامعــة نايف
العربيــة للعلــوم األمنيــة
بالريــاض ,أعمال ملتقى «أمن
وحماية البيئة» تح ت شــعار
«أرض واحــدة وعالــم واحد»,
الــذي نظمه مركز الدراســات
والبحــوث ،وإدارة املؤتمــرات
بالجامعة يف إطار برنامج عمل
العام 2017م خالل الفرتة من 24
إىل  25ربيــع األول ,وذلك بمقر
الجامعة .
وشــارك يف أعمال امللتقى
 300متخصصــا ً ومتخصصة
من العاملــن يف وزارات البيئة
 ،والداخليــة  ،والطاقــة ،
ومنســوبو الجامعات واملعاهد

العليــا يف العالــم العربــي،
ومنسوبو املؤسســات وامل راكز
البحثية املختصة ذات االهتمام
بالبيئــة واملنظمــات األهلية
غري الحكوميــة (،) N.G.O.S
ومنظمــات املجتمــع املدني
املعنية بقضية امللتقى ،وممثلو
منظمات وب رامج االمم املتحدة،
واملنظمــات العربية اإلقليمية
املعنية بالبيئة .
وناقش امللتقــى موضوعاته
من خالل عدد مــن املحاور هي
 :األطــر املفاهيميــة والقانونية
واملؤسســية ألمن وحماية البيئة،
وآليات االلتزام بهــا وتنفيذها،
والتحديــات والتهديــدات التي

تهدد أمن البيئة عيل املســتويني
العربي والعاملي ،ودور منظمات
وبرامج األمم املتحدة ،واملنظمات
االقليميــة والحكومات العربية يف
االدارة الرشــيدة للبيئة وضمان
أمنهــا وحمايتهــا يف العالــم
العربــي ،إضافــة إىل املقاربات
الحقوقية لحق االنســان يف بيئة
آمنة ومحمية ,والتجارب العربية
الوقائية الضامنــة ألمن وحماية
البيئة ،والرؤى املســتقبلية لألمن
والحماية املستدامة للبيئة .
بذكر أن امللتقى ســعى إىل
تحقيق جملة من األهداف أهمها:
التعريــف باألطــر املفاهيمية
والقانونيــة واملؤسســية ألمن

وحماية البيئة ،وآليات االلتزام بها
وتنفيذها ،ورصــد وتحليل ابرز
التحديات والتهديدات التي تهدد
أمن البيئة عيل املستويني العربي
والعاملــي ،إىل جانب التعرف عىل
املقاربات الحقوقية لحق االنسان
يف بيئة آمنــة ومحمية ،والتعرف
عىل الجهود التي تبذلها منظمات
وبرامج األمم املتحدة واملنظمات
اإلقليمية والحكومــات العربية
ألجــل االدارة الرشــيدة للبيئة
وضمان أمنها وحمايتها يف العالم
العربي ،وإبراز التجارب العربية
الوقائية الضامنــة ألمن وحماية
البيئة  ،و طرح رؤى مســتقبلية
لألمن والحماية املستدامة للبيئة .

بــن التعليم العــام والتعليم
العايل يف وزارة التعليم باململكة
ً
وصول
يف مجال رعاية املوهوبني
إىل إيجاد رؤية شــاملة وموحدة
يف السياســات التعليمية يف هذا
املجال .والتي تهدف للتكامل يف
بناء الخطط التعليمية يف مجال
املوهوبــن بما يتوافق مع رؤية
اململكة .2030
وقــد صاحــب احتفالية
انطالقة أعمال امللتقى معرض
متخصص شــارك فيــه املركز
الوطنــي للقيــاس حيث أطلع
ســمو األمري الدكتور فيصل بن
عبد الله املشاري آل سعود ،مدير
الجامعة عىل آلية عمل بطارية
قياس الذكاء الفــردي (قياس
للذكاء) ومرشوع موهبة للتعرف
عىل الطالب املوهوبني واملبدعني،
إىل جانــب مشــاركة قدمتها
مدارس جواثــا األهلية يف مجال
الروبوت عرضها الطالب سعود
بن ســعد الجــايف ،ناهيك عن
مشاركة لرشكة آتالب ATLAB
(الحلول التعليمية والستيم).
وقد تخلــل الحفل عرض
فيلم وثائقي عن املركز الوطني
ألبحــاث املوهبة واإلبــداع من
إنتــاج إدارة البــث الفضائي
بالجامعــة ،وتوقيــع اتفاقية
تعــاون بــن املركــز الوطني
ألبحاث املوهبة واإلبداع واملركز
الوطني للقياس يف مجال املوهبة
واإلبداع وتنفيذ دراسات مشرتكة
وتقنني املقاييس يف هذا املجال،
كما جــرى تكريم الداعمني من
لدن معــايل مدير الجامعة وعىل
رأســهم بنك الريــاض ال راعي
املايس للملتقى واملركز الوطني
للقياس ورشكة آتالب ATLAB
(الحلول التعليمية والستيم).
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رؤية  2030الطري�ق
لتحقيق الجودة والتميز

د .فهد بن محمد البجيدي
عميد كلية الصحة
العامة والمعلوماتية
الصحية بالبكريية

كان تطبيــق إدارة الجودة
يف القطاعات الحكومية باململكة
ينحــر يف بعــض املنظمــات
الخدميــة ،ولكن هذا التوجه أخذ
منحى جديدا بعــد تطبيق رؤية
اململكة ٢٠٣٠م ،والتي أٌعلن عنها
سابقا ً لتعكس مدى طموح وأمل
اململكــة بقيادة خــادم الحرمني
الرشيفــن امللــك ســلمان بن
عبدالعزيز آل ســعود وسمو ويل
عهده األمــن -  حفظهما الله -
لتحقيق التميز عىل كافة الجوانب
واملستويات االقتصادية والثقافية
واالجتماعية ،والشك من ان تحقيق
هــذه الرؤية الوطنيــة املباركة
ســيؤثر إيجابيا ً عىل مســتقبل
تطبيق الجــودة يف بالدنا الغالية
بأن تكــون اململكــة بمنتجاتها
وخدماتها معيــارا ً عامليا ً للجودة
واإلتقان ،السيما يف ظل التطورات
املتسارعة التي تشهدها اململكة عىل
كافة األصعدة والنجاحات الكبرية
التي حققتهــا والتي تهدف لرفع
مستوى الخدمات املقدمة لسكان
اململكة وفق معايــر وإجراءات
واضحة ومحددة تهدف يف أقىص
غايتها إىل رفع جودة الحياة لهم،
وتحقيق الرؤية يتطلب عمالً دؤوبا ً
وجهودا ً متضافرة من الجميع ،من
خالل عكس املبادرات املقدمة من
الوزارات الخدمية و التي بُنيت عىل
أُســس و ُربطت بأهداف الخطط
اإلســراتيجية إىل منجــزات عىل
أرض الواقع.

فصيلة دمي  A+ماذا عنك؟

ياسر صالح المنجم
طالب كلية طب األسنان

ســأتحدث يف هــذه املقالة عن
موضوع طبي يخــص فصائل الدم
األربعة الرئيسية ومتى وملاذا تقسمت
عىل هــذا النحو؟ قبــل معرفة هذه
الفصائــل يجب أن نعــرف أن الدم
يتكون مــن أربعة مكونــات أولها
البالزما وهي مادة ســائلة شــفافة
تميــل لالصفرار يتكــون معظمها
من املــاء وتحتل النســبة األكرب من
الدم بنســبة  %54والبقيــة خاليا،
ثانيا خاليا الــدم الحمراء ووظيفتها
نقل وتبادل الغازات لخاليا الجســم
وتتجدد هذه الخاليــا كل  ١٢٠يوم
ولونها األحمر ينسب إىل وجود مادة
الهيموغلوبــن املســؤول عن تزويد
الجسم باألكســجني ،ثالثا خاليا الدم
البيضاء وهي خــط الدفاع األول يف
جسم اإلنســان وتزداد هذه الخاليا

محمد مقحم العقيلي
المشرف الرياضي
عمادة شؤون الطالب

تلعــب األنشــطة والتمارين
الرياضية دورا ً أساســيّا ً ومهما ً يف
غذائي يتبعه
أي حمية أو نظــام
ّ
اإلنســان؛ ألنّها مفيدة جدا ً للجسم
من الناحيتني الصحيّة والنفســيّة،
إذ إنّهــا تنقــص الــوزن ،وتق ّلل
مــن احتماليّة اإلصابــة بكثري من
األمــراض كالتي تُصيــب القلب،
والرشايني ،والس ّكري ،ومن ناحية

هذا الجدول الــذي يُبني عالقة
الفصائل الدمويــة املختلفة ببعضها
يُشكل عامال أساســيا يف عملية نقل
الدم والتربع به ،فهناك فصائل تأخذ
مــن غريها وهناك فصائــل ال تأخذ
إال من نفــس الفصيلــة وإال كانت
العواقب وخيمة .نستطيع مالحظة أن
فصيلة الدم  O-هي أصعب الفصائل
وذلك ألن من يحمل هــذه الفصيلة
ال يســتطيع أن يأخذ إال من شخص
يحمل نفــس الفصيلة عىل الرغم من
أنه أكثر الفصائــل كرما ً فهو يعطي
دون استثناء أحد .ونجد عىل النقيض
تماما ً فصيلة الدم  AB+فهي التعطي
إال نفسها وتســتطيع أخذ الدم من
كل الفصائــل .أما أنــدر الفصائل
فحتما ســيكون بإشارة السالب ()-
تحديدا  AB-و  B-فاألشخاص الذين
يحملونها هــم فقط  %1من مجموع
البرش.لكن ليس هناك خوف يف حالة
الحاجة للدم ألنها تستطيع أخذ الدم
من فصائل أخرى عكس فصيلة الدم
 O-كما يبيّنه الجدول يف األعىل.

