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الجامعة تستعد لتنظيم مؤتمر «الصحوة  ..دراسات في المفهوم واإلشكاالت»

المدينة الجامعية

عمادة البحث العلمي بالجامعة ُتعلن عن بداية
التقديم على المنح المستديمة
أعلنــت عمــادة البحــث
العلمــي عن بدايــة التقديم عىل
املنــح املســتديمة املدعومة من
العمادة وذلك اعتبــارا ً من األحد
1439/5/18هـــ وحتى األحد
1439/6/16هـــ  ،كمــا يتم
التقديــم عرب املوقــع االلكرتوني
لنظــام إدارة املشــاريع البحثية
( ) RTMSبموقــع عمادة البحث
العلمي حسب الرشوط والضوابط
والتي يجب االطــاع عليها قبل
التقديم من موقــع العمادة وهي
أن يكــون الباحث عضــو هيئة
تدريس بالجامعة وال تقل درجته
األكاديمية عن أستاذ مساعد ،بينما
تشرتط منحة املجموعة البحثية أن
ال تقل درجة الباحث عن أســتاذ
مشارك ،ويمكن إرشاك باحث من
خارج الجامعة ،ويحق لعضو هيئة
التدريس بالجامعة اإلشــراك يف
خمسة مشــاريع بحثية يف الدورة
البحثيــة الواحدة ( عام أكاديمي)
أكثــر مــن مرشوعــن بحثيني
أكاديميني برشط أن يكون باحثا ً
رئيساً ،وأن ال يكون املقرتح البحثي
قد سبق تقديمه للدعم من أي جهة
أخرى ولن يقدم إىل جهة أخرى بعد
املوافقة عىل دعمه ،وأن ال يتجاوز
املقرتح البحثي النسبة املعتمدة من
العمادة بربنامج اإلقتباس املعتمد
من العمادة واملوضحة باملالحظات
العامــة ،وأن اليكون لدى الباحث
املتقدم بحثا ً متعثرا ً طبقا ً لرشوط
التعثر التي تحددها عمادة البحث
العلمي ،واملوضحــة باملالحظات
يف ميعاد تحدده العمــادة  ،كما
أنه لن يتم اإلعالم عنها ســنويا،
ويتم التقديــم من خالل الربنامج

األكاديمي للتقديــم عىل األبحاث
(  ) RTMSالخــاص بالعمــادة
وللمزيد من املعلومات عن استخدام
الربنامج يرجى زيارة املوقع التايل :
http://www.srd.qu.edu.sa
حيــث ســيتم اســتقبال
املقرتحات البحثيــة املقدمة عن
طريق برنامج (  ) RTMSمن أجل
التقويم األويل عــن طريق مراكز
البحوث التي تقوم بإجراء التقويم
ثم رفع تقرير للعمادة الستكمال
اإلجراءت عن طريق لجان العمادة
املختصــة ،ال تــرف مكافأة
الفريــق البحثي إال بعــد تقديم
تقرير نهائي عن مطابقة البحث
فنيا ً وماليا ً مع النرش ً
وفقا لضوابط
النرش العلمي ،واإلشــارة إىل دعم
عمــادة البحث العلمــي بجامعة
القصيم عند نرش البحث ،ومكافآت
الفرق البحثية ترصف طبقا ً لالئحة
املوحدة للبحــث العلمي  ،كما إن
املدة التنفيذية للمنح كما ييل :
املستديمة عام واحد ،األولويات
البحثيــة عام واحــد املجموعات
البحثية حد أقىص عامان ،وبالنسبة
ملنــح األولويــات البحثية لخدمة
منطقــة القصيــم ,باإلضافة إىل
الرشوط السابقة فإنه يشرتط:
أن ال يقل عــدد أفراد الفريق
البحثــي عن باحثــن من داخل
الجامعة ويفضل مشاركة باحث
ثالث من جهة خارجية ذات عالقة
باملوضوع وأن يقع املقرتح البحثي
ضمن األولويات البحثية التي تخدم
املنطقة والتي تحددها العمادة.
ســنويا ً من خالل عقد ورش
العمل واملقابالت طبقا الحتياجات
منطقــة القصيــم ،وأن تكون

املخرجات قابلة للتطبيق بمنطقة
القصيم ،وأن يقوم الفريق البحثي
بتنظيم ورشــة عمل استعراض
نتائج املرشوع ،وبالنســبة ملنحة
املجموعــات البحثيــة باإلضافة
للرشوط الســابقة فإنه يشرتط
أن يتكــون الفريــق البحثي من
عدد ال يقــل عن ثالثة باحثني من
تخصصات مختلفــة ومتكاملة
ويفضل إرشاك طالب الدراســات
العليا.
حيث بيّنــت الكلية الخطوات
التي يجب االلتزام بها عند التقديم
 :يجب تحميــل النموذج الجديد (
املحدث ) لطلب دعم مرشوع بحثي
املنح املستديمة ومنح املجموعات
البحثية ،من نماذج العمادة املوجود
رابطها باملوقع اإللكرتوني.
عــدم الضغط عــى حفظ
وإرســال إال بعد إدخــال جميع
البيانات التالية يف برنامج التقديم
(:)RTMS
 تحميل ملف املقرتح البحثياملحدث بعد التعبئة مع االلتزام بما
هو مكتوب بالخط األحمر فيه.
 إدخــال فريــق العمــل"املشاركون واملساعدون"
إدخــال الخطــة الزمنيةللبحث.
 إدخال امليزانية التفصيليةاملقرتحة.
كما دعــت العمادة املتقدمني
عــى الربامج بــرورة الدخول
للموقــع اإللكرتونــي ،ومعروفة
الرشوط والضوابــط للتقديم يف
املنح املقرتحة ،مُتمنية للجميع دوام
التوفيق والسداد.

تستعد الجامعة إلقامة مؤتمر
"الصحــوة" لدراســات املفهوم
واإلشكاالت وذلك يف يومي الثالثاء
و األربعاء مــن تاريخ  24و 25
لشهر رجب يف قاعة (أ) لالحتفاالت
يف املبنى الرئييس للجامعة.
و تتلخص أهداف املؤتمر يف
بيان مفهوم الصحــوة وإطالقه
عىل املجتمع املسلم ،وإبراز موقف
الصحوة من قيام الدولة الوطنية
واالنتماء الوطني ,وبيان أثر إقامة
الخالفــة اإلســامية عىل خطاب
الصحوة وتداعياته ,و إبراز أسباب
ضعف منهج التوســط واالعتدال
يف فكر الصحوة ,والكشــف عن
اإلشــكاالت الفكرية يف خطابات
الصحوة.
حيــث وضعــت الجامعة
محاور وموضوعــات للمؤتمر
وهــي :مصطلــح الصحوة"
الداللــة واملفهــوم" ,وتكوين
الصحــوة "النشــأة ,التطور,
االمتداد" ,عالقــات الصحوة

",التيارات واملنظمات والدولة,
إشــكاالت الصحوة" اإلمامة,
الخالفــة ,التديــن ,التوجس
والتطرف واالنتماء والتحزب .
و أكــد عميد كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية الدكتور
خالد أبا الخيــل :بأن الهدف
من املؤتمر هو تصحيح بعض
املفاهيم الفاسدة التي ترسبت
إىل التديــن الفطري الصحيح
كاملفاهيــم الغاليــة واملفاهيم
الحزبية والحركية كاملوقف من
ويل األمر والوطــن ونحو ذلك
وألن الصحــوة تعد  محاولة
لفهــم الديــن وتقديم صورة
جديدة للتدين وقد تلبست بها
بعض املفاهيم الفاســدة فلهذا
يأتي هذا املؤتمر لكشــف هذه
املفاهيم وتنقية التدين الصحيح
منها وإىل إبطــال التوظيفات
الباطلة التي تنــال من التدين
بذريعة مواجهة الصحوة ونقد
أفكارها.

وأضــاف "أباالخيل" بأن
املتحدثــن نخبة من أســاتذة
الجامعــات الســعودية وقد تم
اختيارهــم بناء عــى اهتمامهم
العلمــي يف موضــوع املؤتمــر
وســيلتحق بهم بعض املهتمني
بدراســة ظاهــر ة الصحوة من
خارج الجامعات.
وعرف "أباالخيل" الصحوة
هــي محاولة تقديــم فهم جديد
للدين عرب مرشوع اإلحياء الديني
الذي قدم للمجتمع منظومة كبرية
من القيم امللتبســة وهذا املؤتمر
سيسهم يف فرز هذه القيم مؤكدا
بــأن الجامعة ســتحمي الطلبة
من التطرف عرب هــذا املؤتمر يف
حضورهم للجلسات واالستماع لها
وإقامة ورش طالبية عىل هامش
املؤتمر.
مختتما حديثه بأن الصحوة
لم تنته بعد وسيكشف املحارضون
القيم الفاســدة وإيضاح املنهج
الصحيح يف هذا املفهوم.

فتح باب القبول لربامج الدراسات العليا
تعلــن عمادة الدراســات
العليا يف جامعة القصيم عن بدء
التقديــم اإللكرتوني عىل برامج
الدراســات العليا اعتبــارا ً من
اإلثنني املوافق 1439/6/3هـ،
وحتى يــوم األربعــاء املوافق
1439/6/19هـــ يف مرحلتي
والدكتــوراه
املاجســتري
للعــام الــدرايس الجامعــي
1440/1439هـــ ،علمــا ً أن
عدد الربامج املتاحة للتقديم 76
برنامجا ً يف الدراسات العليا منها:

 18برنامجا للدكتــوراه و 58
برنامجا ً للماجستري يف الجامعة.
وأوضح عميد الدراســات
العليا يف الجامعة الدكتور محمد
بن إبراهيــم الدغريي ,أن عملية
القبول يف الربامج تتم عرب املوقع
اإللكرتوني للجامعة وفق رشوط
القبول املحددة من قبل األقسام
املختصة يف ضوء الالئحة املوحدة
للدراســات العليا يف الجامعات
السعودية.
وأوضح "الدغــري" بأنه

ســيتم عقد اختبار تحريري يف
األقســام للمتقدمني وسوف يتم
تحديد موعــده بعد االنتهاء من
فرتة التقديــم ،وأفاد بأنه يمكن
االطالع عىل التخصصات املتاحة
لربامج الدراسات العليا ورشوط
القبــول يف أقســام الجامعــة
املختلفة للعام الدرايس الجامعي
1440/1439هـــ ،من  خالل
موقع عمادة الدراســات العليا
بالجامعــة وهــوwww.gsd. :
qu.edu.sa
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أخبار الجامعة
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توظيف  8من خري�جي قسم الرتب�ية البدنية عقب
تخرجهم بأيام
نجــح ثمانية من خريجي
قســم الرتبية البدنية وعلوم
الحركــة بكليــة الرتبيــة
بالجامعــة يف الحصــول عىل
وظائــف يف التعليم العام من
بــن  50خريجا من القســم
بنســبة وصلت إىل  %16من
الخريجني ،وذلــك عن طريق
التقديم يف موقع جدارة التابع
لوزارة الخدمــة املدنية ،بعد
استالمهم لوثائق التخرج بأقل
مــن  24ســاعة ،وذلك عقب
تنفيذ توجيه معايل األســتاذ
الدكتــور عبــد الرحمن بن
حمد الداود برسعة استخراج
وتسليم وثائق التخرج إلتاحة
الفرصة لخريجــي الجامعة
للتقديــم عىل هــذه الوظائف
التــي تزامن اإلعــان عنها
بعد انتهــاء االختبارات بفرتة
وجيزة.

للخريجني والخريجات ،وذلك
ليتســنى للطلبة التقديم عىل
الوظائف الحكومية ،وتفاعلت
عمــادة القبول والتســجيل
مبارشة مــع التوجيه وبدأت

العمــل واملتابعــة لرصــد
الدرجات أوال ً بأول ،ثم بارشت
العمــادة طباعــة الوثائــق
وإرفاق الســجالت األكاديمية
معها وأعدت خطة توزيعها يف

مدارات

كليــات الجامعة بأرسع وقت،
حيث تم تسليم حوايل 3300
وثيقة تخرج لطالب وطالبات
البكالوريــوس
مرحلــة
بالجامعة.

عبدالرحمن بن حمد الداود

مقررات الثقافة اإلسالمية
تقوم الجامعات بأهداف رئيســة يف التعليــم والبحث العلمي
وخدمة املجتمع ،وتتحقق تلك األهداف من خالل عمل وتطوير دائم
يجــب أن يتواكب مع متطلبات العرص ومســتجداته ،ومن ذلك فقد
سعينا يف جامعة القصيم إىل إعادة النظر يف مقررات اإلعداد العام يف
الثقافة اإلسالمية والتي مىض عليها عقود من الزمن لم يعد النظر يف
مفرداتها ومحتواها ،وقد حان الوقت بل لزم األمر لنقف عند محتواها
وما تتضمنه من مفردات ليحذف منها غري املناســب ويبقى املناسب
مع تطويره وإضافة ما استجد بما يتواكب مع ما تعيشه اململكة من
تطورات وما تواجهه من تحديات عىل املستوى الوطني والدويل ،وملا
تمثله تلك املقررات من أهمية يف بنــاء طلبة الجامعة الذين هم نواة
املجتمع وعماد بنائه ،يف الجانب العلمي والفكري واملعريف ،إضافة إىل
دورها يف تشكيل البعد الوطني والفكري لدى هؤالء الطلبة.

وال تقتــر عملية تقديم
طلبات الراغبــن يف االلتحاق
بالوظائــف عــى شــهادات
التخرج فقط بل تمتد ملحكات
خارجيــة أخــرى لها دور يف
تقييم الخريــج للتعيني مثل
كفايــات املعلمــن والقياس
وغريهــا مما يدل عــى قوة
مخرجات التعليم لدى جامعة
القصيم ممثلة يف قسم الرتبية
البدنية وكلية الرتبية.
وكان معايل مدير الجامعة
قد أصــدر يف يــوم الثالثاء
املوافــق 1439/4/22هـــ
توجيهــا لعمــداء الكليــات
برسعــة رصــد الدرجــات
الســتخراج وثائــق التخرج

الطلبة الخري�جني عند استالم وثائق التخرج

ومن أهــم أهداف هذا املرشوع؛ أن يتواءم محتوى تلك املقررات
مع املتغريات يف كافة املجاالت الدينية والفكرية والثقافية والسياسية
واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،وإعداد الطالــب الجامعي كي تكون
شخصيته شخصية متزنة دينيا ً وفكريا ً وسلوكيا ً وثقافيا ً وأخالقيا ً مما
يساعد عىل حماية الوطن واملحافظة عىل وحدة املجتمع واملساهمة يف
تنمية ورقي البالد ،وتعزيز الوحدة الوطنية وبناء املشرتكات الكربى
من مسائل الدين والقيم لحماية الشباب من االنحرافات الفكرية ببيان
وسطية اإلســام ونبذ التطرف واإلرهاب والغلو بكل صوره ،وإعداد
جيل من الشباب لديه املعرفة الواعية باملوقف اإلسالمي الوسطي من
الفكر الحديث ومدارسه وموضوعاته.
إن مثل هذا املرشوع العلمي والفكــري ال يمكن أن نطلق عليه
مرشوعــا يخص جامعــة القصيم لوحدها بل هــو مرشوع وطني
سيستفيد منه جميع شباب وشابات هذا الوطن.
ومن دوافع العمل يف ذلك أنــه يتفق مع رؤية اململكة  2030يف
غاياتها وأهدافها وتحقيقا ً لرؤية ورســالة الجامعة ورفعا ملستوى
الحس الوطني وتعزيز االنتماء له ،وكذلك املستوى الفكري والثقايف
لدى طلبة الجامعة.

لقاء مفتوح بعنوان «الريادة من مقاعد الدراسة»
بكلية االقتصاد
عقدت كلية االقتصاد واإلدارة
بجامعة القصيــم ،لقا ًء مفتوحا
لطالب الكليــة بعنوان "الريادة
من مقاعد الدراسة" ،وذلك يوم
الثالثــاء ١٤٣٩/٥/٢٠هـ  ،يف
القاعــة الكربى  بالكلية بهدف
تحفيــز الطالب عــى املبادرة
بالريــادة واســتثمار األفكار،
من خالل الحديــث عن تجارب
املتحدثني وغريهم من الرياديني
الذين بدؤوا أعمالهم الريادية من
مقاعد الدراسة.
شــارك يف اللقــاء عدد من
الرياديني مــن جهات حكومية،
قدموا خــال كلماتهم تجاربهم
وخرباتهــم يف مجــال تحقيق
الريادة يف فرتة الدراسة بالنسبة
للطالب الجامعيني ،حيث تحدث
املهندس ثامــر محمد العوض
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لقد بدأت الجامعة منذ العام املايض ممثلة يف لجنة عليا يرأسها
مديــر الجامعة وعضوية عدد من األســاتذة املتخصصني واملهتمني
بمراجعة مقررات الثقافة اإلســامية بالتخطيــط والعمل عىل هذا
املرشوع برسم أهدافه وتحديد خارطة عمل اشتملت عىل أربع مراحل
انتهى ثالث منها والعمل جار يف الرابعة ،وبحول الله ومع نهاية هذا
الفصل ينتهي البناء وتبدأ مرحلة تدريب األساتذة وكيفية التعامل مع
تلك املقررات وآلية تقديم محتواها للمستفيدين من طلبة الجامعة.
وختاما ً أقدم شــكري وتقديري لجميع الزمالء والزميالت الذين
يعملون يف هذا املرشوع متمنيا ً للجميع كل التوفيق.
حفظ الله هذا الوطن وأدام عزه ونرصه.
جانب من حضور اللقاء

رئيــس لجنة شــباب األعمال
بمنطقة القصيم ،واألستاذ محمد
الحمود مؤسس مجموعة "أربيكا
ستار".

ويأتي هذا اللقــاء يف إطار
حرص الكلية عىل تدريب الطالب
وتحفيزهــم لالنطالق يف مجال
األعمال الريادية ،وإرشادهم إىل

أنســب الطرق لتحقيق ذلك عن
طريق عرض خــرات وتجارب
لنماذج استطاعت تحقيق النجاح
والتميز يف هذا املضمار.

مدير الجامعة
ahmaldawood
ab.aldawod@qu.edu.sa
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أمري القصيم :الصيدلة مهنة وليست وظيفة ..والقصيم قطعت شوطا كبريا في مجال التوطني

المؤتمر الدولي للصيدلة المجتمعية استمر لثالثة أيام  ..وطرح أكرث من
« 232وظيفة طبية»
افتتح صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود أمري منطقة القصيم،
املؤتمر الدويل للصيدلة املجتمعية،
والــذي تنظمه كليــة الصيدلة
بالجامعــة تحت شــعار "خلق
ثقافة مبنية عــى القيم" صباح
الثالثــاء املوافق ،27/5/1439
يف مركز امللك خالــد الحضاري
ملدة ثالثة أيــام ،بحضور نخبة
من الخرباء يف مجال الصيدلة عىل
املستويني املحيل والدويل.

الشريدة:
تم اعتماد برنامج
المؤتمر بواقع
 28ساعة تعليم
من الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية
التطــور الهائل يف كلية الصيدلة
وعلومها ودراســة املستجدات
أصبحت من أهم عمل الصيادلة
يف جميع أنحاء العالم ،ومن هذا
املنطلــق فقد عمــدت الجامعة
إىل االهتمــام باملجــال الصحي
بشــكل خاص وتطبيق املعايري
األكاديميــة واملهنيــة ،والزالت
تسابق عجلة التطور وتعمل عىل
فتح قنوات تواصــل بينها وبني
القطاع الخــاص لتحقيق لروية
اململكة  2030واالرتقاء باملجال
الصيديل.

فيصل بن مشعل:
المؤتمر يشكل لوحة
مميزة للمستقبل يفخر
الجميع بوجودها في
منطقة القصيم
وقد رحب سمو أمري القصيم
يف بداية كلمته خالل حفل االفتتاح
بجميع ضيوف املؤتمر من داخل
اململكة وخارجها ،مشــرا إىل أن
هذا املؤتمر يشــكل لوحة مميزة
للمستقبل يفخر الجميع بوجودها
يف املنطقة ,كما قدم سموه الشكر
ملعايل األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود مديــر الجامعة
واللجان العاملة عىل جهودهم وما
بذلوه إلنجاح هذا املؤتمر ،مؤكدا ً
خالل كلمتــه أن جامعة القصيم
تعترب "جامعات يف جامعة ".

