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أمري القصيم يكرم الجامعة لمشاركتها في "معرض القصيم األول للكتاب"
تســلم معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بــن حمد الداود مدير
الجامعة درعا تذكاريا من صاحب
السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز
أمري منطقة القصيم ،نظري مشاركة
الجامعة يف رعاية معرض القصيم
األول للكتــاب ،وذلك خالل افتتاح
ســموه لفعاليات املعــرض يوم
األربعاء املــايض بمركز امللك خالد
الحضاري بمدينة بريدة.
وتشــارك الجامعــة ممثلة
بعمادة شــؤون املكتبات بجناح
خاص تعــرض فيه إصــدارات
الجامعة مــن الكتــب واملجالت
العلميــة املحكمــة ،باإلضافة إىل

عــرض مؤلفــات أعضــاء هيئة
التدريس ،وكذلك توزيع إصدارات
مراكز البحــوث يف كلية الرشيعة
وكلية الزراعة والطــب البيطري
عــى زوار املعــرض ،وتعريفهم
بالجامعة وخدماتهــا اإللكرتونية
والتي تشــمل قواعــد املعلومات
والربامــج اإللكرتونيــة وبرامج
التوثيــق وبرامج منــع الرسقات
وبرامج تصنيف الدوريات وغريها
من الربامج اإللكرتونية التي تخدم
منسوبي الجامعة.
كما يقوم الجناح بتعريف زوار
املعرض بأعداد البحوث املنشورة
بمجالت الجامعــة وعدد البحوث
املدعومة وعدد الرسائل الجامعية،

وذلك من خالل الرسومات املوضحة
عىل جنبات جناح الجامعة ،حيث
بلــغ عــدد إصــدارات الجامعة
املشــاركة باملعرض حوايل ()١١٣
عنوان بكافــة التخصصات وهي
مخصصة للبيع ،وبلغ عدد املجالت
( )٨مجــات بكافــة مجلداتها
وأجزائهــا وتخصصاتها ،كما بلغ
عدد مؤلفات أعضاء هيئة التدريس
أكثــر مــن ( )٩٢عنــوان وهي
مخصصة للعرض فقط ،فضال عن
عرض أعمال الجامعة عرب شاشتني
بحجم كبري واحــدة داخل الجناح
واألخرى خارجــه ،لعرض جميع
الخدمات املتوفرة بالجناح عىل مدار
أوقات دوام املعرض.

مدير الجامعة يستلم ت�كريم الجامعة من أمري القصيم

لتلبية الطلب المتزايد على العيادات البيطرية من المرب�ي والمهتمني بالرثوات الحيوانية

إنجاز  %90من المستشفى البيطري بالجامعة  ..والتشغيل قري�با

كشــف الدكتــور خالــد
بن بانــي الحربــي عميد كلية
الزراعة والطــب البيطري عن
إنجــاز أكثر مــن  90%من
مستشــفى الطــب البيطري
الجديــدة بجامعــة القصيــم
والذي تبلغ مســاحته اإلجمالية
أكثر من  8250م ،مشــرا إىل
اقــراب وقت التشــغيل عقب
انتهاء املرشوع خالل األشــهر
القليلة القادمة ،حيث ســتصل
الطاقة االســتيعابية املستشفى
حوايل  ٦٥٠حالة ،باإلضافة إىل
قســم الطوارئ الذي يستقبل
الحــاالت الطارئة باســتمرار
والعيادات للمراجعات املستمرة
واالستشارات البيطرية الطبية.
وكشــف "الحربــي" أن
املستشــفى البيطــري الجديد
سوف تشمل عدة أقسام ،وجناح
للعمليــات الجراحية للحيوانات
الكبــرة ،باإلضافــة إىل غرف
عمليات للحيوانــات الصغرية،
وصيدليــة وكافترييــا ،وجناح
ترقيــد وجناح عــزل وعيادات
خارجيــة وقســم للترشيــح
وتخزيــن وفحــص العينات
واملحرقــة ومدخــل خــاص
للحيوانات ومواقف ســيارات
وقســم للوالدة ،كما سيشــمل
املرشوع قســم إداري به صالة
استقبال وصالة بها  250مقعد
ومتحف ومصىل ومكتبة وقاعة
محــارضات ,فضــاً عن 25
مكتب ألعضــاء هيئة التدريس،
و 6صفــوف للطالب يحوي كل
منها  36طالب و  8مختربات.
وأضــاف "الحربــي" أن
الطب البيطري له إســهامات
كبرية يف حفــظ وتنمية الثروة
الحيوانيــة التي تشــكل عائدا
اقتصاديا ذو قيمــة عالية عىل

الصعيــد الوطني ،مشــرا إىل
أن مثــل هــذه التخصصــات
لهــا طبيعة أكاديميــة متنوعة
تســتوجب إمكانيــات خاصة
وحرصــا من جامعــة القصيم
وإيمانا منها بالــدور الريادي
للطب البيطري فقد أخذت عىل
عاتقها تطوير العمل يف مجاالت
الطــب البيطــري والرفع من
إمكاناتــه األكاديمية للوصول
أعىل معايري االحرتافية واملهنية
فيه.
كما أشــار "الحربي" إىل
قيام الجامعة بتطوير العيادات
البيطريــة من خــال مرشوع
املعامــل البيطريــة والــذي
ســرى النور قريبا إن شاء الله
والذي من شــأنه تلبية الطلب
املتزايد عىل ما يقــدم من قبل
الجامعــة ممثلــة بالعيادات
البيطرية مــن خدمات للمربني
واملهتمــن والعاملني بمجاالت
الثــروة الحيوانية والذي بدوره
يعود بالنفع عىل هــذا القطاع
وما يمثله عــى العائد القومي
القتصاد اململكة ،حيث يعول عىل
هذا املــروع يف عملية التحول
مــن العيــادات البيطرية ذات
طابع تخصيص إىل مستشــفى
بيطري جامعي متكامل ونوعي
يحقق للجامعة ما تطمح له من
تكامل أكاديمي وتخصيص يفي
بمتطلبات املرحلة لنمو ونهضة
وطننا الغــايل ،مضيفا أنه من
املتوقع بعد انتهاء املستشفى أن
يحدث نقلة نوعية عىل مســتوى
الوطن العربــي يف هذا املجال
نتيجــة املختــرات املوجودة
والبحــوث العلمية القائمة ،كما
يتسع نطاق املستشفى البيطري
الســتقبال جميع الحاالت من
مناطق اململكة.

مشروع المستشفى البيطري

صحيفة
جامعة
القصيم

أخبار الجامعة
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الجامعة توقع  4عقود تشغيلية بأكرث من  52مليون ريال
وقع معايل األســتاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعــة ،يوم االثنــن املوافق
3/6/1439هـ بقاعة كبار الزوار
باملدينة الجامعيــة ،أربعة عقود
تشغيلية بقيمة مالية تجاوزت 52
مليون ريال ،حيــث وقع معاليه
عقدا ملرشوع التشــغيل الجزئي
ملقررات اللغــة اإلنجليزية بمبلغ

 ،12,743,916وآخــر لصيانة
التشجري وري املزروعات باملدينة
الجامعيــة بمبلــغ 7,679,484
مليون ريال ،باإلضافة إىل توقيع
عقد لتشغيل وصيانة الدعم الفني
بالجامعة بمبلــغ 7,170,000
مليون ريــال ،وكان العقد الرابع
لتجهيــز وتأثيث غرف املرىض يف
املستشفى الجامعي الجديد بمبلغ

 25,329,810مليون ريال.
ووقعت الجامعة العقود مع
عدد من الــركات الخاصة ملدد
زمنية متفاوتة ،حيث وقعت عقد
التشــغيل الجزئي ملقررات اللغة
اإلنجليزيــة ملدة عــام مع رشكة
الخليج للتدريــب والتعليم ،كما
وقعت عقد تشجري وصيانة وري
املزروعــات باملدينــة الجامعية
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مدارات

مع مؤسســة "قاول" ملدة ثالثة
أعوام ،يف حني وقعــت الجامعة
عقد تشغيل وصيانة الدعم الفني
بالجامعة مع مؤسســة مبدعون
التجارية ملدة عام واحد ،باإلضافة
إىل استكمال التجهيزات الخاصة
باملستشــفى الجامعــي الجديد
لتشغيله يف القريب العاجل ليخدم
سكان منطقة القصيم.

عبدالرحمن بن حمد الداود

الطالب الجامعي
إن األســاس واملكون املحوري يف العملية التعليمية هو
الطالب ،وترتكز أهميتــه يف كونه العنرص الذي تدور حوله
باقي العمليات التعليميــة ،ففي الجامعة يعمل عضو هيئة
التدريس يف قاعات الدرس واملعامل من أجل الطالب تعليما ً
وتدريبــا ً وتأهيــاً ،ويف املقابل تعمل العمادات املســاندة
واإلدارات املختلفة فيما يخدم الطالب صقال ً ملهاراته وتنمية
لقدراته ،فبنــاء الطالب الجامعي وتهيئته للمجتمع هو لبنة
تسهم يف بنائها أكثر من جهة وأكثر من طرف ،ولكن ال شك
يف أن الطالب هو األســاس يف عملية البناء ،وهو األهم ضمن
العنارص املختلفة التي تحيط به.
ومن هنا فإن جامعــة القصيم تحرص كثريا ً عىل تهيئة
البيئــة الجامعية لتكــون بيئة تعليمية مناســبة للتعليم
الجامعي ،ســواء يف البنية التحتيــة أو املكونات البرشية
التدريســية والتوظيفية ،وتكون مناســبة ومحفزة لطلبة
الجامعة وبما يحقق أهداف الجامعة وسياساتها وبرامجها.
صورة جماعية لتوقيع أحد العقود

بهدف التخلص من المعامالت الورقية وتقليل الجهد والوقت

الجامعة تدشن نظام «المستودعات اإللكرتوني»
دشن ســعادة وكيل الجامعة
الدكتور محمد الســعودي نظام
املســتودعات اإللكرتونــي بإدارة
التجهيزات واملستودعات بالجامعة،
وذلــك لتفعيل طلبــات الرصف
إلكرتونيا ً وبشــكل مبارش ليواكب
تحول الجامعــة إىل التخلص من
املعامالت الورقية وفق التوجهات
الحكومية بتسهيل إجراءات العمل
الحكومي طبقا للرؤيــة ،2030
حيث كان وكيل الجامعة قد أصدر
توجيهــا يف وقت ســابق إىل كافة
وحدات الجامعة بتحديد من يقوم
بأعمال املستودع بالجهة وصاحب
الصالحيــة ،حتى يمكــن البدء يف
العمل بالنظام الجديد للمستودعات
املركزية وطريقة الرصف واإلرجاع
منها.
من جهتــه أوضح األســتاذ
عبدالســام الســامة مدير إدارة
التجهيزات واملســتودعات أن هذا
النظام اإللكرتوني ســوف يساعد

عىل الحفاظ عىل أصــول الجامعة
املختلفة من اإلهمال والفقدان ،كما
أنه ســيحفظ الوقت ويقلل الجهد
املبذول يف سبيل طلب رصف مواد
من املستودع أو اإلرجاع إليها ،مما
سيرتتب عليه تمكني كافة وحدات
الجامعة من تقديم الطلب إلكرتونيا
من خالل النظــام اإلداري واملايل
بالجامعة من مقر الجهة الطالبة ،كما
سيتم معالجة الطلب إلكرتونيا من
خالل إدارة التجهيزات واملستودعات
ويمكن للجهــة متابعــة الطلب
إلكرتونيا حتى يتم االنتهاء منه ومن
ثم استالم األصناف املطلوبة.
وأكد "السالمة" أنه سيتم تاليف
العديد من األخطاء التي قد تواجه
العمل يف املســتودعات من خالل
االنتقال للنظام اإللكرتوني حيث إن
نسبة الخطأ بالنظام تصل إىل 0%
 ،موضحــا أن النظام يقوم بجميع
املعالجــات إلكرتونيا ،ويقوم أيضا
بعكسها عىل أرصدة املستودعات،

وتســجيلها كعهدة عــى الطالب،
وبالتايل يمكن للمســتفيد االطالع
عليها من خالل صفحة منســوبي
الجامعة ،ومشريا إىل خدمة االطالع
عىل رصيد العهدة التي تم تدشينها
مؤخرا والتي يمكن التعرف عليها
من خالل صفحة منسوبي الجامعة .

وقدم "الســامة" الشــكر
ملعايل مدير الجامعــة  ،عىل دعمه
الكبري يف ســبيل تحقيــق التحول
الرسيع واملهم للنظام اإللكرتوني،
وذلك بهدف تطوير العمل يف كافة
وحدات الجامعة وبإدارة التجهيزات
واملستودعات بشكل خاص.

لذا آمــل من أبنائي وبناتي الطلبة أن يســتثمروا هذه
املرحلة الزمنية مــن أعمارهم يف النهل من املعارف والعلوم
التي تقدمها الجامعة لهم ســواء من قبل أساتذتهم أو من
املكتبــة أو الخدمات الرقمية واملعامــل واملختربات العلمية
املتاحة يف مجال تخصصاتهم.
كما أن هناك مصدرا آخر مهمــا ونوعيا يف اإلضافة إىل
معارف وخربات طلبة الجامعة يجب أال يغفلوا عنه يتمثل يف
األنشطة الالصفية ،من خالل حضور املحارضات والندوات
واملؤتمرات واالنخراط يف الربامج واألنشــطة العديدة التي
تنظمها عمادة شؤون الطالب أو األندية الطالبية يف كلياتهم
سواء يف املجال الثقايف أو الريايض أو االجتماعي وغريها فهي
إضافات نوعية لخربات الطالب الجامعي.
إن مقيــاس النجاح الذي نتمنــاه لطالبنا وطالباتنا ال
يتمثل فقط يف حجم املعارف والعلــوم التي ينهلون منها،
ولكن النجاح الكامــل هو أن تضاف إىل ذلك خربات جديدة
ومتنوعة يتلقونها من خالل تفاعلهــم مع البيئة الجامعية
واملحيــط االجتماعي الذي هيأته الجامعــة لهم ،ومقياس
النجاح هو حجم املعارف والخــرات ،فكلما نمت املعارف
وتطورت الخربات يكون الطالب يف أتم جاهزيته للدخول إىل
سوق العمل بنجاح واقتدار خدمة لدينه ووطنه.

مدير الجامعة
السعوي خالل تدشينه النظام الجديد

ahmaldawood
ab.aldawod@qu.edu.sa
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من خالل  120مؤسسة خدمية وتجارية خاصة

الجامعة تمنح منسوبيها خدمات وتخفيضات وعروضا خاصة

صحيفة
جامعة
القصيم

ورشة عمل بآداب عنيزة «لصناعة
الصابون»

د .سامي زهران

طرحــت الجامعــة ممثلة
باإلدارة العامة للعالقات وبتوجيه
من معايل مدير الجامعة األستاذ
الدكتور عبــد الرحمن بن حمد
الداود ملنسوبيها من أعضاء هيئة
التدريــس واملوظفــن والطالب
من الجنســن عددا من الخدمات
املختلفة االجتماعية منها ،والطبية،
والتجارية ...وغريها ،التي تحظى
بعــروض مميزة وحســومات
خاصة مستهدفة خدمة منسوبي
الجامعــة وتحفيزهم عىل العطاء
والوالء للجامعة.
وأكد معايل مديــر الجامعة
أن هذه املبادرة تستهدف تعزيز
االنتمــاء الوظيفــي واألكاديمي
وتوفري الخدمات املتعددة ملنسوبي
الجامعة وفق خيارات تنافســية
إىل جانب التحــول من الخدمات
األولية إىل الخدمات النوعية فضال
عن املســاهمة يف تخفيف بعض
األعباء املالية عن كاهل منسوبي
الجامعة.
وأضاف معاليه أن هذا األمر
يمثل إحدى مبادرات املســؤولية
االجتماعية التي تتبناها الجامعة
ً
ممثلة يف اإلدارة العامة للعالقات،
التــي تســعى إليجــاد معاملة
تفضيلية ،وخدمة نوعية متميزة
يف املجاالت الصحية ،والرتفيهية،
والخدمية ،والتجارية ملنســوبي
الجامعة من الطالب والطالبات،

المدينة الجامعية

وأعضاء هيئة التدريس ،واملوظفني
من خــال الرشاكــة والتفاعل
الحقيقي مــع مختلف الرشاكات
واملؤسســات يف املجتمع ما يخلق
ً
بيئة مميز ًة ملنســوبي الجامعة،
ويمنحهم خدمات نوعية راقية.
ومن جانبــه أوضح الدكتور
تركي بن منــور املخلفي املرشف
العام عىل اإلدارة العامة للعالقات
أن اإلدارة قامــت بإصدار دليل
إرشادي يوضح جميع املشاركني

يف هذه املبادرة ،وطريقة الحصول
عىل الخدمة ونسبة الخصم التي
تقدمهــا كل جهة وســوف يتم
توزيعه عىل منسوبي الجامعة كما
سيكون مطروحا عىل موقع اإلدارة
العامة للعالقات.
وأضــاف "املخلفــي "أنه
ســيتاح للراغبني التســجيل يف
املبــادرة ومتابعــة التطورات
وتزويد املشــركني باملستجدات
من قبل اإلدارة .كما يسعد اإلدارة

العامــة للعالقــات بالتواصل
مع منســوبي الجامعــة يف أي
استفسارات أو مقرتحات أو طلب
جهات معينة يرغب التعامل معها
منسوب الجامعة ،إذ يسعد اإلدارة
العامة للعالقات بتلقي اسم الجهة
وأرقام التواصل مع اسم الشخص
املســؤول بالجهة إن أمكن حتى
تبــادر اإلدارة إىل طلب عروض
وحســومات خاصة ملنســوبي
الجامعة لتعم الفائدة.

أعمال الطالبات

نظمــت وحــدة خدمــة
املجتمع بكليــة العلوم واآلداب
بعنيــزة وبالتعاون مع قســم
علــوم أســايس ورشــة عمل
بعنــوان (اصنعــي صابونتك
بفنــك وإحساســك) لطالبات
املتوســطة الرابعة عرش بعنيزة
البالغ بحضــور  ٣٥طالبة من
طالبات وعدد من منســوبات
الكلية.

حيث تهدف الورشــة إىل
تعليم الطالبــات كيفية صناعة
الصابون بتشــكيالت وقوالب
مختلفــة وبروائــح عطريــة
عديدة ووسائل اســتخداماته
املتعددة ،وتعد هذه الورشة من
الفعاليات التــي تقيمها الكلية
ً
انطالقا من حرصها
بإستمرار
عىل تقديم الخدمــات املتعددة
للمجتمع يف القصيم.