دور األنشطة الطالبية في تنمية الفكر اإلبداعي

فوائد الرياضة
نفســيّة فهي تزيد الثقة بالنفس،
ويمكن ذكر أهــم فوائدها كاآلتي:
التحكم يف نسبة الس ّكر داخل الدم.
تنظيم معدل الكولسرتول ،وبالتايل
بالتقليل من اإلصابــة باألمراض
املرتتبة عىل اضطرابه .الحفاظ عىل
الوزن .التمتع بذاكرة قويّة .التقليل
من األرق والحصول عىل نوم أفضل.
الحفاظ عىل صحة املفاصل .التحكم
بالضغوطات النفســيّة بشــكل
جيد ،والتقليل من التوتر ،والقلق،
واالكتئاب .زيــادة عدد الحيوانات
املنويّة يف الجســم .زيادة القدرة
عىل الصرب والتحمّ ل؛ ّ
ألن الجســم
مع املمارسة املســتمرة واملنتظمة
للرياضة يُصبح أكثر مرونة وقوة..
أنواع الرياضة
كرة القدم  ،والســلة ،التنس
األريضّ  ،وتنس الطاولــة ،والكرة
الطائرة .كمال األجســام ،وحمل
ورفــع األوزان .القفــز الطويل،
والعايل ،وسباق الحواجز .املالكمة،
والســباحة ،والرمايــة ،وغريها
الكثري..

عندما يصاب الجسم بأحد األمراض،
رابعا الصفائــح الدموية وبوجودها
يحدث تجلط الــدم ولوالها ملا توقف
النزيــف ،ويبلغ الحجم اإلجمايل للدم
بجســم اإلنســان حوايل  ٦-٥لرتات
للشخص البالغ.
نأتــي اآلن لنلقي الضوء تحديدا
عىل فصائل الــدم والتي تتكون من
أربعة فصائل رئيسية وقبل معرفتها
يجب أيضــا أن نعرف أنــه يوجد
يف خاليــا الدم الحمــراء نوعان من
األنتيجينــات أنتيجني  Aوأنتيجني B
ومن خالل هذه األنتيجات تتقســم
فصائل الدم األربعة:
فصيلــة الــدم  : Aإذا احتوت
خاليا الدم الحمراء يف دم اإلنسان عىل
أنتيجني  Aفقط.
فصيلــة الــدم  : Bإذا احتوت
خاليا الدم الحمراء يف دم اإلنسان عىل
أنتيجني  Bفقط.
فصيلة الــدم  : ABإذا احتوت
خاليا الدم الحمراء يف دم اإلنسان عىل
أنتيجني  A&Bمعاً.
فصيلة الــدم  : Oإذا لم تحتوي
خاليا الدم الحمراء يف دم اإلنسان عىل
أي من هذه األنتيجينات.
اآلن عرفنا فصائل الدم! لكن لم
يتبادر يف ذهنك كل هذا العلم السابق
الذي فهمناه من اكتشــفه؟ ومتى؟
وملاذا؟
كان نقل الدم ممنوعا يف أوروبا
لســنوات طويلــة  -يف الثمانينات

امليالدية -بســبب
أن محــاوالت نقل
الدم من األشخاص
السليمني إىل املرىض
تؤدي غالبــا لوفاة
املــرىض ،وعندما
الحــظ العالــم
النمســاوي كارل
الندشــتاينر وفاة
بعض املــرىض عند نقــل الدم وأن
االعتقاد الســائد يف ذلك الوقت كان
بأن الدم هو نوع واحد ومتماثل بني
جميع البرش كان خاطئا! اكتشف لنا
كارل مادة تســمى أنتيجينات الدم
وهي عبارة عن بروتينات ســكرية
موجــودة عىل ســطح خليــة الدم
الحمــراء .وظيفة هــذه الربوتينات
ُّ
ــكريَّة هي تحديد فصيلة أو نوع
الس ِ
الدم لدى اإلنسان ،وهي تكون وراثية.
وبعد اكتشــاف أنتيجني  Aو  Bالتي
تنحدر منهما الفصائل األربعة أتبعها
كارل باإلشــارات املوجبة والسالبة
أي أن كل نــوع من هذه الفصائل قد
يكون بإشــارة موجبة ( )+أو سالبة
( ،)-حيث ترمز إشارة ( )+إىل وجود
بروتني إضايف رمزه  RHواإلشــارة
( )-ترمز إىل عدم وجود هذا الربوتني
والزمر الدموية املوجبة أكثر انتشارا ً
بسبب كونها صفة وراثية سائدة.
ّ
يبي الجدول التايل إمكانية نقل
الدم من عدمه بني الفصائل الدموية
املختلفة:

يونس سليمان الخضريي
وكالة المشاريع

من امللفت للنظر يف اآلونة األخرية
تلك الجهود الكبرية املبذولة لألنشطة
الطالبيــة والتعــاون بني أقســام
ومسؤويل الكليات إلنجاح هذا النشاط
بشــكل جمعي بني جميع املنسوبني
والطالب عىل حد ســواء .سواء عىل
صعيد األندية الطالبية أو األنشــطة
املركزيــة التابعة لعمادة شــؤون
الطــاب التي ترعى هذه االنشــطة
بجهود جبارة ال تخفى عىل أحد.
وممــا الشــك فيــه أن جميع
األنشطة الطالبية بأنواعها لها أهمية
ال تقل عن أســلوب التعليم التقليدي
يف تنمية الفكــر اإلبداعي  -الذي هو

عنوان هذا املقال  -وذلك ألن الرصح
الجامعي مــن الــروح الرتبوية
التي تقوم برتبية النشء واكتســاب
ســلوكيات ســليمة ،ولهذا اهتمت
كربيات الجامعات والكليات التعليمية
بوضع الربامج واألنشــطة للطالب.
وإن مــن أهداف التفكــر اإلبداعي
للطالب املكتســب من هذه األنشطة
يتلخص يف النظر إىل األشياء املألوفة
نظرة جديدة ،عرصية ،وابتداع أفكار
جديدة ،ومن ثم معالجــة القضايا
بطريقة أكثر إبداعا ً ومرونة ومناسبة
للواقع ،وهذا بقطــع النظرالجانب
اإليجابي السيكولوجي  الذي يكتسبه

الطالب مــن خالل هذه األنشــطة
كزيادة ثقتــه بنفســه وبمحيطه
الجامعي والتعليمــي ،وكذلك زيادة
معدل اإلنتاج والتطوير لديه بشــكل
ملحــوظ ومــا إىل هنالــك من هذا
الحديث يف هــذا الجانب املهم كما إن
للنشــاط دورا فعاال يف تفعيل املنهج
والتعليم الذاتي وذلك الرتباطه  نوعا
ما بالحياة خــارج الرصح الجامعي
ومن نافلة القول الحديث عن أهمية
األنشــطة الطالبية ودورها يف تنمية
اإلبداع والتطوير وعىل هذا يشــكر
جميع القائمني عىل هذه األنشــطة
وإنجاحها وتطويرها.

دمعة  ...وشمعة
أ .مشاعل العودة
شؤون الطالبات بكلية العلوم
واآلداب األقسام األدبية

عندما نعيش لحظة الشعور بأن
كل ما حولنــا مغلق ومظلم فإننا
نعطي أرواحنا ضوءا ً أحمر بعدم
العبور والتقدم حيث األمام .
مئات من البرش ألسنتهم ال تتفوه
ســوى ما يزيد العتمــة ظالماً،
فنعيش يف ُســوَر مــن التفكري
الالمنطقــي والســلبي بصورة
أوضــح  .علينا دائمــا أن ننتقي
أحاديث البرش السلســة التي تمر
عىل قلوبنا كالنســمة يف سخونة
األلم .

علينا دائمــا أن نؤمــن بالقوة
واإليمان بأن ما اختاره الله لنا هو
األفضل هو األسمى واألجمل .
حتى لو اعتقــد الجميع بعكس
ذلك فأنصــت جيدا لــكل كالم
جميل ..بعد ذلــك و ّكل أمرك لله
والله سيختار َل َك الطريق األسلم
واألصح  .إن األحاديث العذبة التي
يتفوه بها لسانك لست تدفع ماال
لتنتقيها فلم ال تســتبدل السيئ
بالحسن والعبوس باالبتسامة ؟
تمر علينا مواقف عدّة  !..تجعلنا

نرى الناس مــن زاوية  ،وتجعل
قلوبنــا تنام عىل أكــف الكلمات
املريحة التــي تتغلغل يف األعماق
وتصنع كما يصنع الدواء عىل الداء
 .كونوا لُطفــاء ،كونوا أصحاب
نفوس ال تذكر ســوى ا ْلحَ َســن،
اقرتبــوا مــن القلوب املشــتتة،
اجعلوها تنهض من جديد  ،ترى
الرشوق مــن زاوية أخرى أجمل،
علينا أن نكون أقوياء ،فالقوة من
اإلسالم واإلسالم ال يأتي إال بكل
ما هو خري .

رأي
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مهرجان الطالب ابداع وتميز

د .علي بن فري�ح العقالء
عميد عمادة شؤون الطالب

عىل مدى ثالثة أيام ممتعة
عشــناها يف بهو الجامعة مع
طالبنا املتميزين شــاهدنا من
خاللهــا التنافــس الرشيف
واإلبــداع والتميز يف مهرجان
الطالب الــذي نظمته عمادة
شــؤون الطالب بالتعاون مع
األندية الطالبية بالجامعه وقد
القى ولله الحمــد إقباال جيدا
خصوصا مــن طالبنا وفقهم
الله .
لكــن طبيعة املناســبة
فرضت نفســها وقد هدفت
العمادة من هذا املناسبة اتاحة
الفرصة لجميع الطالب إلبراز
مواهبهم العلميــة والعملية
حتى تتمكن العمادة من أداء
رسالتها عىل الوجه األكمل من
خالل احتضانهــم وتنمية ما
لديهم من مواهب
وقد تنوعت مواهب الطلبة
خالل هــذه األيــام الثالثة
ورصدت العمــادة من خالل

كما أبارك للكليات املتميزة
يف نشــاط العام املايض وهي
األغلب ولله الحمد والشــكر
للزمــاء يف العمــادة عــى
جهودهــم يف اإلعــداد لهذه
املناسبة
ولقد تٌوج املهرجان برعاية
معايل مدير الجامعة األســتاذ
الدكتور عبدالرحمن بن حمد
الداود وسعادة وكيل الجامعة
األستاذ الدكتور عيل بن محمد
الســيف مما كان لــه األثر
الطيب يف نفوس املشــاركني
فلهما جزيل الشكر والتقدير
عىل تشجيعهم ألبنائهم الطالب
وتحفيزهم لبــذل املزيد من
العطاء واإلبــداع ،وإىل عطاء
متميز قادم بإذن الله تعاىل.