أمري القصيم ملقيا كلمته

وعرب ســموه عن ســعادته
بمشاركة عدد من رشكات القطاع
الخــاص يف املؤتمــر وتقديمها
وظائف للخريجني يف التخصصات
الطبية ،خاصــة يف ظل التحدي
الكبري أمام منطقــة القصيم يف
توطني الوظائف ،مشــرا إىل أن
القطاع الخاص رشيك أسايس يف
التنمية كما أن املستشفيات عليها
دور كبري ،ومؤكــدا أن الصيدلة
تعد مهنة وليست وظيفة فاملهنة
يقوم بهــا املتخصص والوظيفة
يقوم بها أي شخص.
وأكد صاحب الســمو امللكي
أن منطقة القصيم قطعت شوطا
كبريا يف التوطني ،حيث قام سموه
قبل عام مــن اآلن بطرح فكرة
توطني الصيدليات باملنطقة لكي
تكون بأيادي سعودية ،مشريا إىل
أن التخصص يف هذا املجال ليس
سهال ولكنه قام بدراسة املوضوع
مع الكثري من الخرباء واملختصني
للتأكد من قدرة الصيديل املختص
عىل رصف الدواء للمريض بشكل
مناسب لعدم وجود مجال للخطأ
يف هذه الحالة ألنها تتعلق بحياة

الداود ملقيا كلمته

وأشــار "الرشيدة" إىل أن
الجامعة تنظم هذا املؤتمر الدويل
للصيدلة الذي يعد األول من نوعه
املتخصص يف املجال الصيديل عىل
مستوى اململكة ,بمشاركة نخبة
من الخــراء املحليني والدوليني،
حيث تم اعتمــاد برنامج املؤتمر
بواقــع  28ســاعة تعليم من
الهيئة الســعودية لتخصصات
الصحية ،بهدف اكتشاف الفرص
والتحديات وتطوير مهنة العمل
وإزالة الصعوبات والعوائق التي
تعرتضهــا ،باإلضافــة إىل خلق
فرص عمل لتقديــم جيل عميل
مميز يمكن من خالله ســعودة
الوظائف.

السراء:
علم الصيدلة علم
فاعل في مجال الطب
يعنى بأهم مراحل
الرعاية «العالج»
الشريدة خالل إلقاء الكلمة

املريــض ،معربا عن ســعادته
بانعقاد هذا املؤتمر الذي سيعود
عىل بالدنا الغالية بالعلم النافع.
مــن جانبــه أكد األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بن حمد
الداود مديــر الجامعة ،املرشف
العام عىل املؤتمر ،أن ما يحظى به
املجال الصحي من تطور وتنمية
يعود إىل حــرص حكومة خادم
الحرمني الرشيفــن عىل تطوير
التعليــم ودعمــه وتوفري أفضل
األدوات لذلك ،مشريا إىل أن جميع

الداود:
الجامعة تحظى بدعم
منقطع النظري من
األمري «األكاديمي»
الذي ال يألو جهدا في
الدعم
جوانب العملية التعليمية تشــهد
طفرة كبرية عىل كافة املستويات،
حيث يتواجــد بالجامعة وحدها
أكثر من  71ألف طالب وطالبة،

السراء ملقيا كلمة المتحدثني

يدرسون يف أكثر من  37كلية يف
جميع محافظات املنطقة ،بأكثر
من  70تخصــص علمي و أدبي
ورشعي.
وأضاف "الداود" أن الجامعة
تحظــى بدعم منقطــع النظري
من األمــر "األكاديمي" صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل أمري منطقة
القصيم والــذي ال يألو جهدا يف
دعم الجامعة وتشجيع العاملني
بها عــى بذل املزيــد من العمل

والعطاء ،مشريا إىل أن ما تحققه
الجامعة من إنجــازات يعود إىل
فضل الدعم الكبري من لدن سموه.
وقــدم "الــداود" يف ختام
كلمته الشــكر لجميع العاملني
بهذا املؤتمر من منظمني وباحثني
ومشــاركني من طالب وطالبات،
كما قدم شــكره ملركــز اإلعالم
واالتصــال بالجامعة وللعالقات
العامة واللجنة املنظمة.
وبدوره أكد الدكتور منصور
الرشيدة عميد كلية الصيدلة ،أن

ثم ألقى الدكتــور إبراهيم
الرساء كلمة متحدثــي املؤتمر
أشــار فيها إىل الجهود الجليلة
التــي تقدمها كليــة الصيدلة
بالجامعة عىل مدار العام ،حيث
نظمت قبل أسبوعني فقط دورة
االمتياز لطلبــة الكلية ،لحرصها
عىل تطويرهم وتعليمهم وتخريج
دفعات قادرة عىل العمل واإلفادة
ومواكبــة مســتجدات الطــب
الحديث ،موضحا أن علم الصيدلة
علم فاعل يف مجال الطب ويعنى
بأهم مرحلة من الرعاية الصحية
أال وهي العالج.

صحيفة
جامعة
القصيم
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فعاليات حفل االفت�تاح
تضمن حفــل افتتاح املؤتمر
عرضا مرئيا عــن كلية الصيدلة
بالجامعــة ،كما قام ســمو أمري
املنطقة بافتتاح املعرض املصاحب
واطلع عــى  10معارض صحية
طبية مثلت مستشفيات وجامعات
وجمعيــات مختلفــة من جميع
أنحاء اململكة ،كما اطلع عىل جناح
التوظيف باملؤتمر ،والذي سيوفر
أكثــر مــن  232وظيفية طبية،
حيث ســتقدم مستشفى القصيم
الوطنــي  100وظيفة للمريضني
واألطباء واإلخصائيني ،كما ستقدم
مستشــفى الدكتور ســليمان

الحبيب  4وظائــف لألطباء ،يف
حني ستوفر رشكة أنوفا السعودية
 13وظيفــة للصيادلة ,باإلضافة
إىل مصنع أرابيــو للقاحات الذي
سيوفر  15وظيفية ،كما ستقدم
صيدليــة الــدواء  100وظيفية
للصيادلــة يف مختلــف أنحــاء
اململكة ،ثم اطلع سموه عىل ركن
االستشــارات الطبية والوظيفية
للطالب والطالبــات ،واطلع عىل
جناح املصلفات العملية ،ثم كرم
سموه يف نهاية الحفل املشاركني
والرعــاة والجهــات الحكومية
واملتحدثني.

أمري القصيم يقص الشريط الفت�تاح المؤتمر  ..ويتجول بالمعرض المصاحب

مناقشة  75بحثا علميا خالل أيام المؤتمر
ناقــش املؤتمــر نتائج
حــوايل  75بحثا علميا وورقة
بحثية مــن مختلف جامعات
اململكة عــى مدار أيام املؤتمر
الثالثــة ،وتتطــرق األبحاث
التي تــم قبولها للمشــاركة
يف املؤتمــر ،لكافــة الجوانب
الهامة التــي تخص موضوع
املؤتمــر والتي قدمها عدد من
املشــاركني املتخصصني من
داخل وخارج منطقة القصيم

ســواء أكاديميني أو ممارسني
يف أبحاث الصيدلة املجتمعية،
حيث تم تســليط الضوء عىل
دور املمارس اإلكلينيكي تجاه
مرىض ضغط الــدم ومريض
السكر لدى البالغني والصغار،
باإلضافة إىل االحتياطات نحو
عالج آمن لهذه األمراض.
كمــا ناقشــت بعــض
األبحــاث املعروضــة خالل

جلسات املؤتمر دور الصيدلة
املجتمعيــة يف كيفيــة تناول
املضــادات الحيوية وأنســب
الطرق لتجنب خلق مناعة ضد
العقار ،فضال عــن املعارف
واآلداب واملمارســات الواجب
تعلمهــا يف الصيدلة املجتمعية
مــن قبل الصيــديل كالرعاية
الصيدالنيــة ،واألدويــة التي
يمكــن وصفهــا دون اللجوء
ملشورة الطبيب.

جانب من الجلسات

جلسة نقاش عن توطني وظائف الصيدلة
كشــف الدكتــور إبراهيم
الجفايل مستشــار وزير الصحة
عن وجود فرص غري مســبوقة يف
السوق الســعودي ،حيث يتواجد
به أكثر من  39330ألف صيدليا
باململكة يف القطاع الخاص يشغل
منهم السعوديني نسبة  %25فقط
وبلغ عدد الصيادلــة لدى الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية
 ،9804مشــرا إىل أن البطالــة
املوجودة يف هذا القطاع ال تعكس
حجم سوق العمل باململكة.
جاء ذلك خالل جلسة نقاش
بعنــوان "توطــن الصيادلة يف
القطــاع الخاص بالســعودية"
يف ثانــي أيام املؤتمر بمشــاركة
مستشــار وزير الصحة لتطوير
القطــاع الصيدالنــي الدكتور
إبراهيــم الجفايل وعميــد كلية
الصيدلــة بالجامعــة الدكتور
منصور الرشيــدة ،وأدار اللقاء
اإلعالمــي والصيــديل مهند أبو
عبيد وبحضور نخبة من الخرباء
واملختصني والطالب والطالبات،
حيث تمت مناقشة طريقة إحالل
الصيادلــة الحاليني وإرشاكهم يف
ســوق العمل ،حيث كشف "أبو
عبيد" عــن إحصائيات تقدر عدد
العاطلني يف مجــال الصيدلة من
 500إىل  3000عاطــل يف أرجاء
اململكة.
وأوضح "الجفايل" أن إطالق
قرار ســعودة املجال الصيديل قد
يتســبب يف انكشاف مهني خطري

ألن عــدد الصيادلــة املوجودين
أقل بكثري مــن أعداد الوظائف يف
القطاع الخاص ،مؤكدا أن العمل
يتم يف الوقت الحايل عىل إيجاد آلية
لتطبيق السعودة عىل مراحل ،ألن
تطبيق القرار دون دراسة سيشل
هذا املجال إذا كان عدد العاطلني
أقل من سوق العمل مما سيتسبب
يف توقفــه تماما وإحــداث ربكة
يف مجــال الصيدلة ،بما ســيؤثر
سلبيا يف مجال الرعاية الصحية،
مشريا إىل رضورة تناسق العرض
والطلب ،حيث أن هؤالء العاطلني
هم خريجو السنة املاضية فقط.
وأكــد "الجفــايل" عىل عدم
وجود مشكلة يف مخرجات التعليم
فاختبــار هيئــة التخصصات
الصحية يكشــف الطالب املتميز
واعتمــاد الطالب عىل شــهادة
البكالوريــوس فقــط دون أخذ
دورات إضافية أو برامج تدريبية
ســيؤثر عىل قوة مخرجات سوق
العمل ،مشــرا إىل أن قضية عدم
وجــود الضمــان الوظيفــي يف
القطاع الخاص هي كذبة صدقها
البعض فهنــاك دول يعيش %90
من ســكانها عىل القطاع الخاص
واملوضــوع معتمد عــى العطاء
واإلنتاجية.
ومن جهتــه أكــد الدكتور
منصــور الرشيدة عميــد كلية
الصيدلــة بجامعــة القصيم ،أن
عالج مشــكلة التوطني باململكة
العربيــة الســعودية يف مجال

المتحدثون خالل جلسة النقاش

الصيدلة له طرق بسيطة للغاية،
حيث تم خلق مشكلة من ال يشء يف
القطاع الخاص يف قطاع الصيدلة
والتوطني ،وحمــل وزارة الصحة
والعاملني فيهــا مع وزارة العمل
املسؤولية عن هذه املشكلة ،مشريا
إىل أنه من الواجب إحالل الوظائف
يف الصيدليــات واملستشــفيات
ومصانــع اللقاحــات بصيادلة
ســعوديني حتى تنتهي البطالة
يف هذا القطــاع ويف حال تطبيق
النظام لن يبقى سعودي عاطل.
وأشار "الرشيدة" إىل وجود
 21كليــة صيدلــة يف جامعات
حكوميــة و  6أهليــة يف اململكة،
وأن  %80من الخريجني من هذه
الكليات جاهزون للعمل يف القطاع
الخاص ،مؤكدا أن الكليات تعمل
منذ إعــان خطة التحول الوطني

عــى تهيئة خريجيهــا لالندماج
يف ســوق العمل ،موضحا أنه عىل
القطــاع الخاص عدم التهرب من
توظيــف الســعوديني واختالق
أعذار بعدم قدرتهم عىل العمل غري
مقبول فمــن املمكن طرح برامج
تدريبيــة ودورات تدريبية تمهد
طريقه يف هذا املجال.
ورحب األستاذ فهد بن نومه
املرشف العام عــى مركز اإلعالم
واالتصــال بالجامعــة يف كلمته
بجميع ضيوف املؤتمــر ,مؤكدا
عىل نقطــة النقــاش والهاجس
للجميع أال وهــو األمان الوظيفي
للمواطن ،مشريا إىل بحث الجميع
عن الوظائف يف القطاع الحكومي
فقط العتقادهم بصعوبة االستغناء
عنهم حتى يف حالــة قلة العمل،
كما أنه يعتقــد أنه ليس معرضا

النخفــاض راتبه مثــل القطاع
الخاص وهذا األمر هو " شماعة"
لعــدم خوض تجربــة العمل يف
القطاع الخاص ،مؤكدا أنه يجب
تعريــف الخريجني بــأن العمل

واإلنتاجية العالية هي التي تعطي
األمان الوظيفي والرتقي والتدرج
يف الوظائــف ،وخلــق املزيد من
فرص الوصول إىل أعىل الدرجات
يف القطاع الخاص.

06

أخبار الجامعة
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صحيفة
جامعة
القصيم

ملصقات علمية ت�تناول موضوعات المؤتمر
وقد شــهد املؤتمر عرضا
ً
ملصقــا علميا حول
لـــ 75
تناول املكمالت الغذاء ،وكيفية
وصفهــا ومــدى تأثريها عىل
صحة املــرىض ،وأبرز الحاالت
التي يتم فيها وصف املضادات
الحيوية مــن قبــل الطبيب
بمنطقــة القصيــم بالتحديد،
باإلضافــة إىل االحتياطــات
املتبعة حال نقص فيتامني (د)
بالتحديــد بمنطقــة القصيم،
واملشاكل املتعلقة بتناول أدوية
ضارة بالصحــة دون اللجوء
ملشورة الطبيب ،ودور الصيديل
يف ذلك.
كما تم تعليــق ملصقات
أخرى تتناول العــادات التي
يجــب اتباعهــا نحــو نوم
آمــن ،وكذلــك دور الصيديل
املجتمعــي يف وصف وتحضري
األدوية املتاحة مــن العقاقري

الطبية وكيفيــة التداوي بها،
ودوره أيضــا نحــو وصفة
آمنة لــرف أدويــة موانع
الحمل عند السيدات يف اململكة
العربية الســعودية ،باإلضافة
إىل ملصقات تحــث عيل دور
الصيــديل يف تحليــل ومعرفة
األســباب املتعلقــة باألدوية
املسببة للتشوهات يف الحوامل
واالحتياطات التي يجب اتباعها
لتجنب مثل هــذه الحاالت من
اإلصابة بالنسبة لألجنة.
ويأتي هــذا املؤتمر األول
مــن نوعه يف اململكــة العربية
الســعودية يف إطــار حرص
الجامعة عىل تهيئة ودعم العلم
والعلمــاء والبحــث العلمي،
والذي من شأنه رفع املستوي
العلمي واملهني ملنطقة القصيم
خاصــة وللمملكــة العربية
السعودية بصفة عامة.

جانب من الملصقات العلمية بالمؤتمر

الحفل الختامي للمؤتمر
أقيــم الحفــل الختامــي
للمؤتمر بحضور وكيل الجامعة
الدكتور أحمــد الرتكي وتم فيه
تكريم الفائزين واملشــاركني،
حيــث انطلق الحفــل بكلمات
تحمــل يف طياتهــا عالمــات
النجاح ألول مؤتمر علمي دويل
عــن الصيدلة باململكة ،وذلك يف
نســخته األوىل وبهذه املناسبة
ألقى الدكتور الرتكي كلمة عرب
فيها عن فخــر منطقة القصيم

بعقــد هــذا املؤتمــر املتميز
الــدويل فيها عىل مــدى ثالثة
أيام ،حيث أصبــح مركز امللك
خالد الحضــاري بربيدة واحة
مليئة بالعلم واملعرفة ،مشــيدا
بكليــة الصيدلــة وجهودهــا
الكبــرة بقيــادة عميدهــا
الدكتــور منصــور الرشيــدة
وجهود الطــاب وأعضاء هيئة
التدريــس ,مؤكــدا أن املؤتمر
حقق شــعاره اللفظي بشــكل

كامــل أال وهو "خلــق ثقافة
مبنية عىل القيم".
وبــارك "الرتكــي" لكلية
الصيدلــة نجاح هــذا املؤتمر
الدويل بكل املقاييس الذي تميز
بحضــوره العلمــي وتنظيمه,
حيث جاء هــذا التميز امتدادا
لتميــز الجامعــة وأنشــطتها
الذهبيــة بقيــادة األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمن بن حمد
الداود مديــر الجامعة الذي ال

يألــو جهدا يف دعم منســوبي
الجامعــة وتوفري كافة األدوات
التــي تخدم ســر العمل ،كما
قدم شــكره لجميــع اللجان
العاملة باملؤتمر.
ومــن جهته شــكر عميد
كلية الصيدلة الدكتور منصور
الرشيــدة يف كلمتــه الختامية
الطالب والطالبــات املتطوعني
لخدمــة هــذا املؤتمــر ورسد
أســاميهم مفتخرا بالعمل الذي

قدموه لرفعــة جامعتهم ,حيث
قدمــوا العديد من ورش العمل
واملحارضات والندوات العلمية،
مشــرا إىل الرشف الــذي ناله
املؤتمر بالرعايــة الكريمة من
صاحــب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل أمري
منطقة القصيم ,مقدما شــكره
ملعــايل مدير الجامعــة وملركز
اإلعــام واالتصــال والوكالء
العاملني عــى جهودهم املبذولة

إلنجاح هذا املؤتمر.
ويف نهايــة الحفــل تــم
تكريم الفائزيــن يف امللصقات
العلميــة وهــم يف املركز األول
دانية الهويمــل وراكان الهمام
ويف املركــز الثانــي نــورة
القصــر وهــدى الحربي ويف
املركــز الثالــث عيل الغشــام
وعبدالرحمــن املحيميد ,كما تم
تكريم املشــاركني واملتحدثني
خالل املؤتمر الدويل.

صحيفة
جامعة
القصيم
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عزي�زي الطالب

اإلقبال الكثيف من الزوار والمسؤولني يتواصل على
جناح الجامعة بالجنادرية
أمري القصيم يزور جناح الجامعة ويثني على محتوياته
د .فهد بن سليمان األحمد

اســتقبل جنــاح الجامعة
باملهرجــان صاحب الســمو
امللكي األمري الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمري منطقة القصيم.

هجمة مرتدة

كمــا عــر ســموه خالل
زيارتــه لجنــاح الجامعة عن
ســعادته بمحتوياتــه وتنوع
فعالياتــه ،حيث تفقد ســموه
كافة أقســام الجناح وأثنى عىل
منظموه واملشــاركني به الذين
يقدمون فيــه بعضا من تراث
القصيم وموروثاتها الشعبية.

ووكيل وزارة الداخلية :مشاركة الجامعة تدعو للفخر واالعتزاز
كما زاره اللواء عبدالرحمن
الجلعود وكيل وزارة الداخلية
لألحــوال املدنيــة الذي عرب
عن ســعادته بمــا يتضمنه
الجناح مــن معروضات وما
يقدمه من فعاليات وأنشــطة،
مقدما الشــكر والتقدير ملعايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود مدير الجامعة
ومنســوبيها ،عىل ما شاهده
داخل الجناح الجامعة.

مؤكــدا أن مــا ســمعه
مــن أرقــام وإحصائيــات،
واتفاقيات متعــددة للجامعة
مــع الجامعــات الدوليــة،
واالعتمادات الدولية ،ليســت
بمســتغربه عــى مثــل هذا
الــرح الكبري ،الــذي يبرش
بالخــر ،مشــرا إىل أن مثل
هذه املشــاركة التعريفية التي
عرضتهــا الجامعــة ،تدعو
للفخر واالعتزاز.

معلومات عن إكثار النخيل بـ «ركن النخلة»

ويقدم ركن النخلة أيضا رشحا
مفصال للــزوار عن طــرق إكثار
النخيل ،والتي تندرج تحت قســم
رعاية النخلة ،حيث يوضح املشاركون
بالركن طرق البذر ،والنواة ،وإكثار
النخيل ،وزراعة األنسجة ،باإلضافة
إىل تقديم رشح علمي مشوق للنخلة
والتمــور وما تحتويــه من خالل
الوقائع العلمية املبســطة لتصل إىل

أفراد املجتمــع واملهتمني لتعزز هذا
الجانب لديهم.
ويضم ركن النخلة عدة أقسام
أخرى منها التصنيــف وجغرافية
النخلــة ورعايتها ،واملمارســات
الزراعية ،ووقاية النخلة ،باإلضافة إىل
ركن الصناعات الثانوية والتحويلية
للنخلة ،والذي يبني مقدار االستفادة
منها ومما تقدمه من صناعات تحويلة

ومنتجات ذات عوائد اقتصادية جيدة
ومتنوعة ،فضال عن اســتعراض ملا
تقدمه الجامعة لهذه الشــجرة من
اهتمام ودراسات ومؤلفات وبحوث
وعقد اللقــاءات الدوليــة واملحلية
للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأوضح العاملون بالركن الذي
تٌرشف عليه كليــة الزراعة والطب
البيطري أن إكثار النخيل يتم بعدة
طرق :إما عن طريق البذرة وهي نواة
التمرة ،وهذه الطريقة يتم فيها إنبات
البذور حيث تخرج النبتة من فتحة
النقري وهو الجزء الوحيد الذي تخرج
منه النبتة ،وبالعادة تكون نوع النبتة
مخالفة لنــوع األم وال تكون نفس
الصنف بعد اإلنبــات ،أو بالطريقة
الثانية وهي إكثار أشجار النخيل عن
طريق الفســيلة وهي شجرة النخلة
الصغرية واملالصق لشــجرة النخلة
الكبرية حيث تنــزع النبتة من األم

وتغرس يف األرض وبعد حوايل خمس
سنوات من غرسها تنتج ثمر وتكون
مطابقة تماما ً ألصل األم.
أما الطريقة الثالثة فتكون عند
طريق زراعة األنسجة حيث يؤخذ من
النخلة األم جزء منها أو نسيج يكشط
من جســم النخلة ويوضع باملعمل
ويربى ملدة حوايل خمس ســنوات
وبعد نموه ينقل إىل املشــتل حتى
يتأقلم مع الجو الخارجي ملدة سنه
وبعد املشتل تؤخذ الفسائل وتغرس
يف الرتبة يف الحقل وخمس ســنوات
يبــدأ األثمار ويأتــي االهتمام بري
وسقاية الفســائل بطرقها الثالث،
والري يكون تقليدي عن طريق غمر
املياه وضخها يف قنوات ترابية حتى
تصل إىل أشــجار النخيل وتغمرها
كليا باملياه أو ري األشجار بالتنقيط
والثالثة ري الفسائل بالتنقيط وهو
الري الحديث.

