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صحيفة
جامعة
القصيم

وكالء الجامعة في ذكرى البيعة الثالثة لخادم الحرمني الشريفني :

ومحاربة للفساد
ثالثة أعوام حزم ًا وعزم ًا
ً

أ.د .علي السيف

جــدد وكالء الجامعة البيعة
لخادم الحرمني الرشيفني بمناسبة
الذكرى الثالثــة للبيعة حيث أكد
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
الدكتــور عيل بن محمد الســيف
أن الوطــن يحتفي هــذه األيام
بمناسبتني كريمتني ،فما إن عاش
الوطن األخبار السارة عن امليزانية
الجديدة ،حتى اقــرب ع ُّد األيام
نحو ذكرى مرور ثالثة أعوام عىل
تويل خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ
مقاليد الحكم يف البالد ،مشــرا ً إىل
أنه منذ هذا التاريخ والبالد تعيش
تحديا ً صعبًــا يف إثبات هيبتها يف
املنطقة ،وقد كان لــه – أيده الله
– من التيسري والســداد ما مكنه
من فرض هيبــة البالد ،والوقوف
بحــزم أمام أهــم التحديات التي
تشهدها البالد منذ أمد بعيد ،حيث
قيادة العالم العربي واإلســامي
نحو التحالــف ،والوقوف بوجه
دعاة اإلرهــاب وأجندته ،وأطماع
املد الفاريس اإليرانــي يف املنطقة
والعواصم العربية ،والحيلولة دون
تنفيذ مخططاتهم وأهدافهم.

السيف :في
عهد سلمان تم
الوقوف في وجه
الفساد وأهله
بالحزم والعزم
وأشار "الســيف" إىل النجاح
الذي تحقق عىل املستوى الداخيل،
فجاء الحزم والعــزم يف الوقوف
بوجــه الفســاد وأهلــه ،ومنع
االســتنزاف للمال العــام أيًا كان
صاحبه ،وإعــادة النظر يف رؤية
اململكة التي رســمت عىل الرؤية
الجديــدة  ،2030فنتج عن ذلك
إقرار ميزانية اململكة لعام ،2018
التي تضمنت أرقامً ــا ومؤرشات
إيجابية ،وهذا ما يؤكد إقرار القيادة
ٍ
قــرارات لدعم القطاع الخاص
من
واملؤسسات الصغرية واملتوسطة،

ويؤكد قدرة قيادة خادم الحرمني
الرشيفني ،ونائبه – حفظهما الله
– واملســؤولني يف الوطن املعطاء
عىل التكيّف مع التطورات ،وتجاوز
التحديــات ،وضمان اســتمرار
نمو االقتصاد عــر تنويع املوارد
االقتصادية وتحقيق االســتقرار
املايل ،باإلضافة إىل تحفيز وتمكني
القطاع الخــاص ،وتحقيق كفاءة
اإلنفاق ،واملســاهمة يف توليد مزيد
من الوظائف ،وتخفيف العبء عن
املواطنني.
وأوضح السيف أن اإلعالن عن
امليزانية العامة للدولة للعام املايل
الجديد بأكــر إنفاق عام يف تاريخ
اململكة ،ما هــو إال نتيجة حقيقية
لنجاح الخطط واستثمار املبادرات
التي تبنتهــا بالدنا يف مجال خلق
التوازن املايل واإلداري ،واإلصالح
االقتصادي ضمن رؤيــة اململكة
2030م.
ومن جهته جدد وكيل الجامعة
الدكتور محمد عبدالرحمن السعوي
البيعة لخــادم الحرمني الرشيفني
مؤكدا ً أن ذكــرى البيعة جاءت يف
وقت أعلنت فيهــا امليزانية لتأتي
كأكرب مخصص مايل سنوي للبالد
منذ إنشــائها ،ولعل مــا يميزها
أيضا اتصافها بمستجدات لم يكن
معموال ً بها يف الســابق ،ويأتي يف
مقدمتها الوضوح والشــفافية يف
جميع املخصصــات ولدى جميع
القطاعــات ،مضيفا أنهــا تتميز
كذلك كونهــا تأتي مــع باكورة
العمل بالسقوف املالية املخصصة
للقطاعــات الحكوميــة ،إذ تعمل
كل جهة وفق ســقف مايل محدد
لها بحيث تــوازن ما بني إيراداتها
ومرصوفاتها بطريقة تتناسب مع
هذا الســقف املايل املحدد ،مشريا ً
إىل أن هذه بال شك طريقة جديدة
لجميــع الجهات ومــن ضمنها
جامعة القصيم ،وبالتايل يتعني عىل
الجميع أن يســر يف عملية اإلنفاق
وفق تلك االســراتيجية الجديدة
لوزارة املالية.
وكشف "السعوي" عن اآلمال
والتطلعات التي ال حدود لها لدى
جامعــة القصيم ،حيث ســوف

د .محمد السعوي

د .عبداهلل الغشام

تنعكس إيجابيات هــذه امليزانية
بإذن اللــه تعاىل عىل مشــاريع
الجامعــة وخدماتهــا يف املدينة
الجامعية يف املركز الرئييس وجميع
املحافظات.

يعد مــؤرشا صحيا ظاهرا وتحديا
كبريا بدأ يستســلم أمام التخطيط
االســراتيجي الواعي الذي يأخذ
كل املتغــرات يف حســابه والذي
يعتمد عىل لغة األرقام واإلحصاءات
الدقيقة.
وأوضح "الرتكي" أن امليزانية
الجديدة تســتهدف زيادة معنوية
يف املصادر غــر النفطية تصل إىل
 %50من اإلنفاق ,مع الحرص عىل
تصحيح أسعار الطاقة ,األمر الذي
يؤكد قــدرة اململكة بعون الله عىل
أن تصل إىل نســب مرتفعة تقلل
خطورة االســتغناء عن النفط أو
انخفاض أسعاره إىل أرقام متدنية،
مؤكدا أن املؤرشات اإليجابية تتمثل
أيضا يف اســتهداف امليزانية وبكل
إرصار لتنشيط االستثمار التنموي
النوعــي ،ودفع القطــاع الخاص
إىل ســاحة التعــايف والقوة بدعم
واع
مايل كبري مصحوب بتخطيط ٍ
ومراقبة حازمة وشــفافية عالية،
يأخذ يف حســابه تراجــع الركود
االقتصــادي وتطويــر االقتصاد
املعريف وفرض الســعودة وزيادة

ورفــع "الســعوي" بهذه
املناســبة أســمى آيات الشــكر
والعرفــان ملقام خــادم الحرمني
الرشيفني وســمو ويل عهده األمني
– حفظهما الله – سائالً الله العيل
العظيم بمنه وكرمــه أن يجعلها
ميزانية خري وبركة وأن يعم بنفعها
البالد والعباد وأن يديم عىل اململكة
نعمة األمــن واألمان والســامة
والسالم.
وكشــف الدكتــور أحمد بن
إبراهيــم الرتكي وكيــل الجامعة
للدراســات العليا ،عن املؤرشات
واملبــرات يف ميزانيــة اململكة
يف العــام الجديــد  ،2018والتي
بلغــت  978مليار ريــال ،وتؤكد
ميض الدولــة يف تحقيق تطلعات
رؤيــة  ،2030املتمثلة يف حصول
االســتقرار االقتصــادي وتنوع
مصادر الدخــل والتوزيع العادل
مع الرتكيز عىل تنشيط االستثمار
ودعم القطاع الخاص ،مشريا ً إىل أن
زيادة مصادر الدخل غري النفطية

الرتكي  :الدولة
مستمرة في
تحقيق تطلعات
رؤية ،2030
المتمثلة في
حصول االستقرار
االقتصادي وتنوع
مصادر الدخل

وأكد أن وكالة الجامعة وهي
تتطلع إىل القيام بمســؤولياتها يف
هذا الشأن ،ال تنىس الجهود الجبارة
التي قام بها معايل مدير الجامعة
بزياراته املتكررة لــوزارة املالية
وســعيه الدؤوب إليصال رسالة
الجامعة وحاجتها للمشاريع التي
تســاعد يف أدائها لألدوار املرجوة
منها ،واصفــا إياه بأنه بحق رجل
امليزانية األول يف الجامعة.

السعوي :
ميزانية الخري
ستنعكس على
مشاريع الجامعة
وخدماتها

فرص العمل للمواطنني.
ورأى "الرتكــي" أن من أبرز
املؤرشات اإليجابية التي كشــفت
عنها امليزانية ،تراجع مقدار الدين
العام وانخفاض العجز يف ميزانية
 2018إىل 195مليــار بــدال من
 230مليــار يف  ،2017باإلضافة
إىل القــوة الفاعلــة للصنــدوق
السيادي الســعودي الذي يزداد
تأثريه عىل االســتثمار والتنمية يف

العالم ويكتسب نفاذا وقوة يف كل
محافل االستثمار الدولية ،السيما
أن صندوق االستثمارات العامة هو
الرشيك األكرب يف صندوق "رؤية..
ســوفت بنك" ،والذي يشكل أكرب
صندوق للتقنيــة يف التاريخ ،كما
أن القرارات اإلصالحية التي قادها
ويل العهــد كان لها أثــر إيجابي
عىل تحقيق أكرب ميزانية يف تاريخ
اململكة بالرغم من املؤثرات السلبية
عىل االقتصاد العاملي.
وأكــد "الرتكــي" أن هــذه
القــرارات حققت غــرس مفهوم
الرقابة الذاتية واملواطنة الصادقة،
وتعميق ترشيد اإلنفاق واالستغالل
األمثــل للمــوارد مــع االهتمام
والرتكيز عــى الجــودة النوعية
للمشــاريع واملخرجات النهائية،
مشــيدا بشــمولية امليزانية لكل
متطلبات النهضة والتطور النوعي
والتقدم الحضــاري ،حيث أعطت
األولوية يف اإلنفــاق واالعتمادات
لقطاعي التعليــم والصحة ،كما
أن كافــة حاجــات املواطنني من
سكن وخدمات مدنية وبنية تحية
ومشاريع مدنية متنوعة حارضة يف
بنود امليزانية.
وأشــاد "الرتكي" بالتوازن
املحكم الــذي حرص عليه واضعو
امليزانيــة يف الــرف واملتابعة
املســتمرة والرقابة الحازمة لكل
مراحــل العمل واالهتمــام البالغ
بجودة املنتجات واملخرجات ،راجيا ً
من الله أن تظل اململكة بعون الله
وتوفيقه شامخة بمكانتها ،عمالقة
باقتصادها ،عالية بقيمها مستقرة
بأمنها وإيمانها ،مؤكدا أن ثقته غري
محدودة بحول الله يف تطوير نوعي
يف التصنيع ،وتوطني التكنولوجيا
وتأهيل الكــوادر الوطنية يف كل
ميدان ،وتكويــن بيئة جاذبة لكل
فرص االستثمار واإلبداع وتحقيق
األحالم إىل واقع مشاهد.
وأوضــح الدكتــور عبد الله
الغشام وكيل الجامعة للتخطيط
والتطوير والجــودة ،أن احتفال
شــعب اململكة بالذكرى السنوية
الثالثة لتــويل خــادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد

أ.د .أحمد الرتكي

العزيز مقاليــد الحكم ،هو تعبري
رمزي عــن رد الجميــل لرجل
حمل عىل كاهله مسؤولية الوطن،
فلم يدخر جهدا ً يف خدمة شــعبه
ووطنه ،ولم تقتــر رؤيته عىل
حارض الوطن بل امتدت ملستقبل
التنميــة فيه ،مؤكــدا ً أن مظاهر
تجديد البيعــة واالحتفاالت التي
تعم أرجاء اململكــة تعرب بصدق
عن التفاف شــعبها حول قيادته
الحكيمــة ،وثقته يف كل ما يتخذه
من إجــراءات وقــرارات تخطو
باململكة وشــعبها نحو مزيد من

الغشام :
الملك حمل على
عاتقة خدمة
شعبه ووطنه
التقدم والريادة.
وأكد "الغشام" أن االحتفال
بذكرى البيعة ترافق هذا العام مع
حدث هام ومميز ،أضاف مزيدا ً من
البهجة إىل نفوس شعب اململكة ،أال
وهو اإلعالن عن امليزانية التاريخية
للعام املايل الجديــد ،والتي تعد
األكــر يف تاريخهــا وتؤكد عىل
مكانة اململكة يف املنطقة والعالم،
وتربهن عىل أن جذور استقرارها
راســخة ال تهتــز ،فبالرغم مما
يشهده العالم من ركود اقتصادي،
وما تشهده املنطقة من رصاعات
وتحديات ،إال أن هــذه امليزانية
جــاءت كربهان دامــغ عىل قوة
ومتانة اقتصاد اململكة ،مشيدا ً بما
قدمه خــادم الحرمني الرشيفني،
وويل عهده األمني – حفظهما الله
– من قرارات حاسمة وسياسات
غري مســبوقة لتنويــع مصادر
الدخل باململكة ،ســائالً املوىل عز
وجل أن يســدد عىل طريق الخري
خطاهما ،وأن يحفظ عىل اململكة
وشعبها أمنهم واستقرارهم ويرد
كيد املعتدين عن بــاد الحرمني
الرشيفــن ،ويحفــظ جنودها
املرابطني عىل حدودها.

صحيفة
جامعة
القصيم
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مدارات

عبدالرحمن بن حمد الداود

ذكرى بيعة  ..وميزانية عطاء
يف هذا الشهر وبالتحديد يف الثالث منه أكمل خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه
الله – الســنة الثالثة لتوليه مقاليد الحكم يف مملكتنا
الحبيبــة ،وهو يميض برؤية واضحــة ومنهج ثابت
نحو تدعيم أســباب التنمية والبناء واألمن واالستقرار
مستندًا يف ذلك عىل إرث تراكمي من املعارف والخربات
والتجارب يف إدارة شــؤون البالد ســواء يف الجانب
املتعلق بــاإلدارة املحلية والتنمويــة ،أو ذاك املرتبط
بشؤون السياسة الخارجية ،مستلهمًا خطواته وأعماله
ومواقفه من مدرســة والده املؤسس امللك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – التي تجمع ما بني
البناء والتحديث الداخيل وضبط التوازنات الخارجية،
تلك السياســة التي تمنح البالد القــدرة عىل تنفيذ
برامج التنمية وبناء اإلنســان ،ويف الوقت ذاته تعمل
عىل ترسيخ العالقات واملواقف الخارجية التي تحفظ
للمملكــة مكانتها وتعزز مــن حضورها يف املحافل
اإلقليمية والدولية.
وخري شــاهد عىل ذلك ما تضمنته ميزانية الدولة
لعام 1440/1439هـ التي تُعد أكرب ميزانية للمملكة
يف تاريخهــا بإنفاق يبلغ أكثر مــن  978مليار ريال
وبنســبة أقل يف االعتماد عىل النفــط كمصدر رئيس
لإليــرادات ،حاملة يف مضامينها مــؤرشات إيجابية
من حيــث االصالحات االقتصادية مســتهدفة العمل
عىل تقوية املوازنة العامة للدولة وتعزيز اســتدامتها
ومواصلــة اعتماد املشــاريع التنمويــة والخدمية
الرضورية للنمو االقتصادي والذي سيحقق بإذن الله
نماء الوطن وتنمية املواطن ،ويأتي هذا كله يف ظروف
صعبة يمر بهــا االقتصاد العاملي ،وأزمة مالية تأثرت
بها كثري من القوى املالية الكربى إال أن السياسة املالية
الحكيمة التي انتهجها مجلس الشــؤون االقتصادية
والتنمية بقيادة سمو ويل العهد – حفظه الله – خففت
آثار هذه األزمة وجنبــت اقتصادنا الوطني كثريا من
تبعاته.
ولقد أكدت مضامــن امليزانية العامة للدولة عىل
قوة االقتصاد الســعودي وثباته ،كما جاءت مرتجمة
لرؤية قائد مســرة التنمية يف هذا البلد املعطاء خادم
الحرمني الرشيفني الذي أعلنها تنمية متوازنة وشاملة
تعم أرجاء البالد ،وتشمل جميع الرشائح والقطاعات
يف املجتمع ،حاملة ً
فرصا كريمة لإلنسان السعودي.
إن ما حملته هذه امليزانية املباركة لخري شاهد عىل
متانة االقتصاد السعودي ومناعته من أي تأثريات ،يف

ظل امتالك اململكــة لخطط وبدائل واحتياطات مالية
موفقة ،سيسهم بشكل مبارش يف تعزيز قدراتها املالية
وتحقيق االســتفادة املثىل من مواردها بشكل أفضل،
وذلــك من خالل اإلجراءات املاليــة التي أكدت عليها
الدولة من أجل تحقيق موارد مالية متنوعة وسد العجز
ودعم استمرار املشاريع التنموية يف أرجاء البالد.
فذكرى البيعة تمثل مناســبة ســانحة للحديث
عــن اإلنجــازات واملواقف والخطــط التنموية التي
شــهدتها اململكة خالل هذه الفــرة الوجيزة بقياس
الدول العظمى ،فقد استطاع امللك سلمان أن يؤسس
لرؤية تنموية طموحة تتماىش مع العوامل واملعطيات
الجديدة للمملكــة داخليًا وخارجيًــا ،فهذه املرحلة
تشهد نموًا سكانيًا مرتفعً ا يُشكل فيه الشباب النسبة
العظمى ،وتواجه فيه أسعار النفط تقلبات حادة ،مما
يعنــي الحاجة إىل مواكبة متطلبات النمو الســكاني
وإيجاد فرص عمل للشــباب ،وصعوبة االعتماد عىل
املورد الواحــد ،ورضورة تعزيز القطاع االقتصادي،
هذه املعطيات جعلت الدولة تطلق رؤية تنموية جديدة
تستجيب ملتطلبات الحارض واملستقبل تمثلت يف (رؤية
 )2030التنموية التي اســتندت يف بنائها عىل مكامن
القــوة التي تتمتع بها اململكــة املتمثلة يف مكانتها يف
العالم اإلســامي ودورها يف املجال العاملي ،وموقعها
االســراتيجي ،وثرواتهــا االقتصاديــة ،ومواردها
البرشية ،وهي تبرش بمستقبل واعد للمملكة يقوم عىل
استرشاف القادم عرب ثالثة محاور هي املجتمع الذي
يمثل األســاس يف معادلة الرؤية ،واالقتصاد املزدهر،
والوطن الطمــوح ،ويف كل محور هنــاك حزمة من
االلتزامات واألهداف ،التي ارتكزت الرؤية يف تحقيقها
عىل مجموعة من الربامج التنفيذية التي ســتخضع يف
تنفيذها للقياس والحوكمة ومؤرشات األداء والنتائج.
وأجدها فرصة هنــا ألتقدم ملقام خادم الحرمني
الرشيفني وسمو ويل عهده األمني بالتهنئة عىل ما تحقق
من اســتقرار وأمن وخري وعطاء لهذا الوطن املعطاء،
وأخص هنا ما يلقاه قطاع التعليم وبالتحديد جامعة
القصيم من دعم ورعاية كريمة ،واهتمام مشهود ،يُعد
ترجمة ملا أكد عليه – حفظه الله – من مواصلة العمل
يف دعم التنمية الشــاملة واملتوازنة يف مناطق اململكة
كافة وال فرق بني منطقة وأخرى.
أســأل الله أن يديم نعمه عىل هذه البالد وأهلها،
وأن يحفظ قيادتها وشــعبها ،ويبقيهــا آمنة عزيزة
شامخة.

مدير الجامعة
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صحيفة
جامعة
القصيم

منسوبو جامعة القصيم :نجدد البيعة لخادم الحرمني ..وفي عهده
إنجازات قياسية تميزت بالشمولية والت�كامل

د .خالد أبا الخيل

جدد عدد من منســوبي جامعة
القصيم بيعتهم بالســمع والطاعة يف
املنشط واملكره ،ملقام خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز
– حفظــه الله – بمناســبة الذكرى
الثالثة للبيعة ،مقدمني أســمى آيات
الشكر والتقدير لجهوده حفظه الله،
وحكمته يف إدارة شؤون البالد .
يف البدايــة أكد الدكتــور خالد
بن عبد العزيز أبــا الخيل عميد كلية
الرشيعة والدراســات اإلسالمية ،أن
الذاكرة ال تحتــاج إىل كثري من الجهد
والذكريات وهي تستدعي هذه األيام
بيعة خــادم الحرمــن الرشيفني يف
ذكراها الثالثــة ،حيث انعقدت البيعة
بســام قل نظريه يف العالم من حيث
سالسة الحكم ورسعة انتقاله ،وكانت
هذه املحطة يف تاريــخ الدول تكلف
الدولة الكثــر ،لكنها يف هــذا البلد
اآلمن مضت وكأن شيئا لم يكن ،وهذا
يعود بفضل الله إىل حالة االنســجام
والوفاق بــن الراعي الرعية ،موضحا
يف هذه املناسبة الكريمة أهمية التذكري
باســتحقاقات هذا املفهوم العظيم يف
الرشيعة مشــرا ً أن البيعة يف اإلسالم
عقد الزم بني الحاكم واملحكوم وبالتايل
فال تخضع لألهواء واألمزجة  :من شاء
بايع ومن شــاء لم يبايع  ،إذا ال يسع
املؤمن أن تشــغر ذمته من عقد هذه
البيعة  ،ومــن فعل ذلك ونزع يدا ً من
طاعة ومات فهو عىل ســنن الجاهلية
ورشعتهم ،كمــا صح الخرب بذلك عن
رســول الله صىل الله عليه وسلم من
حديث ابن عمــر ريض الله عنهما" :
من نزع يــدا من طاعة الله فإنه يأتي
يــوم القيامة ال حجة لــه ومن مات
وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة
جاهلية" ،رواه مسلم يف صحيحه".
وأضاف "أبا الخيل" " :أن البيعة
يف حقيقتها تنظيم رشعي للعالقة بني
الحاكم واملحكوم ،راعت الرشيعة فيها

نواميس الحيــاة وقوانينها ،وطبيعة
الفطرة اإلنســانية فال يصلح الناس
فوىض ال رساة لهم ،وبالتايل يجب أن
تكون هذه العالقــة متجردة لله رب
العاملني ،فال يجــوز بحال أن تخضع
للمصالح واملكاسب ،ولهذا صح الخرب
عن رســول الله صىل الله عليه وسلم
بالتحذير من الفئــة النفعية التي ال
ترى يف طاعة الحاكم ســوى أنه سلم
لتحقيق املكاســب واملصالح الدنيوية
فهؤالء متوعــدون بالحرمان من نظر
الله لهم يوم القيامة  ،فروى البخاري
عن أبي هريرة ،قال :قال رسول الله
صىل الله عليه وسلم:
"ثالثة ال يكلمهم الله ،وال ينظر
إليهم ،وال يزكيهــم ،ولهم عذاب أليم:
رجــل عىل فضل مــاء بالفالة يمنعه
من ابن الســبيل ،ورجل بايع اإلمام ال
يبايعه إال لدنيا ،فإن أعطاه منها وىف
له ،وإن لم يعطه لم يف له. "....
وبــدوره عرب الدكتــور محمد
بن فهد الشــارخ عميد كلية الهندسة
بعنيزة عن فخــره واعتزازه باململكة
التي تميزت منذ تأسيسها بأنها كانت
ومازالت مصدر إشعاع للعلم والهدى
والســام للعالم أجمع ،ورفعت منذ
نشــأتها وحتى اليوم رايــة التوحيد
ً
خفاقة قوال ً وعمــاً ومنهجاً ،وحباها
اللــه ورشفهــا بوجــود الحرمني
الرشيفني ،وبتطبيق رشع الله وخدمة
ضيوف الرحمن حجاجا ً ومعتمرين.
وأوضح "الشارخ" أن هذه الدولة
املباركة منذ أن أسسها جاللة املغفور
له بإذن الله امللك عبد العزيز بن عبد
الرحمن ِآل ســعود رحمه الله وأبناؤه
الكرام من بعده تسعى إلرساء وتحقيق
كل ما يكفل للشعب السعودي الكريم
رغد عيشه ،وجودة تعليمه واستقرار
أمنه وســامة منهجه وفكره ،مشريا ً
إىل أن البالد تشــهد هذه األيام إعالن