الطري�ق إلى السعادة من هنا
الســعادة مستحيل لسبب بسيط
هو أن الحياة سلسلة من املتاعب
والضغوط واملنغصات وهذا ليس
من اليــوم ولكن نجــده يف جل
تاريخ البرش ،والحل؟
د .أحمد علي المعمري
قسم علم النفس
كلية الرتب�ية

الــكل يرغــب يف أن يكون
ســعيدا ..ومع ذلــك نجد الكثري
يشــتكون من الحزن والتعاسة
فيا ترى أيــن الخلل وملاذا الكثري
يشتكي من الكآبة ويعيش الحزن
ويردد مفردات األلم؟
الســعادة غاية كل إنســان
والقليل هم الذين يحصلون عليها،
دعونــي أصارحكــم أن مطلق

رؤيتنا ..

كاريكاتري

لجنتهــا اإلرشافية العديد من
املواهــب التي ســيكون لها
مستقبال متميزا بإذن الله تعاىل
وإنني من خالل هذه الزاوية
ادعو جميع طلبــة الجامعة
إىل املشــاركة يف املهرجانات
القادمة فأبواب شؤون الطالب
مفتوحة لهم وتترشف العمادة
بجميع املشــاركات أيا ً كانت
وخالل الفصــل القادم بإذن
الله تعاىل ســيقام املهرجان
الخاص بالطالبات والذي بدأ
له االستعداد من اآلن
ومتوقع أن يشــهد إقباال ً
وحضورا ً متميــزا بإذن الله
تعاىل
وإنني اسجل من هنا كلمة
شــكر لجميع املشاركني من
الطالب ومن األندية الطالبية

الحلول كثرية بعضها مثايل
واآلخــر واقعي ولكــن يبدو لنا
أن الحــل الحقيقــي والواقعي
واملمكن لــه مدخــل واحد هو
الــــرضـــــا.
الرضا جوهــر الوصول إىل
السعادة ،دعونا نجرب أن نسلك
درب الرضا وأجزم أن من يرىض
بوعي ورضا عميق وحقيقي حتما
ستالمس الســعادة شغاف قلبه
وروحه وستتغري مشاعره وبرامج
حياتــه اليومية .الرضا ســلوك
وليس أقواال وشعارات فلنرس إىل
السعادة عرب باب الرضا وسرتون:
أوعدوا أنفسكم بأن تسلكوا درب
الرضا وأخربونا بالنتائج.
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د .خالد بن باني الحربي
عميد كلية الزراعة
والطب البيطري

طاقات الطالب في الجامعات
أ .نجوى بنت فهد الحربي
كلية العلوم واآلداب
األقسام األدبية

واألساتذة.
فلو كان يُنظــر إىل ذلك ما
كان الخمول منترشً ا بيننا ,نعم
يستطيع الطالب الجا ُّد ْ
أن يعمل
ِ
وحده ويُنجز وينرش ما عمله.
َّ
الجماعي داخل
لكن العمل
ّ
َّ
الجامعة يُحفز ويُشــجع ,إنما
يرتفع صوت الجامعة من أعمال
طالبها وإنجازاتهم السنويّة..

ْ
أن تميض أربع ســنوات يف
مرحلــة البكالوريوس وال يُنجز
الطالــب إال واجباتــه اليوميّة
واختباراتــه اإلجباريّــة انتهاء
بمرشوع بحث التخــرج فهذا
قيد للطالب ,فهو متقوقع داخل
متطلبات الجامعــة النظاميّة,
تابع لغريه ال مُنتج ,كذلك الحال
يف مرحلة املاجســتري ,فللطالب
الجا ِّد طاقات كبــرة ,فوجهوا
الطلبــة ,وأقيموا املســابقات
العلميّة بني الجامعات ,أو داخل
الجامعة والكليّــات ,من حفظ
للمعلقــات ,وتحليــل الكتب,
تراثــي ,وتقديم
وقراءة كتاب
ّ
أوراق عمل علميّة ومناقشــتها
بــك ِّل جديّــة من األســتاذات

التعامل الحسن

فقد ســئمنا مــن إعالنات
الجامعــة التي تُوجَّ ــه إىل غري
الطالب ,تلــك اإلعالنات التي ال
الجامعي ,فكم
عالقة لها بالحرم
ّ
من طالب يدخل املوقع أسبوعيًّا
لع َّله يرى إعالنًا عن مســابقة
بحثيّة أو أعمال تُنمي مهاراته.
وما يؤذينا إال تلك (البازرات)
التي تُقام يف الكليّات سنويًّا ببيع
األلحفة واألكالت الشعبيّةْ ,
لسنا
ضدَّها أبدا.
َّ
لكن التقصري الحاصل من
الناحية العلميّة جعلنا ننظر إىل
أيِّ مدى أهملت الجامعات الجزء
األسايس من العلم ,وقد التفتت
ّ
إىل الــيء البعيد الذي ال يخدم
الجامعة!

علي بن صالح التوي�جري
طالب كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية

اإلنســان بطبيعة الحال له
طبيعة وله بلُغةٍ أدق (طبْع) غالبا ً
وكثريا ً يطبقه ويعمل به  ،وهناك
حكمة تقول « من شب عىل يشء
شــاب عليه» ،فاجعل لك طبيعة
تنشأ عىل يشء طيب وجميل.
ومن األمور العظيمة وأيضا ً
مما يحبب النــاس لك األخالق
والتعامــل الحســن  ،فاحرص
عليها .واجعلهــا ديدنك .ففيها
منازل عظيمة منها:
حديث رســولنا الحبيبصىل الله عليه وسلم قال:
( أنا زعي ٌم ببيت يف أعىل الجنة
ملن حسن خلقه )
اكتســاب قلوب اآلخرينومحبتهم

اعتدنــا ان نــرى الــدول
خصوصا املتقدمة ترســم طريق
مســتقبلها وتوجهاتهــا بدقه
وواقعية لدرجــة انها تكون اكثر
تركيزا عىل جزئيات دون غريها.
ومن جهه أخرى ترى الدول
الناميه تضع خططها املستقبلية
بطــرق طموحه جــدا اىل درجة
اســتحالة تطبيقها مما يجعلها
للفشــل اقــرب .بينمــا رؤيتنا
(رؤية  )٢٠٣٠اتسمت باختالف
جذري عن غريها كونها شــموليه
واعطت أهمية لــكل قطاع وكل
مجــال لتحقيق اكرب اســتفاده
ممكنه ،كما أنها اتسمت بالطموح
الواقعــي الذي يكفــل تحقيقه
الدقه بالتنفيــذ واالنتقال املرحيل
للوصول لالهداف املنشوده .فمن
يتخيل ان اململكة تريد ان تستغني
عن النفط .فالرتكيز عىل املصادر
الدائمة وتنوعها افضل من املصدر
الوحيد الغري متجدد حتى لوكان
كمياته الحاليه كفيله بان تنسينا
املســتقبل (البعيــد) .فجــاءت
الرؤية تتــدرج بتعزيز مصادر
الدخل الغري نفطية كونها االجدى
لالســتمرارية وتضمــن الحياة
الكريمه الجيال املستقبل.
وبفهمنا وادراكنا باحتياجات
االجيــال القادمة يأتــي إيماننا
برؤيتنــا ( )٢٠٣٠ويأتي عزمنا
لتحقيقها عىل أرض الواقع لننعم
بها ولنتحقــق من مدى مالئمتها
ونجاحهــا وضمــان كفايتهــا
الجيالنا.
وبهذا ستنعم بالدنا بنهضه
شــمولية تجعلنا بمصاف الدول
املتقدمة يف املستقبل القريب.

دور الجامعات في مكافحة الفساد

يوسف الحميد
طالب كلية الصيدلة

عانت املجتمعــات عىل مر
التاريــخ وال زال بعضها يعاني
من مشــاكل يف التنمية بســبب
«الفســاد» الــذي حرمها من
اإلستفادة من مواردها بالشكل
املأمول ،وال شك أن للفساد آثارا ً
مدمرة لعل أخطرهــا وأكثرها
تدمــرًا للمجتمــع تدمري قيم
العدالة عنــد الفرد وقيم الصدق
والنزاهة.
ويقع عــى عاتق الجامعات
واملؤسســات التعليمية دورمهم

يف تثقيــف املجتمع من مخاطر
الفساد وأشــكاله كما يقع عىل
عاتقها مســؤولية املشاركة يف
حل املشكلة من خالل الدراسات
األكاديميــة لظاهرة الفســاد
ومســبباته وطــرق مكافحته
وال شــك أن جميع املؤسســات
التعليمية ووســائل االعالم لها
دور بــارز يف تحديد املشــكلة
ومعالجتهــا وتوعيــة املجتمع
بأثارها بما يساهم يف تطور عجلة
التنمية بعيدا عن أي عوائق.

ويتضح لنا مــن خالل ما
قامت به الجامعــة مؤخرا من
خالل نــادي نزاهــة يف اقامة
حمالت توعوية وبرامج ملكافحة
الفســاد بهدف زيادة الوعي من
خطورة الفســاد شعور ادارتها
بمسؤوليتها االجتماعية تجاه هذا
امللف الشائك.
والبــد عــى الجامعــات
األخرى أن تحذو حذو الجامعة
باملشاركة يف توعية املجتمع من
الفساد بكافة أشكاله.

