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خالل لقائه مع وكالء الكليات للشؤون التعليمية  ..مدير الجامعة:

يجب عليكم القرب من الطالب والجلوس معهم واالستماع إليهم واستيعابهم
عقد معايل األســتاذ الدكتور
عبــد الرحمن بن حمــد الداود
مدير الجامعة ،لقا ًء مفتوحً ا مع
وكالء ووكيالت الكليات للشؤون
التعليميــة ،والذي تــم خالله
مناقشــة القضايا األكاديمية بما
يحقق العدل وتوحيد اإلجراءات
بــن الكليات وتبــادل الخربات
والتجــارب ،والتــي تصب يف
مصلحة طالب وطالبات الجامعة.
وأكد "الداود" خالل كلمته
عىل أهميــة دور وكالء الكليات
للشــؤون التعليميــة ورضورة
قربهم من الطــاب والجلوس

معهم واإلسهام يف تذليل العقبات
األكاديميــة التي قــد تعرتض
مشــوارهم يف الجامعــة ،مــع
رضورة متابعة األساتذة وحثهم
عىل تلمــس احتياجــات الطلبة
واالستماع إليهم واستيعابهم.

الفرصة لخريجي املرحلة الثانوية
لاللتحاق بالجامعة وفق آلية يتم
دراستها حاليًا يف الجامعة وتعد
أبرز املقرتحات عىل صعيد القبول
يف الجامعــة للعام القادم يف حال
إقرارها.

كما استعرض معاليه  أبرز
املستجدات التطويرية يف الجامعة
يف مــا يتعلق بالنظــام الجديد
للجامعات وأبرز التحديات التي
تواجههــا الجامعــة ومقومات
النجــاح العالية لديهــا والتي
من أبرزها الكفــاءات القيادية
واألكاديميــة ،وكذلــك إتاحة

واطلع "الداود" عىل جدول
األعمال املطروح يف اللقاء والتي
كان من أبرزها مناقشــة إيقاف
الطــاب بعــد الحصــول عىل
اإلنذار الثالث ،وأبرز اإليجابيات
والســلبيات يف التحضــر
اإللكرتوني ،باإلضافة إىل ضمان
الرسية يف النظام األكاديمي.

الداود خالل اللقاء مع وكالء ووكيالت الكليات للشؤون التعليمية

تزامن ًا مع الملتقى الثاني لهيئة مكافحة الفساد  ..الجامعة تقيم معرض ًا بعنوان «نزاهة»
عبدالله العبيد:
نظمت عمادة شؤون الطالب
ممثلة بنــادي نزاهــة معرضا ً
خاصة بعنوان "نزاهة" ملكافحة
الفســاد ،والذي يأتي تزامنا ً مع
امللتقى الثاني السنوي التي تقيمه
الهيئة الوطنية ملكافحة الفســاد،
والذي يتطلب املشاركة يف ورش
عمل ،وطرح األســاليب التوعوية
باملؤسسات التعليمية .وتعد هذه
املشاركة من نادي نزاهة بجامعة
القصيــم السادســة ،بعد مرور
ســت ســنوات عىل افتتاح نادي
نزاهة بقيادة وكيل عمادة شؤون
الطالب فهد الضالع.
انطلقــت يف ردهــات كليات
الجامعــة حمــات التحذيــر
ورصخــات النذير ضد الفســاد

بأنواعه ،وتنافســت يف ذلك عامة
أنديــة الطــاب والطالبات يف
بــث روح التوعية بــن الطالب
والطالبات ومنســوبي الجامعة
وكان ذلك عام 1433هـ.
وتعترب أهم أهدافــه ،إقامة
الحمالت واملعارض ،واجتماعات
األندية الدوريــة بأعضاء يصل
عددهم إىل  20فردا لكل ناد.
وركــز املعرض عــى رؤية
"نزاهة" عىل نجاح مجال حماية
النزاهة ومكافحة الفساد انطالقا ً
من رســالتها املتمثلــة يف العمل
عىل حمايــة النزاهــة ومكافحة
الفساد بكل أشكاله ،ولخلق بيئة
عمل تتسم بالنزاهة ،والشفافية،
والصدق ،والعدالة ،واملســاواة،
وقيم "نزاهة" املتمثلة يف االلتزام
األخالقي بالعمــل بتعاليم ديننا

أكرث من

 70ألف

طالب وطالبة
يؤدون اختباراتهم
في  38كلية
يؤدي أكثر من سبعني ألف طالب
وطالبة بالجامعــة بمختلف الدرجات
العلمية مــن طلبة الدراســات العليا
والبكالوريــوس ،والدبلــوم العــايل
والدبلوم التأهييل اختبــارات الفصل
الــدرايس األول من العــام -١٤٣٨
١٤٣٩ه ،اعتبارا من صباح اليوم األحد
١٤٣٩/ ٤ /١٣ه ،وملــدة أســبوعني

اإلســامي الحنيــف يف كافــة
االتجاهات ولكــي يكون الجميع
قدوة باملجتمع ضد الفساد بالقيم
الدينية واألخالقية والشــفافية
والعدالة ،لكي يتم تعزيز األمانة.
من جانبه قــال معايل مدير
الجامعــة الدكتــور عبدالرحمن
الداود أشــكر جميــع زمالئي
يف عمــادة شــؤون الطالب عىل
هذا العمل ،والــذي حرصت كل
الحرص عىل مشاركتهم يف معرض
نزاهة الــذي ينم عن مدى حرص
الجامعة عىل محاربة هذه اآلفة".
وطالب معــايل مديــر الجامعة
باالستمرار يف هذا العمل وتطويره
لكي يصل لجميع الطالب وأعضاء
هيئة التدريس واإلداريني ،ولكي
يعرف الجميع مــا يتعلق بنزاهة
ومكافحة الفساد وأن الفساد ليس

متتاليني ،حيث تــم توزيعهم عىل 22
مقــرا يف  ٣٨كليــة يف مختلــف مدن
ومحافظات القصيم.
ورصح الدكتور فهد بن ســليمان
األحمــد عميــد القبول والتســجيل
بالجامعة أن قاعــات االختبار ومقار
اللجان واملختــرات العلميــة قد تم
تجهيزهــا بما يتناســب مــع أجواء
االختبارات من حيــث الهدوء والطاقة
االستيعابية ،باإلضافة إىل االستعدادات
التي تتعلق بالرعاية الطبية والصحية
يف العيادات الجامعية يف املقر الرئيس،
وعدد من الكليات.
ووجــه "األحمد" عــدة نصائح
للطالب والطالبــات عليهم االلتزام بها
يف هذه الفرتة الهامة من العام الدرايس،
برضورة االستعداد الجيد لالختبارات
والنوم املبكر وتناول وجبة خفيفة غنية
بالسعرات الحرارية الكافية قبل الدخول

رشطا أن يكون ماليا فهناك فساد
إداري وإجرائي ،وربما الطالب ال
يعرف لو رفع عليه قضية (غش)
لربما وصلت العقوبة إىل السجن،
والبعض يعرف أنــه عند الغش
أقىص عقوبــة الحرمان من املادة
أو الحرمان من الفصل الدرايس،
وهو بالعكس ممكن تمتد القضية
إىل حد لم يتوقعه ،واختتم زيارته
بكتابــة كلمة خاصــة بمعرض
نزاهة الــذي يوافق اليوم العاملي
ملكافحة الفساد والذي جاء فيها( :
الفساد آفة عظيمة ،إن لم نحاربه
ونتصدى له ونقــي عليه فلن
ننعم بحياة كريمة ونمو مســتمر
ومتطور ننافس به الدول املتقدمة.
فاللهم احفظ وطننا وقادتنا وأدم
عىل بالدنا نعمة األمن واألمان).
من جهته أكد عميد شــؤون

لالختبار ،ورضورة الحضور قبل موعد
االختبار بوقــت كاف ،ومراعاة قوانني
السالمة واملرور وعدم الرسعة حفاظا
عىل أرواحهــم  ،منوهــا إىل رضورة
الحفاظ عىل هــدوء األعصاب أثناء أداء
االختبارات ،والرتكيز وعدم االستعجال
والتأني يف قراءة السؤال ومحاولة فهمه
فهمً ا جيدا ،وكذلك تنظيم اإلجابة وعدم
االســتعجال يف الخــروج ألن اللوائح
املنظمة لالختبارات ال تســمح بخروج
الطالب قبل ميض نصف الوقت.
وأشــار "األحمــد" إىل رضورة
االبتعــاد عن الطرق غــر النظامية يف
اإلجابة كالغش بأي وســيلة كان حيث
إن ذلك محرم رشعا ،كما أن املسؤولني
يف اللجان ســيطبقون اللوائح املنظمة
لذلــك والتي من أبرزهــا أن (محاولة
الغش أو الرشوع فيه تحرم الطالب يف
املقرر ومقررين غريه) ،متمنيا لجميع
الطالب والطالبات التوفيق والنجاح يف
اختباراتهم.

الداود خالل تجوله داخل أركان المعرض

الطالب الدكتور عــي العقال أن
معرض نزاهة ،حقق أهدافه التي
رسمت له ،وتماشــيا مع مرحلة
اململكة املهمــة ،والتي تؤكد عزم
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبد العزيز وويل العهد

محمد بن ســلمان عــى اجتثاث
الفساد ومعاقبة الفاسدين.
مشــدداً ،عىل أهمية القضاء
عىل الفساد بكل أشكاله وأنواعه،
وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل
من أرض بالبلد.

صحيفة
جامعة
القصيم

أخبار الجامعة
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كلية الطب البشري تستقبل وفدا من الطالبات المتفوقات
من جميع مناطق المملكة
بحصولها على
اعتماد وطني
واعرتاف دولي:
كلية الطب
األولى بالمملكة
اســتقبلت كليــة الطــب
البــري ممثلــة بقســم
الطالبات يــوم الخميس املوافق
1439 /03 /26هـ  ،وفــدا
زائــرا من الطالبــات املتفوقات
يف املرحلــة الثانوية وذلك ضمن
برنامج  الدورة السادسة للمرحلة
التعليمية الخاصة بطالبات السنة
النهائيــة يف املرحلــة الثانوية
للطالبــة املتفوقة الــذي تنظمه
اإلدارة العامــة للتعليم بمنطقة
القصيم بمشــاركة   46منطقة
تعليميــة ،بحضور منســوبات
التعليم من القيــادات التعليمية
واملرشفات الرتبويات.
من جانبهــا قدمت  وكيلة
كليــة الطب البــري الدكتورة
ابتهال بنــت ســليمان املقبل
عرضا مرئيا مفصــا للطالبات
يشــتمل عىل نبذة تعريفية عن
جامعة القصيم ونشــأتها وعدد
كلياتها وما تشــمله من أقسام،
رشح ٍ
واف عــن
باإلضافــة إىل
ٍ
كلية الطب البــري والخطوات
التي قطعتها يف مجــال التعليم
الجامعي والتطور الرسيع الذي
تمر به الكلية إذ إنها تٌعترب األوىل
عىل مســتوى اململكة الحاصلة
عىل اعتمــاد وطنــي واعرتاف

دويل  ،بعدهــا قدمــت تعريفا
شــامال بنظام التدريس املتبع
يف الكلية "نظــام التعليم املبني
عىل حل املشــكالت  "PBLهو
نظــام مميز تتبعــه الجامعات
الرائدة عامليــاً ،حيث تنتهج كلية
الطب بالجامعة برنامجا تعليميا
متطورا يــؤدي لتخريج أطباء
أكفاء قادرين عــى فهم وتلبية
احتياجات املجتمع الســعودي
وتقديم خدمة صحية عىل مستوى
عال من املهنيــة واملعرفة الطبية
ومدعومة بالسلوكيات واملهارات
العملية املميزة.
بعد ذلــك قامــت "املقبل
"باإلجابــة عىل استفســارات
الطالبــات املتعلقة بالدراســة
ورشوط القبــول يف الكليــة،
باإلضافــة إىل ذلــك تم عرض
فيديو مصــور عن الكلية ونظام
الدراســة فيها ،كما قامت طالبة
يف السنة الخامسة بالحديث عن
تجربتهــا خالل فرتة الدراســة
وكيفيــة التغلب عىل املصاعب يف
الحياة الجامعية وأوضحت الدور
الذي تقدمه الكلية يف دعم مواهب
الطالبــات وتنمية مهاراتهن من
خــال برامج النــادي الطالبي
بالكليــة وبرامج وحــدة خدمة
املجتمع.
ومن ثم تم تقسيم الطالبات
إىل مجموعات لحضور ورشة عمل
بعنوان "هدفك الجامعي" بقيادة
عدد من أعضــاء هيئة التدريس
بالكلية .واشــتملت الورشة عىل
تعريف الطالبات بالنقاط املهمة
التي تســاعد الطالبة عىل اختيار
التخصص الجامعــي والعوامل

الجامعــة بما يضمن ســهولة
ورسعة وصــول األخبار من
الكليات والعمــادات إىل مركز
اإلعالم واالتصال.
وتأتي هــذه اللقاءات التي
سينظمها املركز بصفة دورية،
لتعزيز دور منسقي ومنسقات
الكليــات والعمــادات ،وذلك
من خالل الربامــج التدريبية
املتخصصة يف مجــال اإلعالم،
ســواء من الناحية التحريرية

مدارات

عبدالرحمن بن حمد الداود

مفهوم االختبارات

لوحة ترحيبية بكلية الطب البشري

التي تســاعد عىل اســتمرارية
التفــوق والنجــاح يف املرحلة
الجامعيــة وما بعدها ،كما قامت
الطالبات بجولة تعريفية بمرافق
كلية الطب وما تشــتمل عليه من
متاحف ترشيحيــة ومختربات

ومعامل تعليمية ومعامل مهارات
إكلينيكيــة باإلضافــة للمكتبة
املركزيــة بمركــز الدراســات
الجامعية وما تقدمه من خدمات
للطالب الجامعي يف سبيل تسهيل
مهمته التعليمية.

مركز اإلعالم واالتصال يقيم لقاء لمنسقي الكليات يوم الثالثاء
ينظــم مركــز اإلعــام
واالتصــال بالجامعــة يوم
الثالثــاء القــادم املوافق ١٥
ربيع الثاني ١٤٣٩ه ،يف قـاعة
العيادات الخارجيــة باملليداء،
لقاءا مع منســقي ومنسقات
التواصــل اإلعالمــي لكليات
وعمــادات الجامعــة ،حيث
يســعى املركز مــن خالل هذا
اللقــاء لتوضيح السياســات
اإلعالمية للجامعة ،وسياســة
النــر اإللكرتونــي يف موقع
الجامعــة والضوابط الخاصة
بذلك ،وآليــة وضوابط النرش
يف مواقــع التواصل االجتماعي
باإلضافــة إىل ما يتعلق بكيفية
تصدير األخبــار واملعلومات
عن الكليات والعمادات ،ورشح
آلليات نقل املعلومات واألخبار
ووســائل التواصل بني املركز
وكافة منسقي ومنسقات كليات

03

لألخبار أو النــر اإللكرتوني
أو صناعــة املــادة اإلعالمية،
وكذلك لكل مــا يخص األمور
الفنيــة املتعلقــة بالعمــل يف
الجوانــب التحريرية وصناعة
املواد املرئيــة ،بما يوفر الكثري
من الوقت والجهد ويساعد عىل
رسعة تحرير وصياغة وتنقيح
املــواد الصحفية ،يف ظل عملية
التطوير والتحديث التي يجريها
املركز ،وتعدد املنابر اإلعالمية

الناطقة باســم الجامعة ،بعد
انتظــام صحيفــة الجامعة يف
الصدور وتوزيعها يف مختلف
مناطق اململكة.
وكان مركــز اإلعــام
واالتصــال قد وجــه الدعوة
يف وقت ســابق لكل منسوبي
ومنســوبات الجامعة وطالبها
ممن لديهم اهتمــام أو موهبة
أو خربة يف العمل يف أي فـــرع
مـن فـروع العمـل اإلعـالمي
ســـواء يف التحرير الصحفي
أو التصوير أو املــواد املرئية
أو مواقع التواصل االجتماعي
(تويــر وسنـــاب شـــات
وأنستـــقرام) ،للتـواصل مع
مسؤويل املـــركز للمساهـمة
يف مختلف أنشــطته بـمــــا
يـــتناسب مع قدراتهم ،وبما
يدعم ريــادة وتميز الجامعة يف
مجال اإلعالم.

نعيش مــع أبنائنا وبناتنا هذه األيام فرتة اختبارات نهاية
الفصل الدرايس األول ،وكاملعتاد هي خاتمة كل فصل درايس،
ونحمد الله عىل ما تحقق خالل هذا الفصل من تحصيل علمي
أو بحثي أو نشــاط جامعي أو مجتمعي ،فقد كان هذا الفصل
حافالً بالكثري من املناشــط والربامج عىل مســتوى الكليات
والجامعة واملجتمع .وأبناؤنا الطلبة يف جامعتنا الفتية جامعة
القصيم هم محور العملية التعليمية ومصدر إنجازات الجامعة
وهــدف عملية التطوير ،ومــن هنا فــإن التحصيل العلمي
والبحثي الذي تقيسه االختبارات هو نتائج نتطلع لها دائما ً يف
العمليات التي تؤديهــا الجامعة ،لنقيس من خاللها املعطيات
التي وُفرت يف فــرة معينة لنعرف ويعرف طلبة الجامعة أين
موقفهم من أدائهم طوال فرتة تحصيلهم من خالل حضورهم
لقاعات الدرس ومختربات العلوم واملعارف.
وخالل هذه الفرتة من كل فصل درايس تجند الجامعة كافة
طاقاتها من أجل تهيئة أفضل بيئة تعليمية مناســبة للطالب
والطالبات حتى يتمكنوا من أداء اختباراتهم براحة وطمأنينة،
ومن املهم – وهذا ما نؤكده دائمــا ً – أن التحصيل هو عملية
متصلة من بدايــة الفصل الدرايس حتى موعــد االختبارات
النهائية ،فهو عملية تراكمية مــن املعارف واملهارات والعلوم
التي يكتسبها الطالب والطالبة من خالل التفاعل املستمر مع
املنهج واألستاذ والزمالء ،فإذا كان هذا هو املسار فاالختبارات
لن تكون خوفا ً أو رهبة بل متعة واشتياقا يتوق لها الطالب يف
إثبات حجم ما تعلمه وقيمة مضمون املعرفة التي اكتسبها.
ونحن دائما ً يف الجامعة ندعو أن تكون املعارف واملهارات يف
مقررات الجامعة أو التخصص هي بناء معريف مستمر للطالب
يصبح جزءًا من منظومته املعرفية التي تكون شخصيته العامة
أو شخصيته التخصصية بعد التخرج ،ألن هدف الجامعة ليس
إصدار شــهادات تخرج بل بناء شخصية الطالب ليكون أداة
فاعلة وبناءة يف مجال تخصصه ويف املجتمع بشكل عام.
ومن هنــا فإنني أدعو أبنائي وبناتــي الطلبة أن يعيدوا
النظر يف اكتشــاف مفهوم االختبارات ويعيــدوا التفكري يف
أهدافها وسبل اإلعداد لها ،لتكون مصدر أمل ال خوف أو قلق،
ومصدر تحصيل مســتمر ال مصدر تحصيل مؤقت ،وهذا ما
تحاول الجامعة أن تؤسســه يف مناهج ومقررات الدراسة عرب
طرق جودة واعتماد أكاديمي تم تعميمها عىل كليات وأقســام
الجامعة ،أدعو الله ســبحانه وتعاىل ألبنائي وبناتي بالتوفيق
والتســديد ،وأن يكونوا لبنة خري يف تنمية وطنهم والرقي به
ألعىل املراتب يف شتى املجاالت العلمية والعملية.
مدير الجامعة
ahmaldawood
ab.aldawod@qu.edu.sa

04

أخبار الجامعة

العدد  13 | 62رب�يع الثاني  31 | 1439ديسمرب 2017

صحيفة
جامعة
القصيم

الداود :الجامعة بحاجة ماسة للدخول مع المجتمع في شراكات مستمرة

مدير الجامعة يكرم الكليات الحائزة على «درع الجامعة لخدمة المجتمع»

مكررا ً شــكره للعمادة عىل هذه
الفعالية ،كما شــكر الزمالء عىل
حضورهــم وطالبهم بمضاعفة
الجهود املقدمة للمجتمع ،وأعرب
عــن تمنياته ودعواتــه للجميع
بالتوفيق والسداد لخدمة الدين
والوطن  .

كرم معايل األستاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة الكليــات الحاصلة عىل
درع معايل مدير الجامعة لخدمة
املجتمع للعام الجامعي -1436
1437هـ ،وذلك يــوم الثالثاء
املوافق 1439/4/9هـ ، ،والتي
استفاد من خدماتها املتنوعة أكثر
من  37480مستفيدا ومستفيدة
من أهايل املنطقة ،بما يســهم يف
تعزيز دور الكليــات يف خدمة
املجتمع ،وذلك بإطالق املبادرات
التوعويــة والتثقيفية والصحية
عىل مدار العام  .بحضور وكالء
الجامعــة ،وعمــداء الكليات،
ومدراء اإلدارات.

الجامعــة لخدمــة املجتمع"،
بتغيري مســمى الجائزة لتصبح
"درع الجامعة لخدمة املجتمع"،
مؤكدا ً أن الجامعة بحاجة ماسة
للدخول مع املجتمع يف رشاكات
مستمرة ،كما أن املجتمع يحتاج
إىل خدمــات الجامعــة وينتظر
منها اليشء الكثري ،مشــرا ً إىل
أن الجهــود التي تبذلها مختلف
كليات الجامعــة يف هذا املجال
تســتحق التكريم واإلشادة ،ويف
مقدمة هذه الجهــود الربنامج
التوعوي الصحي والثقايف الذي
نفذته عمادة خدمة املجتمع مع
مختلف الكليــات والعمادات يف
العــام املايض يف ضليع رشــيد
(مركز أبانات).