د .بدر المحيميد

د .سامي السنيدي

د .فهد المفضي

د .منصور الشريدة

د .محمد الشارخ

د .ظافر األسمري

امليزانية العامة للدولة لعام – ١٤٣٩
١٤٤٠هـ ،حيث سجلت رقما ً قياسيا ً
كأكرب ميزانيــة يف تاريخ اململكة ولله
الحمد واملنة.
ومن جهته عرب الدكتور بدر بن
صالح عبدالله املحيميــد عميد كلية
العلوم عن ســعادته بمناسبة مرور
ثالث سنوات عىل تويل خادم الحرمني
الرشيفني مقاليد الحكم ،والتي يحتفي
بها الوطن ،مشريا ً إىل أن هذه الذكرى
تعد مناســبة غالية عــى قلوب أبناء
اململكة التي شــهدت منــذ توليه –
رعاه الله – إنجازات قياســية تميزت
بالشــمولية والتكامل ،واسرتاتيجية
الحزم والعــزم يف اإلصالح والتطوير،
وإعادة بناء الدولة الحديثة عىل أسس
عرصية لرفع كفاءة االقتصاد الوطني
وتعزيز االســتدامة التنموية ملواكبة
التقلبــات االقتصاديــة ،والتحديات
اإلقليمية وصوال ً إىل املرشوع الوطني
املتكامل وفق رؤيــة  ،2030للعبور
نحو املستقبل املرشق ليشكل ملحمة
عظيمة لبناء وطــن وقيادة أمة وفق
رؤية مســتقبلية خطط لها وقادها
بمهارة واقتدار.
وقال الدكتور ظافر األســمري
عميد كلية طب األسنان" :أننا نعيش
هذه األيــام إرشاقة عام رابع عىل تويل
خــادم الحرمــن الرشيفني -حفظه
الله -ملكا للبالد ونحن نعيش فرحة
الذكرى الثالثــة لتوليه مقاليد الحكم
ثالثة أعوام مضت من الحزم والعزم
شــهدت اململكة خاللها إنجازات يف
جميع جوانبها اتســمت بالشمولية
وتنوع االقتصاد ومحاربة الفســاد،
ووضعت اململكــة يف مكانها املرموق
بني دول العالم
وأنه مما الشــك فيه أن اعتماد
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيــز ميزانية اململكة لعام

 2018والتي هــي امليزانية األكرب من
حيث حجم اإلنفاق فإن اململكة تخطو
خطوة كبرية جديدة نحو املســتقبل
يف طريــق اإلصالحات التــي تنفذها
اإلدارة الرشــيدة يف ســبيل تحقيق
االســتدامة املالية والنمو االقتصادي
عرب تنويع القاعدة االقتصادية لتحقيق
"رؤية اململكــة  "2030و تطلعاتها
املستقبلية".
كما أكد الدكتور فهد بن محمد
البجيدي عميد كليــة الصحة العامة
واملعلوماتية الصحيــة بالبكريية ،أن
ذكرى البيعــة الثالثة لخادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل ســعود -حفظه الله -هي مناسبة
غالية عىل بالدنا وعــى قلوب جميع
أبناء هذا الوطــن وتأتي ونحن ننعم
يف بالدنــا باألمن واألمــان والتقدم
واالزدهار بفضل اللــه عز وجل ،ثم
بفضل التالحم والرتابط بني الشــعب
الســعودي والقيادة الرشــيدة ،كما
نحمد الله تعاىل الذي سخر لنا حكومة
رشــيدة تحكم بكتاب الله وسنة نبيه
محمد صىل الله عليه وســلم ،وذكرى
البيعة تدعونا للفخر بقيادتنا الرشيدة
واالعتزاز بوطننا الغايل ،وتجســيدا ً
ملشاعر الوفاء وصدق االنتماء ،سائالً
الله العيل القديــر أن يديم عىل هذه
البالد أمنها واســتقرارها وأن يطيل
بعمر سيدي خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده
األمــن األمري محمد بن ســلمان بن
عبدالعزيز ملا فيه خريا ً للبالد والعباد.
يف حــن أكد الدكتــور صالح
بن ســليمان الهويريني عميد عمادة
الخدمات التعليمية عىل تجدد العطاء
يف كل عام بالدعم الالمحدود من قبل
حكومة خادم الحرمــن الرشيفني،
وحرصها عــى النهضــة والتنمية
الصحية والتعليميــة والثقافية التي
تصب يف خدمة الوطــن واملواطن يف

شــتى نواحي الحياة ،مشــرا ً إىل أن
اململكــة تعيش يف هذه األيــام أجوا ًء
عطر ًة ،يف فرتة تعي فيها األجيال قصة
نجاح قيادة اســتطاعت بفضل الله،
وبمــا تتمتع به مــن حكمة أن تصل
بهذا البلد اآلمــن إىل الوحدة والتطور
حتى وصلت إىل هــذه امليزانية التي
شعر بأثرها القايص والداني من أبناء
هذا الوطن ،ســائالً الله العيل القدير
أن يديم عىل هذه البــاد نعمة األمن
واألمان بقيادة حكومة خادم الحرمني
الرشيفني .
وأكد الدكتــور فهد عبدالرحمن
املفيض عميد كلية الهندسة أن ذكرى
البيعة الثالثة لخــادم الحرمني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود -
حفظه الله  ،-مناســبة وطنية غالية
عىل أبناء هذا الوطن ســائلني الله له
العــون والتوفيق عىل إدارة شــؤون
هذا الوطن ،كما نبــارك صدور هذه
امليزانية الســخية والتي تعترب أعىل
ميزانية شهدتها الدولة ،والتي سوف
يكون لها بإذن اللــه أعظم األثر عىل
الوفاء بمتطلبــات املواطن ،وحقيقة
هي ميزانية تطمح إىل تعزيز اقتصاد
الوطن من خالل زيــادة كفاءة األداء
واالستثمارات املتنوعة.
ومن جانبه أكد الدكتور منصور
بن صالح الرشيدة عميد كلية الصيدلة،
أن املواطنــن واملقيمــن عىل أرض
هذا الوطن املعطاء يعيشــون يف أمن
وأمان وازدهار ورقي ،ويســتقبلون
الذكرى الثالثــة لتويل خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل ســعود مقاليد الحكــم يف اململكة
العربية الســعودية بقلــوب يمألها
الوالء واالنتمــاء والحب لوالة األمر يف
هذا الوطــن ،موضحا أنهم يرون هذا
الرغد واالطمئنــان واإلنجاز والعطاء
يف مجــاالت الحياة ،ويــرون عجلة
التقدم والتطور ،والقرارات الحكيمة

د .فهد البجيدي

والتحديث املســتمر ألجهــزة الدولة
ومؤسساتها بما ينعكس إيجابا بالخري
والرفاه للوطن واملواطن يف إطار رؤية
حكيمة واعية  ،2030التي تميض وفق
اســراتيجية واضحة رسمت برباعة
عال وجسدت التوجهات
وفكر إداري ٍ
واألنظمة التي تساهم يف توفري جميع
الخدمات من أجل الوصول إىل مستوى
راق ومزدهر يلبي تطلعات املستقبل
ٍ
والتوسع يف جميع املشاريع الحضارية
والتنموية.
وبــدوره عرب الدكتــور فهد بن
عبدالله بن عيل الســلمي عميد كلية
العلوم واآلداب يف محافظة األســياح،
يف ذكرى البيعة عمــا يحمله الجميع
من بيعة ووالء وعهد ووفاء لســلمان
الحزم والعزم والعطاء ،التي تتزامن
مع إعالن ميزانية الخري والنماء والتي
نسأل الله تعاىل أن يجعلها مباركة عىل
هذا الوطن املعطاء.
ورفع الدكتور عليــان بن عايل
الرشيدي عميد كلية الصيدلة بعنيزة
التهنئة ملقام خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز ،وويل
عهده األمني صاحب الســمو امللكي
األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
– حفظهما الله – بمناســبة صدور
ميزانيــة  ،2018ميزانيــة التنمية
الشــاملة ،كأكرب ميزانيــة يف تاريخ
اململكة بإنفاق يبلغ  978مليار ريال،
مشريا ً إىل حرص الحكومة الرشيدة يف
هذه امليزانية عىل رفع مستوى اإلنفاق
عىل كافة القطاعات والخدمات لتسهم
بشــكل مبارش يف تحقيــق مزي ٍد من
الرفاهية للمواطنني وتحســن جودة
الحياة ،موضحا أن هذه امليزانية تؤكد
قوة ومتانة االقتصاد السعودي ،وتميز
إدارة املــوارد والتخطيط االقتصادي
واالســراتيجي الذي يحقق التوازن
االقتصــادي ويؤدي إىل تنوع مصادر
الدخل ،وفقا ً لرؤية اململكة .2030

صحيفة
جامعة
القصيم

ذكرى البيعة
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عميدات الكليات في الجامعة

نجدد والءنا ووفاءنا لقائد مسريتنا ..وميزانية هذا العام تاريخية
د.عواطف:
شاهدنا
مجموعة من
القرارات النوعية
والتاريخية في
عهد سلمان
عبدالعزيز ،وقيادته الحكيمة
قيادة العظماء قاد هذا الوطن
الغايل بما استهدف استقراره
من توتــرات وقضايا وملفات
ملتهبة ،إىل اســتقرار داخيل
ينعم به أبناء هذا الوطن الغايل
فنعِ منا بكثري مــن التطورات
والتغريات اإلصالحية ،وشاهدنا
مجموعة من القرارات النوعية
والتاريخيــة ،التــي جاءت
تحقيقا ً لطموحات املواطنني،
وممــا يؤكد عىل ذلــك إعالن
ميزانية الخري ،ميزانية ،2018
أعىل ميزانيــة بتاريخ اململكة،
ونسأل الله أن ينفع بها البالد
والعباد ويديم عىل وطننا أمنه
واستقراره".

عــرت عميــدات كليات
الجامعة عن فرحتهن بالذكرى
الثالثة لتويل خــادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيز مقاليد الحكم ،كما
عربن عــن فخرهن بما حملته
أيضا ميزانيــة اململكة العربية
السعودية من أرقام تدعو كل
مواطن للفخر واالعتزاز والتي
تــم إعالنها خالل األســبوع
املايض

قالــت الدكتورة عواطف
بنت عيل السيف عميدة مركز
الدراســات الجامعية للبنات:
"إن ذكــرى البيعــة ذكرى
غاليــة علينا جميعــا ،فعىل
العهد والوفاء نجــدد البيعة
والوالء عىل كتاب الله وســنة
رســوله ،فبالرغم من األحداث
الكثرية العاصفــة التي مرت
يف هذه الفــرة ،ولكن قيادة
الحــزم من امللك ســلمان بن

ومــن جانبهــا تحدثت
الدكتورة فاطمــة بنت محمد
الفريحي عميدة كلية التصاميم
واالقتصاد املنــزيل بربيدة ،أن
ميزانية هذا العــام تاريخية،
حيــث تأتي يف ظــل تقلبات
اقتصادية وسياســية أثرت يف
االقتصاد العاملي بشــكل عام،
خاصة يف أســواق النفط حيث
شهدت أسعار النفط انخفاضا
حــادا ،أثــر بشــكل مبارش
عــى اقتصاد الــدول املنتجة
للنفط ،إال أنه رغم أنف النفط
اســتطاعت الحكومة الرشيدة
تجاوز هذه األزمــة باعتماد
مبادرات اقتصادية هادفة من
ناحية تنويــع مصادر الدخل
مع تفعيــل مبادرة أداء كفاءة
اإلنفاق مما يــؤدي إىل ضبط
املرصوفات وإيقاف الهدر املايل
وتحويل الرصف عىل املجاالت
ذات اإلنتاجية االقتصادية التي
تعــود بالنفع عــى االقتصاد
الوطني.
وأوضحت "الفريحي" أن
أهم هذه املجاالت ما حظى به
قطاع التعليــم من تخصيص
ميزانية ضخمة له ،وذلك يأتي
انعكاســا ملا يلقاه هذا القطاع

من أهمية كبــرة لدى القيادة
لهذا البلد املبارك ،فاالستثمار
يف التعليم استثمار اسرتاتيجي
تجني البــاد ثماره عىل املدى
البعيــد ،وذلــك مــن خالل
مخرجــات التعليــم املختلفة
والتي يتم توظيفها يف ســوق
العمل بجميع املجاالت الخدمية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة
والصناعية وغريها ،مشــرة
إىل أن هذه امليزانية التاريخية
تأتــي تزامنا ً مع ذكرى البيعة
وتجديد الوالء لخادم الحرمني
الرشيفني – حفظه الله – حيث
إن العطاء الــذي ناله الوطن
منه منذ بزوغ فجر أول يوم يف
عهــده ال يقدر بثمن بل يقابل
بالحب والتقدير والفداء.

د .فاطمة :
عطاءات الملك
منذ أول يوم
تولى الحكم فيه
قابلها الشعب
بالحب والوفاء
وقالت "الفريحي"" :إننا
نرسل برسالة وفاء ال تكفيها
الصفحــات ،وإن أردنــا أن
نشافهها فلن تكفينا السنوات
ألن عطاء خــادم الحرمني كل
يوم يف ازدياد ،ويف هذه الذكرى
نعرب بكل اعتزاز وامتنان عما
قام به مليكنا مــن إنجازات
ســيخلدها التاريــخ محليا ً
وعربيا ً وإسالميا ً ودولياً ،ونحن
نحتفل اليوم بهــذه الذكرى
الثالثة للبيعة نسجل بمداد من
ذهب وبمشاعر الفخر ما قام
ويقوم به -حفظه الله -خالل
فرتة وجيــزة إنجازات عظيمة
سيخلدها التاريخ".
كما أشــارت "الفريحي"
إىل أن هذه املناســبة تدعونا
الستحضار اسرتاتيجية الحزم
والعزم مللك الحزم يف اإلصالح
والتطوير والتجديد االقتصادي
واإلداري والعسكري ،وإعادة
بناء الدولة الحديثة عىل أسس
عرصية ،لرفع كفاءة االقتصاد
الوطنــي للوصــول لتحقيق
رؤيــة  ،2030ففي العالقات
الخارجية شهد الوطن منجزات

كبرية وحقق نجاحات قياسية
تميزت بالحضور الســيايس
يف كافــة القضايــا اإلقليمية
والدوليــة حيث أصبحت رقما ً
مهما ً يف خارطة الدول العاملية
املتقدمة يف ســعيها لتحقيق
العــدل والســام يف منطقة
الرشق األوســط وملــا يخدم
أمتها العربية واإلسالمية ،أما
يف الواقع املحيل فرأينا اهتماما
باملواطنــن والحفــاظ عىل
مكتســبات ومقدرات الوطن،
حيث صدر عدد من القرارات
التي تصب يف تحقيق رفاهية
الشعب الســعودي وحقوقه
فاملواطن هو الركيزة واملحور
األســايس يف البناء والتنمية،
ونســأل اللــه أن يحفظ لهذا
الوطن قيادته الرشيدة ويديم
علينا األمن واالستقرار ،وندعو
الله أن يوفــق خادم الحرمني
الرشيفــن ملا فيه خــر أمته
ووطنه.

د .مريم :
ثالث أعوام
حملت االرتقاء
في جميع
المجاالت  ..والتزال
بشائر الخري
تهل علينا
وقالت الدكتــورة مريم
بنــت صالح الحربــي عميدة
كلية التأهيــل الطبي" :نحمد
الله سبحانه وتعاىل عىل عظيم
نعمه وكامل فضله ،فقد أكرمنا
بأن وىل علينــا من يخاف الله
ويطبق رشيعته السمحة وهدي
نبيه محمد عليه أفضل السالم
والتســليم ،ولعل تويل خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز حكم هذه الدولة
ومــا اســتطاع أن يحدثه من
تغيريات خالل الثالث سنوات
املاضيــة فقد اســتطاع أن
يكمل مســرة من سبقوه وأن
يضع بصمته ويرتقي بجميع
املجاالت" .
ورأت "الحربــي" أن ما
اتســمت بــه رؤية٢٠٣٠من
آمال وطموحــات تحقق منها
الكثري والتزال تسري عىل خطى
ثابتة ،تتضــح جليا ً من خالل
ما رأيناه األيــام املاضية وما

الحظناه يف بيــان امليزانية وما
اتسمت به من شمول وشفافية
وإغداق يف اإلنفــاق يف خدمة
هذا الوطــن الحبيب ومازالت
بشــائر الخري تهل علينا وعىل
األمة العربية واإلسالمية ،فهو
فخر لها ،داعية الله أن يحفظ
البالد وحُ كامها من كل ســوء
وأن يجزيهــم خري الجزاء وأن
يتم عليهــا نعمة األمن واألمان
واالستقرار .
وبدورها ذكرت الدكتورة
ســارة بنت عبدالله الفرحان
عميدة كلية العلــوم واآلداب
بالنبهانيــة :أن املنجــزات
العظيمة ،والتحوالت النوعية،
واملكتســبات االســتثنائية
لحكومة خــادم الحرمني قد
اخترصت الزمن ،وســارعت
بعجلــة التنمية ،تلــك التي
تحققت يف ســنوات ثالث فقط
منذ أن توىل والدنا وويل أمرنا
امللك ســلمان بن عبدالعزيز
حفظه الله قيادة بالد الحرمني
الرشيفني ومحط أنظار العالم
عامــة واملســلمني خاصــة،
فهي مملكة العز والشــموخ
وطننا الغــايل اململكة العربية
الســعودية ،وإننا نجدد والءنا
وحبنا ووفاءنا لقائد مســرتنا
مليكنا املفدى وويل عهده األمني
و للوطن يف املنشط واملكره".

د.سارة :
نجدد والءنا
وحبنا ووفاءنا
لقائد
مسريتنا
وأضافــت "الفرحان" أنه
من جميل الصدف أن تتزامن
هذه الذكرى الغالية عىل قلوبنا
مع إعالن أكرب ميزانية يف تاريخ
اململكة ميزانية الخري والعطاء
والتنمية واالزدهار بحول الله
تعاىل وقوته ثم جهود والة أمرنا
والشعب السعودي الويف ،سائلة
اللــه أن يحفــظ والدنا خادم
الحرمني الرشيفني ويشد أزره
بسمو ويل العهد األمني ،وحفظ
بالدنا من كل سوء وكيد ،وأدام
علينــا نعمة اإليمــان واألمن
واألمان يف ظل قيادتنا الرشيدة.
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دشن مشروع «جامعة بال ورق» للتحول الرقمي

وزي�ر التعليم يشيد بدور الجامعة ومنسوبيها في االرتقاء بالعملية التعليمية
العيسى :الوزارة
تسعى إلى
دعم الجامعات،
لرفع مستوى
الجودة بالعوامل
التعليمية

وزي�ر التعليم ملقيا كلمته خالل لقائه منسوبي الجامعة

زار معــايل الدكتور أحمد
بن محمد العيىس وزير التعليم،
مساء األحد 1439/3/29هـ
جامعــة القصيــم ،وكان يف
استقباله معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمــد الداود
مدير الجامعــة ،واطلع خالل
زيارته عىل املشاريع التنموية
التي تقدمهــا الجامعة ،وقام
بجولة عــى مرافــق املدينة
الجامعية ومشاريعها.
وعقــد «العيىس»  لقا ًء مع
منســوبي الجامعة عرب خالله
عن بالغ سعادته بتلك الزيارة،
متمنيا ً مــن الجميع بذل املزيد
من الجهــد واملتابعة لخدمة
الطــاب والطالبــات يف كافة
األقسام والتخصصات ،وتطوير
العملية األكاديمية ،معربا ً عن
تطلعاته بــأن تصبح الجامعة

من أوىل الجامعــات باململكة،
وذلك من خالل دعم كامل من
كافة قيادات التعليم ،مُ شــيدا ً
بالدور الذي تقوم به الجامعة
ومنســوبوها ،يف االرتقــاء
بالعمليــة التعليمية ،وتوجيه
الطالب للنجــاح والتفوق بعد
التخرج ،إلكسابهم القدرة عىل
التميز لخدمة الدين الوطن.
وأكد «العيىس» أن التعليم
يحظى بدعم كبري من القيادة
الحكيمة للمملكــة ،موضحا ً
أن الــوزارة تســعى إىل دعم
الجامعــات ،لرفع مســتوى
الجودة بالعوامــل التعليمية،
بعــد أن حققــت الكثري منها
االعتمــاد األكاديمــي ،حتى
يستطيع الطالب خلق الفرص
الوظيفية ألنفسهم وزمالئهم،
موضحا ً أن املسؤولية تقع عىل

عاتق كافــة قطاعات التعليم،
يف اســتيعاب كل ما يحتاجه
الطالب مــن أمور أكاديمية أو
شــخصية ،قد تساعده عىل أن
ينهض بنفســه أو يطور من
قدراته ويبذل الجهد املضاعف
يف ســبيل رفع مستواه العلمي
واألكاديمي.

الداود :منسوبو
الجامعة يعملون
كالفري�ق الواحد
لتحقيق التميز
من جانبــه أكد األســتاذ
الدكتور عبــد الرحمن بن حمد
الــداود معايل مديــر الجامعة
أن منســوبي الجامعة يعملون
كالفريق الواحد ،ويســعون إىل
التميز وتحقيق اإلنجازات ،مشريا ً
إىل أن إدارة الجامعة تفتح أبوابها
لســماع كافة االقرتاحات واآلراء
التي تصــب يف مصلحة العملية
التعليمية وتهــدف لتطويرها،
مقدما ً شكره ملنسوبي الجامعة
عىل ما يقدمونه من جهد يف خدمة
الطالب ،وتحقيق رؤية الوزارة.

جانب من الحضور

كما عرب «الداود» عن شكره
وتقديره ملعــايل وزير التعليم
لحرصه عىل زيــارة الجامعة
ولقــاء قياداتها ،مؤكــدا ً أن
الجامعة ما كانت تصل إىل ما
وصلت إليه ،إال بتوفيق من الله،
ثم بدعم حكومة خادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيز ،وســمو  ويل عهده
– حفظهمــا الله – وما تقدمه
الوزارة متمثلة بمعايل الوزير
من دعم ومســاندة للجامعات
بما يســهم يف االرتقاء بجودة
العملية التعليمية باململكة.