14

حوارات

العدد  29 | 60رب�يع األول  17 | 1439ديسمرب 2017

مدير المتابعة :البصمة تشهد مراحلها األخرية
وجاري تطبيقها
حوار :عيل الحربي
التقت «صحيفة الجامعة» بمدير عام إدارة املتابعة األســتاذ
خضري بن عبدالعزيــز الخضري ،ملعرفة األعمــال التي تقوم بها
اإلدارة ،والخدمات التوعوية التي تُ قدمهــا ،باإلضافة إىل البصمة
ومتى ســيتم تطبيقها عىل الوحدات والكليات ،وعن أبرز املشاكل
التي تواجههم خالل الجوالت املفاجئة ملنســوبي الجامعة ،وهنا
كان ت إجاباته :

الوقاية خري

اإلســـــــــــــــــــم :أ .خضري بن عبدالعزي�ز الخضري
جهة العمل :إدارة المتابعة
الـمــــنـصـــــــب :مدير عام إدارة المتابعة

د .منصور بن صالح الشريدة

جودة التعليم
التعليم الجامعي هو العنرص األســايس يف نهضة
املجتمع ورقيه ،وتعترب جودة التعليم من أه ّم املشاريع
التي يجب عىل الجامعات أن تعمل عليها وتوليها فائق
االهتمام والرعاية من أجل عملية التحســن املستمر
ولتكون مخرجاتها قادرة عىل إدارة املستقبل وابتكار
الحلول والتطبيقات العمل يّة أله ّم املشــاكل والقضايا
املعارصة وتواكب التقدم املتسارع لعجلة التطور.
لقد بدأ االهتمام باالستعانة بهيئات وطنية ودولية
إلدراج مفهوم جودة التعليم يف الجامعات بهدف تعزيز
وتب ن ّي األســاليب التعليم يّة املتطورة والتكنولوج يّة
املتوافقة مع التطورات العاملية يف هذا املجال ،ومن أجل
الوصول إىل تقويم فعال لنواتج التعلم.
ما هي إدارة املتابعة ؟
تختــص إدارة املتابعــة بالقيــام
بإج راءات الرقابــة والتفتيش يف مختلف
وحدات الجامعة وما يرتبــط بها للتأكد
من ســامة العمل والوقوف عىل مواطن
القصور واكتشــاف حاالت اإلخالل بأداء
الواجبات الوظيفيــة أو ال رتاخي يف إنجاز
األعمال ،وم راقبة ســر العمل يف مختلف
وحــدات الجامعة والجهــات التابعة لها
للتأكد من مطابقتــه لألنظمة واللوائح،
فحص الشــكاوي التي تحال إليها وفق ا ً
للصالحيات حــول املخالفــات اإلدارية
واملاليــة وغريهــا من املخالفــات ،كذلك
إج راءات التحقيقات األولية أو االش رتاك يف
التحقيقات التي تكشــف عنها الرقابة يف
ما يحال إليها من صاحب الصالحية أو ما
تتلقاه من شكاوي من الجمهور إذا ثبت ت
جديتها ،باإلضافة إىل م راقبة انتظام دوام
موظفي الجامعة والوحدات التابعة لها.
ماهي الخدمات التي تقدمها إدارة
املتابعة للجامعة ؟
تســعى إدارة املتابعة إىل العمل عىل
تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى
موظفي الجامعة وتقديــم أي مقرتحات
من شأنها تسهيل وتحسني سري العمل يف
الجامعة ،كذلك تقديم االستشــارات والرد

عىل االستفسارات حول األنظمة واللوائح،
واملشــاركة يف اللجان املشكلة من صاحب
الصالحية يف اق رتاح الحلــول والضوابط
لبعض اإلج راءات الداخلية.
هل تقدم إدارة املتابعة للجامعة أو
للموظفني دورات أو لقاءات أو غريها؟
إدارة املتابعــة تســهم يف تقديــم
االستشارات و الحلول واملقرتحات التي من
شأنها تسهيل و تحسني سري العمل وفق
األنظمة واللوائح ا ُمل عدة لذلك.
ماذا عن البصمة؟ وتطبيقها عىل
اإلدارات؟
مرشوع البصمة يشهد م راحله األخرية
حيث تــم االنتهــاء من تحديــد املواقع
والتمديــدات وجــاري تركيــب األجهزة
وربطها باألنظمة.
حدثنــا عن أبــرز املشــاكل التي
تواجهكم من خــال الزيارات املفاجئة
لإلدارات والكليات؟
عدم إملام بعض الجهات بالدور الذي
تقدمه إدارة املتابعــة ،باإلضافة إىل كثرة
وحدات الجامعة واالنتشــار الجغ رايف مع

النقص العددي ملنسوبي املتابعة ،وتعدد
كشــوف الحضور واالنــراف يف الجهة
الواحدة.
نشــهد لكم جهودا ملموسة ولكن
هل لكم دور يف التوعية؟
من األدوار التي تقدمهــا اإلدارة هي
التوعية مــن خالل نرش مفهــوم ثقافة
االلتزام واملحافظة عــى أوقات الدوام مع
جودة اإلنتاج.
وكيف يتم التعامل مع الحاالت التي
تواجهونها من قبل املوظفني؟
عنــد مالحظــة تقصــر يف القيام
بالواجب يتم التعامل معها وفق األنظمة
والتعليمات حيث يتم اســتدعاء املخالف
وســماع أقواله ومن ثم اقــراح العقوبة
املناسبة حســب حجم وجسامة املخالفة
والرفع بهــا لصاحب الصالحية التخاذ ما
ي راه مناسب اً.
ماهي الخطط املستقبلية لإلدارة؟
اإلســهام يف تطوير بعض اإلج راءات
الكفيلة بتسهيل سري العمل ورفع مستوى
االنضباط واملحافظة عىل أوقات الدوام.

وقد تختلف معايري الجودة من هيئة اىل أخرىّ ،إل
أنها تلتقي يف كثري من القواعد واملعايري األساس يّة والتي
تهدف جميعها إىل إخ راج املنتج النهائي ،وهو الطالب
الذي يحمل كافــة املهارات التي تقــوم عىل الكفاءة
،والتفكري والبحث واملهــارة الالزمة لتلبية احتياجات
سوق العمل واملجتمع  ،وبهذا تحتمت رضورة تحقيق
الجودة عىل مسارين املؤسســات التعليمية والربامج
التعليمية .
ومن هنا تظهر أيض ا ً الحاجة إىل رضورة تســخري
اإلمكانات املادية ،والبرشية ،ومشاركة جميع الجهات
يف منظومة التعليم الجامعــي كفريق واحد يف اتجاه
تطبيق معايري الجودة يف النظــام التعليمي ،وتقييم
مدى تحقيق أهدافهــا ،وم راجعة الخطوات التنفيذية
التي يتم اتخاذها  ،وبالتايل نرش ثقافة الجودة.
ويف هــذا الصدد نقدر لجامعتنــا املباركة دعمها
الدائم يف تبنــي رؤية جودة التعليــم وتنفيذها عىل
أرض الواقع وتســخري كافة االمكانيات للكليات ودعم
الجهود وتوحيدها والتواصل مع جميع هيئات االعتماد
الوطنية والدولية واملســاهمة يف نــر ثقافة جودة
التعليم يف مجتمع الجامعة.
عميد كلية الصيدلة
@dr_alsharidah
m.alsharidah@qumed.edu.sa
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مؤتمرات
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عدسة الصحيفة
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لوحات فنية في معرض «الرسم بالريشة» كلية التصاميم واالقتصاد المنزلي
تصوي�ر :مشاعل فايز

طالب يتابع واجباته الجامعية مستعين ًا بالكتب والمراجع بالمكتبة المركزية
تصوي�ر :فهد الضويفري

فحص أسنان لطفلة خالل إحدى حمالت الجامعة الصحية
تصوي�ر :رائد السليمي

أحد األبطال المشاركني في سباق اخرتاق الضاحية المقامة بالمدينة الجامعية مؤخر ًا
تصوي�ر :فهد الضويفري

طالب المنح من الجنسية البوسنية يتصفحون أعداد صحيفة جامعة القصيم
تصوي�ر :رائد السليمي

القافلة البيطرية خالل مشاركتها في حملة توعية وت�ثقيف بضليع رشيد
تصوي�ر :رائد السليمي

األنشطة الطالبية
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نادي الهندسة ينظم ورشة عمل في «هندسة تقنية
النانو»
اختتــم النــادي الطالبي
بكلية الهندســة بالتعاون مع
جمعية  IEEEورشــة عمل يف
«هندسة جسيمات النانو» وذلك
يوم الخميس املوافق  ١٤ديسمرب
عىل مرسح كلية الهندسة ألقاها
الخبري يف هذا املجــال الدكتور
رضــوان اكرم ،حيــث تم خالل
الورشة اســتع راض جسيمات
النانــو والتي يعتــر حجمها

صغري جدا ً ويقــاس باملايكرو،
بحضور أكثر من  45طالب ا ً من
طالب كلية الهندسة.
مــن جانبه قــال «عبدالله
املقبل :رئيس النادي الطالبي يف
كلية الهندســة أن العالم يشهد
ثورة تقنية يف مختلف املجاالت
العلمية والتقنية أدت إىل تقنية
النانــو (التقنيــات املتناهية
الصغر) ،التــي احتل ت الصدارة

يف مجال األبحاث يف جميع أنحاء
العالم .وهناك ســباق محموم
بني الدول املتقدمة يف مجال هذه
التقنية ,حيث إنــه يعتقد أنها
مفتــاح الســيطرة والتحكم يف
االقتصاد العاملي يف القرن الحايل.
يتوقع العلماء أن تســود تقنية
النانو أسس الصناعات املختلفة
يف القرن الحادي والعرشين.
وأضاف «املقبل «أن النادي
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شيء هني

الطالبي بكلية الهندســة يعمل
عىل خطى متتابعة إلقامة العديد
من الدورات وورش العمل التي
من شــأنها أن تضيــف لطلبة
الهندســة وأن تكون عون ا ً لهم
يف اث راء معرفتهــم وتدريبيهم
ليســاهموا يف بناء هــذا الوطن
وتحقيق رؤيته ،وأشــار اىل أن
خطط دورات متنوعة سيقدمها
النادي للطالب يف قادم األيام.
أ.د .فهد الضالع

حتى ال يصدأ القلم
مع رجوع الصحيفة الجامعية من جديد ربما يجذبها
الجيل الورقــي للخلف ويجلو بريقهــا لألمام خصائص
األمان والرتبية يف املحربة واملداد والسطر والورق.