لعام ١٤٣٧ - ١٤٣٦

الداود :تغي�ي
مسمى الجائزة
لتصبح
"درع الجامعة
لخدمة المجتمع"

وأشار "الداود" إىل النجاح
الواسع الذي حققه هذا الربنامج
املميز بشهادة الجميع ،وأشادت
جهــات عديــدة بالجامعة بعد
أن ملســت الجهود الكبرية التي
بذلها منسوبوها يف هذا الربنامج
املميز ،مؤكدا عىل قدرة الجامعة
عىل إقامــة عددٍ مــن الربامج،
بما لديها مــن إمكانيات مادية
وبرشية تســتطيع بواســطتها
أن تقــدم برامج أكثــر تميزا،

من جانبــه أكــد الدكتور
عبدالرحمــن بن محمد النصيان
وكيل عمــادة خدمة املجتمع ،أن
هــذه االحتفالية تأتــي لتحفيز
الكليات لخدمة املجتمع ،وتقديم
املزيد مــن الربامج املتنوعة التي
تضاف لنجاحات هذه الجامعة
الرائدة ،موضحــا ً أن هذا اليوم
يأتي من أجــل تكريم املتميزين
من أبناء الجامعة مُمثلة بكلياتها
وعماداتهــا املســاندة ،الذين

ووجه معاليه  خالل كلمته
التي ألقاها عقب  تكريم الكليات
الحاصلة عىل "درع معايل مدير

النصيان :عدد
المستفيدين من
الربامج حوالي

37480

د .عبدالرحمن النصيان  -وكيل عمادة المجتمع

مدير الجامعة خالل إلقاء كلمته

قدموا خالصــة جهدهم لخدمة
املجتمع بهدف التنمية والرشاكة،
وقد  حصلــت كليــة الزراعة
والطب البيطري وكلية التصاميم
واالقتصــاد املنزيل عــى الدرع
األملايس ،يف حني حصلت كلية طب
األســنان ،وكلية الصحة العامة
واملعلوماتية الصحية بالبكريية،

وكليــة الصيدلــة عــى الدرع
الذهبي ،كما حصلت كلية الطب،
وكليــة التأهيل الطبــي ،وكلية
الطب والعلوم الطبية بعنيزة ،عىل
الدرع الفيض ،باإلضافة إىل كلية
املجتمع بربيــدة ،وكلية العلوم
واآلداب للبنــات بعنيزة ،وكلية
الرتبية التــي حصلت عىل الدرع

الربونزي ،وأشار "النصيان" إىل
أن عدد املســتفيدين من الربامج
التي قدمتها العمادة لعام -1436
1437هـ قــد بلغ نحو 37480
مستفيدا ومستفيدة ،بزيادة كبرية
مقارنة بالعام الســابق الذي بلغ
عدد املستفيدين من برامجه نحو
 2660شخصا فقط.

أحمد الرتكي"وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي" يستلم درعا من مدير الجامعة
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جامعة
القصيم
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 11كلية تحصل على درع الجامعة لخدمة المجتمع

كلية التصاميم واالقتصاد المنزلي «الدرع الماسي»

كلية الزراعة والطب البيطري «الدرع الماسي»

كلية طب األسنان «الدرع الذهبي»

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالبكريية «الدرع الذهبي»

كلية الصيدلة «الدرع الذهبي»

كلية الطب «الدرع الفضي»

كلية الت�أهيل الطبي «الدرع الفضي»

كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة «الدرع الفضي»

كلية المجتمع بربيدة «الدرع الربونزي»

كلية العلوم واآلداب للبنات بعنيزة «الدرع الربونزي»

كلية الرتب�ية «الدرع الربونزي»
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للمرة الثالثة ..منتخب الجامعة لكرة الهدف يحقق
المركز الثاني في بطولة اإلتحاد الرياضي للجامعات
عبدالله العبيد:
أشــاد معايل مدير الجامعة
األســتاذ الدكتــور عبدالرحمن
الداود باإلنجــازات التي حققها
طــاب الجامعــة مــن فئــة
االحتياجــات الخاصــة ،وذلك
خــال اســتقبالهم وتكريمهم
ملنتخب الجامعــة لكرة الهدف
والــذي حرضه عميد شــؤون
الطــاب الدكتور عــي العقال
ووكيل العمادة لألنشطة الطالبية
الدكتور فهد الضالع.
حيث حقق منتخب الجامعة
لكــرة الهدف املركــز الثاني يف
بطولــة االحتياجــات الخاصة
يف بطولــة االتحــاد الريايض
للجامعات السعودية.
وكرم معــايل مدير الجامعة
أبطال الجامعــة بمكافأة مالية،
وطالبهم ببــذل مزيد من الجهد
والعطاء والحصــول عىل املركز
األول يف البطــوالت القادمة ،ال
سيما وأنهم حققوا املركز الثاني
للمــرة الثالثة يف بطوالت االتحاد
الريايض للجامعــات ،وأضاف
معايل املدير  ":أن الجامعة توفر
لفئات االحتياجات الخاصة جميع

املســتلزمات واالحتياجات التي
يحتاجونها ســواء من الناحية
الرياضيــة أو غريهــا .وتنتظر
الجامعة من األبطال املركز األول .
من جانبــه عرب الدكتور عيل
العقالء عميد شــؤون الطالب يف
كلمته عن ســعادته بالكفاءات
الوطنية املوجودة بالجامعة من
الفئة الغالية عىل قلوبنا ،واحرتافية
أداء منسوبي النشاط الريايض،

التي تعرب عــن احرتافية العمل،
وااللتزام بالخطة التنفيذية التي
رسمت من قبل مسؤويل النشاط
الريــايض ،وروح الفريق الواحد
وكفاءة أداء العبــي كرة الهدف
التي وضحت بجالء يف التدريبات
واملباريــات الوديــة واملباريات
الرسمية .وما حصل يف الحصول
عىل املركز الثانــي دليل واضح
عــى الجهد والعمــل امللموس،
مختتمــا ً حديثه بشــكر معايل

عزي�زي الطالب

مديــر الجامعة الذي حرص عىل
متابعة جميع األنشطة الرياضية
والثقافيــة واالجتماعية ،وظهور
الجامعة بصورة مرشفة  تجسد
أجمل معاني الوفاء واالنتماء.
تجدر اإلشــارة أن الطالب
نارص الخربوش وعاصم املزيني
وأحمــد العامــر وعبدالرحمن
الخميس وأحمــد العمريي مثلوا
منتخــب الجامعــة يف "كــرة
الهدف”.
د .فهد بن سليمان األحمد

وظهرت النتيجة

صورة جماعية لمنسوبي المنتخب مع مدير الجامعة

أمانة جائزة «جود» تعلن عن اقرتاب موعد انتهاء
التسجيل في نسختها األولى

أعلنت أمانــة جائزة عبد الله
السليمان الدولية لإلبداع العلمي
يف النخيل والتمور (جود) ،والتي
تقام تحــت إرشاف كلية الزراعة
والطب البيطري بجامعة القصيم،
عن اقرتاب انتهاء موعد التسجيل
والرتشح للجائزة بفئاتها املختلفة
يف الرابع عرش من شهر ربيع ثاني
الجاري ،املوافــق األول من يناير
القادم.
وأكــد الدكتور خالــد باني
الحربي املدير التنفيذي للجائزة،
عميــد كليــة الزراعــة والطب
البيطري بجامعــة القصيم ،أن
اللجنة املنظمة للجائزة قد أعطت
الفرصــة الكافيــة للباحثني من
كل دول العالــم للتقدم بأبحاثهم
وإبداعاتهــم العلمية يف ما يتعلق
بالنخيــل والتمور ،حيث منحتهم
فرتة كافية قاربت الثمانية أشهر
الستقبال مشــاركاتهم ،منذ 25
رجب 1438هـ ،املوافق  22أبريل
املايض وحتى  14ربيــع الثاني
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نخيل

1439هـ املوافق األول من يناير
2018م ،مما أتــاح الوقت الكايف
أمام الراغبني يف التسجيل والرتشح
للجائزة.
وتعد جائزة (جــود) إحدى
أكرب املسابقات العلمية والبحثية
يف مجــال النخيــل والتمور يف
اململكة ،بمجمــوع جوائز يصل
إىل مليــون ريال يف دورتها األوىل،

إذ تتضمن الجائزة أربعة محاور
رئيســة تهدف جميعها للنهوض
بالبحــث العلمي يف مجال النخيل
والتمور وكل مــا يتعلق بزراعة
النخيل والصناعــات القائمة عىل
التمور ،تمثلــت يف جائزة للعمل
اإلبداعي يف مجال النخيل والتمور،
وجائزة للباحث املتميز ،باإلضافة
إىل جائزة لإلنتاج املتميز ،وجائزة
للعمل النموذجي يف هذا املجال.

يذكر أن اللجنة العلمية بأمانة
الجائزة ســوف تبدأ فور إغالق
باب التســجيل يف تحكيم األعمال
املتقدمة ،والتي استوفت الرشوط
واالســتحقاقات املعلن عنها لكل
فئة من فئاتها ،عىل أن يتم إعالن
النتائــج النهائية لألعمال الفائزة
عقب انتهاء لجنــة التحكيم من
أعمالها وفق جــدول أعمال أمانة
الجائزة.

عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة
ال شك أنك بشوق إىل ظهور نتيجتك لرتى ثمرة جهدك
وحصيلة جدك واجتهــادك وال ألومك ؛ فالنفوس مطبوعة
عىل التطلع لنتاج زرعها وتعب كدها وتحصيلها ،وبالذات
إذا كان يتعلق به تحديد مسارك أو املواصلة يف تخصصك أو
يف تحقيق رغبة تودها ويتحدد مستقبلك عليها .
ولتدعني عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أفكر معك
بصوت مرتفع وأق رأ وإياك نتيجتك ا ُمل حتملة فهي ال تعدو
أن تكون إيجابية عىل ما  رســم ت ووفق ما أمَّ ل ت فأحمد
الله وهنيئا لــك التوفيق ،ثم اصطحب معك عوامل الثبات
واالســتم رار ،وحاول يف االزدياد والرتقي يف النجاحات ويف
توسيع دائرة العوامل املحفزة لك .
وإما أن تكون نتيجتك جاءت عىل غري ما تريد وخالف
وف هذه الحالة آمل  منك أن تتأمل يف اآلتي :
ما خطط ت لهِ .
أوال :احذر من ردة الفعل العنيفة التي تحبطك وتزرع
اليأس يف ذاتك ،وقد تعيشك يف خياالت ي رتاءى لك من خاللها
أن مــا َ
حص ل ت عليه هو نهاية املشــوار؛  وحني ذاك  يجب
عليك أن توطن نفســك عىل أن اإلخفاق يف املحاولة ال يعني
استم رارية الفشل؛ بل قد يكون سببا يف التحدي واإلرصار.
ثانيا :اجلس مع نفســك جلســة تأمل تتســاءل من
خاللها بكل تجرد عن السبب يف عدم اجتيازك هل هو يرجع
إىل تقصــرك يف بذل الجهد ؟  أم إىل عدم  معرفتك بطريقة
املذاكرة والتحضري الجيد لالختبار ؟  أم أنه يرجع إىل عدم
معرفتك لطريقة الســؤال أو عدم فهمه ؟ أم أنك ال تحسن
صياغة اإلجابة واختصارها والرتكيز عىل الفهم فيها؟.
ثالثا  :تأمل جيدا يف اآللية التي اتبعتها يف املذاكرة من
حيث الفهم والحفظ والرتكيــز فقد يكون القصور لديك
راجعــا إىل اعتمادك عىل الحفظ يف مقــام الفهم أو الفهم
يف مقام الحفظ  ،أو يف أنك  لم تفهم بشــكل كاف املسائل
العامة للعلم الذي اختربت فيه؛ حيث إنه من األساســيات
املهمة يف فهم العلم أن تــدرك القوانني العامة فيه وتكون
عىل دراية بمفتاحه وطريقة اكتسابه ومعرفته؛ فما يصلح
مثــا للمواد العلمية يختلف عن املــواد النظرية أو املواد
التطبيقية وهكذا..
أمر أخري أتمنــى منكما عزيــزي الطالب وعزيزتي
الطالبة أن يكون نصب أعينكمــا ؛ وهو ما مدى الفرصة
يف إعادة الكرة وتاليف النقص وبداية  جديدة  ..بروح فاعلة
متفائلة
عميد عمادة القبول والتسجيل
@fahadalahmed1
fashmd@qu.edu.sa
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تخصيص جائزة سنوية للمهرجانات المتميزة بالمنطقة

أمري القصيم يرأس اجتماع مجلس التنمية السياحية بالقصيم
أكــد صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقــة القصيــم رئيس مجلس
التنمية الســياحية باملنطقة ،أن
القــرارات واملبــادرات الجديدة
التي أعلنتهــا الدولة بقيادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -
التي تؤكد أهمية القطاع السياحي
والتوجــه نحو تعزيــز ونمو هذا
القطاع ليكون أحد الروافد الرئيسة
لتوفــر فــرص العمــل وزيادة
اإليرادات غــر النفطية ,كما بارك
سموه املشاريع واملبادرات الجديدة
التي تخــدم التنمية الســياحية
والرتاثية باملنطقة التي تأتي بدعم
من خادم الحرمــن الرشيفني -
حفظه الله  -وبتعــاون الجهات
الحكومية والخاصة باملنطقة .
جاء ذلك خالل رئاســة سمو
أمري منطقة القصيم مجلس التنمية
الســياحية باملنطقــة ،بحضور
صاحب الســمو امللكي األمري فهد
بن تركــي بن فيصــل بن تركي
بن عبدالعزيــز نائب أمري منطقة
القصيم ،االجتمــاع األول ملجلس
التنمية بدورته الرابعة ،وذلك بمقر
ديوان اإلمارة بمدينة بريدة.
ورحــب ســموه يف بدايــة
االجتماع بالحضــور من أعضاء
املجلس وباألعضاء الجدد املنضمني
للمجلس وهــم عبدالله بن نارص
الدعجان ،وفهد بن عبدالله العثيم،
وعبدالرحمن بن حمد الســنيدي،

وعبدالرحمن بن محمد الســعيد,
كما رحب ســمو رئيــس املجلس
باملدير التنفيــذي لربنامج خادم
الحرمني الرشيفني للعناية بالرتاث
الحضاري باململكــة عبدالرحمن
الجساس.
بعد ذلك قدم املدير التنفيذي
لربنامج خادم الحرمني الرشيفني
للعنايــة بالــراث الحضــاري
عبدالرحمــن الجســاس ،عرضا ً
تعريفيا ً عن الربنامج الذي ترشف
عليه الهيئــة العامة للســياحة
والرتاث الوطنــي ،وما تم اعتماده
من مشاريع ملنطقة القصيم يف هذا
الربنامج ,وأبرزها إنشــاء متحف
القصيم اإلقليمي وتطوير وتأهيل
مواقع تراثية وعــروض متحفية
باإلضافة إىل مراكــز إبداع حريف
باإلضافة إىل عدد من الدراســات
التأهيليــة والتطويرية التي تخدم
القرى الرتاثية.
وعرض أمــن املجلس مدير
عام فرع الهيئة العامة للســياحة
والرتاث الوطني باملنطقة إبراهيم
املشــيقح ملخصا ً ألبرز األنشطة
التي تــم تنفيذها خــال العام
املــايض وكان لها تأثــر يف إبراز
املنطقــة بدعم من ســمو رئيس
املجلــس والــركاء يف القطاعني
العام والخاص وتضمنت ملتقيات
وفعاليات جديدة وافتتاح مشاريع
فندقية ومتحفية ومشاريع سياحة
زراعية وغريها ,إثر ذلك قدم أمني
املجلــس اســتعراضا ً للتوصيات
السابقة للمجلس ومستوى اإلنجاز
يف هذه التوصيات.

كما اســتعرض رئيس اللجنة
التنفيذية للمجلــس وكيل إمارة
القصيــم عبدالعزيــز الحميدان
املواضيــع التي ناقشــتها اللجنة
التنفيذيــة والتوصيات التي جرى
اتخاذها.
عقب ذلك ناقش املجلس عددا ً
من املواضيع املهمــة التي تخدم
التطوير السياحي للمنطقة وتوفري
فرص العمل وتشجيع االستثمارات
الســياحية ومن ضمنها تحديث
املســارات الســياحية باملنطقة
وتطويرهــا ,وتطويــر رزنامة
الفعاليــات الســنوية وإجراءات
ترخيص الفعاليــات وتخصيص
جائزة سنوية للمهرجانات املتميزة
باملنطقة تســهم يف رفع مستوى
وجودة تنظيم هذه الفعاليات.

أمري القصيم ونائبه خالل االجتماع

ويدشن المعرض السعودي الثاني للسفر والسياحة والصيد "رحالت "2
دشــن صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيــم ,املعرض الســعودي
الثاني للسفر والسياحة والصيد
"رحــات"  2بمركــز القصيم
الــدويل للمؤتمــرات واملعارض
بمدينة بريدة بمشاركة أكثر من
 50رشكة ومعرضا ً .
وفور وصول ســموه تجول
داخل املعرض مســتمعا ً لرشح
مفصل من قبــل رئيس مجلس
إدارة مركــز القصيــم الــدويل
للمؤتمرات واملعارض ســليمان
العمــري ,مؤكــدا ً لســموه أن
الرشكات املشــاركة يف املعرض
عكست واقع الســياحة والصيد
والسفر وثقافة املنطقة الطبيعية.
كما اطلع سموه عىل أجنحة
الجهــات الحكومية املشــاركة
باملعــرض ,باإلضافــة لعــدد
مــن الجهات األهليــة والخريية
واالجتماعية ،وتعرف سموه عىل

املناشط والفعاليات التي يحتويها
املعرض وتقدمها عدد من الجهات
العارضة واملتخصصة يف مجاالت
السفر والسياحة والصيد.
بعدهــا التقى ســمو أمري
منطقة القصيم خالل جولته بعدد
من املختصني يف صناعة الســفر
والسياحة والرتفيه والشباب.
عقــب ذلك ألقــى صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيز أمري منطقة القصيم,
كلمة أكد فيها أن ما شاهده اليوم
يعكس جهدا ً مبــذوال ً رائعا ً من
قبل جميع من ساهم يف إبراز هذه
املنطقة وطبيعتها ,عــادا ً إقامة
املعارض وامللتقيــات أمرا مهما
وجيدا وجاذبا ســياحيا ً متى ما
توفرت املواقع املناســبة له ,مبينا ً
أن القصيــم تمتلك تلــك املواقع
التي يجب أن تكون مكانا ً جاذبا ً
وواجهة ســياحية وتســويقية
للمنطقة.
وأشــار ســمو أمري منطقة

القصيم إىل أنهــم حريصني عىل
إقامة مثل هذه املعارض وتعزيز
دورها ,مؤكدا ً سموه أنه يجب أن
ال يكتفــى بإقامة وبناء املعارض
فحسب بل البد أن نكون صانعني
ملحتــوى تلك املعــارض لتكون
جاذبة لخدمــة املنطقة اقتصاديا
وسياحياً ,مشريا ً إىل رضورة إيجاد
لجان تســويقية لتلك املعارض
لتكون مشتعلة بحراكها الدائم.
وشدد ســموه عىل رضورة
تعزيز تلك املباني عرب مؤسسات
فعالة لها عالقاتها ونشاطها لكي
تســعى بشــكل فعال إىل إقامة
وجذب مثل تلك امللتقيات للمنطقة
كونها أرض خصبــة اقتصاديا
وسياحياً ،مفيدا ً سموه أن الطموح
عال باألخذ بقصب السبق ليكون
لدينا بنية أساسية يرافقها تسويق
ذو جودة عالية ,بمشاركة رجال
األعمال يف املنطقــة لتعزيز ذلك
الجانب.
وعرب ســموه عن شــكره
وتقديرة للجميع عىل ما شــاهده

أمري القصيم في صورة جماعية مع لجنة المعرض

من تجهيزات جاذبة ومشــاركة
القطاعــات الحكومية والخريية،
متطلعا ً أن يكون هذا املركز مكانا ً
دائما ً جاذبا ً يستقطب أكرب عدد من
النشاطات االقتصادية والزراعية

والســياحية وكافة املجاالت التي
يجب أن يكــون املعرض خادما ً
لها ,سائالً املوىل عز وجل أن يوفق
الجميع ويبارك بالجهود املبذولة
وأن يديم عــى هذه البالد بقيادة

خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وسمو ويل عهده األمني ـ حفظهما
الله ـ أمنها واســتقرارها ودوام
عزها .
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نائب أمري القصيم :القيادة قدمت أفضل الخدمات
للرياضة وأبناء الوطن
اســتقبل صاحب الســمو
امللكي األمري فهد بــن تركي بن
فيصل بن تركي بــن عبدالعزيز
نائب أمري منطقة القصيم بمكتبه
بمقر ديوان اإلمارة بمدينة بريدة
بحضور محافظ األســياح محمد
العريفــي ومدير مكتــب فرع
الهيئة العامــة للرياضة بمنطقة
القصيــم عبدالعزيز الســناني
رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي
األسياح الريايض لتكريم الداعمني
واألعضاء املؤسســن ورؤســاء
النادي السابقني.
ورحــب بهم ،مبــاركا ً لهم
هــذه الخطــوة الوفيــة التي
وصفها بالطيبــة ،مؤكدا ً اهتمام
الحكومة الرشــيدة تحت قيادة
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه
الله بالقطــاع الريايض وتعزيزه
يف كل ما يحقق فوائده ويســهم
بتقديم أفضل الخدمات ألبناء هذا
الوطن ،مشــيدا ً بالجهود املبذولة
مــن الجميع يف مجــال الرياضة
باملنطقة عىل املستوى العام وبما
شاهده من جهود وتقدير من قبل
نادي األسياح ،متطلعا ً لالستمرار
وبجهود الجميع لخدمة شــباب
املنطقة ملا يعود عليهم باملنفعة من

رسالة

إبراهيم بن سعد الماجد

نائب أمري القصيم خالل االستقبال

خالل الربامج الرياضية الرتفيهية
واملسابقات التنافسية املشوقة.
وأكد عــى رضورة العمل يف
هــذا الوطن وفق تطلــع قيادته
من توفري كل ما يحتاجه الشباب
وحســن التعامل معهــم دائما ً
ألنهم مستقبل الوطن ،داعيا ً لهم
بالتوفيق واإلعانــة يف هذا النادي
ومتمنيا ً لرئيــس وأعضاء نادي
األسياح الريايض وفريقهم التوفيق

والنجاح ،وأن يحقــق الفريق ما
يطمح ويتطلع إليه من تطوير يف
عدة مجاالت رياضية.
من جهته عــر رئيس نادي
األســياح املهندس طالل الحمود
عن شــكره وامتنانه لنائب أمري
منطقــة القصيم عىل اســتقباله
لهم وتكريمه للداعمني واألعضاء
املؤسســن ورؤســاء النــادي
الســابقني ،منوهــا ً بتوجيهاته

وكلماته املســاندة لهــم ،معربا ً
عن ســعادته هو وأعضاء مجلس
إدارة النادي بذلك وقال" :سأكون
واألعضاء ومحبي النــادي دائما ً
يف عمــل دؤوب متواصــل ،لبذل
الجهود يف تحقيق تطلعات القيادة
الحكيمة – أيدها الله ،التي تسعى
بتوفري الخدمات وتحقيق الرغبات
للمواطنــن واملواطنات ،يف جميع
املجاالت إىل أعىل مستوياتها".