كلية اللغة العرب�ية تصدر ملخصات رسائل الماجستري والدكتوراه التي تمت مناقشتها
في العام األكاديمي 1438 - 1437هـ
طرحت وكالة الدراســات
العليــا بكلية اللغــة العربية
االجتماعيــة
والدراســات
إصدارهــا األول الذي يتضمن
ملخصــات الرســائل العلمية
لطــاب وطالبــات الكلية يف
العــام الجامعــي 1437-
1438هـــ" ،حيث يشــتمل
اإلصدار عــى جميع ملخصات
رسائل املاجســتري والدكتوراه
التــي تمــت مناقشــتها يف
العــام األكاديمــي 1437-
1438هـــ ،يف أقســام علم
االجتماع والخدمة االجتماعية،
والتاريــخ ،والجغرافيا ،واللغة
اإلنجليزيــة والرتجمة ،واللغة
العربية وآدابها يف الجامعة.
وتضمــن اإلصــدار كلمة
افتتاحية مــن الدكتور أحمد
بن إبراهيــم الحجيالن وكيل
الكليــة للدراســات العليــا
واملرشف عىل برامج الدراسات
العليا بقســم اللغة اإلنجليزية

الحجيالن :هذا اإلصدار
وغريه يعد مرجع ًا
يتمكن الباحثون من
خالله اإلطالع على آخر
ماتم التوصل إليه في
عدة مجاالت
والرتجمــة ألقــى فيها الضوء
عىل عــدة أمور ،حيــث ذكر
الحجيــان أن الهدف من هذا
اإلصــدار يكمن يف إبراز جهود
وإســهامات طالب وطالبات
الدراســات العليــا بالجامعة
ويف أهميــة الرســائل العلمية
التي تعمــل عىل معالجة الكثري
مــن القضايا ممــا يعني أنها
تؤثر عــى املجتمع بصورة أو
بأخرى.
"الحجيــان"
وأردف
أن هــذا اإلصدار وغــره يُعد
مرجعا ً يتمكــن الباحثون من

خاللــه من االطــاع عىل آخر
ما تــم التوصل إليــه يف عدة
مجاالت ،كما أفــاد الحجيالن
بأن من يرغــب باالطالع عىل
الرســائل كاملة مــن الطالب
والطالبــات وأعضــاء هيئة
التدريــس والباحثني واملهتمني
من أفراد املجتمــع فبإمكانه
ذلك باســتخدام عدة طرق من
أبرزها أيقونة قواعد املعلومات
اإللكرتونيــة يف موقــع عمادة
شــؤون املكتبات عىل اإلنرتنت،
أو مكتبــة الجامعــة املركزية
يف املقر الرئيــي للجامعة ،أو
مكتبــة الكلية يف املقر الرئييس
للجامعــة ،باإلضافة إىل مكتبة
كلية العلوم واآلداب – األقسام
األدبية بحي اإلســكان بمدينة
بريــدة ،واختتــم الحجيالن
حديثه بأن من يرغب باالطالع
عىل اإلصدار واالســتفادة منه
فبإمكانــه ذلك عــن طريق
الرابط التايلhttp://goo. :
gl/25zvWs
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أخبار الجامعة
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نادي كلية العلوم الطالبي يقيم محاضرة بعنوان
«الوصايا الذهبية في الفتن العصرية»
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ثالث دورات تدري�بية لطلبة اللغة العرب�ية
أقام قســم اللغــة العربية
وآدابهــا بكلية اللغــة العربية
والدراســات االجتماعية ثالث
دورات تطويرية يف اللغة العربية
لطــاب الكلية ومنســوبيها،
وذلك ملســاعدتهم عــى تطوير
الذات والتي تســتهدف الطالب
والطالبات بالجامعة.
وجــاءت الــدورة األوىل يف
قســم اللغة العربيــة للطالبات
بعنــوان "التفكــر اإليجابي"،

وذلك يــوم الخميــس املايض
،1439/5/29قدمتها الدكتورة
منى كرار يف قاعة الخنســاء ملدة
ســاعتني تدريبيتــن ،كما أقام
القسم دورة بعنوان "أساسيات
النحــو" للطالبــات ،ألقتهــا
الدكتورة ركيز عبدالحليم أستاذة
مشــاركة بالقســم يوم االثنني
 1439/6/2ملدة ساعتني.
كما نظــم القســم دورة
تدريبية ثالثــة للطالب بعنوان

"تنظيــم الوقت واســتثماره"
قدمها األســتاذ الدكتور إبراهيم
بن أصلح الحنــدود يوم االثنني
 1439/6/3بالقاعة التدريبية
بالكليــة ،حيــث يهدف قســم
اللغــة العربية إىل تطوير قدرات
منسوبيها العلمية والثقافية من
خالل طــرح دورات تدريبية،
ويتم منح الطلبة املســتفيدين
شهادات معتمدة من الجامعة عرب
محارضين أكاديميني.

وحدة «األحوال المدنية المتنقلة» تنجز معامالت
طالبات العلوم واآلداب بعنيزة

العطااهلل خالل إلقاء المحاضرة

يف إطار التعاون املشرتك بني
كلية العلوم بالجامعة وهيئة األمر
باملعروف والنهــي عن املنكر يف
توعية طــاب الجامعة من الفتن
التي تســتهدف الشباب وتعزيز
االنتمــاء الوطني بني شــباب
الجامعــة ونبذ صــور التطرف
واإلرهاب ،قام أعضــاء النادي
الطالبــي بكلية العلــوم بإقامة
محــارضة بعنــوان (الوصايا
الذهبية يف الفتــن العرصية) كما
قام النادي بزيــارة مركز هيئة
الخبيب حيث التقى أعضاء النادي
فضيلــة املســاعد واملرشف عىل
التوعية والتوجيه باملركز الشيخ
عطاالله بن سليمان العطاالله وقد

تميز اللقاء بالبساطة والشفافية.
وأكــد الشــيخ "العطالله"
خالل املحارضة عــى أن الهيئة
تفتح أبوابها بــكل الود واملحبة
للشباب ولجميع أطياف املجتمع
وذلــك للرد عىل استفســاراتهم
وتقديــم النصــح والتوجيــه
واالرشــاد لهم .هــذا وقد أبدى
الطالب ســعادتهم بهــذا اللقاء
التوعوي املثمر ملا فيه من الوقفات
اإليمانية وملــا وجدوه من ردود
شافية ألسئلتهم واستفساراتهم.
وجــاءت أبــرز محــاور
املحارضة دور الشــباب يف خدمة
املجتمــع والحفــاظ عــى أمن
واستقرار بالدهم كواجب رشعي

يأمر به ديننــا الحنيف .وأهمية
االلتفاف حول العلماء الرسميني
وســؤال أهل العلــم املعتربين
واملختصــن وخطــورة أخــذ
الفتاوى من مجهولني .وخطورة
اإلعالم املغرض بكافة صوره من
قنوات فضائية ومواقع للتواصل
االجتماعــي والحذر ممــا يبثه
من أكاذيب وشــائعات للنيل من
شباب الوطن وزعزعة أمن البالد
واستقرارها.
واالجتهــاد يف تحصيل العلم
والصرب عليــه والعمــل الجاد
والحرص عىل ما فيه النفع للفرد
واملجتمع وذلــك للنهوض باألمة
والبالد.

الوحدة المتنقلة المجهزة لخدمة الطالبات

استضافت أقسام الطالبات
بكليــة العلوم واآلداب بعنيزة،
الوحــدة املتنقلــة لألحــوال
املدنيــة بالقصيــم ،يف بادرة
هــي األوىل من نوعهــا ،وذلك

لتســهيل اســتخراج وتجديد
الهويــة الوطنية اســتخراج
ســجل األرسة ملنسوبات الكلية
من طالبــات وموظفات ،حيث
قامت الوحــدة املتنقلة ممثلة

يف كل من األســتاذة عائشــة
الدعيجــي واألســتاذة أنوار
املوىس بفرع عنيــزة بمتابعة
بالخدمات الالزمــة للطالبات
واملوظفات تحت إرشاف مديرة
اإلدارة العامة ملكاتب األحوال
النســائية بمنطقــة القصيم
األستاذة لطيفة الحربي.
وتواصلــت أعمال الوحدة
عىل مدى أســبوع تــم فيها
إنجاز عدد كبــر من الهويات
الوطنيــة للطالبــات الالتي
قدمــن بدورهــن شــكرهن
وتقديرهــن ملبــادرة الكلية
وتعاون رئيســات األقســام
وأعضــاء هيئــة التدريس يف
الســماح لهن بالخــروج من
املحارضة الســتخراج البطاقة
إدراكا منهــم بأهميــة حمل
الهويــة الوطنيــة والتي بات
اســتخراجها أمــرا ً تقتضيه
الرضورة.
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الجامعة ٌتعرف زوار الجنادرية بالمنتجات الثانوية للتمور  ..وفوائدها الصحية
واصل العاملــون بمعرض
"النخلــة" املنفذ داخــل جناح
الجامعــة املشــارك باملهرجان
الوطنــي للــراث والثقافــة
"الجنادريــة ،"32تعريف زوار
املهرجــان بمنتجــات التمــور
الثانوية والصناعــات التحويلية
القائمة عليها ،مؤكدين أن أهمية
التمــور ال يمكــن اختصارها يف
األكل فحســب ،ألن ثمار النخيل
يستخرج منها عدة منتجات مثل
عصري البلــح "الدبس" ،وتعتمد
عليهــا صناعة الخــل وصناعة
الخمرية وصناعة املرطبات ،كما
تدخــل أيضــا ً يف صناعة أعالف
الحيوانات.
ويحــرص العاملون بجناح
النخلة عىل تعريــف الزوار بما
تحتويه النخلة من فوائد أبرزها
توفري عدة منتجــات محلية بدال ً
ً
خاصة
من استريادها من الخارج
األعــاف ،واملــواد املصنعة من
النخيــل والصناعــات الحرفية
القائمــة عليهــا ،وتنمية الرتاث
واســتغالل األيــدي العاملة مع
توفري دخــل إضــايف للمزارع،
باإلضافــة إىل األهميــة البيئية
الســتثمار منتجــات النخيــل
والتي تتمثل يف انخفاض نســبة
التلوث لعــدم حرق تلك املنتجات
وانخفــاض اســتخدام املبيدات

وتقليل اإلصابة باألمراض جراء
ترك املنتجــات الثانوية وزيادة
الوعي البيئي لدى املزارعني.
كمــا يتعــرف الزائــرون
للمعــرض عىل طريقــة تصنيع
الكومبســت من مخلفات النخيل
حيث تفرم مخلفات النخيل لكي
يستفاد منها يف تغذية الرتبة وعمل
بيئة زراعية مناســبة للزراعة،
ألنها تحتفظ باملياه وتساعد عىل
تحسني خواص وخصوبة الرتبة،
كما يســتفاد من أشجار النخيل
ومن أجزائها وجذوعها يف صناعة
األثاث وصناعة الخشب ودعامات
األســقف ،باإلضافــة إىل الليف
املوجود بالنخلة يف صناعة الحبال
والفرش والدواســات وصناعة
الرتبة الصناعيــة ،كذلك األلياف
البديلة للخيزران.
وتســتخدم أليــاف النخيل
كوقود حيوي ،بينما يســتفاد من
أوراق أشجار النخيل "السعف"
يف صناعــة األســقف وتجليــد
الحوائط وصناعة األثاث التقليدي
والباركيه ولوائح الخشب وعجينة
الــورق واألعــاف الحيوانية
والســماد العضــوي ،وأيضــا ً
يصنع من ســعف النخيل السالل
والحصري ومواد العزل الحراري،
وغريها من املنتجــات التحويلية
بالصناعات املختلفة.

ويقوم جناح النخلة بتعريف
الزوار عىل أبرز الفوائد الصحية
للتمــور ،مــن خالل عــدد من
املختصني يف هذا املجال ،وتعريفهم
أيضا بأنواعها وطــرق إكثارها،
واملواد التي تحتويها ،باإلضافة إىل
تعريف املصابني بمرض السكري
بالتمور ذات نســب الســكريات
العالية واملنخفضة.

تعريف الزوار على
فوائد التمور العالجية
كما يتعرف زوار جناح النخلة
عىل فوائد "التمــور" العالجية،
والتي من أبرزها عالج لإلمساك
وعالج فقر الدم وتنشــيط جهاز
املناعــة وتحفيز إفــراز هرمون
اللبــن للمرضعــات ،والوقاية
مــن الرسطان وتجديــد الخاليا
وإصالحها وأيضــا ً التقليل من
اإلصابة بأمراض القلب وتصلب
الرشايني.
كما يتعرف الزوار خصوصا ً
مرىض "السكري" عىل التمور ذات
الســكريات العالية واملنخفضة،
حيث يوجد تمــر محتواها عال
من الســكروز ويوجــد أنواع
أخرى من التمــور محتواها أقل،
ويوجد يف ثمــر النخلة "التمور"

جناح الجامعة بالجنادرية

ثالث أنواع من الســكريات وهي
جلكوز ،فركتوز ،سكروز ،ويٌعترب
السكروز هو الضار للجسم.
ويعد ركن "النخلة والصحة"
من أهم األركان داخل جناح النخلة
حيــث يقوم املختصــون برشح
مفصل للزوار عن ثمار األشجار
التــي تحتوي عىل قيمــة غذائية

عالية يحتاجها جســم اإلنسان،
ورشحــا ملكونات ثمــرة النخلة
"التمر" من ماء ومواد صلبة ذائبة
وأحماض عضويــة وفيتامينات
وكربوهيدرات ومعادن وبروتني،
باإلضافــة إىل احتوائهــا عــى
فيتامينات " "A B C Dالرضورية
للجســم كذلــك الكربوهيدرات

وسيليولوز وسكريات وبكتني ملا
لها أهمية للجسم ،واملعادن داخلها
كثــرة منها الفســفور والحديد
والبوتاســيوم وهو مسؤول عن
العضالت الالإرادية داخل الجسم
مثل القلب ،وكذلك املاغنســيوم
والكالسيوم وهو مهم لنمو العظام
واملنجنيز والزنك والكربيت.

أرقام الجامعة في «الجنادرية  .. »32واالتفاقيات الدولية تبهر الزوار
عــززت الجامعــة الجانب
الثقايف يف جنــاح منطقة القصيم
املشــارك يف "جنادريــة ، "32
وعكست هوية الجنادرية الثقافية
بمعرض "مسرية وإنجاز"  ،الذي
نال إهتمام الجمهــور بمختلف
رشائحة  ،وكان إلتفاقيات الجامعة
مع عددآ من الجهات الدولية إلثراء
املخرجات وتبادل الخربات تقديرآ
ملحوظآ من الزوار.
ويف "معرض مسرية وإنجاز"
تصطف عــى جدارية كبرية عددآ
من املشــاركات النوعيــة التي
تعــرض مســرتها وإنجازاتها
منذ تاريخ إنشــائها ،وإحصائية
شــاملة بعــدد أعضــاء هيئة
التدريس والطــاب والطالبات
يف مرحلــة البكالوريوس ،وطلبة
الدراســات العليــا واملوظفني،
والربامــج األكاديميــة وعــدد
الكليات والعمــادات ،كما يقدم
عرضا مرئيا تعريفيا يحتوي عىل
صور ومعلومات عــن الجامعة،

باإلضافــة إىل أهم إنجازاتها التي
تأتي بدعم ســخي مــن القيادة
الرشــيدة عىل جميــع األصعدة،
واالعتمادات الدولية التي حققتها
الجامعة وعدد من كلياتها ،وأيضا ً
االعتمــادات الوطنية ،فضال عن
االتفاقيات التي وقعتها الجامعة
مع عدد من الجامعــات الدولية
والرشكات الكربى.

بإنشــاء جامعة القصيم يف العام
الدرايس  1423/1424هـ وكانت
حينها تشتمل عىل ســبع كليات
تابعة لفــرع جامعة اإلمام محمد

بن سعود اإلسالمية وفرع جامعة
امللك ســعود يف منطقة القصيم،
لكنها نمت وتطورت بشكل رسيع
بعد ذلك ،إذ تشتمل حاليا ً عىل 37

كلية ،وينتسب لها أكثر من 4400
عضــو هيئة تدريــس و 3250
موظف ،كما يبلــغ عدد الطالب
والطالبات امللتحقني فيها أكثر من

 72000طالــب وطالبة بمختلف
الجنســيات ،باإلضافة إىل 1850
طالب وطالبة يف الدراسات العليا،
و 170برنامج أكاديمي.

«الجدارية» تعيد الذاكرة
للوراء  16عام ًا
وأعــادت الجداريــة ذاكرة
الزوار إىل  16عامــآ مضت عند
إنشــاء الجامعة تنفيــذا ً للخطة
الوطنية يف توسيع التعليم العايل
والجامعــات ،وهي مــن أوائل
الجامعات الحديثة ،بعد الجامعات
السبع ،من حيث النشأة والتطور
والتوســع ،حيث صــدر القرار
الســامي رقــم /7ب22042/
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عزي�زي الطالب

د .سامي زهران

تواصل كلية طب األســنان
بجامعة القصيم تنظيم الزيارات
التثقيفيــة والوقائية والعالجية
للمدارس االبتدائيــة يف منطقة
القصيــم ،بهــدف تعزيز صحة
الفم واألسنان لطالب الصفوف
األوليــة يف مدينة بريــدة ،وذلك
يف إطار برنامج الكلية الســنوي
الذي تنفذه كل عام تحت شــعار
(برنامج ســليم) ،حيــث ينفذ
الربنامج هذا العام طالب الســنة
الرابعة بالكليــة ،تحت إرشاف
أعضاء هيئة التدريس بقسم طب
أسنان املجتمع.
وتبدأ الزيارة بتوزيع استبيان
عىل التالميــذ بهدف التعرف عىل
مدى محافظــة األطفال وآبائهم
عىل صحة الفم واألسنان ،ييل ذلك
محارضة تثقيفية لجميع الطالب
للتوعية بأهمية األســنان وسبل
املحافظــة عليها ،ثــم يتم إجراء
كشــف طبي لألطفال ،ومن ثم
فرزهم حســب الحالة وتحويلهم
إمــا لتطبيــق مــادة الفلورايد
املوضعية أو عمل سادات الشقوق
الوقائية ،كما يتم إشــعار أهايل
األطفــال باحتياجــات أبنائهم
العالجية ،وتنبيــه الحاالت التي
تقتيض املتابعة برضورة مراجعة

د .فهد بن سليمان األحمد

خمس دقائق
أحد طلبة طب األسنان يجري فحص لطالب بالمرحلة االبتدائية

طبيب األســنان أو مركز عيادات
طب األســنان يف جامعة القصيم
لتقديم الخدمات العالجية الالزمة.
مــن جانبــه رصح الدكتور
ظافر األســمري عميد كلية طب
األســنان أن الربنامج يستهدف
زيــارة  ٢٥مدرســة ابتدائية يف
مدينة بريدة هذا العام ،للكشــف

عىل قرابــة  ١٢٠٠طفل بالصف
األول االبتدائي ،مشــرا إىل أنه قد
تــم حتى اآلن زيــارة  ٦مدارس
للبنني ،ومدرستني للبنات عىل مدى
أســبوعني ،حيث تم الكشف عىل
أكثر من  ٢٣٠طالب وطالبة.
يذكر أن زيارات العام الدرايس
املــايض كان قد تــم تخصيصها

لخدمة مــدراس مدينــة الرس،
باإلضافــة إىل عدد مــن مدارس
بريدة ،حيث يحرص القائمون عىل
الربنامج عىل عــدم التقيد بمكان
محــدد يف إطار نفــس الربنامج،
وذلك بهدف الوصول إىل األطفال
يف كافة محافظــات ومدن وقرى
املنطقة.

كلية الطب بعنيزة تحتفي بزيارة طالب الثانوية «المتميزي�ن»

طالب الكلية خالل لقاءهم المتميزي�ن

استقبلت كلية الطب بعنيزة
وفدا ً من الطالب املرحلة الثانوية
املتميزيــن  ،وتضمنــت الزيارة
عرضا لفيديو تعريفي عن الكلية
وتخصصاتهــا ونشــاطاتها يف
حضور الدكتــور عبدالله الدامغ
املتخصــص يف طــب األطفال
والدكتور عادل الحمادي رئيس
شــؤون الطالب ومرشف النادي
الطالبــي بالكليــة واملتخصص

يف أمــراض الــدم والخاليــا
الجذعيــة ،ونخبة مــن الطالب
املتميزين بالكليــة وهم (محمد
الوابيل ،عبدالله الشوشان ،خالد
الصفرانــي ،محمــد القرييش
وعبدالرحمــن أبــا الخيل)،ويف
نهاية الزيارة تم فتح املجال أمام
طالب الثانوية لطرح األســئلة
واالستفســارات املتعلقة بالكلية
وتخصصاتهــا ،وتمــت اإلجابة

عليها من قبل املختصني.
وأكد الدكتور عادل الحمادي
رئيس شــؤون الطالب ومرشف
النادي الطالبــي بالكلية أن هذه
الزيــارة تأتي ضمــن برنامج
زيارات املــدارس الثانوية الذي
اعتمــده عميد الكليــة الدكتور
فهد املعثم بهدف إيجاد وســيلة
قوية لتوعية طــاب الثانويات
بالتخصص الطبي ومســتقبله

وكيفية اختيار التخصص الطبي
والثقة الكبــرة يف هذا االختيار،
مشــرا إىل أن الكليــة تحتفي
بطالب املدارس الثانوية املتميزين
وتسعد باســتقبالهم ،لتحفيزهم
عىل الســعي لاللتحاق بالكلية
والحــرص عىل الحصــول عىل
أعىل الدرجات حتى يســتطيعوا
االنضمام لطلبة الكلية يف املستقبل
القريب بإذن الله.