طالبات قسم الحاسب اآللي بالرس ينظمن
حملة «طفولتي أمانة»
نظم ت طالبات كلية العلوم واآلداب
للبنات بالرس ،حملــة «طفولتي أمانة»
والذي نظمه قسم الحاسب اآليل بالكلية،
حيث تُ ركــز الحملة عىل توعيــة أولياء
األمور باألثر الســلبي الذي قد يتعرض
لــه األطفال مــن خالل اســتخدامهم
لألجهزة الذكية ،وتم خاللها تناول بعض
التوجيهات التي تساعد عىل نقل الوضع
السائد الستخدام األطفال لألجهزة الذكية
من حر إىل مقنن.

وتأتــي هــذه الحملــة بنــاء عىل
اإلحصائيــات العالية التــي ظهرت من
جهــات مختلفة حول تأثري اســتخدام
األطفــال لألجهــزة الذكيــة ،وعرض
الجانب التوعــوي ،باإلضافة إىل الجانب
التقني والــذي يُركز عىل تقييد املحتوى
والصالحيات بالجهاز نفسه ،عن طريق
ضبط القيــود وتحميل التطبيقات التي
تزيد األمن بجهاز الطفل.

وتهــدف الحملة إىل توعيــة أولياء
األمور حول املخاطــر التي قد يتعرض
لها األطفال والتي قد تفقدهم مهاراتهم
االجتماعية ،أو يكونــوا عرضة لإلدمان
والكثري من املشاكل الجسدية والنفسية
والتي تؤثر عىل نشــاطه وســلوكياته،
واســتعرض ت الطالبــات القائمات عىل
الحملة جُ ملة من الحلــول واملقرتحات
ملواجهة اآلثار السلبية لالستخدام ا ٌمل فرط
ملثل هذه األجهزة.

وبني جيل وجيل تختلــف آراء الناظرين أي الخيارين
أوىل  :مجاراة التحديــث التقني الذي يواكب جيل اليوم مع
إلغاء ماقبله أم االتكاء عىل األصول الثابتة األوىل ( الورقية )
وتفعيلها مع مواكبة التطور والتحديث ؟ .
يف الحقيقة أننــا إذ نريد جيال متمكنــا من ( هويته
اللغوية ) من خالل الرتبية العملية ومنها الجوانب النحوية
واإلمالئية ،وكذلك تمكنه من ( هويته اإلســامية ) بم راعاة
الجوانب األخالقية واألدبية حيث يَطرح ما يريد متسقا مع
هذيــن القيدين فال بد من هذه الكتابات التي تُ رعى وتُ حرر
وتُ راجع من قبل متخصصني يف هذه املجاالت.
إننا إذ نقيم هذه الشــوامخ من صحــف يف محاضننا
الرتبوية حســبنا أنها تغذي الجوانــب الرتبوية اللغوية
والصحفية واالســتجابة لتطلع منســوبي املؤسســة –
خصوصا الطالب والطالبات -ليمارسوا من خاللها مواهبهم
الصحفية واإلعالمية ضمن ضوابط دقيقة ومقاييس تصنع
منهم منابع صافية متوازنة نحو املستقبل ..
همسة ..
القلم يصدأ كما يصدأ الحديد ..وشحذه بني السطرين ..
وكيل عمادة شوون الطالب
@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa
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طالبيا موزعة
ناديا
أكرث من 50
ً
ً
على كافة الكليات بالجامعة
 550طالبــا وطالبــة يف
 50ناديًــا طالب يًا يســخرون
وقتهم لخدمــة املجتمع داخل
أروقة الجامعة أو يف املجمعات
التجاريــة واملستشــفيات
الحكوميــة ليصلــوا إىل أكرب
رشيحة مــن املجتمــع ،حيث

تضــم الجامعة أكثــر من 50
ناديًا طالب يًــا موزعة عىل كافة
الكليات بنني وبنات بإرشاف من
عمادة شؤون الطالب ،وتهدف
الجامعة من إنشاء هذه األندية
الطالبيــة إىل تنميــة قدرات
الطلبة وإب راز مواهبهم وزيادة

خرباتهم يف عــدد من املجاالت،
ويقدر عدد الطلبة املتطوعني يف
العمل باألندية الطالبية حوايل
 550طالبا وطالبة من مختلف
كليات الجامعة يســرون وفق
خطط واضحة إلقامة األنشطة
والفعاليات املختلفة.
مشاركات في المدارس والمهرجانات

حملة «بصحتك اهتم لنهتم» استفاد منها
خمسة آالف مستفيد

أفاد رئيس النادي الطالبي
بكلية الصيدلة يوسف الحميد
أن النادي قدم خــال الفصل
الصيفي املــايض حملة توعوية
ضخمة تح ت شــعار «بصحتك
اهتم لنهتم» خدمــة أكثر من
 5000مســتفيد يف عــدد مــن
محافظــات القصيــم وبعض
مناطق اململكة ،وأشــار إىل أن
النــادي يقوم بتفعيــل األيام

العامليــة حيث قــام بتفعيل
اليوم العاملي للســمنة واليوم
العاملي للسكر واألسبوع العاملي
للمضــادات الحيويــة واليوم
العاملــي للصحة النفســية،
وأضاف أن النادي يسعى يف قادم
األيام إىل تنظيم عدد من الحمالت
التوعوية يف بعض املستشفيات
واملجمعــات التجارية بتضافر
جهود األعضاء

أكرث من  82فعالية استفاد منها أكرث
من  2064طالبا

ذكر رئيس النادي الطالبي
بكلية الهندسة عبدالله املقبل
أن النــادي نفذ خــال العام
املــايض أكثر مــن  82فعالية
اســتفاد منها أكثر من 2064
طالبــا ،منهــا  22فعالية يف
مجاالت الهندســة الكهربائية
وامليكانيكية واملدنية باإلضافة

إىل أكثر من  30ورشــة عمل و
 10محارضات و 3ندوات وأكثر
من  15لقــاء طالبيا وعدد من
الربامــج الثقافية واالجتماعية
والرياضية ،وأضاف أن النادي
الطالبي يســعى يف قادم األيام
إىل تقديــم عدد مــن الدورات
واللقاءات التخصصية.

يقول محمد الحربي رئيس
النادي الطالبي بكلية العلوم
الطبية قســم البرصيات أنهم
يســعون إىل تقديم الخدمات
الطبية يف قادم األيام للمدراس
واملجتمع يف القصيم من خالل
تقديم فحوصــات البرص لهم،
وأكد أن النــادي ينظم زيارات
تعريفية إىل السنة التحرضية

واملــدارس لتعريفهم بالكلية
والتخصصات التــي تقدمها
والفروقات بينها ،وأشــار إىل
أن هنــاك تواجــدا للنادي يف
بعض املهرجانات التي تقام يف
منطقة القصيم مثل مهرجان
الربيع الذي قدمنا فيه خدماتنا
يف املهرجان الســابق ألكثر من
 1200مستفيد ومستفيدة.

محاضرات توعوية..وبرامج علمية عملية

أشار رئيس النادي الطالبي
يف كلية العلــوم باملليداء فهد
الحربي أن النادي قدم عددا من
الفعاليــات بال رشاكة مع بعض
الدوائر الحكومية مثل الرشطة
واملرور والهالل األحمر لتقديم
ب رامج توعوية للمجتمع يف عدد
من املجاالت ،وأضاف أن النادي
يهتم يف مجــال تقديم الربامج
التوعوية حــول الفكر الضال
باإلضافة إىل العديد من الربامج
والــدورات التدريبية ،وذكر أن

عدد املســتفيدين من الربامج
التــي قدمهــا يف مهرجانات
القصيم تجاوز  6000مستفيد
ومســتفيدة ،ويتميز النادي يف
نوعيــة الربامج التــي يقدمها
والتي تأخذ الطابع الكيميائي
حيث نقــوم بتقديم معلومات
للمستفيدين من الحمالت حول
طريقــة التفريق بني الصابون
الجيــد والــرديء باإلضافة إىل
تثقيف املجتمع يف كيفية صناعة
املعقمات والصابون والعطور.

تقنية
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اليونيسف تحث شركات الت�كنولوجيا على
تعزي�ز حماية األطفال على اإلنرتنت

أكرث من
 170ألف طفل
ينضمون إلى
مستخدمني
اإلنرتنت يومي ًا
يمثلون ثلث
مستخدمي
اإلنرتنت
دعــت املنظمــة املعنيــة
بالطفولــة يف األمــم املتحدة
(اليونيســف) رشكات التقنية
العامليــة إىل اتخــاذ مزيد من
اإلج راءات ،لحماية مستخدمي
االنرتن ت من األطفال.

وقال ت املنظمة ،يف تقريرها
الســنوي الرئييس ،إنه بالرغم
مــن أن األطفــال يمثلون ثلث
مســتخدمي اإلنرتنــت ،إال أن
جهودا ضئيلة تبذل لحمايتهم
من مخاطر العالم الرقمي.
وأشــارت إىل أن أكثــر من
 170ألــف طفــل ينضمون إىل
مستخدمي اإلنرتن ت كل يوم.
وجــاء التقريــر بعنوان
«وضــع أطفال العالــم :2017
األطفال يف عالم رقمي».
وتقــول املنظمــة إنه مع
ارتفاع أعداد مستخدمي اإلنرتنت
من األطفال ،يجب تعزيز جهود
حماية بياناتهم وهوياتهم عىل
اإلنرتن ت.
وتعــرب اليونيســف عن
قلقها مما وصفته باالستغالل
التجاري للطفولة.