عزيزي الطالــب وعزيزتي الطالبة كان هناك فالح
نشــيط لديه حقل صغري يزرع فيه الذرة  ،وكان مهتما
به يختار له أجود أنــواع بذور الذرة ويتابعه بالعناية
والســقي مما جعله يحقــق نجاحا حــاز من خالله
عىل العديد مــن الجوائز ألفضل محصــول من الذرة
عىل مســتوى بلدته وألعــوام متتاليــة لدرجة أثارت
الصحفيني حوله.
فقرر أحدهم الذهــاب إىل مزرعة الفالح والتعرف
عليه وإجــراء مقابلة معه وكيف حقــق هذا النجاح ؟
وبمجرد أن قابل الصحفي الفالح سأله عن رس النجاح
املتواصــل  ،فأجابه بــأن نجاحه يرجــع إىل أنه كان
يرشك جريانــه ويعطيهم من بذور الــذرة التي كانت
تنال الجوائز واألوســمة حتى يقوموا أيضا ً بزراعتها
يف حقولهم !!
فذهل الصحفي وســأله يف دهشــة  :كيف تعطي
لجريانك من أفضــل البذور التي تملكهــا وأنت تعلم
جيد ا ً أنهم ينافســونك كل عام للفوز بأفضل محصول
عىل مســتوى البلدة ،فأجابه الفالح يف بساطة  :وماذا
يف ذلك يا سيدي ؟
أال تعلم أن الرياح تنقل لقاحــات الذرة الناضحة
من حقل إىل حقل ؟
وبالتايل إن قــام جرياني بزراعة بذور رديئة وأقل
جودة مما لدي فإن عملية التلقيح التي تحدث ســوف
تقلل مــن جودة الــذرة الخاصة بحقيل باســتمرار،
وبالتايل إن كنت أريد زراعــة ذرة جيدة ورائعة فإنه
يتحتم عيل أن أساعد جرياني عىل ذلك .
كذلك أنــت عزيــزي الطالب وعزيزتــي الطالبة
ازرع اإلحســان واصنع املعروف لزمالئك وساعدهم
فيما يحتاجون منك وال تكــن أنانيا ؛ فإنك بذلك توجد
بيئة إيجابية تســاعدك عىل االســتمرار وتذكي روح
املنافســة الرشيفة بينك وبينهم ،وتسهم يف قتل األحقاد
والبغضاء فيما بينكم .
وحينها تكــون الهجمة مرتدة لصالحك .

عميد عمادة القبول والتسجيل
@fahadalahmed1
fashmd@qu.edu.sa
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الجنادرية 32

عميد كلية الرتب�ية بجامعة الباحة :جناح
متميز لجامعة متميزة
ومــن جهة أخــرى قال
عميــد كلية الرتبيــة بجامعة
الباحــة الدكتــور صالــح
الدخيخ عقــب زيارته لجناح
الجامعــة" :ترشفنــا بزيارة
جناح الجامعة يف بيت القصيم
الرتاثي ،وســعدنا بما رأيناه
من إبداعــات ،لتعريف الزوار

بهذه الجامعــة املتميزة ،وهذا
الجنــاح متميز ألنــه لجامعة
متميــزة منذ نشــأتها ،حتى
وصلت إىل ما وصلت إليه اآلن،
وتضم أكثر من  72ألف طالب
وطالبة ،ليســهموا بإذن الله
تعاىل بمســرة النماء والعطاء
لهذا البلد الغايل".

جناح "النخلة" يجذب األنظار بأكرث
من  30نوعا من التمور

تعــرض الجامعــة خالل
مشــاركتها بجنــاح "النخلة"
والــذي تٌــرف عليــه كلية
الزراعة والطب البيطري ،ألكثر
من ثالثــن نوعا مــن التمور،
باملهرجــان الوطنــي للرتاث
والثقافة "الجنادرية ،"32حيث
قام الركن بتعريف الزوار بأنواع
التمور التــي تصدر من منطقة
القصيــم ،واملناطــق األخرى،
خصوصا ً األنواع األشهر ،ملا لها
مكانة اجتماعيــة ورمزا ً ثقافيا ً
اصبح مؤخرا رافــدا ً اقتصاديا ً
يعول عليه الكثري.
كما قــام العاملون بالركن
بــرح علمي مشــوق للنخلة
وما تحتويــه وتقدمة من خالل
الوقائع العلمية املبسطة لتصل
اىل أفــراد املجتمــع واملهتمني

لتعزز هذا الجانب لديهم ،ومن
بني تلــك األركان الثمانية  ،ركن
تصنيــف وجغرافيــة النخلة
والذي يعرض فيــه أهم أنواع
التمور الطبيعيــة الناضجة يف
اململكة عامــة والقصيم خاصة،
والتي تجود زراعتها وإنتاجها،
وما تشــتهر به مثل السكري و
الصقعي والهشــييش وخالص
القصيم كما يٌعرض كذلك عدة
أنواع من خــارج املنطقة مثل
أنواع املجــدول و عجوة املدينة
وغريها.
يٌذكر أن منطقــة القصيم
لديها أكثر من ســبعني صنفا
مــن التمور ،باإلضافــة إىل ما
يفوق ستة ماليني شجرة نخيل،
ويتم عرض  30نوعا من التمور
الناضجة لزوار املعرض.
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العيادة البيطرية تخت�تم مشاركتها في
سباق الهجن بعد عالج  120إصابة
اختتمــت الجامعة ممثلة
بكلية الزراعة والطب قســم
البيطــري العيادات البيطرية
املتنقلــة يــوم اإلثنني املايض
املوافــق 1439/5/26هـ،
مشــاركتها يف اإلرشاف
عــى ســباق الهجــن املقام
بالجنادريــة ،بعد أن عاجلت
 120حالة متوســطة اإلصابة
يف كامل أشواط السباق.
وأكــد مــرف العيادة
الدكتــور عبدالله الحواس أن
مشــاركة الكلية التي امتدت
ألكثر من خمســة عرش عاما ً
يف اإلرشاف الطبي والعالجي
يف الســباق الســنوي لكامل
األشــواط عــى رشف خادم
الحرمني الرشفني امللك سلمان
بن عبدالعزيــز -حفظه الله-
بعد إن تــم تجهيز ســيارة

العيــادة الحديثــة بكامــل
معداتها والتي تــكاد تكون
الحرصيــة باململكة والفريدة
مــن نوعها بأحــدث األجهزة
واألدوات ،باإلضافة إىل توفري
كافة أنواع العالجات للحاالت
املصابــة أثناء الســباق من
إصابات الكسور او إجهاد.
وأضــاف "الحواس" كما
يــرف الفريــق الطبي يف
نهاية الســباق بالتسنني عىل
حســب عمر الجمــل يف كل
شــوط ،وتوجيه املشــاركني
بأخــذ اإلرشــادات البيطرية
وتوزيــع بعض املنشــورات
العالجية لــكل حالة مصابة
كمــا ان العيادة لــم تقترص
عىل الســباق الهجــن فقط
وإنما تعالج األبل املشاركة يف
املهرجان كامال ً.

معرض مسرية وإنجاز يواصل تعريف الزوار بالجامعة
وتشارك الجامعة بمعرض
رئييس تحت شــعار "مســرة
وإنجاز" لتعريــف الزوار نبذة
عــن مســرتها وإنجازاتها منذ
تاريخ إنشائها ،وتقديم إحصائية
شــاملة بعــدد أعضــاء هيئة

التدريس والطــاب والطالبات
يف مرحلــة البكالوريوس ،وطلبة
الدراســات العليــا واملوظفني،
والربامــج األكاديميــة وعــدد
الكليات والعمادات ،باإلضافة إىل
أهم إنجازات الجامعة ،فضال عن

معرض متخصص عن "النخلة"
ملا لها من مكانة اجتماعية ورمزا ً
ثقافيا ً وأصبحــت مؤخرا رافدا ً
اقتصاديــا ً يعول عليــه الكثري،
وكذلك قيــام الجامعة باإلرشاف
عىل ســباقات الهجن املصاحبة

للمهرجان منذ أكثر من  15عاماً،
من خــال فريــق مختص من
العيادات البيطرية التابعة لقسم
الطب البيطري بواســطة عيادة
بيطرية رسيريــة متنقلة مجهزة
تجهيزا ً كامالً بأحدث األدوات.

صحيفة
جامعة
القصيم

القصيم
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األمري فيصل بن مشعل يدشن مدرسة شهداء الوطن ويطلع على
مشاريع لتعليم القصيم بأكرث من مليار ريال
أكد صاحب الســمو امللكي
األمــر الدكتــور فيصــل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمري منطقة القصيم أن مبادرة
تعليم القصيم بتســمية إحدى
املــدارس االبتدائية بمســمى
"شهداء الوطن" تأتي تجسيد ا ً
للقيمــة النبيلة التــي يحتفظ
بها أبناء الوطــن تجاه رجال
األمن وشــهداء الواجب  ،مبينا ً
أن رســالة التعليم تمتد خارج
أسوار املقار التعليمية لتحتضن
مفاخر الوطن  ،مشــرا ً إىل أن
تعليم القصيم سباق نحو تبليغ
الرســالة األخالقية والرتبوية
للتعليم  ،ونجده دوما ً يف مقدمة
املناســبات الوطنية والتعليمية
وإبراز النمــاذج الوطنية عند
أبناء الشعب.
جــاء ذلك خالل تدشــن
سموه ملدرسة "شهداء الوطن"
االبتدائيــة بمدينــة بريــدة ،
بحضور املدير العــام للتعليم
بالقصيــم عبد اللــه الركيان ،
ومدير رشطة املنطقة اللواء بدر
الطالب  ،وعدد مــن القيادات
التعليمية واألمنية باملنطقة.
واطلع ســمو أمري القصيم
عقب تدشــينه لوحــة املبنى
إلكرتونيًا  ،عىل مرافق املدرسة
 ،ووقف عىل الفصول الدراسية
والقاعات التعليمية  ،وشــاهد
برامج ومناشط اليوم الدرايس
 ،ملتقيــا ً بمعلمي ومنســوبي
وطالب املدرسة.
إثر ذلك أطلق سموه بطاقة
"وفاء" يف اإلدارة العامة لتعليم
القصيــم  ،الخاصــة بتقديم
التســهيالت والخدمات للطالب
والطالبــات من أبنــاء وبنات
شــهداء الواجب  ،ومنســوبي
التعليــم املتوفني  ،كأحد برامج
الرشاكــة املجتمعية من وزارة

التعليم مع القطــاع الحكومي
والخــاص  ،كما دشــن مركز
"التميــز" يف تعليــم القصيم
املعنــي بنرش وتعزيــز ثقافة
التميــز يف الوســط التعليمي
 ،وبمتابعــة تنظيــم وإعداد
ملفات املشــاركني واملشاركات
بمســابقات وجوائــز التميز
عــى مســتوى اإلدارة العامة
والوزارة.
واطلع ســمو أمري منطقة
القصيــم خالل زيارتــه أيضا ً
عىل النماذج والبيانات الخاصة
باملشــاريع التعليمية يف اإلدارة
العامة خالل الخمس ســنوات
األخرية ،والبالغــة قيمتها أكثر
من مليار ومائة مليون ريال ،لـ
 161مرشوعً ا ,منها 133منفذً ا
و  28مرشوعً ا تحت التنفيذ.
ويف نهاية زيــارة صاحب

الســمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن ســعود
بــن عبدالعزيز أمــر منطقة
القصيم ,كرم طــاب املرحلة
االبتدائيــة من أبناء شــهداء
الوطــن ،والفائزيــن بجوائز
وزارة التعليــم للتميز بدورتها
األخــرة ،املــرف عبداللــه
الوليعــي ،واملرشفــة منــرة
الســدراني ،والطالــب عمــر
مجدي خليفــة ،واملعلمة طرفة
املســعود ،باإلضافــة إىل مدير
مركز التميــز عبدالله الحبيرت،
واملســاعدة الجوهرة املحيميد،
ومقرر لجنة االنضباط املدريس
بــاإلدارة الدكتور عيل العثمان،
يف حــن تلقــى ســموه درعً ا
تذكاريًا من اإلدارة العامة.
وأوضــح املديــر العــام
للتعليم بمنطقــة القصيم عبد

عقد اللقاء األول للفري�ق التنسيقي لغرف منطقة
القصيم بالرس
اســتضافت غرفــة الرس
بمقرهــا أمس اللقــاء األول
للفريــق التنســيقي لغــرف
القصيم  ،الذي تم تشــكيله من
رؤســاء وأمناء غرف القصيم،
ومدير فــرع وزارة التجارة ،
وأمني لجنة تنمية االســتثمار
با ملنطقة .
واختتــم اللقــاء بعــدة
توصيــات تســهم يف دعــم
وتسهيل االســتثمار ،وخدمة
وجــذب مســتثمرين للمنطقة
 ،وتذليــل كافــة العوائــق

والصعوبات التــي تواجههم،
وذلك بالتعــاون والرشاكة مع
القطاعات الحكومية والخاصة
املعنية.

ويأتي عقــد اللقاء بتوجيه
من ســمو أمري منطقة القصيم
رئيس لجنة تنمية االســتثمار
با ملنطقة .

اللــه الركيــان يف ترصيح له
عقب زيارة ســموه أن رعاية
وترشيف ســمو أمــر منطقة
القصيم لهذه املناســبة تجسد
االهتمــام والعناية الكبرية التي
توليهــا قيادة الوطــن لقطاع
ً
منوها بالدعم
التعليم باململكة،
واملتابعة التي يجدها املشــهد
التعليمــي بمنطقــة القصيم
من قبــل القيــادات التعليمية
بالوزارة .
وأشــار املدير العام إىل أن
اختيار اسم "شــهداء الوطن"
إلحدى املدارس الجديدة ،يأتي
اعتزا ًزا بمــا قدمه رجال األمن
يف القطاعــات األمنيــة كافة ،
من أدوار بطولية يف الدفاع عن
هذا الوطن الشــامخ ،وتخليد ا ً
لذكراهم العطــرة وتضحياتهم

 ،موضحــا ً أن اإلدارة العامــة
للتعليــم بمنطقــة القصيــم
تســعى دائما ً لتعزيز اإلنتماء
الوطنــي يف نفــوس الطالب
والطالبــات  ،من خالل الربامج
واملناشــط التعليميــة املتنوعة
التــي تنفذهــا باســتمرار ،
وتعمل عىل تكريســها واقعا ً يف
نفوس الناشئة  ،مفيد ا ً أن هذه
التســمية تأتي ضمــن خطتها
املرسومة يف هذه الربامج .
وقال الركيان  :لقد اختارت
اإلدارة العامــة للتعليم بمنطقة
القصيم هذه التســمية تجسيد ا ً
لألســس الوطنية الشــامخة ،
وتكريســا ً لتوجيهات القيادة
الرشــيدة  -أيدها  -برتســيخ
مبادئ الوفــاء مع أبناء الوطن
 ،الذين نذروا أنفســهم لخدمة
الديــن ثــم الوطــن والدفاع

عنهما يف ميادين العز والرشف
والكرامة.
وأوضــح مديــر تعليــم
القصيم أن مدرســة "شهداء
الوطن" تعد إحــدى املدارس
النموذجيــة باملنطقــة  ،حيث
تضم قاعــات تعليمية متنوعة
ومعامــل دراســية وصالــة
رياضيــة ،وفــق طــراز عايل
وتصميــم فريــد ،يتوافق مع
احتياجات امليــدان التعليمي،
ويدرس بها  266طالبًا يف ١٢
قاعة دراســية بواقــع فصلني
لكل صــف درايس من الصف
األول وحتى السادس االبتدائي،
ســائالً الله التوفيــق والنجاح
للطالب فهم املســتقبل املرشق
لهذا الوطــن الغايل ,وأن يتقبل
شــهداء الوطن وأن يرحمهم يف
رحمته.

مدير عام فرع وزارة الشؤون اإلسالمية بمنطقة
القصيم  :المملكة ت�تميز بتنظيم المسابقات
القرآنية في العالم اإلسالمي
نوَّه املدير العام لفرع وزارة
الشــؤون اإلســامية والدعوة
واإلرشاد بمنطقة القصيم الشيخ
عبد اللــه بن محمــد املجماج
بصــدارة اململكــة يف تنظيــم
املســابقات القرآنيــة ،وتميزها
يف خدمة القــرآن الكريم ،ودفع
الناشــئة واألجيــال لتمثل قيم
القرآن وآدابه وسلوكه.
وقــال بمناســبة تنظيــم
املســابقة املحلية عــى جائزة
خادم الحرمــن الرشيفني امللك

ســلمان بــن عبدالعزيز لحفظ
القرآن الكريم وتالوته وتفسريه
يف دورتهــا العرشين :تأتي هذه
املســابقة يف وقــت تفخر فيه
اململكة العربية السعودية برتبعها
يف قمة العالم اإلســامي للعناية
بالقرآن الكريم دستورا ومنهجا
لها والعنايــة به طباعة وترجمة
ملعانيه وتوزيعا ،وللمملكة الرؤية
املتميزة يف الرقي بتلك املسابقات
والتنافــس فيهــا ،فقد خرجت
تلك املسابقات أفواجا ً من شباب

العالم اإلسالمي وكان ثمرة ذلك
 بفضل اللــه  -أنهم أصبحواقدوات يف بلدانهم للدعوة إىل الله
عىل بصرية وأئمة يف كبار املساجد
يف تلك البالد .
وأشــاد املجماج بالتنافس
املثمر بني طــاب حلق التحفيظ
التابعة لجمعيات تحفيظ القرآن
الكريــم وكذلك طالبــات دور
القرآن الكريم باإلضافة إىل طالب
وطالبات التعليم العام والعايل يف
هذا امليدان .
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القصيم
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 250كيلو تمر و 20ألف قرص كليجا يومي ًا لزوار جناح
القصيم في الجنادرية
ضاعفــت اللجنــة املنظمة
لجناح منطقة القصيم ضيافتها
أمــام زوار املهرجــان الوطني
للرتاث والثقافة الجنادرية ،حيث
قدمــت يف جناحهــا املخصص
الســتقبال الضيوف أكثر من 25
ألف قرص كليجا و 250كيلو تمر
سكري و 700دلة قهوة.
وتعكس هــذه الضيافة ما
تتمتع بــه القصيم مــن أراض
خصبة ومــزارع منتجة للتمور،
حيث بلغت أصناف التمور والرب

التي تنتجها القصيم أكثر من 70
نوعً ا  ،تســتخدمها نساء القصيم
يف طهو وإعداد الوجبة الشــهرية
يف القصيــم " الكليجا" ,ويقدم
الجناح داخل القرص الرتاثي أكرب
صينية ضيافــة يف املهرجان تم
مضاعفتها حيث يتم تجديدها 4
مرات يوميــا ً وتزويدها بأكثر من
 250كيلــو من التمر الســكري
باإلضافة إىل  25ألف قرص كليجا
يوزع يوميًــا ،وتقديم  700دلة
قهوه لضيوف املهرجان.