عزيــزي الطالــب وعزيزتــي الطالبــة يف إحدى
الجامعات األمريكية اشــتكى الطــاب والطالبات من
كثرة الضغوط الدراســية وضيق الوقــت عن األعمال
واألبحاث والواجبات األمر الذي أقلق مســؤؤيل اإلرشاد
األكاديمــي والنفيس يف تلك الجامعــة ،فنوقش األمر ع
أكثر من مســتوى ،وكان من ضمن الحلول استضافة
أحد األســاتذة املتخصصني يف إدارة الوقت وفعال قدمت
الدعوة لألســتاذ إلقامة ورشــة عمل لطالب وطالبات
الجامعة حــول إدارة الضغوط واألعمال وكيفية التغلب
عليهــا فما كان منه إال أن أقام الورشــة يف وقت قصري
جدا لم يتجــاوز خمس دقائق وقــد كان الوقت املحدد
لها ثالث ســاعات حيث التقى بالطالب والطالبات وكان
أثناء دخوله يحمل بيده كيسا عاديا فتوجه إىل املنصة ثم
أخرج من الكيس وعاء من البالســتيك فسأل الحارضين
والحارضات هل الوعاء مملوء أم فارغ ؟ فأجاب الجميع
بأنــه فارغ ،ثم أخــرج من الكيس عددا مــن الحجارة
الصغــرة والكبرية ووضعها يف الوعــاء حتى امتأل ،ثم
ســأل الطالب هل امتأل؟ فأجابــوا بصوت واحد  :نعم
 ،ثم أخرج من الكيس رمال ووضعه يف الوعاء فســألهم
هل امتــأ ؟ فقالوا وهم مشــدوهني  :نعم  ،ثم أخرج
قارورة ماء وســكبها يف الوعاء  ،ثم ســألهم هل امتأل
فأجابوا يف ذهول  :نعم !! ثم أخرج من الكيس شــتالت
من الورد وغرســها يف الوعاء ثم قال لهم  :فكذلك أنت
ِ
وأنت أيتها الطالبة كلما أحسســت بالضغط
أيها الطالب
وشــعرت بضيق الوقت وامتالءه فأنت قادر عىل العطاء
بشــكل أفضل .فهذه الشتالت نســتطيع أن نزرع منها
آالف املشاتل .
عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة ليعلم كل منكم أن
اإلنتاجية والدافعية يرتبطان بشــكل تالزمي مع حجم
الضغوطات واألعمال فــإذا كان جدولك مليئا ومزدحما
فإن هذا بعطيك جدية أكــر وتركيزا أعىل وبالتايل تزيد
إنتاجيتــك ودافعيتك لكن عليك أن تهتــم جيدا بإدارة
األزمات التي تمر بها وتجعل منها مســاحة كافية فال
تتضجر مــن تعاقب االمتحانات عليك وال تكرار ووردك
للمعامــل وال كثرة األعمال والواجبات وروح لنفســك
ولجســمك باألنشــطة والفعاليات الرياضية والثقافية
التي تزيد من قوتــك وقدرتك فالحياة عمل والكســل
طريق الخائبني وكلما حاولت أن تصل مرادك بوقت أقل
فأنت رابح.
عميد عمادة القبول والتسجيل
@fahadalahmed1
fashmd@qu.edu.sa
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خالل تدشني معرض القصيم األول للكتاب

فيصل بن مشعل :القصيم ترحب بمناسبات العلم وتحتفي بصنوف الفكر والرأي
أكد صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز ،أمري
منطقة القصيم ،أن املنطقة ستظل
مســتعدة ومرحبة بكل مناسبات
العلم واملعرفة والثقافة ،وستبقى
مطلة عىل جميــع صنوف الفكر
والــرأي ،وســتواصل تنظيمها
واستضافتها للمعارض وامللتقيات
الثقافية ،مشــرًا ســموه إىل أن
منطقة القصيم تســعد وتبتهج
بكونها تحتضن خالل هذه األيام
أحد أهم وأبــرز مغذيات الروح
والعقل ،املتمثل بمعرض القصيم
األول للكتاب ،الــذي يعد خطوة
ثقافية أوىل للمنطقة ،تم اعتمادها
لتكون حدثًا سنويًا متجددًا ،إيمانًا
منها بأن الثقافة هي أساس بناء
الحياة.
وقال ســمو أمــر منطقة
القصيم :إنه ملــن دواعي الفخر
واالعتزاز أن تحتضــن القصيم
واحة النخيل وملتقــى الثقافات
والحضــارة ،ومنطقــة العلــم
والعلماء ،أول معــرض للكتاب
باملنطقة ،ليضــاف بذلك محفل
ثقايف جديــد بمملكتنا الحبيبة إىل
جانب معريض الريــاض وجدة
للكتاب.
وأعرب ســموه عن خالص
شكره وتقديره لجميع دور النرش
والنارشيــن ،وجموع املثقفني من
شعراء وكتاب ومؤلفني ملشاركتهم

يف هذا املحفــل الثقــايف الكبري
واألول من نوعــه يف املنطقة ،عىل
جهودهم الدؤوبة يف سبيل تنمية
الوعي وإعالء قيم الفكر واالجتهاد
واإلبداع يف وطننا ويف أنحاء الوطن
العربي كافة ،الفتا ً ســموه إىل أن
الحضور لهذه التظاهرة الثقافية
يعطينا األمل والقوة ويعزز ثقتنا
بكل من عمــل واجتهد إلنجاحها،
لتليــق بوطن العزة والشــموخ
"اململكة العربية السعودية" ،كونه
يعكس رؤية اململكة  2030التي
تســعى لتعزيز تنمية أبناء هذا
الوطن ثقافيــا ً وعلمياً ،وتدعم كل
ما من شأنه زيادة الوعي بني أفراد
املجتمع ،حيث ستحتفي القصيم
اليوم وعىل مدى عرشة أيام أخرى
متتالية بالثقافــة والكتاب إيمانا ً
منها بأن الثقافة هي أساس بناء
الحياة الكريمة ،وأن الشعب الذي
يتسلح بالثقافة السليمة يستطيع
أن يبنــي مســتقبله ويحافــظ
حارضه.
جاء ذلك خالل تدشني سموه
 ،معرض القصيــم األول للكتاب،
الــذي تنظمــه وزارة التعليم،
وترشف عليه جمعيــة النارشين
الســعوديني ،والرشكة الوطنية
للتوزيع ،ويستمر خالل الفرتة 5
 1439 / 6/ 15هـ بمركز امللكخالد الحضاري بمدينة بريدة.
وأكد أمري منطقــة القصيم
أن هذا امللتقى ويف رحاب الكتاب

وبرفقة الكتــاب يف عالم األفكار
واملعاني ،ســيجعل من معرض
القصيم األول للكتــاب منعطفا ً
مهما ً يف ثقافــة معارض الكتاب،
ومكانا ً جاذبا ً للمتعة والتســوق،
وخادمــا ً للثقافــة واملثقفــن،
فالكتاب هو سجل للتاريخ قديما ً
وحديثاً ،فمعرفة تاريخ الشعوب
والحضارات الســابقة من خالل
الكتب التــي كتبهــا املؤرخون
وسطروا كلماتها بمداد من ذهب،
وهي مناسبة سانحة الستحضار
أهمية القــراءة  ،فهي جزء مكمل
لحياتنــا الشــخصية والعملية،
ومفتاح ألبــواب العلوم واملعارف
املختلفة ،وأول ما أمر به الرسول
 صىل الله عليه وســلم  ،-وأولما أنــزل عليه من القرآن الكريم ،
قال تعاىل ( :اقرأ باسم ربك الذي
خلق  ،خلق اإلنسان من علق  ،اقرأ
وربك األكــرم  ،الذي علم بالقلم ،
علم اإلنسان ما لم يعلم) ،وإن دل
ذلك عىل يشء فإنه يدل عىل املكانة
العظيمة التــي تحتلها القراءة يف
الدين اإلسالمي.
وأشار سموه ،إىل أن مثل هذه
التظاهرة الثقافية ليســت مجرد
عرض للمؤلفات ودور الكتب ،بل
ملا هو جديد يف عالم الثقافة ،التي
تسهم يف تشجيع القراءة واالطالع
عــى كل محتوى ثقايف نافع ،وبال
شك ســيكون ملثل هذه املعارض
حارضا ً ومســتقبالً مســار آخر
للكتاب الرقمي ،ألن العرص الحايل

أمري القصيم خالل تجوله بالمعرض

هو عــر التقنيــات الرقمية يف
كل املجاالت ،فلقد صار باإلمكان
قراءة محتويات الكتاب عىل جهاز
الحاسوب أو األجهزة الكفية ،وإن
لــكال النوعني من الكتب ســواء
الرقمي أو الورقي فائدته ودوره
ومميزاته ،وألن النرش االلكرتوني
يزداد برسعة إذ يســمح بتوزيع
املعلومات ونرشها بتكلفة بسيطة،
فلم يعد هناك عــذر الرتفاع ثمن
الكتاب فقد أصبح متاحا ً بنوعية
الورقي وااللكرتوني لكل من يريد

أن يسبح يف عالم املعرفة غنيا ً كان
أو فقرياً.
ويف ختام كلمته ثمن ســمو
أمري القصيم الجهود التي بذلتها
وزارة التعليــم ووزارة الثقافة
واإلعالم وإدارة التعليم بالقصيم
وجمعية النارشين الســعوديني،
والرشكة الوطنية للتوزيع ،إلنجاح
هذا امللتقــى الثقايف املهم .حرض
الحفل معايل مدير جامعة القصيم
الدكتــور عبدالرحمــن الدواد،
ووكيل إمارة القصيم عبدالعزيز

الحميدان ،وأمني املنطقة املهندس
محمــد املجيل ،ووكيــل اإلمارة
املساعد للشؤون التنموية الدكتور
عبدالرحمــن الــوزان ،ورئيس
املحكمة العامــة بربيدة إبراهيم
الحســني ،ووكيل وزارة التعليم
"بنات" الدكتورة هيــا العواد،
واملرشف العام عىل وكالة وزارة
الثقافة واإلعالم للشؤون الثقافية
الدكتور عبدالرحمــن العاصم،
ومــدراء الجهــات الحكوميــة
ومحافظي املحافظات واملثقفني.

أمانة القصيم تعقد ورشة تدري�بية لعمل مخترب
سالمة الغذاء والرقابة الصحية

«مشاهد حية» ترسم الحنني على وجوه المسنات
في جناح القصيم

عقدت وكالــة الخدمات
ممثلــة يف اإلدارة العامــة
لصحة البيئــة بأمانة منطقة
القصيم أمس ،ورشة تدريبية
لتوضيح الدور املشــرك بني
عمــل مخترب ســامة الغذاء
وعمل الرقابــة الصحية عىل
املنشــآت الغذائيــة ،بهدف
إحكام السيطرة عىل املنشآت
الغذائية ،بمركــز امللك خالد
الحضاري بمدينة بريدة.

رســمت األلعــاب القديمة
التي اســتحرضها شباب وفتيات
القصيم كل يوم يف ساحات جناح
املنطقــة يف الجنادريــة عالمات
الحزن يف وجوه كبار السن الذين
اســتعادتهم بها الذاكرة إىل أكثر
من  70عام .
وشــدّت األلعاب الشــعبية
القديمــة التي يزيــد عددها عىل
 30لعبــة إعجــاب زوار جناح
القصيم خاصة كبار السن اللذين
يتوافــدون يوميا ً عىل الســاحة
مصطفــن ومحلقــن تغمرهم
البســمة والضحك عىل املشــاهد
الكوميديــة واملغامرات الطفولية
التي يجسدها أبناء وبنات املنطقة،
ليحكو ألبنائهم وبناتهم تاريخها
واســهاماتها يف تقوية الروابط
االجتماعيــة وبــث روح األلفة
والرتابط بني أبنــاء الجريان من
األطفال والشــباب ،مما ساعدهم
آنذاك يف قضــاء أوقاتهم باألنس
واملحبــة يف ظل إنعدام وســائل
الرتفيه.

اســتهدفت الورشــة
التدريبية املراقبني الصحيني
بجميــع البلديــات التابعة
ألمانــة منطقــة القصيــم
الصحيــن
واملراقبــن
باملديريــة العامة للســجون
واملراقبني الصحيني بمديرية
الشــئون الصحيــة ،بهدف
التوعيــة والتثقيف والرفع
مــن كفــاء عمــل املراقب
الصحــي وتعريــف املراقب
الصحــي بالحــاالت التــي

تستوجب ســحب عينات من
املنشــأة الغذائية وإرسالها
للتحليل املخــري ،وتدريب
املراقــب عمليا عــى طريق
ســحب العينة واالحتياطات
الواجــب إتباعهــا لحــن
توصيلها للمخترب.
وتضمنت ورشــة العمل
مناقشــة عدة محاور أبرزها
توضيــح أهميــة الفحص

املعميل لألغذيــة والتعريف
بمختــر ســامة الغــذاء
والــدور الذي يقــوم به يف
عملية الرقابــة الصحية عىل
املنشــآت الغذائية ،باإلضافة
إىل معرفة النقــاط الحرجة
باملنشــآت الغذائية وكيفية
التحكــم بهــا ،والتدريــب
العميل عــى كيفية ســحب
العينات مع توضيح األدوات
الالزمة لذلك.

وتتعدد مســميات األلعاب
القديمة بني التي كان يمارســنها
الفتيات مثل لعبة " طار الطري " و
" حدرجا بدرجا " و "الخطة" و"
الدبق " والطبة " وبعض اللعاب
واألهازيج األخرى مثل" حنا بنات
البــدو يا زين حنانــا ال وقنا مع
الرشف كل يتمننــا " ،إىل جانب
األلعاب الشعبية الخاصة بالشباب

منها " طاق طاق طاقيه" و"شد
الحبــل" و"عظيم ســاري" و
"سبت الســبوت" و"غلمطاء" و
"الدنانة" و "الكعبة" و "ســبع
الحجر" و"املغبا" و" الوشيشا"
و"النبّاطه" و"الدوامه والدريفه،
التي كانــت تبتكر خــال تلك
الحقبة بأدوات متاحة من الطبيعة
ويف متناول اليد.

صحيفة
جامعة
القصيم

القصيم
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فوج سياحي إماراتي في القصيم يقيم في األماكن
الرتاثية والمزارع الريفية
قىض  37مواطنــا ً امارتيا ً
بينهم رجال أعمال إجازة نهاية
االســبوع املــايض يف منطقــة
القصيم اطلعوا عىل بعض املعالم
واملواقــع الســياحية والرتاثية
خالل زيارة قامــوا بها امتدت
ثالثة ايام ،تجولــوا خاللها عىل
قرى تراثيــة ومتاحف ومواقع
ســياحة زراعية بدعم من الهيئة
العامة للسياحة والرتاث الوطني
لتفعيل رحالت خليجية للقصيم.
وقد تضمــن برنامج األشــقاء
اإلماراتيني زيــارة لبلدة الخرباء
الرتاثية ومقصــورة الراجحي
بمحافظة البكريية وفندق امللفى
الرتاثي ومزرعة العبدلية ومزرعة
نواف الحربي والنزل الريفية يف
محافظة عنيــزة كما اطلعوا عىل
قلعة جدعيــة بمحافظة الرس.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة
للسياحة والرتاث الوطني بمنطقة
القصيــم ابراهيم املشــيقح ان
تنظيم هذه الرحلة تم بتنســيق
رجل األعمال بشــر الصالحي،

الفوج السياحي خالل الجولة بمعالم القصيم

وقد انطلقت الفكرة العام املايض
لرتتيب اول برنامج بالتنســيق
مع فرع الهيئــة وكانت تجربة
ناجحة ســاهمت يف اســتمرار
التنسيق لرحالت سياحية أخرى
لألشــقاء االماراتيني من خالل
منظم رحالت ســياحية مرخص
من الهيئة .واوضح املشيقح بأنه
شارك يف هذه الرحلة  37مواطنا
إماراتياً ،وذلك يف الربنامج األول،
وستستضيف القصيم املجموعة

«سار» تلبي رغبات المسافري�ن بـ()18
رحلة أسبوعي ًا إلى القصيم وحائل

قطار سار

أدرجت الرشكة الســعودية
للخطوط الحديدية «سار» ،رحالت
يومية جديدة بني الرياض وحائل
وأخرى بني الريــاض والقصيم
يف جدول رحالت قطــار الركاب
بدءا ً مــن يوم األحــد املقبل 25
فرباير الحايل ،وذلك تلبية لرغبات
مسافريها.
وأوضح مدير عام التســويق
واالتصال املؤســي يف «ســار»
عمار النهدي ،بقوله( :تزامنا ً مع
احتفالية «ســار» بمناسبة مرور
الذكــرى األوىل لتدشــن خدمة
نقل الــركاب يف  26فرباير وتلبية
لرغبات العمالء؛ أصبحت رحالتنا
يومية ذهابــا ً وإيابًا بني الرياض
وحائل مرورا ً باملجمعة والقصيم)،
موضحــا ً أن انطالق الرحالت من

محطة الرياض يوميا ً سيكون يف
الساعة  09.30صباحا ً ومن حائل
عند  03:25مساءً.
وأضاف النهــدي أن الرشكة
أدرجــت كذلك رحلــة صباحية
جديدة ذهابا ً وإيابًا ،أيام الخميس
والســبت من كل أســبوع ،بني
محطــات الريــاض واملجمعة
والقصيم ،حيث سيكون للمسافر
خيارات إضافيــة يف عطلة نهاية
األسبوع ،الفتا ً إىل أن رشكة «سار»
تقوم بإدراج رحالت إضافية خالل
املواســم ومتى ما دعت الحاجة،
كما حــدث يف إجــازة منتصف
العام الشهر املايض نظرا ً لإلقبال
الكبري للسفر عرب قطارات «سار»
للركاب ،مؤكدا ً أن «سار» تسعى
دائما ً لتلبية رغبات املسافرين.

الثانية خالل االسبوعني املقبلني
بإذن الله ،مشــرا ً الســتمرار
التنســيق لجــذب املزيــد من
االشقاء االماراتيني الذين اسعدنا
وجودهــم بيننــا يف زيارتهــم
للقصيم واالطالع عىل مقوماتها
الســياحية والرتاثية املميزة من
خــال برامج ســياحية معدة
مســبقا ً وتالئم رغبات الزوار،
مؤكدا ً ان االنطباع الذي تحقق يف
الرحالت التي تم تنفيذها مشجع

جدا ً عىل االستمرار.
من جانبهم ابدى الســياح
االماراتيــون إعجابهــم بمعالم
القصيم الســياحية التي زاروها
مؤكديــن ان القصيــم مؤهلة
لجذب سياحي أكرب عىل مستوى
الخليج وأنهم كانوا متشــوقني
لهذه الجولة السياحية ملا سمعوا
عنهــا مــن تميــز وخاصة يف
مجاالت الرتاث الوطني والسياحة
الزراعية ومنتجات التمور.