ويقول املديــر التنفيذي
ملنظمة اليونيسف ،أنتوني ليك:
«التكنولوجيــا الرقمية حقيقة
غري قابلة للزوال من حياتنا .يف
عالم رقمــي نحن نواجه تحديا
مزدوجا ،وهو كيــف نقلل من
أرضار اإلنرتنــت ونعظــم من
فوائده لكل طفل».
وتقرتح املنظمــة أن تمنح
املواقع اإللكرتونية األطفال أقىص
درجات إعــدادات الخصوصية
بشكل اف رتايض عندما يفتحون
حســابات الســتخدام مواقع
التواصل االجتماعي.
وأشــار التقريــر إىل أن
االنتشــار الواســع للهواتف
النقالــة جعــل الوصــول إىل
اإلنرتن ت ،بالنســبة لكثري من
األطفال ،أقل خضوعا للرقابة،
وربما أكثر خطورة.

غوغل تعتزم إنشاء مركز أبحاث لت�كنولوجيا
الذكاء االصطناعي في الصني

قــررت غوغــل تعزيز
نشــاطاتها يف تكنولوجيــا
الذكاء االصطناعي من خالل
إنشاء مركز أبحاث يف الصني،
التي ال تزال تفرض حظ را عىل
محرك البحث التابع للرشكة.
وقال ت غوغــل إن املركز
الجديد سيكون هو األول من
نوعه يف آسيا ،وإنه يستهدف
تشغيل الكفاءات املحلية.
وتويل رشكات التكنولوجيا
اهتماما كبــرا بالتطبيقات
التــي تعتمــد عىل الــذكاء
االصطناعي.
وتبــدي الصــن دعمها
القــوي لتطويــر تطبيقات
الــذكاء االصطناعي واللحاق
بركــب الواليات املتحدة يف هذا
املجال.
ويتوقع أن يســاهم مركز

البحث يف تحســن مجموعة
من القطاعات ،مثل السيارات
ذاتية القيادة واملصانع اآللية،
ومنتجات الرتجمــة وب رامج
التعرف عىل الوجوه.
ويف مدونــة عــى موقع
الرشكــة ،قال ت غوغل إن مركز
األبحاث الجديد خطوة مهمة يف
مرشوع غوغل لتكون «الرشكة
األوىل يف الذكاء االصطناعي».
وقال املتحدث باسم غوغل،
تــاج ميدوز ،لوكالــة ف رانس
برس ،إن عمالق التكنولوجيا
يمتلك مكتبني يف الصني ،يعمل
بهما نصــف موظفيه ،البالغ
عددهم نحو  600شــخص ،يف
املنتجات العاملية.
لكن الصني تحظر محرك
بحث غوغل وعددا من خدمات
األخرى التابعة للرشكة.

وفرضــت بكــن قواعد
صارمة عىل الرشكات األجنبية
خالل العام املايض.
وعىل مدار سنوات عديدة،
تفرض الصني قيــودا رقابية
عىل املحتــوى عــى اإلنرتن ت
الــذي تعتربه بكني حساســا
مــن الناحية السياســية ،من
خــال اســتخدام مجموعة
من املرشــحات املتطورة التي
يصفها معارضــون بـ»جدار
حماية عظيم».
ويف الوق ت ذاتــه ،تعكف
الصني عــى الدفــع باتجاه
مشاريع الذكاء االصطناعي.
ويف يونيو /حزي ران ،أعلن ت
الصني عن مرشوع قومي للذكاء
االصطناعي ،يهدف إىل اللحاق
بركب الواليــات املتحدة يف هذا
املجال.

اإلنفاق العالمي على أمن المعلومات سيصل إلى  96مليار دوالر في 2018
يف خضــم الهجمــات
اإللكرتونيــة املتعــددة التي
تلقتهــا الــركات وخدمات
اإلنرتن ت ،بات مــن الرضوري
زيــادة اإلنفاق عــى حمايتها
منها وهو ما تتوقعه املؤسسات
البحثية حيث ســيصل اإلنفاق
عىل أمن املعلومات العام املقبل
إىل  96مليار دوالر.
ونرشت مؤسســة األبحاث
العاملية غارتنــر تقرير يتوقع
نمو اإلنفــاق العاملي عىل أمن
املعلومات بنسبة  %8ليتجاوز
 96مليار دوالر.
ويــرى روجــرو كونتو،
مديــر األبحاث لــدى جارتنر
أن الهجمــات الخبيثــة مثل
 WannaCryو NotPetya
ومؤخ را ً  Equifax breachتؤثر
بشــكل مبارش عىل مستويات
اإلنفاق عىل أمن املعلومات س يّما
أن هذه األنواع مــن الهجمات
تســتمر ملدة تصــل إىل ثالث
سنوات كاملة.

هذه التوجهــات الصاعدة
عكســتها دراســة جارتنــر
املســحية الخاصة بســلوك
مشرتي املنتجات األمنية لعام
 ،2016حيث أشــارت أعىل نسبة
من املســتطلعني ،من بني %53
من املؤسســات التــي ذكرت
بــأن املخاطر األمنيــة تعترب
الدافع األســايس لإلنفاق العام
عىل أمــن املعلومــات ،إىل أن
الخروقــات األمنية هي الخطر
األمنــي الرئييس الذي يؤثر عىل
مســتويات إنفاقهــم عىل أمن
املعلومات.
ســوف تصبح االختبارات
التقنية وتعهيد األعمال التقنية
إىل جهات خارجية باإلضافة إىل
املعلومات األمنية وإدارة األحداث
 SIEMمن بني القطاعات األمنية
األرسع نموا ً والتي بدورها سوف
تدفع بالنمو يف ميادين خدمات
حماية البنيــة التحتية وأمن
املعلومات.
اإلنفــاق العاملــي عىل أمن

املعلومات حســب القطاعات
مابــن عامــي  2016و .2018
(ماليني الــدوالرات – بالقيمة
الحالية للدوالر)
وتتوقع غارتنــر أن ترتفع
نسبة املؤسسات التي تستثمر يف
العديد من أدوات حماية البيانات،
مثل حلول منــع فقدان البيانات
وأدوات حماية ومراجعة البيانات
وتشــفريها ،بحلول عام 2020
إىل  %60مقارنة بالنسبة الحالية
وهي  %35تقريباً.
مع ندرة املهارات املطلوبة،
يزداد الطلب عليها بشكل كبري،
ما يجعــل املؤسســات الكربى
تســعى للحصول عىل مساعدة
خارجيــة من مستشــاري أمن
املعلومات ومزودي خدمات أمن
املعلومات ا ُملــدارة .ومن املتوقع
أن يصل مســتوى اإلنفاق عىل
خدمات تعهيد أمــن املعلومات
لجهات خارجية إىل  18.5مليار
دوالر بحلول عام  ،2018بزيادة
قدرها  %11عن عام .2017
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مزودة بأحدث األجهزة الطبية بإشراف مجموعة من االستشاري�ي

أكرث من  16ألف مستفيد من خدمات عيادات«طب األسنان» بالجامعة

يت�كون المركز من
 3مباني
يحتوي كل مبنى
على  40عيادة
مجهزة بأحدث
األجهزة
واإلمكانيات
يقدم مركــز عيادات طب
األســنان بالجامعــة خدماته
املتنوعة للمجتمــع يف املنطقة،
وتعترب     العيــادات مجهزة
باملعــدات الطبيــة املتطورة،
وتســتقبل أكثر مــن2500
مريض ســنويًا ،حيــث بدأ
العمل فيها منذ عام 1432هـ،
كمركز تعليمي لطلبة كلية طب

األسنان ،ويقدم املركز الخدمات
العالجية يف مختلف تخصصات
األسنان ولجميع فئات املجتمع
من مواطنني أو مقيمني ،من قبل
طالب وطالبات االمتياز وتحت
إرشاف مبــارش من أخصائيني
واستشاريني.
من جانبه أكد مدير مركز
عيادات طب األســنان الدكتور
عبداللــه بن صالــح املطريي،
أن املركــز عالج منذ بدء العمل
فيه ما يقارب  16ألف مراجع
ومراجعــة ،ويف الوقت الحايل
يســتقبل  20مراجعا جديدا
يومياً ،ويتكــون املركز من 3
مباني يوجد بــكل مبنى 40
عيادة مجهزة بأحدث األجهزة
واإلمكانيات.
و قــال «املطــري» أن
املركــز يضم عيــادة لتعقيم
األجهزة واألدوات الطبية ،وفق
املعايري املعتمــدة لضمان عدم

انتقال العــدوى ،وأضاف أن
املعمل مختص بعمل وتجهيز
الرتكيبــات الســنية املتحركة
والثابتة ونعتمد عىل جهاز الكاد
كام املتطــور الذي يســتخدم
الكمبيوتر والكامــرا الرقمية
ثالثية األبعاد لتصميم وتصنيع
الرتكيبات يف جلســة معالجة
واحدة فهــذه التقنية الجديدة
قامــت بتحويل جزء من العمل
الــذي كان ينجــزه الطبيب
وفني األســنان إىل عمل ينجزه
الكمبيوتــر واألجهــزة املدارة
بواسطته.
وأشــار «املطــري» أن
املركز يضم عددا من األقســام
املتخصصة مثل قسم مختص
باألشعة الســنية ،ويوفر هذا
القسم جميع أنواع األشعة التي
قد يحتاجها الطبيب لتشخيص
الحالة ،ويتميز جهاز األشــعة
املخروطيــة بعمل األشــعة

يعد المركز معمال
لتدريب الطالب
بإشراف مجموعة
من االستشاري�ي

املقطعيــة بتكنولوجيا جديدة،
ويستخدم اإلشعاع املخروطي
مما يقلل وقت تعرض املريض
لإلشعاع ،وينقص كمية اإلشعاع
التي تمتصها أنســجة املريض
إلنتاج صور أشعة ثالثية األبعاد
بدقة عالية ،ما يجعلها مميزة يف
املهام التشخيصية.
ويعد املركز معمال لتدريب

الطــاب بــإرشاف مجموعة
مــن االستشــاريني ويحتوى
عىل أجهزة محــاكاة تدريبية
مخصصة للطالب ليتم تدريبهم
يف مرحلة ما قبــل اإلكلينيكية
بواسطة أجهزة ودمى تحاكي
عيادة األســنان ليكون الطالب
مؤهال علميا ً وعمليــا ً ملعالجة
املرىض خالل تلك املرحلة.