إنجاز يهدف إلى
التحول الرقمي
لكافة المعامالت
ويف إطار الزيارة ،دشــن
معاليه برنامج إنجاز اإللكرتوني
من قبل عمادة تقنية املعلومات،
الذي يهدف إىل التحول الرقمي
لكافة املعامالت ضمن مرشوع
"جامعة بال ورق" ،حيث تسعى
الجامعة من خالل استخدامها
لهذا النظام ،إىل تلبية مستلزمات
األعمــال الفريدة مــن إدارة
وتوثيق املعامــات إلكرتونياً،
حيث تم تصميم هذا املنتج لكي
يلبي مســتلزمات املستخدمني
املتنوعــة ،باإلضافــة إىل تلبية
املطالب املتنامية لتخزين وإدارة
الكميات املتزايــدة من الوثائق
التــي تنظم أعمــال الجامعة
ومعامالتها.

مدير الجامعة خالل إلقاء كلمته

وبني ســعادة عميد تقنية
املعلومــات الدكتــور عادل
العرينــي أن نظام االتصاالت
اإلداريــة ( إنجــاز) و إدارة
الوثائــق تم تصميمــه لتلبية
مســتلزمات األعمال الفريدة
من إدارة وتوثيــق املعامالت
إلكرتونيــاً ،ويعــد برنامجا
ّ
للتوســع لكي
مرنــا وقابال
يلبي مســتلزمات املستخدمني
املتنوعة ،باإلضافــة إىل تلبية
املطالــب املتناميــة للوثائق
املتزايدة التــي تقوم الجامعة
بتخزينها وإدارتها.
ويقوم نظــام االتصاالت
اإلداريــة ( إنجــاز) بإدارة
املعامالت اإللكرتونية الداخلية
والخارجية والواردة والصادرة
ومتابعتها وأرشفتها إلكرتونيا،
ويؤمــن مســار األعمــال

الرضوري ،إلرســال الوثائق
التي تتطلب عمال ً من قبل أفراد
محدديــن ،باإلضافة إىل ذلك،
يدعم نظام اإلتصاالت اإلداريـة
( إنجــاز) املســتخدمني عن
طريق الدخول إىل التطبيق من
الشبكة الداخلية أو الخارجية
وكذلــك من خــال األجهزة
اللوحية (.)iPad
وأضــاف "العرينــي":
ويقدّم النظــام دورة أعمال
معززة ومن ّ
ظمة عرب أتمتة املهام
األساســية املعنية يف معالجة
املعامالت ،بذلك يتم تبســيط
عملية إدخال سجالت املعامالت
عرب اســتعمال نماذج محددة
مسبقاً ،وتصبح عملية توجيه
املعامالت مــن مكتب إىل آخر
أكثر سهولة عرب مسار األعمال
املؤتمت الذي يؤمنه النظام.

وزي�ر التعليم لحظة تدشني نظام إنجاز

صحيفة
جامعة
القصيم
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هيئة متابعة وتطوي�ر المشروعات ..سالح الجامعة لمواجهة
ت�أخر المشروعات وتعرثها

استعرض املرشف العام
عىل إدارة املشاريع والصيانة
املهنــدس حمد بــن محمد
الشــهوان  ،الجهــود التي
بذلتها هيئة متابعة وتطوير
املرشوعــات بالجامعــة منذ
إنشائها وحتى اآلن ،أمام معايل
وزير التعليــم الدكتور أحمد
بن محمد العيىس ،وبحضور
معايل مدير الجامعة األستاذ
الدكتور عبدالرحمن بن حمد
الداود ،وذلك خالل لقاء معايل
الوزير بمنســوبي الجامعة
مطلع األسبوع املايض ,حيث
قدم "الشهوان" رشحا مفصال ً
تناول فيه األسباب التي أدت
إلنشاء هذه الهيئة ،والجهود
التي بذلتها وأبــرز الحلول
التــي لجأت إليهــا ملعالجة
تأخــر املشــاريع وتعثرها،
والصعوبات والتحديات التي
واجهتها

األسباب التي أدت إلنشاء الهيئة
بادرت اإلدارة العليا للجامعة
بتشــكيل هيئة لدعــم ومتابعة
املشاريع الجامعية ،بعدما الحظت
وجود تأخري وتعثر يف تنفيذ عدد
من املشاريع ،وذلك لتقوم الهيئة
بدراسة تلك املشاريع ،والعمل عىل
معالجة مشــكالتها ،وقد بارشت

الهيئة وظيفتها فور تشــكيلها،
حيث اســتطاعت يف فرتة وجيزة
تقليص العوائق ،وتحســن األداء
بما يتفق مع األولويات والخطط
املرسومة لتحقيق هدف الجامعة
يف تهيئة البيئة التعليمية املثالية يف
جميع الكليات.

أهداف هيئة دعم ومتابعة المشاريع الجامعية
تهــدف الهيئــة إىل توفري
املناخ املناسب ألكثر من سبعني
ألف طالب وطالبــة ،يتلقون
تعليمهــم يف  38كلية موزعة
بني املقر الرئييس باملليداء ،ويف
مدينة بريــدة و 11محافظة
منتــرة يف مختلــف نواحي
املنطقة ،ويف سبيل ذلك اتخذت
الهيئــة عددا ً مــن اإلجراءات
االســتثنائية ملتابعة الخطوات
التنفيذية للمشاريع ،من خالل

تحديــد األولويــات وفقا ً ملا
يجري تنفيذه من املشــاريع،
حتى يتوافق مــع احتياجات
العملية التعليمية ،باإلضافة إىل
تطوير مباني ومرافق الكليات
القائمة لرفع كفاءتها بأقىص ما
يمكن ،ومتابعة حركة امليزانية
يف جميــع مراحلهــا (اإلعداد
واملناقشــة واملتابعة مع وزارة
التعليم ووزارة املالية ومجلس
االقتصاد والتنمية).

الصعوبات والتحديات التي واجهت الهيئة
وقد واجهت الهيئة العديد من
الصعوبــات والتحديات يف إنجاز
هذه املهمة تمثلــت يف املطالبات
املالية غــر النظاميــة ،ووجود
بعض املباني القديمة التي تحتاج
إىل إعــادة تجهيز لتكون صالحة
الســتقبال الطالب ،باإلضافة إىل

وجود عدد من املباني املستأجرة
التي تحتــاج إىل توفــر مباني
بديلة تابعة للجامعة ،كما واجهت
الهيئة مشكلة وجود بعض مباني
الكليــات املنفــذة حديثا وغري
املستخدمة بسبب عدم استكمال
مرافقها.

مخرجات عمل الهيئة
أنجزت الهيئة عددا من الحلول
لبعض املشاريع املتعثرة منها:
• نقل طالبات كلية الطب يف
عنيزة من املبنى القديم إىل مباني
كلية التميز.
• اســتكمال املبنى الجنوبي
يف مدينة بريدة واالســتفادة منه
اعتبارا من الفصل الدرايس الحايل
ليعمل كمقر لكلية املجتمع بدال عن
املبنى املستأجر.
• اســتكمال مبنــى ورش
كلية الهندســة يف محافظة عنيزة
واالستفادة منه اعتبارا من الفصل
الدرايس الحايل ليعمل كمقر لكلية
الهندسة بدال عن املبنى املستأجر.
• تجهيز مبنى كلية الحاسب
للطالب باملدينة الجامعية باملليداء،
ليكون مقرا لكلية الحاســب اآليل
وكلية الســنة التحضريية وعمادة
تقنية املعلومات.
• تجهيز مبنــى كلية العلوم
واآلداب بمحافظة عنيزة ,الستفادة
طالبــات الكلية منــه يف الفصل
الدرايس القادم.

• تجهيــز مبنى كلية املجتمع
يف محافظة عنيــزة ,لنقل طالبات
الكليات املتنوعــة إليه يف الفصل
الدرايس القادم.
• اســتكمال ملحــق مبنى
كلية العلــوم واآلداب للطالبات يف
محافظة الرس ،وضمه ملبنى الكلية
القديم لالســتفادة منه يف الفصل
الدرايس القادم.
• استكمال النواقص يف مبنى
كلية العلــوم للطالبات يف املليداء،
وتجهيزه لنقــل الطالبات إليه يف
الفصل الدرايس القادم.
• اســتالم مبنى كلية العلوم
واآلداب للطالبــات يف البكرييــة
ابتدائيــا من املقاول واســتكمال
النواقص به وتجهيزه لالســتفادة
منه يف الفصل الدرايس القادم.
• تجهيز املوقع العام املحيط
بكليــات الطالبــات يف املدينــة
الجامعية باملليداء ،ليتم تشغيله يف
الفصل الدرايس القادم.
• تجهيز املوقع العام املحيط
بالعيادات الطبية الخارجية.

الحلول التي تم
تطبيقها للتعامل مع
التحديات
تم اســتخدام بعض اآلليات
ملواجهة تعثر املشاريع منها:
• الزيــارات امليدانية ملواقع
التحديات.
• االجتماعــات الدوريــة و
التي يتــم عقدها أحيانا يف مواقع
املشاريع.
• التواصــل واملتابعــة مع
الجهات ذات العالقة بمشــاريع
الجامعة داخل و خارج املنطقة،
ومن ذلك مكتب ترشــيد اإلنفاق
التشــغييل والرأسمايل يف مجلس
الشــؤون االقتصادية والتنمية،
ووزارة التعليــم ووزارة املاليــة
ورشكة الكهرباء.
• تنفيــذ املعالجات الرسيعة
لبعض املبانــي القديمة ،وطرح
عمليات االستكمال ملباني الكليات
غري املستخدمة واملعطلة ،والوقوف
عىل أسباب تأخر بعض املقاولني
ومساعدتهم يف تجاوز التأخري.
• تحفيز املقاولني املتعثرين
عىل إيجاد الحلــول كالتنازل عن
املرشوع ملقــاول آخر أفضل منه
يف اإلمكانات وأقــدر عىل إنجاز
املرشوع.
• سحب املرشوع من املقاول
املتوقف عن العمل وفق النظام.
• دعم اإلنفاق عىل املشــاريع
من خالل ترشيد مواصفات بعض
البنود واالســتفادة مــن املبالغ
املوفرة يف بنود أخرى أكثر أهمية.

النتائج

العيسى خالل جولته على مشاريع الجامعة

جانب من الجولة على مشاريع الجامعة

تبلورت جهود الهيئة يف الحصول عىل
• دعم إضــايف مليزانية الجامعة من قبل وزارة
املاليــة من الســيولة بما يكفي لتســديد جميع
مســتحقات املقاولني ( 525مليــون ريال لعام
258 ،2016مليون ريال لعام .)2017

• دعم و متابعة املقاولني املتأخرين واملتعثرين
يف مشــاريع الجامعة املنترشة يف نواحي املنطقة
لتجــاوز العقبــات املعطلة ألعمالهــم مما مكن
املقاولني من مضاعفة نســب اإلنجاز خالل العام
املايل الحايل.

المهندس حمد الشهوان
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خالل استضافته في الجامعة

مستشار خادم الحرمني عبدالعزي�ز بن سطام :الشريعة تعلو على
الدستور وتمنح الشرعية للقوانني واألنظمة
شدد على ضرورة
التمي�يز بني الدول
الدينية والدنيوية
واإلسالمية
أكد صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور عبدالعزيز بن ســطام بن
عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم
الحرمني الرشيفني ،أستاذ السياسة
الرشعية باملعهد العلمي للقضاء ،عىل
رضورة التمييــز بني الدولة الدينية
والدولة الدنيوية والدولة اإلسالمية،
مشــرا ً إىل أن الرشيعة ليست ضمن
نصوص الدستور وفق املعنى الدقيق
للنظام األســايس للحكــم ،بل إنها
تســمو عليه وتعلوه منزلة ومكانة،
بحيث تكون حاكمة عليه ،ولذا ليس
صحيحا القول بأن نصوص النظام
األســايس للحكم جعلــت الرشيعة
حاكمًا ،ذلــك أن الرشيعة ال تُجعل،
بل هــي التي تُضفي عــى أحكام
وقواعد النظام األسايس للحكم قيمته
وإلزاميته.
جاء ذلك خالل زيارة ســموه
لكليــة الرشيعــة والدراســات
اإلســامية بجامعــة القصيــم،
يومــي االثنني والثالثــاء املوافقني
١٤٣٩/٤/١ - ٣/٣٠هـــ ،حيث
كان باســتقباله لحظــة وصوله
للمدينة الجامعية ،األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمــد الداود مدير
الجامعــة ،الــذي عرب عــن فخره
واعتزازه بهــذه الزيارة التي تهدف
إلثــراء املهتمــن واملتخصصــن
بالقوانــن واألنظمة ،وإكســابهم
املزيد من العلــم يف مجال األقضية
من املنظور السيايس ،وقدم معاليه
درعا ً تذكاريا ً لسمو مستشار خادم
الحرمني.
وأكد سمو األمري خالل الزيارة
أن املقصد من هذا اللقاء هو رغبته يف
التواصل مع منسوبي الكلية ،وخدمة
وتقوية هذا املصدر الذي تنهل منه
هذه الدولــة ،كأثر لتوصيات عديدة
رفعــت له من لجنة عمــداء كليات
الرشيعة عىل مستوى اململكة  ،حيث
ركز ســموه عىل التحديــات اآلنية
واملســتقبلية التــي تتعلق بســن
األقضية يف اململكة ،ســواء ما تعلق
منها باألوامر واملراســيم امللكية أو
باألنظمة املختلفــة ،أو بتطبيقات
القضاء.
وشدد سموه عىل رضورة دعم
الفكر املنضبط يف ما يتعلق بالتوفيق
بني األنظمة ،مع مراعاة أن الحاكمية
للكتــاب والســنة ،دون إفراط أو
تفريط ،يف معنى السياسة الرشعية،

مدير الجامعة خالل استقباله األمري عبدالعزي�ز بن سطام

عبدالعزي�ز بن
سطام:
مستقبل
التعليم الشرعي
والتطبيق
القضائي
بالمملكة يعول
على الكليات
الشرعية عامة
وشريعة القصيم
خاصة
مشــرًا إىل تفرد النظام األســايس
وتميزه عن دساتري الدول اإلسالمية
األخرى ،مؤكدًا عىل أن كل محل يراد
شــغله بنظام هو مشغول بالرشع
ابتداءً ،وأن مقتضيات العرص تفرض
األنظمــة ً
فرضا ال فــكاك منه وال
بديل عنــه ،باإلضافة إىل أن تحديات
الحــارض تتمثل يف إقامــة التوازن
األمثل والتكامل املنشود بني األنظمة
وأحكام الرشيعة اإلسالمية.

مستشار خادم الحرمني يستلم درع ًا تذكاري ًا من مدير الجامعة

األمري عبدالعزي�ز بن سطام خالل لقائه منسوبي كلية الشريعة

األمري عبدالعزي�ز بن سطام متحدث ًا بمسرح كلية الشريعة

ومنهجها يف تحقيــق مصالح أفراد
املجتمع السعودي والعمل عىل مواكبة
التطورات املتالحقة يف نظم املقارنة
والــدول املتقدمة يف إطــار االلتزام
التام بأحكام الرشيعة ،مشريا ً إىل أن
املصلحة املنضبطة بالرشع الحنيف
هي مناط السياسة الرشعية يف مجال
ســن األقضية ،مع رضورة الرتحيب
بكل تطور وكل جديــد يأتي تحت

مظلة الرشيعة اإلسالمية.
وأوضــح صاحــب الســمو
امللكي أن مســتقبل التعليم الرشعي
والتطبيق القضائي وسن األقضية يف
اململكة ،معوال ً عىل الكليات الرشعية
عمومًا ورشيعــة القصيم عىل وجه
الخصوص ،يف دفــع زمام املجتمع
نحــو تحقيق مزيد من االســتقرار
والتقــدم ،وتأهيل جيل من خريجي

جانب من الحضور

كليــات الرشيعة قــادر عىل خوض
تحديات الحارض واملســتقبل بالعلم
والدين والكفاءة.
وأكد سموه عىل أن دور النظام
األسايس هو التأكيد عىل أن الرشيعة
هــي الحاكمة وتمنــح الرشعية له
وللقوانــن واألنظمة التي هي دونه،
وهو ما يميــز اململكة عن غريها من
الدول اإلسالمية ،التي جل ما تصبو

إليه أن ينص يف دســاتريها عىل أن
الرشيعة اإلسالمية مصدر للتقنني أو
مصدر أسايس أو مصدر وحيد ،ذلك
أن النظام األسايس لم يجعل الرشيعة
مصدرا للترشيع ،فهو لم ينشئ حكمًا
بل قرره.
وتناول مستشار خادم الحرمني
خالل كلمته أهميــة ضبط العالقة
بني الرشيعة اإلســامية واألنظمة،

وشــهدت الزيــارة العديد من
الفعاليات التي تمثلت يف عرض ورقة
عمل ،ومناقشــة عــدة موضوعات،
وعقد حلقات نقــاش متخصصة يف
ســن األقضية من منظور السياسة
الرشعية ،ومصدر السلطة يف النظام
األســايس للحكم يف اململكة ،استفاد
منهــا املتخصصــون يف الرشيعة،
وأعضاء هيئة التدريس يف قســمي
الفقه وأصــول الرشيعة ،واملهتمني
من أساتذة الكلية ،واملتخصصني يف
برنامج األنظمة بالكلية.
وهدفت تلك املناقشــات التي
احتضنتها قاعة ابــن عثيمني بكلية
الرشيعــة بالجامعــة إىل تأصيل
العالقة بــن الواقع العميل من جهة،
والدراســة العلمية من جهة أخرى،
وذلك إلثراء وتبادل املعرفة والخربات
بما يخدم املجتمــع والدولة وقضايا
التنمية ،كما تضمنت نقاشات اليوم
الثاني من الزيــارة تطوير مناهج
الدراســات العليــا يف الرشيعة ،من
منظور السياسة الرشعية ،مٌستفيدا ً
منها أســاتذة الدراســات العليا،
باإلضافة إىل محــارضة علمية عامة
تناولت تطبيــق األنظمة من منظور
علم االجتماع العديل ،شــارك فيها
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،إىل
جانب املهتمني من الجهات الحكومية
األخرى باملنطقــة من وزارة العدل،
والشؤون اإلسالمية ،والنيابة العامة،
وهيئة الرقابة ،والهيئات األخرى.
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بمناسبة الذكرى الثالثة لمبايعة خادم الحرمني الشريفني

أمري منطقة القصيم :معجزة التنمية السعودية في عهد سلمان الخري
الفساد املايل ســنحقق بإذن الله
وفرا ً ماليا ً كبريا ً يف مشاريع الدولة
مما ســيضاعفها ويحقق للوطن
واملواطن قفزة هائلة يف التنمية .
إنَّنــا بهذه القــرارات املهمة
ننتقــل إىل مرحلــة متقدمة يف
مســرتنا نحو النزاهة والعدالة
التي هي بال شــك مطلب القيادة
مثلمــا هــي مطلــب املواطن،
ممــا يضمن للمملكة اســتقرارا ً
اقتصاديــا ً واجتماعيــاً ،ويهيئ
بيئة مثالية للنمــو االقتصادي،
وجــذب االســتثمارات ،وتعزيز
فــرص النجــاح للمرشوعــات
الوطنية الكربى ،ويســهم يف ثقة
املســتثمرين ،واستقطاب رؤوس
األموال من الخارج ،ويضمن نجاح
رؤيــة اململكــة  2030وتحقيق
أهدافها .

رفع صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيــم ،التهنئة لخادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ،بمناسبة
الذكــرى الثالثة للبيعــة وتوليه
مقاليد الحكم.
وقال ســموّه يف كلمةٍ بهذه
املناســبة  " :يف ذكــرى البيعة
الثالثــة ،البد لنا مــن الفخر أوال ً
بقيادتنا الرشيدة واالعتزاز بوطننا
الغايل وصــدق االنتمــاء لهذه
األرض املباركــة ،أرض الحرمني
ٌ
ٌ
غالية
مناســبة
الرشيفــن ،فهي
عىل قلــوب جميع أبنــاء اململكة
العربية الســعودية ،وحاف ٌز قوي
يدفعنا للتأمــل يف الرؤية الثاقبة
لسيدي خادم الحرمني الرشيفني،
واســراتيجية الحزم والعزم يف
اإلصــاح والتطويــر والتجديد،
وتعزيز االستدامة التنموية ملواكبة
التقلبــات االقتصادية والتحديات
اإلقليميــة وصــوال ً إىل املرشوع
الوطني املتكامل وفق رؤية اململكة
."2030

فيصل بن مشعل:
الرؤية تبدأ
بمجتمع حيوي
وتنتهي بوطن
طموح وبينهما
اقتصاد مزدهر
لقد حققــت اململكة يف عهد
ســيدي خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبد العزيز آل
ســعود  -حَ فِ ظ ُه اللــه  ،-قفزات
واســعة يف عدة مجاالت حضارية
تضعها يف مواجهة املستقبل وتفتح
أبوابه برؤية ثاقبة وحكمة راسخة،
ألنَّها ترتكز إىل قراءة عميقة لألفق
ومتغــرات املراحل التي نواجهها
يف عالم يتطــور ويتحول برسعة
تتطلب إعــدادا ً متكامالً يف هياكل
االقتصــاد والتنميــة واملنظومة
املجتمعية ،حيث يتم تأهيل املوارد
البرشية ورفــع قدراتها من أجل
بناء الوطن بفكــر جديد وعزيمة
أكثر رسوخا ً يف العقل االجتماعي .
كما وضــع ســيدي خادم
الحرمني الرشيفني وســنده سمو
ويل ِّ عهده األمني  -حَ فِ َ
ظهما الله -
اللبنات األساسية ملواكبة تحديات
املســتقبل من خالل طرح رؤية
اململكــة  2030وبرنامج التحول
الوطني ،ويف كليهما تعظي ٌم للقيمة
الوطنية وتوظيــف موارد الدولة
العاملي لكوننا
بحســب التطور
ِّ

نجدد العهد بأن
تستمر الراية
خفاقة عنوان ًا
دائم ًا للمجد
والتطور والنهضة

جزءًا من هذا العالم الذي نؤثر فيه
ونتأثر بــه ،فالرؤية تبدأ بمجتمع
حيــويِّ وتنتهي بوطــن طموح
وبينهما اقتصاد مزدهر ،يتحقق
من خالل الحيوية االجتماعية التي
ترتفع بالوعي وتطــور القدرات
ً
استجابة
وتجعل أبناء الوطن أكثر
وتفاعالً مع التحديات.
تلــك الرؤيــة برنامج عمل
واســع للدولة بجميع مؤسساتها
وأجهزتهــا التنفيذية والتنظيمية
واإلداريــة ،وبجانبهــم مواطن
ومــوارد برشية أمامهــا الكثري
لتنجزه من أجل االرتقاء بالوطن
ووضعــه يف املقــام التنمــويِّ
والحضاريِّ الذي يليق به ويتوافق
مع تطلعات القيادة الرشيدة التي
اســتثمرت يف العقــول من أجل
عملية البناء والنماء ،إذ لطاملا كان
واليزال اإلنســان السعودي
يف مقدمة اهتمامــات وأولويات
َّ
فــإن كل ما تم من
قيادتنا ،لذلك
تخطيط وإعادة هيكلة تتناســب
مع مجريات ومتغريات املستقبل،
إنَّما يقودنا إىل املواطن السعوديِّ
الذي ينجز ويحقــق أهدافه التي
تخدم املجتمع والوطن .

األمم والشعوب ،وتفيض بخريها
اإلنســاني سواء من
عىل املجتمع
ِّ
خالل الــراكات والتحالفات ،أو
دورهــا األممــي يف كل ما يتعلق
اإلنســاني يف جميع
بدعم العمل
ِّ
بقاع العالم .