دراسة لغرفة القصيم توصي بافت�تاح فرع لهيئة
االست�ثمار وإنشاء ميناء جاف بالمنطقة
أوصــت دراســة للغرفــة
التجاريــة الصناعيــة بمنطقة
القصيم برضورة اإلرساع يف افتتاح
فــرع للهيئة العامة لالســتثمار
و إنشــاء ميناء جــاف باملنطقة
لتســهيل عمليــات االســترياد
والتصدير واألخــذ بعني االعتبار
املوقع املتميز للمنطقة يف الخطط
االقتصادية الوطنية لتحقيق نمو
شــامل يجمع بني االســتدامة و
التوازن النوعي يف فرص االستثمار
باململكة.
باإلضافة إىل تكثيف الحمالت
اإلعالميــة واللقــاءات التوعوية
والتسويقية إلبراز مقومات ومزايا
املنطقة الجاذبة للمستثمرين مع
منحهم كافة التسهيالت التمويلية
واإلجرائيــة والرتاخيــص إلقامة
مشاريعهم التجارية.
جــاء ذلــك خالل نــدوة (
االســتثمار األجنبــي يف منطقة
القصيــم) التي أقامتهــا غرفة
القصيم ممثلة بمركز الدراســات
و البحوث مســاء يــوم الثالثاء
املوافــق
1493/4/8هـــ
2017/12/26م يف مقرهــا
الرئيس بمدينــة بريدة بحضور
مســاعد األمــن العــام لقطاع
التطوير والتخطيط االسرتاتيجي
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املهنــدس عطا الله بــن عبدالله
الدخيل الذي أشار إىل أن الدراسة
شــملت املحددات وسبل التعزيز
لالســتثمار األجنبــي يف ضوء
برنامج التحــول الوطني ورؤية
اململكــة  2030وذلــك بهدف
املساهمة يف تحفيز ودعم التدفق
االنتقائي لالستثمارات إىل املنطقة
بشــكل خاص واململكــة عموما
وبناء اقتصاد مزدهر ,الفتا إىل أن
الدراسة التي غطت  32عينة من
مجموع  40مســتثمرا ً باملنطقة
كشــفت بأن منطقــة القصيم
ال تــزال بحاجة املزيــد من هذه
االستثمارات من أجل زيادة حجم
النمو االقتصــادي وخلق فرص
عمل جديــدة وتوطــن التقنية
وجلــب الخربة الفنيــة واإلدارية
وغريها لرفع نسبة املحتوى املحيل
يف النتاج الوطني.
مضيفا ً بأن حجــم تدفقات
االســتثمارات األجنبية املبارشة
للمملكة خــال عام 2016م بلغ
 7453مليــون دوالر أو ما يعادل
( )27949مليون ريال ،وبنهاية
العــام 2016م بلــغ الرصيــد
اإلجمايل لالســتثمارات األجنبية
املبارشة باململكــة ()231502
مليون دوالر (ما يعادل 868133

صحيفة الجامعة
الفرصة األثمن
أن تكتب يف صحيفة الجامعة هذا يعني أن رسالتك تصل
للفئة التي تريد مخاطبتهم مبارشة دون وسيط ,فئة هي األكرب
عددا ً واألكثر أهمية يف املجتمع..هم الشــباب والفتيات الذين
يصنعون املستقبل بما يحملونه من علم وفكر وأخالق.
عندما طلب مني معايل أخي مدير الجامعة مشــاركتكم
الكتابة يف هــذه الصحيفة املتجددة ,أحسســت بأنني قد ال
أستطيع أن أكتب املقالة التي تفيد قراء هذه الصحيفة الشبابية
يف غالب موادها ,لكنني رأيت أن املشــاركة مهمة فأنا من أشد
املؤمنني بأهمية املزج بني الشباب والكبار يف العمل ,فالشباب
بطموحهم ونشــاطهم ,والكبار بتجاربهــم وخرباتهم ,فال
مناص من هذا املزج ,وإال فإننا ســنفقد أهم مقومات أي عمل
نقوم به.
صحيفــة الجامعة فرصــة ثمينة للطــاب والطالبات
ملمارسة نشــاطهم اإلعالمي ,واكتشــاف قدراتهم اإلبداعية
املتنوعة ,سواء يف كتابة املقالة أو القصة أو الخرب أو التحقيق
الصحفي ,كذلك هي مســاحة مفتوحة يلتقي فيها األستاذ مع
طالبه بعيدا ً عن قاعــات املحارضات التي يكتنفها ما يكتنفها
من رهبة وتوتر وربما تركيز أكثر.
شــخصيا ً أعرف أقالما ً صحفية مرموقة كانت صحيفة
الجامعة منطلقهم ,ومنها اكتشــفوا قدراتهم ,واُكتشفوا من
وسائل اإلعالم.

مليون ريال).
و يف النــدوة تحدث الدكتور
عبدالله بــن صالح الشــتيوي
املرشف العام ملكتب رواد الخربة
لالستشارات االقتصادية واإلدارية
والتعليميــة بربيــدة التي أعدت
الدراســة ,مشــرا ً إىل العوامل
التي تســهم يف جعــل منطقة
القصيم خيارا ً اسرتاتيجيا ً جاذبا ً
لالســتثمار ,وأبرز املعوقات التي
تواجه املســتثمر األجنبي واآلثار
اإليجابية وكذلك الســلبية لوجود
االستثمارات األجنبية وانعكاساتها
عىل املســتثمر الوطنــي ,منوها ً

بالعوامل التي من شأنها أن تزيد
من تدفق االستثمارات إىل املنطقة,
مبينا ً بأن الدراســة كشــفت عن
وجود  %94منشآت أجنبية فردية
نصفها يف قطاع البناء والتشــييد
,وأن نسبة  %96منها رأس مالها
يقل عن خمســة ماليــن ريال,
مؤكدا ً أن الوضع الحايل لالستثمار
األجنبي أقل من مستوى الطموح
و أنه البد من الرتكيز عىل العوامل
الجاذبة والوقــوف عىل املعوقات
وصياغة الحلول املالئمة لتوسيع
قاعــدة االســتثمار يف منطقــة
القصيم.

لذا فإنني أقول للطالب والطالبات أن صحيفتكم الجامعية
ليست مجرد وسيلة إعالمية ,وإنما هي شبه معمل من خالله
تقومــون بتجاربكم ومحاوالتكم التــي ربما تفيض بكم يف
نهاية املطاف إىل اكتشاف قدرات إبداعية تملكونها لم تكونوا
تعلمونها ,قد تكون فاتحة باب خري عليكم يف مستقبل حياتكم.
وأؤكد عىل نقطة مهمة ربما ال تكون غائبة عىل الكثري ,أال
وهي أن العمل الصحفي واإلبــداع األدبي ليس محصورا ً يف
طالب اإلعــام أو اآلداب وما يتعلق بهما ,وإنما هو أمر متاح
للجميع ,بل إن الكثري من األسماء الالمعة يف املجال الصحفي
واألدبي كانوا أطباء ومهندسني وكيميائيني ,فاملسألة متعلقة
بالهواية وامللكة اإلبداعية ال بالتخصص العلمي.
كاتب صحفي
@almajed118
almajd85888@gmail.com
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تعليم القصيم يستقبل االختبارات بخطط
إرشادية وتربوية وأمنية
أنهت اإلدارة العامة للتعليم
بمنطقة القصيم منذ وقت مبكر
كافة تجهيزاتها البرشية والفنية
والتعليميــة والتنســيقية مع
الجهات الحكومية ذات العالقة
 ،مــن أجل وضــع الضمانات
والخطط البديلــة التي تضمن
يوما ً دراسيا ً بدون معوقات قد
تؤثر يف سري االختبارات ،لـ 730
مدرســة للبنني والبنات ،والتي
تســتقبل صباح اليوم 85473
طالبا وطالبة؛ ليؤدوا اختباراتهم
يف املرحلتني املتوسطة والثانوية
للفصل الدرايس األول من العام
الدرايس 1439 /1438هـ.
وســعت اإلدارة العامــة
بمختلــف إداراتهــا يف حملة
تثقيفيــة وتوعويــة بأهمية
االنضبــاط والحــرص عــى
الوقت واملذاكرة وجدولة املواد،
حيث خصصــت إدارة التوجيه
واإلرشــاد هاتفا استشــاريا
ملساندة الطالب وحل مشاكلهم
التي تواجههم أثناء االختبارات
بالطرق الرتبوية والنفسية ،كما
أتمت مكاتــب التعليم التابعة
لإلدارة كافة الرتتيبات املطلوبة
لضمان نجاح سري االمتحانات
وتهيئة البيئة املناسبة للجميع.
وناقشت القيادات التعليمة
باإلدارة العامة ،ضمن الخطط
واالستعدادات لفرتة االختبارات
يف اجتماع مشرتك مع القيادات
األمنية بمرور ورشطة املنطقة،
آليــة إنجاح الخطــط األمنية،
يف محيــط مــدارس البنــن
والبنــات ،ما يضمــن تهيئة

األجــواء املناســبة ،من خالل
العمل التكاميل بــن الجهات
الحكومية ،حيث خصص 240
دورية مرورية رسمية ورسية،
باإلضافــة لدوريــات الفرق
املســاندة من القطاعات األمنية
األخرى ،ملتابعة محيط املدارس
والشوارع وتسهيل املهام.
وأشــار مديــر إدارة
االختبارات والقبول باإلدارة عيل
الزميع إىل أنه تم تشــكيل فرق
ميدانية من املرشفني  ،ليبارشوا
سري االختبارات منذ اليوم األول،
ويتابعوا آليــة إدراج الدرجات،
إضافــة إىل إدخــال درجات
التقويم املستمر للمناهج املعنية،
والتأكد من الرصــد أوال ً بأول
بالنظام املركزي " نور "  ،مبينًا
أن عدد طالب مــدارس البنني
يبلــغ  42832طالبا يف 368
مدرســة للمرحلتني املتوسطة
والثانوية.
من جهتها أوضحت مديرة
إدارة االختبــارات والقبــول
"بنــات" نــورة العــودة أن
االستعدادات قد تمت وأنجزت
كافة املتطلبــات للجلوس عىل

املقاعــد لطالبــات مــدارس
املنطقة لضمــان أجواء تربوية
وتعليمية متميزة ،وتساعد عىل
إتمام االختبــارات والحصول
عىل النجاح والتميز  ،مشــرة
إىل أن عــدد طالبات املنطقة يف
املرحلتني املتوســطة والثانوية
 42641طالبــة داخــل 362
مدرسة .
فيما أوضــح املدير العام
للتعليــم باملنطقــة عبداللــه
الركيــان أن الجميع يف الحقل
التعليمــي والرتبــوي بذلــوا
جهودهم عىل أكمــل وجه من
أجل تحقيق املستوى املطلوب يف
تهيئة أجواء االختبارات لجميع
الطــاب والطالبــات ،وخلق
الظروف الرتبوية املالئمة  ،مبينا
أن اإلدارة هيأت جميع اإلمكانات
التــي تحقق النجــاح املكتمل
ملنظومة العمــل يف هذه الفرتة
منذ وقت مبكر ،وأن استعدادات
االختبارات قد اكتملت ،وراعت
الخطــط التي تُهيــئ للطالب
والطالبات كافة األجواء املالئمة
ألداء اختباراتهم دون معوقات .

مجلس التعليم بعنيزة يعقد
اجتماعه الثاني
عقد مجلس التعليم بتعليم
محافظة عنيزة ,جلسته الثانية
برئاســة مدير تعليم عنيزة
محمد بن ســليمان الفريح،
وحضور املساعدين وأعضاء
املجلس من رؤســاء أقســام
وقــادة وقائــدات ومعلمني
ومعلمات .
وناقــش املجلس القضايا
الرتبوية وما اســتجد حول
تســمية املــدارس املحدثة ،
ومشــاركة اإلدارة يف جائزة
التميز اإلداري .
وأوضــح أمــن املجلس
عــادل الحــركان ,أن أمانة
املجلــس تتــوىل التحضري
الجتماعــات املجلس الدورية
والطارئــة وإعــداد جداول
أعمالــه ،وتدويــن محارض
اجتماعات املجلس ،والتواصل

صحيفة
جامعة
القصيم

العيسى :نسعى لجعل وزارة التعليم في
مقدمة الوزارات التي تنجح في تحقيق
أهداف رؤية المملكة 2030
دعا معايل وزيــر التعليم د.
أحمد بن محمــد العيىس قيادات
التعليم الجامعي والعام  ،ومالك
مبادرات برنامج التحول الوطني
 ،للعمل الــدؤوب واملثمر لتنفيذ
مستهدفات ( )108مبادرة نوعية
تحقــق األهداف االســراتيجية
ضمن خطة الــوزارة يف برنامج
التحول الوطني  ، 2020مؤكدا ً
أن تنفيــذ تلك املبادرات وتحقيق
الربامج األخــرى لرؤية اململكة
 2030تأتــي بتظافــر الجهود
والعمل مع مكتب تحقيق الرؤية
بــروح الفريق الواحــد لتنفيذ
املستهدفات بشكل محدد .
وبني الوزيــر العيىس الذي
أطلق نظام إدارة مقياس وتحليل
األداء ،خالل حفل تدشــن مكتب
تحقيق الرؤية بــوزارة التعليم
أن املكتــب الذي يقــوم بمهمة
اإلرشاف عــى تحقيــق رؤيــة
اململكــة الطموحة ،والتي تحظى
بدعم القيادة الرشيدة يمثل أحد
األدوات التي تستطيع من خاللها
وزارة التعليــم متابعــة وتنفيذ
كافة املبادرات املدرجة يف برنامج
التحول الوطني ويف بقية الربامج
األخرى التي تشملها رؤية اململكة
 2030م.
وأشــار معاليه للدور الكبري
الذي يؤديه املكتب مع مســؤويل
الــوزارة والجامعــات ملتابعة
وتحقيق اآلمــال والطموحات يف
أن تكون وزارة التعليم يف مقدمة
أجهــزة الدولة التــي تنجح يف
تحقيق أهداف الرؤية وطموحاتها
 ،ومستهدفاتها  ،بتحويلها لواقع
حقيقي يجود املخرجات التعليمية
و بما يخدم مؤسسات التعليم يف
كافة املجاالت .

العيسى

وتخلل حفل التدشــن الذي
حرضه عدد مــن أصحاب املعايل
مديــري الجامعــات يف اململكة
كلمة للمــرف العام عىل مكتب
تحقيــق الرؤيــة د .محمد بن
محســن الحارثي  ،أكد فيها أنه
منذ صــدور التوجيهات الكريمة
من مقام خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز –
يحفظه اللــه -القاضية بتمكني
مكاتــب تحقيق رؤيــة اململكة
يف األجهزة العامــة  ،من القيام
بأدوارها ومســؤولياتها  ،كانت
وزارة التعليم من أوائل الوزارات
التي بادرت لتمكني مكتب تحقيق
الرؤية  ،وتهيئة املقر املناسب له،
وتوفري الكوادر البرشية املؤهلة،
والتجهيــزات الفنيــة الالزمة
إلنجاحه .
وأضــاف أن مكتب تحقيق
الرؤية أصبح قادرا ً وبكل شفافية
عــى إدارة ،وقيــاس ،وتحليل،
اســراتيجية الــوزارة بما فيها
من مبــادرات باإلضافة للربامج
األخرى املحققــة لرؤية اململكة
. 2030

وتطــرق د .الحارثي إىل أن
املكتب يضم اليوم أحدث الربامج
اإللكرتونيــة إلدارة املشــاريع،
ومتابعتهــا وتقويمها بما يضمه
املكتب من بيئــة تقنية احرتافية
مؤهله ،بعــد أن أصبح أنموذجا ً
وطنيا ً يحتذى به للقيام باألعمال،
واألدوار ،واملسؤوليات املناطة به
لدعم ومساندة جميع القطاعات
يف منظومــة التدريــب والتعليم
لتحقيق تنمية مستدامة .
إثــر ذلك اســتعرض مدير
اإلدارة االســراتيجية بمكتــب
تحقيق الرؤيــة د .عيل بن عبده
األملعــي فصــاً عــن منجزات
املكتب واملهــام املســندة إليه،
والنظم اإللكرتونيــة والحوكمة
وتطوير الخارطة االســراتيجية
لوزارة التعليــم وتقارير تقويم
األداء وبرامــج الرؤية األخرى
كربنامج تحســن جودة الحياة،
والرشاكــة
والتخصيــص،
االسرتاتيجية ،والبحث والتطوير،
وتحــول الجامعات ملؤسســات
غري ربحيــة ،والتدريب النوعي
ألصحاب املصلحة .

لتحقيق توعية شاملة  ..مذكرة تعاون بني
وزارة التعليم ومكافحة المخدرات
تعليم عنيزة

مع أعضاء املجلس العتمادها،
ومتابعــة تنفيــذ قــرارات
وتوجيهــات املجلس من قبل
الجهــات ذات العالقــة بها ،
وإعداد تقارير املتابعة الدورية
للقضايــا واملوضوعات التي
تمت مناقشــتها ومستويات
اإلنجــاز فيمــا تــم حيالها

وعرضها عىل املجلس ،وإعداد
التقاريــر الدوريــة ألعمال
املجلــس ورفعهــا لصاحب
الصالحية ،واتخاذ اإلجراءات
الالزمــة ودعوة مــن يرى
املجلس لحضور االجتماعات
وتنفيذ أي مهام أخرى تسند
إليها من قبل املجلس .

ّ
وقع معايل نائب وزير التعليم
الدكتــور عبدالرحمن بن محمد
العاصمــي  ،ومدير عام مكافحة
املخدرات بمنطقة الرياض اللواء
أحمد بن سعدي الزهراني مذكرة
تعاون بــن الجهتــن لتفعيل
االســراتيجية الوطنية ملكافحة
املخدرات ،واملؤثــرات العقلية،
والتعــاون يف تنفيذ خطة وزارة
التعليم عرب قطاعاتها التعليمية،
والقيام بدور مشرتك يعتمد عىل
خطط مدروســة يسندها املسار
العلمــي والبحثــي والقرارات

واالختصاصات التي يمارســها
الجانبان يف هذا اإلطار .
ووصوال ً لبلوغ تلك األهداف
نصــت االتفاقية عــى أن يعمل
الطرفان بفاعلية للحد من انتشار
املخدرات واملؤثــرات العقلية يف
املدارس ،والجامعات والكليات،
واملعاهــد بمختلــف مراحلها ،
وذلــك بعد أن تقــوم الجهتني
بإعــداد الربامــج والفعاليات،
واألنشــطة املتعلقة بالوقاية من
املخدرات ،والتوعية بأرضارها .

وتضمنت االتفاقية تشكيل
فريق عمل مشــرك بني وزارة
التعليم ،واملديرية العامة ملكافحة
املخدرات لتقويم العمل وتطوير
األداء وتذليــل الصعوبــات،
و العمــل عىل تشــكيل الفرق
املتخصصــة ،ووضــع الخطط
التفصيلية والربامج الزمنية ،ويف
كل ما من شــأنه تحقيق األداء
املتميز واتباع أفضل األســاليب
الحديثة لتوحيد الجهود من أجل
تحقيق توعية شاملة باملخدرات
وأرضارها.