بنك الرياض ونادي القصيم األدبي
يطلقان جائزة التميز النسائي الثالثة

انطلقــت النســخة الثالثة
من جائزة التميز النســائي التي
ينظمهــا نادي القصيــم األدبي
ويمولها بنــك الرياض ،يف إطار
دعم الوعي الثقــايف واالجتماعي
الذي يوليه البنــك جُ ّل اهتمامه.
حيث بدأ اســتقبال املشــاركات
من األحد املايض ويســتمر حتى
الحادي عرش من شــهر مارس
القادم ،يف حني سيتم اإلعالن عن
الفائزات يف الجائزة بنســختها
الثالثة يف شهر يوليو املقبل.
وبنك الرياض يؤكد حرصه
واهتمامه بتعزيز رشاكته مع نادي
القصيم األدبي من خالل تجديد
دعمــه لجائزة التميز النســائي
للســنة الثالثة عىل التــوايل ،ملا
تحمله من أبعاد ثقافية وحضارية
عميقة ،تعكــس العناية الخاصة
التي تحظى بها املرأة الســعودية
وتقديرا ً إلبداعاتها يف مجال األدب
والثقافة واملعرفة بشتى صنوفها.
وفكرة الجائزة قدمها البنك
انطالقا ً من كونــه الخيار األول

للسيدات ،واستشعارا ً ملسؤوليته
االجتماعيــة يف تعزيــز الحراك
الثقــايف يف املجتمع الســعودي
عىل وجه عام واملرأة الســعودية
بشــكل خاص .باإلضافة إىل أن
الجائــزة مخصصــة للكاتبات
واملبدعات الســعوديات تقديرا ً
إلســهاماتهن املتميزة يف املشهد
الثقايف واالجتماعي يف اململكة من
خالل إنتاجهن الثقايف واإلبداعي،
وتتضمن الجائزة عــدة فروع،
حيث خصــص فــرع للبحوث
والدراســات يف مجــال قضايا
املرأة ،وفرع آخر للفنون اإلبداعية
ويمثلها هذا العام الشعر ،وفرع
ثالث خصص للرتجمة التي تمنح
ألحد أعمال الرتجمــة من اللغة
العربية والعكس ،وســتحصل
كل فائــزة يف كل فرع عىل مبلغ
 50.000ريال ،كما سيتم يف حفل
الجائزة تكريم شخصية سعودية
ذات إسهام بارز يف املجال املعريف
واالجتماعــي عىل املســتويني
الوطني والعاملي.
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"بر" عنيزة تو ّزع أكرث من  15مليون
ريال على  6آالف محتاج
و ّزعت جمعية الرب الخريية
يف محافظة عنيزة مســاعدات
تجاوزت الـــ  15مليون ريال
لعام 2017م ,اســتفاد منها
أكثــر من ســتة آالف محتاج
من األيتام واألرامل واملطلقات
واملرىض وكبار السن .
وأوضح مديــر الجمعية
خالد الحميــدي ,أن الجمعية
قدمت مساعدات لهم من خالل
برامج رئيسة يف الجمعية ،منها
برنامج كفالة أرسة تم مساعدة
 819أرسة بأكثــر مــن 4.5
مليون ريال ،ويف برنامج تأمني
مسكن تم مساعدة  553أرسة
بمبلــغ يقارب الســتة ماليني
ريال  ،وتم تأمني كسوة الشتاء
ألكثر من  1300محتاج بمبلغ
 260ألف ريال ،كما ُكفل 176
يتيما ً ويتيمة بأكثر من مليون
وأربعمائة ألف ريال ،وفرجت
الجمعية ُكربة  133أرس بمبلغ
 550ألف ريــال ,كما ُقدمت
السلة الرمضانية وكسوة العيد
لـــ  494أرسة بمبلغ يزيد عن
نصف مليون ريال ،وأســهمت

الجمعية يف تزويج  188شابا ً
بأكثر من مليون وســبعمائة
ألف ريال.
وأشــار الحميدي إىل أن
الجمعيــة تعتمــد يف تقديم
مســاعدات عىل ما يصل إليها
من تربعات ســواء يف الصدقة
أو الــزكاة أو األوقاف ،مؤكدا ً
أن الجمعية تســعى ألن تكون
جمعيــة خرييــة نموذجية يف
إدارتهــا وتقنيتهــا وخدمتها
من خالل املزج بــن األنفاق
العطائي واإلســهام اإلنمائي
ومساعدة الفئات املحتاجة ماليا ً
وعينيــا ً بما يحفــظ كرامتهم
ويكســبهم مهارات النجاح يف
الحياة.

 20مرت ًا لجدارية فناني القصيم عن
تالحم القيادة والشعب

قدم الفنانون التشكيليون يف
جناح منطقة القصيم باملهرجان
الوطنــي للــراث والثقافــة
الجنادرية  32شعار املهرجان
«الجنادرية مجد ورؤية» ،عرب
لوحة جداريــة بطول  20مرتا ً
داخل جناح املنطقة ليجســدوا
أروع صــور التالحم الوطني
بني القيادة والشعب ومجد هذا
الوطن ورؤيتــه .وبني الفنان
عبدالله الحجي ،أن الفكرة بدأت
بمبادرة أمــر منطقة القصيم

الذي أتاح لهم الفرصة لتمثيل
فناني وفنانات منطقة القصيم
عرب مشــاركة فنانني تشكيليني
عبدالعزيز املرشــود وصالح
العليــان يف املهرجــان ،مؤكدا ً
أن فناني املنطقة عكســوا مجد
ورؤية الوطن عرب رســم أكرب
جداريــة يف املهرجان ،مبينا أن
مشاركة فناني منطقة القصيم
تتمثل باللوحة الجدارية إضافة
إىل الرسم الحي أمام الجمهور
طيلة أيام الجنادرية.
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أمري القصيم يكرم  67فائز ًا بجائزة األمري خالد السديري
للتفوق العلمي
أكد صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم دعم وتشــجيع
الدولــة  -أيدها اللــه  -للتعليم
 ،من خــال تخصيصها 27%
مــن ميزانيتها لقطــاع التعليم
للتشجيع عىل اإلبداع والتميز يف
مجال التعليم لتصبح يف مصاف
الــدول املتقدمة  ،الفتا ً ســموه
االنتباه إىل أن جائزة معايل األمري
خالد بن أحمد الســديري تع ّد
من مبادرات التشجيع والتحفيز
عىل التعليم  ،مشــرا ً إىل أن هذه
الجائزة لم تنحرص عىل محافظة
الغــاط وحدهــا إنما شــملت
محافظتي الزلفي واملجمعة حتى
أصبح لها نتاج وموعد ســنوي
ينتظره الجميع لتكريم الطلبة يف
هذا املحفل املبارك.
وقدم ســمو أمــر منطقة
القصيم شكره ألبناء معايل األمري

المكرمني في صورة جماعية مع أمري القصيم

خالد السديري عىل دعوته لحفل
هذه الجائــزة وتكريم الطالب
املتميزين  ،مشــيدا ً بجهود هذه
األرسة الوطنية  ،كما شكر باسمه
واســم مدراء التعليــم بمنطقة
القصيم  ،مدير ومنسوبي التعليم
بمنطقة الرياض لدعوتهم لهذا
الحفل.
جاء ذلك خالل رعايته حفل

تكريم الفائزيــن بجائزة معايل
األمــر خالد األحمد الســديري
للتفــوق العلمــي وعددهم 67
فائزا ً وفائزة  ،الذي إقيم بمزرعة
الخالدية بمحافظة الغاط  ,حيث
كان يف اســتقبال ســموه لدى
وصوله مقر الحفل معايل رئيس
الجائزة فهد بن خالد السديري
 ،وتركي بن خالد الســديري ،

وســعد بن نارص الســديري ،
ومحافظ الغاط عبدالله بن نارص
السديري  ،وأفراد أرسة السديري
 ،ومدير عــام التعليم بمنطقة
الرياض حمــد الوهيبي  ،ومدير
عام التعليــم بمنطقة القصيم
عبداللــه الركيــان  ،ومديري
التعليــم يف محافظــات الغاط
والزلفي واملجمعة.

انطالق التصفيات النهائية لألولمبياد الوطني لإلبداع العلمي "إبداع
2018م"
دشــنت مؤسســة امللــك
عبدالعزيــز ورجالــه للموهبة
واإلبداع "موهبة" ،بالرشاكة مع
وزارة التعليم ،فعاليات التصفيات
النهائية لألوملبياد الوطني لإلبداع
العلمي "إبــداع 2018م" التي
تقام تحت رعاية صاحب السمو
امللكي األمــر فيصل بن بندر بن
عبدالعزيز أمري منطقة الرياض،
يف جامعــة الفيصــل بمدينــة
الرياض ،ويتنافــس خالل 48
طالبــا ً و 54طالبة من موهوبي
الوطن ،تقدموا بـ( )102مرشوع
للفوز بجوائز اإلبداع.
وحرض الطالب املشــاركون
والطالبــات املشــاركات اليوم
يف "إبــداع 2018م" إىل مقــر
التصفيــة النهائيــة بجامعــة
الفيصل لرتكيب اللوحات الخاصة
بمرشوعاتهم ومطابقتها لضوابط
األخالقيــات العلميــة ،تمهيدا ً
لعرض مرشوعاتهــم لتحكيمها
مــن قبــل املحكمــن يف جولة
التحكيــم التمهيدية للمرشوعات

املشــاركة ،حيث مــن املقرر أن
يبدأ املحكمــون مرحلة التحكيم
بني مرشوعات الطالب والطالبات
يوم غد الجمعة  7جمادى اآلخرة
1439هـــ ،املوافــق  23فرباير
2018م ،ويهــدف األوملبيــاد
الوطني لإلبداع العلمي إىل صياغة
عقل الباحــث العلمــي املفكر
وتنمية روح اإلبداع للمشــارك?
وتوفــر البيئة التنافســية التي
تشبع اهتمام الطالب والطالبات

من أبناء الوطــن? وتنمية روح
اإلبداع لديهم يف املجاالت العلمية
والتقنيــة? إضافــة إىل تطوير
مواهــب الطلبة عن طريق حثهم
عىل التعلم والتطوير الذاتي عرب
التنافــس الرشيــف? والتمثيل
املرشف لبلدهم يف املحافل الدولية
بمشــاركات متميــزة للمعايري
والضوابــط الخاصة باملرشوع،
وبلغ عدد الطلبة املســجلني يف
األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي

منذ إطالقه يف شهر يونيو 2017
أكثر مــن  76ألف طالب وطالبة
من كافة مناطق اململكة ،بنســبة
زيادة  115%عن املســجلني يف
أوملبيــاد العام املــايض " إبداع
2017م " ،كمــا تجاوز إجمايل
أعــداد املرشوعات املســجلة يف
موقع إبداع  5،800مرشوع ،منها
أكثر من  2,600مرشوع للطالب
وأكثــر مــن  3,100مرشوع
للطالبات ،تأهل من بينها ملعرض
التصفيــة النهائية  102مرشوع
علمي ،تتنافــس يف هذه املرحلة
للفوز بأفضل  30مرشوعً ا علميًا،
ســعيًا لتمثيل اململكة يف مسابقة
معرض إنتــل الــدويل للعلوم
والهندسة " إنتل آيسف” "الذي
يقام يف الواليات املتحدة األمريكية،
ويعد " إنتل آيســف " من أعرق
املســابقات العلميــة الدوليــة
وأكربها ،ويستهدف طلبة املرحلة
ما قبل الجامعية ،ويشارك فيه ما
يقارب  1800مشــارك من أكثر
من  75دولة.

إدارة النشاط الطالبي بتعليم القصيم تشارك في فعاليات الجنادرية
شــاركت إدارة النشــاط
الطالبي باإلدارة العامة للتعليم
بمنطقة القصيــم يف فعاليات
جناح وزارة التعليم املشــارك
يف املهرجــان الوطنــي للرتاث
والثقافة "جنادرية ." 32
وقدمت اإلدارة عرب جناحها
عدة برامــج منها "الربوت" و

"برنامج جلــوب ،والعديد من
التجارب العلميــة ،التي أثرت
الزائــر باملعلومــات العلمية
ســواء يف التققنيات الحديثة أو
التجــارب العلميــة ،إىل جانب
عرض بعض النمــاذج العلمية
والرشح عليها للــزوار وإثراء
املعرفة لدى زوار املهرجان من
فئة الطالب والطالبات.

صحيفة
جامعة
القصيم

الملحق الثقافي بالقاهرة يوقع
اتفاقية مع األكاديمية العرب�ية
للعلوم والت�كنولوجيا

وقــع امللحــق الثقــايف يف
القاهرة الدكتور خالد بن عبدالله
النامــي ورئيــس األكاديمية
العربية للعلــوم والتكنولوجيا
والنقــل البحــري الدكتــور
إســماعيل عبد الغفار ،عىل آلية
القبــول والتســجيل للطالب
السعوديني الراغبني يف الدراسة
باألكاديمية بعد إعادة التوصية
من وزارة التعليم للدراســة بها
يف التخصصــات البحريــة ويف
محافظة اإلسكندرية.
وأوضــح الدكتــور خالد
النامــي يف ترصيح لــه عقب
التوقيع أن آلية القبول والتسجيل
التي تــم توقيعها مع األكاديمية
العربية للعلــوم والتكنولوجيا
تهــدف إىل مزيد مــن التعاون
املشــرك بني امللحقية الثقافية
واألكاديمية من أجــل االرتقاء
بمســتوى الطالب والعمل عىل
توفري سبل النجاح والتفوق لهم،
حيث تتمتــع األكاديمية وتتفرد
بتدريس التخصصات البحرية.
وأكد أن هــذا التوقيع يأتي
يف ظل الحــرص الدائم لحكومة

خــادم الحرمــن الرشيفــن
امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل
ســعود  -حفظه الله  -عىل دعم
الطالب وفتح العديد من املجاالت
والتعاون مع كــرى الجامعات
والكيانــات التعليمية صاحبة
التاريخ والســمعة الطيبة كي
يصبح لدينا خريج مؤهل وقادر
عىل تحمل املسؤولية تجاه وطنه
وأمته.
ومن املقــرر أن يبدأ قبول
الطالب السعوديني باألكاديمية
اعتبا ًرا من الفصل الدرايس الثاني
لهذا العام .2018 / 2017
ويف ســياق متصــل التقى
الدكتــور خالد النامــي عددًا
من عمــداء الكليــات بجامعة
اإلســكندرية املرصية ملناقشــة
عدد من الصعوبات التي تواجه
الطالب بتلك الكليات والعمل عىل
حلها بشــكل جدي مع مسؤويل
الكليات الذين أكدوا أنهم يسعون
دومً ا لتقديم التسهيالت للطالب
من أجل توفري املناخ املالئم الذي
يدفعهم للتفوق يف دراســاتهم
وحياتهم العلمية.

تعليم عنيزة ينظم منافسات علوم
القرآن والسنة النبوية
انطلقــت يــوم األحــد
املايض التصفيــات النهائية
ملنافســات علــوم القــرآن
الكريــم والســنة النبويــة
وعلومها عىل جائزة الشــيخ
حمد الحــركان ،التي ينظمها
قســم التوعيــة اإلســامية
بتعليم عنيــزة بمقر الغرفة
التجاريــة ،ويتنافــس يف
املســابقة طــاب مدارس
التعليــم العام مــن مختلف
املراحل يف مجاالت املســابقة
املتنوعــة ،تشــمل القــرآن
الكريــم وتفســره بفروعها
الثمانيــة والحديــث النبوي
الرشيــف وعلومــه بفروعه
الســتة ،والســرة النبوية
بفروعها الثالثة حيث شارك
 211طالبا ً من  49مدرسة.
وأكد مديــر تعليم عنيزة

محمــد الفريــح ،عــى أن
العناية بمثل هذه املســابقات
ينبع من اإليمــان التام بأن
القــرآن الكريم هــو كتاب
الله ،وهو دســتور أمتنا وأن
الســنة النبوية هــي املنهاج
املوجه لتعامالتنا وأخالقنا.
من جهتــه أوضح رئيس
قســم التوعيــة اإلســامية
عبدالله الغشام ،أن املسابقة
تهــدف إىل تقويــة ارتباط
طالب التعليــم العام بعلوم
القــرآن الكريــم والســنة
النبويــة ومبادئها وأخالقها،
والتعــرف عــى املناقــب
الرشيفة يف ســرة النبي صىل
اللــه عليه وســلم ،ودعمها
لكل مــا يعني عــى العناية
بالكتاب والسنة.
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مدير جامعة الطائف  :حريصون على دعم جودة
مخرجاتنا من الطالب والطالبات

أكد معــايل مديــر جامعة
الطائــف الدكتور حســام بن
عبدالوهــاب زمــان ،حــرص
الجامعة عىل دعم جودة مخرجات
فروعها يف املحافظات من الطالب
والطالبات.
ونوه معايل مديــر جامعة
الطائف خــال حواره مع طالب
الكلية الجامعية بمحافظة تربة،
إىل املزايــا العديــدة اإليجابية
املتوقعة للطالب بعد إعادة هيكلة
كليات الفروع التابعة للجامعة يف
محافظات تربة ورنية والخرمة.
وأوضــح معــايل الدكتور
زمــان أن إعادة هيكلــة كليات
الفروع ستسهم يف ربط أقسامها
وبرامجها األكاديمية مع األقسام
والربامــج النظــرة املقدمة يف
الكليات املوجودة يف املقر الرئيس

للجامعة بالطائــف ،مع ضمان
املرونة الكاملة الستحداث وإلغاء
التخصصات بحسب االحتياجات
الفعليــة للمجتمعــات املحلية
وسوق العمل يف املحافظات.
ّ
وبي معايل مديــر جامعة
الطائــف أن إعــادة الهيكلــة
انطلقت من توجه الجامعة نحو
مواكبة متطلبات سوق العمل يف
القطاعني الحكومي أو الخاص،
ســوا ًء يف املحافظات التي توجد
فيها الفروع أو يف اململكة عموماً.
ولفت معــايل الدكتور زمان
إىل أن إعــادة الهيكلة تيرس عىل
الجامعة تغيري مسميات أو دمج
األقســام أو الربامج األكاديمية،
وضمــان عمليــات التطويــر
والتوســع املســتقبيل يف إضافة
التخصصــات والربامج الجديدة

حسب الحاجة.
إىل ذلك عقــد معايل الدكتور
زمــان ،خالل زيارتــه الدورية
لفروع الجامعة ،لقــاءات عدة
يف الكلية الجامعيــة بمحافظة
تربة ،شملت االجتماع مع مجلس
الكليــة ،وعقد لقــاء مفتوح مع
أعضاء وعضوات هيئة التدريس،
إىل جانب لقــاء مع أعيان وأهايل
املحافظة من أولياء أمور الطلبة.
كما تفقد معايل مدير جامعة
الطائف حرم الكليــة الجامعية
بمحافظة تربة ،واطلع عىل سري
عمل املشــاريع الخاصة بإنهاء
احتياجات املقرات الجديدة التي
تشمل مباني القاعات الدراسية،
ومبانــي املعامــل واملختربات،
والخدمات املســاندة ،إضافة إىل
البنية التحتية واملرافق.