ولعلنــا ونحن نســترشف
ذكرى البيعة الثالثة لسيدي خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبد العزيز آل سعود  -حَ فِ َ
ظه
الله  ،-نقف يف مرحلة مســتقبلية
دقيقة ،تشــهد إطالق مزيد من
املشــاريع والربامج التنموية التي
تســتهدف تنويع مصادر الدخل،
وتطوير القدرات اإلنتاجية للوطن
واملواطن ،وتفجــر الطاقات من
أجل تحفيز األجيــال لبذل مزيد
من الجهد لتنميــة بالدنا الغالية
بدعم ورعاية وتشجيع مستمر من
قيادتنا ،فنحن يف كل عا ٍم نضيف
الكثري من املنجــزات التي نفخر
بها وتقودنا مبــارشة إىل مراكز
الصدارة التنموية ،وتفتح خياراتنا
يف الرفاهية واالستقرار .

عهد خادم
الحرمني يزخر
بتحوالت جوهرية
في بنية الدولة
السعودية
ست�توقف عندها
األجيال كثريا

وتســتمر قيادتنا الرشيدة يف
التخطيــط وإطــاق املرشوعات
الضخمة التي تبهر العالم ،وتؤكد
َّ
أن اململكة العربية السعودية وطن
ٌ
ٌ
األمجاد ،لها كلمة قوية يف صناعة
املســتقبل وبناء األوطان ،وأنَّها
أكثر اســتعدادا ً للمستقبل بكل
متطلباته ،فهنــاك تنمية حقيقية
للمــوارد البرشية والطبيعيةَّ ،
وأن
ري بني
وزن كب ٍ
السعودية دولة ذات ٍ

إن عهد سيدي خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد
العزيز آل ســعود  -حَ فِ َ
ظه الله
 ،يزخــر بتحــوالت جوهرية يفبنية الدولة الســعودية ستتوقف
عندهــا األجيــال كثــراً ،وهي
تميض يف الحفــاظ عىل هذا اإلرث
والعمــل ألجلــه بــكل طاقاتها
وعزيمتها وإرادتها ،ألنه فتح آفاقا ً
واســعة للعمل واالبتكار واإلبداع

واإلنتاج ،ما يدعــم طموحاتنا يف
بناء وطن عمــاق قائم عىل ٍ
إرث
حضاريٍّ يرى العالم انعكاسه يف
هذا العهد الزاهر ،واستكشاف كل
الفرص املثالية الســتثمار خرياته
وموارده .

االنتقا ُل التنمويُّ الضخم الذي
تعيشه اململكة يف هذا العهد الزاهر
يؤسس ألجيال بالدنا واقعا ً جديداً،
يضعهم بصــورة علمية ومنهجية
يف مســار متصاعــد ،يحفزهم
ملزيد من العمل واإلنتاج واإلبداع،
غال ونفيس من
ويدفعهم لبذل كل ٍ
أجل الحفاظ عىل هذه املكتســبات
التي تخدم كل مواطن ســعوديٍّ ،
وتهيئه ألن يكون جزءا ً من صناعة
مســتقبل يبرش بكثري من التطور
والنمو والخري والعمل .

ونحــن نســترشف ذكرى
هذه البيعة ،يأتــي صدور األمر
امللكي الكريم بتشكيل لجنة عليا
امللكي
برئاســة صاحب الســمو
ِّ
األمري محمد بن ســلمان بن عبد
العزيــز ويل ِّ العهــد نائب رئيس
مجلس الــوزراء و وزير الدفاع -
حَ فِ َ
ظه اللــه  ،-للحرص والتحقيق
يف قضايا الفساد العام الذي يأتي
راسخ كما جاء
من منطلق رشعي
ٍ
امللكــي الذي صدر بذلك,
يف األمر
ِّ
فاإلســام دين العــدل ،وهو ما
تحتكم إليه بالدنا منذ تأسيســها
عىل يــدي امللك عبــد العزيز بن
عبدالرحمن  -رحمه الله  -إىل عهد
ســيدي خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز آل
سعود  -حفظه الله  -الذي يطبق
امللكي مقولة "إن العدل
بهذا األمر
ِّ
أســاس امللك" ،مما يمثــل ً
نقلة
كبرية يف حمايــة وتعزيز النزاهة
ومكافحة الفساد ،فبالقضاء عىل

نجدد العهد لســيدي لخادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبد العزيز آل ســعود ،وسمو
ويل ِّ عهده األمني  -حفظهما الله ،-
بأن تستمر الراية خفاقة ،ترفرف
عاليا ً عنوانا ً دائما ً للمجد والتطور
والنهضــة والتنميــة الشــاملة
واملستدامة ،فما تحقق من منجزات
إنَّما جاء عن حكمة وحنكة وإرادة
وعزيمة وقــراءة عميقة التجاهات
املســتقبل الذي نتجه إليه ونحن
نملك كل أدوات صناعته ومواجهة
تحدياته ،فنحن بذلك نصنع التغيري
وال يصنعنا التغيري ،ونميض نحو
أهدافنا برؤية واضحة من قيادتنا،
ومن خلفها مواطنــون يبادلونها
الوفاء واملحبــة والتقدير لكل ما
يتم إنجــازه وتطويره عىل الصعد
كافة ،التي تجعل اململكة العربية
الســعودية وطنا ً يحقق معجزاته
بفكــر قيادته وتالحــم مواطنيه
معها.
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وزي�ر التعليم :إدراك قيمة هويتنا الوطنية مطلب مهم ،لتضمينها
القيم والمبادئ في أبنائنا وبناتنا
رفع معــايل وزير التعليم
الدكتــور أحمد بــن محمد
العيىس التهنئة لخادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبد
العزيز آل ســعود وسمو ويل
عهــده األمني  -أيــده الله -
بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعته
 حفظه الله  -ملــكا ً للبالدوقائدا ً ملسريتها نحو غدٍ مرشق
بعزم وحزم.
ونــوه معاليــه يف هذه
املناســبة باللحمــة الوطنية
والتماســك الداخيل الذي بات
ً
هويــة وثقافة تميز شــعب
اململكــة ،موروثــا نعتز به
ونعاهد أنفســنا بامليض قدما ً
به مرســخا ً الــوالء واالنتماء

واملواطنة الصادقــة لقيادة
وأرض اململكــة ،التي قدمت
الكثــر ألبنائهــا وضيوفها
ولألشقاء واألصدقاء.
وقال معاليه" :إن الوقوف
عــى املفاصــل واألحــداث
والتغريات التي تمر بها الدولة،
ونلحظهــا يف دول الجــوار
ودول العالم األخرى ،ومواقف
حكومة اململكــة بقيادة امللك
ســلمان حفظه اللــه تجاه
القضايا الوطنيــة واإلقليمية
والدولية ،كفيلة بأن يستحرض
كل منــا تلك املواقــف التي
صبغتها سياسة الحزم والعزم
تجاه مهددات كانت مواقفه -
حفظه الله  -كفيلة بعد توفيق

الله بوضع حد لها " .
واستطرد معاليه " :نحن
اليوم لسنا بصدد استعراض
الربامج واملنجزات التي تنهض
بها طموحات قادتنا وسواعد
أبنائنا ،ولســنا متغافلني يف
ذات الوقت عن مســؤولياتنا
تجاه التطوير والبناء املطلوب
مــن مؤسســاتنا يف مختلف
مجاالتها ،وإنما نحن مطالبون
أن ندرك قيمة هويتنا الوطنية،
ونعــزز مضامينهــا يف قيم
ومبــادئ أبنائنــا وبناتنا،
وتعامالتهم ،وأن نســهم معا ً
يف أن نكون عنارص فاعلة تعي
ماذا يعني الوطــن ؟ وكيف
نحافظ عىل مكتسباته؟ وكيف
نصنع من أدواتنا قوى وطنية

مشــاركة ،مستشــعرين من
املايض إملاحة ملستقبل نعيشه
اليوم ،ومدركــن للمفارقات
والظــروف التــي صنعت
وأسست لهذا الكيان عرب حقب
زمنية متفاوتة ،تجاوزت عرب
إنسان اململكة أصعب الظروف
بفضــل من الله ثــم القيادة
الحكيمة التي جعلت من كتاب
الله وسنة نبيه شعارا ً وترشيعا ً
لها " .
وســأل العيىس الله العيل
القديــر أن يحفــظ خــادم
الحرمــن الرشيفــن ،وأن
يديم عىل هــذا الوطن نعمة
األمن واألمان وينرص جنودنا
البواسل يف كافة امليادين".

أحمد العيسى

تعليم القصيم يبدأ مرحلة جديدة بتطبيق التعليم الرقمي

تعليم القصيم

دخلــت اإلدارة العامة لتعليم
القصيم مرحلــة تطبيق "التحول
نحو التعليم الرقمي" عرب برنامج
بوابة املستقبل  ،الذي تتبناه وزارة
التعليــم "رشكة تطويــر" كأحد
أكرب املبادرات املنبثقة من برنامج
التحــول الوطنــي  ،2020التي
تضمنتها رؤية اململكة . 2030
وكان الرئيس التنفيذي لرشكة
تطوير لتقنيــات التعليم الدكتور
يوســف العوهيل  ،التقى قيادات
اإلدارة العامة لتعليم القصيم يوم
الخميس ١٤٣٩/٤/٣ه  ،يف القاعة
الرئيســية بمبنى اإلدارة العامة يف
مدينة بريدة  ،وبحــث معهم آلية
التطبيق الفعيل وامليداني للربنامج
 ،واملراحل التدريبية التي ســتقوم

عــى تنفيذها رشكــة تطوير عىل
مستوى املدراس ،ومكاتب التعليم
واإلدارات ،لضمــان البداية املهنية
املتميــزة ،واملتمكنة مــن تطبيق
أنشطة وبرامج املبادرة.
وأوضح العوهيل خالل اللقاء
أن الدخــول إىل البوابــة الرقمية
سيمكن املعلم واملعلمة من الوصول
إىل مصــادر تعليم أكرب وأشــمل،
وســيزيد من رفع مهنية العملية
التعليمية  ،لوجود عنرص التحفيز
والتفاعل  ،مشــرا ً إىل أن العنرص
البرشي هو املحور األساس يف نجاح
الربنامج  ،وأن التقنية ستعمل عىل
االســتفادة القصوى مــن قدراته
ومهاراتــه  ،مبينا ً أنــه تم اختيار
تعليم القصيم لتطبيق برنامج بوابة

املســتقبل "التحول نحو التعليم
الرقمي" يف املرحلة األوىل بســبب
املهنية والكفاءة وروح املبادرة نحو
التطوير عند منسوبيها.
وبــن مستشــار الرئيــس
التنفيذي لرشكــة تطوير لتقنيات
التعليم أحمــد الســحيباني أن
برنامج بوابة املســتقبل "التحول
نحو التعليم الرقمي" الذي دخلت
يف تطبيقــه اإلدارة العامة لتعليم
القصيم يستهدف التحول نحو بيئة
رقمية تفاعلية تستفيد من التقنية
الحديثة  ،وترفع مســتوى مهنية
التعليم  ،وتوســع نطاق التعلم إىل
خارج املدرســة  ،من خالل إيجاد
بيئة تعليمية رقمية تفاعلية ،يكون
محورها الطالب والطالبة  ،بتطبيق

أساليب تربوية حديثة توجه البيئة
التعليمية نحو االستخدام اإليجابي
للتقنية.
بدوره أبان املدير العام لتعليم
القصيم عبد الله الركيان أن دخول
اإلدارة العامــة لتعليــم القصيم
مرحلــة التعلم الرقمــي بتطبيق
مبادرة التحول نحو التعلم الرقمي
 ،هو استشــعار حقيقي من قبل
كافة منسوبي اإلدارة لجوهرية تلك
املبادرة  ،التي تســعى إىل تطوير
التعليم  ،وتحويــل كافة املدارس
إىل بيئة تعليمية رقمية  ،تعمل عىل
تمكني وتطويع التقنية بيد الطالب
والطالبات  ،وتعزز اإلسرتاتيجيات
الرتبويــة ،وتدعم فــرص التعلم
الذاتي .

وزي�ر التعليم يزور مدارس «تعليم القصيم» ويشيد بالجهود المقدمة

العيسى خالل جولته على إحدى المدارس

أبــدى معايل وزيــر التعليم
الدكتور أحمــد بن محمد العيىس
إعجابه بما شــاهده من فعاليات
ومناشط منفذة يف عدد من املقار
التعليمية يف اإلدارة العامة لتعليم
القصيم ،مؤكــدًا بأنها تدل عىل
الكفاءة واملهنيــة التي يتميز بها
منسوبو ومنسوبات اإلدارة ،مقدمً ا
شــكره عىل الجهــود املبذولة يف
ســبيل االرتقاء بالعمل يف امليدان
الرتبوي.
وأشار معاليه إىل أن التعليم
يحتاج إىل الكثري من العمل والجهد
من الجميع لتســتمر املخرجات
بشكلها املتفرد واملتميز ،مبديًا ثقته
بالقائمني عىل املشهد التعليمي يف
تعليم القصيم ،بقدرتهم عىل رفع
مستوى التعليم وتلبية االحتياجات
للطالب والطالبات.

وكان الدكتــور العيــى قد
بارش جولتــه امليدانية اليوم عىل
عدد من املدارس واملقار التعليمية
بإدارة تعليــم القصيم ،بالوقوف
عىل تنفيــذ الربامــج التعليمية،
والخطط الدراسية.
وتأتي زيــارة معاليه الذي
رافقه فيهــا ،مدير عــام تعليم
القصيم عبدالله الركيان ،وعدد من
القيادات التعليمية؛ ضمن جوالته
التفقديــة للميــدان التعليمي،
ومتابعته للربامج الوزارية املقررة،
املتمثلة باملبارشة الحية ملتطلبات
واحتياجات املشهد الرتبوي ،سعيًا
لتكريس منهج الجودة والتميز ،يف
املخرجات التعليمية.
واســتهل الدكتــور العيىس
جولته بتفقــد ثانوية القريوان يف
بريدة ،بمتابعــة تنفيذ محتوى

اليــوم الدرايس ،وتفقــد املرافق
والفصول الدراســية ،وااللتقاء
بطالب ومنســوبي املدرسة ،ثم
الوقوف عىل املشاريع والتطبيقات
الطالبيــة املقدمــة بمتوســطة
املوهوبني بربيــدة ،واالطالع عىل
املهــارات والقــدرات املعرفية
ملنتسبي املدرسة.
وتضمنت الزيــارة امليدانية
للوزير العيــى ،متابعة الربامج
اإلثرائيــة املنفــذة يف عــدد من
املقار واملراكــز التعليمية التابعة
لإلدارة العامــة لتعليم القصيم،
وذلــك بوقوفه عىل مــا يتضمنه
مركز التميــز الطالبي يف بريدة،
واســتماعه لــرح مفصل ،عن
املناشط الطالبية املقدمة يف املركز،
وأثرها املعريف يف امليدان التعليمي.

كمــا زار املعــرض الوطني
الدائم «ملحمة بطولة وميالد أمة»،
واختتم زيارتــه لتعليم القصيم
بتدشــن مقر وحــدة الربنامج
الوطني لتطوير املدارس «تطوير»
واطالعه عىل خطة وبرامج الوحدة
املطبقة.
من جانبه قــدم املدير العام
للتعليم بالقصيم عبدالله الركيان
شــكره وتقديره ملعــايل وزير
التعليــم ،عىل ما وجــده قطاع
التعليــم يف املنطقة ،مــن عناية
واهتمام ودعم مســتمر ،من قبل
معاليه ،مؤكدًا بأن اإلدارة العامة
تســر يف برامجها نحو تحقيق
تطلعات وأهداف الوزارة ،يف إيجاد
بيئات ومحاضن تربوية وتعليمية
تســهم يف صنع أجيــال تواصل
مسرية التطوير والتجديد للوطن.

صحيفة
جامعة
القصيم

أخبار الجامعة
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مدير الجامعة والرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت يفت�تحان
معمل  STCبكلية الهندسة
الداود :الشراكة
مع االتصاالت
السعودية
ت�أتي ضمن إطار
اسرتاتيجيات رؤية
2030
البياري :ثالث
نصائح
مهمة قدمها
الرئيس التنفيذي
لشركة االتصاالت
لطالب كلية
الهندسة
افتتح معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
جامعة القصيــم ،يرافقه املدير
التنفيــذي لرشكــة االتصاالت
الســعودية الدكتــور خالد بن
حســن البيــاري ،معمل رشكة
االتصاالت الســعودية ()STC
مساء األحد ١٤٣٩/٣/٢٩هـ.
حيث تم تجهيز املعمل من قبل
الرشكة ،وفقا ً ملذكــرة التفاهم
التي تم توقيعهــا بني الطرفني
لتعزيز جوانــب التعاون يف ما
بينهما ،بهــدف صقل مهارات
الطالب ورفع مستواهم العلمي
واملهني.
وتجــول "الــداود" عقب
افتتــاح املعمل عــى معرض

مشــاريع الطــاب بالكليــة،
لالطالع عىل أبــرز ابتكاراتهم،
واملشاريع التي يقوم بها طالب
البكالوريوس ،برفقة "البياري"،
الذي ألقــى كلمة تشــجيعية
للطالب حثهم فيها عىل االطالع
عىل أحــدث مبتكــرات العلم
الحديث ،واستمع الستفساراتهم
عــن رشكة االتصــاالت وطرق
االستفادة من املعمل.

التحصيل العلمــي ،كما نصح
الطــاب بالتوســع يف التفكري
للنجــاح والنهــوض باألفكار
واإلبداعات ،متمنيا لهم التوفيق
والنجــاح يف حياتهــم العلمية
والعملية".

ومن جانبــه أوضح عميد
الكلية الدكتــور فهد املفيض أن
املعمل مصمــم بأحدث الطرق
ليواكب واقــع االتصاالت ،لكي
يوفر تصــورا واضحا وتطبيقيًّا
للطالب ،من خالل نظام متكامل

وأكــد "الــداود" عىل أن
الجامعة تســعى مــن خالل
الــراكات مــع العديــد من
الهيئات الحكومية والخاصة إىل
ربط وتدريــب وتأهيل الطالب
والطالبات لســوق العمل ،وهي
مــن أبرز اســراتيجيات رؤية
اململكــة  ،2030مشــرا ً إىل أن
الرشاكة مع االتصاالت السعودية
( )STCتأتي ضمن هذا اإلطار،
الذي ُ
يصــب يف مصلحة الطالب
ً
لخدمة دينه ووطنــه ،مُثمنا يف
الوقت ذاتــه الجهود التي تقوم
بهــا الكلية يف إقامــة مثل هذه
الرشاكات.
من جهته التقى "البياري"
بطالب كلية الهندسة وحثهم عىل
رضورة امتالكهم لثالثة عنارص
مهمة للنجــاح يف حياتهم وهي
أن يكون لكل منهم هدف واضح
يســعى للوصول إليــه ،كذلك
التخطيط للوصــول لألهداف،
باإلضافة إىل االلتزام واالنضباط،
بالسري للهدف ،مشــرا إىل أن
هذه العنــارص الثالثة قد تقود
اإلنســان للنجــاح يف حياتــه
العمليــة ،وموضحا أن الجامعة
هي بداية الطريق وليست نهايته
فهي تضع اللبنات األساســية
للشخصية  ،مشــددا عىل أهمية

البياري ومدير الجامعة يستمعان إلى شرح عن أحد اخرتاعات طالب الكلية

ألجهــزة االتصــال باأللياف
الضوئية وامليكرويف ،حيث تم
ربطها بثمانية أجهزة كومبيوتر،
كما عرب عن شكره ملدير الرشكة
عىل هذه املبادرة ،ومشــاركته
للطالب وتحفزيهم وزرع الثقة

بالنفس فيهــم ،وتوجيههم إىل
املســار الصحيــح يف حياتهم
الدراسية والعملية ،بما يؤسس
لنموذج تكاميل بــن الجامعة
ورشكة االتصاالت (.)STC

تدشني معمل شركة االتصاالت السعودية بكلية الهندسة

البياري خالل لقائه طالب كلية الهندسة

جانب من الحضور
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العمادة التي ال تنام...مرت من هنا

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

الطالب عماد ٌة
شؤون
عماد ُة
ِ
ِ
كل
مســاند ٌة ،لها دور مؤث ٌر يف ِ
ِ
الجامعــات ،وال يمك ُن تصو ُر
ٍ
لشــؤون
جامعةٍ بــا عمادة
ِ
ِ
الطالب ،فهــي ُ
أس نبضها بني
ِ
فخرها بني
طال ِبها ،ومصــد ُر
ِ
أخواتها ،وإرشاقتُها يف مجتمعِ ها،
ورائدُها الذي ال يكذبُها.

وال تعجبْ مما تسم ُع فمن لم
ُ
يعرف قيمتَها،
يمارس عم َلها ال
وال يتخي ُل تأثريَها يف الجامعاتِ
وطال ِبها ،وما را ٍء كمن سمعَ.
ٌ
لكل من
وحقا ً إنها
مدرسة ِ
عمــ َل فيها لشــموليتِها وتعددِ
ِ
مهامها التي ال ح َّد لها وال حرص.
ُ
الطالب تجدُ
شؤون
عمادة
ِ
ِ
ِ
املناســبات التي
كل
دو َرها يف ِ
ُ
ِ
حاضنة
الجامعات فهي
تقا ُم يف
ُ
املوهوبني ،وراعيــة املتميزين،
ِ
ومقصــ ُد املبدعــن ،ومنــرُ
ُ
املتفوقــن ،وســند املتعثرين،
ُ
حقوق املســتحقني،
وحافظــة
ِ
وعــو ُن املحتاجني ،ومرشــدةُ
املسرتشــدين ،مَ ن أخطأ َ قومَ ته،
ومَ ن أســا َء نبهتْــه ،ومن تمي َز
مجال ســه ٌم
كرمتْه ،لها يف كل
ٍ
ٌ
ٌ
صائبة ،ودَا َل ٌة رائجة ،من طلبَها
أمامَ
ــه ،ومن بحث عنها
وجدَها
كل ناحيةٍ آثارا ً تقول:
وج َد لها يف ِ
لقد ِ
مرت العمادة من هنا  .
َ
ِ
إن ســألت عن وقت عملِها

ونهار
ليل
كل ساعةٍ من ٍ
فلها يف ِ
ٍ
عم ٌل ال تنف ُك عن تقديمه ،وال تَكِ لُّ
من تنفيذه ..تستوي عندها األيا ُم
ُ
ِ
َ
لفظة (راحة)
قواميسها
فليس يف
ٌ
ُ
ِ
وال يف معجمها كلمــة تدل عىل
ريها (إجازة)،
ما يســمى عند غ ِ
ُ
كنبــض الحيا ِة
بالعمل
تنبض
ِ
ِ
الغِ
ُ
باملقل .فتجدُها تقدم ذا َء فجرا
ِ
ُ
يســبق
ري عمَّ ا
وال ينبيك مث ُل خب ٍ
التقدي َم من اإلعدادِ
والتجهيز ،مما
ِ
يتطلبُ استيقاظا مبكرا ..واسأل
َ
َ
َ
الرابعة
الساعة
شئت عن ذلك
إن
ُ
ْ
صباحا فقد ضجت بها حركة بال
لل ،وعطا ٌء
ســكو ٌن ،وعم ٌل بال َك ٍ
أصحابُ
الشأن
ملل ،ويستم ُر
بال ٍ
ِ
يف عملِهــم حتى يــرى اكتما َل
مطل َع النجو ِم بعد صال ِة العشا ِء
كما رأى ِبــد َء مغي ِبها قب َل صال ِة
ِ
شــكت
الفجر أو َل عملِه ،حتى
ِ
ُ
الراحة منهم ألنهم ال يأتونها إال
قليال ،وكيف يرتاحُ من يسعى يف
تأمني أكث َر من عرشين َ
ألف وجبةٍ
ِ
غذائيةٍ يف يومِ ه وليلتِه.