صحيفة
جامعة
القصيم

التعليم
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خالل المؤتمر السادس عشر لوزراء التعليم والبحث العلمي

نائب وزي�ر التعليم  :البحث العلمي يحظى
باهتمام كبري في رؤية المملكة 2030
أكد معــايل نائــب وزير
التعليم الدكتــور عبدالرحمن
بن محمــد العاصمي رئيس
وفد اململكة العربية السعودية
إىل املؤتمــر الســادس عرش
لوزراء التعليم والبحث العلمي
يف الدول العربيــة بالجامعة
العربية املنعقــد بالقاهرة أن
البحث العلمي يف اململكة يحظى
باهتمام وعنايــة كبرية بقيادة
خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وســمو ويل العهد نائب رئيس
مجلس الــوزراء وزير الدفاع
صاحب الســمو امللكي األمري
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود  -حفظهما الله . -
وقال معاليــه يف ترصيح
لوكالة األنباء الســعودية عىل
هامــش املؤتمــر اليــوم :إن
البحث العلمي يحظى باهتمام
كبري يف رؤيــة اململكة ،2030
الفتًــا االنتباه إىل أن هناك أكثر
من مؤسســة باململكة تحظى
بالعناية  ،وبالدعم وامليزانيات
املستقلة .
وأشــار إىل أن باململكــة
مؤسسة علمية ضخمة كمدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
ومدينة امللــك عبدالله للطاقة
الذرية واملتجددة وغريهما من
املؤسســات البحثية السعودية
املرموقة .
وأضاف أن هذه املؤسسات
ركيزتهــا وعملها األســايس
يتمحور حــول البحث العلمي

وأبان عميد العمادة الدكتور
إبراهيم غاشم أن عملية إطالق

اليونسكو تمنح جامعة الجوف
منحة بحثية

عارف والسدحان بعد توقيع االتفاقية

حصلت جامعة الجوف
ممثلــة يف عمــادة الجودة
واالعتماد األكاديمي ومكتب
التخطيــط اإلســراتيجي
بالجامعة عــى منحة بحثية
من كريس اليونسكو للجودة
يف التعليم العــايل ،بعنوان
" جودة مخرجــات التعلم
يف الجامعــات الســعودية
ودورهــا يف تلبية متطلبات
العاصمي

ومــا يتعلق به مــن منتجات
وتطبيقات .
وأوضح أن اململكة بها عدد
كبري من الجامعات الحكومية
تصــل إىل  28جامعة ،مزودة
بمراكز بحــوث ومخصصات
لألبحاث واملعامل والتجهيزات
املتقدمة ،كجامعة امللك عبدالله
للعلوم التــي تركز عىل البحث
العلمــي ،وكل ذلــك يعد من
منجزات اململكة .
وأفاد الدكتور عبدالرحمن
العاصمي أن مبــادرة البحث
والتطوير هي إحدى مبادرات

النظام تأتي ضمــن خطوات
عمــادة التعليــم االلكرتوني
وتقنية املعلومــات يف التطوير
الربامجــي والتقنــي ملواكبة
تقنيات العرص الحديث ،بهدف
تمكــن النارشيــن والباحثني
يف الجامعة مــن توثيق وحرص
نتاجهم البحثــي والعلمي من

سوق العمل السعودي وفق
رؤية . " 2030
ووقــع عميــد الجودة
واالعتماد األكاديمي الدكتور
أســامة بن حســن عارف،
وأســتاذ الكــريس املكلف
الدكتــور غازي بــن عبد
العزيز السدحان عقد اإلتفاق
أمس بمقر املدينة الجامعية .

جانب من اجتماع الوزراء بجامعة الدول العرب�ية

التحول الوطني لرؤية اململكة
 ،2030وهذه املبادرة تحتضنها
وزارة التعليم ،وخصصت لها
ميزانية ضخمــة تصل إىل 6
مليارات ريــال  ،مبينًا أن هذه
املبادرة ستكون معنية بالبحث
العلمــي وتطوير البحوث ذات
العالقة باالقتصاد املعريف .
وع ّد معاليــه هذه املبادرة
إحدى مبــادرات التحول التي
تهدف إىل تحويل هذه األبحاث
إىل منتج يسهم يف نمو اقتصاد
اململكــة العربية الســعودية
بشــكل خــاص ،واالقتصاد

جامعة جازان تطلق نظام "النتاج البحثي"
أطلقــت عمــادة التعليم
االلكرتوني وتقنيــة املعلومات
بجامعة جــازان نظام " النتاج
البحثــي " الخــاص بعمادة
البحث العلمي.
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أبحاث ومنشــورات ومؤتمرات
يف مختلف املجاالت العلمية عرب
إنشاء واجهة إلكرتونية لحرص
الحركة البحثيــة والعلمية يف
الجامعة.
وأشار إىل أن قسم التعامالت
اإللكرتونيــة يعكــف عىل عدة
أنظمة وخدمات تقنية أخرى.

املعريف بشكل عام .
وحول أهمية مؤتمر وزراء
التعليم والبحث العلمي العرب
يف دورته السادسة عرش ،أبان
معايل نائب وزيــر التعليم أن
مثل هذه املؤتمرات تفتح ً
آفاقا
جديد ًة يف النقــاش واملحاور
وتبــادل الخربات بــن الدول
العربية املشــاركة يف املؤتمر
ً
منوهــا بالتوافق الذي حدث
،
حول اختيــار رئيس املؤتمر يف
دورته الجديــدة ،ومتمنيًا له
التوفيق والسداد يف أداء املهام
املنوط بها .

المدينة الطبية بجامعة الملك
سعود تحصل على االعتماد
الماسي الكندي
حصل مستشفى امللك خالد
ومستشــفى امللك عبدالعزيز
بجامعة امللك سعود عىل االعتماد
املايس من هيئة االعتماد الكندية
وهو أعىل درجات االعتماد .
أعلــن ذلك معــايل مدير
جامعة امللك ســعود الدكتور
بدران بــن عبدالرحمن العمر
 ,مبينا ً أن هــذا اإلنجاز يؤكد

مدى عمق الرؤية االسرتاتيجية
للمدينة الطبيــة بجامعة امللك
ســعود  ،من خالل ارتباطها
بمؤرشات واضحــة  ،للقياس
وفــق أعىل معايــر الرقابة يف
املنشآت الصحية العاملية .
وهنأ معاليه جميع منسوبي
املدينة الطبية بالجامعة عىل هذا
اإلنجاز .

جامعة طيبة ُتنظم حملة "مع ًا نحو بيئة
مستدامة"
نظمــت إدارة التشــغيل
والصيانــة بشــطر الطالبــات
بجامعة طيبــة باملدينة املنورة,
حملة "معا ً نحو بيئة مستدامة"
وذلك لتبادل األفــكار ومعالجة
قضايا البيئة الجامعية التي تتعلق
بأعمال النظافة والصيانة ,لتعزيز
دور إدارة التشــغيل والصيانة
يف اســتدامة منشــآت الجامعة
والحفاظ عليها لألجيال القادمة.
وشــكرت عميدة الدراسات
الجامعية بالجامعــة الدكتورة
إيناس طه ،معــايل مدير جامعة
طيبة الدكتور عبد العزيز الرساني
عىل دعمــه الالمحدود لشــطر
الطالبــات ،والخدمــات املقدمة
للطالبات ســواء كانت يف الربامج

التعليميــة ،أو يف مباني ومرافق
الجامعة.
وقالــت الدكتــورة طه  :إن
الحملة تهــدف للحفــاظ عىل
الشكل الجمايل للمدينة الجامعية
ومرافقها ،وتكوين رؤية واضحة
عن املحافظة عىل مرافق الجامعة
واملواقع التابعة لهــا من ناحية
الصيانــة والتشــغيل والرتميم
وإعــادة التأهيل ،كذلــك إدارة
تقنني تكاليف عمليات التشــغيل
والصيانــة يف املدينــة الجامعية
واســتقطاب وتأهيــل الكفاءات
املتخصصة ,مفيــد ًة أن الجامعة
تطمح إىل أن تكون إدارة التشغيل
والصيانة بيتــا ً للخربة يف مجال
الصيانة والتشغيل إلعادة وتأهيل

املرافق ،وتسعى الجامعة لتوفري
بيئة جامعيــة راقيــة والعمل
عىل تحقيــق أفضــل الخدمات
والتطلعات.
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دع القلق "قلق اإلختبارات"
من القلق مفيــدة للحفاظ عىل
توازن الذات والحفاظ عىل األرسة
والحفاظ عليهــا والقيام بأداء
الواجبات املناطة باإلنسان ،لعلنا
نؤكد القول بأن القلق البســيط
والعــادي والطبيعي هو بمثابة
حافز وداعم ودافع...
د.أحمد علي المعمري
قسم علم النفس
كلية الرتب�ية

قبل البدء..

والقلق الــذي تعده محبطا
ومثبطــا للطالب/الطالبــة،
الدراس /الدارسة؟ وهو ما شاع
تحت عنوان (قلــق االختبار) يا
ترى ما ماهيته  ...ما أعراضه...
ما أرضاره  ...كيف نقي أنفسنا
منه  ...وكيف نعالج ونرشد من
يعاني منه؟

القلــق أنواع ومســتويات
منها ما هو مريض ومنها ما هو
دافعي وطبيعي ،وقلق االختبار
يف املســتويات الدنيا والعادية
أحيانا قــد يكون مفيــدا وقد
يتحول إىل ضار أو غري املفيد إذا
زاد عن حده ونقصد بـ(زاد عن
حده) إذا أعاق اإلنسان عن األداء
وكان حجر عثرة...

تلك أســئلة تحتاج لوقفات
كثرية ومتســع من الوقت انما
ونحــن يف موســم اختبارات
سنتحدث ملاما وعىل عجل لنجيب
عن بعض تلك األســئلة بطريقة
املثاقفة والتثاقف والحوار العابر،
وقد نعود إللقاء الضوء عىل القلق
عموما وقلــق االختبار خاصة يف
مقالة علمية وموثقة...

وهنا يجب أن نشــر إىل أن
القلق مثل (زيت الطبخ) يدخل
يف كل أو جــل االضطرابــات
واألمراض العصبية والذهنية.

لنذهب إىل اإلعراض واملظاهر
واملــؤرشات الدالــة عــى قلق
االختبار.

ونذكر هنا أن نســبة قليلة

لقلق االختبار مجموعة من
األعراض الجســمية والنفسية

واملعرفية منها- :
 التوتر بل والتوتر الشديد رسعة الغضب الرسحان عدم القدرة عىل الرتكيز عدم الراحة الشعور بعدم االستقرار الرغبة يف الذهاب إىل الحمامأكثر من املعتاد
 النظرة السلبية للذات انخفاض الثقة بالنفس التنمل أحيانا رسعة االنفعال واالستثارة ضعف القدرة عىل االستيعابوالرتكيز
 الشعور باإلحباط الخوف من الفشل التوقعات السلبية الصداع والشعور بالدوار الشعور بالغثيان والرغبة يفالتقيؤ
 رعشة اليد الغشاوة والتشوش البرصي رعشة يف األطراف وخاصةاليدين
 التعرق والشعور بالربودة أوالحرارة يف األطراف
 آالم يف البطن يرتاوح بنياإلمساك واإلسهال
 قشعريرة يف الجسم اضطراب النبض وزيادة يفدقات القلب
 -طنني يف األذن

جامعة المبادرات والدعم
د .فاطمة محمد الفريحي
عميدة كلية التصاميم
واالقتصاد المنزلي

من منطلق إيمــان جامعة
القصيم بالدور الحيوي للجامعة
يف خدمة املجتمع كوظيفة رئيسية
للجامعــة ،عملت عىل اســتثمار
مواردها وإمكانياتها يف ما يخدم
املجتمع ويسهم يف حل مشكالته
وتطوير البيئة الخدمية للمجتمع
الخارجــي ،والعمــل عــى أن
تتجاوز خدماتها حدود مجتمعها
األكاديمــي لتصــل إىل املجتمع
الخارجــي وتلبيــة احتياجاته
التنموية ،ومن هنا بادرت عمادة
خدمة املجتمع بتوجيه من معايل
مدير الجامعة بتبني درع معايل
مدير الجامعة لخدمة املجتمع.
لهذا حظيت عمــادة خدمة

املجتمع – وللــه الحمد -بدعم ال
محدود من معايل مدير الجامعة
نابعا ً مــن إيمانه وقناعته بأهمية
رسالة الجامعة يف خدمة املجتمع
وتفعيــل دورهــا يف الخدمات
املجتمعية وتنمية الدور املجتمعي
لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها
واالرتقــاء بها ،بشــكل يعكس
االهتمــام باســتثمار العنرص
البرشي وإعداد القيــادات التي
تواكب متغريات العرص.
إن تدشــن هــذه املبادرة
له دور فعــال يف خلــق حراك
تنافــي إيجابي بــن الكليات،
والضبط النوعي واملتميز لألعمال
والخدمــات املجتمعيــة تحقيقا ً
ألهــداف وطموحــات الجامعة
والــذي ينعكس حتمــا ً عىل رفع
مستوى الكليات.
ويأتي هذا التكريم للمبادرين
والداعمني تحفيزا ً لجهودهم بنا ًء
عىل تزايد اهتمام الجامعات عامليا ً
بشكل عام والجامعات السعودية
بشــكل خاص بالوظيفة الثالثة
للجامعة بخدمة املجتمع فمن أهم
األسس التي تعمل عليها الجامعة
هــي رفــع مســتوى الخدمات
املجتمعية وتحويلها إىل ممارسات
وتعزيزها من خالل ربط الكليات
باملجتمع الخارجي وتعميم ثقافة
خدمة املجتمع عرب وسائل التواصل

وهناك الكثري من األعراض
األخرى الدالة واملؤرشة عىل قلق
االختبار ،لذا يجب اإلشارة إىل أن
قلق االختبار يخضع ملبدأ الفروق
الفردية لذا نجد أن هذه األعراض
ليست بنفس الدرجة واملستوى
وال حتى بالنوعيــة لدى جميع
من يعاني من اضطرابات (قلق
االختبار) ...
أي أن األعــراض بعضها قد
يصيــب (س) وال يصيب (ص)
والعكــس وارد أيضا( ،بإمكان
الطالب/ة مالحظة أهم خمســة
أعراض تنتابه ويناقش نفســه
أو أحد املختصني يف علم النفس)
للوصول اىل عالج ووقاية.
ملاذا يقلق الطالب/ة؟
يف الحقيقة هناك أســباب
كثرية تفرس أو تجيب عىل سؤال
ملــاذا يقلق الطالــب/ة ...منها
أسباب متعلقة بالطالب وإعداده
للحيــاة والخــرات والتجارب
الحياتية املبكرة وأسباب أخرى
مرتبطة باملؤسســة التعليمية
بكل مفرداتها (نظام الدراســة،
نظــام التقويم وآلياتــه ،املعلم
وطــرق األداء) ومنها ما يتعلق
بالتخصــص وصعوبتــه أو
ســهولته ومنهــا مــا يرتبط
بعادات االســتذكار والخربات

والتجارب الدراسية لدى الفرد،
ومنها مــا يتعلــق بالضغوط
الحياتية واالقتصادية والثقافية
واالجتماعية والحديث يطول يف
هذا الجانــب ،ولكن ما النصائح
العجىل التــي ينبغي ذكرها هنا
لعلها تفيد الطالب/ة؟
محطات (وقفات) تســاعد
الطالــب/ة يف تجــاوز قلــق
االختبار:
 ثق بالله بجــد ((أمن يجيباملضطر إذا دعــاه)) صدق الله
العظيم
 توكل عىل الله وثق بنفسك والتجعل التوكل عىل الله شــكليا
ولكــن ليكن عميقــا وحقيقيا
وصادقــا ((ومن يتوكل عىل الله
فهو حسبه)) صدق الله العظيم
 إجتهد وجد وذاكر مبكرا (منبداية العام الدرايس)
 اعتمد عىل نفسك وفكر بطرقتناســبك للتغلب عــى أخطاء
ومتاعب الدراسة
 اســتفد من تجارب وخرباتالسابقني
 ركز عــى النجــاح وال تهتمبالفشل
 تجنب التوقعات السلبية كن إيجابيا يف حياتك وتوقعاتك تفاءل وتجنب التشاؤم اقرا برتكيز -كن هادئا ومطمئنا

 اشــعر بقيمتــك وركز عىلمواطن القوة لديك
و ٌطن نفســك عــى مجابهة
الصعاب
 اخترب قدراتــك وثق أن لديكقدرات ومهارات النجاح والتميز
فقط اهتم بها
 ال تمارس احتقــار الذات ابدامهما كانت الصعاب والعقبات
 ال تقــف عنــد النصائــحواإلرشادات اللفظية فقط ولكن
انتقــل إىل مجابهــة الصعاب
سلوكيا ..عمليا ..فعليا ..ممارسة
الوقفة األوىل:
تذكر ((ان الله ال يضيع أجر
من أحســن عمال)) صدق الله
العظيم ،واعرف أنك تستطيع إذا
أردت.
مــارس أقــوال وأفعــال
وســلوكيات التميــز والنجاح،
وأخــرا ا ُ ْر ُن بناظريك إىل العليا
ألنك خليفة الله يف األرض.
خليفة من؟
خليفة الله يف األرض
الوقفة الثانية:
قلق االختبار مكتســب وكل
سلوك أو عادة أو مشكلة مكتسبة
نستطيع التخلص والتعايف منها..
ثقوا بالله ثم بأنفسكم وسريوا إىل
نوافذ النجاح ،ستنجحون واأليام
بيننا.

"التعايش مع مرض السكر والوقاية منه"
االجتماعي ،كما تهدف إىل تحفيز
األعضــاء والطلبة إىل االنخراط يف
مســؤوليات املجتمع والعمل عىل
وضــع آليات ومعايري لتحســن
وتطوير عمل الخدمات املجتمعية
ودعم برامجهــا لتحقيق التنمية
املستدامة والعمل عىل التقريب مع
املؤسســات العامة والخاصة عرب
التدريب والتأهيل واملســاهمة يف
بناء رشاكات للوصول إىل معايري
الجودة العامليــة يف مجال خدمة
املجتمع.
و يأتي هــذا التكريم محفزا
للكليات وفريق العمل لبذل املزيد
من الجهود يف سبيل الوصول إىل
الخدمات واملشاركات املجتمعية
التي تنشدها الجامعة ألننا نهدف
إىل خلق رشاكــة حقيقية وتوأمة
بــن الجامعة ممثلــة بالكليات
ومجتمع القصيم وخارج القصيم.
والجامعــة غنيــة باملبــادرات
التوعويــة والتثقيفية والصحية
التي تم إطالقهــا عىل مدار العام
للتواصــل مع مختلــف رشائح
املجتمع.
وبهذه املناسبة أتقدم باسمي
واســم كافة فريق عمــل كلية
التصاميــم واالقتصاد املنزيل عن
عظيم شكرنا وامتناننا ملعايل مدير
الجامعة وعمــادة خدمة املجتمع
عىل دعمهم وتشجيعهم.

منال عبداهلل الحربي
طالبة كلية الصيدلة

يشــهد املجتمع السعودي زيادة
ملحوظــة يف اإلصابــة بمرض
الســكر ،وهذا يرجــع إىل عدة
ّ
التغي يف أسلوب
أســباب منها:
ّ
الحياة ،ومــا تبعها من متغيات
يف أسلوب الغذاء ،والعيش ،حبّ
الرفاهية ،ق ّلــة الحركة البدنيّة،
العوامــل الوراثية ،والســمنة
املفرطة ،ثم املشــاكل النفسية
العصبيّة.
وحتى الوقت الراهن ،لم يتمّ كن
العلــم من الكشــف عن جميع
أرسار هذا املــرض ،أو القضاء
بشكل دائم.
عليه
ٍ

ٌ
مرض
املفهوم الســكري :هــو
مزم ٌن يصيب مختلــف الفئات
العمرية ،يحــدث نتيجة زيادة
نسبة السكر يف الدم ،وذلك بسبب
الخلل يف كمية هرمون اإلنسولني
املفرزة من البنكرياس ،حيث ّ
إن
هذا الهرمون يساعد عىل دخول
السكر من الدم إىل خاليا الجسم
حتى تتم ّكن من االستفادة منه.

واتباع الوقاية الالزمة له.
وال تعنــي اإلصابــة بمــرض
السكري ّ
توقف أو نهاية الحياة،
حيــث أن مريــض هــذا الداء
يستطيع التعايش معه من دون
أذىً أو رضر ،ولكــن هذا يحدث
إذا اتبع املريض أساليب الوقاية
األساسيّة املرشــدة له بواسطة
الطبيب ومنها:

هنــاك نوعان رئيســيان ملرض
الســكر وهما :حالة عدم إفراز
البنكرياس لإلنسولني ،أو إفرازه
بكميات قليلــة وهذا يصيب ٪٥
  ٪١٠من مرىض داء السكري،وهو ما يطلق عليه النوع األول.

تناول الغــذاء الصحي باختيار
األطعمة األقل يف نســبة الدهون
والســعرات الحرارية ،األعىل يف
األلياف ،والرتكيــز عىل الفاكهة
والخرضاوات والحبوب الكاملة و
االنتظام يف مزاولة النشاط البدني
وتجنب الوزن الزائد .

حالة إفراز البنكرياس كميات غري
كافية من اإلنســولني ،أو عندما
تقاوم الخاليا اإلنسولني ،ويصيب
حــوايل   ٪٩٥ - ٪٩٠من مرىض
داء السكري ،وهو ما يطلق عليه
النوع الثاني.
بالتايلّ ،
فإن تجمّ ــع الجلوكوز
يف الجســم يؤدي إىل العديد من
األمــراض ،وإحــداث أرضار يف
جسم اإلنســان ،فمرض السكر
ســواء أكان من النوع األول أو
النوع الثاني ،أم ٌر ال يســتهان به
ويع ّد خطريا ً ووجب الحذر منه،

باالضافــة إىل أهميــة إجــراء
الفحوصــات الالزمــة يف حال
إصابتك بالسكري منها :
 قياس ضغط الدم قياس الوزن فحص القدمني كل  ٦شهور فحص الســكر الرتاكمي كل ١٢-٦شهرا ً
 فحص الكولســرول الدهونالثالثية
 فحص الكليتــن والعينني كل ١٢شهرا ً .