الشؤون البلدية تعتمد مشاريع لتصريف السيول في بريدة بأكرث من
 2مليار ريال
اعتمــدت وزارة الشــؤون
البلدية والقروية مبادرات مشاريع
ترصيف الســيول بمدينة بريدة
بتكاليف تجاوزت  2مليار ريال،
ملعالجــة ودعم عدد مــن املواقع
املهمة يف بريدة.
وبهــذه املناســبة رفع أمني
منطقة القصيــم املهندس محمد
بن مبارك املجيل شــكره لخادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل ســعود ،ولصاحب
الســمو امللكي األمــر محمد بن
ســلمان بن عبدالعزيز ويل العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفــاع  -حفظهمــا الله  ،-عىل
الدعم الدائم الذي تجده قطاعات
الدولــة بجميع مناطــق اململكة
لخدمــة املواطــن والوطن وفق
التطلعات الكريمة.
وأوضح املهنــدس املجيل أن
املشــاريع التي اعتمدتها وزارة
الشؤون البلدية والقروية لترصيف
الســيول بمدينة بريدة بتكاليف
تجاوزت  2مليار ريال ستسهم -
بإذن الله  ،-بعد اكتمالها بمعالجة
الحالة العامة لشــبكات ترصيف
السيول بمدينة بريدة ،مثمنا ً الدعم
واملتابعــة الكريمــة من صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيــز أمري منطقة القصيم،
وسمو نائبه صاحب السمو امللكي
األمري فهد بن تركي بن فيصل بن
تركي بن عبدالعزيز ،ومعايل وزير

الشؤون البلدية والقروية املهندس
عبداللطيف بن عبدامللك آل الشيخ.
وبني املجــي أنه قد تم طرح
املرحلة األوىل من هذه املشــاريع
وسيتم قريبا ً استكمال طرح كامل
العقود ،مشــر إىل أن املشــاريع
جــاءت ملعالجة ودعــم عدد من
املواقــع املهمة بمدينــة بريدة،
حيث اعتمــد  591مليون ريال
ملنظومة ترصيف السيول بالثقب
األفقي من بحريات النقع واألحياء
املجــاورة إىل الــوادي ،و760
مليون ريــال ملنظومة ترصيف
السيول بالثقب األفقي من محطة

الخبيب وبحريات الخليج واألحياء
املجاورة إىل الوادي ،و 75مليون
ريال إلنشــاء شــبكات ترصيف
سيول حي األمن والصفراء ،و37
مليون ريــال إلنشــاء منظومة
بحريات جنــوب طريق امللك فهد،
و  177مليــون ريــال لترصيف
سيول الطريق الدائري الخارجي
الشمايل واألحياء املجاورة ،و215
مليون ريال لترصيف طريق األمري
نايف واألحياء املجــاورة ،و11
مليون ريال لترصيف سيول حي
الضاحي الرابطــة عىل البحريات
بعدد  2شبكة ،و 43مليون ريال

لترصيف ســيول حي الضاحي
الرابطة عــى وادي الرمة بعدد 2
شبكة ،و 40مليون ريال لترصيف
سيول أحياء الوسطى والرفيعة،
و 36مليون ريال إلنشاء منظومة
ترصيف ســيول حــي املرقب
والشــماس ،و 206مليون ريال
لترصيف ســيول حي الشقة عدد
 7شــبكات ،و 76مليــون ريال
ترصيف سيول حي الفايزية ،و6
مليون ريال إرشاف عىل مشاريع
السيول و 100مليون ريال زيادة
تكاليــف مــروع درء أخطار
السيول.

اللجنة الرئيسية لشؤون المساجد بالقصيم تعقد اجتماعها االعتيادي
عقــدت اللجنة الرئيســية
لشؤون املســاجد يف فرع وزارة
الشــؤون اإلســامية والدعوة
واإلرشاد بمنطقة القصيم اليوم
اجتماعهــا االعتيادي برئاســة
املديــر العام  ،رئيــس اللجنة
الشــيخ عبــد الله بــن محمد
املجماج .
وناقش االجتماع املوضوعات

املتعلقة بتعيــن عدد من األئمة
والخطباء  ،والخطباء املتعاونني
 ،وطلب إقامة صالة الجمعة يف
عدد من املساجد  ،ونقل الجمعة
من مسجد آلخر .
وحث املديــر العام أعضاء
اللجنة بترسيع أعمــال اللجنة
والتوصيــات التي من شــأنها
خدمة بيوت الله والعاملني فيها .

صحيفة
جامعة
القصيم

محافظ المذنب يشهد انطالق
مهرجان المانعية

شهد محافظ املذنب رئيس
لجنة التنمية السياحية سليمان
التويجري  ،انطالقة مهرجان
املانعية ,بحضور رئيس بلدية
املذنب املهنــدس عبداللطيف
الخطيب ,ومديــري اإلدارات
الحكوميــة باملحافظة ،وذلك
بمقر الفعاليات باملانعية .
وشــملت الفعاليات التي
تستمر ملدة ثالثة أيام ,بطولة
صعــود التل واالســتعراض
الرمــي  ،باإلضافة إىل منطقة
استعراض وتعلم ركوب الخيل
ومنطقة الدراجــات النارية
وعربات األطعمة واملرشوعات
الشــبابية ،إىل جانب منطقة
الفعاليات الرياضية و الطريان

الرشاعي واملعارض والجهات
الحكومية املشاركة .
من جانبــه ,بني محافظ
املذنب ,أنــه تنفيذا لتوجيهات
صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن
ســعود أمري منطقة القصيم
عملــت اللجــان املنظمة عىل
تنويع الفعاليات لتســتوعب
الهوايــات واالهتمامــات
الشــبابية كافة ،مشريا ً إىل أن
متنزه املانعيــة يحوي العديد
من الفعاليات التي تســتهوي
الشــباب وتواكب تطلعاتهم
وهواياتهم ،مشيدا ً بالحضور
الكثيف وتفاعل الشــباب مع
هوايتهم املحببة .

مدير شرطة منطقة القصيم يتفقد
مقر شرطة األسياح

تفقد مدير رشطة منطقة
القصيم اللــواء بدر بن محمد
الطالب  ,مقر رشطة محافظة
األســياح ،يرافقــه عدد من
مديــري اإلدارات األمنيــة
باملنطقة.
والتقــى اللــواء الطالب
خالل جولتــه التفقدية بمدير
رشطة األسياح املقدم إبراهيم
بن فهد القصري ,الذي قدم له
رشحا ً عن ســر العمل داخل
الشعب واألقسام ,مطلعا ً عىل
التجهيزات الحديثة ،وما أنجز
من أعمال وتحســينات داخل
املركز .

وعقد الطالــب اجتماعا ً
مــع العاملــن برشطــة
األســياح ،حثهــم فيــه عىل
مضاعفة الجهود واستشــعار
مســؤولياتهم والظهــور
بالصورة الحســنة واملرشفة
لرجل األمن.
ويف ســياق متصل التقى
مدير رشطــة املنطقة يف مقر
محافظة األســياح ,باملحافظ
محمد بن عيل العريفي  ،الذي
عرب عن شكره وتقديره لهذه
الزيارة التفقدية ملقر الرشطة،
مؤكدا ً أنها ستســهم باالرتقاء
بالعمل األمني يف املحافظة .

صحيفة
جامعة
القصيم

التعليم
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أمري القصيم يكرم  78طالب ًا متفوق ًا بجائزة "العبودي" ويفت�تح الكلية التقنية بالمذنب
كــرم صاحــب الســمو
امللكي األمــر الدكتور فيصل
بــن مشــعل بن ســعود بن
عبدالعزيــز أمــر منطقــة
القصيــم  78طالبــا ً متفوقا ً
بجائــزة الشــيخ إبراهيــم
العبــودي للتفــوق العلمي ،
وذلك بمركز األمري ســلطان
الحضاري بمحافظة املذنب.
وشــهد الحفل استعراض
عدد من اللوحات اإلنشــادية
الوطنية  ،بعد ذلك ألقى مدير
تعليم املذنــب عثمان العثمان
كلمة ,شــكر فيها سمو أمري
منطقة القصيم عــى رعايته
للحفل  ،الفتــا ً االنتباه إىل أن
تعليمنــا جمع بني عبق املايض
ورحيق املســتقبل  ،والقيادة
الرشــيدة  -أيدهــا اللــه -
أولــت التعليــم كل الرعاية
واالهتمام لبناء مجتمع معريف
 ،وأن تاريخنــا يشــهد أن
ركاب العلــم والفكر اإللهي
يف الجزيــرة العربيــة حطت
رحالها يف بالدنا  ،مشــيد ا ً بما
يقدمه رجــل األعمال إبراهيم
العبــودي مــن خــال هذه
الجائزة واســتثماره بالشباب
لحثهم عىل التفوق .
كما ألقى صاحب الجائزة
إبراهيم العبودي كلمة شــكر
لســمو أمري منطقــة القصيم
وتشــجيعه ألبنائــه الطالب
عىل التفــوق  ،مؤكد ا ً أن تبينه
الجائزة يعد جز ًء من واجباته
االجتماعيــة تجــاه الوطــن
وقيادته التي لــم تألوا جهد ا ً
يف خدمة أبنائهــا يف مختلف
املجاالت  ،مبــاركا ً للمتفوقني,
متمنيا ً لهــم التميز يف حياتهم
العلمية والعملية.
وأشــاد ســموه يف كلمته
بمخرجــات الجائــزة ومــا

تعكســه لتفوق الطالب تجاه
وطنهم  ،وأهميتها ودورها يف
صناعة التفوق ،مشيد ا ً برجل
األعمــال إبراهيــم العبودي
لدعمــه الجائزة عــى مدى
ســبع ســنوات مضت ،التي
تؤســس ملنهج حضاري مميز
لنرش العلم وتشــجيع األبناء
وتحفيزهم عىل التفوق.
وشكر سموه إدارة التعليم
باملنطقــة وإدارتها بمحافظة
املذنــب ولكافة منســوبيها،
ممتدحــا ً الحفل وما شــمله
من فقرات وطنيــة  ،مباركا ً
للطــاب تفوقهــم ,مشــدد ا ً
عىل تســخري ما اكتسبوه من
معارف علمية يف ســبيل رفعة
الوطن ورقيــه والحفاظ عىل
ترابطــه االجتماعي ووحدته
الوطنيــة وااللتفــاف حول
قيادته الرشــيدة  -رعاها الله
 والتمســك باملنهج الســليمالذي قامت عليــه هذه البالد
والبعد عن األفــكار املنحرفة
 ،محذرا ً ســموه من خطورة
اســتخدام وســائل التواصل
االجتماعي بالشــكل السلبي
 ،وقيام األعداء باســتغاللها
لتفكيــك مجتمعاتنــا ،
وتشــكيك املسلمني واملواطنني
يف معتقداتهــم وقياداتهــم
وتكريس إدمــان االنتقاد بما
يحقــق مآربهــم الخبيثــة ،
التي تصــب يف تنفيذ خططهم
بالحرب املعلوماتية املؤثرة.
حــر الحفل وكيل إمارة
القصيم املســاعد للشــؤون
التنموية الدكتور عبدالرحمن
الــوزان  ،ومحافــظ املذنب
ســليمان التويجري  ،ومدير
عــام التعليــم باملنطقــة
عبداللــه الركيــان  ،وعدد ا ً

من املســؤولني وأولياء أمور
الطالب املتفوقني.
عقــب ذلك توجه ســمو
أمري منطقــة القصيم الفتتاح
مرشوع وقف الزواج بجمعية
التنميــة األرسيــة باملذنب ،
وكــرم الداعمــن  ،بحضور
مدير عام فــرع وزارة العمل
والتنميــة االجتماعيــة تركي
املانع.
كما زار جمعيــة فلذاتنا
لرعاية األيتام باملذنب  ،حيث
دشن سموه عدد من مشاريع
األوقــاف ,مؤكــد ا ً أن الدولة
 رعاها اللــه  -تحرص عىلتعزيز األوقاف بإنشائها هيئة
عامــة لألوقــاف  ،وأن تنوع
األوقــاف يســهم يف تحقيق
االســتدامة املالية للجمعيات
الخريية  ،مســتمعا ً ســموه
لرشح عن هــذه األوقاف من
رئيــس مجلس إدارة الجمعية
الدكتور محمد العبودي.
وافتتح سمو األمري فيصل
بن مشعل أيضا ً الكلية التقنية
باملذنب  ،بعد تحويلها إىل كلية

مســتقلة ,بحضــور محافظ
املؤسســة العامــة للتدريب
التقني واملهني الدكتور أحمد
الفهيد  ،موضحا ً ســموه أن
الحكومــة الرشــيدة  -أيدها

الله  -تســعى إىل توفري كافة
اإلمكانــات ألبنائها وبناتها يف
كل املجاالت  ،ومن ذلك مجال
التدريب التقني واملهني  ،وأن
هذه الكلية تأتي ضمن جهود

حكومتنا الرشــيدة  -رعاها
اللــه  -لدعم برامــج تطوير
الكوادر الوطنية  ،للمســاهمة
يف توطني العديد من قطاعات
سوق العمل.

وكالة التخطيط والمعلومات بوزارة التعليم تطلق ورش لمبادرة تطوي�ر مؤشرات قياس األداء للوزارة
أكد وكيــل وزارة التعليم
للتخطيط واملعلومات الدكتور
عبدالرحمــن الرباك عىل أهمية
مبــادرة تطويــر مــؤرشات
قياس األداء للــوزارة ،التي
تنفذها الوكالة ممثلة باإلدارة
العامة للتخطيط ،مشــرا ً إىل
دورها يف تحقيق اســراتيجية
الوزارة والرؤية املســتقبلية
لها ،ضمــن مجموعة مراحل،
وحزم عمل ،تهدف إىل تطبيق
معايــر أداء عاليــة الجودة،
وتحســن عملية اتخاذ القرار
بالوزارة .
جاء ذلك خــال افتتاحه
مؤخرا ً ،ورش العمل الخاصة
باملبادرة ،كإحــدى مبادرات
برنامــج التحــول الوطنــي
 ،2020بحضــور وكيــل

الــوزارة للتعليــم الدكتــور
نيــاف الجابــري ،وعدد من
املسؤولني واملشاركني .
وتهــدف ورش العمــل
التي يتــم تنظيمها عن طريق
الرشيك االســراتيجى املنفذ
للمبــادرة (هورفــاث) إىل
تصميــم بطاقة األداء املتوازن
للوزارة والــوكاالت املعنية يف
املرحلة األوىل ،حيث تستهدف
املبــادرة يف مرحلتها األوىل 4
وكاالت ( وكالتــي التعليــم
للبنــن والبنــات  ،ووكالــة
الشؤون املدرســية  ،ووكالة
التخطيط واملعلومات) .
وأكــد وكيــل الــوزارة
للتعليــم الدكتــور نيــاف
الجابــري حاجــة الــوزارة
إىل تطبيــق هــذا املرشوع،

وأهميتــه يف تطوير األداءات
وتحســينها ،مشــرا ً إىل
حــرص وكالــة التعليم عىل
املشاركة بفعالية يف بناء هذه
املنظومــة ،وتصميم بطاقات
األداء املتــوازن بالــوزارة،
إيمانا بدور املبادرة يف تجويد
عمليــات التعليــم ،وتصحيح
أي انحرافات يف األداء .
من جانبــه أوضح املدير
العــام للتخطيــط بــوزارة
التعليــم الدكتــور عاطــف
العمري أن هذه الورش تأتي
يف ظل ســعي الوكالة لتصميم
منظومــة متكاملة للمؤرشات
االســراتيجية والتشــغيلية
للوزارة وقطاعاتهــا املختلفة
وفــق منهجية علمية تســهم
يف تحقيــق رؤيــة الــوزارة

وتوجها تها .
وتعــد هــذه الورشــة
هــي األوىل حيث تســتهدف
مديري العموم ومستشــاري
ومرشيف وكالــة التعليم بنني،
وقدم خاللها الدكتور رشــاد

بــارودي  -ممثــل فريــق
هورفــاث الرشكــة املنفذة-
مجموعة مــن تقنيــات بناء
املؤرشات ،مستعرضا مسودة
بطاقــات األداء املتــوازن
للــوزارة والوكالة واملدارس،

إذ تمــت مناقشــتها مــع
الحضور وتلقــي مقرتحاتهم
حولها .
يذكر أنه سيســتمر عقد
مجموعــة من الورش مع بقية
الوكاالت يف األيام القادمة .

12

رأي

جامعتك موطن
إبداعك
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«العمل التطوعي اختيار ال إجبار»
أ .دالل الرشيدي
كلية الرتب�ية

د .محمد عبدالرحمن الرميح
كلية الرتب�ية

عزيزي الطالب ،ســنوات
دراستك الجامعية ستمر رسيعاً،
ورسيعا جداً ،وستكون ذكريات
يف تاريخك..كل هذه الســنوات
املعدودات التي قد تراها منهكة
ومتعبة وشاقة..ســتكون من
املــايض ..حقاً! لــن يطول بك
الزمان وستكون وثيقة تخرجك
بني يديك..وستخرج من أسوار
الجامعة مودعــا ً وفخورا ً بما
تحمــل من شــهادة وإنجاز..
مستقبال حياتك الجديدة!..
لكن..؟!
هل فكــرت أن تصنع فرقا ً
وإنجازا مميزا تختلف فيه عن
أفواج تتخرج كل عام؟
ٍ
هــل فكــرت ،يف أبعد من
تحقيق عالمة مميزة ،بمساهمة
إبداعية تخدم فيها بلدك وأهلك
والبرشية جمعاء؟
هل فكرت يف إسها ٍم جديد
يف تخصصك تصنع فيه بصمة
مميزة تضاف إلنجازاتك؟
إن جامعتك هــي موطن
إبداعك ،وأنــت اليوم يف الوقت
واملــكان املناســب لصناعــة
إبداعك ،ولو رأيت سري املبدعني
واملبتكرين يف العالم ،فستجد أن
مرحلتهــم الجامعية كانت هي
باكورة العطــاء وفيها ُ
صنعت
أعظم اإلنجازات....
واليــوم ،وأنــت يف رحاب
جامعة القصيم ،فأنت يف (وقت)
و(موطن) اإلبــداع ،فجامعتك
بدءا من معايل مديرها وأعضاء
هيئة التدريــس وحتى أصغر
موظفيهــا ســيدعمونك يف
إبداعك وسيحفلون به ويقفون
معــك لتتجــاوز أي صعوبة
قد تواجههــا .وجامعتك بكل
إمكانياتها وقدراتها وتجهيزاتها
هي بني يديــك وتحت ترصفك
لتحقق إبداعك..
عزيزي الطالــب ،أيا ً كان
تخصصك ،ســواء يف العلوم أو
الرتبية أو الهندسة أو االقتصاد
أو الطب أواللغويات أوالفنون،
إبداع
فنحن ننتظر منك صناعة
ٍ
نفتخر فيه جميعا ،وتصنع فيه
مجدا ً ويكون لــك فيه بصمة
مؤثرة!
وهمســة أخــرة ،ف ّكر..
وأبدع !..ونحن بانتظارك!

صحيفة
جامعة
القصيم

العمــل التطوعي هو الجهد
الذي يبذله اإلنسان بكامل إرادته
واختيــاره دون أن يكون هناك
إجبار عىل أداء هــذا النوع من
األعمال ويكون هذا العمل دون
مقابل مــادي يف غالب األحيان،
والعمل التطوعي أســايس لبناء
املجتمع وتقويــة العالقات بني
أفراده ،كما أنه يعترب أحد أشكال
العمل الصالح التي يؤجر املسلم
عىل القيام بها ،وقد حث اإلسالم
عىل العمل الخري واملســاهمة يف

لغة الصمت

عساف محسن بن دهيم
طالب بكلية العلوم
واآلداب بالمذنب

لم ي ُكن الصمــت ضعفا ً وال
هوانا ً  ..إنما هو لغة ملن أراد ِر ً
فعة
لنفسه .
قد يكــون الصمــت الحل
األمثل لــكل غامض يف حياتنا و
ُ
طوق نجــا ٍة لكل ما قد يغرقنا يف
ّ
محيط اللوم ؛ صمت املرء ال يعيبه

تلك األعمال ،قال الرســول صىل
الله عليه وســلم( :أحبُّ
الناس
ِ
للناس
إىل اللهِ عــ َّز وج َّل أنفعُ هم
ِ
وأحــبُّ
األعمــال إىل اللهِ رسو ٌر
ِ
ُ
ْ
ِ
ِ
تدخِ لُ ُه عىل مسل ٍم أو تكشف عنه
ُك ْرب ًَة أو تَ ْق ِض عنه ديْنًا أ ْو تطر ُد
عنه جوعً ــا َ
أخ يل
ول َ ْن أمْ ِ َ
ش م َع ٍ
أن أعتكِفَ
يف حاجَ ةٍ أحبُّ ِإل َّ ِم ْن ْ
املسج ِد شهْ ًراً)...ويف هذا
يف هذا
ِ
الحديــث يتمثل وفاء اإلنســان
ألخيه اإلنسان يف أسمى معانيه.
ويعتــر العمــل التطوعي
أحــد الوســائل التــي يتمكن
الشــخص من خاللها من ملء
وقته بما فيه فائدة له وللمجتمع
من حوله ،ويوجــد العديد من
أشــكال وأنواع العمل التطوعي
التي يســتطيع اإلنسان التطوع

فيها ،ويف ما يخص أنواع العمل
التطوّعي فإنه يصنف إىل قسمني
رئيســيني ،األول هــو العمــل
التطوّعي الفرديّ  ،والنوع الثاني
ّ
املؤســي،
هو العمل التطوّعي
ويف النوع األول فــإن املتطوع
يقوم بذلك لوحــده ومن تلقاء
نفســه ،ومن األمثلة عىل العمل
التطوعي تطــوع األفراد يف دور
املســنني لخدمة كبار السن ،أو
تطوع الطبيب لعالج األشخاص
غري املقتدرين باملجان ،أو تطوع
أحد املعلمني لتدريس األشخاص
األميني أو الطالب ذوي التحصيل
القليــل مقارنة مــع غريهم من
نفس الجيل ،أمــا النوع الثاني
فهو العمل التطوعي املؤســي،
ويف هــذا النــوع فــإن األفراد

اللجان المشكلة وأثرها على تنمية المجتمع
إنما يعيبــه حديثه بما يجهل ،قد
يصمت املرء ولكن تتحدث أفعاله
الســيّما أنّنا يف عــر التواصل
زمن تق ّلصت بهِ
االجتماعــي ويف ٍ
خصوصية املرء ..
نجاح
 الصمت عامل مهم يفِ
املرء و حمايته بعد الله عز وجل
يف شؤونه الدنيوية ونستدل عىل
ذلك مــن أرشف الخلق حني َقال
صىل الله عليه وس ّلم :
« اﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﻋﻰﻠ إﻧﺠﺎح
اﻟﺤﻮاﺋﺞ ﺑﺎﻟﻜﺘﻤﺎن ﻓﺈن ﻛﻞ ذي
ﻧﻌﻤﺔ ﻣﺤﺴﻮد ».
 يكون الصمت واجبا ً  ..إذاقام املرء ِبعمل مَ عروف
دون أن يذ ُكره فإنه ال قيمة
ملعروف قال صاحبه  :أنا فاعله .
 يكون صمتك وقت نجاحكثقــة  ..وصمتك عند اســتماعك
لنصيحة أحدهم أدب  ..وصمتك

وقت حزنــك صرب واحتســابٌ
لألجر.  
 يكون الصمت جوابا ً كافيا ً ..حني يتضــح أنه ليس للحديث
والتربيــر جدوى  ويحف ُ
ظ للمرء
مكانته دون أن تُمس .
كتب عــن الصمــت اإلمام
الشافعي قائالً :
ُ
وجدت سكوتي متجرا ً فلزمتهُ
إذا لــم أج ْد ربحا ً فلســتُ
بخاس
ِ ِ

الصمْ ُ
ومَ ا َّ
ال
ــت إال َّ يف ال ِّرجَ ِ
مَ تَاج ٌر
ُ
تاجر
وتاجره يعلو عىل كل
ِ
 مفاهيــم خاطئــة واجبٌتصحيحُ ها اتجاه الصمت اهمها
انه لم ي ُكن الصمــت ضعفا ً وال
لغة ملن اراد ِر ً
هوانا ً  ..إنما هو ً
فعة
لنفسه .