األندية الطالبية تفوق وحضور

أ .علي بن عبداهلل المريخي
عضو هيئة تدريس

األندية الطالبية تسجل تميزا ً
وحضورا ً الفتــا ً من خالل عمل
منظم وآلية واضحة وأنشــطة
أعدت مسبقا ً وفق خطة عملية
اعتمــدت ميزانياتها وإجراءات
عملهــا وفق احرتافيــة عالية
من قبل عمادة شــؤون الطالب
وجهود مرشيف األندية الطالبية
يف فناء جامعة اإلنجازات:
ـ أنشطة ثقافية واجتماعية
ورياضيــة ومرسحية وإعالمية
واكتشاف املواهب عرب برنامج
(عقول).
ـ اجتماعات دورية ناجحة
يف فناء عمادة تعمل بشــفافية

واضحة نتاجها برامج وأنشطة
ترى النور يف كل مكان.
ـ باتت األنشطة الطالبية يف
مقرات رائعــة يف كليات تنبض
بالعطاء وتحت إرشاف دقيق من
مسؤويل العمادة
ـ أنشطة وبرامج وملتقيات
ودورات ومؤتمرات وورش عمل
واجتماعات تضــم أكاديميني
وأســاتذة ومرشفــن وطالبا
يعملون بجد ووضوح.
ـ دور كبــر تقدمه إدارة
األنديــة يف العمــادة يف نهضة
نشاط متجدد ومواهب تحرض
يف كل مكان.
 خدمة املجتمع باتت ركنامهما يف عمــل األندية وتفعيلها
ينعكــس إيجابــا ً يف كل مكان
وتخصص.
حقيقــة وواقع مشــاهد
يف عمــل األنديــة الطالبيــة
متمنيــا اســتحداث وتفعيل
(مجلــس استشــاري لألندية
الطالبية) يضــم نخبة مميزة
من مــريف األنديــة الطالبية
يكون داعما لعمــل األندية يف
نواحــي تنظيميــة وإرشافية
وفنية واضعا الخطط وراســما
مسارا ً عنوانه اإلبداع ومساهما

ٌ
ٌ
مرشفة عىل
ثلــة أخرى
وثمَّ َة
َ
ُ
الطلب،
طالب أنهكه يوم
ســكن
ِ
ٍ
ِ
فيأتي ملســ ِكنِه منتظرا من يقو ُم
أخ مشــفق،
له بدور ِ
أب ٍ
حان أو ِ
طامعا ً براحــةٍ تنقِ ُ
ض عنه تعبَ
ومــكان يج ُد
يومِــه وغربتــه،
ٍ
فيــه بغيتَه ،ويســتعي ُد حيويتَه
ونشا َ
طه ،ليبدأ َ غد َُه مفعما بالج ِد
واالجتهادِ
.
مرش ٌ
ــة ٌ
وثمَّ َ
فة
ثلة أخــرى ِ
َ
مرشِّف ُة جعلت العماد َة بأنشطتها
ً
ً
فارسا ال يبارى ،وسابقا ال يجارى،
وجعلت للجامعةِ بالعماد ِة رهانا ً
ُكرس.
َخرس ،ومتكأ ً ال ي ُ
ال ي ُ
فلها يف النشاط العلمي عنوانٌ
محفــو ٌ
ظ ،ولها يف املســابقات
ٌ
مرغــوبٌ
ولها يف
الثقافية بيان
ٌ
مبثوثة
النشــاط الثقــايف در ٌر
ٌ
وإسهامات مشهود ٌة ،تشاهد هنا
ً
مرسحا ً هادفا ،وعمال مبدعا.
وللعمادة يف غدهــا مؤتم ٌر
ٌ
متخصصة ،أو
طالبي أو نــدو ٌة
ٌّ
نشا ٌ
داخل الجامعةِ
ط ريايضٌ يف
ِ

مناطــق مملكتنا
أو يف إحــدى
ِ
الغاليةِ .
مجال الرحالت املحلية لها
ويف
ِ
ٌ
ٌ
ميدا ٌن فسيحٌ
اجتماعية ،أو
فرحلة
ِ
للبيت
تثقيفية وتعليمية ،أو زيار ٌة
الحرا ِم أو املسج ِد النبوي الرشيفِ
عىل صاحبهِ أفضل صال ٍة وأزكى
تسلي ٍم.
وللنشاط الخارجي وجودُه
بصحبةِ كوكبةٍ من طلبةٍ اختا َرهم
له تميزهم ،ممن يُرى يف وجوده
ترشيفا لجامعته وممثال متمكنا
ململكته ،مــع مرشفني يرافقونهم
للســعي يف خدمتهــم وتذليل
الصعاب لراحتهم وأداء رسالتهم
يف مهمة ال يغبطهم عليها مطل ٌع
وال مجربٌ ملسؤوليةٍ تثق ُل كاه َلهم،
ومهمةٍ يجــب أال يكون للتقصري
فيها طريق عليهم
الطالب لها
إن عمادة شؤون
ِ
نهــر مرشبٌ ويف كل مكان
يف كل
ٍ
مور ٌد فألق دلوك يف الدالء لرتتوي

بأعذب ماء.
منها
ِ
وكل ما ســبق هو نتيجة ملا
عمل
يجري يف محيط العمادة من ٍ
مميز ومنظــ ٍم ال تُخطؤه
إداري
ٍ
عني ناظــر ويقف عنده مجال له
مطل ٌع ومتاب ٌع
وتجد العمادة يف تعب عملها
متعــة عندما تلحــظ أنها تقو ُم
برد جميل لبالد عزيزة قدمت لنا
الكثري وتنتظ ُر منا االضطالع بما
تحملناه من خدماتها التي تقدمها
ألبنائهــا ممثلة بهــذه الجامعة
املباركة لتساهم يف إخراج وإعداد
صالــح خاد ٍم لدينِه ومليكِه
جيل
ٍ
ٍ
ٍ
وفكر
تطــرف
ووطنِه ناب ٍذ ك َل
ٍ
دخيل عىل دينِه وبلده
َ
الشــوق إال من
ال يعــرف
ُ
يكابدَه *** وال الصبابة اال من
يعانيها
وإىل شؤون طالبية قادمة لنا
لقاء ولكم دعاء خالص

المعلوماتية في مجال التعليم في ضوء رؤية 2030
يف تطور عمــل األندية ومذلال ً
للعوائق والصعوبات من خالل
الشــخوص امليدانــي لتطوير
مقرات األندية وتوفري اإلمكانيات
وإثراء عمــل األندية بكل ما هو
حيوي.
األندية الطالبية يف كل يوم
لها تميز وحضور ويقف الطالب
الجامعي عىل هرمها هو اللبنة
األساســية للعمل وهو الوقود
الحقيقي للنشاط ونجاحه متى
ما وفــرت اإلمكانيــات وذللت
العوائق وتم اكتشــاف املواهب
واتضاح عنوان العمل ومساره
سنجد نشاطا ً وتنوعا يف األعمال
والتخصصات.
يل تجربــة شــخصية يف
اكتشاف رؤســاء أندية طالبية
أصبحــوا يحملــون القيادة
والريــادة بعــد تخرجهــم
والتحاقهم يف عملهم ،وإن شاء
الله قريبا ً نــرى (مقرات أندية
طالبيــة نموذجيــة موحدة)
ولوائح شــاملة تحقق األهداف
و(مجلس استشــاري لألندية)
يحمل هموم األندية ويســاهم
يف نجاحها املرشف السابق عىل
النادي الطالبــي بكلية الصحة
العامة واملعلوماتية الصحية

املعلوماتية هي علــم معالجة
وهندســة املعلومات بدعم من
نظم الحاسوب املختلفة.

د .علي بن حليفان الحربي
وكيل كلية الصحة العامة
والمعلوماتية الصحية
للشؤون التعليمية

سياسات وفلسفات التعليم
التقليديــة ال تصلح لكل زمان
ومكان .ملواكبة التطور وتأهيل
جيل متكيف مع التغريات وقادر
عىل قيادة مسرية التنمية يجب
ابتكار أساليب تواكب التطلعات
والتحديات .تركز رؤية اململكة
 2030عــى إعــادة صياغة
منظومات التعليــم بما يف ذلك
تطوير املناهج والبيئة التعليمية
واالستفادة القصوى من املوارد
بفعاليــة مــع تقليــل الهدر.
هذه الرؤية يصعــب تحقيقها
دون االســتفادة مــن األدوات
التي توفرها نظــم املعلومات.

البيئية التعليمية التقليدية
تفتقــد إىل الرتابط بني العنارص
األساسيةويغيب فيها االستخدام
األمثــل للمعلومــات عىل نحو
مرتابــط جنبــا ً إىل جنب مع
عمليــات إدارة التعلم .فأعضاء
هيئــة التدريــس واإلدارات
األكاديميــة يقومــون بتوثيق
العملية التعليمية واســتخراج
مؤرشات مختلفة لضمان الجودة
التعليمية بشكل قد يكون يدوي
ومجهد إىل حد كبري .كذلك يعد
اســتخدام أنظمة إدارة التعلم
من أهــم املتطلبات لرفع كفاءة
العلميــة التعليميــة .الطرف
األهم يف املعادلــة وهو الطالب
يكاد يكــون بمعزل عن العملية
التعليمية يف ظــل اإلرصار عىل
االستمرار يف النماذج التقليدية
للتعليم.
التطبيق األمثل للمعلوماتية
يف هذا املجال كفيل بدمج عملية
التوثيق وإنجاز متطلبات الجودة
مع العلمية التعليمية نفســها

بشكل شبه آيل عن طريق أنظمة
املعلومات .بذلــك يركز عضو
هيئة التدريس عــى املؤرشات
التي تظهر له فيستفيد منها يف
تحسني جودة املقررات الدراسية
والعملية التعليمية بشكل عام.
كذلــك عملية إنتــاج املحتوى
يجب أن تتم يف بيئة معلوماتية
مخصصة لذلك مرتبطة بشكل
آيل بأهداف املقــرر .ويجب أال
تكــون أنظمــة إدارة املحتوى
معزولة عــن العملية التعليمية
بعنارصها األخــرى بل تكون
مرتابطــة بحيث يســتفاد من
عنــارص التعلم فيهــا وتفاعل
الطالب ودمج ذلك بشــكل آيل
يف لوحة تحكــم ذكية تعرض
مؤرشات من مصــادر مختلفة
تدعم اتخاذ القــرارات برسعة
وكفاءة .كذلــك من أهم عنارص
االبتكار يف التعلم هو تفعيل دور
املعلوماتية يف رفع كفاءة عملية
التعلم الذاتي للطالب وذلك من
خالل توفــر أنظمة معلوماتية
ذكيــة تقوم باقــراح املحتوى
بناء عىل نمــط التعلم للطالب
واحتياجاتــه وأهــداف املقرر
وتساعد الطالب يف التقييم الذاتي
إلتقانه للمهارات املختلفة.

الرتجمة في حياتنا
دالل نايف الفهيد
طالبة كلية العلوم
واآلداب بربيدة

للرتجمة دور مهم يف حياتنا فهي
فن للتواصل ونقل ثقافات عديدة بني
األمم املختلفة فلذلك البد للمرتجم أن
يكون ملما باللغة األم قبل أي لغة .
فهي عملية عقليــة تعتمد عىل
وجــود مرتجــم محــرف متمكن
ومطلع عىل عديد من الثقافات  لفهم
املصطلحات فهما ً يستطيع من خالله
نقله إىل اللغة األخرى.

اعتماد املرتجــم عىل القواميس
أو تطبيقــات الرتجمة جريمة بحق
املرتجم فالصياغة التي تخرجها لنا
هذه التطبيقات غري ســليمة وال يتم
االعتماد عليها.
اقــرأ ثم اقرأ وكــن عىل اطالع
مستمر ومتابعة لعالم الثقافة وتقبل
أخطــاءك فهي وســيلة لتطويرك،
واحرص عىل عدم تكرارها ،خصص

وقتا ملمارســة اللغة لرفع مستواك
اللغــوي ،ترجم النصــوص التي
تســتطيع فهمها دون اســتخدام
مســاعدات خارجية مثل القواميس
وال تتجاهل أي كلمــة فقد تغري لك
معنى الجملة بأكملها
اتقانك للغة ال يعني أنك مرتجم
ولكن هــذا يعنــي أن لديك مؤهل
تستطيع أن تكون مرتجماً.

صحيفة
جامعة
القصيم

ات
ُتع ُّز الل َُّغ ُ
بِ� ْأق َو ِ
ها
ام َ

رأي
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التشعر
بالفشل

كاريكاتري

غيداء عبد العزي�ز السنيدي
خري�جة لغة عرب�ية
كلية العلوم واآلداب
ّ
طالبة في الدبلوم الرتبوي
ناصر ابراهيم الغيث
طالب كلية الصحة العامة
والمعلوماتية بالبكريية

أحَ ِّدث ُ ُك ْم عَ ْ
ــن م ُْف َردَاتِهَ ا عَ ْن
ْ
َ
رصفهَ
عَ
ا
حُ ُروفِهَ ا عَ ْن نَحْ ِوها ن
ــن أ َد ِبهَ ا عَ نْ
عن بالغتهــا عَ ْ
فِ ْق ِههَ ا عَ ْن دَالالتهَ ــا عَ ْن ْ
نقدِهاَ
عَ ْن َروْعَ تِهَ ا عَ ْن َروْنَقِ هَ ا عَ ْن مَ اذَا
وَمَ اذَا
ال أَتَحَ د ُ
َّث؟ّ
عَ ْن أَيُ جَ مَ ٍ
َك ِام َل ُة َرائِعَ ٌة َغ ِني ٌَّة عَ ِظيمَ ٌة
جَ ِمي َل ٌة ِه َي يف َك ِّل َشء.
ل َم أ َ ْهمَ ْلن َ َ
اها؟ ل َم أضعناها؟
لــم تَ َف َ
اخ ْرنَا ِبغريها؟وَنَحْ ُن
َ
ْ
َ
ْ
ِهِ
أ َ ْهلُهَ ا؛أ َ َلي َْس ا َملــ ْر ُء ِبأهل يَفخ ُر!
يزي َ
ــارئ أ َ َّن ِضيَا َع
الق ِ
اعلم عَ ِز ِ
َ
َ
الوَ
َاع ط ِن
اللُ َغةِ ِم ْن ضي ِ
ال تَ َد ْع أَعْ دَاء ََهــا ي َْف َرحُ َ
ون
ِبتَهْ ِم ِ
يشــ َك َلهَ ا وَا ِالبْتِعَ ادِ عَ نْهَ ا
وَهجْ ِر َها...وَاعلم أ َ َّن ِم ْن َ
ضاعَ تْ
َ
اعَت ُه ِويَّتُ ُه وَ َ
لُ َغتُ ُه َ
ضا َع ُكلُ
ض ْ
َشء ِمن ْ ُه ...
يــل أ َ ْن تَ ْد ُر َس لُ َغةً
ِ
ِمن الجَ م ِ
ً
َ
ْ
َ
ِ
عَ
أخــ َرى تكو ُن إضافــة لك ىل
ّ
َ
َ
َ
فِ
ْ
ْ
لُ َغتِــك األصلية تســت يد منها
أن تَعْ ِر َ
وَتَحْ تَاجُ هَ ا؛ َلكِ ن عَ َليْ َك ْ
ف
أي َْن وَمَ تَــى تَتَ َك َّلمُهَ َ
ا...قبْ َل َف َْ
تةٍ
َّ
ط َلب ُْت يف أحَ ِد ا َمل َ
َ
ادِ
ط ِاع ِم ِمن الن ِل
األص ِل الفِ ِل ِبين ِِّيَ ,ك َ
ان يَتَ َك َّلمُ
ذِي ْ
العَ َر ِبي ََّة ُق ْل ُت َلــ ُه أَعْ ِطنِي ( ُكوبًا
ِم ْن الث َّ ْل ِج) ُ
أخ َرى ِبجَ ا ِن ِب َّي َقا َل ْت
ب ٍة متفاخر ٍة مستهرتة تَ َق ُ
صدٌ
ِبن َ ْ َ
( .)Glass iceل ْم أ ُك ْ
ــن أجْ هَ لُ
ِيــزيِّ ; َلكِ َّن العَ ِام ُل
مَ عْ ناَه ا ِإلنجل ِ
ِبالدنَا ,وَنَحْ ُن يف بالد عَ َر ِبيَّةٍ ! ُ
وَهوَ
يَتَ َك َّل ُم العَ َر ِبي ََّة اِحْ رتاِمً ا لِلبَ َل ِد ا َّلذِي
ُهوَ فِ ي ُه َفلِمَ ــاذَا أَتَ َك َّل ُم ِب َغريها؟
وَ َلوْ ُكن ْ ُ
ت يف بالده َل َك َّلمْ تُ ُه ِبلُ َغتِهِ
اِحْ رتامً ــا َل ُه وَ ِللُ َغتِــهِ  ....لُ َغتُناَ
َات ,وَاأل َ ْل َفا ُ
تَتَمَ يَّ ُز ِبث َ َرا ِء ا ُمل ْف َرد ِ
ظ ال
َ
ِ
ٍ
ِمَ
نَحْ تَاجُ اِ ْستِعَ ا َر َة َكل ات من الغري
ِلن َ ْرتَقِ َي ِبهَ ا ون ٓ ْفخر..يُعَ ِّزينَا َقوْ ُل
اللهِ ُســبْحَ ان َ ُه وَتَعَ اىل َ (إنّا نَحْ ُن
ن َ َز َلنَــا الذ ّك ٓر وإنّا له لحافظون)
َــة مَ ــا دَا َم ُ
ــي بَاقِ ي ُ
الق ْر َ
آن
َف ِه َ
مَ حْ ُفو ً
ظــا خِ تَامً ا عَ َليْنَــا تَعَ لُمُ
ُ
اظهِ وَمَ عَ انِيهِ
آن وَتَأَمُــ ُل أ َ ْل َف ِ
الق ْر ِ
َ
َ
َ
وَرصفهِ
ِــهِ
حِ
هِ
هَ
حْ
وَ
ين ا
ن ِو
وَ بَالغت
َسنُد ِْر ُك مَ دَى جَ مَ ا َل وَ َروْعَ ة لُ َغتُناَ
بَ ْل َ
وَسن َ ْفت ِت ُن ِببَهَ ائِهَ ا وَمُالحاتها
َ
وصباحاتِهــا لِــذا تعلموهــا,
وها ,تَدَا َر ُس َ
تَأَمَّ لُ َ
وها بَيْن َ ُكمَْ .ف ِإنَّهَ ا
ٌ
وَاللهِ
ِ
يمَ
عَ
ظ ة.
عَ ِظيمَ ة

مستقبل الخدمات الصحية

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

حٌ ظيــت الخدمات الصحية
املقدمة لسكان اململكة باهتمام
والة األمر منذ تأســيس اململكة،
وشهدت تطويرا ً مستمرا ً وإنفاقا
متزايــدا كل عام ،كما شــملت
إنشــاء املستشــفيات العامة
والتخصصية ،وكذلك إنشــاء

شــبكة متكاملة؛ مــن مراكز
الرعاية الصحية يف جميع مناطق
اململكة ،وتم تجهيز هذه املنظومة
الصحية بأحدث األجهزة الطبية
مع العنايــة بتزويدها بالكوادر
البرشية الصحيــة املتخصصة
وذلك بهــدف تأســيس بٌنية
قويــة لنظام صحــي متقدم
هدفه األسايس تقديم الخدمات
الصحية املجانية ،بأعىل مستوى
جودة ممكن الوصول له.
ولقد عكســت رؤية اململكة
2030م ،توجهــا ً واضحا ً نحو
رفع كفــاءة املنظومة الصحية،
من خالل مبادرات مدروســة
تهدف إىل خصخصة الخدمات
الصحية ،والتي ســوف توجد
بيئة تنافسية ،لتقديم الخدمات
الصحيــة بأعــى مســتويات
الجودة ،مما ســينعكس إيجابا ً
عــى مســتوى صحــة الفرد
واملجتمع باململكة .

دور الجامعات في توعية
المجتمع
أ .دالل الرشيدي
كلية الرتب�ية بالمنتزة

تقوم جامعة القصيم ممثلة
بكلياتها ،بدورها يف مجال التوعية
حيث تنظم عددا ً مــن الحمالت
التوعويــة خالل العــام والتي
تســتهدف من خاللهــا الطلبة
وأوليــاء األمــور ،باإلضافة إىل
املجتمع يف املنطقة ،لتساهم بشكل
كبــر يف رفع الوعــي العام لدى

الجمهور بهدف تغيري ســلوكهم
لألفضل.
وبدورهــا قامت كلية الرتبية
يف املنتزه بتنظيم عدد من الربامج
التي تسعى من خاللها للمساهمة
يف توعيــة طالباتهــا واملجتمع،
يف عدد مــن املجــاالت الدينية
واإلجتماعيــة والصحيــة والتي
تناقش عدد من القضايا الجوهرية
وتهم قطاعات مختلفة يف املجتمع.
ومن هــذا املنطلــق أتقدم
بالشــكر الجزيل إلدارة الجامعة
عــى دعمها ملثل هــذه الربامج،
كمــا أتقــدم بالشــكر لعميد
الكلية الدكتور ســامي السنيدي
ووكيلة الكلية الدكتورة عواطف
الصقري وأعضاء هيئة التدريس
واملنســوبات والطالبــات عىل
جهودهــم املبذولــة يف تخطيط
وتنظيم مثل هذه الفعاليات املهمة
واملفيدة.

يُعترب تنظيــ ُم الوقت الجَ يّد
جاح الطالب وتفوقه
ِمن أسس ن َ ِ
ِم َن الناحية الدراســيّة والحياتية
أيضاً ،فالطالب ا ُملشــتت الذي ال
يعرف َك َ
يف يُنظم  وَقته غالبا ً ما
ِ
ي َ
َفشل؛ فعدم إدارة الوقت تعني
أن يكون وقتك ملــكا ً لآلخرين
وامللهيــات ويعتقــد الكثري من
الناس أن تنظيم الوقت للدراسة
ســيحتاج منه إىل بذل املزيد ِمن
املجهود وتخصيــص املزيد من
الوقت ألجل الدراســة ،وبطبيعة
الحال فهذا افرتاض غري صحيح
إطالقاً ،فعمليــة تنظيم الوقت
للدراسة ســتتيح لك وقتا أكرب
لالســتمتاع ببقية النشــاطات
اليومية ،باإلضافة إىل أنها تنظم
مجهودك وتركيزك ولذا سأرسد
بعض النصائح التي تســاعد يف
تنظيم الوقت:
ـ تدوين املهام املطلوبة.
ـ تحديد الوقت لكل مهمة
ـ الحرص عىل تنفيذ وإتمام
املهمة يف وقتها.
ـ توزيــع املهــام حســب
أولويتها من  األكثــر أهمية إىل
األقل
ـ وضع أوقات كافية للراحة
ـ ال تشعر بالفشــل ،فهذا
الشــعور عدو الوقت ،بل حاول
املرة تل َو األخرى وســوف تحقق
ما تريد .