دراسات
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األسمري :هـناك عالقة بني التهاب اللثة والعديد من األمراض التي
تصيب الجسم
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كونيات

 %49من الرجال الذين يعانون من أمراض اللثة
معرضون لسرطان الكلى
من األمراض التي تصيب جســم
االنسان.

وجــد الباحثون أن نســبة
الرجال الذين يعانون من أمراض
اللثــة  ٪49أكثر عرضة لرسطان
الكىل ،كما أن نســبة  ٪54منهم
أكثر عرضــة لتطــور رسطان
البنكرياس ،وأن نسبة  ٪30منهم
أكثر عرضة لتطور رسطان الدم،
ومن هذا املنطلق يجب عىل اإلنسان
املحافظة عىل ســامة صحة الفم
واللثة باستخدام الفرشاة ،والخيط
السني ،والزيارات الدورية لطبيب
األسنان ،وإخصائي اللثة لتعزيز
صحة الفم وصحة الجسم كامال.

وأضاف األسمري أن البحوث
أشــارت إىل أن العالقة بني مرض
الســكري وأمراض اللثة تذهب
يف كال االتجاهــن ،فالتهاب اللثة
قد يجعل من الصعب عىل الناس
الذيــن لديهم مرض الســكري
السيطرة عىل نسبة السكر يف الدم،
ووجود مرض الســكري يجعل
الشــخص أكثر عرضة اللتهاب
اللثة مقارنة بالشخص السليم.

وقــال الدكتــور «ظافــر
األسمري» عميد كلية طب األسنان
أن الدراســات الحالية تشري إىل
أن االلتهــاب الناجم عن التهابات
اللثة واألنســجة الداعمة ال يؤثر
فقط عىل الفم بل يمتد تأثريها عىل
جميع أجهزة الجسم عامة ،فهناك
عالقة بني التهــاب اللثة والعديد

وأكــد األســمري أن العديد
من الدراســات تشري إىل أن هناك
ارتباطــا بــن أمــراض القلب
والتهاب اللثــة ،يف حني لم تثبت
بعد عالقة الســبب والنتيجة ،كما
أظهرت األبحــاث أن مرض اللثة
يزيد مــن خطر اإلصابة بأمراض
القلب ,وأضاف «األســمري» أن

د .عبداهلل المسند

عبقرية العرب
الفلكية

ظافر األسمري

العلماء وجدوا عالقة بني أمراض
اللثة ،والوالدة املبكرة ،وانخفاض
الوزن عند الوالدة ،وقد تم دراسة
ذلك عىل نطاق واسع يف السنوات
األخرية يف جميع أنحاء العالم.
وقد وجــدت األبحــاث أن

البكترييا التــي تنمو يف تجويف
الفم يمكن أن تستنشق إىل الرئتني
لتســبب أمراض الجهاز التنفيس
مثل االلتهاب الرئــوي ،وخاصة
يف األشــخاص الذين يعانون من
أمراض اللثة.

تسديد كرة القدم بالرأس «يؤثر على الذاكرة»

خلصت دراسة إىل أن تسديد
كرة القدم بالرأس يمكن أن يؤثر
بصورة بالغة عــى وظائف املخ
والذاكرة لــدى الالعبني ملدة 24
ساعة.
وقال باحثــون إنهم تمكنوا
من رصــد «تغريات محدودة لكن
بالغة يف وظائف املخ» بعدما سدد
الالعبون الكرة برؤوسهم  20مرة.
وتراجــع أداء الذاكــرة بما
يرتاوح بني  41يف املئة و 67يف املئة
بعد تمرين تسديد الكرة بالرأس،
مع زوال التأثري بعد  24ساعة.
ونــرت الدراســة ،التــي
جرى إعدادها بجامعة ستريلينغ
الربيطانية ،بدوريــة «إي-بايو

مديســن» املتخصصــة يف نرش
أبحاث الطب الحيوي.

املخ والذاكرة لــدى الالعبني قبل
وبعد التمرين.

وهذه هي الدراسة األوىل التي
ترصد التغــرات املبارشة يف املخ
بعد تعرض الالعبــن لصدمات
الرأس اليوميــة ،بدال من فحص
اإلصابــات املرتبطــة باملخ مثل
االرتجاج.

وقالت جامعة ســتريلينغ إنه
مازال يتعني التحقق مما إذا كانت
التغريات يف املــخ تحدث بصفة
مؤقتة بعد مباريــات كرة القدم
املتعاقبــة ،أم أن هنــاك عواقب
طويلة املدى عىل صحة املخ.

«قلق متزايد»
وأطلــق الباحثــون كرات
باســتخدام آلة مصممة لتحاكي
رسعة وقوة الكرة املســددة من
ركلة ركنية ،وطلبوا من مجموعة
العبني تســديد الكرات برؤوسهم
 20مرة.

ماغدالينــا
وأوضحــت
إيتسفارت ،أستاذة علم األعصاب
املعــريف بجامعة ســتريلينغ ،أن
البحث أُجــري يف ضــوء «قلق
متزايد» بشــأن الصلة بني إصابة
املخ يف الرياضــة وزيادة احتمال
اإلصابة بالخرف.

وأُجريت اختبارات لوظائف

وقالت «باســتخدام تمرين

معروف لدى غالبيــة الفرق من
الهــواة واملحرتفــن ،وجدنا أن
هناك بالفعل زيادة يف تثبيط املخ
مبارشة بعد التسديد بالرأس ،وأن
األداء يف اختبارات الذاكرة تراجع
بشدة».
وأضافــت «بالرغــم من أن
التغريات مؤقتة ،نعتقد أنها بالغة
عىل صحة املخ ،خاصة إذا حدثت
مرارا وتكرارا كمــا هو الحال يف
تسديد كرة القدم بالرأس».
واســتطردت بالقــول «مع
ممارســة أعداد هائلة من الناس
حول العالم هــذه الرياضة ،من
املهــم أن يكونوا عــى دراية بما
يحدث داخــل املخ وبالتأثري الذي
قد يكون دائما لهذا».

اتخذ العــرب من ق ران القمر بنجــوم الثريا تقويم ا ً
زمني ا ً ذكي اً؛ ليحــددوا من خالله بداية الفصول ،واألوقات،
وعىل وجه التحديد بداية القــر والحر ،والربيع ،وذلك عرب
مفردات مسجوعة ،وقصرية ومعربة ،وما ذاك إال الرتباطهم
الوثيق بمواشــيهم ،وحاللهم التي فيهــا ومنها حياتهم
واقتصادهم ،ومن أجلها يقيمون تارة ،ويظعنون تارة.
ويبدأ تقويمهم املعتمد عىل قــران القمر بالثريا من
شهر ديسمرب ،وينتهي يف شهر مايو ،وهو بهذا يمثل ستة
أشهر من السنة فقط ،وأحسب أنهم أغفلوا بقية السنة عن
عمد؛ لكونها فرتة ال توافق ربيع اً ،وكون األجواء شبه رتيبة،
وألن البادية ال يمتهنون الزراعة ،فال تعنيهم مقارنة القمر
بالثريا خالل فصل الصيــف ،ودونك ما ورد من ثقافتهم
الفلكية يف تحديد األزمان ،ووصف الحال واملكان.
فعندما يقارن القمر الثريا ليلة  11من الشهر القمري
يقولون:
* ق ران حادي ( )11الربد بادي( ،تعبريا ً عن بداية الربد)،
(وهذا يوافق عىل وجه التقريب وسط املربعانية (ديسمرب).
ولبقية االق رتانات يقولون:
* ق ران تاســع برد السع( ،كناية عن شدة الربد)( ،وهذا
يوافق عىل وجه التقريب الشبط ،يناير).
* ق ران ســابع مجيع وشــابع( ،بداية الربيع) (وهذا
يوافق عىل وجه التقريب العقرب األوىل ،فرباير).
* قــران خامس ربيــع طامس( ،كناية عــن ازدهار
الربيع) (وهذا يوافق عىل وجــه التقريب العقرب الثالثة،
مارس تقريب اً).
ً
* ق ران ثالث الربيع ذالــف( ،تعبريا عن إدبار الربيع)
(وهذا يوافق عــى وجه التقريب آخــر الحميمني ،أبريل
تقريب اً).
ً
* ق ران حادي عىل القليب تــرادي ،وقالوا أيض ا :ق ران
حادي تسمع عىل املا منادي( ،أي اإلبل تزدحم عىل القلبان
واآلبار من الحر)( ،وهــذا يوافق عىل وجه التقريب الثريا،
مايو ،أول القيظ).
بعدها يختفــي املعيار الــذي يعتمدونه وهو نجوم
الثريا يف شعاع الشــمس عند الغروب ،وتبدأ تغيب الثريا
مع الشــمس ،فتختفي نحو  40يومــاً ،وذلك فرتة القيظ
(الصيف) ،ثم تظهر وتلوح مرة أخرى من جهة الرشق فج را ً
 ..هذا والله أعلم.
أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا
@almisnid
almisnid@yahoo.com
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النشاط الرياضي يقيم بطولة تنس الطاولة لطالب الجامعة
 5بطوالت

تنفذها عمادة
شؤون الطالب
خالل الفصلني
الدراسي�ي األول
والثاني
عبدالله العبيد
أقامت عمادة شؤون الطالب
ممثلة بالنشــاط الريايض بطولة
تنس الطاولــة الداخلية لطالب
الجامعــة يوم االثنــن املايض،
وذلك ضمن األنشــطة الطالبية
التي تنظمها العمادة خالل العام
الجامعــي 1438/1439هـــ،
وأحتضنــت الصالــة الرياضية
املنافســات التــي شــارك بها
أكثــر  30طالبا مــن الجامعة،
وتعترب بطولــة تنس الطاولة من
البطوالت الســنوية التي يقيمها
النشــاط الريايض داخل أروقة
الجامعــة ،وعىل إثرهــا يختار
مسؤولو النشــاط الريايض من
سيمثل الجامعة يف بطولة االتحاد
الريايض للجامعات الســعودية
لتنس الطاولة.
وجاء يف املركز األول الطالب
منصــور عبداملحســن من كلية
الزراعــة .يليــه يف املركز الثاني