مؤتمر الصيدلة الدولي ومكاسب الطالب

يوسف سليمان الحميد
طالب كلية الصيدلة

عــى الرغــم مــن أن
املؤتمــرات العلمية ال تزيد
عــن بضعــة أيــام ،فإن
التحضــر لهــا يســتغرق
شــهور أو ربما ســنوات،
فهل تستحق كل هذا؟
نعــم ،تنظيم املؤتمرات
و حضورهــا لــه مــن
الفوائد مــا يصعب حرصها
وقياســها .فــإذا كانــت

يتطوعون يف مؤسســة أو هيئة
معينة ويكون ذلك عىل مستوى
عال كما أن العمل يكون منتظما ً
ٍ
بشــكل أكرب وقادرا عىل تحقيق
األهداف املرجوة بشكل أكرب.
يعترب العمــل التطوعي ذا
أهميــة كبرية ســواء كان ذلك
عىل مســتوى الفرد أو املجتمع،
فالهدف من التطوع هو كســب
األجر والثواب من الله ســبحانه
وتعــاىل ،كمــا أن هــذا النوع
من األعمــال يســهم يف صقل
الشــخصية وتقويتهــا إضافة
إىل تقوية العالقــات االجتماعية
وتنميتهــا ،ويســهم يف تنمية
القدرات التي يمتلكها األشخاص
إضافــة إىل إكســابهم مهارات
وقدرات أخرى ،كمــا أنه يلعب

دورا ً يف توجيه طاقة الشــخص
واســتثمارها يف األعمــال التي
تعود عىل الجميــع بالنفع بدل
اســتثمارها يف أعمال ال تجلب
الفائدة أو قد تــؤذي صاحبها،
إضافة إىل ما ســبق فهي تسهم
يف زيادة انتماء الشخص ووالئه
تجــاه مجتمعه وهــذا ما ينمي
املجتمع ويجعله متقدماً.
مجــاالت العمــل التطوعي
عديــدة ومن أبرزهــا املجاالت
العلميــة ،ومجــال العبــادة،
واملجاالت الحرفيــة ،واملجاالت
الفكريــة ،إضافــة إىل التطوع
واملســاعدة املالية  ،والشخص
يســتطيع أن يتطوع يف املجال
الذي يســتطيع أن يقــدم فيه
ويفيد من حوله.

الحيــاة الكريمة و إزدهار
الحضــارة ال يكون إال من
خــال مجتمع يضم مختلف
الفئــات البرشيــة التــي
تتبــادل املنفعــة و تقوم
باألدوار املختلفــة ،فكذلك
إزدهــار العلــوم ال يكون
إال من خــال مجتمع علمي
متخصص وهــذا مانجده
يف املؤتمر الــدويل للصيدلة
املجتمعيــة الذي يعد األول
من نوعه يف مجال الصيدلة
املجتمعيــة يف اململكة.
ويھــدف إىل مناقشــة
التحديات والفــرص التي
تواجه ممارســة الصيادلة
املواطنــن يف الصيدليــات
املجتمعيــة يف برامــج
التحول الصحــي الوطني
والذي يضــم نخبة رائدة
مــن املتحدثــن العامليني
واملحليني والذيــن يعملون

عىل تقديم برنامــج علمي
متكا مل
ويعــد هــذا املؤتمــر
العلمــي مهــم جــدا لنا
كطــاب لصقــل املهارات
ىاالكاديميــة
العلميــة
واإلطالع لــكل ماهو جديد
من الدراســات واالبحاث
ا لعلمية
كذلــك التعلــم مــن
اآلخرين ســواء مــن حيث
معرفــة طــرق التحليــل
التي اتبعوهــا ،او طريقة
عرض البيانــات وهذه من
األساســيات التــي يصعب
تعلمها مــن الكتب خاصه
وان املؤتمــر اســتقطب
افضــل املتدحثني من داخل
وخــارج اململكة ممن لديهم
خــرات علمية متخصصه يف
هذا املجال .

د.عبدالعزي�زبن حمود المشيقح
قسم االجتماع والخدمة
االجتماعية

اللجنــة هــي مجموعة من
األعضاء يتــم تشــكيلها ألداء
مهمة معينــة تجاه موضوع ما
وتقديم الحلول لتحقيق الهدف
األمثــل الذي شــكلت من أجله
اللجنة.
اللجــان
وتختلــف
حســب أهميتهــا واملواضيــع
املوكلــة إليها وعــدد أعضائها
وصالحياتها واللجــان إما أن
تكون عامــل نجــاح لتحقيق
الهدف أوعامل تأخري وتسويف
يقيض عىل الطموحات والتوجه
لتحقيق األهداف.
فاللجنــة تعتمد عىل نوعية

األعضــاء وكفاءتهــم وعــى
رئيسها كمحفز ومبادر ومنهي
ال مسوّف ومحبط.
كثري مــن تطلعات املجتمع
سواء عىل املســتوى الخاص أو
العام سواء يف املراكز أو القرى
أو املحافظــات أو املدن بكافة
قطاعاتها قد يعيــق تطلعاتهم
لجنــة تتبنى موضوعــا معينا
فتظل أشــهرا بل سنوات دون
تحقيق فوائد مرجوة.
إن أي لجنة تشكل يتطلب
منها تقديم تقرير شــهري عن
أعمالها وما توصلت إليه ليشعر
الجميــع أن تلك اللجان تســر
بالشكل الذي شكلت من أجله.
عىل كل جهة عمل دراســة
ومتابعة مســتمرة هــل كثرة
اللجــان ظاهــرة صحيــة أم
عكس ذلك فلربما إســناد مهمة
لشخص متميز ينهي عمل لجنة
كاملة بال تسويف.
وأخــرا ً متى ما حســنت
النيات وقــام أعضــاء اللجنة
بواجبهم بأمانــة وتفان لخدمة
دينهــم ووطنهــم ومجتمعهم
دون مصالح شــخصية صلحت
النوايا وأثمرت النتائج.

جريمة اختالف ..وأرجوك ال تفهمني بسرعة
نهى فرحان الحربي
طالبه بقسم رياض أطفال

يف عالم واســع فسيح حكمنا
أنفســنا بقيود لــم تكن من قبل
حــدودا مــن صنــع أيدينا بها
حجَّ منا ســقف آمالنا وطموحنا..
قيّدنا حياتنا وسعادتنا ..فأصبح
للنجاح قوالب ومــا دونها ليس
بيشء ..مــن أبى للخضوع طالته
وصمة الفشــل والحقه كابوس
التفاهة ألنه من خــرج عن تلك
"القيود" يصبــح يف نظرنا تافها ً
زمــان أصبحنــا به
! نحــن يف
ٍ
متعصبــن ألفكارنــا نرهب كل

من اختلف عنــا وننفيه بجريمة
اختــاف  .يف وقت ليــس ببعيد
كانت مــن تعمل خارج عُ شــها
إلثبــات ذاتها هي امرأة فاشــلة
كزوجة وأم  ،واآلن من كان هدفها
أن تكون آمنة يف بيتها مســتقرة
هي معدمة طفيلية اتكالية.
وهــذا عــى ســبيل املثال
لكن يبقى الســؤال ُهنا من أذِ ن
لنــا بالحكــم؟ إن عالقة الفرد
باملجتمع كـاللُبنة للبنيان؛ فلكي
نبني يجب أن نــرص اللُبن من
األســفل لألعىل فلن نســتطيع
تشــييد املبنى إن وضعت بجوار
بعضها .باختالفنا وتنوعنا نعلو
َ
ونرقى...ف ْلن ُ ِبحْ جرم االختالف.

صحيفة
جامعة
القصيم

كلية الصيدلة ..
تستمر في تحقيق
رسالتها

رأي
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رفق ًا بالماضي ..
لنفكر
بإي�جابية

كاريكاتري

أمرية فهد الشارخ
طالبه كلية الصيدلة

برعاية أمري منطقة القصيم
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن سعود بن عبدالعزيز افتتح
املؤتمر الــدويل األول للصيدلة
املجتمعية يف اململكــة ،بعنوان
«خلق ثقافــة مبنية عىل القيم»
الذي نظمته جامعــة القصيم
ممثلة بكلية الصيدلة .وبمشاركة
نخبة مــن الخــراء يف مجال
الصيدلة املجتمعية قدّم املؤتمر
متحدثني عامليــن ذوي خربة،
وتم مناقشــة مجموعة واسعة
مــن املوضوعات التــي ر ّكزت
عــى تطوير مجــال الصيدلة
املجتمعية .ويعد هــذا املؤتمر
العلمي بأنــه األول من نوعه يف
مجال الصيدلــة املجتمعية يف
اململكة ،والذي هدف إىل عرض
التحديات وكالً من نقاط القوة
والضعف التــي تواجه مجال
الصيدلة املجتمعيــة يف اململكة
حالياً ،وتم مشــاركة الخربات
التي تســهم يف تقديم الرعاية
الصحية األمثل والسعي لتوفري
الحلول املمكنة بهذا الخصوص.
املؤتمر الذي دام ملدة ثالثة
أيام ،يأتي اســتمرارا ً من كلية
الصيدلة لتحقيق رسالتها لتوفري
تعليم متطور ومعتمد ولتخريج
صيادلة إكلينيكيــن متأهلني
مهنيا ً وبحثيــا ً لتقديم أبحاث
تطبيقية متميزة ورعاية صحية
ومهنية أفضل .ومن هذا املنطلق
اتاحت الكليــة الفرصة للطالب
والطالبــات بعــرض بحوثهم
يف معــرض البحــوث العلمية
يف املؤتمر والــذي احتوى عىل
عدد كبري مــن البحوث املتميزة
لطالب وطالبات الكلية .وقد تم
اعتماد الربنامج العلمي للمؤتمر
بواقع  28ســاعة تعليم طبي
مســتمر من الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية يف اململكة.
وكما اســتقطب املؤتمر العديد
مــن رشكات التوظيف إلتاحة
الفرص للصيادلــة وخريجي
الكلية إليجاد الوظائف املناسبة
التــي تلبــي احتياجاتهــم.
ومشــاركة عدد مــن الجهات
املحلية والعامليــة يف التعريف
بخدماتهم املتعلقــة يف مجال
األدوية والصيدلــة والتطورات
العلميــة وبرامجهــم املقدمة
للصيادلة واملجتمع .نشكر عميد
كلية الصيدلة الدكتور منصور
الرشيدة عىل جهــوده املقدمة
واسأل الله ســبحانه أن يجزي
كل من عمل واجتهد وسعى عىل
إنجاح هذا املؤتمر خري الجزاء.

عبداهلل العواد
طالب كلية العلوم واالداب
بعقلة الصقور

اختبار اآليلتس  ..تعريف وأنواع

د .بشار راغب عودة
قسم اللغة االنجليزية
والرتجمة

أنتهــز هذه الفرصة ألشــكر
الزمــاء يف املركز اإلعالمي من
خالل ما أتيح يل للكتابة يف هذا
املوضوع ..ولعل ما ســأقدمه
من معلومات يحقــق الفائدة
املرجوة ..
يف البداية البد من اإلشــارة إىل
أن جامعــة القصيم قد وقعت
اتفاقيــة تعــاون مؤخرا  مع
رشكــة اي دي بــي للتعليم
العتمــاد الجامعــة مقــرا
الختبــارات االيلتس يف املنطقة
ممــا يتيح للطــاب واملهتمني
مــن منســوبي الجامعــة أو
املجتمــع املحــي مــن تأدية
االختبــار بأوقــات مناســبة
لهم  دون مشقة  وإن دل هذا
عىل يشء فإنه يدل عىل حرص
اإلدارة العليــا للجامعة  عــى
توفــر كل ما يلزم للتســهيل
عــى الطلبــة واملجتمع املحيل
للوصــول للغايــات املطلوبة،
كما أن الرشكــة تقدم خدمات
أخرى كتوفــر قبوالت جامعية
يف الجامعــات العريقــة يف
الخارج  مجانــا ،وغريها من
الخدمات  .وجديــر بالذكر أن
قسم اللغة اإلنجليزية والرتجمة
برئاســة الدكتور عبدالرحمن
الثواب قد لعــب دورا مهما يف
إتمام هذه االتفاقية.
من خــال هــذه املســاحة
ســأتناول النقاط الرئيســة

الختبــار االيلتــس والتي قد
تكون مهمة ألي شــخص لديه
رغبــة يف أداء االختبار  ومــن
وجهة نظري الشــخصية فإن
اختبــار االيلتــس إن لم يكن
األول عامليــا فإنــه مــن أهم
االختبارات العاملية ملا يمتاز به
من مصداقيــة فاالختبار ليس
معيارا دقيقا  ٪١٠٠بالذات يف
ما يتعلق بمواد اللغة االنجليزية
كتخصــص ولكنه يقدم صورة
تقريبيــة عن مســتوى املخترب
ويخضــع التصحيح فيه ملعايري
دقيقة.
ما هو
األيلتــس هــو اختصــار لـ:
(International English
Language
Testing
)System
هناك نوعان من اختبار االيلتس
• االختبار األكاديمى مخصص
لألكاديميني ســواء كانوا طالبا
أو أعضــاء هيئــة تدريس أو
مبتعثني 
• اختبــار التدريــب العــام
مناســب لألشــخاص الذين
يرغبــون يف الهجــرة إىل بلد
ناطــق باالنجليزيــة أو للعمل
بمنظمة مهنية.
أجــزاء االســتماع والتحدث
الختبار الـــ International
English
Language
Testing System
أهم ما ترغــب ىف معرفته عن
اختبار االيلتس
اختبار االســتماع :ويكون 30
دقيقة 4 ،أقسام ،و  40سؤاال.
أمــا عن املحتوى فســوف يتم
اختبــارك عىل قطــع للفهم ىف
مجــاالت محددة ،وأخرى عامة
وشــاملة ىف اللغــة اإلنجليزية
بصورة متنوعة.
اختبار القــراءة األكاديمية أو
القراءة الختبار التدريب العام:
ويكون  60دقيقة 3 ،أقســام،

 40سؤاال.
أما عن املحتوى فسيكون عليك
فهم نص مفصــل وإثبات أنك
فهمت املعلومــات املعقدة التى
يتضمنها النص.
اختبار الكتابــة األكاديمية أو
اختبــار الكتابــة ىف التدريب
العــام :ويكــون  60دقيقة،
ويتكون من جزأين.
وســوف يتوقع منك استخدام
اللغــة اإلنجليزيــة ألغــراض
متنوعة ،وإظهار أنــه يمكنك
تكييــف لغتــك اإلنجليزيــة
املكتوبة بما يناســب مجموعة
متنوعة مــن املواضيع .فبناؤك
للجملة ،واســتخدامك للكلمات
والقواعد والروابط ،ســيكون
موضع التقييم.
اختبار املحادثــة :ويكون من
 11إىل  14دقيقة ،ويشــمل 3
أجزاء.
وهــذا االختبــار هو نفســه
بالنســبة للممتحنــن ســواء
لغرض أكاديمــى أو للتدريب
العام .ويحتوي عــى مقابلة،
تغطــي مجموعــة واســعة
مــن املوضوعات .وســيكون
عليك الحديــث ىف موضوعات
شــخصية ،وتخوض منفرد ا ً ىف
نقــاش قصري حــول موضوع
محدد وأيضا املساهمة يف نقاش
ثنائى عن قضايا محددة.
درجات االيلتس
بعــد اجتيازك الختبــار اللغة
اإلنجليزية ســوف يتم تقييمك
عىل أساس أدائك ومنحك درجة
أو تصنيف.
الدرجــة العليــا يف اختبــار
االيلتس هي ٩
واملعلومــات التالية توضح إىل
ماذا تشري كل درجة.
 -٩ممارس خبــر (Expert
user
 -٨ممارس جيــد جدا (Very
good
 -٧ممارس جيد (Good user

كــفء

ممــارس
-٦
(Competent user
 -٥ممــارس متواضــع (
Modest user
 -٤ممارس محدود (Limited
user
 -٣ممــارس محــدود للغاية
(Extremely limited user
 -٢ممــارس بشــكل متقطع
(Intermittent user
 -١غري ممارس (Non user
 -٠لــم يجتــز االختبار (Did
not attempt the test
الفئــات التي قــد تحتاج هذا
االختبار يف جامعة القصيم
-١طــاب الســنة التحضريية
حيــث يتم اجتياز مــواد اللغة
االنجليزية عند حصول الطالب
عىل درجة معينــة تم اعتمادها
من قبل العمادة.
-٢طالب قسم اللغة االنجليزية
والرتجمــة ،حيث يتــم اجتياز
فصــل درايس وهــو الدورة
املكثفــة عند حصــول الطالب
عىل درجة معينــة تم اعتمادها
من القسم.
-٣طالب الدراسات العليا
-٤أعضاء هيئة التدريس
-٥منسوبي الجامعة
كمــا إن إمكانيــة التســجيل
لالختبار او الــدورات متاحة
للمجتمع املحيل.
نســأل الله لنا ولكــم التوفيق
والســداد وأتقدم بالشكر بعد
الله لــكل من أســهم معنا يف
إنجاح هذا املــروع وأخص
بالشكر إدارة الجامعة وعمادة
خدمــة املجتمع التــي فتحت
أبوابهــا الســتضافة االختبار
وإعــداد الــدورات الالزمــة
للتحضري لهذا االختبار .
الدكتور بشــار راغــب عودة
االستاذ املســاعد يف قسم اللغة
االنجليزيــة والرتجمــة  -كلية
اللغــة العربية والدراســات
االجتماعية.