صحيفة
جامعة
القصيم

التمريض ..
أهم وسائل
عالج المريض

رأي
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بوح أمينة
مكتبة

كاريكاتري

أ .مريم المطريي
أمينة مكتبة كلية العلوم
واآلداب بالبدائع

أوصاف فهد العضيب
طالبة كلية التمريض

يف نظر اآلخريــن جميع
الوحــدات تعمــل إال املكتبة
حاولــوا التقليل من شــأنها
ولكنني اآلن أرى غري ذلك.
التمريــض هــو أحــد
التخصصات الطبية التي تعتني
بصحة املريــض والتخفيف من
أمله.
ويُعترب التمريض أيضا ً من
التخصصــات املســاعدة ملهنة
ُ
حيث يُساعد أخصائي
الطبابة،
التمريــض الطبيــب يف تقديم
وســائل العالج للمريض ،مثل:
اإلبر ،واألدوية ،إىل جانب مراقبة
حالته الصحيــة ،ومد الطبيب
بالكشــوفات الطبيــة الالزمة،
وامللف الصحي لك ّل مريض.
ومن هذا املنطلق تأسســت
كليــة التمريــض يف جامعــة
القصيــم يف العــام الــدرايس
 2010/2009وتعد أول كلية
تمريــض يف اململكــة العربية
الســعودية التــي تبنت منهج
التعليم املبني عىل حل املشكالت
مع الرتكيز عــى أهمية التكامل
بني تخصصات العلوم األساسية
والعلوم اإلن ســانية مع العلوم
التمريضية.
وتلتــزم كلي ــة التمريض
بتكريس نفســها لتعزيز مهنة
التمريض وطنيا.
وتتضمّ ن العملية التمريضية
مجموعة من الخط وات املن ّ
ظمة،
واملرتابطة لتقديــم االهتمام إىل
املريض.
وهــذه العملية تُســاعد
املمــ ّرض عــى الرتكيــز عىل
اهتمامات املريــض ،وتتضمّ ن
هــذه العملية فوائــد مختلفة،
ومنهــا املرونــة يف العمل مع
التفكري الجيــد؛ ّ
ألن هذا يتع ّلق
بحياة املريض.
ث ّم تنظيــم معالجته ،وبعد
ذلك يتــ ّم االتّصال مع املريض،
والتواصل معه ،وأيضا ً تعمل عىل
تقييم األعمال التمريضية.
وحتى يحصل املريض عىل
نتيجة أفضل ،يجب عىل املمرض
أن يتّبــع خطــوات التمريض
بالرتتيب ،حتى ال يلحق الرضر
به.

املكتبة هي قلــب الكلية
النابــض تعــج بالحركــة
..والسيما حركة العلم والعقل
والحــرف هي العالــم اآلخر
للمتعة والعمل معا ً

الهيدروجني وقود المستقبل

عبداهلل العواد
طالب كلية العلوم واالداب
بعقلة الصقور

الهيدروجني وقود املستقبل،
هكذا كان عنــوان مرشوع تخرج
طــاب قســم الفيزيــاء بكلية
العلــوم واآلداب بمحافظة عقلة
الصقور  للعام .2017
عنوان مثــر لالهتمام دعونا
نفصل بلمحات بسيطة عن أهمية
الهيدروجني واســتخدامه كطاقة
بديلة واالســتفادة من البرتول يف
مجاالت أخرى كالصناعة.
فعــى مســتوى الــدول
والحكومــات أصبحــت فواتري
الطاقة باهظــة الثمن ،زيادة عىل
ذلك التلوث البيئي الذي يهدد حياة
املخلوقات الحية عىل وجه األرض
وال ننىس الهدر الكبري للبرتول

ومشتقاته.
حيث يســتهلك العالم حوايل
 95مليون برميل يوميا من البرتول
حسب التقرير الشــهري لوكالة
الطاقة الدولية لعام 2016
العالم بباحثيه وعلمائه يخطو
خطــوة جادة للبحــث عن بديل
متجدد يحافظ عــى البيئة بأقل
التكاليف املمكنة.
ولعل العالم سيشــهد والدة
حضــارة جديــدة يف الطاقة إنها
حضارة الهيدروجني.
وتأتي أهمية الهيدروجني بأنه
مصدر نقي وانبعاثاته غري ضارة
عند احرتاقه.
وقد أجريت التجارب املعملية

وتم فصل الهيدروجني بواســطة
التحليل الكهربي للماء
حيــث تعتــر من أبســط
التجارب يف هذا املجال.
إال أن هذه التجارب واألبحاث
التي أجريت ال تزال يف تطور ولم
تجد الحل األمثل الستخدامه بأقل
التكاليف.
استخدام الهيدروجني كطاقة
هو بمثابة الحلم لهذا العالم ولكنه
ليس مستحيالً
ولك أن تتخيل العالم بال تلوث
بيئي وكيف ســينعكس ذلك عىل
طبيعــة األرض واملخلوقات التي
تعيش عليها.

التوفيق بني الدراسة والحياة
أمرية فهد الشارخ
طالبة كلية الصيدلة

هــل أســتطيع أن أوفق بني
الدراسة والحياة؟
البد مــن كل طالب جامعي أن
يتســاءل بينه وبني نفسه هل حقا ً
أســتطيع التوفيق بني دراســتي
والحياة؟ وكيف أفعل ذلك؟
يف البداية التوفيق بينهما عبارة
عــن معادلة؛ فمــا إن تتوصل إىل
الطريقة املناســبة تستطيع حلها
بسهولة:
 كــن واضحا ً مع نفســك؛ما الذي دعاك للتفكــر بمثل هذا

الســؤال؟! ما أهدافــك التي تريد
التوفيــق بينها؟! ومــا الذي تريد
الوصول إليه؟!
حدد هدفــك؛ فلن تتمكن منالوصــول إىل أي يشء مالم تحدد
الهدف الذي تريد تحقيقه.
 حدد ما الذي يجب عليك فعلهوتجنبه؛ أبرز عاداتك الجيدة ،وحدد
العادات التي تريد التخلص منها.
ً
أهدافا دراســية
  ابدأ؛ اخرتصغرية تســتطيع فعلها ،وما الذي
تريد االنتهاء منه اليوم؟

ال تضيع يومــك بالتفكري يف
البدء بدراسة كم هائل ويف النهاية
ً
أهدافا مريحة
قد ال تبدأ أبداً ،حدد
لك تستطيع فعلها وخذ فرتات من
الراحــة كل مــا انتهيت من هدف
صغري .وتذكر دائما ً أنك تســتطيع
فعل ما تريد إذا كانت لديك اإلرادة
الحقيقة لذلك.
وتذكر أن الحياة التي تســعى
إليها ليست فقط يف املستقبل وإنما
اآلن أيضاً؛ فال تنىس أن تعيشها كما
تحب.

هي بســتان الفكر الذي
تجلت به األزهار عىل هيئة كتب
املكتبــة قبلــة القــراء
واملثقفني والكتاب  ...وعشــق
سياحة العقول
هي مكان اسرتخاء النفس
يف عالــم اإلبــداع  ...تحتوي
الثروة الحقيقية عصارة أفكار
املفكرين والعلماء هؤالء الذين
أفنــوا حياتهم لينــروا ظالم
الجهل بالعلم.
هؤالء الذين حلمت يوما ً ما
أن يكون يل مكان بينهم لكنه
لم يتحقق.
املكتبة  ..الكتاب  ...املحربة
متعة من نوع آخر وعالم
خيايل ينســيك من أنت لتكن
أنت الكتاب الذي تقرؤه أو ربما
الكاتب !! ترسح بخيالك لتبتعد
عن عالم الواقع الذي سيطرت
عليه أهواء البرش ومشاغلهم !
هي بيتي اآلخر الذي اجد
فيه األنس مع بناتي الطالبات
وأبنائــي الكتــب !! املكتبة
أهزوجة فرح ومشاعر سامية
تشعرك أن العلم باق إىل قيام
الساعة
املكتبــة ضجيجها جمال
وهدوؤهــا جمــال  ...وهي
مصدر الجمال فال جدال !!!!!
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زارته صحيفة الجامعة

سكن الطالب الجامعي يوفر بيئة مثالية للتحصيل العلمي للطالب
أكرث من  25برنامج ًا علمي ًا وثقافي ًا ورياضي ًا واجتماعي ًا ُيجرى أسبوعي ًا بالسكن
يعد ســكن الطالب يف أي
جامعة أحد العوامل األساسية
يف توفري املنــاخ للطالب ،حتى
يتفرغوا للتحصيــل العلمي،
بكل ســهولة ويرس ،ومن هذا
املنطلق حرصت اإلدارة العليا
لجامعة القصيــم عىل توفري
سكن جامعي مناسب لطالبها،
وذلك وفق املواصفات املعمارية
الحديثة ،كمــا زودته بمرافق
متكاملــة ،ودور ترفيهيــة
الســتغالل وقت فراغ الطالب
فيما يفيدهــم ،وانطالقا ً من
أهمية الســكن قامت صحيفة
الجامعة بزيارة لسكن الطالب
داخــل املدينــة الجامعية يف
املليداء  ،حيث تجولت بمختلف

أقســام الســكن ووقفت عىل
خدماته وأنشطته.
وخالل الجولــة اطلعنا
عــى الجهود التــي بُذلت يف
توفري البيئة املثالية يف ســكن
الطــاب وتقديــم الخدمات
املساندة لهم  ،و املرافق األخرى
امللحقة بالســكن ،و األنشطة
الطالبية(علمية،ثقافية ،أدبية،
رياضيــة) التي يمارســها
الطالب خــال أوقات الفراغ،
عرب املرافق التــي هيأتها لهم
عمادة شــؤون الطالب ممثلة
يف إدارة الســكن والتي تبذل
جهودا ً جيدة مــن أجل توفري
املناخ املناسب للطالب.

 16مبنى في السكن
بمجموع عدد الغرف 1504
ويقام يف الســكن أكثر من
 ٢٥برنامجــا ً علميــا ً وثقافيا ً
ورياضيــا ً واجتماعيا ً يجرى
بصورة أســبوعية ،وذلك عرب
عدة لجان تم تكوينها بصورة
علمية وعمليــة ،تضم عضوية
عدد من الطــاب ،وأبرز هذه
اللجان التي تضلع باألنشــطة
الطالبية الثقافيــة والعلمية
والرياضيــة واألدبيــة ولكل
لجنــة من هذه اللجــان مهام
تضطلع بهــا وفق تخصصها،
حيث تعمل هــذه اللجان كافة،
يف تناسق ،وتناغم تام ،من أجل
إبراز مواهب وإبداعات الطالب،
بصــورة تمكنهم مــن تنمية
مهاراتهم املختلفة ،ورفع الوعي

لديهم.
وترتكز الربامــج العلمية،
واألنشــطة الطالبية عىل عدة
أهــداف تقــوم عــى التميز،
وإرشــاد الطالب  ،مع غرس
روح التنافــس الرشيف بينهم
واالســتفادة القصــوى من
مخرجاتها ،وذلك نســبة إىل أن
األنشطة الرياضية واالجتماعية
والرتفيهية تســهم يف تطوير
وبناء طالب اإلسكان الجامعي
وتعمل أيضا ً عىل رفع مستوى
الوعي لديه ،وذلك باســتخدام
أحدث الطــرق واألســاليب
والتقنيــات الحديثة ،وهذا من
شــأنه أن يرفع مــن مهارات
وقدرات الطالب الجامعي.

بيئة مثالية للسكن
إنشاء سكن الطالب تم وفق
التصاميم املعمارية املناســبة ،
والذي يحــوي  16مبنى حيث
يشتمل كل مبنى عىل  ١٢جناحاً،
ويضم املبنى الواحد  ٩٤غرفة،
كل غرفة مصممة بطريقة مريحة
تتناسب مع احتياجات الطالب،
حيث يبلــغ مجموع عدد الغرف
١٥٠٤يف جميــع املبنى الواحد،
مع مراعــاة وجود مســافات

مرافق رياضية وترفيهية

مناســبة بــن غرفــة وأخرى
وصاالت موزعة توزيعا ً جغرافيا ً
يف مختلف وحدات املبنى ويصل
عدد الطالب يف املبنى الوحدة إىل
أكثر مــن  ٨٠٠طالب ،وهو عدد
يتناســب مع حجم املبنى ،كما
ُزودت املباني بمصليات تتناسب
مع عدد الطــاب ألداء فريضة
الصــاة ،باإلضافــة إىل مصىل
رئيس يف " الخيمة"

ويهتــم الســكن الطالبي
بالجوانــب الرتويحية والرتفيهية
للطالب ،وهو جانب مهم يرتك أثرا ً
إيجابيا ً يف نفــوس الطالب ،ومن
أبرز املرافق يف هذا الصدد:
 نادٍ ريايض نادٍ ثقايف -نادٍ للقراءة (مكتبة )

باإلضافة إىل "ميني ماركت"
ومقهى ومغســلة مالبس ،فضالً
عن ذلك فهناك عدة مرافق تحت
اإلنشاء وهي :
مطعم  ،ومسجد وعيادة طبية
 ،نشاط ثقايف وعلمي مكثف

برامج اجتماعية
وقد نظمت عمادة شــؤون
الطــاب ممثلة بإدارة الســكن
خــال الفصل الــدرايس األوىل
برامج اجتماعيــة عديدة  ،منها
إقامة رحلة عمرة لـ  ١٥٠طالباً،
باإلضافة إىل تنظيم أكثر من عرش
زيارات داخــل منطقة القصيم،
شــملت عددا ً مــن محافظاتها،
ومعاملها  ،التاريخيــة ،والرتاثية
،والســياحة التــي تتميــز بها
املنطقة ،حيث شــملت الزيارات:
قرية املذنب الرتاثية ،عيون الجواء،
البكرييــة ،ومعالــم أخرى بعدد
من املحافظات ،وقــد كان لهذه

الزيارات أثر طيــب عىل نفوس
الطالب ،تمكنوا عربها من الوقوف
عىل املزايا واإلمكانيــات الهائلة
التي تتمتع بهــا منطقة القصيم
،تاريخيا ً وسياحيا ً وزراعياً.
بإلضافة لرحالت خارجية،و
برامــج رياضية ،و األنشــطة
العلميــة ،والثقافية األخرى التي
توسع من مدارك الطالب بصورة
عامة.
و توفر يف السكن وسائل نقل
لطالب الســكن (حافالت) ما بني
السكن ،ومبنى الكليات.

مكتبة سكن الطالب

مدير الجامعة يوجة ببناء مسجد في سكن الطالب

الجديــر بالذكــر أن معايل
مدير الجامعة األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود ،وجه
خالل ببناء مسجد يف مقر سكن
الطــاب ،وذلك خــال الزيارة
التفقدية التي قــام بها معاليه

مؤخرا ً للسكن ،حيث وقف خاللها
عــى احتياجات الطــاب ،وعىل
جودة الخدمات الســكنية التي
تُقدم لهم ،وســبل توفري وتهيئة
الجو املناســب لتحقيق أهدافهم
الدراسية.
جلسات مجهزة بسكن الطالب

مغلسة مالبس سكن الطالب

أحد مباني السكن الجامعي

تزويد المباني بمسارات خاصة للمعاقني

صحيفة
جامعة
القصيم
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مجتمع الجامعة
 تجديد تعيني الدكتور عبدالله بــن محمد بن عيل العامر وكيالًلكلية العلوم واآلداب بمحافظة املذنب للشؤون التعليمية.
 تجديد تعيني الدكتور عادل بن خلــف الطويرقي وكيالً لكليةالطب والعلوم الطبية بمحافظة عنيزة للمرحلة الرسيرة.
 تكليــف الدكتور فهد بن محمد املنصور وكيــاً لعمادة تقنيةاملعلومات.
 تكليف الدكتور مســاعد بن عبدالله الفــرة وكيالً لكلية العلومواآلداب بمحافظة عنيزة.
 تكليف الدكتور عبدالله فائز الصائغ رئيسا ً لقسم الطب البيطريبكلية الزراعة والطب البيطري.

عمادة تقنية المعلومات تزود
القاعة بأجهزة االتصال المرئي
()VCR
زودت عمادة تقنية املعلومات
ضمن جهود الجامعة لرفع كفاءة
التســهيالت يف املرافق التعليمية،
عدد ( )100قاعة دراسية بعدد من
الكليات ،بأجهــزة لالتصال املرئي
واملضخات الصوتية والســماعات
والربوجيكــرات ،وذلــك لنقــل
املحارضات الدراســية ،والندوات
العلميــة بــن أقســام الطالب
والطالبات ،حيث تم تخصيص هذه
القاعــات لالتصال املرئي ()VCR
كمرحلة أوىل نحــو تطوير جميع
القاعات الدراسية.
ويتميــز هذا املــروع الذي
يُنتظــر تدشــينه خــال الفرتة
القادمة ،باملواصفات الفنية املتقدمة
التي تقلل من اســتهالك الشبكة،

والنقل بدقة عاليــة ،باإلضافة إىل
التسهيل عىل أعضاء هيئة التدريس
يف تنقالتهم بني القاعات والكليات،
كما يتضمن املــروع ميزة البث
خارج الجامعة عند الحاجة.
ويســتطيع الفريق املخصص
إلدارة هذا املرشوع التحكم عن بعد
يف تســهيل وإدارة وحل املشكالت
املتعلقة به ،حيــث يمتلك األدوات
الالزمة لذلك ،بعــد أن تم تجهيز
القاعــات بأحدث األجهــزة التي
تساعد عىل نقل الصوت والصورة
بأعىل درجات الدقة والوضوح مما
يســاهم يف توفري الجهــد والوقت
ويحقق أقىص درجات االســتفادة
من النــدوات واملحارضات العلمية
لكل من الطالب والطالبات.

 تعيني الدكتور وليد بن محمد الغامدي رئيســا ً لقسم البرصياتبكلية العلوم الطبية التطبيقية.
ً
مرشفا عــى مركز التعاون
 تكليــف الدكتور محمــد الدغرييوالعالقات الدولية.

بهدف توعية المجتمع بأهمية اإلسعافات األولية

كلية الطب ٌتقيم حملة "ومن أحياها" بمجمع العثيم
مول بربيدة
سلطان الربدي:
أقامت كلية الطب بالجامعة
بالتعــاون مع عمــادة خدمة
املجتمع حملة اإلسعافات األولية
تحت شــعار "ومــن أحياها"
بهدف تثقيــف وتوعية املجتمع
بكيفيــة القيــام بأســس دعم
الحياة  ،وتوعيــة الــزوار عن
الحاالت التي قد تواجههم باملنزل،
وذلك بمجمع العثيم مول بربيدة،
ليومي الخميس والجمعة املوافق
1439 / 4 / 11 - 10هـــ
بحضور ســعادة وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي
األســتاذ الدكتور أحمد الرتكي
وعميد كلية الطب الدكتور احمد
العمــرو ،وعميد عمــادة خدمة
املجتمــع الدكتــور عبدالرحمن
النصيان.
كمــا احتــوت الحملة عىل
عدة أركان منها اإلنعاش القلبي
الرئــوي ،واختنــاق األطفــال
والكبار ،واإلنعاش القلبي الرئوي
للرضع كذلك اختنــاق الرضع،
والحــروق ،واإلغمــاء والرصع،
باإلضافة إىل الكســور وإصابات
الــرأس ،والجلطــة القلبيــة
والدماغية ،والتي القت إقباال كبريا

من الزائريــن و تمت اإلجابة عىل
استفساراتهم من قبل استشاري
التخدير والعناية املركزة الدكتور
مجدي البابيل األســتاذ املشارك
بقسم الجراحة والطوارئ.
من جانبه قــدم عميد الكلية
شــكره وتقديــره لجميع من
ســاهم يف العمل التطوعي ،من
طالب السنة الخامسة يف الكلية،
املشاركني يف هذه الحملة ،بهدف
رفع مســتوى الوعي لكافة أفراد
املجتمع ،يف كيفيــة التعامل مع
الحاالت الطارئة.
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الوقاية خري

د .منصور بن صالح الشريدة

أطفالنا أمانة
يعترب التسمم عند األطفال من املشكالت الصحية
التي تؤرق املجتمع حيث أثبتت الدراســات العلمية أن
أكثر من  2.5مليون طفل يف العالم يتعرضون للتسمم
سنوي اً.
وىف دراسة تمت مؤخ را ً باململكة العربية السعودية
وجدت أن األدوية كاملســكنات مثل الباراســيتامول
واالسربين وااليبوبروفني وبعض املواد مثل مستح رضات
التجميل واملبيدات الحرشية واملنظفات تمثل  %95.5من
املواد السامة التي يتعرض لها األطفال.
وهنــاك عدة عوامل تعرض األطفــال عاد ًة لخطر
التســمم ،وهي التخزين غري الســليم لألدوية واملواد
الســامة املوجودة يف املنزل واإلهمال من قبل الوالدين
برتك املواد الســامة يف متناول األطفال و ترك األطفال
دون م راقبة أثناء اللعب .
ولذلك من الواجب حفظ األدوية واملواد الســامة يف
مكان آمن بعيدا ً عن متناول األطفال ويف أماكن مرتفعة
أو أماكن مغلقة ،واستخدام عبوات مقاومة للفتح وعدم
إعطاء األدوية إال عن طريق أحــد الوالدين وعدم إغ راء
األطفال لتناول األدوية بحجة أن لها طعما مميزا .
ويجــب أن يتم حفظ املــواد الســامة يف عبواتها
األصلية ،وعدم نقلها يف األكواب املخصصة للرشب أو يف
أواني الطعام ،وعدم تخزين املواد السامة يف نفس املكان
الذي تحفظ فيه مواد الطعــام ،وم راعاة توعية جميع
أف راد األرسة بخطورة األدوية واملواد الكيميائية املوجودة
باملنزل وتحذير األطفــال يف امل راحل األوىل من أعمارهم
بخطــورة ملس أو تناول األدوية أو املــواد الكيميائية،
ورضورة إعادة األدوية وجميع املواد السامة إىل مكانها
فور االنتهاء من اســتخدامها ،وجميــع هذه التدابري
حيوية ومهمة للغاية ملنع التسمم لدى األطفال.
وعند حدوث التسمم ال قدر الله فيجب نقل الطفل
املصاب مبارش ًة إىل املستشــفى  أو االتصال عىل مركز
األدوية والسموم ملعرفة اإلرشادات.
نسأل الله السالمة والوقاية للجميع .
عميد كلية الصيدلة
@dr_alsharidah
m.alsharidah@qumed.edu.sa
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أحد طالب المنح في السكن الجامعي يستعد لإلختبارات بالمذاكرة
تصوي�ر :فهد الضويفري