سفيان الســيف من كلية الرتبية.
وجاء باملركز الثالث عبداللطيف
السيف من كلية االقتصاد ،بينما يف
املركز الرابع مريالم موراتوخيش
من كلية الرشيعة.
تجدر اإلشــارة أن منتخب
الجامعة لتنس الطاولة سبق وأن
حقق بطولة الجامعات السعودية
لعامــن عىل التــوايل ،وأصبحوا
أبطال اململكة .
إذ تســعى عمادة شــؤون
الطــاب للمشــاركة يف بطولة
الجامعــات واعــادة اللقب إىل
ادراجها.
من جانبــه أشــارعبدالله
الخليفــة املــرف الريايض أن
عمادة شؤون الطالب ،تحاول أن
توفر كافة االمكانات إلقامة مثل
هذه البطوالت إلبنــاء الجامعة،
مشــرا ً أن العمادة نفذت بطولة
التنس األريض قبل شهر ،وبطولة
كرة القــدم للصــاالت وبطولة
اخرتاق الضاحية ،كما ســتنظم
الفصل الثاني بطولة كرة القدم،
وبطولة الكرة الشاطيئة.
وأكد الخليفة أن الباب مفتوح
لجميع طالب الجامعة للمشاركة
يف األنشطة الرياضية للبحث عن
طاقاتهم وامكانياتهم الرياضية
يف البطوالت الداخلية لكي يصلوا
إىل البطــوالت الخارجية ويمثلوا
اململكة يف املنافسات الدولية.

المدينة الجامعية تشهد سباق «اخرتاق الضاحية» لمسافة  7كيلو مرت
عبدالله العبيد
نظمت عمادة شؤون الطالب
ممثلة بالنشاط الريايض ،عرص
الثالثاء املايض ،ســباق «اخرتاق
الضاحية» ملســافة  7كيلو مرت،
شارك فيه أكثر من  20متسابقا ً
من طالب الجامعــة ،بحضور
الدكتــور فهد الضالــع وكيل
األنشــطة الطالبيــة ،والدكتور
عبدالرحمــن املحيميــد وكيل
الجودة والتطوير بعمادة شؤون
الطالب ،ومســؤويل النشــاط
الريايض وكلية الرتبية.
وحقق املركز األول يف السباق
الطالب ريان الحوباني من كلية
الرتبية بزمن « »:32:13دقيقة،
وحقق املركز الثاني ســليمان
الحربي من كليــة الرتبية بزمن
« »34:25دقيقة ،وكأس وميدالية
فضية ،وجــاء يف املركز الثالث
محمد حبيــب من كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية «»34:38
دقيقة.
من جهته ،عرب العداء ريان
الحوباني عن ســعادته برتبعه
عىل عرش بطولــة الجامعة يف

وتســعى عمادة شــؤون
الطــاب لتطوير األنشــطة
الرياضية مــن خالل التنويع يف
األنشــطة حيث تسعى لتطوير
الرياضــات املختلفة من خالل
وضع معايري خاصــة الختيار
منتخب يمثل الجامعة يف املحافل
الداخلية الدولية والعربية حيث
أنه يســتعد للمشاركة يف بطولة
الجامعات الســعودية أللعاب
القوى التي ستقام خالل الفصل
الثاني.

سباق اخرتاق الضاحية بالمدينة الجامعية

ســباق الضاحية للرجال ملسافة
 7كم ،وقــال إن ذلــك يؤهله
للمشاركة يف بطولة الجامعات،
متمنيا ً أن يرفع اسم الجامعة بني
الجامعات عالياً ،وتمنى التوفيق

لزمالئه املتسابقني يف املسابقات
القادمة.
وتمتلك هذه املسابقة قواعد
مختلفة حيث ال ينبغي أن يكون

يف مسار السباق حفر عميقة أو
موانع طبيعية أو مناطق ارتفاع
أو انخفاضات خطرية ،ويجب أن
تكون أول  1500مرت من السباق
أرضا مســطحة تماما .وخالل

السباق ال يســمح بالتوقف وال
تنــاول مــروب وال مأكوالت،
ويتم تنبيه املتسابقني إشارة لبدء
السباق قبل  5دقائق من الوقت
الرسمي لالنطالق.

ويف ختــام التتويــج ،كرم
األســتاذ الدكتور فهد الضالع
وكيــل عمادة شــؤون الطالب
لألنشــطة ،بحضــور جمــع
مــن الطالب ورؤســاء اللجان
والحكام املشاركني ،ويعد سباق
الضاحيــة نوعا من ســباقات
املســافات الطويلة إذ يتسابق
العداؤون فيه ملســافات ال تقل
عن  5كيلومرتات  .تقام سباقات
الضاحيــة ىف اململكــة العربية
الســعودية طوال أيام الســنة
وغالبــا تقــام ىف بداية فصل
الشتاء.
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كاريكاتري

من اآلخر

فهد بن نومه

منرب إعالمي وتدري�بي

مقصر ومن يثبت عدم جديته
الداود :لن نتوانى في محاسبة أي
ّ

جامعة القصيم تسحب مشاريع تجاوزت قيمتها
 58مليون ريال
صادق معايل مدير جامعة
القصيــم األســتاذ الدكتــور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود
عىل توصيات اللجنــة الدائمة
لفحص العروض بســحب عدد
من املشاريع بقيمة تجاوزت ٥٨
مليون ريال بســبب التأخري يف
التنفيذ.
كما انــذرت الجامعة عددا
من املقاولني الــذي وجد لديهم
مالحظات يف تدني نسبة اإلنجاز
وكانت آخر الحلول لدى الجامعة
مع عــدد من املقاولــن القيام
بسحب املشاريع منهم بعد عدد
من اإلنذارات واملخاطبات وبعد

ثبوت عــدم جديتهم ُســحبت
املشــاريع منهم وفقــا ً للمادة
(الثالثة والخمســن) من نظام
املنافسات واملشرتيات الحكومية
فقرة (ب)
وأوضــح « الــداود» أن
الجامعة لن تتوانى يف محاسبة
أي مقــاول أو رشكــة ال تلتزم
بالوقت املحدد لإلنجاز ،مؤكدا ً أن
املشاريع التي ُرفعت يف محرض
اللجنة الدائمة لفحص العروض
كانت بعد عــدة مخاطبات مع
الــركات يف رسعــة تصحيح
أوضاعهم ولألسف لم يتم إثبات
جديتهم يف إنجاز األعمال املوكلة

لهم.
وقد تضمنت محارض اللجنة
ســحب مرشوع «إنشــاء جزء
من مبنى كليــة الطب بجامعة
القصيم»بمبلغ ()٥٢،٩٣٢،٠٤٠
اثنني وخمسني مليونا وتسعمائة
واثنــن وثالثني ألفــا ً وأربعني
رياال والتي من املقرر أن تكون
مدة تنفيذه ( )٣٦شــهرا ً ولم
يتم إنجاز ســوى ( )%١٣من
املــروع ،وســحب مرشوع
«دراسة وتصاميم املوقع العام
والبنية التحتية لكليات الطالب
والطالبــات بمحافظة البكريية
واملذنب وعقلة الصقور والبدائع

ورضية» بقيمة ( )٣،٠٧٢،٠٠٠
ثالثة ماليني واثنني وســبعني
ألف ريال ومدة التنفيذ ()٣٠٠
يوم من تاريخ االستالم ولم يتم
إنجاز سوى (  )٪٢٠من املرحله
األوىل.
وســحب مرشوع «دراسة
وتصاميــم محطــة األبحاث
والتجــارب الزراعيــة» بقيمة
مليونــن
()٢،٤٥٠،٠٠٠
وأربعمائة وخمســن ألف ريال
ومدة التنفيــذ ( )٣٠٠يوم من
تاريخ اســتالم املوقع ولم يتم
إنجاز سوى ( )٪٢٠من مراحل
املرشوع.

وصلتنا العديد من اإلشادات خالل األسبوعني املاضيني
بمناســبة صدور العدد التطويري من صحيفة الجامعة،
ونحــن نعتز بها وهي دافع مهم لنا للتميز وتقديم املعلومة
بشكل يرتقي بالجامعة ومنسوبيها واملهتمني بها.
وكان ملقال صاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن ســعود أمري منطقة القصيم الذي خص به
هذه الصحيفة وما حمله من إشادة األثر البليغ والدافع املهم
لدينا كفريق عمل يف الصحيفة.
ومن هذا املنرب اإلعالمي الــذي نهتم من خالله بتقديم
املعايري الصحفية املهنية بشــكل يناسب طبيعة الجامعة
وخصوصيتها ،نجــدد الدعوة للطالب والطالبات خصوصا ً
واملهتمني من أعضاء وعضــوات هيئة التدريس واملوظفني
عامة ملشاركتنا هذا التميز من خالل مقاالتهم ومشاركتهم
الصحفية بجميع أشــكالها وفنونهــا الصحفية ونؤكد أن
هذه الصحيفة منرب لكم ومركــز تدريبي ملن يهتم بالعمل
الصحفــي واإلعالمي ،وخصوصا ً أن مــن أهدافنا يف مركز
اإلعالم واالتصال التدريب اإلعالمي وستنطلق هذه الربامج
خالل الفرتة القادمة بإذن الله.

رئيس التحري�ر
@bin_nomah
bin_nomah@qu.edu.sa

على السريع !..
تشهد إشارة القرعاء قبل دوار الجامعة ازدحام كثيف
مما يؤثر على الطلبة والموظفني في االلتزام
بأوقات الحضور الرسمية
ننتظر من الجهات المعنية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحل
هذه المشكلة
شهد موقع تويرت األسبوع الماضي ردود فعل
إي�جابية من طلبة الجامعة حول عملية تسجيل
الجداول عرب الموقع االلكرتوني
ومن هنا نشيد بالدور الذي قدمته عمادتي القبول
والتسجيل و تقنية المعلومات لخدمة الطلبة