لم نولــد متعلمني هكذا
هو الواقع الذي ال غبار عليه
فمنــذ الوالدة ونحــن نتعلم
وسوف نســتمر بالتعلم حتى
نفارق الحياة..
يف حياتنــا اليــوم نقف
عىل املايض باســتحياء نشتمه
بأشــد العبــارات ونتربأ منه
كأنه لــم يكن جزء منا نخاف
منه ونختبئ عنه كأنه شــبح
يطاردنا لم نذكــره بالخري،
فاملــايض بمنظورنــا الغبار
والحطام الفــراق والخصام،
الحزن واآلالم..
حتــى أصــاب الكثريين
نوبــة هلــع وأزمة نفســية
مزمنة عند ذكر املايض..
نســينا املايض وأنعامه،
نســينا طفولتنــا الربيئــة
وابتســامتنا الصافية النقية..
نسينا العطاءات والتضحيات
نسينا الذكريات واألحبة
وتلك األماكن التــي زرناها
ســويا وتعاهدنــا فيها عىل
الحب يف اللــه قتلنــا متعة
املــايض وذكرياته بداعي أن
ما فــات مات حتــى أصبح
املايض الجميل طي النسيان!
وأقصد نسيان الذكريات
الجميلة التي ال ذنب فيها وال
أوزار ،نعــم النســيان نعمة
وعلينــا أن ننــى العثرات
وأملهــا وال ننــى درســها
ا لكبري !
املايض يــا ســادة هو
الذي أخطأنا فيهــا وتعلمنا
تمنينــا فيه وحققنــا علمنا
عظمة الوقــت وأن مخاوفنا
التي كانت يف الســابق مجرد
أوهام فمن لــه تجربة كفاح
فليذكرها ويكتبها كي ال يقع
بها غريه..
أخــرا ً رفقــا ً باملايض
وعلينــا أن نفكــر بإيجابية
اتجاهــه ســنجد املتعــة
والســلوى والدروس الكبرية
وال تنىس يا عزيزي أن اليوم
ســيصبح ماضيا ً فاعمل بجد
وانرشاح فغد ا ً حصاد اليوم!
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الطلبة المشاركون في مؤتمر الصيدلة يناقشون بطالة الصيدالني�ي
يقوم القطــاع الصيدالني
باململكة عىل ســواعد الوافدين
من دول أخرى ،حيث يشــغل
الشباب والشابات السعوديون
فقط نســبة ال تتجاوز %25
من العاملني يف هــذا القطاع،
األمر الذي دعا جامعة القصيم
إلقامة مؤتمــر الصيدلة الدويل
األول تحــت عنــوان "خلق
ثقافة مبنية عىل القيم" ،وذلك
ملدة ثالثة أيــام بتاريخ -27
1439/5/29هـــ ،لبحــث
تطوير هذا القطاع وسبل توفري
فرص العمل للشباب السعودي
تحقيقا لرؤية اململكة ،2030
خاصة مع توجه وزارة العمل
لســعودة عدة قطاعات ألبناء
هذا الوطن.
وبــادرت الجامعــة من
جانبها إلثبــات جديتها يف هذا
املجال بطــرح أكثر من 200
وظيفية داخل جناح التوظيف
باملؤتمر ،قدمتهــا للخريجني
لتمكني أبناء هــذا الوطن من
قيــادة القطــاع الصيدالني
الخــاص ،وقــد اســتطلعت
"صحيفــة الجامعــة" آراء
العديد من الطالب والطالبات
الذين أبدوا جميعا استعدادهم
التــام للعمــل يف الصيدليات
املجتمعيــة أو املستشــفيات
أو مصانــع األدويــة ،وعربوا
عن ســعادتهم بمشاركتهم يف
املؤتمر.
حيث أبدت الطالبة خزامى
املحيســني من كلية الصيدلة
بالقصيم أعجابهــا بفعاليات

املؤتمر الــذي يشــارك فيه
نخبة مــن املتحدثني ،كما رأت
"املحيسني" أن املؤتمر سيلقي
بظاللــه عىل توطــن القطاع
باململكــة ،وطالبــت الجهات
املعنية بفســح مجاالت العمل
يف املستشــفيات والصيدليات
ومصانع اللقاحات للسعوديني
ألنهم أحق من غريهم بالعمل.
وعــر الصيــديل عبدالله
الشبييل يف حديثه مع "صحيفة
الجامعة" عن إعجابه الشــديد
بهويــة املؤتمر التــي ركزت
عــى رضورة "خلــق ثقافة
مبنية عىل القيم" ،مشــرا إىل
أن هذا املؤتمر الدويل لصيدلة
املجتمعية يســعى لتطوير هذا
القطاع وعالج عوائق التوطني،
موضحــا أن املؤتمر قدم أكثر
من  28جلســة علميــة وأكثر
من  83ملصق علمي ،شــارك
يف تقديمــه الطالب والطالبات
وأعضــاء هيئــة التدريــس،
مشــرا إىل أن املؤتمــر يصب
يف مصلحــة تطويــر عمــل
الصيادلة ،وسيخرج بتوصيات
تمخضت عنها املناقشات خالل
املؤتمر بمشاركة الخرباء ،كما
رأى "الشــبييل" أنه من املهم
عىل الجهــات الحكومية أخذ
التوصيــات بعــن االعتبار,
مؤكدا بــأن التوطــن قرار
منتظر لتقليل البطالة باململكة
وتخفيف األعباء املالية.
ومن جهتها قدمت الطالبة
هتون الشــعيبي املتخصصة
اإلكلينيكيــة
بالصيدلــة

الشــكر لزمالئها من الطالب
والطالبــات عــى املشــاركة
يف تنظيــم املؤتمــر وتنويع
فقراتــه العلمية ،واملحارضات
واألجنحة املشاركة ،كما عربت
عن ســعادتها بتواجد خرباء
يف مجــال الصيدلة مما أضاف
عىل املؤتمر الكثري من الخربات
العلمية والعملية.
وكشفت "الشــعيبي" أن
الفرص الوظيفيــة قليلة أمام
الســعوديني يف هــذا املجال،
متمنيــة مــن وزارة الصحة
ووزارة العمــل والشــؤون
االجتماعيــة معالجــة بطالة
الصيدالنيني حتــى يتم عالج
هــذا املوضــوع أوال بأول وال
تنترش البطالة بــن خريجي
الصيدلــة ,مؤكدة عىل أن أبناء
الوطــن أوىل بالوظائف ومن
املهــم زيــادة الوظائف كون
الخريجني بازدياد وهذا القسم
مطلوب بسوق العمل ومهم يف
الرعاية الصحيــة ,كما قدمت
الشــكر لجامعة القصيم عىل
هــذا املؤتمر الذي أســهم يف
رفع اســم الكلية ،مشرية إىل
أن جميع الطــاب والطالبات
فخورين به.
وبدورها أكدت مشــاعل
الحربــي طالبــة الصيدلة أن
املؤتمر هيأ الطالب والطالبات
للعمل بالقطاع الخاص وناقش
سبل تطوير هذا القطاع وكشف
عوائقه ،كمــا أوضح للطالب
نبذة عــن طبيعة املســتقبل
القــادم للصيادلــة ,موضحة

النادي الطالبي في كلية العلوم يستقبل الطالب
المستجدين

العميد خالل استقبال الطالب

عبداهلل العبيد

أقام النــادي الطالبي لكلية
العلوم حفل اســتقبال الطالب
املســتجدين وذلك يوم الثالثاء
املوافق 1439/5/20هـ يف تمام
الساعة  11بمرسح كلية العلوم ،
وقد بدأ الحفــل بتالوة آيات من

القرآن الكريم ،ثم كلمة ترحيبية
ألقاها ســعادة الدكتور/صالح
بن عبداللــه العرشة وكيل الكلية
للشــؤون األكاديمية والطالب
رحب خاللها بالطالب املستجدين
وأوضح لهم النقاط الرئيســية
لنظام الدراســة بكليــة العلوم
وأقســام الكلية ،ثم قام الفريق

املرسحي لكليــة العلوم بعرض
مرسحيــة كوميديــة بعنوان
(فصل  3أ)  ،ثــم كلمة لضيفي
الحفل املمثلــن أ .عمر الدغريي
و أ .عبدالعزيــز الغنيم أوضحا
خاللها أهميــة املرسح الجامعي
ودوره يف حل املشاكل الطالبية
وخدمــة الطــاب ،ثــم كلمة
تعريفيــة عن النــادي الطالبي
لكلية العلوم وأهميته واألنشطة
املختلفة التــي يرعاها للدكتور/
حســن الجنــزوري مــرف
النادي الطالبــي لكلية العلوم،
وانتهى الحفــل بفقرة الرد عىل
استفســارات الطالب وأسئلتهم
يف كل مــا يخصهــم يف العملية
التعليميــة ونظام التســجيل
والتخصص والحذف واإلضافة
للمــواد الدراســية وغريها من
االستفســارات قــام بالرد عىل
أســئلة الطالب واستفساراتهم
الدكتور/محمــد
ســعادة
الجزماتي رئيس وحدة شــؤون
الطالب بكلية العلوم.

أن مشــكلة القطــاع الخاص
تتمثل يف عدم اكتمال الصيادلة
اإلكلينيكيــة ،وأن الخدمات يف
الصيدليات املجتمعية ليســت
كافية ،حيث طالبت "الحربي"

مشاعل الحربي

عبداهلل الشبيلي

هتون الشعيبي

خزامى المحيسن

بتطوير هــذه الخدمات حتى
توفر رعايــة صحية متكاملة،
ويتمكن الصيــديل من تقديم
خدماته الطبيــة التي تعلمها
خالل دراستها لـ  7سنوات يف

الجامعة ،كمــا يمكن للصيديل
أن يشــارك يف رعايــة مرىض
السكري و الضغط واألمراض
املزمنة عىل ســبيل املثال بدال
من حرصها عىل إعطاء الدواء.

سمو أمري القصيم يشكر رئيس تحري�ر «صحيفة
الجامعة»
بعــث صاحب الســمو
امللكي االمري فيصل بن مشعل
امري منطقة القصيم رســالة
شــكر وتقدير لزميل األستاذ
فهد بــن وازع بن نومه رئيس
تحرير صحيفة جامعة القصيم
واملــرف العام عــى مركز
االعالم واالتصــال بالجامعة،
بـــعد نرشه مقال تحدث عن
جهود ســموه بعنوان "أمري
القصيــم ..روح املســؤولية
وثقافة املسؤول" ،يف العدد رقم
( )63من صحيفة الجامعة
حيــث اكد ســموه أن ما
يقدمــه ملنطقــة القصيم أنه
من واجباتها التــي يفرضها
عليــه موقعــه الوظيفي وفق
التوجيهــات الحكيمة من قبل
خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبد العزيز وويل
عهده األمني االمــر محمد بن
سلمان – حفظهما الله – وذلك
لتحقيق كل األهداف املنشودة
لتطويــر ونهضــة املنطقة
وأبنائها .

صحيفة
جامعة
القصيم
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خالل مؤتمر طب األسنان في باريس

الطالب "ياسر المنجم" يمثل الجامعة بملصق علمي
عبداهلل العبيد

يشارك الطالب يارس صالح
املنجم طبيب إمتياز  -كلية طب
األسنان ،يف مؤتمر القمة السنوية
العاملية الواحدة والعرشين لطب
األســنان بالعاصمة الفرنسية
باريــس ،مــن  28-26فرباير
.2018
وذلك يف بحث تشــاركه فيه
الدكتورة هدى عبدالله املطريي،
ويرشف عليهما الدكتورة ريهام
عادل ترك ،بعنوان :
(نسبة انتشار فقد األسنان
والحاجة للرتكيبات املتحركة بني
املرىض اليافعني الذين يرتادون
عيادات طب األســنان بجامعة
القصيم).
وســيمثل طالــب االمتياز
يــارس املنجم جامعــة القصيم
بملصــق علمي ســيعرضه يف
مؤتمر باريس.
مــن جانبــه رصَّ ح يارس

تعريفي
لقاء
ّ
للطالبات
المستجدات
بكلية
التصاميم

املنجم ،بأن املؤتمر يســتضيف
نخبة مــن املتخصصني يف مجال
طب األســنان من أنحاء العالم
كافة ،ومتحدثــن متميزين من
الــدول العربية واإلســامية،
وكذلك من أمريــكا وبريطانيا
وجنــوب إفريقيــا ،إىل جانب
نخبة مــن أســاتذة الجامعات
واالستشاريني السعوديني.

نظم النــادي الطالبي بكلية
التصاميم واالقتصاد املنزيل ،صباح
االثنني املوافق 1439/5/19هـ،
حفالالستقبالالطالباتاملستجدات،
حيث أقيم الحفل يف قاعة التثقيف
األرسي بحضور الدكتورة فاطمة
الفريحيعميدةالكلية،ووكيلةالكلية
للشؤون التعليمية ورؤساء وحدات
الكلية للشؤون التعليمية واإلدارية،
حيث بدأ الحفل بتالوة من آيات الذكر
الحكيم بصوت الطالبة نورة السالم.

وقــال "املنجم" إن املؤتمر
سيقام فيه ،عدد من املحارضات
وندوة عن طب األسنان الوقائي،
والعديــد مــن ورش العمــل.
ويتضمن املؤتمــر عدة محاور
منها الوقاية يف طب األســنان،
ومناقشــة أحــدث املفاهيم يف
الوقاية من تســوس األســنان،
وطب أســنان األطفال ،وتقويم
األسنان والحشوات والرتكيبات
التجميليــة يف طــب أســنان
األطفال.
وأوضح أن املؤتمر يشــتمل

عــى نــدوة عن عــاج جذور
وعصب األســنان ،وطرق تعقيم
عالج عصب األسنان ،واستخدام
األشــعة املقطعية ،وعالج عصب
األســنان الدائم عنــد األطفال،
وزراعة األســنان ،ومضاعفات
زراعة األسنان الحيوية ،وزراعة
األســنان لدى املرىض املصابني
بأمراض مزمنة ،وزراعة العظم
قبــل جراحة زراعة األســنان،
والرتكيبــات التجميلية يف طب
األســنان ،والطــرق الحديثة
لرتكيبة الفك الســفيل املثبتة عىل
زراعــة األســنان ،وبروتوكول
عمل الرتكيبات التجميلية املؤقتة
بعد الجراحة ،وأبرز مضاعفات
فشل الرتكيبات يف مجال زراعة
األســنان ،وكذلك الحشــوات
التجميليــة وتصميمها ،والتقنية
الحديثة يف حشوات الكومبوزيت
والحشــوات الالصقة .مشريا ً أن
املؤتمر يتضمــن إقامة معرض
مصاحب ،يُعرض فيه أحدث ما

توصلت إليــه التقنية الحديثة يف
مجال طب وجراحة األســنان.
مؤكدًا أن املؤتمر ســوف يلقى
إقباال ً كبريًا من املهتمني يف مجال

طب األسنان كاملعتاد .ويف ختام
حديثه قــدم شــكره وتقديره
ملعــايل مدير الجامعة األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن حمــد

ورحبــت الدكتــورة فاطمة
الفريحي عميــدة الكلية يف كلمتها
التي ألقتها خالل الحفل بالطالبات
املستجدات وباركت لهن التحاقهن
بالكلية ،كما أســدت إليهن بعض
النصائــح العلميــة والحياتية
والتعليمات والنصائح الســلوكية،
وعرضت عليهن الئحــة األنظمة
والقوانــن املعمول بها ،معربة عن
أمنياتها لجميع الطالبات وأعضاء
الهيئة التعليمية والكوادر اإلدارية

بالتوفيقوالتميز.
ومــن جهتها قدمــت وكيلة
الكلية للشؤون التعليمية األستاذة
منى العرفج رشحا موسعا لألنظمة
واللوائح التــي تتعلق بالكلية وما
تقدمهمنخدماتللطالباتودعتهن
لالستفادة من خدماتها ،كما رشحت
األستاذة جوهرة الفايز مديرة شؤون
الطالبات طريقــة الدخول ملوقع
جامعة القصيــم والخدمات التي
يقدمها املوقــع للطالبات وطريقة

التواصل من خالل املوقع الخاص
بالكلية ومن خالل الحساب الرسمي
عــى موقع التواصــل االجتماعي
"تويرت".
وعرضــت وحــدة التوجيه
واإلرشــاد ممثلة باألستاذة حنان
القصري ألهداف الوحدة والخدمات
االجتماعية واإلرشادية التي تقدمها
للطالبات ،تالها عــرض الطالبة
نائلة الحسون من طالبات املستوى
الثامن لتجربتها التعليمية يف الكلية،

الداود ووكيــل الجامعة ووكيل
الشؤون التعليمية وعميد شؤون
الطالب ووكيل العمادة لألنشطة
الطالبية.
موضحة آليات التعــاون واملبادرة
بصنع اإليجابية وطموح املستقبل،
والحرص عىل ترك أثر طيب بتحقيق
مســرة نافعة تعود عىل الطالبة
بالنجاح.
ويف نهاية الحفل تقدم منظموه
بالشكرلجميعالطالباتاملستجدات
املشــاركات ،كما تم تقديم نسخة
من الكتيب اإلرشادي لهن ،ونسخة
من التعريف باملكتبة لتكون مرجعا
للطالبةخاللمسريتهاالجامعية.
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عدسة الصحيفة
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صحيفة
جامعة
القصيم

صالة االستسقاء التي أقيمت بالجامعة األسبوع المنصرم
تصوي�ر :رائد السليمي

جانب من الملصقات العلمية المشاركة بمؤتمر كلية الصيدلة
تصوي�ر :رائد السليمي

أحد زوار معرض النخلة يلتقط صورة ألنواع النخيل
تصوي�ر :فهد الضويفري

حارس نادي الهالل السعودي «علي الحبسي» خالل زيارته لمعرض النخلة
تصوي�ر :فهد الضويفري

زائرتان من الجنسية األلمانية بجناح الجامعة
تصوي�ر :فهد الضويفري

أحد زوار قرية القصيم بالجنادرية يتصفح العدد السابق من صحيفة الجامعة
تصوي�ر :فهد الضويفري

صحيفة
جامعة
القصيم

األنشطة الطالبية
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«علوم وآداب بريدة األقسام األدبية» تقيم ورشتي عمل ألعضاء
هيئة التدريس والطالبات
مــزون الفصيل

أقامــت وحــدة التعليــم
اإللكرتوني والتعليــم عن بُعد
بكلية العلوم واآلداب (األقسام
األدبية) بربيدة ورشــتي عمل
لكل مــن أعضاء هيئة التدريس
والطالبات بالكلية وذلك يومي
االثنني والثالثــاء املوافق ،26

1439 / 5/ 27هـ.
عنــوان األوىل  ( :نظــام
البــاك بــورد والتعليــم
االلكرتونــي) وجرى من خالل
الورشة التعريف بالبالك بورد
وأهميته يف العمليــة التعليمية
وكيفيــة الدخــول إىل النظام
والتعامــل معــه مــن خالل
إنشــاء محتوى املقرر وإعداد

الواجبات وتفعيل املناقشــات
واملنتديات.
عنــوان الثانيــة  (:البالك
بورد والفصــول االفرتاضية)
وذلــك بهــدف التعريــف
والتدريــب عــى اســتخدام
البالك بورد يف حــل الواجبات
 ،واالطالع عىل الكتب واملراجع
املرســلة يف كل مقرر  ،ومتابعة

شيء هني

املهام والتنبيهات واملشــاركة
يف املنتديــات  ،والفصــول
االفرتاضيــة وكيفيــة التعامل
معهــا خاصــة يف املقــررات
اإللكرتونية الجديدة.
أقامت الورشــتني د /عزة
أحمد مهدي املرشفة عىل وحدة
التعليــم االلكرتونــي والتعليم
عن بعد يف الكلية.

محاضرة «إنترنت األشياء» في كلية العلوم واآلداب بالرس
نظم قســم علوم الحســاب
كليــة العلــوم واآلداب يف الرس
بالتعــاون مع النــادي الطالبي
بالكلية محارضة بعنوان إنرتنت
األشياء قدمها الدكتور محمد عيل
عبد املقصود القط األستاذ املساعد
بقســم علوم الحاسب  ،وذلك يوم
األثنني املوافق  12فرباير 2018م
بحضور وكيل الكلية للشــؤون
التعليميةالدكتــور بدر بن محمد
الضلعان وســعادة رئيس قسم
علوم الحاســب الدكتــور فهد
بن محمد الطريــس ولفيف من
اعضاء هيئــة التدريس والطالب،
حيث تناولت املحارضة التعريف

بمفهوم وأهمية ومستقبل إنرتنت
األشياء وما هي التوجهات الدولية
لتطبيق هذه التكنولوجيا وما هو
توجه اململكة العربية الســعودية
واإلجــراءات التي تــم اتخاذها
بشــان تأســيس وتفعيل البنية
التحتيــة واألدوات التي تســهم
يف تطبيــق هــذه التكنولوجيا،
كما تناولت املحــارضة املكونات
املاديــة والربمجية الالزمة لتكون
نــواة لبداية مشــاريع اكاديمية
لطالب قسم علوم الحاسب تخدم
جامعة القصيــم وكذلك املجتمع
الخارجي ،وفيما يأتي مقتطفات
من املحارضة.

عبداهلل العبيد

شــارك منتخــب الجامعة
لتنــس الطاولة يف بطولة االتحاد
الريايض للجامعات الســعودية،
التــي أقيمت يف جامعة شــقراء
بمحافظة شقراء ،وبمشاركة 25
جامعة  .وذلك ملنافسات الفردي
والزوجي والفرق.
وقابل منتخبنا لتنس الطاولة
جامعــة األعمــال والتكنولوجيا
وجامعــة األمــر ســطام بن
عبدالعزيــز ليعتــي صــدارة
املجموعة ويتأهل لألدوار املتقدمة

أ.د .فهد الضالع

نــــحــــــو  ..نـــزاهــــة

تعلمنــا أن النزاهة جزء ال يتجزأ من معاني الطهارة
وال يزال هذا املعلم الشــامخ يرده املتعلمون والعاملون
والعاملون ينهلون مــن معينه الصايف وعينه القراح .

منتخب تنس الطاولة يصل للمراحل النهائية في بطولة الجامعات
السعودية
ويقابل جامعة طيبة ويتخطاها
ويصل للــدور النهائــي إال أنه
خرج من أمام جامعة الدمام .كما
وصل طالبنــا األدوار النهائية يف
الزوجي والفردي .
ومثــل منتخــب تنــس
الطاولة ســفيان يوسف السيف
وعبداللطيــف محمد الســيف
ومريالم وموراتوخيتش.
ويف ختــام املنافســات
تــوّ ج رئيس االتحــاد الريايض
للجامعات الســعودية الدكتور
عبداللــه البقمــي ،وأمني عام
االتحــاد الدكتور صالح الســقا
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الفرق الفائزة.
من جهته قال ماجد الحربي
املرشف الريــايض بالجامعة أن
منتخب الجامعــة لتنس الطاولة
قدم مســتوى متميــزا وتأهل
باملركــز األول عــى مجموعته،
وطوال مشوار البطولة كان يقدم
نفسه بشــكل جيد ،وبإذن الله
يستفيد الطالب من األخطاء التي
حصلت ويكونــوا املركز األول يف
البطوالت القادمة.
ويف ختــام حديثــة قــال
الحربي" :أن النشــاط الريايض
بعمــادة شــؤون الطالب وضع

خطة تطويرية لجميع الجماعية
والفرديــة ،وبرنامجــا ً خاصا ً
الختيار منتخــب يمثل الجامعة
يف املحافــل الداخليــة الدولية
والعربية .وقدم الحربي شــكره
الجزيــل ملعايل مديــر الجامعة
ووكيل الشؤون التعليمية وعميد
شــؤون الطالب ووكيل العمادة
لألنشطة ،عىل متابعتهم املستمرة
لألنشــطة الالصفيــة ودعمها
بجميــع االتجاهــات ،مبينا ً أن
جامعة القصيم ستحتضن بطولة
الجامعات الســعودية للصاالت
الشهر القادم.