التسمم العرضي  ..خطر األدوية والعقاقري

رب�يعان صالح الماضي
طالب كلية الصيدلة

ال ش ّك بأن التسمم العريض
الناتج عن ابتــاع العقاقري بغري
قصد بَدَا يشــ ّكل خطــرا ً كبريا ً
عىل املجتمــع ,وفئة األطفال عىل
وجه الخصوص.فـــوفقا ً ملنظمة
الصحة العاملية ،تويف حوايل 350
ألف شــخص يف عام  2002يف
جميع أنحاء العالم ج ّراء التسمم
غري املقصود.
كما أثبتت نتائــج البحوث
املستخلصة من دراسات عدة يف
مختلف البلــدان بما فيها اململكة
العربيــة الســعودية ,الواليات
املتحــدة األمريكيــة واململكــة
املتحدة ،أن الحاالت األكثر شيوعا ً
التي تأتي إىل قسم الطوارئ هي

نتيجة لتسمم عريض بسبب ابتالع
األدوية والعقاقري.
األدويــة التي لــم تُبعد عن
متنــاول أيدي األطفــال ،يمكن
أن تكون خطــرا ً حقيقيا عليهم،
وأحيانــا تــؤدي إىل الوفاة وفقا ً
لنوع العقــار ،والكمية املأخوذة
والوقــت الذي يســتغرقه اآلباء
للسعي إىل الحصول عىل مساعدة
طارئة .قد يشعر الطفل بالغثيان،
مع القيء واإلسهال ،ويف الحاالت
األكثر حدة قد يفقد الطفل وعيه.
يمكن أن يــؤدي ابتالع العقاقري
إىل مضاعفــات خطــرة مثل
الســكتة القلبية أو فشل الجهاز
التنفيس ،الكبــد أو الكليتني ،أو

إتــاف خاليا الدمــاغ .وجدت
دراســة أجرتها وحدة التســمم
بمستشــفى امللك خالد الجامعي
يف مدينة الرياض باململكة العربية
السعودية أن أكثر العقاقري التي
يبتلعها األطفال هــي العقاقري
التي تعالــج مشــاكل الجهاز
العصبــي املركزي ومســكنات
األلم.وقــد اعتــر الدكتــور/
أحمــد عبدالقادراملهندس  -يف
مقال ســابق لــه  -خطر عقار
(الباراســيتامول) والــذي يباع
تحت عدة أســماء تجارية مثل
(بنادول)و(أدول)و(تيلينــول)
من أكثر العُ قــارات التي يبتلعها
الكثريون ومنهم األطفال وتؤدي

إىل التسمم عندما تكون بجرعات
كبرية.
ومن سبل الوقاية من حوادث
التســمم املختلفة -:الحرص عىل
إبعاد جميــع األدوية عن متناول
األطفال وذلك بوضعها يف أماكن
مرتفعــة أو مغلقة-.عدم إعطاء
الطفل الدواء عــى أنه نوع من
الحلوى حتى ال يُقبل الطفل عىل
تناوله وحده دون علمك-الحرص
عىل تناول األدوية بعيدا ً عن أعني
األطفال.
ختاماً:األدوية خطرية بجميع
أنواعهــا ويجب الحــذر منها
واستخدامها عند الحاجة ألنها قد
تسبب مشاكل كثرية.
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مركز التنمية المستدامة ينظم ورشة
عمل للتعريف بوحدة حماية البيئة

نفذ مركز التنمية املستدامة
بالجامعة ورشة عمل يوم االثنني
املوافق1439/3/30هـــ ،يف
القاعــة الكربى يف كلية االقتصاد
واإلدارة ،للتعريــف بوحــدة
حماية البيئة ،وأهدافها ومهامها
وعالقتها مــع الهيئــة العامة
لألرصاد وحمايــة البيئة ،وآلية
عملها داخل الجامعة ،وذلك بنا ًء
عىل موافقة معايل مدير الجامعة
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الــداود ،لحماية البيئة من
التلوث.
وقدم األســتاذ إبراهيم بن
صالح الربدي مدير مركز التنمية

املستدامة يف بداية الورشة رشحا ً
مخترصا ً عن الوحــدة ومهامها
وأهدافها وواجباتها ،وآلية عملها،
ثم استعرض الدكتور عبدالعزيز
بانــي الحربي عضــو اللجنة
التنفيذية باملركز ،الطرق الوقائية
الواجــب اتخاذهــا للعاملــن
باملختــرات واملعامل بالجامعة،
باإلضافة إىل توزيع استبيان عىل
الحضور ليتم مــن خالله تقييم
الوضع من حيث جاهزية املرافق
باملدينــة الجامعيــة وحمايتها
من التلــوث البيئــي ،موضحا ً
أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إىل
تعاون وتفاعل الجميع.

حرض الورشــة عــدد من
املوظفــن بالكليــات واإلدارات
املعنيــة ،ممن ترتبــط أعمالهم
بعالقة مبــارشة مع البيئة بكافة
أشــكالها ،الذين تمت دعوتهم
للحضور قبل انعقاد الورشــة
بوقــت ٍ
كاف ،حيث شــاركوا يف
النقــاش املفتوح مع املحارضين
حول كيفية تجهيز أماكن لحفظ
املواد الخطرة والنفايات األخرى،
وآلية التخلــص منها ،باإلضافة
إىل مشاكل  تلوث الهواء والرتبة،
كمــا تمت اإلجابة عىل األســئلة
واالستفسارات املتعلقة بموضوع
الورشة من الحضور.

وفق ًا لتقري�ر نهاية الصرف بالسنة المالية

 97.14%نسبة الصرف من إجمالي
ميزانية الجامعة ودعم وزارة المالية

رفع مدير عام الشــؤون
املالية األســتاذ عــي بن عبد
الرحمن الهدية ،تقريرا ً مفصال ً
عن امليزانية السنوية للجامعة،
حيث أشــار التقريــر إىل أن
نســبة الرصف من امليزانية
قــد بلغــت  ،%97.14بما يف
ذلك الدعم الذي قدمته وزارة
املالية لتغطية العجز يف بعض
بنود وأبواب امليزانية ،موضحا ً
إجمايل ما ُصف لهذه امليزانية
املنرصمة 1439/1438هـ،
فاق مــا ُ
رصــد للجامعة من
ميزانية ،فبلغت النسبة املئوية
للــرف بناء عــى امليزانية
املعتمدة هي .%116

وأكد "الهدية" أن حكومة
خــادم الحرمــن الرشيفني
حفظــه اللــه ،ال تدخر جهدا
يف بذل كل ما يخــدم العملية
التعليميــة ومرافقهــا ،حيث
فاقت عمليــات الدعم املقدم
للجامعة أربعمائة وخمســن
مليون ريــال ،تــم رصفها
وفــق احتياجــات الجامعة
واملستشفى الجامعي ،وتوزعت
عمليات الرصف عــى أبواب
وبنود امليزانية ،وفقا ً لتعليمات
وأنظمة وزارة املالية ،ووزارة
الخدمة املدنية ،ونظام مجلس
التعليــم العــايل والجامعات
ولوائحه.

واعتــر "الهديــة" أن
هذا التقرير يعــر عن نجاح
يحسب للمسؤولني بالجامعة
ويف مقدمتهم معايل األســتاذ
الدكتور عبدالرحمن بن حمد
الداود مدير الجامعة ،وسعادة
الدكتور محمد بن عبدالرحمن
الســعوي وكيــل الجامعة ،
وذلك ملا بذلوه من التسهيالت
والتعــاون الدائــم واملتابعة
املســتمرة ،ســواء بعمليات
الرصف ،أو عمليات املناقالت
بني البنــود ،أو الدعم املقدم
للميزانية من وزارة املالية.

صحيفة
جامعة
القصيم

تدشني برنامج محاضر مجالس كليات
الجامعة بأكرث من  512محضرا

مدير الجامعة خالل تدشني الربنامج

دشن معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود
مديــر الجامعة ،صبــاح اإلثنني
١٤٣٩/٣/٣٠ه برنامج محارض
مجالس الكليات بالجامعة ،والذي
اســتغرق العمل به أكثر من سنة
ونصف ،ملا يقارب  512محرضا،
قامــت خاللها وكالة الشــؤون
التعليمة بتحليــل كافة املحارض
للعام الجامعي 1438-1437هـ،
وذلك مــن خالل عــدة مراحل
لوضع اآلليات التي تضمن توحيد
طريقة إعداد املحرض وفق األنظمة
واللوائح املتبعــة ،وتوفري قاعدة
بيانات إلكرتونية موحدة ملجالس
الكليات.
وأوضح الدكتور عيل السيف
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية،
أن هــذا الربنامج جــاء كنتيجة
للجهود املســتمرة والحثيثة التي
بذلها منسوبو الوكالة طيلة العام
الجامعي املايض ،حيث قام فريق

العمل املشــكل بتوجيه من معايل
مدير الجامعــة بعقد اجتماعات
دورية منتظمة اختتمها األسبوع
املــايض ،مشــرا ً إىل أن العمل
بالربنامج قد مــر بعدة مراحل،
منها جمع امللحوظات عىل محارض
مجالــس الكليات طيلــة العام
الجامعــي  ، 38-37وتحليلهــا
وفرزها إىل ملحوظات موضوعية،
وأخرى شــكلية خــال الفصل
الثاني والفصل الصيفي.
وأضاف "السيف" أن العمل
اشــتمل عىل وضع اآلليات التي
تضمــن توحيد طريقــة إعداد
املحرض وفق األنظمــة واللوائح،
حيث اســتغرقت هــذه املرحلة
ستة أشــهر ،وجاءت عىل خمسة
تصنيفات هي" :شــؤون أعضاء
هيئة التدريــس ومن يف حكمهم،
واالبتعاث والتدريب ،والدراسات
العليا ،والبحث العلمي ،وشــؤون
الدراســة واالختبارات للمرحلة

الجامعيــة البكالوريــوس"،
باإلضافــة إىل برمجة تلك اآلليات
إلكرتونيــاً ،ومراجعــة واختبار
جاهزية الربنامج.
وأكــد "الســيف" أن هذا
الربنامج يعد نقلــة تقنية نوعية
للجامعــة ،وأن أهم أهدافه تتمثل
يف ضبط طريقــة إعداد محارض
مجالــس الكليــات وتوحيدها،
وضمان استناد قرارات وتوصيات
مجالــس الكليــات إىل األنظمة
واللوائح ،وتوفــر قاعدة بيانات
إلكرتونية موحدة ملجالس الكليات،
باإلضافة إىل تسهيل عملية إعداد
املحارض ،موضحــا َ أن الربنامج
ســيعمل يف مرحلتــه األوىل عىل
محارض مجالــس الكليات ،حيث
يتطلع فريق عمــل الربنامج إىل
أن تمتد خدماته ملحارض مجالس
األقســام العلميــة يف الكليــات
ومحارض املجلس العلمي ومجلس
الجامعة يف املراحل التالية.

إقبال كبري على ورشة "الجهاز العصبي" بكلية
الت�أهيل الطبي

منسوبو جامعة القصيم يؤدون صالة االستسقاء
تنفيــذًا لتوجيهــات خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود حفظه الله،
أدى منســوبو وطالب الجامعة،
صالة االستســقاء بمسجد كلية
الرشيعة والدراســات اإلسالمية
صبــاح يــوم االثنــن املايض
املوافق١٤٣٩/٣/٣٠هـ.

حيــث أم املصلــن فضيلة
الشــيخ الدكتــور عبدالعزيــز
الحجيالن ،الذي حث خالل خطبته
عىل الترضع واللجوء إىل املوىل عز
و جل ،والعمل عىل إحياء ســنة
نبينا محمد صىل الله عليه وسلم،
ووجوب طاعة الله سبحانه وتعاىل
والبعد عن املعايص والذنوب ،التي

تحرم العباد والبالد من الخريات
ونزول األمطار.
داعيا ً الله العــي القدير أن
يمن عىل العبــاد ،ويغيث البالد
غيثا ً هنيئا ً مريئاً ،عاجالً غري آجل،
نافعا ً غري ضــار ويجعله صيبا ً
نافعاً ،وأن يغيــث البالد والعباد
بفضله ورحمته.

ندى رسور:
أقامت وحدة متابعة الخريجني
والتعليم املســتمر بكلية التأهيل
الطبي بالجامعة ،ورشة عمل بعنوان
"تنشيط الجهاز الحركي العصبي
عن طريق املســتقبالت الحســية
العصبية الداخلية" ،والتي تعد أحد

املهارات واألساليب العالجية املهمة
واألساسية املتقدمة يف مجال العالج
الطبيعي ،حيث اهتمت ورشة العمل
بالجانب التدريبي العميل واملهارات
اإلكلينيكية.
واســتهدفت الكلية من خالل
هذه الورشــة تدريب الخريجات
وطالبات االمتياز وطالبات املستوى

التاســع والعارش ،حيث شــهدت
عملية التســجيل يف الورشة إقباال
كبريا من جانب الفئات املستهدفة،
ولهذا فقد اقترصت الورشــة عىل
عدد محدد من املتقدمني ،وتم وضع
قائمة انتظار للورشــة القادمة من
داخل الكليــة ومن األخصائيني من
جامعات أخرى.

صحيفة
جامعة
القصيم

أخبار الجامعة
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حملة للتوعية بأمراض ضغط الدم والسكر بكلية التمريض
حنان عبدالعزيز:
نفذت طالبات الســنة الثانية
بكليــة التمريض ،يــوم األربعاء
املوافق 1439/3/18هـ ،حملة
للتوعية بأخطــار أمراض ضغط
الدم والسكر وكيفية الوقاية منها،

باإلضافــة إىل أســاليب التغذية
الصحية ،يف البهو الجامعي بمركز
الدراسات الجامعية ،وذلك برعاية
وحــدة خدمة املجتمــع ،وتحت
إرشاف قســم التمريض الباطني
والجراحي والتعليم التمرييض.
وهدفــت الحملــة إىل توعية

الطالبات واملوظفات وأعضاء هيئة
التدريس بطــرق الوقاية من هذه
األمراض ،وتوضيح العوامل التي
تزيد من خطــر اإلصابة بمرض
الســكر ،واملضاعفات التي يمكن
أن تحدث للمصابني به ،كما قدمت
الطالبات ألساليب العناية بالقدم

جانب من الربامج التوعوية بالحملة

كمــا تضمنت الحملــة ركنا ً
للتوعية بطرق التغذية الســليمة
والصحيــة ،وأهميــة ممارســة
الرياضة للحفاظ عــى الصحة،
حيث تم خالل الحملة اكتشــاف
ســتة أفراد يعانون مــن زيادة
الوزن ،وتم توجيههن إىل رضورة
اســتخدام الغذاء الصحي لتاليف
خطر الســمنة املفرطــة ،كما تم
توزيع منشــورات وبروشورات
عن أعراض زيادة نبضات القلب،
وأخرى حــول زيادة الوعي بطبق
األكل الصحي ،عىل الزائرات الالتي
بلــغ عددهن حــوايل  ١٩٧زائرة
اســتفدن من الخدمات املقدمة يف
الحملة.

وأوضــح الدكتــور أحمد بن
إبراهيم الحجيالن وكيل الدراسات
العليــا بالكلية ،املرشف عىل برامج
الدراســات العليــا بقســم اللغة
اإلنجليزية والرتجمــة ،أن الدورة
اشــتملت عىل عدة محــاور كان
مــن ضمنهــا التعريف بأشــهر
مواقــع وبرامج التوثيــق العلمي

وكيفيــة التعامل معهــا ،وكيفية
صياغة التوثيــق العلمي يف البيئة
اإللكرتونيــة ،باإلضافة إىل تطبيق
بعض التدريبــات العملية خالل
فعاليات الدورة.
وأكــد "الحجيــان" أن
الوكالــة تهدف إىل رفع مســتوى
طالب وطالبات الدراســات العليا
وإكسابهم املهارات الالزمة للتميز
يف كتابة بحوثهم ورسائلهم العلمية،
واالرتقاء والتقدم ملستوى تعليمي
أفضل بمواكبــة عرص التكنولوجيا
والثــورة التقنية عــر العديد من
الربامــج والــدورات التدريبيــة
والتأهيلية ،مشــرًا إىل أن الجامعة
قد وفرت اإلمكانات البرشية واملوارد
لعقد مثل هذه الدورات.
ولفت "الحجيالن" إىل أن هذه
الدورات تعد نموذجا للعمل املشرتك
بني الكليــات والعمادات بالجامعة

دالل الرشيدي:
نظم قســم رياض األطفال
بكلية الرتبيــة ،فعاليات ملتقي
"ويبقــي الــود متصــاً"،
وذلــك يــوم األربعــاء املوافق
1439/3/18هـ ،حيث تضمن
عددا مــن الحمــات اإلعالمية
والتوعويــة والخدميــة املتنوعة
يف عــدة مجاالت منهــا :الدينية
واالجتماعيــة والصحيــة ،كما
تمت مناقشة الكثري من القضايا
الجوهريــة التي تهــم قطاعات
مختلفة يف املجتمع.

د .فهد بن سليمان األحمد

متعة االختبارات
عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة االختبارات شــبح
يتكرر لدى البعض يعيشــون فيه عــى أعصابهم ،
ويقضون أياما عصيبة اســتعدادا لهــا  ،وبالتايل فهم
يعيشون يف حالة من الرتقب والتوتر املستمر ويعانون
شيئا من تشتت االنتباه وعدم القدرة عىل الرتكيز وكثرة
النسيان واألرق والنوم املتقطع وفقدان الشهية ويستمر
ذلك معهم حتى تأدية االختبار  ،وقد يمتد حتى ظهور
النتيجة ؛ وما ذاك إال ألن ناتج االختبارات يعكس حصاد
فصل درايس أو ســنة دراسية .ومطلبي عزيزي الطالب
وعزيزتي الطالبة منكما عاليا فال أرغب من أحدكما أن
ي ّك ون ســقف طموحه اجتياز االختبار فحسب بل أن
يستمتع بفرتة االختبارات ويتفوق يف نتائجها  .والسؤال
املهم كيف تقنع نفســك بأن تكون هادئا  ،وأن تكون
أعصابك منضبطة يف فرتة االختبارات وأثناء أدائها ؟
لإلجابة عما ســبق إليك بعض األمور التي تكون
داعما لك يف ذلك لعل من أهمها :
أوال /أَعْ ط جسمك وعقلك حقهما من ال راحة البدنية
والطاقــة الغذائية ،واحرص عىل أن يكون غذاؤك مفيدا
مكتمل الســع رات الح رارية؛ حيث يســاعدك ذلك عىل
الرتكيز والتحليل أثناء املذاكرة وأثناء أداء االختبار .

أحمد الحجيالن

لتبادل الخربات ،ســعيا ً لتخريج
كفــاءات وطنية مؤهلــة تواكب

التطورات العلمية التي تشــهدها
اململكة يف مختلف املجاالت.

"وي�بقى الود متصال" ..حملة مجتمعية يقودها قسم رياض األطفال
ويأتي هــذا امللتقى يف إطار
الــدور االجتماعي الــذي تقوم
به الكلية لتوعيــة أفراد املجتمع
بالطرق الســليمة للحفاظ عىل
العالقات الودية بني كافة الفئات،
وتحقيق نوع من األمن االجتماعي
بني أفراده وفقــا ً لتعاليم الدين
اإلســامي الحنيــف ،باإلضافة
إىل التوعيــة بأســاليب الرتبية
الصحيحــة لألطفال حتى تتمتع
األجيال القادمة بســامة الفكر
واعتداله ،وبقدر كبري من الصحة
النفسية والجسمية بما يصب يف
خدمة الدين والوطن.

عزي�زي الطالب

ملريض السكر ،باإلضافة إىل توعية
الزائرات بأعــراض مرض ارتفاع
ضغط الدم ،واألخطار واملضاعفات
الناتجة عنه وكيفية تجنبها.

دورة تدري�بية لتنمية مهارات استخدام برامج التوثيق
بكلية اللغة العرب�ية
أقامت وكالة الدراسات العليا
بكلية اللغة العربية والدراســات
االجتماعيــة بجامعــة القصيم،
بالتعاون مع عمادة شؤون املكتبات،
يومي األحد واالثنني املاضيني ،دورة
لطالب وطالبات الدراســات العليا
بعنوان "مهارات استخدام برامج
ومواقع التوثيق اإللكرتوني ملصادر
املعلومات يف البحث العلمي" ،قدمها
الدكتور محمود فرو ،وذلك بقاعة
املناقشــات العلمية بمقــر الكلية
باملدينة الجامعية باملليداء.
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ثانيا /احرص عىل الحضــور قبل االمتحان بوق ت
كاف ،وكن مطمئنا هادئا ،واصطحب نجاحاتك السابقة
فهي خري دافع ومشعر لك باالطمئنان .
ثالثا /بإمكانك التدرب عىل أسئلة االمتحان وأجوبته
املحتملة وأية مواقف حرجة يمكن التعرض لها خالله ؛
وذلك عن طريق تمثيل األدوار مع أصدقائك أو أخوانك أو
أخواتك حيث إن ذلك يمنحك الشعور باألمان ويكسبك
الخربة بالتعامل مع سؤال ال تستطيع اإلجابة عنه خالل
االمتحان.
رابعا :بإمكانك ممارســة أحد تمارين االســرخاء
بني الفينة واألخرى وحبذا أيضا املواظبة عىل ممارســة
الرياضة.
أخريا توكل عىل الله واستعن به وأبذل السبب فإنك
إن فعل ت ذلك كفي ت نفسك اللوم منها ومن اآلخرين.
عميد عمادة القبول والتسجيل
@fahadalahmed1
fashmd@qu.edu.sa
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صحيفة
جامعة
القصيم

تطعيم طفل خالل الحملة التوعوية الت�ثقيفية بضليع رشيد
تصوي�ر :محمد العنزي

مشاركة طالبة بلوحة للملك سلمان بحروف اللغة العرب�ية
تصوي�ر :أضواء علي الحربي

طالب كلية الهندسة بقاعة االمتحان
تصوي�ر :رائد السليمي

مواطن يتلقى العالج من قبل طالب طب األسنان خالل إحدى حمالت الكلية الصحية
تصوي�ر :محمد العنزي

قاعة اجتماعات عمادة تقنية المعلومات والمجهزة بأحدث التقنيات
تصوي�ر :رائد السليمي

لوحات فنية عن اليوم العالمي للغة العرب�ية للطالبة الجوهرة عبدالعزي�ز
تصوي�ر :الجوهرة عبدالعزي�ز
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جامعة
القصيم
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نادي كلية االقتصاد واإلدارة يزور فرع مؤسسة النقد
العربي السعودي
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شيء هني

تنمي الطالب يف جميع االتجاهات
عمليا وفعليا ,وأضــاف »:النادي
الطالبــي وبالتعاون مــع عمادة
شؤون الطالب يســعى جاهدا ً أن
يقدم خدمات عامة لتنمية مهارات
وقدرات الطالب مــن الزيارات أو
غريها من األنشطة الفصلية والتي
تقام كل عام».