( )CEAاألمريكية ترفع تقري�ر العتماد برامج اللغة
االنجليزية بجامعة الحدود الشمالية
رفعت هيئــة اعتماد برامج
اللغــة اإلنجليزيــة األمريكيــة
( )CEAموخرا ً تقريرها النهائي
تمهيدا ً العتمــاد برامج اللغة يف
جامعة الحدود الشــمالية ممثلة
يف كليات الجامعة وعمادة السنة
التحضريية والدراسات املساندة .
وأوضحت الجامعة أن الهيئة
وافقت عىل خطة املراجعة الذاتية
املقدّمة ،واستكمال القسم إعداد
تقريــر املراجعــة الذاتية ،الذي
تــم تقديمه إىل الهيئة يف شــهر
مارس  2017املــايض .بدورها،
قامت هيئة اعتمــاد برامج اللغة
اإلنجليزيــة األمريكية ()CEA
بزيارة لجامعة الحدود الشمالية
واطلعــت عــى برامــج اللغة
االنجليزيــة بشــطري الطالب
والطالبات بمقر الجامعة يف عرعر
والفروع يف محافظــات رفحاء
وطريف والعويقيلة خالل الفرتة
من  17-11نوفمرب 2017م.
وأضافت  :قيّم الفريق الزائر
من هيئــة ( )CEAواملكون من
خمســة خرباء (رجلــن وثالث
ســيدات) برامج ومواد قســم
مهارات اللغة اإلنجليزية بالعمادة
بنا ًء عىل  44معيار جودة يف 11

التعليم

مجال يتع ّلــق بنواحي أكاديمية
ٍ
وإداريــة وممارســات مهنية
وغريها باإلضافة إىل أطالعه عىل
املعامل واملختربات والتجهيزات يف
مختلف املواقع .
مــن جانبــه  ,أوضح عميد
الســنة التحرضية والدراســات
املساندة الدكتور مقبل بن سالم
العنزي بأن زيــارة فريق العمل
األمريكي كانت مثمــرة وبناءة
حيث أرســل الفريــق تقريره
النهائــي مؤخــرا ً وكان إيجابيا ً

جدا ً ولله الحمد باستثناء بعض
املالحظات والذي تعكف الجامعة
حاليا ً عىل اســتكمال إعداد ملف
التقييم النهائي الذي ســيقدم يف
اجتماع الهيئة العامة يف شــهر
أبريل القــادم من هــذا العام
2018م, ،موكــدا ً أنه ســيكون
بعد ذلك الجامعة قد اســتوفت
متطلبات االعتماد الدويل لجميع
برامج قســم اللغــة االنجليزية
يف عمــادة الســنة التحضريية
والدراسات املساندة.
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مدير جامعة أم القرى يكرم المشاركني في ورشة
عمل لجنة التوعية بأضرار التدخني بإمارة مكة
كرم معايل مدير جامعة أم
القرى الدكتور بكري بن معتوق
عســاس املشــاركني يف أعمال
ورشــة العمل للجنة الرئيسة
للتوعيــة بــأرضار التدخــن
بإمــارة منطقة مكــة املكرمة
التي نظمتها وكالة الجامعة لـ
13جهة حكومية وخريية بمكة
املكرمة بعنوان " تقييم املنجزات
وتحديد الربامج وآليات تفعيلها
" وذلك بقاعــة تدريب عمادة
التطويــر والجــودة والنوعية
وعرب الدائرة التلفزيونية املغلقة
بقاعة اجتماعــات كلية خدمة
املجتمع والتعليم املستمر بشطر
الطالبات بالزاهر.
وأكد وكيل الجامعة رئيس
لجنــة الدراســات والتخطيط
باللجنة الرئيسة للتوعية بأرضار
التدخــن الدكتور يــارس بن
سليمان شوشــو أنه تم تقديم
مقرتح بأن يكــون هناك خطة
اســراتيجية ألعمال اللجنة كي
ال يكون هناك تضارب يف أعمال
الجهــات ذات العالقة باللجنة
خدمة لهذا الشــعار وأيمانا ً من

الجميع لتفعيله بالشــكل الذي
يليق بمكانة مكة املكرمة مبينا ً
أن الهدف من انعقاد الورشــة
يأتي لالســتفادة مــن أفكار
وخربات أعضــاء اللجنة وكذلك
كوكبة أعضــاء هيئة التدريس
بالجامعة .
وثمن معايل مدير الجامعة
الدكتور بكري عســاس الدعم
الذي توليه القيادة الرشــيدة -
أيدها الله -للجامعة مما ساهم
يف تقديــم رســالتها التعليمية
والبحثية وكذلك املجتمعية تجاه

مجتمعها كما ثمــن توجيهات
مستشــار خــادم الحرمــن
الرشيفني صاحب السمو امللكي
األمري خالد الفيصل أمري منطقة
مكة املكرمة للربامج واالنشطة
التي تقدمهــا الجامعة بمقرها
الرئيس وفروعهــا التي تغطي
نطاق واسع ملنطقة مكة املكرمة
والتي تشمل محافظات الجموم
 ،والليث ،وأضم  ،والقنفذة  ،الفتا ً
إىل أن استضافة وكالة الجامعة
لورشــة العمل يأتــي تفعيالً
لرسالة الجامعة املجتمعية .

مدير جامعة حائل :جائزة الملك سلمان عظيمة
بموضوعها قوية بمنافستها
قال معايل مديــر جامعة
حائل الدكتور خليل بن إبراهيم
الرباهيم َّ :
إن القرآن الكريم هو
األصل الذي تســتمد منه الدولة
نظامها وأحكامها.
وأضــاف يف ترصيــح له
بمناســبة الــدورة العرشين
للمســابقة املحلية عىل جائزة
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز لحفظ
القرآن الكريم وتالوته وتفسريه
للبنــن والبنــات  :إن القرآن
الكريم هو املصدر األول للترشيع
اإلســامي ،فقد اســتمد نظام
الحكم يف اململكة ســلطته من

كتاب الله تعاىل وسنة نبيه صىل
الله عليه وسلم ،وانطالقا ً من هذه
األهمية الكبرية اهتمت القيادة يف
بالدنا بالقــرآن الكريم اهتماما ً
كبريا ً منذ عهد امللك املؤســس
عبدالعزيز بــن عبدالرحمن آل
ســعود  -رحمه الله  -إىل عهد
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-
حفظه الله  -الذي يرعى "جائزة
امللك ســلمان املحليــة لحفظ
القرآن الكريم وتالوته وتفسريه
للبنني والبنات" .
وأشار معاليه إىل أن جائزة
امللك ســلمان املحليــة لحفظ

القرآن الكريم وتفســره للبنني
والبنات من مظاهــر اهتمامه
الشــخيص  -أيده الله  -بحفظ
القرآن الكريــم وتالوته ،ملا لها
من ربط الشبان والفتيات بكتاب
الله عز وجل حيث تستمد هذه
املسابقة أهميتهما من موضوعها
املتمثل برعاية حفظة كتاب الله
من الجنسني ورعايتهم واالهتمام
بهم ،مؤكدًا حرص الجامعة عىل
إقامة املســابقات بني الطالب
والطالبــات يف حفظ أجزاء من
القرآن الكريم من خالل أنشطة
الكليات وعمادة شؤون الطالب.
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أسباب خفية لالكت�ئاب

عبدالرحمن الشنقيطي
طالب كلية اإلقتصاد
واإلدارة

االكتئاب طامة من طامات
العــر التي رضبــت البرشية
بقــوة يف العقــود األخــرة,
وهــو هبوط يف املــزاج يصيب
الفــرد نتيجة لعوامــل داخلية
أو خارجيــة أو االثنــن معاً,
والنتيجة دخول اإلنسان يف هالة

أهمية االلتحاق بربامج
الدراسات العليا

د .علي بن ابراهيم الالحم
وكيل عمادة الدراسات العليا
للقبول والتسجيل

يعد التعليــم الجامعي من
أهم املواضيع الحيوية والتي لها
دور بارز لتنمية املجتمع معرفيا
وعلميا ،إضافة إىل أنها تعد من أهم
االستثمارات يف الطاقة البرشية ابتدآ
من الفرد وصوال للمجتمع بمختلف
مستويات .فالتعليم الجامعي يربز
شخصيةالطالبويحققتطلعاتها
والتــي تحقق أهــداف التعليم
الجامعي التنموية ضمنيًا .من أكثر
املجــاالت اهتما ًما وأبرزها تطلعً ا
هو االلتحاق بربامج الدراســات
العليا وذلك ألن فيه اســتمرارية
للمنهل العلمي واألفق املعريف من
خالل التعمق يف التخصص والذي
يبدأ فيه الرتكيز أكثر عىل العمل
املنظم واملنحــر عىل اهتمامات
بحثية محددة .الدراسة يف برامج
الدراســات العليا تعمل عىل أن
يظهر الطالب مشبعا علميا وعميقا
بحثيًا نحو بلــوغ اإلبداع والتقدم
العلمــي والقدرة عىل املنافســة
ومجاراة الواقع بأســاليب بحثية
تخدم النهضة املعرفية .يســهم
البحث العلمي يف زيادة خربة طالب
الدراسات العليا من خالل القدرة
عىل الوصف والتفســر والتقويم
والدحض والتفنيد وغريها والتي
تصاغ بشكل متقن يف أطروحته
والتي يقدم فيها عصارة ما توصل
إليه بصورة واضحة نقية بني يدي
القارئ.

ســوداء من الحــزن واإلحباط
تعيقه عن اإلنتاجية ,وليست كل
أسباب االكتئاب واضحة وممكنة
التشــخيص للوهلــة األوىل بل
هناك أســباب خفية قد ال ترتبط
مبارشة باالكتئــاب كحالة ,بل
ترتاكم وتتبلــور بمرور الوقت
لتفرز االكتئــاب كنتيجة ،ويعد
التسويف أحد أهم هذه األسباب
إذ يقوم اإلنســان بتأجيل مهامه
حتى تتضخــم وتتعقد بمرور
ّ
يبــت يف إنجازها
الوقت ،وحني
يفاجــأ بحجمها الكبــر الذي
ظهر نتيجة مماطلته املســتمرة
فيصاب باالكتئــاب ،ولعلنا نجد
يف هذا تفســرا ً لحالة االكتئاب
والضيــق النفــي التي تصيب
العديد مــن الطــاب يف فرتة
االختبــارات النهائية ،فالطالب
ال يداوم عىل املذاكرة واملراجعة

التفاؤل
أ .أسامه أحمد المالك

بشكل مســتمر ،بل يرتك ما كان
عليه مدارســته ثم يأتي يف ليلة
االختبار يريد أن يســتوعب كل
ما تركه خالل أســابيع طويلة!
والشــك أن هذا صعــب للغاية
وســيضع الطالب تحت ضغط
نفيس هائــل والنتيجــة لذلك
هي االكتئــاب والحزن .الحظ
أن األمور هنا تســر بشــكل
متسلســل فنحن أمام مجموعة
من األســباب كل منها يؤدي إىل
نتيجة ،وكل تلك األســباب بدأت
بالتسويف وانتهت باالكتئاب ،إن
املهام ككرة الثلج التي تتدحرج
وتتضخم أثنــاء نزولها إىل بطن
الوادي ،وكل ما كربت تلك الكرة
كانت أشد رضرا ً و أدعى لألذى
ملن تصدمه ،وكذلك التســويف
فهو يجعل املهــام تكرب وتتعقد
بمرور األيــام أضف إىل ذلك أن

إنسانية إنسان

الــحــــنـــــيــــــــن

مدير إدارة وحدة العالقات

أ .ابتسام منصور العمرو

واإلعالم بكلية الرتب�ية

كلية العلوم واآلداب

الحمد الله حمدا ً يليق به.
بالنظــر إىل جوانب الحياة
هناك جانب مرشق دائما ً ولكن
يتجاهله الناس ألنهم ال يرغبون
انتظار فرج الله،
التفــاؤل خــر ..لقد حث
االسالم عىل التفاؤل يف مواضع
عــدة باألحاديــث والســنة
فالرسول صىل الله عليه وسلم
من صفاته التفاؤل ،وكان يحب
الفــأل ويكره التشــاؤم ،ففي
الحديث الصحيح عن أنس ريض
الله عنه عن النبي صىل الله عليه
وسلم قال (:ال عدوى وال طرية،
ويعجبني الفأل الصالح :الكلمة
الحســنة) متفق عليه .والطرية
هي التشاؤم.
وبالنظــر إىل الوضع العام
للمجتمع من عجلــة يف أمرهم
وعدم قدرتهم عىل الصرب فنعلم
أنهم تجاهلوا التفاؤل الذي هو
خري لنا يف أمورنا كلها فلنجمع
الحمد عىل كل حال ويف كل أمر
من أمور الحياة ..نحن نردد يف
كل صالة سمع الله ملن حمده..
إنه لفضل عظيم أن يســمع الله
حمدنا ويرى صربنا ونستشهد
يف تفــاؤل حبيبنــا املصطفى
محمدا ً صىل الله عليه وسلم

الذهن سيضغط عليك باستمرار
طاملا أن هنالك بعض املهام غري
املنجزة ،قد تالحظ أنك ال تشعر
بالسعادة التي كنت تتمناها حني
تخرج مــع أصدقائك عىل الرغم
من تظاهرك بعكس ذلك أمامهم
حيث أن هنالــك بحث ألزمك به
األســتاذ الجامعــي وعليك أن
تســلمه يف اليوم التايل وأنت لم
تنجزه بعد ،ســيؤرقك التفكري
بني أصدقائك يف هذا البحث ولن
تتمكن من قضاء جلســة سعيدة
معهم.
الفــوىض وغيــاب الرتتيب
من األســباب الخفية لالكتئاب،
فالنفــس البرشيــة جُ بلت عىل
االنســجام مع التنظيــم ،واذا
غاب التنظيم وحرضت الفوىض
يُصاب الذهن بالتشــتت وعدم
القدرة عىل ترتيــب األولويات

واملهــام ،وبالتايل مــن املرجح
أن يدخــل يف حالة من االكتئاب،
وتستطيع التأكد من كالمي حني
تقوم برتتيب غرفتك الخاصة أو
ترتيب امللفات يف جهازك وحذف
ماال تحتاجه منها ،وسرتى الفرق
يف نفسيتك بنفسك.
آخر األسباب التي سأتناولها
يف مقايل هي الفكر املادي ،والفكر
املادي يمثــل العقيدة اإللحادية
التي ترفــض كل صنوف الغيب
وامليتافيزيقيــا وتكتفي بالواقع
املشــاهد وامللموس ،وال يخفى
عليكــم أيها األحبة أثــر الدين
والروحانيات عىل االســتقرار
النفيس والوجداني لإلنســان،
إن الفكــر املــادي يرفض كل
هذا ويعتربه مــن قبيل الخرافة
والوهم ،وبذا يفقــد امللحد أحد
أهم أسس السعادة وهي اإليمان

بالنبهانية

تحجرت حــروف الهجاء فلم
يعد للقصيــد بالغته .تراكمت كل
املعاني وتثاقل الكالم مضاجعه
اكتحــل كاحيل مــن غرابيل
الزمان وماضيه
تكرست آخر شــظايا قنينة
السالم ورسالته
وغادرت طيور اللقلق..
واصفرت أشجار التوت وزهور
العنبق
وتمــردت حناجر وأســلحة
املعتق
فخالط الحابــل النابل إىل أن
تفجر وتوهج
فعالم السالم وجوهر األمان بدا
مخيفاومرعبا
رواية العشق الكبري توادعت إىل
أن حل الرحيل
فهل مــن باق يجيــد جمع
الشظايا لو تفرقت ؟
نحفه بورد الياسمني..
فيختار أن يرى شوك الساق
عن ريح العبري..
وتجرحنا األيادي...
ولكن نصف الــكأس يملؤه
الحنــن ..ألمة عربيــة خليجية
يطهرها رشع ودين..
فبرت اآلالم وإن كان دواء للداء

بالله.
لطاملــا كان اإليمــان طوق
النجاة من العديــد من األزمات
النفســية ،إيمانك بأن هناك قوة
عادلة ومطلقة تحكم هذا الكون
وتريد الخري للبرش ،وأن املجرم
الــذي ظلمــك واغتصب حقك
لن يفلــت بفعلتــه ،وأن العدل
اذا غاب يف محكمــة الدنيا ففي
اآلخرة محكمة سماوية قاضيها
هو الله ســبحانه وتعاىل الذي ال
يخفى عليه دبيب النملة السوداء
يف الليلة الظلماء .إن االيمان بأن
هناك ربا ً يدبر األمر ويستجيب
الدعاء ويســمع نداء املستغيثني
لهــو كفيل بــأن يعيننا عىل أن
نصرب عىل قســوة هــذه الحياة
ومآسيها ،و أن نعوّ ل عىل اآلخرة
وما فيها من عدل وحســاب إذا
ضاع حقنا يف هذا العالم.

مفجع أليم ،فرتك األمور ســاقية
كاملاء الزليل..
والســر نحو املجد مع فكر
متخلف عديــم ..ورحلة الصقور
تحمل حمامة زاجل أمرعقيم..
ندعو للهدى وال نهدي األحبة
رغم األنني فالدنيا مفاتن ومغارب
وثورة براكني..
ودراســات وخطط من آالف
السنني..
وقهقهات ضحك منغمة باللعن
والتدسني..
فرســالة ورد معطر وكلمات
املسرتسل..
وعطايا املحاكي ودعم الكالب..
والتطرف والتكهن والتعاطي..
كخمر يشــوق لنا يف نصف
الليايل
كعاشق مهيم بحب مستنقع
مدمم..
هــي روح الخيانــة تبدو
كالرحيل املؤجل..
فلو حــان الرحيل ملا أذهاننا
تستنكر؟
فلو طــاب البقــاء لعافتنا
أشجار السواك...
فقبــور الشــهداء ورائحة
الدماء ووقود القنابل..
لم ينس ولم يتغري..
ولو جرحت أيادينا من شوكة
املقبب..
 فقطف الرشي يزرع لنا ورد
إكليل محبب..

وإن تعالــت كل األصــوات
يبقى صوت الله املوحد..
فله نرفع األيادي ولو جهلنا
املستقبل املودد..
فنظرياتهــم ورؤياتهــم
وخططهــم أمامــه تخضع بكل
تجدد..
فيا إلهي فيا إلهي فيا إلهي..
جفت كلمات العتاب ونزفت
جروح الكالم..
وبقت راية التوحيد أجمل ما
نحمل يف قلوبنا ونمجد..
فأدم قلوبنا نحــوك تحمد
وتشكر..
وثبت أذهاننا بدينك وسالمك
وحكمك املطهر..
واحفظ لنا قــرة أعيننا والة
أمرنا
سلمان فمحمد لهم الطاعة
والسمع املوحد..
ولرتابك ياوطني أجمل طرب
وأطهر قصيدة..
فأنت روح ستنزف روحي له
مادمت حيا..
يــا أجمــل علــم أقبلــه
صبحا وأشدو به ليال..
فأنت قصة العشق التي غلبت
قيس وليىل..
وأنت لوحة الفن التي جهلت
وصفها  ..وأنت القصيدة التي لم
تقبل نقدها..
وأنت الكلمــة التي خجلت
منها حروفها..