طالب كلية العلوم يشرحون كيفية صناعة العطور خالل يوم الطالب الذي أقيم في
تصوي�ر :رائد السليمي
بهو الجامعة

طالبة من كلية الطب البشري تقوم بشرح عملي خالل حملة ومن أحياها التي نفذتها
تصوي�ر :سلطان الربدي
الكلية مؤخر ًا في العثيم مول

مقر الدراسات العليا الجديد في كلية االقتصاد واإلدارة
تصوي�ر :فهد الضويفري

تفاعل األطفال بالعيادات البيطرية ضمن حملة توعية وت�ثقيف بضليع رشيد
تصوي�ر :رائد السليمي

طالب كلية الصيدلة يقدمون فحوصاتهم الطبية ألحد المستفيدين خالل حملة "بصحتك
تصوي�ر :رائد السليمي
نهتم لتهتم" الصيف المنصرم

صحيفة
جامعة
القصيم

األنشطة الطالبية
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طالب التربية البدنية يدربون تالميذ المنطقة على بعض
المهارات الحركية واأللعاب الرياضية
عبدالله العبيد:
بمبادرة من قســم الرتبية
البدنيــة وعلــوم الحركة بكلية
الرتبية ،شــارك عدد من طالب
القســم يف زيارات ميدانية لعدة
مدارس بمنطقة القصيم ،وذلك
بهدف نــر وتطويــر ودعم
الرياضة يف املدارس ،وتشــجيع
التالميذ عىل ممارســة الرياضة
بشكل يومي ،ملا يف ذلك من فوائد
صحية وتنافسية تنمي قدراتهم
الجســمية والنفسية ،وتوجههم
نحو بــذل طاقاتهــم الحركية
بطريقــة علمية تقودهم للتفوق
واملنافسة يف املجاالت الرياضية.
وتأتي هذه املبادرة كخطوة
اجتماعية ورياضيــة وتربوية،
تعرب عــن توجهــات الجامعة
بشكل عام ،وكلية الرتبية بشكل
خاص لتقديــم خدمات متنوعة
للمجتمع ،بما يســهم يف تنمية
أجيــال املســتقبل بتزويدهم
بمعلومات رياضية شاملة ،وذلك
ضمن االســراتيجية التي تسري
عليها كلية الرتبية بقيادة عميدها
الدكتور سامي السنيدي ،ورئيس
القســم الدكتــور عبدالعظيم
العتيبي.
وقد اشــتملت املبادرة التي
جــرت بالتعاون مــع إدارات
املدارس ،عىل العديد من الزيارات
التــي قام بها طالب الســنوات
النهائية بالقسم ملدارس منطقة
القصيــم ،لتطويــر الرياضة
املدرسية من جميع االتجاهات،
حيــث أقامــوا دورات تدريبية
عملية ونظريــة ،وقدموا رشحا
وافيــا لألســاليب الرياضيــة

أقامــت عمادة شــؤون
الطالب ممثلة بالنشاط الثقايف،
دورة تدريبية ملدة يوم بعنوان
( تنمية الذات ) وذلك يف القاعة
الجامعية ( ب ) ألقاها الدكتور
عــي الربابعه أســتاذ علوم
السنة بكلية الرشيعة بجامعة
القصيم .وحــر الدورة عدد
من طــاب الجامعة وبعض
أعضاء هيئة التدريس.
وافتتح املــدرب الربابعه
الدورة بالرتحيــب بالحضور
وبمشاركتهم وإعطائهم نبذة
ومقدمة عن تنمية الذات ،ذاكرا ً
املعوقات التي قد تقف يف تقدير
الذات أو تحفيزها واألســباب
التي يســتطيع اإلنسان تجاوز
املعوقات وتكــون عن طريق
التحفيــز ،وتنظيم إدارة الذات

شيء هني

إىل
الصحيحة  ،باإلضافــة
العروض املدرســية باستخدام
أحدث تقنيــات التعليم ،وتنويع
اســراتيجيات التعلم النشط،
فتميزت الحصــص بالتنوع يف
طــرح املوضوعات ،وأســفرت
تلك الزيارات عن بوادر إيجابية
من طــاب القســم ،ما أضاف
للحصص املدرســية والطابور
الصباحي طابعا مختلفا ومتميزا.
وتعددت الزيارات واألنشطة
التــي قدمها طالب القســم يف
املــدارس ،حيث قــام الطالب
مهند الرباك ،بالتنسيق مع إدارة
مدرســة محمد الفاتح االبتدائية
يف مدينة بريــدة ،وبالتعاون مع
مــدرس مادة الرتبيــة البدنية،
بزيارة املدرسة وإلقاء محارضة
علمية تناولت عددا من رياضات
ألعاب القوى ،واملهارات الحركية
التي تتطلبها ومنها الوثب الطويل
والقفــز ،باإلضافــة إىل بعض
األلعاب الرياضية األخرى  ،حيث
بلغ عدد املســتفيدين من هذه
املحارضة حوايل  30طالبا.
  
كمــا زار املتــدرب عبــد
املحســن الحماد ،طالب مجمع
األمري ســلطان بــن عبدالعزيز
بمدينة بريدة ،حيث قام بتعليم
الطالب وتدريبهــم عىل طريقة
االصطفــاف الصباحي وأنواعه
بطرق مختلفــة وحديثة ،حيث
رشح "الحمــاد" لطالب مجمع
األمري ســلطان عنارص اللياقة
البدنية وبعض املهارات الحركية
يف ألعاب القوى ومنها القفز عىل
الحواجز ،وبــدوره زار الطالب

أ.د .فهد الضالع

المعالي يعتذر !!..
طالب المرحلة االبتدائية

يونس أبا الخيل ،مدرسة املليداء
وقام بتعليــم وتدريب مجموعة
من طــاب الصفوف األولية عىل
بعض املهــارات الحركية ومنها
مهارة الجــري بالكرة وبدونها،
باإلضافــة إىل بعــض مهارات
الالعبني يف كرة القدم .
وأدار الطالــب عبداللــه
التويجري ،تدريبا ً عمليا ً لطالب
مدرســة محمــد بن القاســم
االبتدائية ،عىل املهارات الحركية
يف ألعاب القــوى ومنها الجري
الصحيح ،وبعض طرق األلعاب
الرياضيــة ،وقــام الطالب عبد
الرحمن الخرايش ،بتعليم وتدريب
مجموعة من طــاب الصفوف
األولية يف مدرسة تحفيظ القرآن

بعيون الجــواء للصفوف األولية
االبتدائية عىل الجلوس الصحيح
يف األلعــاب الرياضية وطريقة
الجري السليم ،كما توىل الخرايش
االصطفــاف الصباحي لجميع
طالب املدرسة.
يف حني قام الطالب عبد امللك
الحماد ،بتدريــب جميع طالب
مدرســة الزهراوي عىل طريقة
االصطفــاف الصباحــي وقدم
رشحــا ً مفصال ً لكيفيــة تعليم
وتدريب الطالب عىل االصطفاف،
وذلك بالتعاون مع إدارة املدرسة
ومــدرس الرتبيــة البدنية ،كما
قام بتدريب مجموعة من طالب
الصفــوف األوليــة عىل بعض
املهــارات الحركية ومنها مهارة
الجري الرسيع.

النشاط الثقافي ينظم دورة تدريبية بعنوان «تنمية الذات»
عبدالله العبيد:
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وتحســن العالقات والتفكري
اإليجابي .
وواصل قائال  :إن التطوير
الذاتــي فيه مدلــوالت كثرية
فالحرص عــى تربية النفس
والســعي لجعلها أفضل هو
تطوير للذات وارتقاء باإلنسان.
مشــرا ً إىل مهــارات تطوير
الذات التــي لخصها بـ( ارتق
بتفكريك ،تفاءل ،ثق بقدراتك،
استمع لتفهم ،حسن عالقاتك ).
وأضــاف ":تطوير الذات
هــو إدارة النفــس بطريقة
إيجابيــة ســليمة ،وزيــادة
الخــرات واملعلومــات لدى
الشخص ،وأن ال يقبل اإلنسان
أن يمــر عليه يــوم دون أن
يضيف شيئا ً لنفسه ،أو عقله،
أو شخصيته ،أو عمله ،فهو يف
تطور ورقي وســعي مستمر
للوصــول إىل األفضل وتحقيق
الذات والنجــاح يف حياته .فقد

وهبنــا الله ســبحانه وتعاىل
العديد من القــدرات واملواهب
التي ميز فيها كل شخص عن
غريه ،فيجب عىل اإلنســان أوال ً
معرفة ذاته ودراسة نقاط قوّته
ومواهبــه ،واالنطالق يف رحلة
لتطوير هذه املواهب والقدرات
ليصنع شــيئا ً نــادرا ً وجميال ً
يف هذا العالــم الجميل ،ويجب
أن يجعل اإلنســان من تطوير
حياته جزءا ً ال يتج ّزأ من حياته
اليومية.
وحــول أرسع الطــرق
لتطوير الــذات ،قال ":البد أن
يكون لدى كل شــخص همة
وطمــوح بأن يرتفــي ،ومن
أراد العال ســهر الليايل ،ومن
أراد تطوير ذاته عمل واجتهد
وســعى للوصول إىل ما يريد،
وحقــق أهدافــه يف الحياة،
وتطوير الذات يكــون بقيام
اإلنسان بالعديد من الخطوات

التي من شأنها تحقيق الرفعة
والتقدم والنجاح له ،منها:
تحديــد أهداف اإلنســان
يف الحياة وكل شــخص حول
توجهه ،النظرة اإليجابية للحياة
وعدم لوم اآلخرين ،املبادرة يف
تطوير الذات بحضور الدورات،
وتحديــد القــدرات واملواهب
ودراســتها جيــدا ً ومصادقة
الناجحني ،والقراءة والحرص
الحقيقي عــى تطوير الذات
وتوســيع املــدارك والثقافات
ومواكبة التطور واألشياء التي
تنمي الذات.
متمنيــا ً يف ختام حديثة أن
تحقق الدورة التي رعتها عمادة
شؤون الطالب بقيادة عميدها
الدكتــور عيل العقــا ووكيل
العمادة الدكتور فهد الضالع،
األهــداف املرجــوة للطالب
والحارضين.

وقف أســيف الروح ..حيي البرص  ..بثيابه التي بللتها
دموع والدته حــن ودعته من خلف البحــار ليأتي إىل بلد
العلم اململكة العربية السعودية وتحديدا يف جامعة القصيم
..وقف ولوعة الغربة مع إلحاح الحاجة ..وقف واألمل يحدوه
..واالرتباك يهزه هزا ..
يف لقــاء معايل مدير الجامعة مع أبنائه طالب الســكن
الجامعي  وقــف هذا الطالب يحكي حاجتــه وأمله فيقول :
أضطر إىل أخذ بعض املحارضات خارج الجامعة ..إلخ ..
ومعايل املدير يســتمع ..ثم يستجيل األمر ..ثم يستوضح
من ابنه وهــو يقف أمامه  ..فلما فهم عنه كل يشء ..كل يشء
..إذا بالدرس الرتبــوي يمأل املكان والزمــان ..حيث أجابه
معاليه :
  أعتذر منك يابني  ..أعتذر ..معايل مدير الجامعة يقــدم اعتذاره عىل املأل لطالب من
طالب املنح ؟! ..
لحظتهــا قل ت لبعض من صافي ت بجــواري  :هذا مما
يُحفظ ويشاع..
ومن أمانــة اإلفادة ..إجادة اإلذاعــة والصياغة ملثل هذا
املوقف وتوظيفه للحديث إىل ذاتي و غريي ولكل من هو دون
املعايل حني يتعاملون مع من دونهم ســواء يف الرتبة أو السن
أو ماهو أوىل وأحوج ..وهم الطالب ..
إن االعتذار ال ينبع إال من روح كريمة تؤمن بإنســانيتها
وتتواضع لله تعاىل بأن الكمال له وحده ..
وحيث نرى االعتذار شعارا ينتشــل به مسؤولنا األعىل
يف مؤسســتنا طالبا من أبنائه ..فإنه يشعره باألبوة والرتفق
والحــرص عىل القيــام بحقه وتصحيــح أي عقبة تقف يف
طريقه العلمي ..
يف ميادين العمل ..وعالقة األساتذة مع التالميذ واملوظفني
مع مرؤوســيهم وعامة دوائر العمل ..أحسب أن إحياء هذه
الصفة الكريمة ال تنقص من قدر أحد بل تزيده بل تزيده ..
همسة ..
جرب أن تعتــذر ..وانظر كيف تجــري أخاديد الحياء
والشكر والتفاعل من اآلخر ..
وكيل عمادة شوون الطالب
@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa
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طالب المنح يحملون رسالة الجامعة إلى العالم

سانا إسماعيل من بوركينا فاسو :الجامعة وفرت البيئة التعليمية
المثالية لجميع الطالب
حوار :عيل الحربي
ال تقتــر الرســالة التعليمية
األكاديمية والدعوية والتثقيفية التي
تؤديها الجامعة عىل أبناء اململكة فقط،
ولكنها تتخطاها لتصل رســالتها إىل
أبناء األمتني العربية واإلســامية يف
شــتى بقاع األرض ،بمــا يتوافق مع
كيف هي حياتك يف بوركينا
فاسو وماذا درست هناك؟
نشــأت يف إحدى القرى التي
تقع يف شمال دولة بوركينا فاسو،
وكان والــدي تاجــرا يتنقل بني
بوركينا والدول املجاورة ،خاصة
يف ساحل العاج ألغراض تجارية
ولتأمني لقمة العيش لألرسة ،وألن
والدي لم تتســن له فرصة التعلم
واكتســاب املعــارف يف صغره،
فرغب أن يُعوَض هذا النقص من
خالل تعليم أبنائه القرآن الكريم.
واهتم بتعليمي القرآن الكريم
منذ طفولتي يف ال ُكتَاب الذي كان
يرشف عليه أحد مشايخ القرية،
فلما صار عمري ســبع سنوات
ذهب بي إىل املدرســة النظامية
الدينية العربيــة ،وتخرجت عام
 2000ميالدي بالشهادة الثانوية
العربيــة العامــة يف أحد املعاهد
اإلســامية املشهورة شمال البالد
(معهــد النور للتعليــم والرتبية
اإلسالمية) ،وكنت خالل تلك الفرتة
أســاعد الوالد يف بعض شــؤون
األرسة وقت اإلجازات والعطالت.
كيف تعلمت اللغة العربية؟
تعلمت اللغــة العربية منذ
طفولتــي جنبا إىل جنب مع اللغة
الفرنســية الرسمية يف بالدي ،إىل
أن تخرجت بالشــهادة الثانوية
الدينية العامــة ،والجدير بالذكر
أن بــادي ال تعــرف باللغــة
العربية ،وال بالشهادات العربية،
ومــا زلنا نســعى كمعربني عرب
قنوات مختلفة كي تعرتف وزارة
التعليم عندنا بشهاداتنا وتمكننا
من االنخراط والعمل يف الوظائف
الحكومية الرسمية.

كيف حصلــت عىل منحة
الدراسة يف اململكة؟
عن طريــق زميــي الذي
كان طالبا ً بجامعة امللك ســعود
بالرياض ،فهو من رشــح ملفي
يف معهــد اللغويــات التطبيقية
بجامعة امللك ســعود ،ووُفِ ْق ُت
بالقبول والدراســة فيــه ،فلما
تخرجت عــام 1435هـ ،وُفِ ُ
قت
مرة أخرى بالقبــول يف جامعة
القصيم  للمواصلــة بعــد أن

رسالة بالد الحرمني التي لم تتأخر يف
أي وق ت من األوقات عن دعم ومساعدة
املســلمني يف كل مكان ،ومن أجل هذا
فإن الجامعة تفتح أبوابها لتحتضن
عددا ليس بالقليل من طالب املنح من
دول عدة ،الذين يلتحقون بالدراسة يف
الجامعة سواء يف مرحلة البكالوريوس
أو الدراسات العليا ،حيث يشكل طالب

تعذرت املواصلة يف جامعة امللك
سعود لعدم توفر رشط من رشوط
املواصلة وهــو رشط  التوفل (
 ) TOEFLباللغة اإلنجليزية.
كيــف كان أول يوم لك
يف اململكــة خصوصــا وأنك
تدخل تجربة جديدة وثقافة
مختلفة؟
أول يوم يل يف السعودية كان
بمثابة نقلــة نوعية يف حياتي،
فكم حلمــت أن أجد نفيس يوما
من األيام يف هذه البالد املباركة،
فكنت ســعيدا جــدا ملا وطئت
قدمــاي أرض مطار امللك خالد
الدويل ،وشــعرت أني حققت
جزءا مهمــا مــن أمنياتي يف
الحيــاة ،فالفرص أمامي كثرية
يف هــذه البــاد ،أهمها فرصة
االنتســاب والتعلــم يف جامعة
من جامعــات اململكة ،وفرصة
حج بيت الله الحــرام وزيارة
املسجد النبوي الرشيف والسالم
عىل رســول الله فيه ،كل هذه
األمــور كانت أحالمــا ،لكنها
تحققت بفضل الله ومنته ،كما
أن التجربة كانــت رائعة ألني
وضعت نفيس منذ أول وهلة يف
موقع الجاهل املتعلم ،لذلك كان
يل شغف أن أتعلم كل يشء من
الجامعة إىل الشارع.

املنــح خليط من ثقافــات مختلفة،
يســعون جاهدين إلتمام دراســتهم
يف عدد من التخصصــات يف اململكة
ليحققــوا أحالمهم ،وقــد حرص ت
صحيفة الجامعة عــى االق رتاب من
هــؤالء الطالب للتعرف عىل أســباب
اختيارهم للجامعة وكيفية تأقلمهم
مع املجتمع املحيل يف منطقة القصيم،

ما هــي الصعوبات التي
واجهتــك يف بدايــة تواجدك
باململكة ؟
يف الحقيقــة لــم أواجــه
صعوبــات كبــرة يف بدايات
وجــودي يف اململكــة ســوى
صعوبات التكيــف مع أجوائها
الحارة جدا يف الصيف والباردة
جــدا يف الشــتاء ،فنحــن يف
بوركينا أجواؤنــا عكس أجواء
اململكة  فهــي ماطرة معتدلة يف
الصيف وجافة يف الشتاء ونسبة
الحرارة والربودة عندنا أقل بكثري
مقارنة  بنسبة الربودة والحرارة
يف اململكــة ،لكنــي والحمد لله
تكيفت اآلن ولم أعد أشــعر بأي
مشكلة يف هذا الخصوص.
كيــف كان أول يوم لك يف
الجامعة؟
كنت ســعيدا جدا بالتحاقي
بجامعة القصيــم ،وكنت مهتما
جدا بإتمــام إجراءاتي برسعة
و االلتحاق بالقاعة الدراســية،
وقد تم ذلك بكل ســهولة ويرس،
فالتجربة كانــت ممتعة للغاية،
خاصــة أني ســبقت يل تجربة
مماثلة يف جامعة امللك سعود.
وقد ملســت تعاونا كبريا من
املسؤولني واإلداريني يف الجامعة
بمختلف املكاتــب املعنية ،بدءًا

وطموحاتهــم وأحالمهم وخططهم
املســتقبلية حال عودتهــم لبالدهم
بعد االنتهاء من الدراســة بالجامعة،
فكان لنا هذا اللقاء مع الباحث "سانا
إســماعيل" من دولة بوركينا فاسو،
وهــو طالب دكتــوراه يف كلية اللغة
العربية والدراسات االجتماعية وكان
لنا معه الحوار التايل:

مــن إدارة املنــح الخارجيــة،
ومرورا بشؤون الطالب وعمادة
الدراســات العليــا ووصوال ً إىل
القسم ،فهؤالء جميعا خلية عمل
واحدة تعمل بشــكل دؤوب من
أجل راحة الطالب وتهيئة البيئة
التعليميــة النموذجية للطالب
جميعا عىل حد سواء.
ما هــو انطباعــك عن
منطقة القصيم؟
القصيم منطقــة محبوبة
بالنســبة يل وكم ســمعنا عن
الشــيخ ابن عثيمــن وأنه من
منطقة القصيــم ،وهي منطقة
العلمــاء ،فكان لنا الشــوق إىل
التعرف عــى القصيــم وعىل
مدنها وعلمائها تالمذة الشــيخ
ابن عثيمني ،والحمــد لله كان
لنا ما تمنينا بقبولنا للدراسة يف
هذه الجامعــة املباركة جامعة
القصيم .القصمان عموما  -بال
مجاملة  -أناس طيبون يحبون
طالب العلــم ،خاصة املغرتبني
منهم  ،فتجدهــم يســعون إىل
تقديم مــا يتيــر لديهم من
خدمــات ولو يســرة  لطالب
العلم؛ لذلك ال نشعر أبدا بالغربة
بينهم.
ويف الحقيقــة لــم أجد من
الســعوديني  -خالل الســنوات

اإلســـــــــــــــــــم :سانا إسماعيل
الــكـــــــلـــــــيــــة :اللغة العرب�ية
والدراسات اإلجتماعية
الــــــتــخـــصص :طالب دكتوراه

األربع التي عشــتها وأعيشــها
بينهــم  -إال الخــر ،ويعجبني
فيهم الــوازع الدينــي وحبهم
للخري  والكــرم والحــرص عىل
اإلســام ،فأول لقــاء بينك وبني
أحدهم تجد أن أول سؤال يطرحه
عليك هو  نسبة املسلمني يف بالدك،
وعن أحوالهم املعيشية وعن حال
العقيدة  عندهــم ،فالدراســة يف
جامعــات اململكة هــي حلم كل
طالب العلم يف بالدي ،ولو لم يكن
يف ذلك إال فضل الحج لكفى .فما
بالك وللدراســة فيها ألف ميزة
وميزة.
هــل زرت مدنــا أخرى يف
اململكة؟
نعــم زرت أكثر مــن مدينة
يف اململكة ،فقــد زرت إىل جانب
الرياض و مكــة واملدينة الكثري
من مــدن القصيم  وغريها مثل
الطائف ،وحائل.
مــا هــي املدينــة التي
أعجبتك؟
كلهــا أعجبتني  حقيقــة
بالجمال العمراني فيها وبنظافتها،
وجودة البنى التحتية فيها وطيبة
أناســها ،وأعجبتني أكثر مدينة
الرسول  صىل الله عليه وسلم.