عبدالله العبيد:
قام وفد مــن النادي الطالبي
بكلية االقتصــاد واإلدارة  بزيارة
إىل فرع مؤسســة النقــد العربي
السعودي يف مدينة بريدة .بقيادة
د .عمــاد الدين املصبح األســتاذ
املشــارك يف الكلية واملرشف عىل
أعمال لجنــة التواصل املجتمعي.
واســتمرت الزيارة ساعتني حيث
تم اســتقبال وفد النادي الطالبي
برتحاب وحفاوة .وكان يف مقدمة
املستقبلني مساعد مدير الفرع الذي
ألقى كلمة ترحيبية بأعضاء الفريق
عرب فيها عن بالغ رسوره بالزيارة

ومقــدم دعوة لألنديــة الطالبية
بالجامعة بمعاودة الزيارة .وتمنى
ألعضاء الفريق استمرار التدريب
باعتبارهم قادة املســتقبل الذين
ســيتم التعويل عليهــم يف قيادة
مختلف املؤسسات االقتصادية.
وقــدم أحــد املســؤولني يف
فرع املؤسســة رشحــا ً وافيا ً عن
أعمال الفــرع ومؤسســة النقد
العربي الســعودي بشــكل عام.
كما تمت مرافقــة أعضاء الفريق
بزيارة خاصــة إىل غرفة املقاصة
وحرضوا جانبا ً من أعمال الغرفة.
وتم اصطحــاب الفريق يف جولة
يف املؤسســة وصــوال ً إىل البوابة

الرئيسية للفرع.
وقد قدم بعــض طالب كلية
االقتصــاد واإلدارة  اقرتاحات إىل
مســؤويل الفرع منها عقد دروات
تدريبية يف الفرع أو يف املؤسســة
وأعرب املســؤولون عن ترحيبهم
بالفكرة واستعدادهم الدائم لتقديم
العون الالزم يف هذا الخصوص.
من جانبه قال الدكتور عماد
الدين املصبــح أن الزيارة كانت
ناجحة بــكل املقاييس ,مشــرا ً
أنه مــع تكرارها ســواء إىل فرع
مؤسســة النقد العربي السعودي
أو إىل مؤسسات أخرى يف املنطقة
ومبينــا ً أن مثل هــذه الزيارات

من جهة أخــرى أقام النادي
الطــاب بكلية االقتصــاد نهاية
األسبوع املايض دورة تدريبية عن
االدخار بالتعاون مع بنك التنمية
االجتماعية يف مــرح الجامعة يف
مقــر الطالبات باملليــدا  ،وقامت
بإدارة الدورة األســتاذة  :نيهال
السحيباني  ،وتم من خاللها تكريم
منفــذات الخدمة مــن الطالبات
املتعاونــات باإلضافــة إىل فريق
صاعــد التطوعي التابــع للجنة
التنمية االجتماعية بحي الخليج .
ويف ذات الســياق نفذ النادي
الطالبي للطالبــات بالتعاون مع
مؤسســة األمرية العنــود بإقامة
ملتقى يف كليــة االقتصاد واإلدارة
تحت عنــوان ( يال نبــدع ) ملدة
ثالثة أيام ،وكان امللتقى مكونا من
معرض يضم أعمال األرس املنتجة
وثالث دورات عىل مــدار الثالثة
أيــام وهي دورة العــاج النفيس
بالتطوع ,ودورة اإلدارة والقيادة,
ودروة من أنا؟ ،وتم تشــييد حملة
نظافة داخل الحرم الجامعي.

برنامج توعوي لذوي االحتياجات الخاصة بكلية العلوم
واآلداب بعنيزة
أمل الكبيدة :
نظم قســم الرتبية الخاصة
بكلية العلــوم واآلداب بعنيزة،
بالتعــاون مع عمــادة خدمة
املجتمع بالجامعة ،يـوم الثالثاء
املوافــق 1439 /3 /17ه،
برنامجــا توعويا تحت شــعار
«ذوي االحتياجــات الخاصــة
عالم متفــرد وفكــر متجدد»،
بمركز األمرية نــورة االجتماعي
باملحافظة ،حيث اشتمل الربنامج
عــى لقاء تعريفــي ومحارضة
عــن حقــوق ذوي االحتياجات
الخاصة من وجهة النظر الدينية
والقانونيــة ،باإلضافة إىل إقامة
ورش عمل تدريبية للحضور.
كمــا أحيت وحــدة خدمة
املجتمــع بالكليــة فعالية «يوم
اليتيم» ،مــن خالل احتفالية مع
عدد من األطفــال يف دار الزهراء
لرعاية األيتــام باملحافظة ،وذلك

ضمن حرص الكليــة عىل إقامة
األنشطة املتنوعة لخدمة مختلف
فئات املجتمع ،بمشاركة عضوات

هيئة التدريس بالكلية وعدد كبري
من الطالبات من مختلف األقسام
العلمية واألدبية بالكلية ،كقسم

علوم أســايس واألرسة والطفولة
والفيزيــاء واللغــة اإلنجليزية
واللغة العربية واألحياء.

أ.د .فهد الضالع

عالمية اليوم ..
ال يزال صوت
رجع ت لنفيس فاتهم ت حصاتــي  ..مبحوحا حيث علق
حاف ٌ
ظ جــرس النذير حني رصخ ت يف وجهــه رياح التغيري
ُ
وجُ
..وعصف ت بأوزانه ه األعاصري ..
الم ..املر  ...قرءانــا عربيا غري ذي عوج...فليأتوا بحديث
مثله ..قل لنئ اجتمعــت اإلنس والجن عىل أن يأتوا بمثل هذا
الق رآن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا ..
حني يفاخر العربي األول بسطوته يف الشعر حتى قيل إن
بعضهم يستعني بالجن فشاع فيهم:
إني وإن كن ت صغريا سني  ..فإن شيطاني كبري الجن
ُ
ُ
وأ ُ ٍ
الشعرية يف أنديتهم ..ثم يتنزل
األسواق واملحاك ُم
قيمت
ٌ
فيهم كالم الله تعــاىل فتخضع له هامات لطاملا شــمخ ت
بلغتها ..وتحتا ُر عقو ٌل عُ ْ
رفت بحكمتها ..وتذه ُل أفئد ٌة كيف
الجاهليةِ
غطرسةِ
إىل
فعل الق رآ ُن بها حتى ظل يزحزحها من
نور اإلسالم ..
ُ
جنح الظالم من غري موعد
حيث يتســللون تحت
إنهم
ِ
يستمعون الق رآن حول بيت محمد صىل الله عليه وسلم ..ثم
يتعاهدون عىل االن رصاف وعدم املجيء ثم يعودون ليال وليال
ِ
..لدلي ٌل عىل أن اللغة العربية يف دائرتها الكاملة
عملت الكث ريَ
يف األفئدة العربية األوىل ..
واليوم ويف يومها العاملي ننظر يف اللغة العربية من جهة
التطبيق فإذا مجالسنا يتفاخر من يتنكر لها بلغة أخرى من
غري حاجة ،وسطور أوراقنا تســيل من جروح العربية ..فال
مدا ٌد واضح ..وال بيا ٌن صحيح ..ناهيك عن توظيف التشــبيه
والصور البيانية الجميلة ..فأين أبو العباس املربد وقولُ ه « :
ثلثا كالم العرب يف التشبيه « .
إن ذلك التربم من بعض من أبنائنا من مادة النحو مثال
قبل املرحلة الجامعيــة وبعدها ملؤرش عىل جُ رح غائر مؤلم..
يف بناء اإلنسان العربي الذي يمثل وطنه بلغته الكريمة مما
يحتم النظر يف التأسيس التعليمي وتقريب اللغة ( بالصدق،
والرتفق ،واله ِّم بتأسيس الطالب ،واالهتمام بوصول املعلومة).
ِ
مقومــات حيا ِة اليــو ِم أوصل ْت التعبري ،و الرســالة
إن
الشــخصية ،والجماعية من خالل التقنية الحديثة  ،من غري
ٌ
بقية من
وعاء اللغة الذي يمكن إحكامه ..والتحاكم إليه؛ خال
لغة التخاطب الصوتي الحي ال تكاد تجري مع لغة العامة ..
ومهما يكــن من يشء فاللغة العربيــة هوية محفوظة
بحفظ اللــه واالعتداد بها واالعتزاز باالنتماء إليها ســيظل
موجودا ..ما بقي القــرآن العظيم ..إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
له لحافظون..
همسة
 ..دقائق يومية للق راءة تصنع الفرق ..
وكيل عمادة شوون الطالب
@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa
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بعنوان الواقع والتطلعات

الجامعة تشارك بركن خاص في الملتقى الثاني
لمكافحة الفساد "نزاهة"
عبدالله العبيد:
شاركت الجامعة ممثلة بنادي
نزاهة يف امللتقى الســنوي الثاني
الــذي أقيم يــوم األربعاء املايض
املوافــق 1439/3 / 25هـــ،
بالتعــاون مع الهيئــة الوطنية
ملكافحة الفساد ،من خالل ورشة
عمل عن األساليب التوعوية بأندية
نزاهــة باملؤسســات التعليمية
وأنديــة نزاهة بعنــوان (الواقع
والتطلعــات) ،باإلضافة إىل ركن
خاص يف املعرض الذي ضم أندية
نزاهة يف الجامعــات الحكومية
والكليات العســكرية ،حيث تعد
هذه املشاركة الثانية لنادي نزاهة
بالجامعة ،بعدما شــارك العام

املايض بامللتقــى األول الذي يُعقد
بالتزامن مع اليوم العاملي ملكافحة
الفســاد ،الذي يوافق  10ديسمرب
من كل عام.
من جانبه أكــد الدكتور عيل
العقالء عميد شــؤون الطالب أن
ملتقــى نزاهة الســنوي الثاني،
الذي شــاركت به الجامعة ،حقق
أهدافه التي رسمت له ،تماشيا مع
مرحلة اململكة الهامة ،والتي تؤكد
عزم خادم الحرمــن الرشيفني
امللك ســلمان بن عبــد العزيز،
وســمو ويل عهــده األمري محمد
بن ســلمان عىل اجتثاث الفساد
ومعاقبة الفاســدين ،مشددا ً عىل
أهمية القضاء عىل الفســاد بكل
أشكاله وأنواعه ،وتعقب ومحاسبة

الفاسدين وكل من أرض باقتصاد
البالد.
وأوضح "العقالء" أن جناح
الجامعة سلط الضوء عىل أهداف
الهيئة بمتابعة تنفيذ االسرتاتيجية
الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة
الفســاد ،وركز الجناح عىل رؤية
"نزاهــة" يف أن تصبح الجامعة
من بني الجامعات املتميزة يف هذا
املجال ،وذلك انطالقا ً من رسالتها
املتمثلــة يف العمل عــى حماية
النزاهة ومكافحة الفســاد بكل
أشــكاله ،ولخلق بيئة عمل تتسم
بالنزاهة ،والشــفافية ،والصدق،
والعدالة واملساواة.
وأشار "العقالء" إىل أن جناح
الجامعــة باملعــرض قدم رشحا

وافيا حول قيــم "نزاهة" املتمثلة
يف االلتــزام األخالقــي بالعمل
بتعاليم ديننا اإلســامي الحنيف
يف كافة أفعالنــا وأقوالنا ،لنكون
قــدوة يف تحصيننا ملجتمعنا ضد
الفساد بالقيم الدينية واألخالقية
والشــفافية والعدالــة ،لتعزيز
مبدأ املســاءلة لكل شخص مهما
كان موقعه ،وملكافحة الفســاد
أينمــا وجد ،وتشــجيع املجتمع
عىل اإلبالغ عن مظاهر الفســاد،
مؤكدا ً أن امللتقــى الثاني لنزاهة
قد أثمر وسيثمر أكثر بإذن الله يف
املستقبل القريب ،خاصة يف هذه
املرحلة الهامة يف مكافحة الفساد،
واتخاذ الشفافية والنزاهة مرتكزا
رئيسيا للجميع.

صحيفة
جامعة
القصيم

طالب الجامعة يشاركون في
اللقاء المفتوح مع وزي�ر التعليم
عبدالله العبيد:
شــارك عدد مــن طالب
الجامعة يف اللقاء املفتوح الذي
عقده معــايل وزيــر التعليم
الدكتور أحمد بن محمد العيىس،
يــوم األربعاء املــايض ،بقاعة
املرسح بمبنــى وزارة التعليم
بالعاصمة الرياض ،مع ممثلني
عن طــاب وطالبات الجامعات
السعودية ،بحضور معايل نائبه
الدكتور عبدالرحمن العاصمي
ووكيل الوزارة للشؤون التعليمية
الدكتــور حمد املحــرج ،حيث
تضمــن اللقاء حــوارا ً مفتوحا ً
اســتمع فيه الوزير ملقرتحات
الطالب والطالبات ،والتحديات
التــي تواجههم يف دراســتهم
األكاديمية.
وأوضــح "العيىس" ألبنائه
الطلبة خالل اللقــاء الذي يعد
الثانــي له معهــم ،أنه يهدف
لالســتماع إىل التطلعــات
والتحديات واملشاكل التي تواجه
الطالب خالل الدراسة الجامعية
مبارشة ،باإلضافة إىل مناقشتهم
يف عدد من املوضوعات املطروحة،
كدور الطالب الجامعي يف خلق

بيئة إيجابية داخــل الجامعة،
وقدرته عىل املســاهمة يف رفع
مســتواها لتحقيق أعىل معدالت
الجودة األكاديمية.
ومن جهته قــدم الدكتور
عيل العقالء عميد شؤون الطالب
بالجامعة ،شكره وتقديره ملعايل
وزير التعليم ،عىل رحابة صدره
وحرصه عىل االســتماع ألبنائه
الطالب والطالبــات والتحاور
اإليجابــي املثمر معهــم ،بما
يســهم يف خلق بيئة أكاديمية
محفزة ،وتشجيع روح املنافسة
يف أوساط الطالب والطالبات يف
جميع االتجاهات.
وأضــاف "العقــاء" أن
مسؤويل وزارة التعليم يسعون
لخلق مؤسســات جامعية أكثر
قدرة عىل مواجهــة التحديات،
وقادرة عىل تلبية كافة املتطلبات
الجامعية للطــاب والطالبات،
ويعملــون عــى تخليصها من
العوائق بكافة أشكالها ،متمنيا ً
أن يعزز هذا اللقاء مكانة طالب
وطالبــات الجامعات ويمنحهم
قدرة أكرب عــى التحرك لتطوير
اإلمكانيات والقــدرات لألجيال
القادمة يف اململكة.
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الجامعة دعمتني ...ورعايتها لي تدعوني للتوسع:

«المكاوي» تخرج من كلية االقتصاد واست�ثمر بها
حوار :عيل الحربي
حرص ا ُ من الجامعة ،عىل دعم طالبهــا وخريجيها يف األعمال
الحرة ،داخل كلياتها وخارجها ،وذلك للسعي قدم ا ً العتمادهم عىل
أنفســهم ،بدأ خريج من كلية االقتصاد واإلدارة ،بفتح كويف بإطار
شعبي ،وجلسات عربية ،الستقطاب أوقات ف راغ الشباب ،بعيدا ً عن
أجواء القاعات الدراســية ،ولهذا فقد كان من الرضوري أن نتعرف
عىل هذا الشاب عن قرب واالطالع عىل دوافعه .

حوارات

19

كونيات

اإلســـــــــــــــــــم :محمد عمر إبراهيم مكاوي
الــكـــــــلـــــــيــــة :االقتصاد واإلدارة
الــــــتــخـــصص :مسار إدارة األعمال

د .عبداهلل المسند

تاري�خ الجزي�رة العرب�ية المناخي
خالل  10000سنة ماضية

حدثنا عن نفســك ومتــى بدأت
املرشوع؟
أنا محمــد عمر إب راهيــم املكاوي،
خريج من كلية االقتصاد واإلدارة مســار
إدارة األعمال ،بدأت قبل ســنتني بعد أن
تهيأت يل الفرصة الفتتاح هذا املرشوع من
الكلية التي تخرج ت منها.
كيف بدأت معك الفكرة؟
كانــت بداية فكرة املــروع بعد أن
ملســت احتياج الطالب ملكان يستغلونه
يف وقت ف راغهم ،تجنبا لصعوبة الخروج
من الجامعــة والرجوع إليها يف مثل تلك
الفرتات ،إضافــة إىل وجودنا يف مجتمع
يحب القهوة والجلسات العربية.
ماهي أول خطوة اتخذتها يف بداية
تأسيس املرشوع وكيف كان ت؟
أول خطوة كان ت التساؤل هل املرشوع
ناجح أم ال ،وكان ت عن طريق طرح األسئلة
وأخذ األفكار ،واآلراء ،والذي ساندني أكثر
عمادة الكلية بالتشجيع لهذا العمل.

كيف كانت اإلج راءات والتسهيالت؟
الحمد لله كان ت أســهل مما يكون،
وبكل صدر رحب وتشجيع ،حتى تمكنت
من افتتاح الكويف بشكل رسمي ،وتوسع
النشاط وأصبح عىل ما هو عليه اآلن.
هــل هنــاك خطط مســتقبلية
لتطوير املرشوع؟
نعم اآلن يف تطوير مستمر للمرشوع،
وهناك خطط ُم ستقبلية للتوسع ،لتكون
فروعه بأكثر من كلية بإذن الله.
ماهي ردود أفعــال الطالب ورواد
الكويف؟
كانت ردود أفعال الطالب منذ الوهلة
األوىل االندهــاش خصوصــا ً أن املكان
يحتوي عىل جلسات شعبية تمام ا ً بعيدا ً
عن أجواء القاعات الدراسية ،وبحمد من
الله يشــهد مرشوعي إقباال واســعا من
الطــاب ،حيث إن بعضهــم يأتون من
كليات أخرى يف وق ت ف راغهم.

ماذا قدم ت لك الجامعة والكلية؟
قدمت الجامعــة يل الكثري والكثري،
حتى تخرجــت ،باإلضافــة إىل مبادرة
الكليــة باالهتمام بمرشوعــي والعمل
بالتســهيالت ،حتى اكتمل الكويف وبدأ
العمل به ،وال يــزال الدعم متواصال من
قبل أعضاء هيئة التدريس ،سوا ًء بالدعم
املعنوي أو اللوجستي.
كلمة توجهها للطالب ال راغبني يف
األعمال الحرة؟
املبادرة يف إنشاء فكرة وتطبيقها عىل
أرض الواقع ،كذلــك املجازفة يف تطوير
الذات واملجتمع ،مع االهتمام بالدراســة
فالسنوات الدراسية تميض رسيع ا ً وتبقى
الحصيلــة العلميــة هي الثمــرة ،كما
أدعوهم إىل السعي رسيع ا ً لألعمال الحرة
ألن فيها من الربكة اليشء الكثري.

املناخ الجاف املسيطر عىل أرض العرب ليس وليد العرص
الحديث بل هو قديم جدا ً نسبة لعمر اإلنسان ويف الوقت نفسه
يعد حديث ا ً نســبة لعمر األرض .ومن خالل اســتق راء أدبيات
العــرب وتاريخهم القديم قبل  1400ســنة ،نجد أن الظروف
املناخية السائدة آنذاك ال تختلف كثريا ً عن الحارض ،فلقد ق رأنا
كثريا ً عن تلكم املصطلحات :قحط ،دهر ،ســنة ،جوع ،جفاف،
استســقاء ،برئ ،مورد ماء ،عام الرمادة ،فقر ،حر شديد  ...الخ
والتي تعكس بالرضورة الظروف املناخية الســائدة والجافة
آنذاك .باملقابل لــم ترد يف تاريخ العرب هــذه املصطلحات:
بحرية ،نهر ،شالل ،ثلج ،جليد ،غابة ...الخ .هذا من جهة ،ومن
جهة أخرى ومن خالل االســتق راء العلمي التاريخي الطبيعي
للجزيرة العربية يوحي كذلك أن الظروف املناخية قبل 1400
سنة لم تكن تختلف كثريا ً عن اليوم.
وعندما نتوغل أكثر يف تاريــخ الجزيرة العربية املناخي
ال نجد أيض ا ً إشــارة إىل أن األمم الســابقة من العرب العاربة
واملســتعربة أو حتى العرب البائدة يتقلبون يف أجواء رطبة
غنيــة بأمطارها وأنهارها وأشــجارها وأزهارها كحال القارة
األوروبية اليوم عىل ســبيل املثال .واالستق راء التاريخي يشري
ويثبت أنه قبل  3500ســنة تقريب ا ً لم تكن الظروف املناخية
يف أرض العــرب مروج ا ً وأنهــارا ً بل صحــرا ًء وجفاف ا ً وآبارا ً
متواضعة يزدحمون عليها قال تعــاىل{ :وَأَوْحَ يْ ن َا إ َِل ُم َ
وس إ ِ ِذ
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اس تَ ْس َق ا ُه َق ْو ُم ُه أ َ ِن ْ ِ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ً
ُ
ُّ
ِ
َهُ
َ
َ
عَ
ْ
ْ
عَ
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شة ي ن ا ق د ل م ك ل أن ٍ
وعندما نتوغل أكثر يف القدم ـ عىل األقل يف غرب الجزيرة
العربية ـ نجد الظروف املناخية السائدة كما وصفها إب راهيم
عليه السالم { َّربَّ ن َا إِن ِّي أ َ ْس َك ن ُت ِم ن ذُ ِّريَّ تِي ِب وَا ٍد َغ ْ ِي ذِي َز ْر ٍع عِ ن َد
بَ يْ تِــ َك ا ْل ُم حَ َّر ِم} هذا يف مكة املكرمة ،ويف أرض مدين قبل حوايل
 4000سنة قســم نبي الله صالح عليه السالم املاء َ
{ق ا َل َه ذِهِ
شبُ يَ ْو ٍم َّم عْ لُ و ٍم}.وقال عز وجل{ :وَاذْك ْرُ
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أ َ َخ ا عَ ا ٍد إِذْ أَن ذ َر ق وم ه ِب ال ق اف} ،واأل قاف« :رمال بظاهر بالد
اليمن كان ت عاد تنزل بها والحِ ْق ُ
ف أَ ْ
ص ُل ال َّر ْم ِل» (لسان العرب)،
وهذا يعكس جلي ا ً واقع الظروف املناخية الجافة والصح راوية
يف أرض العرب قبل  4500سنة عىل األقل والله أعلم.
ولم يذكر التاريخ القديم ـ فيما أعلم ـ أن سكان الجزيرة
العربيــة من العرب البائدة ومن قبلهــم أنهم كانوا ينعمون
باملروج واألنهار .والســؤال أي فــرة تاريخية كان املصطفى
صىل الله عليه وسلم يقصد ويشري يف معرض حديثه « ال تقوم
الساعة...حتى تعود أرض العرب مروج ا ً وأنهارا ً «؟ِ .
أحس ب أن
الظروف املناخيــة الجافة والقاحلة والحارة للجزيرة العربية
كان ت هي الســائدة ـ والله أعلم -منذ نزول آدم عليه السالم،
والفرتة الزمنية التي كانت حافلة بالرطوبة واألمطار واألنهار
يف أرض العرب (العرص الجليدي) قديمة جدا ً قبل أن يستخلف
الله اإلنسان عىل األرض والله أعلم.
أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا
@almisnid
almisnid@yahoo.com
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ما هي طبيعة المعركة الشرسة بني «أمازون»
و»غوغل»؟