أ .ريهام حمد الخلف
شؤون الطالبات في كلية
الصيدلة بعنيزة

أن تحيا بمســمى إنسان ليس
رشطا ً لكي تحمل شيئا ً منها سواء
أح ُرفها األبجدية
ٌ
ٌِ
وســن !! اإلنسانية
ألف ونو ٌن
كالروح للجســد كيف هو جسد
بــا روح..؟! قد تُجرد الحياة يف
عجلتها البعض من اإلنســانية
غرقــا ً وإنغماســا ً يف الحيــاة
وانجرافا يف معظــم التيارات..
ً
وقفــة مع الذوات..
تحتاج فيها
كن مع الطفــل قلبا ً رحوما ويدا ً
ً
حانية عطوفة ومع قريبك إنسانا
يقض مضجعــك ما يؤملهم ومع
كبري السن ندا ً و عونا ً عىل شيبة
الســنني ومع صاحبك له درعا ً
حصينا وعضدا ً ال يميل و مع ذي
الحاجة مقداما ً وفرجا ً قريبا و مع
كل من حولك إنســانا تجرد من
 ...األلقاب والدرجات والطبقات
والتصنيفات ..فما يؤملهم يؤملك
وما يُســعدهم مــن الطبيعي
يســعدك هنا ...تكمــن الروح
اإلنسانية وتتحىل بأجمل الحُ لل..
ٌ
جميلة جدا ً اإلنســانية واألجمل
ُ
منها أن تحمل لجميع البرش
ليس الســم دون اآلخر وال مكان
دون مكان..
*فانرش عَ بق اإلنســانية يف كل
مكان ألنفاسك فيها عبري *

صحيفة
جامعة
القصيم

أبعد من االعتذار
معالي المدير

رأي
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القراءة منهج
حياة
دالل نايف الفهيد
طالبة كلية الصيدلة

د .عبدالعظيم العتيبي
رئيس قسم الرتب�ية البدنية

يف مقالة سابقة أشار أ.د فهد
الضالع إىل جانب مــن متطلبات
الشــخصية القيادية والتي قد ال
يدركها الكثــرون لطبيعة العمل
الرسمي ،فأثار خلق االعتذار لدى
معايل مديــر الجامعة والتأكد عىل
تلك القيمة الغائبــة عنا يف حياتنا
الخاصة والعامة.
وحيــث أني أعمــل ميدانيا
كرئيس لقسم الرتبية البدنية وعلوم
الحركة ،فقد وجــدت الحديث ذا
شــجون ،واطلعت عىل ما يحسن
ذكره ،ويرشف التنويه إليه مما كان
له أثر كبري عىل إنســان الجامعة،
ومسؤوليها ،وخريجيها.
ويف هــذه الصــور أود ذكر
موقف يؤكــد ذلك الخلــق وتلك
القيمة ،ففي منتصف العام الحايل
أنهى بعض طالب قســم الرتبية
البدنية وعلــوم الحركة برنامجهم
وأصبحوا خريجني وهــذا اليزال
طبيعيا يف العرف الجامعي.
ولكــن األجــدر باإلشــارة
واألجدى يف سياق التنويه هو ذلك
املردود اإلنســاني والقيمي الذي
قاده معايل مدير الجامعة بنفســه
مشكورا فوقف عىل إنهاء اإلجراءات
الرسمية ،ليتسلم الطالب وثائقهم
يف وقت قيــايس لم يكونوا ليحلموا
بــه أبدا.فجاء اهتمامــه ليعكس
حزم املســؤول ،واحرتامه ألعمار
هؤالء الطــاب وتســابقهم عىل
الوظائف املتاحة فيسبقوا غريهم.
ويتم توظيف ثمانية من خريجي
الجامعة ،يف قــراءة للواقع تنم عن
رشف ،وتقدم ،ومبادرة ،وإحساس
باملســؤولية ،مما كان له أثر كريم
عىل األهايل ،ونفوس الخريجني.
إن هذه الروح الوثابة يف عطاء
معايل مدير الجامعة لتعطي انطباعا
لنا جميعا بمــا يجب أن نكون من
حيث اإلنجاز ،وإنهاء كافة الحقوق
املتعلقة بنا لنشعر االنسان بقيمته؛
ومن ثم ندير عجلة الوطن بصورة
أرسع وانفع ،والشكر موصول اىل
سيف الشؤون التعليمة يف الجامعة
والفهد يف عمادة القبول والتسجيل
ومنسوبيها ،والسامي بكلية الرتبية
ومنســوبي الكلية ،ال حرمكم الله
األجر.
خاطرة رياضية ميدان العمل
غري ميدان القول

الطالب هم من يقود ُدفة تحقيق رؤية 2030
عائشة ذياب شباب المطريي
باحثة دكتوراه تخصص
أصول الرتب�ية

سيكون اليوم الخامس والعرشين
من شــهر أبريل لعــام 2016م
يوما تاريخيا يف مســرة اململكة
العربية السعودية ،حيث يؤسس
لنقلة نوعية وقفزة تطويرية هائلة
لحــارض ومســتقبل اململكة .إن
إعالن رؤية طموحة وخالقة مثل
هذه الرؤية يعد فخرا لكل مواطن
ومقيم يف بلد اإلسالم والسالم ،بلد
يبنى عىل مجتمع حيوي واقتصاد
مزدهر ووطن طموح.
الشــك أن االنتقــال إىل دولــة
االستثمار ودولة التصنيع ومواكبة
املســتجدات يف مجــال الطاقة
املتجددة يعد تحديا كبري ،وطموحا
عاليــا ،يحتاج إىل همــة عالية،
وتفان كبري ،ونحن (السعوديون)
قادرون بمشيئة الله عىل تحقيقه.
و لكل منــا أدوار شــتى تجاه
هــذه الرؤية ،ولــكل دور منها
مهامه وواجباتــه ،فللقائد دور،

وللمهنــدس دور ،والطبيب دور،
واملعلم دور ،والطالب دور وغريها
ِ
بالتكليف
من األدوار ، ...والشعور
تجاه تلك األدوار والقيا ِم بواجباتها
هو مــا يعرف به املســؤولية يف
عمومها ،ويعرف صاحبها بالفرد
املســؤول .وا ُملتمعن لهذه الرؤية
يجد أنهــا اعتربت الشــباب من
املحاور الثالثة الرئيسة التي تعتمد
عليها البالد يف تحقيق الرؤية..
ويف رأيــي ،يمثــل الطالب حجر
الزاوية للرؤية ،والطاقة املتجددة
للتطوير والبناء ،ويعترب الشــباب
أساس العملية التطويرية ،واملفعل
الحقيقي لهــذه الرؤية ،وأهدافها
وبرامجها التنفيذية .حيث ينبغي
إعــادة صياغــة أدوار الطالب
لتواكب تطلعات الرؤية السعودية
الجديدة.
وقــد اســترشفت وزارة التعليم
هذا الدور الكبــر الذي يقع عىل
عاتق الطــاب يف تحقيق أهداف
الرؤية بوصفهم مواطنني فاعلني
ومؤثرين؛ لذا أقرت وزارة التعليم
العديــد من املبــادرات والربامج
التي تهدف لبنــاء الطلبة وتعزير

قدراتهم وإبداعاتهم.
لذا يظهر تساؤل مهم :ما املتطلبات
واملهــارات الــازم أن يتحىل بها
الطالب سعيا ً لتحقيق الرؤية؟
يحتاج الطــاب إىل زيادة تأهيل
ولو كنت أرى إعادة تأهيل لو صح
التعبــر ،التأهيل املطلوب اجراءه
للطالب يجب أن يشتمل عىل ثالثة
جوانــب :تأهيل معــريف -تأهيل
مهاري -تأهيــل وجداني .حيث
يرتكز الجانب املعريف يف تزويدهم
باملعلومــات واملعــارف يف كافة
مجاالت الرؤيــة وأقرتح أن تكون
هناك قاعدة بيانــات لكل قطاع
يف الدولة يُتيح لهــم االطالع عىل
االحصائيات واملؤرشات الرضورية
يف البحوث والتثقيف العلمي .أما
ما يخص التأهيل املهاري فأرى أن
يهتم التعليم باملجاالت السلوكية و
أن يتم دمج التدريب مع التعليم،
باإلضافة لتفعيــل التعليم املهني
خالل ساعات الدراســة .ويف ما
يخص التأهيل الوجداني فالعبء
أكــر حيث يلــزم تزويد الطالب
بالقيم اإلســامية والوطنية وما
تحتمه من مســؤولية تجاه الدين

والوطن .أيضا ً االهتمام بقيم عديدة
يتطلبها هذا العرص مثل قيم العمل
املهنــي والحــريف ,وثقافة العمل
التطوعي .مــع التأكيد عىل غرس
هذه املفاهيــم وهذه التوجهات يف
عقول الناشئة منذ مراحل التعليم
األولية ورعايتهم وتوجيههم نحو
االحتياجات الحقيقية لهذه الرؤية
مع تطور مراحلهم الدراسية.
ولكي يواكب الطالب هذه الرؤية
الخالقة يلزم أن تقوم املؤسســات
التعليمية بدورهــا الفاعل يف هذا
اإلطار ،وغريها من جهات التدريب
وتأهيل الكفــاءات الوطنية .بهذه
الطريقة نضمن تحــوال حقيقيا
وشامال يحقق الغاية السامية لهذه
الرؤية.
يف الختام سيكون بإذن الله طالبنا
قادريــن عىل تســيري الدُفة نحو
تحقيق الرؤية .فكــم يحلم كثري
ً
مساحة كافية من
من الطلبة بمنح
الحرية يف حمــى التوجيه ،بحيث
يكــون لرشيحة الطلبــة اهتمام
ُ
ينعكــس يف تفعيل هذه الرشيحة
هائلةٍ
ٍ
قادرة عىل
املعبأ ِة بطاقــات
العطاء بمختلف أشكاله وألوانه.

لتثقيف الفرد وتوعيته ونقله
من مســتنقع الجهــل والظالم
الفكري إىل النور والعلم وبالتايل
إىل مرحلة النضج الفكري وتكوين
شخصيته مما ينتج عنه حكمة يف
تعامله مع مواقفه ومسؤولياته
كمــا إن القــارئ يتصف
بمرحلة االتزان والوعي الفكري
ولكل من يتابع أو يتأمل واقع
املجتمعات العربيــة أصبح من
النادر وجــود من يقرأ يف األماكن
العامة أو استغالل أوقات االنتظار
بالقراءة
ومن املهــم معرفة أن العربة
ليســت بالكم من القــراءة بل
بالكيف وطرق اختيارك للكتب .
وكما قــال الربوفيســور
تشومسكي عن تويرت
 بســبب رسعة وســهولة
الحصول عىل املعلومة الذي وصلنا
إليه ،أصبح الطــاب ال يهتمون
بـــالقراءة يف املراجع والكتب أو
حتى البحوث العلمية  ،فقط يبحث
عن املعلومة التي يريدها ويحصل
عليها مبارشة وهذا خطأ كبري
القــراءة واالهتمــام يف
التفاصيل مهم جــدا ً .[املعلومة
العلمية متاحة لنــا جميعا ً لكن
نحتــاج للوصــول إىل املعرفة
العلمية وهذا ما يحتاج منا قراءة
ومناقشة أكرب ملا نتعلمه ]
ومن املبادرات الرائعة لتنمية
ثقافــة القراءةوالتــي تعد أهم
املبادرات الثقافية واالجتماعية يف
القصيم
تتجهز املنطقة تحت رعاية
أمــر منطقة القصيــم إلطالق
معرض القصيــم األول للكتاب؛
ليكون مهرجانًا ثقافيًّا لتشجيع
أهــايل املنطقــة عــى القراءة
واإلطالع.

تفاعالت األدوية

ياسر الحسن
طالب كلية الصيدلة

تفاعالت األدوية من املواضيع املهمة
لضمان فاعلية الــدواء وتاليف اآلثار
الجانبية له وعدم حدوث انتكاســة
للمرىض.

فمثالً ماذا يحدث إذا رشبت الشــاي
بعد تناول الدواء ،أو إذا تناولت أكثر
من دواء يف نفس الوقت ،هل ستؤثر
هــذه األدوية عىل مفعــول األدوية
األخــرى بالســلب أو اإليجاب ،وما
تأثــر رشب الحليب مثالً عىل بعض
األدوية؟.
أوالً :تفاعــات األدوية مع بعضها
البعض:
قد يكون الشــخص مصاب بأكثر
من مرض يف نفــس الوقت ويتناول
أكثر من دواء وهذهاألدوية بالتأكيد
لها تأثري عىل بعضها مما ينتج عنه:
مضاعفة فاعلية الــدواء ،تاليش أو
نقص يف فاعلية الدواء ،وعدم التأثري،
وفقا ً لتقرير نــره موقع “كل يوم
معلومةطبية”.

ومن بني هذه التفاعالت:
– تناول الســيدات املضاد الحيوي
مع حبوب منع الحمــل :الكثري من
السيدات يتناولون حبوب منع الحمل
بانتظــام ولكنها تصدم عندما تعلم
أنها حامل وتكون يف حرية من أمرها
وكيف حــدث ذلــك ،والحقيقة أن
هذه السيدة قد تكون أصيبت بنزلة
بــرد وتناولت مضــادًّا حيويا ً مثل
األموكساسيللني وهذا املضاد يؤدى
إىل نقص امتصاص منع الحمل من
األمعاء مما ينتج عنه ضعف املفعول.
– تناول األسبريين مع مضادات تجلط
الدم مثــل الوارفارين أو الكومادين:
كما نعلم أن األســرين يزيد سيولة
الدم وتناوله مع مضادات التجلط أو
التخثر سيزيد من فاعليتها.

– تناول أقراص الفحــم مع أدوية
القلــب :أقراص الفحــم مثل دواء
ديسفالتيل وهي تســتخدم لعالج
االنتفاخ ألنها له القدرة عىل امتصاص
الغــازات تؤدى إىل نقــص فاعلية
األدويــة؛ ألنها ســتعمل أيضا ً عىل
امتصاص هذه األدوية وعدم استفادة
الجسم منها؛ مما يؤدى إىل انتكاسة
مرضية.
ثانيــاً :تفاعالت األدويــة مع الغذاء
واملرشوبات :كثريا ً ما تحذرنا أمهاتنا
من تنــاول األدويــة والعقاقري مع
املرشوبــات الغازية أو الكافيني فهل
تعرف الســبب؟ اإلجابة أنه لوحظ
أن هناك بعــض األطعمة قد تزيد أو
تنقص من فاعلية األدوية مثل:
– رشب الشــاي مع البنادول :فقد

لوحظ أن رشب الشــاي مع البنادول
يزيد مفعوله بنسبة .%40
– رشب الشــاي مع تناول أقراص
الحديد :قد يكون هنا شخص مريض
باألنيميا ويســتخدم أقراص الحديد
كعالج أو قد تكون أيضا ً سيدة حامل
تتناول الحديد كمقوى للدم ،ومع رشب
الشاي مع أقراص الحديد لوحظ أن
مادة التانني التي يحتويها الشاي تقوم
برتسيب الحديد وتمنع امتصاصه مما
يؤدي إىل تالىش مفعوله.
– لوحــظ أن الحليب بمــا فيه من
كالســيوم يتفاعل مع التيرتاسيكلني
ويرســب مادة صفراء عىل أســنان
األطفال تؤدي إىل ضعف نمو األسنان
والعظام لذا فإن الترتاسيكلني ممنوع
يف معالجة األطفال.
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بمشاركة أكرث من  150طالبة من  30كلية

مدير الجامعة يفت�تح فعاليات "يوم الطالبة" ويشيد بالجهود المبذولة
افتتح معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود
مدير الجامعــة ،فعاليات يوم
الطالبة تحت شــعار "إبداع..
وتميــز" ،الذي نظمتــه عمادة
شــؤون الطالب ممثلة بوكالة
العمادة ألنشــطة الطالبات يوم
االثنني املوافــق 3جمادى الثاني
1439هـ ،بمشــاركة  30كلية
ملــدة ثالثة أيــام ،حيث احتوى
املعرض عــى أكثر من  31ركنا
متنوعا داخل أروقته ،بمشاركة
أكثر مــن  150طالبة باألركان
التعريفية ،وبإرشاف حوايل 40
مرشفة من مختلــف الكليات،
فضال ً عن  36مرشوعا من إعداد
الطالبات.

الداود يوجه بتقي�يم
مثل هذه المعارض
ورصد جوائز للمشاركني
فيها تقدير ًا لجهودهم
وتعزي�ز ًا للتنافس بني
الكليات
وتفقــد "الــداود" أجنحة
املعــرض وأركانــه واطلع عىل
نماذج من املعروضات ،مشــيدا
بما شاهده من جهود مبذولة من
جميع كليــات البنات بالجامعة،
ومؤكدا عىل أن ما شــاهده من
نشاط من الطالبات يبث الحماس
يف نفــوس منســوبي الجامعة
ويدفعهم للعمل بشكل إيجابي.
ووجــه "الــداود" خالل

جولته يف املعــرض بتقييم مثل
هــذه املعارض ورصــد جوائز
للمشاركني فيها تقديرا للجهود
املبذولة وتعزيــزا للتنافس بني
الكليات املشاركة ،كما قدم شكره
لجميــع الطالبات وأعضاء هيئة
التدريس ومنســوبي الجامعة،
الذين قاموا بهــذا العمل يف يوم
الطالبة الذي يعترب يوم عز وفخر
لكل طالبة علــم وذلك بتعزيز
األنشطة الطالبية لهن.
ومن جهتها أكدت الدكتورة
أمل أحمد الربيش وكيلة عمادة
شــؤون الطالب أن يوم الطالبة
هو محفل كبري بجامعة القصيم،
حيث اجتمعت هــذا العام ألول
مرة أكثر من  24كلية من كليات
البنــات يف مــكان واحد تحت
مظلة مناسبة واحدة ،وأوضحت
"الربيــش" أن الطالبــات
عرضن إبداعاتهــن الفنية من
رسم وأشــغال يدوية وتصوير
واخرتاعــات وبحوث وغريها من
اإلنجازات وقدمت شكرها لجميع
من عمل أو شــارك إلنجاح يوم
الطالبة..
وتضمن املعــرض  31ركنا
متنوعــا خصصــت ملرشوعات
الطالبات أو للتعريف بالكليات
املختلفــة وأقســامها وبعض
مشــاريعها بإرشاف كامل من
الطالبات وأعضاء هيئة التدريس
بكل كلية ،حيث عرض ركن كلية
العلوم واآلداب بعيــون الجواء
بعض العروض العلمية ،وقدمت
كلية التأهيل الطبي بروشورات
توعوية ،يف حــن عرضت كلية

العلوم واآلداب باألســياح بعض
العــروض العلمية يف تخصص
الفيزياء ،وقدمت كلية الصيدلية
بربيدة لوحــات توعوية باملجال
الطبي..
كما تواجدت كليــة العلوم
واآلداب برضيــه والتي قدمت
معلومات ثقافية عربية ومشهد
لويل العهد صاحب السمو امللكي
األمري محمد بن سلمان ،وعرضت
كليــة العلــوم واآلداب بالرس
أشغاال فنية للطالبات ،وعرضت
كلية الخدمات التعلمية رسومات
فنية مرسومة بالرصاص وركنا
للطالبات ،وتــم تقديم منوعات
عن عروضهم الفنية وقدمت كلية
التمريض التوعية الفكرية ،كما
قدمت كلية الرتبية ركن نصائح
للمرأة.
وعرضت كليــة التصاميم
أعمــال الفنانات التشــكيليات
وتصاميم األزياء النسائية ومنها
ما هــو مقدم كرســالة تخرج,
وعرضت كلية الطــب والعلوم
الطبية بعنيزة رسائل طبية تعنى
بطبيعة جسد املرأة ،وقدمت كلية
الرتبيــة "باإلســكان" زخارف
تشكيلية ومالبس يدوية من عمل
الطالبات ،وعرضت كلية العلوم
واآلداب بالبكرييــة أنشــطتها
السنوية ،وقدمت كلية االقتصاد
واإلدارة منشورات عن برامجهم
ودراستهم ،وقدمت كلية العلوم
واآلداب بالرس عروضا تشكيلية
فنية من عمل الطالبات ،وعرضت
كلية العلوم التطبيقية عدة رسائل
توعوية عن طريق الحاسوب.

الداود يسجل كلمته في سجل الزيارات خالل االفت�تاح

 ..ويستعرض إحدى المنتجات من صنع الطالبات

يف حني عرضت كلية العلوم
واآلداب بالبدائع رســوما بيانية
ثقافيــة ،وعرضــت كلية طب
األسنان مجسمات واقعية وسبل
العالج والوقاية ألمراض األسنان،

وقدمــت كليــة املذنــب رشحا
للتخصصات الدراسية ،وقدمت
كليــة العلــوم واآلداب بربيدة
إنجازات طالباتها والجوائز التي
حصلن عليها ،كما عرضت كلية

الصيدلــة األدويــة وأخطارها،
وعرضت كلية الحاسب ملستقبل
التقنية ،وقدمــت كلية الرشيعة
ألبــرز بحــوث أعضــاء هيئة
التدريس والطالبات.