كيف تقــي يومك خالل
أيام الدراسة؟  
أنا اآلن باحث يف الدراســات
العليــا ،لذلك فــإن معظم وقتي
وســاعاتي أقضيها بــن الكتب
وزيارة املكتبــات ،خاصة مكتبة
نادي القصيم األدبي ،ومكتبة امللك
ســعود بربيدة إىل جانب املكتبة
املركزية.
ما هــي الخطوة القادمة
بعد الجامعة ،هل من خطط؟
نعــم هناك أكثــر من خطة
بعد الجامعــة ،ولعل أهمها بكل
اختصار ،خطة الدعــوة إىل الله
ونرش العلم وتعليم اللغة العربية
لغــة القرآن  ألبناء املســلمني يف
املعاهــد الدينيــة ويف الكليات
اإلســامية التي بدأت تنترش يف
بالدي بوركينا فاســو ويف غريها
من البلــدان األفريقيــة والحمد
للــه ،وأرى نفيس إن شــاء الله
داعيا  إىل الله يف بالدي عىل بصرية
تحقيقا لقوله تعاىلَ ﴿  :ومَا َكا َن
ا ْل ُم ْؤ ِمنُو َن ِليَنْفِ ُروا َك َّاف ًة َف َلو َْل ن َ َف َر
ِم ْن ُك ِّل فِ ْر َقةٍ ِمنْهُ ْم َ
طائ َِف ٌة ِليَتَ َف َّقهُ وا
ِّيــن َو ِليُنْــ ِذ ُروا َق ْومَهُ ْم إِذاَ
ِف الد ِ
َرجَ عُ وا إ ِ َلي ِْه ْم َلعَ َّلهُ ْم يَحْ ذَ ُرو َن ﴾.
صدق الله العظيم ،كما أن املعاهد
الدينية والجامعــات يف أفريقيا
بحاجة إلينــا ،واملجتمع ينتظرنا
بفارغ الصرب.
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أفضل  3تطبيقات مجانية قد ال تعرفها!

عاد ًة ما ترتبط املزايا املتطورة
والفريدة للتطبيقات بالســعر،
حيث إن غالبيــة التطبيقات التي
تقــدم مزايا متطــورة ال تكون
مجانية .لذا نقــدم لكم أفضل 3
تطبيقــات مجانية يجب عليك أن
تســتخدمها لزيادة اإلنتاجية عند
استخدام هاتفك الذكي.

LastPass

يقوم تطبيق  LastPassعىل
مساعدتك يف حفظ كلمات املرور
الخاصة بك وإدارتهــا بطريقة
مميزة ،ويتيح لــك التأكد من أن
حســاباتك تمتلك كلمات مرور
معقدة للغايــة وبنفس الوقت لن
تكون مضطــرا ً لحفظها ،وقد تم
تصميم التطبيق لتسهيل استخدام
كلمات املرور وتبســيط وترسيع
عمليات تســجيل الدخول ،ويعد
التطبيق بمثابة خزنة رسية لجميع
كلمات الرس الخاصة بك ،وكل ما
عليك فعله بعــد تثبيت التطبيق
هو حفظ كلمة املــرور الخاصة
بالتطبيق فقط.
يعمل  LastPassعىل إضافة
معلومات تسجيل الدخول الخاصة

بحساباتك بشكل تلقائي ،ويتيح
لــك الوصول إىل كلمــات املرور
الخاصة بك عىل أي جهاز بمختلف
أنظمة التشغيل ،كما يمكنك حفظ
معلوماتك املهمة والخاصة بداخله،
وإضافة مالحظــات صوتية أو
صــورة معينــة إىل املالحظات
املخزنة داخل التطبيق.
ويملك التطبيق ميزة إضافة
أشــخاص موثوقني للوصول إىل
املعلومات التــي بداخله يف حال
الطوارئ ،باإلضافة إىل ذلك يمكنك
قفل التطبيق عــن طريق بصمة
اإلصبع.

Evernote Scannable

يتبع تطبيــق Scannable
لرشكــة  Evernoteالشــهرية،
حيث يعمل التطبيق عىل مســح
املســتندات ضوئيا ً بجودة عالية
وتحويلها إىل مســتندات رقمية،
ليســهل عليك إرسالها عرب الربيد
اإللكرتونــي أو مشــاركتها عىل
شــبكات التواصل االجتماعية أو
إرسالها عرب الرسائل النصية.
يتميز  Scannableبواجهة
سهلة االســتخدام ،والقدرة عىل

سريف :ال ت�تجاهلوا األوراق مع
التقدم الت�كنولوجي

تستخدم اإلنرتنت وتعيش يف
الفضاء اإللكرتوني لكن ال تتجاهل
األوراق ..هــذه هي نصيحة فينت
سريف رائد اإلنرتنت الذي يخىش
من فقدان كل ذكرياتنا الرقمية مع
تطور التكنولوجيا يوما بعد يوم.
قال ســرف للصحافيني عىل
هامش منتــدى حوكمة اإلنرتنت
يف جنيف" :يقول النــاس :ماذا
أفعل بصوري الفوتوغرافية؟ تلك
التي تهتم بها بحق؟ تخري بعض
الصــور الفوتوغرافيــة الجيدة
وأطبعها ألننا نعــرف أنها تبقى
 150عاما عىل األقل".
وســرف نائب رئيس رشكة
"غوغــل" وشــارك يف تصميم

تقنية

بروتوكــول تي.يس.بي/آي.بي
الذي يربط األجهزة عرب اإلنرتنت.
وقال ســرف" :إذا أردنا أن
نخرب أحفادنا شيئا ً عن عاملنا علينا
أن نتأكد من أن املعلومات ال تزال
قابلة لالسرتجاع أو مفهومة".
واعرتف ســرف ( 74عاما)
امللقب "بأبي االنرتنت" بأن الورق
أفضــل يف كثري مــن الحاالت من
الهواتف الحديثة.
وتابع" :أوال ً يمكنك أن ترسم
بسهولة عىل الورق وثانياً ...عندما
أدون مالحظــات يعنــي هذا أن
بوسعي أن أتذكر أين كنت وماذا
كنــت أفعل .بالتايل بالنســبة يل
(الورق) بمثابة ذاكرة إضافية".

تمييــز البطاقات والفواتري ،حيث
يقوم برسم حدود لها ،كما يقوم
بشكل تلقائي عىل قص املستندات
بعد عملية املسح ليمنحك صورة
واضحة خالية مــن العيوب ،كما
يتيح لك التطبيق حفظ الصور عىل
جميع الخدمات السحابية.

Signal

يتمتع تطبيق  Signalبدرجة
عالية من الخصوصية عند إرسال
الرسائل وإجراء املحادثات ،فهو
يملك أفضل نظام لتشفري البيانات،
حيث يمكن لطريف املحادثة فقط
رؤية الرســائل املشفرة وال يمكن
ملزود خدمة اإلنرتنت أو ألي جهة
أخــرى رؤية أو قــراءة محتوى
الرسائل.
ويتيــح التطبيق إرســال
مختلف أنواع املحتوى مثل إرسال
الرسائل النصية ،الصور ،الفيديو،
التســجيالت الصوتية ،الروابط
وغريها ،كمــا يتميــز التطبيق
بســهولة االســتخدام واملزامنة
الفورية مع جهات االتصال ،كما
يتيح إنشــاء املجموعــات كبقية
تطبيقات الرتاسل الفوري.
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إطالق راوتر هواوي  A1بالسعودية

أطلقت هواوي يف السعودية
راوتر  A1الجديــد ،الذي يوفر
واي فاي بجــودة عالية ،تغطية
قوية ورسعة مرتفعــة للمنازل
واملكاتــب؛ وهــو يعترب أرخص
راوتر يقــدم تقنية الشــبكات
املتكاملــة واي فاي  Meshحيث
يأتي بسعر  999ريال سعودي.
ويأتي هذا الراوتر بسبب االعتماد
املتزايد عىل وجود اتصال إنرتنت
دائم ورسيع ،باإلضافة النتشــار
الهواتف الذكية ،األجهزة اللوحية،
أجهزة الحاسب ،أجهزة األلعاب،
الهواتف املتصلة باإلنرتنت وغريها
من األجهزة التي تستخدمها األرس
ً
وخاصة
واملراهقني واألطفــال؛
يف املنازل التــي يوجد بها غرف
علويــة بعيــدة وطوابق أرضية
متعددة ،ما يُضعف إشارة الواي
فاي أو حجبها يف بعض املناطق.
النظام يتكون من  3وحدات
راوتر تســتخدم مفهوم الشبكة
املتكاملة ،حيث تستخدم وحدة
واحدة كجهــاز توجيه رئييس
يف حــن أن الوحدتني املتبقيتني
تعمالن كتمديــدات يتم وضعها

يف الغرف التــي ال تتلقى عاد ًة
إشارة الســلكية عالية الجودة.
هــذه الوحدات كافيــة لتغطية
املنازل الكبرية من طابق واحد أو
متعددة الطوابق حسب الحاجة،
ويمكن للثــاث وحدات تغطية
 600-500مرت مربع .يمكن ربط
وحدة الراوتر الرئيسية باإلنرتنت
من خــال األليــاف البرصية،
األسالك النحاســية للهواتف أو
حتى إىل شــبكات  ،4Gوتوزيع
اتصال إنرتنت الســلكي موثوق
به عرب الغرف .ويمكن استخدام
وحدات الراوتر ً
أيضا يف املكاتب
أو املناطق الخارجية التي تتطلب
شبكات عالية الرسعة واتصاالت
بجودة متسقة.
يمكن إعــداد جهاز الراوتر
الرئييس بخطــوة واحدة ،ومن
خالل أي متصفــح أو تطبيق
 HiLinkيمكــن ضبط وحدات
الراوتر األخــرى تلقائيًا ،والتي
تختلف عــن أجهــزة الراوتر
األخــرى التي تتطلــب اإلعداد
اليدوي لجهــاز الراوتر الرئييس
باإلضافة ألجهزة التمديد.

التعامل مع التطبيق ســهل
جدًا ،حيث يحتوي عىل واجهتني
منهم قسم خاص بحالة األنرتنت
واألجهزة املقرتنــة؛ حتى يكون
بإمكانك تحديد رسعات الوحدات
أو إضافة ومسح أجهزة والعديد
مــن الوظائف األخــرى منها
التحكم األبوي وتشغيل الوحدات
يف توقيتات محددة.
يقدم الراوتر تقنية واي فاي
مزدوجة النطــاق 5/2.4 AC
جيجاهرتز برسعــات تصل إىل
 1200ميجا ،يســمح باالقرتان
عدد أجهزة يصل إىل  32شخص
بنفس الوقت ومــزود بمعالج
بنواتني برسعة  1جيجاهرتز.
تأتــي وحــدات الراوتــر
بتصميــم أنيق يناســب أغلب
تصميمــات املنازل ،ويشــمل
النظام الهوائيات املتكاملة عالية
األداء لكل وحــدة .وهو يحتوي
عىل زر يوضــح حالة األنرتنت،
منفــذ  ،2.0 USBمنفذين Lan
ومنفذ .WAN
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صحيفة
جامعة
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الجامعة تسعى لتطوي�ر قدراتها البيئية بالتنسيق مع الهيئة العامة
لألرصاد من خالل «وحدة حماية البيئة»
نظم مركز التنمية املستدامة
بالجامعة ورشــة عمل للتعريف
بمهــام وأهداف وحــدة حماية
البيئــة ،وذلــك يــوم اإلثنــن
ا ملوا فق 1 4 3 9 /3 /3 0هـــ ،
بالقاعة الرئيســة بكلية االقتصاد
واإلدارة ،بحضــور ممثلــن عن
كليات الجامعــة واإلدارات الفنية
املختصة ،بهدف التعريف بأهداف
ومهــام الوحدة بما يتســق مع
موجهــات النظام العــام للبيئة
ويتوافق مع نظام الجامعة.
واشتملت الورشة عىل ورقتي
عمل ،قــدم الورقة األويل الدكتور
عبد العزيز بن باني الحربي عضو
هيئــة التدريس بكليــة الزراعة

والطب البيطــري ،وكانت حول
أفضل املمارسات لإلدارة البيئية
بالجامعــة وقدم عرضــا ً حول
متطلبات حماية البيئة الجامعية
بكامل مكوناتها.
يف حني قدم األســتاذ إبراهيم
بــن صالح الربــدي مدير مركز
التنمية املســتدامة الورقة الثانية
التــي تضمنت رشحــا ً مفصالً
ألهداف الوحــدة والحاجة امللحة
إلنشــائها واســتعرضت الورقة
مهام الوحدة املنتظر تنفيذها وفق
أولويات يتم فيهــا ترتيب املهام
وفق الوضع البيئي ،وتم االستماع
ملرئيات الحضــور حول برنامج
العمل القادم للوحدة بما يمكن من

ريادة الجامعة بأفضل املمارسات
البيئية عىل مسوي البيئة التعليمية
وتميز بيئة الحرم الجامعي.
وكان مركز التنمية املستدامة
بالجامعة ،قد بارش بالتنسيق مع
الهيئة العامــة لألرصاد وحماية
البيئة العمل عىل إنشــاء وإدارة
وحــدة حماية البيئــة ،بنا ًء عىل
توجيهات معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعــة ،وذلك لدعــم تحقيق
استدامة البيئة ضمن رؤية اململكة
 ،2030وذلك مــن خالل وجود
مســؤول عن حمايــة البيئة عىل
مستوى الكليات واإلدارات الفنية
ّ
املختصة.

أهداف وحدة حماية البيئة
وحول أبرز األهــداف التي تســعى الجامعة إىل
تحقيقها بإنشاء هذه الوحدة ،يقول األستاذ إبراهيم
بن صالح الربدي مدير مركز التنمية املســتدامة
• تعزيز اإلدارة البيئية الرشيدة
لجميع مرافق الجامعة.
• تطوير القــدرات والكفاءات
إلنجاز املهــام املتعلقة بحماية
البيئة.
• متابعة التزام وحدات ومرافق
الجامعة املختلفة بأحكام النظام
العام للبيئــة والئحته التنفيذية

دور وحدة حماية البيئة

بالجامعة :إن الغرض من إنشاء هذه الوحدة يتمثل
يف عدة أهداف من أهمها:

واألنظمــة واللوائــح األخرى
املعمول بها.
• تعزيز التنسيق والتعاون بني
الجامعة والهيئة العامة لألرصاد
وحماية البيئة والجهات األخرى
ذات الصلة
• تفعيل الخطط لتطوير قدرات
الجامعة بمختلف أقســامها يف

مجال حماية البيئة.
• رفع الوعــي البيئي وإرشاك
منســوبي الجامعــة يف برامج
هادفة للحفاظ عليها.
• التنســيق مع الجهات البحثية
بالجامعة للمشــاركة بأبحاث
تهتــم بالقضايــا والتحديات
البيئية.

وفيما يتعلق باألدوار التي ســتقوم بها الوحدة أوضح "الربدي" أن الوحدة ســتكون بمثابة نقطة
االتصال بني الجامعة بأقسامها املختلفة من جهة ،وهيئة األرصاد وحماية البيئة من جهة أخرى.
مشــرا ً إىل أنها ســوف تقوم بالعديد من األدوار واملهام التي تضمن املحافظــة عىل بيئة الجامعة
وحمايتها وتنمية قدراتها يف هذا املجال ،بما يضمن تحقيق أقىص درجات التعاون بني الجامعة وهيئة
األرصاد ،ويف سبيل ذلك ستقوم الوحدة باملهام التالية:
• تحقيق واستكمال املتطلبات
أو االشرتاطات البيئية الصادرة
عن الهيئة.

الجامعة باإلجراءات والضوابط
التي حددها النظام العام للبيئة
والئحتــه التنفيذيــة يف إنتاج
أو نقل أو تخزيــن أو تدوير
أو معالجة املــواد والنفايات
الخطــرة أو التخلص النهائي
منها واالســتعانة عند الحاجة
بمقدمي الخدمات

• رفع التقارير الدورية متى ما
طلب ذلك.

• استخدام التقنيات والوسائل
املرخصة مــن الهيئة وذلك يف
حالــة ارتباط عمل منشــآت
ومشاريع الجامعة بهذه املواد.

• تطبيق مؤرشات قياس األداء
البيئي بمرافق الجامعة املختلفة
حسب اإلرشــادات البيئة التي
تعدها الهيئة.

• االســتفادة من خربة الهيئة
العامــة لإلرصــاد يف برامج
تدريبية مناسبة لتطوير قدرات
الجامعة يف مجال املحافظة عىل
البيئة وحمايتها.
• التنســيق مع الهيئة لتنفيذ
برامج تعزيــز التوعية البيئية
للمتعاملــن مــع الجامعــة
واملستفيدين من خدماتها.
• التأكد من إجراء دراســات
تقييــم التأثــرات البيئيــة
للمرشوعات التي تقوم الجامعة
وأقســامها املختلفة بتنفيذها
وذلك وفق األســس واملعايري
البيئية املبنيــة يف النظام العام
للبيئة والئحته التنفيذية.
• العمل عــى تأكيــد التزام

• اإلرشاف عىل تنفيذ وتشغيل
وحدات متكاملة للرصد البيئي
بالجامعة.
• التأكد مــن اإلبالغ الفوري
للهيئة عند حــدوث أي حالة
تلــوث طــارئ يف منشــآت
ومشــاريع الجامعة ومرافقها
املختلفة.
• تفعيــل خطــط الطوارئ
الخاصة بحمايــة البيئة عند
حدوث أي حالة تلوث والتأكد
من فعالية التنفيذ.
• التأكد املســتمر مــن التزام
الجامعــة عند القيــام بكافة
أنشــطتها باتخــاذ التدابري

الالزمة لعــدم تلويث البيئة او
اإلرضار بها.
• العمل مــع الوحدات التابعة
للجامعة واملرافق التي تخضع
إلرشافها لتبنــي تطبيق نظم
اإلدارة البيئية يف املنشآت وذلك
حسب اإلرشادات البيئية التي
تعدها الهيئة.
• متابعة مدى التزام الجامعة
واألجهزة التي تخضع إلرشافها
باالســتخدام واالســتهالك
الرشــيد واملســتدام للموارد
الطبيعيــة والطاقــة وإعادة
االســتخدام وإعادة التدوير،
وخفــض بصمتهــا البيئية
والكربونية ،واالســتفادة من
اإلرشادات البيئية التي تعدها
الهيئة.
• العمل عىل تحــول الجامعة
إىل جامعة خرضاء والعمل عىل
االســتفادة من املياه املعالجة
واملياه الرماديــة يف الجامعة
لغــرض التشــجري وإرشاك
الطالب من خالل منافســات
ومبادرات بيئية لتحقيق ذلك،
بهــدف االرتقــاء واالهتمام
بتحســن جــودة املنظومة
البيئيــة بالجامعة وفق أفضل
املمارسات.