تتقاتل «أمازون» و»غوغل»
يف معركــة حاميــة الوطيس
والتي قد تؤدي بكلتا الرشكتني
لخسارة مشــاريع مستقبلية
وزبائن جدد.
إليكم تاربخ ا ً مخت رصاً :عىل
مدى سنوات ،رفض ت «أمازون»
الســماح ملســتخدمي أجهزة
بــث « »Chromecastملحتوى
الوســائط املتعددة والتابع لـ
«غوغل» بالدخــول إىل خدمات
« »Prime Videoالخاصــة
بمســتخدمي «أمــازون» ،وال
يمكن لزبائن األخرية رشاء أجهزة
« »Chromecastأو «Google
 »Homeعــر منصتها للتجارة
اإللكرتونية.
والســبب فيما سبق يكمن
بدفع الزبائن ل رشاء «»FireTV
و» ،»Echoوهــي منتجــات لـ
«أمــازون» ،وقامــت «غوغل»
باملقابــل بإخــراج برمجيتها
بتطبيقــات
املســتخدمة
«يوتيوب» عــر أجهزة «»Echo

يف سبتمرب/أيلول املايض ،وردت
«أمازون»بإخــراج منتجات لـ
«غوغل» من موقعها اإللكرتوني
من بني سلسلة «»Google Nest
مثل أجهــزة تعديــل الح رارة
(ثريموســتات) الذكية ،الشهر
املايض ،لــذا أعلنــت «غوغل»،
األســبوع املايض ،بأنها ستزيل
«يوتيوب» عن أجهزة «.»FireTV
وأشــار متحــدث باســم
«غوغل» بأن «قلة التبادل» كان
الســبب بق رار الرشكة لسحب
«يوتيوب» ،لكــن الرشكة تأمل
بــأن تتوصــل إىل اتفاقية مع
«أمازون».
لكــن «أمــازون» أعلنــت،
الخميس ،عن بدئهــا لبيع جهاز
« »Chromecastو»»Apple TV
عرب موقعهــا ،وبالوقت ذاته ذكر
متحدث باسم «غوغل» إن الحوار
مع «أمازون» سيكون «مثمراً».
ولكن من يعلق بني الرشكتني
يف هــذا الرصاع هــم زبائنهم ،يف
وقت تؤثر بها سياسات الرشكات

األمريكية عىل ما يحصل بالقطاع
بصورة أشــمل ،يف وقت سمح به
مرشّ عــوا قوانني االحتــكار لهذه
الــركات بتنفيــذ عمليات دمج
ضخمة خالل العقــود املاضية،
ومدى تأثري هذه السياســات عىل
قطاعــي اإلعــام والتكنولوجيا
بشكل خاص.
وهذا يشدد عىل دور الحكومة
األمريكيــة بالتدخــل لحل هذا
الوضع ،رغم أنه ليس من الواضح
بعد ما يمكنها فعله لدفع «أمازون»
و»غوغل» للمصالحة.
وســيتوجب يف الوقت الحايل
عىل مرشّ عي قوانني االحتكار إثبات
بأن رشكة واحدة تحتكر الســوق
وتســتغل نفوذها إلبعاد األخرى،
وهذا ســيكون أمرا ً صعبا ً يف هذه
الحالة ،إذ تتحكم أمازون بنســبة
 14يف املائة من قطاع البث املتعدد
الوسائط ،لتبق «غوغل» التي تبلغ
نســبتها  8يف املائة ،لذا فكلتاهما
ليستا قريبتان من درجة احتكار
قطاع معني.
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دراسة :انفجار النجوم هو سبب برودة األرض

كشف ت دراســة ألول مرة أن
األشــعة الكونية التي تصدر عن
انفجــار النجوم أو مــا يعرف
بالـ "ســوبرنوفا" لها تأثري عىل
املناخ يف كوكب األرض ،حســبما
أوردت صحيفة ديــي تليغ راف
الربيطانية.
وخلص بحــث جديد أجري
يف إحدى الجامعات األوروبية أن
الســوبرنوفا أو املستعر األعظم
(النجم املنفجــر) يطلق أيونات
تسقط من خالل الغالف الجوي
لتكون غيوما.
ومع نشوء املزيد من الغيوم،
يربد املناخ ،الذي يمكن أن يكون
له تأثري كبري عــى الطقس عىل
املدى الطويل.
ويدعي الباحثون أن األشعة

الكونية ،مقرتنة بنشاط الشمس،
كان ت مرتبطة بالفــرة الدافئة
الوســيطة حوايل ألــف عام قبل
امليالد ،والفــرة الباردة يف العرص
الجليــدي الصغري بــن القرنني
الثالث عرش والتاسع عرش ،عندما
جمدت نهر التيمز بانتظام خالل
فصل الشتاء.
وقــال الدكتــور هنريــك
سفينسمارك الباحث الرئييس يف
الدراسة" :أخريا لدينا آخر قطعة
من اللغــز توضح كيــف تؤثر
الجزيئات من الفضاء عىل املناخ
عىل األرض".
وأضاف أن ذلك يفرس كيفية
تأثــر التغيــرات الناجمة عن
النشاط الشميس أو نشاط املستعر
األعظم عىل التغري املناخي.

"إنه يعطــي تفهما لكيفية
تغيــر التغــرات الناجمة عن
النشــاط الشــميس أو نشــاط
املستعر األعظم".
وشــمل ت الدراسة عامني من
م راقبة آثار األشــعة الكونية عىل
محاكاة الغالف الجوي لألرض،
التي أعيد إنشــاؤها داخل غرفة
ســحابية وهي عبارة عن مخترب
مغلق يحاكي ضغــط ورطوبة
الغالف الجوي الجوي.
وأظهــرت الدراســة أن
جزيئات الطاقة العالية املنبعثة
من النجــوم املتفجــرة ترضب
اإللكرتونات يف جزيئــات الهواء
إلنتاج األيونات  -وهي الجسيمات
املشحونة إيجابا أو سلبا.
وتقوم الجزيئات املشــحونة

بســحب املياه وحمض الكربتيك
معا لتشــكيل عناقيد بطريقة
تمنع تبخرهــا ،ومع تكثيفها إىل
حد كبري تتشكل السحب.
وأظهرت الدراســة أيضا أن
النشاط املغناطييس الشميس يغري
تدفق األشعة الكونية عىل األرض.
فعندما تكون الشمس هادئة
 كمــا هي يف الوقــت الحارض -تكون األشعة الكونية قادرة أكثر
عىل اخ رتاق الغالف الجوي وتربيد
األرض.
أمــا عندما تكون الشــمس
نشــطة ،فــإن انبعاثاتهــا
املغناطيســية تمنع الكثري من
األشــعة من الوصول إىل األرض،
مما يســبب غيوما أقل ،ويسمح
بتدفئة املناخ.

الواقع االفرتاضي يساعد على تخفيف اآلالم
بينــت دراســة أمريكية
حديثة ،بأن الواقع االف رتايض قد
يســاعد عىل تخفيف األلم ،عن
طريق رصف انتباه املشــاركني
فيه عــن أوجاعهــم ،وإحداث
تغيريات يف الدماغ.
الدراســة أج راها باحثون
بجامعــة برنس تــاون بوالية
نيوجــريس األمريكية ،ونرشوا
نتائجهــا يف العــدد األخري من
دوريــة ()Pain Medicine
العلمية.
وللوصــول إيل نتائــج
الدراسة ،راجع الباحثون نتائج
 6أبحاث أجري ت يف هذا الشأن،
بني عامي  2000و ،2016لكشف
العالقة بــن الواقع االف رتايض،
والحد من اآلالم.
ووجــد الباحثون أن رصف
االنتباه قــد يلعب دورا يف الحد
من األلــم ،لكــن تكنولوجيا
الواقع االفرتايض قد تســاهم يف
تغيريات بالجهاز العصبي عند
اســتخدامها يف إعــادة برمجة
استجابة املرء لأللم.

كمــا وجــدوا أن الواقــع
االف رتايض قد يساعد يف شكل من
أشــكال العالج السلوكي ،الذي
يقوم عىل مســاعدة املرىض يف
تغيري استجابتهم لأللم عندما
يشعرون به.
وقالــت الدكتــورة أنيتا
جوبتا ،من جامعة برنس تاون
وقائــد فريق البحــث« :هناك
حاجة إلج راء املزيد من األبحاث
عىل املرىض ملعرفة إن كان الواقع
االف رتايض فعــاً يخفف اآلالم،
فامتالك املزيد مــن الخيارات
ملعالجة األلم يبعث عىل األمل».
وأضاف ت «اآلثــار الجانبية
للواقــع االف رتايض قد تشــمل
الغثيان والدوار».
وظهرت تكنولوجيا الواقع
االف رتايض قبل عقود وذاع صيتها
للمرة األوىل عندما اســتخدمها
الجيش يف محاكاة الطريان.
وكانــت أوائــل أجهــزة
الواقع االفــرايض بحجم غرفة،
لكنها صــارت أصغر وأرخص
وتســتخدم عىل نحــو متزايد

يف األغ راض الطبيــة بما فيها
العناية بالجروح وعالج الحروق
والعالج الطبيعي وتخفيف آالم
األسنان.
لكن قد ال يتطلب الدخول يف
الواقع االف رتايض حال يًا ،أكثر من

هاتف ذكي وسماعات ،وأصبح
الناس يستخدمون أجهزتهم يف
ممارسة ألعاب الفيديو والقيام
بجوالت ثالثية األبعاد يف أماكن
قد ال يتسنى لهم أب دًا زيارتها يف
الواقع.
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غرائب الهيدروجني وتحوله
للحالة الصلبة

املاء والذي يعد جوهر الحياة
يتكون باألســاس من عنرصي
الهيدروجــن واألكســجني،
الهيدروجني هو غاز عديم اللون
وال رائحة شديد االشــتعال إذا
خلط مع االكسجني عند درجات
ح رارة مرتفعة  570م ،كما يعد
أخف الغازات وأكثرها انتشــارا
يف الكون حيث يشــكل عنرص
الهيدروجــن  %75مــن حجم
الكون ،فأهم الغــازات املكونة
للنجوم هو غــاز الهيدروجني.
وتمثــل طريقــة تفاعله مع
درجــات الحــرارة والضغــط
الشديد أساس ا ً لفهم مادة الكون
الغنيــة بالهيدروجني .تتكون
ذرة الهيدروجــن من بروتون
يدور حوله الكرتون ،وال تحتوي
عىل نيوترون ،والهيدروجني هو
العنرص الوحيد الذي ال يحوي يف
تركيبه نيوترون اً.
أيــن نجــد الهيدروجني؟
يتواجد الهيدروجني عىل سطح
كوكب األرض بشــكل أســايس
يف املــاء ،فجزيء املــاء الواحد
يتكون من ذرتــي هيدروجني
مرتبطة بروابط تشــاركية مع
ذرة األكسجني ،أما الهيدروجني
الحر يف الطبيعة فنسبته ضئيلة
نســبي اً ،فهو غاز خفيف جدا ً
يهرب من الجاذبيــة األرضية
بســهولة باتجــاه الطبقات
املرتفعة يف الهواء .الهيدروجني
غــاز الفلزي ،يتحــول اىل فلز
ســائل عند تعريضه للضغط
املرتفع كما هو الحال يف الكواكب
الغازية العمالقة مثل املشرتي و
زحل ،حيث يتحول الهيدروجني
تح ت الضغط الشديد إىل الحالة
الفلزية الســائلة .فعىل سبيل
املثال ،فإن سطح كوكب املشرتي
يملك مجاال ً مغناطيسي ا ً هائ الً
يســاوي  14ضعــف املجــال
املغناطييس لسطح االرض.
ويرجــح العلماء الرس وراء
هذا املجال املغناطييس الهائل إىل
أن جزءا ً مــن كتلة الهيدروجني
الغازيــة تتحول بفعل الضغط
الشــديد إىل سائل فلزي تتحرر
اإللكرتونات من ذراته ،لتتحرك
عرب الســائل الفلــزي بحريّة ،
وأثنــاء دوران الكوكب يف مداره
حول الشــمس فإن الســائل
الفلــزي الهيدروجينــي يولد
مجاال ً مغناطيســي ا ً مساوي ا ً ِل
 14ضعفــا ً لذلــك املوجود عىل
وبشكل عام ،فإن
سطح االرض.
ٍ

زيادة الضغــط تجعل جزيئات
الهيدروجــن الغازيــة تبدأ
بالتغري ،أي تأخذ أشكاال ً جديدة
وقد تتحول للحالة الصلبة ،هذه
األشكال الجديدة تسمى أطواراً.
ويف حالة تعــرض الهيدروجني
للضغط العايل فــإن جزيئات
الهيدروجني الغازية يتوقع لها
أن تأخذ أحد األطــوار التالية:
 .1قد يتحول غاز الهيدروجني
إىل معدن فلــزي ،مما يعني أنه
سيكون موص الً للكهرباء .2 .قد
يتحول إىل فلــز فائق التوصيل
( .3 .)superconductorقــد
يتحول إىل ســائل فائق امليوعة
( ،)superfluidوهو الســائل
الــذي ال يجمــد أبــداً ،ويمثل
حالة جديــدة وغريبة لحاالت
املــادة املعروفة لدينا .ويف ٍ
بحث
جديد ن ُرش يف مجلة Physical :
 ،Letters Reviewsركــز عىل
اختبــار الهيدروجني واألطوار
التي يأخذها يف حاالت الضغط
العايل أثارت نتائجه الدهشــة
حيال هذا العنرص بسيط البنية،
حيث قام باحثــون فيزيائيون
يف مختــرCarnegie’s( :
،)Geophysical Laboratory
بدراســة الرتكيــب البلوري،
والروابط والخواص اإللكرتونية
ٍ
لضغط
للهيدروجــن املع َّرض
عايل وذلك باســتخدام األشعة
تح ت الحمــراء املك ث َّفة .فريق
البحث وجــد أن الطور الجديد
للهيدروجــن الصلــب يكون
مستق را ً عند ضغط ي رتاوح من:
 2.2مليــون ضعفــا ً للضغط
الجوي الطبيعي ودرجة ح رارة
 80درجة فهرنهاي ت ،إىل ضغط
أقل مــن  3.4مليــون ضعف
للضغــط الجــوي الطبيعي
ودرجــة حــرارة  100درجــة
فهرنهايت .الهيدروجني الناتج
عند هذه الظروف يختلف كث ريا ً
عن األطوار األخــرى املعروفة
للهيدروجــن .فجزيئات هذا
الطور الجديد من الهيدروجني
تأخذ شــكلني مناقضني تمام ا ً
لبعضهما البعض ،وهما .1 :إما
أن تكون جزيئات الهيدروجني
التتفاعل مع الجزيئات املجاورة
لها ،وهــو ما يعد أمــرا ً غريب ا ً
لجزيئات متقاربــة جدا ً تح ت
ضغط عــايل .2 .أو أن تتفاعل
جزيئــات الهيدروجــن مــع
الجزيئات املجاورة لها معطية
شك الً بلوري ا ً مستوي اً.
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صحة
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متى يصبح المشي خطر ًا على
الصحة ؟

رشح باحثون بريطانيون،
من خالل دراسة علمية ،األسباب
التي تجعل من التنزه يف الهواء
الطلق مرضا للصحة.
صحيفــة
ونــرت
" "Lancetأن باحثني من كلية
لنــدن اإلمرباطورية توصلوا إىل
اســتنتاج هام يثبت أن الهواء
امللوث يحيّد التأثــر اإليجابي
للتنزه يف الهواء الطلق.
وقد شــملت الدراسة 119
شخصا يبلغون من العمر أكثر
من  60عاما 40 ،منهم أصحاء
و 40منهــم يعانون من مرض
اإلنسداد الرئوي ،و 39يعانون
من مــرض نقــص الرتوية يف
القلب.
حيث تناوبــت املجموعات
الثــاث عىل املــي يف حديقة
هايد بارك ويف شارع أكسفورد
املزدحم ،لفــرة تمتد من ثالثة

إىل ثمانية أسابيع .وقام العلماء
بقياس تركيــز امللوثات يف كال
املكانــن ،وبقيــاس املؤرشات
الصحية للمشاركني يف الدراسة
بعد كل نزهة.
فاتضح أن املــي يف هايد
بارك زاد من املؤرشات الحيوية
اإليجابية لدى األصحاء ومرىض
الرئة والقلب ،وتــردت الحالة
الصحية للجميــع (من خالل
قياس املؤرشات الحيوية) لدى
األشــخاص الذين تمشــوا يف
شارع أكسفورد املكتظ.
وأكد خرباء الدراســة أنه
وعىل الرغم من أن البحث تناول
كبار السن ،إال أن هذه املؤرشات
ونتائجها تؤثــر أيضا عىل بقية
الناس عموما ،وحثوا الجميع عىل
تجنب أي نشاط بدني يف املناطق
املزدحمة التي يكون فيها التلوث
يف أعىل مستوياته.

أطلقته وزارة الصحة بهدف تعزي�ز التواصل

تطبيق "صحة"  ..استشارة مرئية بالهاتف تعمل في 6
مناطق كمرحلة أولى
أطلقت وزارة الصحة ،مؤخراً،
تطبيــق "صحــة" اإللكرتوني؛
لتمكني املواطنــن من الحصول
عىل االستشارة الطبية املرئية عرب
الهواتــف الذكية؛ حيث تســعى
الصحــة من هــذه الخطوة ،إىل
اســتثمار التقنيــات الحديثة يف
تعزيز التواصل مع املســتفيدين
من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم
للحصول عىل االستشارات الطبية
ّ
املختصني.
من
وأوضحت "الصحة" أن هذا
التطبيق سيتم العمل به كمرحلة
أوىل يف مناطق (الحدود الشمالية
وعســر وتبوك وجازان ونجران
والجوف) ،وبعدها سيتم تعميمه
ليشمل جميع مناطق اململكة بإذن
الله.
وتتلخــص فكــرة التطبيق
يف توفري خدمــة التواصل املرئي
والســمعي يف الفرتة من الساعة
 9صباحا ً حتــى منتصف الليل
طوال أيام األسبوع ،ومن الواحدة
ظهرا ً إىل منتصــف الليل خالل
إجازة نهاية األسبوع ،حيث يمكن
الدخول عــى التطبيق والتواصل
مبــارشة مع املختــص وتعرض

عليــه حالة املصــاب أو املريض
التــي بإمكانه مشــاهدتها عرب
هذا التطبيــق ومن ثم يقوم بالرد
عىل استفســارات املتصل وتقديم
االستشــارة الطبيــة بخصوص

الحالة واإلجــراء الطبي الواجب
اتخاذه حيالها.
يُذكر أن "الصحــة" قامت
أخريا ً بإطــاق وتفعيل عديد من
الربامج الخدميــة النوعية بهدف

قالــت الجمعيــة األملانية
للطــب النفــي والطــب
النفسجســدي وعلم األعصاب
إن إدمــان اإلنرتنــت غالبا ما
يقرتن بأمراض نفسية أخرى؛
فعىل ســبيل املثال يســتخدم
مــرىض االكتئــاب اإلنرتنت
بشكل مفرط من أجل مواجهة
مشاعر الوحدة ،التي تنتابهم؛
لــذا ينبغي فحــص املصابني
بإدمان اإلنرتنت الكتشاف ما إذا
كانوا مصابني بأمراض نفسية

تطويــر آليات العمــل واالرتقاء
بمستويات األداء بما يسهم  -بإذن
الله  -يف تجويد وتحسني الخدمات
الصحية املقدَّمة للمواطنني وكسب
رضاهم.

أطعمة ت�كافح اآلثار الجانبية لعالج سرطان الثدي

إدمان اإلنرتنت يقرتن باإلصابة
بمرض نفسي

أخرى.
وأضافــت الجمعية أنه ال
يمكن التعبري عن الحد الطبيعي
الستخدام اإلنرتنت وحد إدمانه
باألرقام ،مشرية إىل أن أعراض
إدمان اإلنرتنت تتمثل يف فقدان
السيطرة عىل استخدام اإلنرتنت
والشــعور بالقلــق والتوتر
الداخيل بدونه ،إضافة إىل إهمال
الهوايات واالهتمامات والوقوع
يف الكثري من املشاكل يف العمل
والعالقات الزوجية واألرسية.

صحيفة
جامعة
القصيم

وأوضحــوا أن أبــرز اآلثار
الجانبية لعالجات الرسطان تمثلت
يف الهبّات الساخنة ،وهي إحساس
بالحــرارة يف الوجه وقد تؤدي إىل
احمرار الوجه وتعرقه ،باإلضافة
إىل التعرق اللييل.
وقالت الدكتورة سارة أوبينري
نومورا ،قائــدة فريق البحث ،إن
مكونات غذائية نشطة يف منتجات
الصويا مثــل األيســوفالفون،
ويف الخــراوات الصليبية مثل
الغلوكوزينوالتــس ،تخفــف
األعــراض املرتبطــة بعالجات
الرسطان.

وضــع باحثــون أمريكيون
قائمــة أطعمــة تكافــح اآلثار
الجانبية لعالجات رسطان الثدي،
وجاء عىل رأســها حليب الصويا
وامللفوف.
الدراســة أجراهــا باحثون
بمركز "جورج تاون لومباردي"
الشامل لعالج الرسطان يف جامعة
"جورج تاون" األمريكية ،ونرشوا
نتائجها يف العدد األخري من دورية
"أبحاث وعــاج رسطان الثدي"
العلمية.

وأجرى فريق البحث دراسته
عىل  365من الســيدات الناجيات
مــن رسطان الثــدي يف الواليات
املتحدة ،بحســب ما أفادت وكالة
"األناضول".
وأشار الفريق إىل أن الناجيات
من رسطان الثدي غالبا ً ما يعانني
من اآلثار الجانبية للعالجات ،التي
يمكن أن تستمر أشهرا أو سنوات.
وأضافــوا أن العديــد من
العالجات املصممــة ملنع تكرار
اإلصابة برسطــان الثدي ،توقف

إنتاج الجسم لهرمون األسرتوجني،
وهو الهرمون الذي يمكن أن يزيد
نمو رسطان الثدي.
ووجد الباحثــون أن تناول
أطعمة الصويا مثل حليب الصويا
والتوفــو (جبــن نباتي مصنوع
من زيــت الصويــا) ،باإلضافة
إىل الخــراوات الصليبية مثل
امللفــوف ،واللفت ،والخرضاوات،
والــروكيل ،والقرنبيط ارتبط مع
تقليل اآلثــار الجانبية لعالجات
رسطان الثدي.

وأوضحت نومــورا أن اآلثار
الجانبية لعالجات الرسطان يمكن
أن تؤثر ســلبا ً عــى نوعية حياة
الناجني ،ويمكن أن تؤدي بهم إىل
وقف العالجات الجارية.
ووفقا ً للوكالة الدولية ألبحاث
الرسطان ،التابعة ملنظمة الصحة
العاملية ،فــإن رسطان الثدي هو
أكثر أنــواع األورام شــيوعا ً بني
النساء يف جميع أنحاء العالم عامة،
ومنطقة الرشق األوسط خاصة.
وذكــرت الوكالة أنــه يتم
تشــخيص نحو  1.4مليون حالة
إصابة جديــدة كل عام ،ويودي
املرض بحياة أكثر من  450ألف
سيدة سنويا ً حول العالم.
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