1440 - 1439
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مدير اإلدارة المالية يفتح خزائن األرقام لصحيفة الجامعة:

ميزانية الجامعة  2مليار و 849مليون و 200ألف ريال في 2018
حوار :عبدالرحمن الفنيخ

تعــد جامعة القصيــم إحدى
أكرب الجامعــات يف اململكة العربية
الســعودية ،فهي تفوق الكثري من
الجامعات من حيــث عدد الطلبة
وعــدد الكليات ،إذ يدرس بها أكثر

 150مليون ريال
شهريا قيمة رواتب
الموظفني ومكافآت
الطالب

"الهديه" يكشف
أسباب ت�أخر مكافآت
الطالب وانتدابات
الموظفني
عرفنــا
بالبدايــة
بنفســك؟ ومتى شــغلت
وظيفتك الحالية؟
أنا عيل الهديه من مواليد
بريدة عــام 1486هـ حاصل
عــى شــهادة البكالوريوس
يف املحاســبة وعملــت عقب
تخرجــي بالشــؤون البلدية
والقرويــة بالريــاض ،ثــم
انتقلــت إىل فــرع الــوزارة
بالقصيــم وانتقلــت يف عام
1428هـــ ،إىل أمانة القصيم
مديرا للمشــريات ،ويف عام
1438هـــ انتقلت إىل جامعة
القصيم مديرا عاما للشــؤون
املاليــة ومكلفا باإلرشاف عىل
املشرتيات.
ماهــي األعمــال التي
تقوم بها اإلدارة املالية؟
نهتــم يف اإلدارة املاليــة
يف املقــام األول بعمليــة
حســن إدارة املــال ،وهذا
يتطلــب خــرة طويلــة،
وقــدرا كبريا من الشــفافية
والنزاهة والدقــة والجودة
والرسعــة ومخافــة اللــه،
أثنــاء التعامل مــع الحاالت
املاليــة للمســتحقات مــن
منســوبي الجامعة وأعضاء
هيئة تدريــس أو الطالب أو
الرشكات املنفذة للمشــاريع،
والذيــن يطالبــون دائمــا

من  70ألف طالب وطالبة موزعني
عىل أكثر مــن  70تخصصا يف 38
كلية ،كمــا تضم عــددا كبريا من
أعضاء هيئــة التدريس واملوظفني
واإلداريني وغريهم من منســوبي
ا لجا معة .
والشــك أن هــؤالء جميعــا

برسعة اســتالم مستحقاتهم،
كمــا أن اإلدارة املاليــة هي
عصب املؤسســة الحكومية،
وتقــوم بعمليــات الرصف
حسب الرشوط والبنود التي
وضعتها الــوزارة ومطابقة
املســتندات املاليــة التي يتم
رفعهــا مــن املطالبني ,وهي
املسؤولة عن رصف النفقات،
ومطلــوب منهــا الــرف
بشــكل صحيح مــن خالل
حســن التعامل مــع التكلفة
الحقيقة للمرصوفات.
كما تتــوىل اإلدارة املالية
توجيه املبالغ املالية للرواتب
واملكافآت واملشاريع القائمة
واملتعثــرة ,واملكافآت املالية
بإرشاف مــن وزارة املالية،
ومراقبة مســتمرة من ديوان
املراقبــة ،وذلــك لضمــان
رصفهــا بشــكل صحيح ،كم
أننــا نتوجه يف هــذه املرحلة
إىل االنتقــال اإللكرتونــي
لضمــان الرسعــة والدقــة
والجــودة وليتمكن املوظف
من مشــاهدة تفاصيل راتبه
عــى املوقــع اإللكرتونــي
دون الحاجــة للخطابــات
واملراســات الورقية والذي
يأتــي ضمن حملــة الجامعة
"جامعة بال ورق".
ماهــي دائــرة رصف
الرواتب واملكافآت؟
بالنســبة لرصف مكافآت
الطالب هذا أمر ســهل كون
مكافــأة الطالــب محــددة
ومعروفــة وال تنقص وهي
مبلــغ مقطوع ،أما بالنســبة
للموظــف فتختلــف األرقام
باستمرار مع تغيري الرتقيات
والحســم عىل املخالفني ،حيث
عملــت الجامعــة عــى رفع
األرقــام بشــكل إلكرتوني
واعتمادهــا ومراجعتها أيضا
بحيــث ترفع الدائــرة عمل
املوظف إىل شــؤون املوظفني
ويقومــون هم بإرســاله لنا
عــر النظام لالطــاع عىل
مســر الرواتب والقرارات،
كمــا أننــا يف اإلدارة لدينا
عمل مســتقبيل إلرفاق جميع
األمــور املالية عــر النظام

يحتاجــون لرعايــة واهتمــام
بالنواحي املادية لهم ،التي تشــمل
الرواتــب واملكافــآت وغريها من
املخصصــات املالية ،وهذا ما تقوم
به اإلدارة املاليــة بالجامعة عالوة
عىل أدوار أخرى ســنتعرف عليها
من خالل هذا الحوار الذي تجريه

اإللكرتوني.
كــم تبلــغ رواتــب
ومكافــآت
املوظفــن
الطالب شهريا؟
ترصف الجامعة شــهريا
أكثر من  150مليون ريال ما
بني رواتــب موظفني وأعضاء
هيئة تدريس ومكافآت طالب
فقط وهذا يتطلب جهدا كبريا
من العاملني باإلدارة املالية
كم تبلغ التكلفة املالية
لطالب املنح؟
يــدرس لدينــا بجامعة
القصيم نحــو  1221طالب
منحــة دراســية ويعاملون
معاملة الطالب الســعودي،
حيث يتم توفري ســكن خاص
لهــم ودفع مكافأة شــهرية
تبلــغ قيمتهــا  850ريــاال
للطالب ،بإجمايل مليون و 37
ألف ريــال شــهريا لطالب
املنح من أكثر من  70دولة.

"صحيفــة الجامعــة" مــع مدير
اإلدارة املالية األســتاذ عيل الهديه
للتعــرف عــى أدوار هذه اإلدارة
وآليــات املراقبة وكيفية تســيري
أعمالهــا وأحدث النظــم املتبعة يف
النظام املحاســبي بالجامعة.

لــوزارة املالية أمــر بالدفع،
وتقــوم املاليــة بتحويله بعد
التأكد منه لحســاب الرشكة.
وقبــل رصف أي مبلــغ مايل
تتابــع معنــا وزارة املالية
هذا املوضــوع وبعدها يتابع
ديــوان املراقبة املســتندات
كقناة رقابية أخرى.
كــم تكلفة املشــاريع
وطريقــة التأكــد مــن
إنجازها؟
الدولــة حفظهــا اللــه
وضعــت آلية جميلــة لتتأكد
من رصف الرشكات الرواتب
ملنســوبيها حيث أنه من بداية
املســتخلص الثاني للرشكة ال
نرصف أي مبلــغ مايل حتى
يرفق لنا مســر بتســليمها
رواتب عامليها
ملاذا تتأخــر االنتدابات
املالية ملوظفي الجامعة؟

كــم تبلغ قيمــة تكلفة
املشاريع بالجامعة؟

ال تتأخر االنتدابات املالية
لدينا ،ولكن قد يكون التأخري
بســبب خطــأ يف الرفع من
نفس الجهــة ،ويف حالة رفع
املســر إلينا بــدون أخطاء،
فإنه يعتمــد خالل يوم واحد
ثم نجمع عــددا من املوظفني
ويرفقون نهاية الشهر ،حيث
يتم قــص أمر دفــع يذهب
بموجبــه لوزارة املالية وتأتي
املوافقة واإلجازة من قبلهم.

تبلــغ ميزانية الجامعة 2
مليــار و  849مليون و 200
ألف ريال تقريبا.

يشــتكي الطــاب من
تأخــر املكافــآت مــا
ا لسبب ؟

ما هو دوركم الرقابي
لضمــان رصف قيمــة
املشاريع؟

مكافآت الطلبة
لن تتأخر بعد
أن تم التحويل
من التاريخ
الهجري إىل
امليالدي
وتمت
ا ملوا كبة
برص فها
مع عملية
الرصف

تبلــغ قيمــة تكلفــة
املشــاريع بالجامعة ما يزيد
عن  640مليون ريال باملدينة
الجامعية والكليــات التابعة
للجا معة .
كــم تبلــغ ميزانيــة
الجامعة لـ 2018؟

يخضع هــذا األمر لنظام
املنافســات واملشــريات إذ
يحول املوضــوع إىل اإلدارة
املرشفــة فتقــوم باملراقبــة
ومن ثــ ّم ترفع لنــا اإلنجاز
مــن ومســتخلصاته فيتــم
التدقيقعــر قســم خــاص،
ثــم تتــم مطابقتــه ويرفع

اإلســـــــــــــــــــم :أ .علي الهداية
الــــجــهـــــة :اإلدارة المالية
الـــمــنصب :مدير عام اإلدارة

للموظفني كل يوم 27من
الشهر امليالدي،وتشهد هذه
العملية متابعة واهتماما
بالغني من معايل مدير
ا لجا معة .
إىل أين وصلــت عملية
التحــول اإللكرتونــي يف
اإلدارة املالية؟
نحــن اآلن بمنتصــف
الطريــق بالتعاون مع عمادة
تقنيــة املعلومــات ،وجاري
العمــل عــى اإلدارة املالية
من ضمن ســعيها  لالنتقال
اإللكرتونيــة،
للخدمــات
وإضافــة بيانــات الســلف
بالبوابة اإللكرتونية بســجل
املوظــف ،بمعنــى أن أي
موظــف يمكنه أن يســتعلم
عن الســلف املقيدة عليه عن
طريق البوابــة اإللكرتونية،
كمــا أن اإلدارة حاليــا ً ال
تســتقبل أي أوراق خاصــة
برصف االســتحقاقات املالية
ملنســوبي الجامعة وإنما يتم
ذلك إلكرتونيــا ،ويأتي ذلك
رغبــة يف رسعة دورة املعاملة
ورسعــة رصفها .والســعي
قا ئــم    ا آل ن
للعمــل
عــى

رصف االســتحقاقات املالية
بأرسع وقت ممكن من النظام
املــايل واإلداري واالنتقــال
اإللكرتوني الــذي يأتي تلبية
ومراعاة لدقة اإلنجاز ورسعة
الرصف.
ما رأيك باألنشطة التي
تقدمها الجامعة ؟
جامعــة القصيــم مــن
الجامعــات الكبــرة جــدا،
ونذهــل من حجمهــا الكبري،
فهي تحوي أكثر من  70ألف
طالــب وطالبة وعــددا كبريا
مــن أعضاء هيئــة التدريس
ومنسوبي الجامعة ،باإلضافة
إىل أن الجامعــة هي أحد أهم
أســباب الحراك باملنطقة يف
عدة جوانب مثــل املؤتمرات
العاملية واملنتديات واملناشــط
العلميــة والثقافية والرياضية
وغريها ،التــي تعكس صورة
حســنة للمنطقة كما أنها هي
واجهة مرشفة للمنطقة.
كلمتــك
ا لجا معة ؟

ملنســوبي

أشــكرهم عــى جهودهم
الكبرية لالرتقاء بهذا الرصح
الكبري مقــدرا الجهود ملعايل
مديــر الجامعة والوكالء
عىل متابعة سري العمل
وحرصهــم عىل أدق
التفاصيــل ،متمنيا
لهم التوفيق خالل
مرحلــة العمل
ا ملقبلة .
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عدسة الصحيفة
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صحيفة
جامعة
القصيم

لحظة تسجيل هدف لمنتخب الجامعة لكرة القدم في مرمى منتخب جامعة الجوف
تصوي�ر :خالد الجاسر

طبيب مشارك في مؤتمر الصيدلة المجتمعية
تصوي�ر :رائد السليمي

مركز الملك خالد الحضاري
تصوي�ر :رائد السليمي

المعرض المخصص لعرض أنواع التمور بجناح الجامعة في الجنادرية
تصوي�ر :فهد الضويفري

إحدى الزائرات لجناح الجامعة ت�تعرف على معلومات وتاري�خ النخيل بمعرض النخلة
تصوي�ر :فهد الضويفري

قرية منطقة القصيم وبرج الشنانة بالجنادرية ٣٢
تصوي�ر :فهد الضويفري

صحيفة
جامعة
القصيم

األنشطة الطالبية
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بالتعاون مع الجمعية األمريكية للهندسة المدنية

النادي الطالبي بكلية الهندسة يقدم ندوة عن الكوارث الصناعية
اختتم النــادي الطالبي بكلية
الهندســة ،بالتعاون مع الجمعية
األمريكية للهندســة املدنية ،ندوة
بعنوان "الكوارث الصناعية العاملية
دروس وعــر" ،قدمهــا املهندس
عيل أحمــد الحميد عضــو لجنة
الســامة والصحة املهنية يف الهيئة
السعودية للمواصفات واملقاييس،
حيث عرض خالل املحارضة أمثلة
حول أكرب الكــوارث التي حصلت
يف العالم ،وسبل الوقاية من تكرار
هذه الكوارث مســتقبالً ،باإلضافة
إىل كيفيــة الربط بينها وبني الواقع
واملستقبل.
وتطــرق "الحميــد" خالل
محارضتــه إىل رشح كيفية تطبيق
معايــر األمن والســامة وأهمية
تطبيقها يف بيئة العمــل ،والناتج

املتوقع مــن تطبيق هذه املعايري يف
املســتقبل ،كما تحدث عن الدبلوم
الربيطانــي واألمريكــي والبورد
األمريكي ،ومميــزات كل منها ،ويف
ختام الندوة تم فتح املجال لإلجابة
عن أســئلة الحضور ،حيث تنوعت
األســئلة وكانت ردة فعل الحضور
رائعة نظرا ألهمية هذا املوضوع يف
الواقع الهنديس.
ومن جانبه قال عبدالله املقبل
رئيــس النــادي الطالبــي بكلية
الهندســة أن الكليــة ومن خالل
النادي الطالبي تســعى إلقامة مثل
هذه الندوات بشكل دوري ملا لها من
فائدة كبــرة للمتلقي ،حيث تعترب
املوضوعات التي تتحدث عن تجارب
األمم املتقدمة دروســا من الصعب
الحصول عليها يف أي مكان.

شيء هني

أ.د .فهد الضالع

جانب من الندوة

كلية المجتمع بعنيزة تشارك في لقاء «دعم هوايات الشباب»
شاركت كلية املجتمع بعنيزة
يوم اإلثنني املوافق 1439/6/3
من خالل بعض طالبها ومسؤول
العالقات العامة بالكلية يف اللقاء
املفتوح حــول (دعــم هوايات
الشباب) برئاسة سعادة محافظ
عنيزة ،والقيادات املســؤولة عن
الشــباب باملحافظــة ،وبعض
الطالب الذين يمثلون كليات عنيزة
املختلفة ،وذلــك بمبنى محافظة
عنيزة
وبدأ اللقاء بكلمة لســعادة
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املحافظ رحب فيها بالشباب ،وبني
أهميتهم ،واهتمــام الدولة بهم،
وتقديم الدعم والرعاية لهم ،ويأتي
اللقاء بهم يف هــذا اإلطار ،وطلب
من الشــباب طرح مقرتحاتهم،
وبيان ما يحتاجون من املحافظة
لدعمهم .وجــاءت أهم املقرتحات
متمثلة يف :تجهيز ميدان لســباق
السيارات ،وآخر لسباق الدرجات
النارية ،وتجهيز مالعب رياضية،
واالهتمــام باملعاقــن وذوي
االحتياجات الخاصة

طالب الكلية خالل اللقاء المفتوح

دورة عن مدمرات العالقات االجتماعية بكلية العلوم الصحية بالرس

خواطر  ..غري عابرة
كثريا ما ننبهر باألشياء عن بعد ..فإذا عايشناها ..تهاوى
بريقها بشكل متسارع ..وذلك أن النفوس تزهد بما بني يديها
من عطاءات ومكتســبات ..وتتطلع وتتشوف إىل ما ال تملك
..وهذا يفرس قلق التغيري املتتابع  ..والتنقل املتسارع ..من غري
قناعة أو تعايش أو إبداع بحدود العطاءات املتاحة ..
يود الفتــى يف كل يوم لبانة  ..فــإن نالها أنحى ألخرى
وصمما
والحقيقة والســعادة وصفاء النفس يف القناعة  ..أن لكل
يشء ..كل يشء جوانب إيجابية وأخرى سلبية ..وبني استعجال
التغيري والتعايش مــع الواقع تتفاوت النفــوس وتربيتها
لذواتها ..
***
كن متكامال مع نفســك ..وبقدر ذلــك األلم الذي تعيش
..ســتجد األمل الذي تنتظر ..مهما تعثــرت أو أدمت قدميك
أشواك الطريق ..ستدفنها أشواق الغد ..قم وتقدم مهما عثرت
فاملجد ترك لك مقعدا شاغرا ينتظر وصولك ..حاذر أن تستند
عىل يشء ..أي يشء فكثريا ما تحطمت تلك الجدر الذي ظننت
أنها ستحميك ..
***
اســتند عىل ذلك النور املتوقد يف روحك ..وهذا االرصار
املتوهج يف فؤادك لتبني بيديك مســتقبلك ..وتنسج بخيوط
روحك بساط املجد ..وحينها ســتقبّل كل جرح سال منه دم
العثرات واملحاوالت والتوقفات ..
وقف الناس ينظرون جميعا  ..كيــف أبني قواعد املجد
وحدي ..
***
تصوراتنــا عن اآلخرين واألشــياء مرتبطة بنا وال تكاد
تنفك عنــا مهما حاولنا التجرد ..فمدحنــا أو ذمنا لآلخرين
واألشياء ..كثريا ما يحمل نسبة من مدحنا أو ذمنا ألنفسنا ..
***
همسة ..وهمسة ..وثالثة ..

صورة جماعية عقب انتهاء المحاضرة

أقام النادي الطالبي بكلية
العلــوم الصحيــة التطبيقية
بالرس ،بالتنســيق مع عمادة
شؤون الطالب محارضة بعنوان
"املدمرات الخمس يف العالقات
االجتماعيــة "للدكتور أحمد بن
عبدالعزيز املســند ،يف حضور
وكالء الكلية وعــدد من أعضاء

هيئــة التدريــس واملوظفــن
وطــاب الكلية ،حيث شــهدت
الدورة تفاعــا إيجابيا من قبل
الحضور.
وقد رشح "املســند" خالل
الدورة ملفهوم املدمرات الخمس
ومحاورهــا (النقــد واملقارنة
واللــوم واملماطلة والشــكوى

والغضب ،كما تــم فتح املجال
أثنــاء املحــارضة ملداخــات
الحضور واستفســاراتهم حيث
أجاب عنها الدكتور املسند وقدم
للعديد من األمثلة الواقعية حول
أثر املدمرات الخمسة للعالقات
االجتماعية.
وعرب "املســند" عن شكره

وتقديــره للدكتــور عبداللــه
الرثيــع عميــد كليــة العلوم
الصحيــة التطبيقية بالرس عىل
حســن االســتقبال ،كما شكر
القائمني عىل النــادي الطالبي
بالكلية عىل ترتيب وتجهيز مقر
الدورة وتقديم كافة التسهيالت
لتنفيذها بنجاح

 يظل الحرف دافئا مادام ملتحفا بالصدق .. اليُغــرف من ماء القلوب وهي تفور بالغضب أو وهيتطيش بالفرح ..
 ال يكــون للحرف قيمة حتى يكون منقوشــا عىل جدارالصدر قبل السطر ..
وكيل عمادة شوون الطالب
@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa
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شؤون الطالب تقيم دورة توعوية عن "المواطنة
واالنحراف الفكري"
تقيم عمادة شــؤون الطالب
دورة توعويــة تحــت عنــوان
"املواطنة واالنحــراف الفكري"،
يقدمها الدكتور محمد بن إبراهيم
الســيف يــوم األربعــاء املوافق
12/6/1439هـــ ،يف قاعــة
الجوهــرة بكليــة الرشيعة ،حيث
تشــمل الدورة عدة محاور منها:
الوطنيــة واملواطنــة والحقوق

والواجبــات والتنشــئة األرسية
وعالقتهــا باملواطنة ،باإلضافة إىل
مقياس االنحراف الفكري والتوافق
االجتماعــي واألمــن الفكــري
واالغرتاب واالنحراف الفكري.
كما تقوم الجامعــة بإعادة
صياغة مقررات الثقافة اإلسالمية
وتطويرها وتنقيحها من األخطاء
إن وجدت.