ثم لم يزل منهــاج بلدي الكريم يعــزز هذا املعنى
يف قلــوب مواطنيــه يف جميع أنحــاء الحيــاة العلمية
والعمليــة ،حتى أدركنــا لحظة كريمة مــن عطاءات
وطننا الكريم بإطالق (نزاهة) كشــعار كريم عىل هيئة
مكافحة الفساد .
وال تبغ الفســاد يف األرض  ..ألم يعلم بأن الله يرى
..لعن الرايش واملرتيش ..
إنهــا وغريها معالم ســاطعة من نــراس وطني
اململكة العربية الســعودية حيث يــرق الوحي بالنهي
عن الفساد واألمر بردع الفاسدين.
وحقيق بنا اإلشــادة واإلشــارة إىل جهود الدولة
املباركة عموما ومؤسســة مكافحة الفســاد خصوصا
لنرش هذه الثقافة والنظر يف ظواهر املخالفة ومعالجتها.
وحيث رشفت برئاسة نادي نزاهة الطالبي بجامعة
القصيم فإن املواطن الســعودي خصوصا الطالب منهم
وإليهم تنتج األفكار اإلبداعية للحمــات التثقيفية فهذا
يوظف رســالته عن طريق الرســم وآخــر بالتصوير
وثالــث بالعبارة ورابع باألبيات الشــعرية حتى نتجت
نماذج كريمة مشــكورة وال يزال العقل البرشي يتجدد
عطاء حني يشــعر أنه هو جزء من مســؤولية التوعية
لنفسه أو ال ً ولآلخر مهما يكن هو .
همسة ..
أحســب أننا يف طريقنا للجسارة عىل أي عرض من
أعراض الفســاد لنقول له  :وال تبغ الفساد يف األرض .

وكيل عمادة شوون الطالب
@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa
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فنون
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باللوحات الفنية  ..طالبات كلية التصاميم يوعن عن
أضرار المخدرات وأدوية اإلدمان

صحيفة
جامعة
القصيم

صحيفة
جامعة
القصيم
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منتخب الجامعة يواصل منافسات دوري «االتحاد الرياضي الجامعات
السعودية»
عبداهلل العبيد

يواصــل منتخــب الجامعة
لكرة القــدم منافســات بطولة
الحامعات السعودية ،وذلك عندما
يالقــي منتخب جامعــة األعمال
والتكنولوجيــا بجدة االســبوع
القادم ،ضمن اطار الجولة األخري،
ويحل منتخــب الجامعة باملركز
الرابع برصيد خمس نقاط ،بعدما
تعادل مع جامعة الجوف بالجوف
األســبوع املنرصم بنتيجة .2-2
وكان مشــوار منتخب كرة القدم
لم يكن مفروش بالورود ،إذ قابل
جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز
وجامعة امللك عبدالعزيز وجامعة
طيبة .
تجــدر اإلشــارة أن منتخب
جامعــة القصيم بطل دوري كرة
القدم (أ) للجامعات الســعودية
يف أخر ثالث مواســم وهو األعىل
تحقيقا ً له بني الجامعات والكليات
املشاركة.
مــن جهتــه ذكــر عبدالله
الخليفــة املــرف الريايض أن
منتخب الجامعــة الزال لديه أمل
بالتأهــل وذلك وفــق معطيات
ونتائج املباريــات األخرى ،مبينا ً
أن منتخب الجامعة يقدم ماعليه
وزيادة يف املواجهات الرســمية،
ولكن يف عالم كرة القدم هناك فائز
وخارس والبطل باألخري واحد ،ويف
بداية املوسم عملنا معسكر قصري
لالعبني يف الرياض ملدة اســبوع،
وتوالت التدريبات ملدة اربع شهور

عرب ثالث حصص اسبوعية ،وتم
تعيني طاقم فنــي متمكن بقيادة
املــدرب الدكتور عمــاد النادي،
كما أن الزمالء بالنشاط الريايض
وعمادة شــؤون الطالب يقدمون
كافة الخدمات للطالب املشاركني
يف األنشــطة ولم يقرصوا يف أي
خدمة والجميع يشــهد بذلك ويف
مقدمتهم ماجد الحربي وعبدالله
العبيد ومطلــق الغرتان والدكتور
مصطفى نرص وحمــود الحربي
ومحمــد العقييل ،باإلضافة للدعم
الكبري الــذي تتالقه األنشــطة
الرياضيــة من إدارة ومســؤويل
الجامعة .متمنيا النفس أن يكرر
منتخب كرة القــدم حصوله عىل
بطولــة دوري الجامعات ويعيد
كأس البطولة إلدراجه.

األنشطة الطالبية
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النادي الطالبي بالجامعة يستضيف
"اليحيى" في برنامج "تجربتي"

عبداهلل المقبل

النــادي
اختتــم
الطالبــي بكلية الهندســة
وجمعيــة  IEEEيف جامعة
القصيــم النــدوة الثالثة من
برنامج تجربتــي مع والتي
قدمهــا األســتاذ الدكتــور
سليمان اليحيى وكيل جامعة
القصيــم للتطوير والتخطيط
والجــودة ســابقا ً وعميــد
كلية الهندسة ســابقا ً وذكر
"اليحيى" خالل هذه الندوة
مسريته من املرحلة االبتدائية
مــرورا ً باملرحلة املتوســطة
والثانوية وما هي الصعوبات
التي واجهها يف هذه املراحل
حيث حصل الدكتور سليمان
اليحيى عــى الرتتيب الثالث
عىل مســتوى منطقة القصيم
وبعد ذلك تحدث حول مسرية
الحياة الجامعيــة وما مدى
أهمية هــذه املرحلة وما هي
العوامل التي يمكن أن يتبعها
الطالــب لتحقيق النجاح وما

أهمية األنشــطة الالصفية يف
تشــكيل الطالب وتقويتهم يف
جوانب عدة.
واســتعرض للطــاب
مســرته حــول االبتعــاث
إلكمال دراســته يف املاجستري
والدكتــوراه حيــث يعتــر
الدكتور ســليمان من أوائل
الطــاب املبتعثــن للخارج
ومن الحاصلني عىل شــهادة
الدكتــوراه ،ومــن ثم رسد
مسرية العمل اإلداري وكيف
تحولــت كليــة الهندســة
من قســم هندســة إىل كلية
عريقة عىل مســتوى اململكة
حيــث تعترب كلية الهندســة
بجامعة القصيــم أول كلية
ناشــئة تحصل عىل االعتماد
الدويل  ABETعىل مســتوى
املنطقــة ككل ،ويف ختــام
النــدوة أكــد "اليحيى" عىل
عوامل النجاح والتي يجب أن
يتحىل بها الطالب ومن أهمها
التخطيط  والصرب وإخالص
العمل لله سبحانه وتعاىل.
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اإلمارات تطلق مشروع القمر الصناعي «مزن سات»
أطلقت اإلمــارات مرشوع
تطوير القمــر الصناعي "مزن
سات" لدراســة الغالف الجوي
لألرض ،حســبما أفادت وكالة
أنباء اإلمارات (وام).
وقالــت "وام" ،إن وكالــة
اإلمارات للفضاء أعلنت عن إطالق
املرشوع ،بالتعــاون مع جامعة
خليفــة للعلــوم والتكنولوجيا
والجامعــة األمريكيــة يف رأس
الخيمة.
وأشــارت الوكالــة إىل أن
الطلبــة يف الجامعة األمريكية يف
رأس الخيمة سيقومون بتصميم
وبناء "مزن ســات" الستخدامه
يف جمع وتحليل البيانات املتعلقة
بمستويات ثاني أكسيد الكربون

وامليثــان ،يف أنحــاء اإلمارات،
مســتفيدين من املرافق واملخابر
العلمية املتطورة يف معهد مصدر
التابــع لجامعة خليفــة للعلوم
والتكنولوجيا.
وأوضحــت الوكالــة أنه
"سيجري إطالق القمر الصناعي
عــام  2019مــن قبــل وكالة
استكشــاف الفضاء اليابانية"،
نظرا للوزن الخفيــف ملثل هذا
النوع من األقمار الصناعية التي
تــزن عادة أكثر مــن كيلوغرام
واحد بقليل ،ممــا يتيح إمكانية
إطالقه كحمولــة إضافية ضمن
عمليــات إطالق لطــرف ثالث
وبتكاليف منخفضة نسبيا.
وســيقيس القمر الصناعي

عند وصوله إىل مداره كمية غازي
امليثان وثاني أكســيد الكربون
وتوزعهــا يف الغــاف الجوي
باستخدام كاشف باألشعة تحت
الحمراء ذات املوجات القصرية،
حيث ســيقوم فريق من الطالب
برصد ومعالجة وتحليل البيانات
التي يرسلها إىل محطة أرضية يف
اإلمارات.
وســيقدم القمر الصناعي
رؤى معمقة حــول مدى تركيز
املواد املغذية يف املياه الســاحلية
للخليــج العربــي ،ممــا يوفر
توقعــات دقيقــة حــول نمو
الطحالب البحرية وبالتايل اتخاذ
اإلجراءات الوقائية ذات الصلة يف
الوقت املناسب.

ما تبيعه غوغل في عام  ..تحققه أبل
«في أسبوع»
ســجلت هواتف بيكســل
لرشكة غوغل حضورا خجوال يف
سوق الهواتف الذكية وتحديدا يف
الواليات املتحدة حيث لم تتجاوز
أرقــام مبيعات "بيكســل" و
"بيكسل  "2حاجز الـ  4ماليني
جهاز حتى نهاية .2017
وبحســب فرانشيســكو
جريينمــو ،مديــر األبحاث يف
مؤسسة الخدمات املالية "،"IDC
فــإن إجمايل مبيعــات هواتف
بيكســل بما فيها الجيل الثاني
بلغت تحديدا  3.9مليون جهاز،
منذ طرحها باألسواق للمرة األوىل
يف أكتوبر  ،2016وفقا ملا أورده
موقع "ذا فريج".
وال تمثل هذه األرقام سوى
رشيحــة بســيطة من ســوق
الهواتــف الذكية حــول العالم

والذي يتضمن أكثــر من مليار
ونصف املليار جهاز تقريبا ،كما
أنها تعادل إجمايل ما تبيعه رشكة
أبل من هواتف آيفون يف أسبوع.
ورغم من قلــة املبيعات إال
أن املحللني يرون غوغل تســر
يف املســار الصحيح ،إذ ارتفعت
حصتهــا يف الســوق األمريكي

تحديدا مــن  1.8إىل  2.8يف املئة
يف .2017
كما أن اســتحواذها مؤخرا
عىل فريــق التصميــم لهواتف
"إتش تــي يس" نظري أكثر من
مليار دوالر يعد بتقديم الرشكة
لهواتف أقوى مســتقبال خالل
العام الجاري.

مايكروسوفت تعتزم «توديع» كلمات
المرور نهائيا
تتجه رشكة "مايكروسوفت"
إىل إلغاء كلمات املرور ،بشكل كامل
يف املستقبل ،وقالت خالل األسبوع
الجــاري إن النســخة التجريبية
املقبلــة من "وينــدوز  10إس"
ستعفي املستخدم من وضع الكلمة
املرورية ،بشــكل نهائي ،يف حال
سلك املراحل املطلوبة منه.
وبحســب مــا نقلت صحف
أمريكيــة ،يقتيض إلغــاء الكلمة
املرورية يف نظام تشغيل مقبل لـ
"ويندوز" ،عمال ووقتا مهمني ،ولم
يصبح بعد أمرا قريبا من التحقق.
وتعــد كلمة املــرور إحدى
وســائل تأمني االتصال عىل شبكة
االنرتنت ،لكن الكلمات املرورية غري
اآلمنة تســبب رضرا فادحا بشكل
مســتمر ،ذلك أن  80يف املئة من

االخرتاقات تحدث بســببها ،وفق
ما أورده تقريــر أصدرته رشكة
"فرييزون" األمريكية.
فضال عن ذلك ،ينىس كثريون
الكلمات املروريــة التي حددوها
بأنفسهم يف البداية ،مما يؤدي إىل
تأخري إنجازهم لعدد من املعامالت
اإللكرتونية.
ومن األمــور التي أثريت عىل
نطاق واسع مؤخرا ،أن حاكم والية
هاواي األمريكية نيس كلمة املرور
يف حســابه عىل تويرت ،فتأخر ملدة
 15دقيقة حتــى يتأكد من عدم
وجود تهديــد صاروخي محدق
باملنطقة.
وتســعى مايكروسوفت إىل
اللحاق برشكات تقنية أخرى مثل
"أبل" و"غوغــل" صارت تعتمد

أكثــر فأكثر عــى أنظمة تعرف
ذكية ،مثل بصمة األصبع والتعرف
عىل الوجه.
وســبق لـ"مايكروسوفت"
أن زودت نظــام "وينــدوز بي
يس إس" ،يف  ،2015بخاصيــة
فــك القفل عن طريــق التعرف
إىل الوجه ،لكــن الرشكة ما زالت
ترى رضورة ملزيــد من التأمني
اإللكرتوني ،حتى تقطع الطريق
عىل القراصنة.
يشــار إىل أن مايكروسوفت
ال تطــرح نســخها التجريبية
بالــرورة أمام املســتهلكني،
إذ تبنــي قرارهــا يف األغلب عىل
مدى نجاعــة املنتج ،وبالتايل ،قد
يتعني عىل مستخدمي ويندوز أن
يحتفظوا بكلماتهم يف الذاكرة.

توقيع عقد إطالق المشروع
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دراسة :األمراض النفسية ت�تقاسم نشاط ًا جيني ًا مشابه ًا
اقرتحت دراسة جديدة نُرشت
األسبوع املايض يف مجلة "العلوم"
وجود ثالثــة اضطرابات عصبية
نفســية عىل األقل ،هــي التّوحد،
وانفصام الشخصية ،واالضطراب
الوجداني الثنائي ،تتشارك يف نمط
الجيني ذاته.
النشاط
ّ
وخــال فحص الدراســة
للجينات ،أي الحمض الرايبوزي
الناقل ( ،)RNAشملت  800عينة
من أدمغة برشي تربع بها بعض
األشــخاص املصابــن بأمراض
نفســية مثل التوحــد ،وانفصام
الشخصية ،واالضطراب الوجداني
الثنائــي ،واالكتئــاب ،وإدمان
الكحول ،باإلضافة إىل عينات من
أدمغة ألشخاص غري مصابني بأي
أمراض ،ووجــدوا تداخالً كبريا ً
بني ٍ
آالف من "البصمات" الجينية
ُ
ّ
لدى األشــخاص الذين شخصوا
بأمراض معينة.
وحددت الدراســات السابقة
الجينات املشرتكة بني األشخاص
الذيــن يعانون مــن اضطرابات
نفسية معينة ،ولكن ّ
وسعت هذه
الدراســة آفاقها خالل معاينتها
لنتائج هذه الجينــات التي تعمل
كمؤرش للنشاطات النسبية.
ٍ
وقال عالم الجينات وأســتاذ
الطب املســاعد يف جامعة جونز
هوبكنز الذي لم يشــارك بشكل
مبارش يف الدراســة ،دان أركينغ:
"يبدو أن هنــاك العديد من األدلة
التي تشري إىل وجود أشياء مشرتكة

أكثر من التي افرتضناها".
وكشفت الدراســة الجديدة
وجود أربع مجموعات من الجينات
التي كانت أقل نشــاطا ً يف الخاليا
العصبية لدى األشخاص املصابني
بالتوحد ،وانفصام الشــخصية،
واالضطراب الوجداني الثنائي.
ولكن يف الخاليا النجمية ،التي
تؤدي وظائف مثــل الحفاظ عىل
نقاط االشــتباك العصبي للخاليا
املجاورة ،تم التعبري عن مجموعة
واحدة من الجينات بشكل مفرط
يف جميع االضطرابات الثالثة.
وتقرتح هــذه النتائج أن هذه
عطل
االضطرابات الثالث تنبع من ٍ
مشــركٍ يف كيفية تواصل خاليا
الدماغ مــع بعضها البعض ،وفقا ً

ملا قاله عالــم األعصاب يف جامعة
كاليفورنيــا واملؤلــف الرئييس
للبحث ،دانيال جيسكويند" :لطاملا
اعتــرت الخاليــا النجمية خاليا
داعمة ،ولكن مــن الواضح أنها
تلعــب دورا ً مهما ً فيما أُطلق عليه
اســم التوازن :أي التنظيم املعتاد
وعمليــات التشــابك العصبي يف
الدماغ".
وقــد تفيــد املعلومــات
املســتخرجة من هذه الدراســة
تطوير مختلف وســائط العالج
لعددٍ من االضطرابات النفســية،
بحســب ما أوضحه أركينغ" :من
املهم اســتخدام هذا النهج لتحديد
املسارات ،ألنه ســيمنحك أهدافا ً
أكثر تحديدا ً لألدوية "،الفتاً" :إذا

كان هناك مسارا ً محددا ً  ،يمكنني
إعطاء دواء يؤثر عىل املســارات
بدون القلق كثريا ً من إمكانية إيجاد
أدوية معينة لجينات معينة".
ولكن حذر جيســكويند من
أنه لم يتم العثور عىل "البصمات"
الجينية املشرتكة يف جميع حاالت
االضطراب النفيس ،ما يرتك مجاال ً
كبريا ً لتأثري العوامــل البيئية ،إذ
قال" :مــن الصعب جــدا ً فصل
العوامــل الجينية عــن العوامل
البيئية "،مضيفاً" :ترتبط حوايل
نصف التداخــات ارتباطا ً وثيقا ً
بالعالقات الجينية ،ما ّ
يبي لنا أن
العوامل املسببة املشرتكة قد تكمن
وراء العوامل البيولوجية املشرتكة
بنسبة  50باملائة".
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أ.د .عبداهلل المسند

العواصف الرعدية والصواعق
وعالقتها بحياتنا اليومية
إحصائيا ً كل ثانية ترضب األرض من  100-50صاعقة تقريباً،
ومعظم الصواعق يبلغ طولها يف املتوســط نحو 4-3كم ،ويبلغ قطر
خط الربق أو حزام الربق حوايل  1بوصة .وقد يُسمع صوت الرعد من
مسافة 19كم يف حالة الهدواء التام ،ويف حاالت (معينة) وظروف جوية
مالئمة قد يشاهد الربق من مسافة تصل إىل 100كم .ويمكن أن تعرف
بُعد الربق أو الصاعقة عنك بحســاب الفرق بني رؤية الربق وسماع
الرعد أو الصاعقة بالثواني ،والحاصل تقسمه عىل ثالثة ،والناتج هو
بعد الحدث عنك بالكيلومرت.
يف كندا معدل الصواعق ســنويا ً حــوال  2مليون صاعقة تقتل
نحو  10أشــخاص ســنوياً ،وتجرح نحو  150-100شخصاً ،بينما
يف الواليات املتحدة تقتل باملتوســط  57نفسا ً سنوياً ،وعندما ترضب
صاعقة قريبا ً منك فقد تســبب تلفا ً يف طبلة األذن ،ويف الغالب تسقط
أرضا ً لشدة املوجات الصوتية املتولدة عن الصاعقة.
آمن مكان بعيدا ً عن الصواعق السيارة واملنزل ـ بإذن الله ـ وقد
ترضب الصاعقة السيارة وتدمر أجهزتها الكهربائية ،وينجو راكبها
يف حالة عدم ملسه أي معدن فيها ،ويف املنزل ينبغي أن تكون بعيدا ً عن
أجهزة الكهرباء بأنواعها وكذلك املعادن ،ويف حالة العواصف الرعدية
الشــديدة ابتعد عن جميع األجهزة الكهربائيــة ،واملعادن ،وأدوات
السباكة يف املنزل ،وال تســتحم أثناء العواصف الرعدية الشديدة ،وإذ
أنت تعمل خارج البيت ابتعد عن األشجار ،واألعمدة ،واملباني العالية،
واملناطق املرتفعة قدر اإلمكان.
عملك بالكمبيوتر املرتبط بســلك الكهرباء ،أو يف البالي استيشن
عنــد حدوث العواصف الرعدية النشــطة تجعلــك يف غري مأمن من
الصاعقة ،ويف حالة العواصف الرعدية النشــطة يُفضل فصل التيار
عن األجهزة الكهربائية؛ فقد يتم تفريغ الشحنات الكهربائية من الربق
عربها فتحرقها.
استخدام اآلب توب ((بدون)) توصيله بالتيار الكهربائي ،أو بخط
الهاتف (االنرتنت) أثناء حدوث العاصفة الرعدية الشديدة ال خطر فيه،
ّ
موصل بالكهرباء،
ولحماية كمبيوترك وبياناتــك  ..ال تجعل الجهاز
حتى االتصال عرب هاتف املنزل يعترب موصل للشحنات الكهربائية التي
قد تأتي من قِ بل الصاعقة فيُح ّذر من استخدامه.
لم يثبت علميا ً خطورة استخدام الجوال أثناء حدوث الصواعق!!
خاصة إذا لم يكون يف حالة شــحن ،ومع ذلك أنصح بعدم استخدامه
أثناء مرور العاصفة الرعدية النشطة ،وقد ترضب الصاعقة مستخدم
الجوال ،ال لكونه يســتخدمه وأنه جاذب ،ولكن لكونه واقفا ً يف مكان
مرتفع من األرض فحسب ،أو قريب من شجرة ،أو كتلة معدنية ومع
ذلك أنصح بعدم استخدامه.
الذين ترضبهم الصاعقة هم بقدر من الله وقفوا يف املكان الخطأ
ويف الوقت الخطأ ،بمعنى أن الله تعاىل قدر كونيا ً أن ترضب الصاعقة
هذا املكان بهذا الزمان سواء كنت أنت موجودا ً أو ال ،بعبارة أخرى أنت
لست بمحرض لجذب الصاعقة  ..هذا والله أعلم.

أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا
@almisnid
almisnid@yahoo.com
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 10فريوسات قاتلة تهدد البشرية « ..إي�بوال وزيكا» في مقدمتها
أصدرت منظمــة الصحة
العامليــة قائمتهــا الســنوية
ملسببات األمراض القاتلة التي
ينبغــي عىل الباحثــن تتبعها
ودراستها برسعة ،ألنها تشكل
أكرب تهديد "عاجل" للبرشية.

"حمى الوادي املتصدع".
وللمرة األوىل عىل اإلطالق،
ذكرت منظمــة الصحة العاملية
"املــرض "إكس" (Disease
 )Xالــذي يعترب عامال ممرضا
غري معروف للعلماء حاليا.

وجاء يف صــدارة القائمة
فريوســا إيبوال وزيكا اللذان
تســببا بأوبئــة فتاكة خالل
السنوات األربع املاضية ،وسط
مخاوف من احتمــال عودتها
للتفيش مرة أخرى.

وشدد الخرباء عىل رضورة
تعجيل البحــوث التي تدرس
هذا املرض ،حيث يشري تقرير
املنظمة إىل أنه قد يســبب وباء
دوليا خطريا.

وتضمنــت القائمة أيضا
فريوس "حمى القرم الكونغو
النزفيــة" والذي تســبب يف
مقتل  %40مــن املصابني به،
وتم رصده مؤخرا يف أوغندا.
ويشــعر الخــراء بالقلق
بشــأن فــروس "ماربورغ"
الــذي يعترب واحــدا من أكثر
مســببات األمــراض فتكا يف
الوجود ،حيث هز دوال إفريقية
عدة ،يف نوفمرب املايض.
كمــا تشــمل قائمــة
الفريوســات القاتلــة "حمى
الســا" وفريوس "كورونا"،
وفــروس متالزمــة االلتهاب
الرئــوي الحاد "ســارس"،
وفــروس "نيبــاه" وأيضا

وحذراملديــر العام ملنظمة
الصحــة العامليــة ،الدكتور
تيــدروس أدهانــوم ،يف وقت
ســابق من هذا األسبوع ،من
أن اإلنســانية معرضة لتفيش
أمراض يمكن أن تقتل املاليني.
وقــال بيــان املنظمة عىل
شــبكة اإلنرتنــت" :ترتيــب
األمــراض يف هــذه القائمة ال
يعتمــد عــى األولويــة" ،بل
جميعهــا ذات أولوية ،فضال
عــن أن القائمة ال تشــر إىل
األســباب األكثــر احتماال يف
التسبب يف الوباء املقبل.
وقد تم إســقاط متالزمة
الحمــى الشــديدة مــع
نقــص الصفائــح الدمويــة

أول إصابة بشرية في العالم
بفريوس  H7N4تظهر في الصني

ســجلت الصــن أول حالة
إصابة برشية بالساللة إتش7إن4
( )H7N4من فــروس إنفلونزا
الطيور المرأة يف إقليم ســاحيل
برشق البالد لكنها تعافت.
وتتزايــد حــاالت اإلصابة
بإنفلونزا الطيور يف فصل الشتاء.
وقال مركز الوقاية الصحية
التابع لحكومة هونغ كونغ يف بيان
يف وقت متأخر يــوم األربعاء إن
اللجنــة الوطنية للصحة وتنظيم
األرسة يف وزارة الصحــة يف الرب
الرئييس الصيني أبلغته بالحالة.
وقالــت حكومة هونغ كونغ،
نقالً عن اللجنة ،إن هذه هي أول
إصابة برشية بالساللة إتش7إن4
( )H7N4يف العالم.
وكانت الحالة المرأة تبلغ من
العمر  68عاما ً يف إقليم جيانغسو

ظهرت عليها األعــراض يف 25
ديسمرب/كانون األول ونقلت إىل
املستشــفى يف األول من يناير/
كانون الثانــي وخرجت يف 22
يناير/كانون الثاني.
وقالت حكومة هونغ كونغ:
"خالطت دواجن حية قبل ظهور
األعراض .لــم تظهر أي أعراض
عىل من اختلطــت بهم عن قرب
خالل فرتة املراقبة الطبية".
والســالة إتــش7إن9
( )H7N9من فــروس إنفلونزا
الطيــور أكثر شــيوعا ً بكثري يف
الصني بني البرش.
ومنذ عام  2013لقي 600
شــخص عىل األقــل حتفهم يف
الصني ومــرض أكثر من 1500
بســبب فــروس إتــش7إن9
(.)H7N9

(Severe Fever with
Thrombocytopenia
 )Syndromeمن القائمة لهذا
العام ،والتي رصــدت للمرة
األوىل يف الصني منذ  7سنوات،
إال أن املنظمة حذرت أيضا من
خطورة هــذا الفريوس و14
فريوســا آخر ،تشــكل حسب

اعتقادهــم تهديدا للبرشية ،إال
أن األبحاث بشــأنها ال تعترب
مستعجلة .
وباإلضافــة إىل ذلــك ،تم
إدراج اإلنفلونــزا يف قائمــة
األمــراض ذات األولوية حيث
تسبب هذا الفريوس "القاتل"

يف إحداث فــوىض حول العالم
يف هذا الشتاء.
وقد شملت قائمة األمراض
ذات األولويــة أيضــا ،حمى
"تشــيكونغونيا" و"جــدري
القردة" وفريوســات األمعاء
وداء
(إنتريوفــروس)
الربيميــات وحمــى الضنك

والحمــى الصفــراء وفريوس
نقــص املناعــة البرشيــة
"اإليدز".
وتــم تصنيــف الســل
واملالريا والجــدري والكولريا
وداء الليشــمانيات وفريوس
غرب النيل وحتــى الطاعون،
ضمن قائمة ثانوية.

جهاز "ترمومرت" ذكي يحذرك من اقرتاب إصابتك باإلنفلونزا
اختــر فريق مــن الباحثني
بجامعة "أيــوا" األمريكية نهجا ً
بحثيا ًجديدا ًلقياس معدالت انتشار
اإلنفلونزا بالنســبة ألشــخاص
بعينهم أو يف منطقة معينة ،وذلك
عن طريق تســجيل بيانات جهاز
مقياس حرارة إلكرتوني "ترمومرت
 "Thermometerمتصل بهاتف
محمول.
ويقول الباحثــون :إن هذه
التقنيــة يمكنها أن تســاعد يف
تحسني القدرة عىل التنبؤ بتفيش
بعض األوبئــة بغرض مكافحتها
والتصدي لها.
ونقل موقع "ســاينس دييل
 ،"Science Dailyاملتخصص يف
األبحاث العلمية والتكنولوجيا ،عن
الباحث أرون ميلر ،املتخصص يف
علوم الكومبيوتر بجامعة "أيوا"،
قوله" :لقد وجدنا أن البيانات التي
نحصل عليها من مقياس الحرارة
الذكــي ترتبط بصــورة كبرية
باملعلومات التي نتوصل إليها من
األنظمة التقليدية ملتابعة الصحة
العامة ،ومن املمكن اســتخدامها
لتحســن جهود التنبؤ بأنشطة
أمراض مثل اإلنفلونزا ،بل وتقديم
تحذيرات بشــأن تغري أنشــطة
املرض قبل حدوث هــذا التغيري
بأسبوع عىل سبيل املثال".

ويف إطار الدراسة ،قام فريق
البحث بتجميع  8ماليني قراءة من
 450ألــف أجهزة مقياس حرارة
إلكرتوني مستقل عىل امتداد فرتة
زمنية من أغسطس  2015حتى
ديسمرب  ،2017ويقوم الرتمومرت
الذكي بتشــفري هويــة الهواتف
املحمولة ،حفاظا ً عىل خصوصية
املشــاركني يف التجربة ،كما يتيح
إمكانية حجــب البيانات الخاصة

بعمر ونوع املشارك.
وتــم تجميــع البيانات من
 50واليــة أمريكيــة ،وتصنيفها
بحيث يتم تحديد أنشطة انتشار
اإلنفلونزا حسب كل منطقة وفئة
عمرية مختلفة.
وقال الباحث فيليب بولغرين،
املشارك يف الدراسة" :إن النتائج
التي توصلنا إليها تكشــف عن
أن الرتمومــرات الذكية يمكن أن

تكون مصدرا ً جديدا ً للمعلومات،
من أجل التنبؤ بمعدالت انتشــار
اإلنفلونزا بشكل أفضل من املناهج
القياســية املعمول بها" ،مشريا ً
إىل أن "القدرة عىل معرفة فرتات
اإلصابة بالحمى ومعدالت تكرارها
يمكن أن تساعدنا يف اكتساب مزيد
من املعلومات بشأن مواسم تفيش
اإلنفلونزا مع بدء ظهورها ،وكذلك
غريها من األوبئة املعدية".

صحيفة
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إعالم

العدد  02 | 66جمادى جمادى  18 | 1439فرباير 2018

اليوم العالمي لإلذاعة  :2018عالقة قوية بني
الرياضة واإلذاعة
يف الثالــث عرش من شــهر
فرباير /شــباط مــن كل عام
يحتفل باليــوم العاملي لإلذاعة،
هذه الوســيلة التي استطاعت أن
تتصدر الوسائل اإلعالمية األخرى
بوصولهــا إىل نطاق واســع من
الجمهور حول العالم.
ويف كلمتــه بهذه املناســبة
أشــار األمني العــام أنطونيو
غوترييش إىل أن اإلذاعة تحتفظ
بقدرتها عــى الرتفيه والتثقيف
واإلعالم واإللهام ،ولديها القدرة
عىل توحيد املجتمعات وتمكينها،
كما أنها تعطي صوتا ً لألشخاص
املهمشني.

ودعا األمــن العام يف كلمته
إىل االحتفال باإلذاعة والرياضة
معــا ً باعتبارهمــا وســيلتني
تســاعدان الناس عــى تحقيق
كامل إمكاناتهم.
من جهتها ،دعت اليونسكو
جميــع اإلذاعــات واملنظمات
الداعمة إىل املشاركة يف االحتفال
باليــوم العاملــي ،واغتنام هذه
الفرصة من أجل تعزيز التنوع،
والسالم والتنمية ،واملساواة بني
الجنسني من خالل الرياضة.
كما دعت إىل إبــراز جمال
الرياضة بكل أشــكال تنوعها،
وشجعت عىل االحتفال باألنشطة
الرياضية التقليدية التي ترتبط
بالرتاث الثقــايف وتعزز االرتباط
باملجتمــع ،وكذلــك بالقصص
امللهمة التي تتصــدى لألفكار
النمطية عن الجنســن وتشمل
املســاواة والفعاليات الرياضية
للرجال والنساء عىل حد سواء.
وقالــت اليونســكو "ليس
مستغربا ً أن يهيمن الرجال عىل
مجال اإلذاعــة الرياضية بقدر
هيمنتهم عىل مجــال الرياضة
بشــكل عام حــول العالم .وقد
قدم املــروع العاملــي لرصد
وســائل اإلعالم املنفذ بدعم من
اليونســكو عام  2015صورة
قاتمة عن مســألة املساواة بني
الجنســن يف التغطية اإلعالمية.
فقــد تمت تغطيــة  % 12فقط
من القصص الرياضية من قبل
نساء ،كما اتضح أن الرياضة من
أقل املجاالت التي تساهم النساء
يف تغطيتهــا من بــن أكثر من
خمسني مجاال تمت دراستها".
وبالرغــم مــن التطــور
التكنولوجي الحديث ،استطاعت
اإلذاعــة أن تكــون مصــدر
املعلومات األقوى لتعبئة التغيري
االجتماعي ونقطة تحول مركزية
يف املجتمع.
ويف خضم التطــور التقني
تبقى اإلذاعــة أداة اتصال قوية

ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ
أﺧﺒﺎر وأﺣﺪاث
ووسيلة إعالم غري مكلفة ،يمكن
الوصول إليها مــن كافة فئات
املجتمع.

اإلذاعة تشجع الناس
العادي�ي في بيئ�تهم
اليومية على االرتباط
بإرثهم الثقافي،
وتشجع التعبري الحر،
توحد
وتستطيع أن
ّ
المجتمعات وتبني
جسورا للتواصل فيما
بينها
ومع مجــيء التكنولوجيات
الجديدة وتالقي وســائل اإلعالم
املختلفــة ،تمكنــت اإلذاعة من
التحول واالنتقال إىل منصات بث
جديدة ،مثل اإلنرتنت ،والهواتف
الذكية.

وتلعب اإلذاعــة دورا هاما
يف املجتمعــات للتواصــل مع
الجمهــور كحــاالت الطوارئ
ونجدة املصابني.
وقــد اختار املؤتمــر العام
لليونســكو يف دورتــه الثالثة
والســتني هذا التاريخ ألنه اليوم
الذي أنشــئت فيــه إذاعة األمم
املتحدة ،والتي تحتفل هذا العام
بعيد تأسيسها الثاني والسبعني.
تثري اإلذاعــة التفاعل بني
األفراد يف املجتمعات املحلية وتمد
جسور التواصل بينهم ،كما تزيد
من ارتباط العامة من الناس يف
بيئتهم اليومية مع إرثهم الثقايف؛
ومن ثم مــن الصعب تصور أن
تمثل وسائل التواصل االجتماعي
الحديثة تهديدا لها.
هذا بحســب الســيدة ندى
الناشف ،مساعدة املديرة العامة
لليونســكو للعلوم االجتماعيّة

واإلنســانيّة ،التــي تحدثت مع
أخبــار األمم املتحدة بمناســبة
اليــوم العاملي لإلذاعــة ،الذي
تحييه اليونسكو يف الثالث عرش
من شباط  /فرباير.
ودعت الســيدة الناشف ،يف
الحوار ،إىل اغتنام هذه الفرصة
من أجل تعزيز التنوع والســام
والتنمية واملساواة بني الجنسني
من خالل الرياضة ،التي تتقاسم
شعار هذا العام مع اإلذاعة.
ولكن الســيدة الناشــف
أشــارت إىل هيمنة الرجال عىل
مجال اإلذاعــة الرياضية ،كما
يهيمنون عىل الرياضة بشــكل
عام ،وهو ما يــؤدي إىل نقص
شــديد يف مشاركة النساء يف هذا
املجال اإلذاعي الريايض ،لتصل
إىل  %12مــن العــدد اإلجمايل
للمعلقني الرياضيني.

ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ

@QassimUniv1
@qu_uni
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كاريكاتري
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من اآلخر

فهد بن نومه

طالب وطالبات كلية الصيدلة
نموذج يحتذى به

زوار الجناح ت�تبعوا رحلتها في جوف األرض وتاريخها على سطحها

«نخلة» جامعة القصيم تؤتي أكلها «ثقافة ..
وطلع نضيد»
اختارت كلية الزراعة
والطب البيطري بجامعة
القصيم" ،النخلة" ،لتعرب عن
عمق الهوية للمنطقة ،خالل
مشاركتها يف املهرجان الوطني
للرتاث والثقافة "جنادرية
 "32تحت مظلة إمارة منطقة
القصيم.
وذهب القائمون عىل هذا
الركن إىل أبعد من استعراض
أنواع التمور؛ حيث قرروا
"نبش" الجذور املتأصلة للنخلة
يف جوف األرض لتعريف الزوار
بالثمرة العريقة التي "تؤتي
أكلها" صيفا ً وشتاء.
ويف الطابق الثاني من جناح
القصيم وعىل مساحة تتجاوز
70م ،تصطف أصناف التمور
داخل طاولة زجاجية صممت
عىل هيئة مزرعة وأحواض
تقليدية أبهرت الزوار.
ومن الجوانب األربعة
تحيط املنتجات العاملية التي
تستفيد من التمر مثل "املعمول
والشوكوالتة" ،وغريها من
الصناعات التحويلية.
ويشعر الزائر
لـ"جناح
النخلة"

باألريحية والفخر وهو يشاهد
حجم االهتمام بـ"النبتة" التي
تمثل غذاءه اليومي امتدادا ً
ملائدة الرسول
الكريم صىل الله
عليه وسلم
وصحابته.
ويبدأ
الزائر

خطواته مع أرسته بني
مجسمات سعف النخيل،
ويتلقى كما ً هائالً من املعلومات
التاريخية عن نشأة النخلة،
ومناطق انتشارها
بالعالم ،ثم مراحل
نموها ،واملمارسات
الزراعية وطرق إكثار
نخيل التمر  ،وآلية
حمايتها من األمراض
الفطرية ،ليخرج
الضيف بحصيلة
معلوماتية وافرة.
وبات من
املألوف توقف
الزوار طويالً بني
سعف النخيل

"االفرتايض" لقراءة محتوى
السكريات يف بعض أصناف
التمر من األعىل تركيزا ً إىل
األقل تركيزا ً مثل "الجلوكوز"
و"الفركتوز" و"السكروز"،
بينما جاوز عدد األصناف
املعروضة بعد الفحص املخربي
أكثر من  60صنفاً.
وال يخرج زائر جناح
"النخلة" بألوانه الخرضاء
الزاهية ،إال بهدية تضم عينة
من أنواع التمور ّ
تعب عن
كرم أهايل املنطقة التي تحوي
أراضيها ستة ماليني نخلة
باسقة "لها طلع نضيد" يف
وطن النماء والعطاء.

صــورة رائعة رســمها طــاب وطالبــات كلية
الصيدلــة خالل فعاليــات املؤتمر الــدويل للصيدلة
املجتمعيــة الــذي أقامته الجامعة األســبوع املايض،
حيث أثبتــوا عمليــا ً أنه لديهــم القــدر الكبري من
املســؤولية ،ويســتحقون بجدارة هــذه الثقة حيث
ســاهموا بقدر كبري يف أن يخرج املؤتمر بهذه الصورة
الجميلــة والنتائج الرائعــة التي شــهد بها كل من
حرض فعالياته.
وتحــرص الجامعــة دومــا عىل حــث الطالب
والطالبــات وتشــجيعهم عىل خوض تلــك التجارب
واملشــاركة يف مثل هــذه املؤتمرات الدوليــة ،لتنمية
قدراتهــم ومهاراتهم يف التنظيم واإلعداد واملشــاركة
بمــا ينمي فيهــم روح املســؤولية والثقــة بالنفس
واالبتكار ،فضال عن الخربة التي يكتسبونها يف القدرة
عىل إدارة التجمعات وتنظيــم حركتها ،وكيفية إدارة
الندوات العلمية والنقاشــات والجلسات الحوارية.
وقدم طــاب وطالبــات كلية الصيدلــة نموذجا
يحتــذى يف االلتــزام واالنضبــاط ،وإعطــاء القيمة
للعمــل التطوعــي ،فعىل مــدار أيام املؤتمــر كانوا
بمثابة شعلة النشــاط التي مألت أروقته ،يف استقبال
ضيــوف املؤتمر وتذليل املعوقات التــي قد تواجههم،
وإرشــادهم إىل أماكن املحارضات وااللتزام بالجداول
الزمنيــة واملكانية املحددة ،وكانوا أحد أهم األســباب
يف النجاح الذي تحقق ،األمر الذي سيســاعدهم كثريا
بإذن الله يف حياتهم العملية يف املســتقبل.
ويف بــادرة لتكريم هؤالء الطالب الذين ســاهموا
يف تنظيــم املؤتمر وخروجه بهــذه الصورة املرشفة،
فقد قــرر معايل مدير الجامعة األســتاذ الدكتور عبد
الرحمن بن حمد الــداود مكافأة هؤالء الطالب عىل ما
بذلوه من جهــد وتفاعل وتعاطيهم مع املســؤوليات
املنوطــة بهم بإيجابيــة وإبداع ،ولتشــجيع الطالب
والطالبــات يف كافة كليات الجامعــة عىل االقتداء بهم
والســر عىل دربهم ،للمســاهمة يف االرتقاء بجامعتهم
وإعالء مكانتها.
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