صحيفة
جامعة
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دراسات
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دراسة تربط بني التغري المناخي واللجوء إلى
االتحاد األوروبي
وجــد باحثــون أن هنالك
رابط بني درجات الحرارة ولجوء
األشــخاص إىل أوروبا .إذ وفقا
لدراســة أعدوها تبني أنه عندما
تغريت درجــات الحرارة عن 20
درجة مئوية ،يف املناطق الزراعية
يف  103بلــدا ،لجــأ املزيد من
األشخاص إىل خارج تلك البالد.
ويتوقع معدو هذه الدراســة
التي نــرت يف دورية "العلوم"،
أنه بحلول عام  2100ســيزيد
عدد طلبات اللجــوء بنحو 660
ألف طلب إضايف ،إذا استمر تغري
درجات الحرارة بســبب التغري
املناخي.
وتشري الدراســة إىل أنه قد
تقدم ســنويا ،يف الفــرة ما بني
عامــي  2000و  ،2014نحــو
 350ألف شخص بطلبات اللجوء
إىل االتحــاد األوروبــي .وجاء
غالبية املتقدمــن من بلدان مثل
أفغانستان والعراق.
ودرس القائمــون عىل هذا
البحث األرقام التي تشري إىل أعداد
الالجئني وأجروا تقييما لدور ما
أطلقوا عليه "صدمات املناخ" يف
دفع الناس إىل طلب اللجوء .وقد
وجدوا أن األعداد تزداد يف البلدان
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كونيات

الـ  103التي تناولها بحثهم ،إذا
تغريت درجات الحرارة إىل حارة
جدا أو باردة جدا .كما الحظوا أن
درجات الحرارة األكثر دفئا ،أي
تلك التي تفوق  20درجة مئوية،
كان لتغري الحرارة فيها أثر أكرب.
وعىل ســبيل املثال ،توصلوا
إحصائيــا إىل وجــود "عالقة
وثيقة" بني عــدد طلبات اللجوء
التي ســجلها االتحاد األوروبي
ومتوســط درجات الحرارة يف
مناطق زراعة الذرة يف بلدان مثل
باكستان.
ويعتقد الباحثون أن درجات
الحــرارة املرتفعة تخفض مدى
القدرة عىل االنتاج ،وترض بالناتج
املحيل اإلجمايل الوطني ويزيد من
السلوك العدواني.
وقال الربوفسور املرشف عىل
البحث ولفرام شلينكر من جامعة
كولومبيا لـ بي بي يس "أشــعر
بثقــة كبرية بأن ما اكتشــفناه
بخصــوص الفرتة بــن عامي
 2014-2000هو عالقة سببية
بني الطقس وطلب اللجوء".
"بعــض هذه الــدول التي
شــملها البحث تعرضت يف سنة
معينــة ،لصدمــة مناخية أكثر

د .عبداهلل المسند

دفئا مــا يعني ارتفاع مفاجئ يف
درجات الحرارة ،وبعضها اآلخر
تعرض لصدمــة مناخية أكثر
بــرودة أي انخفاض مفاجئ يف
درجات الحرارة .إنها أشبه بمهمة
عشــوائية ،وهي تضمن أن تلك
الصدمــات املناخية غري مرتبطة
بعوامــل أخرى ،لذلــك نحن لم
نتوصل إىل وجود عالقة فقط ،بل
توصلنا لوجود عالقة سببية بني
صدمات املناخ واللجوء ،إني واثق
جدا من ذلك".
ويتوقع الباحثون ،بالنسبة
للقــرن الحايل ،أنــه إذا اقترص
ارتفاع درجات الحرارة املرتبط
بتغري املناخ عىل  1.8درجة مئوية
فوق مســتويات ما قبل الثورة
الصناعية ،ستزيد طلبات اللجوء

بنســبة  28يف املئــة .ولكن إذا
استمرت انبعاثات غاز الكربون
بمعدلها الحايل وارتفعت درجات
الحرارة بنســبة تصل إىل 4.8
درجة مئوية ،فإن طلبات اللجوء
يمكن أن ترتفع بنســبة  188يف
املئة ،ما يعني أن كل عام سيكون
هنــاك  660ألــف طلب إضايف
للجوء.
وتأتي هذه الدراســة كتتمة
ومتابعة ألبحــاث أخرى وجدت
عالقــة بني الرصاعــات ودرجة
الحرارة .فقد أظهرت دراســة
أجريــت عــام  2015أن تغري
املنــاخ يف ســوريا جعلها أكثر
عرضة للجفاف بمرتني أو ثالث
مرات ،وأن هذا األمر كان محفزا ً
النتفاضة عام .2011

قد ت�تعافى األرض بعد
مجيء السيارة الكهربائية
عدد السيارات التقليدية يف العالم يحوم حول  1.2بليون
سيارة!! وقيل أنها تستهلك خمس االستهالك العاملي اليومي،
ويف عام  2007بدأت الســيارات الكهربائيــة العملية تأخذ
مكانها يف األســواق العاملية بشــكل فاق التوقعات الزمنية!
وأسعارها اآلن مرتفعة كما أسعار الجوال يف بداياته ،وسوف
تهوي األســعار بشــكل كبري يف غضون بضع سنني ،وربما
تُ نافس السيارات التقليدية يف السعر!
وتكمن مشــكلة غالء الســيارات الكهربائيــة حالي ا ً
بالبطاريات العالية الثمن ،ومن املتوقع أن تتســاوى أسعار
الســيارات الكهربائية مع التقليدية بعد نحو  5سنوات أو
أقل ،ومتوقع أن السيارات الكهربائية ستهدد عروش رشكات
الســيارات العاملية التقليدية!! بل وربمــا تُ قلص من عدد
موظفيها ،ويتوقع امل راقبون أن السيارات الكهربائية ستقيض
عىل السيارات التقليدية (ربما) يف غضون  15سنة ،كما قىض
الجوال الذكي (أيفون وجالكيس) عــى الجواالت التقليدية
(نوكيا وموتوروال) ،وربمــا تندثر كما اندثرت كامريا كوداك
وجوال أبو هندل!!.
قد نــراه بعيدا ً ويرونــه قريب ا ً  ..منع بيع الســيارات
التقليدية يف الغرب خالل أقل من عقدين ،بل حُ دد يف بريطانيا
وفرنسا بعام 2040م ،وهولندا ســبق ت الجميع باإلعالن عن
وقف إنتاج السيارات التقليدية يف حلول عام 2025م!! ،ورشكة
فولفو ستقرص إنتاجها عىل الســيارات الكهربائية من عام
2019م!!.
ومن املتوقع أن بعض املدن العاملية املتطورة س يُمنع فيها
القيادة البرشية ،وستتحول إىل قيادة ذاتية من قِ بل السيارة
نفســها ،عندها العب بالجوال عىل كيفك ،هذا من جهة ،ومن
جهة أخرى متوقع أن الطلب عىل الطاقة الكهربائية سيزيد
ملواجهة الطلب يف ظل انتشار السيارات الكهربائية.
وهنا تربز بعض األســئلة :ما مصري محطات النفط بعد
 10سنوات!؟ ســيما وأن الطلب عىل النفط متوقع أن ي رتاجع!
وما مصري محــات تغيري الزيوت؟ بل وبيع الكف رات؟ يف ظل
تقنية السيارات الكهربائية املختلفة!؟ والسؤال امللح :ما الذي
ستخرسه دول النفط بانتشار الســيارات الكهربائية خالل
السنوات القادمة؟ ويف ظل تطور تقنيات الطاقة املتجددة؟
يف املقابل ما الذي سيستفيده كوكب األرض من السيارات
الكهربائية؟ ،حيث أن نســبة انبعاث الغازات الضارة منها
صفر؟ وقد يســتعيد كوكب األرض املريض جــراء التلوث
الصناعــي بعضــا ً من  صحته عندما تتوقف آخر ســيارة
تقليدية يف العالم لصالح السيارة الكهربائية ،أخريا ً التحول
من السيارات التقليدية إىل الســيارات الكهربائية خطوة يف
معالجة التغري املناخي لألرض والله أعلم .
ودوم ا ً ألجل الوطن نلتقي ،فنستقي ،ثم نرتقي
أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا
@almisnid
almisnid@yahoo.com
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اختبار عالج خارق ..خاليا معدلة
تهاجم السرطان وتقضي عليه

طفلك الصغري مستقبل أسنانه بيدك

"الصحة" تشدد على أهمية العناية بأسنان الطفل
ومتابعته في سنواته األولى
شددت "الصحة" عىل أهمية
العناية بأسنان الطفل ومتابعته
يف ســنواته األوىل  ,وحذرت عرب
إنفو جرافيــك نرشته عىل موقع
الوزارة وعىل موقــع التواصل
االجتماعــي تويــر عنونته بـ
"طفلــك الصغــر مســتقبل
أســنانه بيدك" من تســوس
أســنان األطفال التي تؤدي إىل
فقدان األســنان اللبنية مبكراً،
وتغري مكان األســنان الدائمة،
وضعف النمو والتغذية والصحة
النفســية ،ووجود البكرتيا التي
تضعف األسنان الدائمة.

تمكن األطبــاء من تحقيق
اخرتاق جديــد يف عالج مرض
الرسطــان ،وخاصــة األنواع
الشائعة من املرض ،بما يعطي
بارقة أمل جديدة ملئات اآلالف
من املصابــن باملرض الخبيث
يف العالم ،وخاصــة املصابني
برسطاني الثدي والبنكرياس،
اللذين يموت بســببهما اآلالف
سنوياً.
وطوّر األطباء خاليا مناعية
معدلة وراثيــا ً يمكن برمجتها
للقيــام بمهاجمــة األورام
الرسطانية يف الجســم ،وهو ما
يمكن أن يكــون التطور األهم
الذي يتوصل إليه العلم الحديث
يف مجال معالجــة الرسطان،
وذلك بحســب تقريــر نرشته
جريدة "التايمز" الربيطانية.
وتقــول الصحيفة إن هذا
"االكتشــاف الثوري" الجديد
تمكن من القضــاء عىل الخاليا
الرسطانية لدى تســعة مرىض
مــن أصل كل عــرة أجريت
عليهم التجــارب ،وهم مرىض
فشــلت الطــرق التقليديــة
والعالجات املستخدمة حاليا ً يف
القضاء عىل األورام الرسطانية
لديهم.
لكن العلماء يقولون إن هذه
الخاليا املعدلة وراثيا ً واملربمجة
سلفا ً ال تزال حتى اآلن من غري
املمكن اســتخدامها عىل نطاق
واسع يف عالج مرض الرسطان،
بســبب كونها ال تــزال تحت
التطوير ،كما أن تجربتها تمت
عىل مصابــن بمرض رسطان
الدم اللوكيميا ،وذلك بســبب
املخاوف مــن أن تهاجم خاليا
غري رسطانية يف الجســم وأن
تؤدي اىل مضاعفــات جانبية
خطرية.

ويؤكد العلماء أن "النسخة
الجديــدة" التــي يعملون عىل
تطويرها من هذه الخاليا سوف
تكون قادرة عــى عالج األورام
الرسطانية الشــائعة يف العالم،
وخاصة رسطان الثدي ورسطان
البنكرياس ،دون وجود مخاوف
كبرية عىل املريض من األعراض
الجانبية.
وبحســب املعلومات التي
لدى "التايمــز" ،فإن  15حالة
إصابة برسطان املبيض ســوف
تبدأ تجربة هــذا العالج الجديد
خالل العام القادم بعد أن يكون
العلماء قد أدخلــوا التعديالت
الالزمة عىل الخاليــا ،يف الوقت
الذي يتوقع أن ينجح األطباء بعد
هذه التجربة بمحارصة األعراض
الجانبية التي يمكن أن تسببها
هذه الخاليا يف جسم املريض.
وتشــر "التايمز" إىل أن
تسعة دراسات أولية شارك فيها
 20عاملا ً متخصصــا ً يف مجال
عالج الرسطــان انتهت إىل أن
هذا االكتشاف الجديد قد يكون
عالجا ً فعاال ً ملــرىض الرسطان،
وقد يــؤدي إىل اخــراق كبري
يف مجال معالجــة املرض عىل
مستوى العالم ،كما أنهم رأوا أن
األعــراض الجانبية لهذا العالج
يمكن التعامل معها وتجاوزها.
ويشــكل هذا العالج بارقة
أمل جديدة ومهمة ملئات اآلالف
من مــرىض الرسطان يف العالم،
فيما تقول جريدة "التايمز" إن
بريطانيا وحدها تُسجل سنويا ً
أكثــر من  20ألــف حالة وفاة
بسبب اإلصابة بمرض رسطان
الثدي ورسطــان البنكرياس،
وهما من بني الرسطانات األوسع
انتشارا ً يف العالم.

صحيفة
جامعة
القصيم

وبينت "الصحــة" كيفية
حماية أسنان الطفل من التسوس
وذلك من خالل استخدام قطعة
قماش مبللة بعــد كل رضعة،
وتنظيف أسنان الطفل مع أول

سن عند عمر ستة أشهر مرتني
يومياً ،مؤكدة أن تنظيف أسنان
الطفل يعد سلوك وتربية.
الجدير بالذكر أن "الصحة"
أطلقت أيضا ً عددا ً من التغريدات
التوعويــة بخصــوص صحة
الفــم واألســنان ،باإلضافة إىل
استطالع "صحة الفم واألسنان"
حول متى يفــرض أن تبدأ يف
تنظيف أسنان طفلك بالفرشاة
واملعجون.
وتأتــي هــذه األنشــطة
التوعوية استمرارا ً للجهود التي
تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ
عــى صحة وســامة املجتمع،
وتعزيز الوعي الصحي ،والحث
عىل اتباع الســلوكيات السليمة
وأنماط الغذاء الصحي.

 8طرق للتخلص من حرقة وحكة وجفاف العينني
يف وقتنا الحارض ،تنترش بشكل
كبري مشــكلة جفاف العني ،وهو
أحد أمــراض العيون التي يصعب
اكتشــافها إال بعــد اإلصابة بها،
فالشخص املريض يعاني من حرقة
وحكة واحمرار يف حدقة العني ،مع
صعوبة يف الرؤية يف الضوء ،نتيجة
عدم إفراز عني املصاب القدر الكايف
من الدمــوع لرتطيبها.ورغم أنه
يمكن عالج متالزمة العني الجافة
بنجاح يف معظم الحاالت حســب
شدتها ،إال أن هناك بعض الحاالت
املســتعصية املزمنة التي يصعب
عالجها.
وبينما تعترب مشــكلة جفاف
العني تجربة مؤملــة ،إال أن هناك
عالجــات منزلية طبيعية يمكن أن
تســاعد يف تخفيف أعراضها غري
املرغوب فيها.
فإذا كنت ممــن يعانون من
جفاف العــن ،فعليك بتجربة أحد
هذه الوصفات املنزليــة الفعالة،
حســب ما جاء يف موقــع "دييل
هيلث" املعني بالصحة:
الحرص عىل ترطيب الجسم
قد يكون جفاف العني مؤرشا ً
عىل جفاف الجســم ،فعندما يقوم
الشــخص بتناول كميــات كبرية
من الســوائل فإن ذلك يمد الجسم
بالرطوبــة الالزمة ،التي تحتاجها
العني إلفراز كميات منســابة من
الدموع ،لذا عىل الشــخص املصاب
أن يحــرص عىل تنــاول الكميات
املويص بها مــن املاء النقي ،والتي
ترتاوح بني  8إىل  10أكواب يومياً،
وذلك لحماية عينيــه من اإلصابة
بالجفاف.

غسل الجفون
يغفل كثري منا عن أن ترطيب
الجفون وغسلها بشكل جيد يساعد
يف الحد من مشــكلة جفاف العني
ويســاعد يف تهدئتها بعد اإلصابة،
لــذا ينصــح بتنظيــف الجفون
والرموش جيداً ،خاصة بعد إزالة
املاكياج ،ووضع قطعة قماش مبللة
عىل العينني ملــدة  5دقائق لضمان
الرتطيب.
الكمادات الدافئة
قد يكون هناك بعض التصلب
أو االنســداد يف الخاليــا املنتجة
للدموع ،وحينهــا تكون الكمادات
الدافئة هي الحــل فهي تعمل عىل
تليــن التصلب وتســهيل إفراز
الدموع بشكل طبيعي.
كمادات زيت جوز الهند
الحتوائه عــى كميات وفرية
مــن أحماض أوميغــا  3الدهنية،
يلعب زيت جوز الهند دورا ً رئيسيا ً
يف تقليل أعــراض متالزمة العني
الجافة من خــال العمل ترطيب
العينيني.
وكل مــا يتعني عليــك عمله
لالســتفادة منه هــو نقع قطعة
مــن القطن يف زيت جــوز الهند،
ثم وضعها عــى الجفون وتركها
ملدة  15دقيقة ،وســتالحظ الفرق
بنفسك.
زيت الخروع
أكدت دراســة يف طب العيون
نرشت عام  2002أن استخدام زيت
الخروع كقطرة للعني ،يعد وسيلة
فعالة وآمنة لعــاج ضعف الغدة

امليبومية وتبخر الدموع مما يؤدي
إىل جفاف العني.
كما أن حمض الريســينوليك
املوجــود يف زيت الخــروع يعمل
كمضاد لاللتهابات ،مما يســاعد
يف تخفيف الحكــة ،تهيج العينني،
االحمــرار وجميــع األعــراض
املصاحبة ملتالزمة العني الجافة.
ارتداء النظارات الشمسية
إذا كان ســبب جفاف عينينك
هــو جفاف الجو يف املــكان الذي
تعيش فيــه ،فعليــك إذا ً بارتداء
النظارات الشمســية ألنها ستوفر
لك الحماية من أي التهاب أو تهيج
خاصة إن كانت تمنع بنسبة %100
تعرض عينيك ألشــعة الشــمس
فوق البنفســجية ،حيــث يؤكد
املعهد الوطني للعيون بأمريكا ،أن
النظارات الشمســية الداكنة ذات
القوائم الجانبية تســاعد بشــكل
خاص يف إبطــاء تبخر الدموع من
العينني.

املواظبــة عىل فتــح وإغالق
العينني
يســبب التحديق يف شاشات
الكمبيوتر لوقــت طويل يف إبقاء
أعيننا مفتوحــة دون ومض األمر
الذي يسبب جفاف العني ،لذا يشدد
الكثري من األطباء عىل رضورة إغالق
كال العينني ملــدة ثانيتني ثم فتحها
وتكرار هذه العملية بما ال يقل عن
 20مرة يومياً ،فهذا يساعد العني يف
زيادة كميــة الدموع ،ويحافظ عىل
توفري الرطوبة يف العينني.
تناول األطعمة الغنية بأحماض
أوميغا  3الدهنية
خلصت دراســة أجريت عام
 2013ونــرت يف املجلة الدولية
لطــب العيــون ،إىل أن أحماض
أوميغا  3الدهنية لها تأثري إيجابي
رسيــع وفعال يف عــاج متالزمة
العني الجافة ،لــذا ينصح باإلكثار
من تناول األسماك الزيتية كالتونة
والسلمون واملكرسات وغريها من
األطعمة الغنية بأوميغا .3
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من اآلخر

فهد بن نومه

حراك الجامعة المستمر

اللجنة التنظيمية تواصل استعداداتها للمؤتمر

أكرث من  40بحث ًا عن «التعصب الرياضي» استقبلته
اللجنة العلمية

واصلــت اللجنــة التنظيمية
ملؤتمــر التعصــب الريــايض
استعداداتها للمؤتمر الذي تقيمه
الجامعة يف تاريخ  11-10جمادى
الثاني بالتعاون مع الهيئة العامة
للرياضة ،وقد اســتقبلت اللجمة
العلمية أكثر من  40بحثا ً يناقش
موضوع التعصــب الريايض من
داخل السعودية وخارجها.
وقد ناقشه اللجنة التنظيمية
يف اجتماعهــا الثالــث برئاســة
الدكتور عيل السيف وكيل الجامعة
للشــؤون التعليمية رئيس اللجنة
التنظيميــة ،وبحضور رؤســاء
لجان املؤتمر وتم مناقشة عدد من
االقرتاحات لتفعيل من مســاهمة
املؤتمر لخدمة املجتمع الريايض من
خالل استضافة عدد من املحليني
واإلعالميني املعايشــن للوضع
الريــايض للخــروج بتوصيات

من شــأنها املســاهمة يف تثقيف
الوســط الريايض و نرش الوعي
بأهمية دور الرياضة يف االندماج
والتماســك املجتمعي والتكاتف
بني األفراد  ،وما تعكســه من آثار
عىل النمو االقتصادي والســيايس
واالجتماعي
وتســعى الجامعة من خالل
املؤتمر الذي يقــام ألول مرة يف
جامعة ســعودية إىل التعرف عىل
أســباب التعصب الريايض وآثاره
الضارة عىل بناء املجتمع الحيوي،

وللتأكيــد عىل دور املنافســات
الرياضية يف تعزيز االنتماء والوالء
للوطن وتوظيف األلعاب الرياضية
يف رفع ســمعة اململكــة العربية
الســعودية إقليميا ً ودوليا ً وكذلك
نرش الوعي بأهمية دور الرياضة
يف االندماج والتماســك املجتمعي
والتكاتف بني األفــراد ويناقش
املؤتمر عدد من املحاور وهي اآلثار
السلبية لظاهرة التعصب الريايض
عىل تطور األلعــاب والرياضات
يف اململكة وتأثري ذلك عىل تميزها
وقدرتها عــى املنافســة محليًّا

ودوليًّا و دور املؤسسات التعليمية
والرتبويــة واألنديــة الرياضية
ومؤسســات املجتمع ذات العالقة
يف توعية أفــراد املجتمع خاصة
الجماهــر الرياضيــة بمخاطر
التعصب الريايض ،وأهمية إشاعة
األخــاق الرياضيــة والتنافس
الرشيف بــن األندية وجماهريها
باإلضافة لعالقة وسائل اإلعالم،
وأوعيــة التواصــل االجتماعي
يف زيــادة التعصــب الريايض ،و
دور مدونــات أخالقيات اإلعالم
ومواثيق الرشف اإلعالمي املهني
يف مكافحة التعصب وآثاره.
كمــا يناقش املؤتمــر دور
األنظمــة والقوانــن يف الحد من
ظاهرة التعصب الريايض ،واآلليات
واإلجراءات الكفيلة بضمان تفعيل
هذه األنظمة والقوانني وتنفيذها.

تعيــش الجامعة حراكا غري مســبوق مــن ناحية إقامة
املؤتمــرات املتخصصة وامللتقيات والندوات العلمية ســواء يف
الفــرة املاضية أو الفــرة القادمة ،وخــال الفصل الدرايس
القادم  تســتعد الجامعة ولجانها التنظيمية والتنفيذية إلقامة
عدد مــن املؤتمرات وامللتقيات املهمــة ومنها :مؤتمر التعصب
الريايض والذي يقام ألول مرة يف جامعة ســعودية ،ويوم املهنة
ويوم الجامعة ،ومؤتمر االستثمار والتمويل الصناعي ،ومؤتمر
مستقبل الدراســات الحديثة ،ومؤتمر الخصخصة والعديد من
املؤتمرات واملشاركات التي تمثل الجامعة سواء داخل السعودية
أو خارجها ،باإلضافة للجان حفل التخرج "العرس الســنوي"
والتي تعمل من اآلن.
وأصبحــت الجامعة "خلية نحل" تعمــل من خالل هذه
اللجان ا ُملشكلة من قبل معايل مدير الجامعة والذي يرشف عليها
ويتابع عن قرب كل صغرية وكبرية ،وجميع هذا الحراك والعمل
املستمر يصب يف صالح الجامعة من خالل املخرجات والنتائج
والتوصيات التي تقدمها هذه املؤتمرات.
كما أن مثل هذه األنشــطة العلمية لهــا دور كبري يف إبراز
الجانب العلمي للجامعة من خالل املشاركات املتنوعة ،وال نغفل
مشاركات الباحثني من مختلف الجامعات سواء من داخل اململكة
أو من خارجها والذين  يعدون خليطا من ثقافات مختلفة.
وتأتي هــذه املؤتمرات يف إطار اهتمــام الجامعة بالبحث
ً
وانطالقا من رســالتها العلمية التي تسعى من خاللها
العلمي
إىل نرش العلوم واملعارف يف مختلف الجوانب العلمية وتشــجيع
الباحثني للمشاركة يف مثل هذه املناسبات وتطوير البحث العلمي
ما يسهم يف االرتقاء باملستوى العلمي والتعليمي يف الجامعة.
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