يذكر أن منطقة القصيم نفذت
حملــة ضخمة ملكافحــة اإلرهاب
والفكــر املتطرف بقيــادة رجلها
األول األمــر الدكتــور فيصل بن
مشــعل بن ســعود أمري منطقة
القصيم ،الذي أطلق حملة معا ً ضد
اإلرهاب والفكــر الضال ،منترشة
يف طرقــات القصيم وعىل مداخلها
ومخارجها.

كلية الشريعة

صحيفة
جامعة
القصيم

لمناقشة الخطة األسبوعية وآلية التنفيذ

اجتماع دوري لألندية الطالبية بالجامعة
عبداهلل العبيد

تنظم عمادة شــؤون الطالب
بالجامعة اجتماعــا ً دوريا ً ملرشيف
األنديــة الطالبية يف إحــدى قاعات
الجامعة ،بواقع اجتماع كل  14يوم
عىل مدار العام الجامعي ،برئاســة
وكيل العمادة لألنشــطة الطالبية
الدكتــور فهــد إبراهيــم الضالع
وبحضور جميع مــريف الكليات،
يتم خالله مناقشة الخطة األسبوعية
والخارطــة التطبيقية وآلية التنفيذ
وتطبيق الربامــج املحددة لتحقيق
أهداف األنديــة الطالبية ومؤرشاته
وتهيئة كافة املتطلبات الالزمة لذلك.
يذكر أن األندية الطالبية هي أحد
مشاريع الخطة االسرتاتيجية لعمادة
شــؤون الطالب ،حيــث تعترب من
برامج األنشطة التي أثبتت نجاحها
يف تنظيم األنشطة الطالبية وزيادة
مشــاركة طلبه الجامعة يف مختلف
األنشطة سواء الرياضية أو الثقافية
أو االجتماعية أو املرسحية.
وقد أكد الدكتــور فهد الضالع
مؤســس األندية الطالبية بالجامعة
أن هذه األندية تعترب مركزا الحتضان

الطالب والطالبــات ،ونواة لبدء جل
األنشــطة داخل وخارج الجامعة،
مشريا إىل أنها تحظى بدعم كبري من
معايل مدير الجامعة األستاذ الدكتور
عبدالرحمن حمد الداود ،ووكالء ،كما
تحظى بمتابعة دائمة ومستمرة من
قبل عميد شؤون الطالب.
وأضاف "الضالع" أن العمادة
تخصص يف بداية كل فصل درايس
يوم يف األســبوع لالجتماع الدوري
لهذه األنديــة ،حيث يتم التداول فيه
عن أبرز األنشطة املقامة والتي ستقام
باملستقبل القريب والبعيد ،كما يتم
طرح إيجابيات وسلبيات املقرتحات
املقدمة من قبــل مرشيف األندية ،ويف
بعــض االجتماعات يتــم حضور
طالب األندية الطالبية ،للتعرف عىل
متطلباتهــم واقرتاحاتهم والنظر يف
أعمالهم ،مؤكدا وجــود فريق عمل
متكامل بعمادة شؤون الطالب يتابع
أنشطة الكليات جميعها ،كما يرشف
عىل األندية أحد أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة وهو املسؤول عن تخطيط
وتنفيذ وتقويم النشاط .
وأوضح "الضالع" أن العمادة
تقوم بعملية دراسة وتقييم لألنشطة

يف ختــام كل فصــل درايس ،وعىل
ضوئها تخرج نتائج أعمال الكليات
ويتــم تكريمهم يف حفــل ختامي
برعاية معايل مدير الجامعة ،مشريا
إىل ما حصل يف يوم الطالب الذي أقيم
الفصل الدرايس املايض ،كما يتم إعداد
التقارير السنوية وترشيح األفضل
واألبرز للمشــاركة يف املناســبات
الداخليةوالخارجية.
وأكــد "الضالــع" أن األندية
الطالبيــة تعد ملتقى الكتشــاف
وتطوير وتنمية املواهب ،وتعمل عىل
تشجيع االبتكار واإلبداع لدى الطلبة
والطالبات ،كما تعد مراكز إشــعاع
علمي وثقــايف واجتماعي وريايض
وفنــي يتيح للطلبــة التواصل مع
رواد هذه األنشــطة داخل الجامعة
وخارجها ،وهي أيضا مصدر رئيس
لعرض نتاجهم حتــى يكونوا لبنة
تثري املجتمع ومكتســب نفخر به
جميعاً ،داعيا ً الطــاب والطالبات
الذين يمتلكون روح النشاط التوجه
لألندية الطالبية داخل أروقة الكليات
لاللتحاق بها واملشاركة يف أفكارهم
وطموحاتهم وبإذن الله سيجدون ما
يرسهم.

صحيفة
جامعة
القصيم
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أسباب «االضطرابات العصبية وعالجها» ندوة
في كلية التمريض
حنــان عبدالعز ي�ز

أقامــت طالبات الســنة
الثانيــة بكليــة التمريــض
بالجامعــة ،نشــاطا ً توعويا ً
حول "االضطرابات العصبية
وأعراضهــا
وأســبابها
وعالجهــا" ،يف بهــو الكلية
كان ذلك يــوم االثنني املوافق
١٤٣٩/٥/٣هـــ ،تحــت
إرشاف مرشفــة األنشــطة
الطالبية ،واســتهدف النشاط
مــا يقــارب  ١٥٠طالبة من
مختلــف الكليــات ،حيث تم
تناول العديد من املوضوعات
ذات العالقــة باالضطرابات
ا لعصبية .

اضطرابــات كالزهايمــر،
الشــخصية،
وانفصــام
وباركنســون ،كما تم توزيع
الفتات عــى الطالبات موضح
فيها رسم للدماغ وتكوينه.
ووزعــت أثناء النشــاط
التوعوي عينات من الشــاي
األخــر الذي يحتــوي عىل
مــادة الثياتــن التــي تقلل
مــن ارتفاع معــدل رضبات

شؤون الطالب تقيم مسابقة "مبت�كر الجامعة"
للموهبة واإلبداع

القلب وارتفــاع ضغط الدم،
باإلضافة إىل الياســمني الذي
يلعب دور ا ً يف تهدئة األعصاب
وتســهيل عمليــة الولوج إىل
النــوم ،ويعالــج زيت زهرة
الياســمني كذلــك أمــراض
الدماغ واألعصاب ،كما قامت
الطالبــات بعــرض الفتات
صغرية ُكتــب عليها "نحن ما
يجعلنا عليه تفكرينا" وحثهن
عىل التفكري واالستيعاب

وتطرقت الندوة ألســباب
حدوث االضطرابات العصبية
لإلنســان ،واالضطرابــات
والتشــوهات
الوراثيــة،
الخلقيــة ،وااللتهابات ،ونمط
الحيــاة وســوء التغذيــة،
باإلضافــة إىل ما شــاع من
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دعا مركــز عقول للموهبة
واإلبــداع بعمــادة شــؤون
الطــاب طلبــة الجامعــة
للمشاركة يف مســابقة مبتكر
الجامعة وذلك خــال الفرتة
 1439 / 6 / 20 - 9هـــ  يف
الجوانب التاليــة  :االبتكارات
و االخرتاع ،املشــاريع ،ريادة
األعمال و الخدمــة املجتمعية
بجوائــز تبلــغ  32ألف ريال
للفائزين.
وتتلخص رشوط املسابقة
يف اآلتي:
 أن تتفــق جميــعاملشــاركات مع املبادئ والقيم
واألحكام اإلسالمية ،واألنظمة
والتقاليــد الســائدة باململكة
العربية السعودية.
 أن تكــون املشــاركةاملقدمة من فكر وعمل الطالب
أو الطلبة الذين تقدموا بها.
 يكــون املشــارك مــنالطلبة املقيَّدين يف إحدى كليات
الجامعة لهــذا العام الجامعي
الحــايل  1439 - 1438هـــ

أو يف مرحلــة الدبلــوم أو
البكالوريوس أو املاجستري أو
الدكتوراه.
 يف حــال كان العمــلاملقدم مشــركا ً بــن أكثر من
طالب فال بــد من توضيح ذلك
يف نمــوذج املشــاركة باملوقع
وإرفــاق بيان بأســماء جميع
املشــاركني ،ونســبة مشاركة
كل واحــد منهم ،وبيان اســم
املشــارك الرئيــس ،وتوقيع
جميع املشاركني باملوافقة عىل
صحة البيانــات واملوافقة عىل
املشاركة يف املسابقة.
حيث تتوىل إدارة املسابقة
مراجعــة وتدقيــق جميــع
املعلومات الشــخصية املدخلة

مــن قبــل املشــارك ،وقبول
أو رفــض املشــاركة تتم بنا ًء
عىل صحــة املعلومات وتوافر
الرشوط ،ويكــون ذلك تحت
مسؤوليته الشخصية.
تخضع املشاركات للفحص
والتحكيم مــن قبل مختصني،
وســتتم محاســبة من يثبت
إخاللــه باألمانــة العلمية ،أو
تعمــده مخالفــة الــروط،
وســيحرم من املشــاركة يف
املســابقة ،ويحــال إىل لجنة
التأديب بالجامعة ،وستســحب
منه الجائزة يف حال اكتشــاف
املخالفة بعد إعالن الفوز.
وحــدد املركــز آخــر
موعــد للتســجيل وتســليم
املشــاركات 1439 / 6 / 20
هـ.
وتبلــغ جوائــز هــذه
املســابقة للمركــز األول
12000ريال   وللمركز الثاني
 8000ريــال وللمركز الثالث
 6000ريــال وللمركز الرابع
 4000ريــال واملركز الخامس
 2000ريال.

ﻳﺪﻋﻮك ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻘﻮل ﻟﻠﻤﻮﻫﺒﺔ واﻻﺑﺪاع ﺑﻌﻤﺎدة ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ١٤٣٩/٦/٢٠- ٩ﻫـ

اﻤﻟﺮﻛﺰ اﻷول

ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤـﺎدة
www.dsa.qu.edu.sa
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"كلمة واحدة" من بيل غيتس للراغبني في "ال ــنج ــاح"
قدم مؤسس مايكروسوفت
وثانــي أغنى رجــل يف العالم،
نصيحــة ثمينــة للطامحني إىل
النجاح يف مشــاريع مستقبلية،
واخترص وصفته يف كلمة واحدة
هي "العلم".
وعــرض بيــل غيتــس
نصيحته ،جوابا عىل ســؤال يف
لقاء جــرى عقده بكلية هانرت يف
نيويورك ،يوم الثالثاء ،وأوضح
قائال "كلما نهلت بشــكل أكرب
من العلوم ،زادت فرصتك لرتى
املكان الذي توجد به الفرصة".
ويرى الرجــل الذي أحدث
تغيريا فارقــا يف تاريخ البرشية،
أن عــى الراغبني يف تأســيس
مشاريع جديدة أن يتوجهوا إىل
األمور التي تحتــاج إىل ابتكار
كبري يف املستقبل القريب.
وأضاف أن العلوم والربمجة
والتقدم املحــرز يف البيولوجيا
والطاقة ،أمور واعدة ،وستشكل

بيل غيتس

املصدر األكرب للتغيري ،مستقبال،
وفق مــا نقــل موقــع "وي
فوروم".

"إي كا جــي" ،واملعالج الجديد
"إيكسينوس  ."9810أما كامريا
الواجهة يف الهاتــف فهي بدقة 8
ميغابيكســل ،فلن تكــون مثرية
لالنتباه بشكل كبري ،لكن ترسيبا
تقنيا ،يتوقــع أن يجري تعزيزها
بخاصية إبطاء الفيديو.
ولــن تمر املناســبة دون أن

وأوضــح غيتــس أن
االنشــغاالت األوىل بالنسبة إليه
هي األمــراض العاملية وإيجاد

نظــام جديد للطاقــة ،وأكد أن
حلول هذه األزمات ســتأتي عن
طريق العلم.

إذا كنــت من مســتخدمي
موقع يوتيوب الشهري ،ولست من
أصحاب الحساب املميز "يوتيوب
األحمر" ،فمن املرجح أنك واجهت
اإلعالنات الطويلة التي تمتد لـ30
ثانية وال يمكن تجاوزها بكبســة
زر ،لكن هذا األمر سيتغري.
إذ يقول موقــع مجلة "بي
يس ماغازين" التقني بأن غوغل،
الرشكة املالكة ليوتيوب ســتتخىل
عن هذه الفيديوهــات اإلعالنية
الطويلة ،التي عــر كثريون عن
تذمرهم منها ،واعتربوها أســوأ
يشء يف يوتيوب.
ومن املقــرر أن يدخل األمر

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺒﻮع

تقوم الرشكــة الكورية الجنوبية
بعــرض هاتفها بألــوان جديدة
منها األزرق املرجاني واألســود
واألرجواني والرمادي.
ويرتقب أن يبدأ شحن الهاتف
يف الثامن من مــارس املقبل ،ولم
يعرف بعد السعر الذي سيباع به
الجهاز.

حيز التنفيذ يف أبريل املقبل.
وقال متحدث باسم غوغل إن
الرشكة ملتزمة بتقديم اإلعالنات
بشكل أفضل للمستهلكني ،لذلك
ســتلغى اإلعالنات الطويلة ،ويف
املقابل سيكون هناك شكل جديد
لإلعالنات مفيد للجمهور واملعلنني
عىل حد ســواء .وسيبقي يوتيوب
عىل الفيديوهــات اإلعالنية التي
ترتاوح مدتها بني  20 6-ثانية.
ويطبق يوتيوب الفيديوهات
الطويلة منذ ســنوات ،لكن انتباه
الجمهور لهذا النوع من اإلعالنات
شــهد انخفاضا كبريا حســب
إحصاءات غوغل.

Media Monster

لتسجيل فيديو مع صوتيات
يوفر لك هذا التطبيق ميزة تسجيل
فيديو لكن مع تشغيل صوتيات
محفوظة في جهازك لت�كون خلفية
الفيديو مباشرة ،مع مزايا كثرية أثناء
التسجيل وتحري�ر وإضافة مؤثرات
مختلفة للفيديو ،سعره  ،1.99$واآلن
متوفر مجانا لوقت محدود.

األجهزة المسربة لم تحدد سعرها بعد

أخريا خدمة  LastPassتدعم اإلكمال
ً
التلقائي في أندرويد أوري�و
بشــكل متعرج بدأت خدمة
إدارة كلمات املــرور LastPass
تدعــم ميــزة اإلكمــال (امللء)
التلقائي من عىل نســخة أندرويد
أوريــو  8.0يف أغســطس من
العام املايض ،وجميع هذه النسخ
كانت محض اختبار “بيتا” ،لكن
اليوم اختلــف األمر حيث أعلنت
الرشكة ورســميًا عــن تحديث
رئييس لتطبيقها ّ
وفرت معه دعم
امللء التلقائــي عىل أندرويد 8.0
فأحدث.
كذلــك أشــارت الرشكة أنه
ال يــزال امللء التلقائي املســتند
إىل إمكانيــة الوصــول متاحً ا

يوتيوب يلغي أسوأ خاصية فيه

ال إعالنات طويلة في يوتيوب بعد اليوم

قبل أيام على طرحه  ..أكرب تسريب لمواصفات
"جاالكسي "S9
يتداول معجبو سامســونغ،
مؤخرا ،عددا من الترسيبات بشأن
ميــزات هاتف "غاالكيس إس ،"9
الــذي ينتظر طرحه رســميا يف
الخامس والعرشيــن من فرباير
الجاري.
وبحســب ترسيبــات مــن
صفحة إيفان بالس وموقع "وين
فيوترش" ،فــإن هاتف "غاالكيس
إس  9بالس" ،ســيكون بقياس
 6.2إنش للشاشة ،وكامريا خلفية
مزدوجة بدقة  12ميغابيكسل.
وتبعــا لذلك ،فــإن الهاتف
املرتقب سيكون متقدما ،باملقارنة
مع اإلصدار اآلخر "إس  ،"9الذي
يصل قياس شاشته إىل  5.8إنش
فقط ،فضال عن ذلــك ،يتوقع أن
يتعــزز الهاتف بمكــر الصوت

صحيفة
جامعة
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للتطبيقــات القديمــة وكذلك
متصفح كروم الــذي لحد هذه
اللحظة ال يدعم هذا التنفيذ بعد،
عمومً ــا هذا اإلجــراء غري مفعّ ل
تلقائيًا لذلك عىل املستخدم تفعيله
وذلــك باالنتقــال إىل إعدادات
التطبيــق ومن ثــم تبويب امللء
التلقائي وتفعيله.
وبعد ذلك ســرى تحذي ًرا
يُذ ّك ُر َك بالتأكيــد بأنك تثق بهذا
التطبيق ،وهــذه العملية برمتها
متطابقــة إىل حد كبري عمّ ا رأيناه
عندما أطلقت الرشكة للمرة األوىل
ميزة امللء التلقائي يف أغســطس
املنرصم.

آبل ُتطلق تحديث  iOS 11.2.6إلصالح مشكلة عطل اآليفون

أجهزة آيفون مختلفة اإلصدارات

أطلقت آبل اإلثنني املنرصم
تحديــث  iOS 11.2.6والذي
يشــمل إصالح ملشــكلة حرف
اللغة الهندية الذي يتســبب يف
تعطيل هواتــف آيفون ،ويمنع

الوصول لتطبيقات مثل تطبيق
الرسائل ،فيسبوك Messenger
وتطبيق واتساب.
وكان قد تم اكتشــاف هذه
املشكلة األســبوع املايض ،وايل

تســمح ألي شــخص بإرسال
حرف بسيط لهاتف آيفون ليقوم
بتعطيله ويمنع الوصول لبعض
تطبيقات الرسائل ،وتؤثر هذه
املشــكلة ً
أيضا عــى متصفح
 Safariوتطبيق الرسائل املدمج
بنظام  macOSوساعة آبل .وقد
أطلقت آبل تحديثــات ألنظمة
 watchOSو tvOSوmacOS
ملنع العطل من الحدوث عىل هذه
املنصات.
وكانت الرشكــة قد وعدت
بتقديم تحديث قبل iOS 11.3
والــذي جاء أمــس يف صورة
تحديــث ً ،iOS 11.2.6
أيضــا
فأن النســخ التجريبية ألنظمة

 watchOSو tvOSوmacOS
تقوم بإصالح هذه املشكلة.
وهذه هــي املــرة الثالثة
خالل أشــهر قليلة التي تقوم
فيها آبل بإطــاق تحديث iOS
 11إلصالح مشــكالت تتسبب
يف تعطيل آيفون ،ففي ديسمرب
قامت آبــل يف خطوة غري عادية
بإصدار تحديث  iOSكبرية بعد
ساعات فقط من ظهور مشكلة
بهواتف آيفون تسبب تعطلها.
ويف الشهر املايض ظهرت مشكلة
يمكن فيهــا لرابط واحد تجميد
هاتف آيفون؛ لكن الرشكة قامت
بحل املشــكلة بإصدار تحديث
.iOS 11.2.5
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كشف مثري :متى ظهرت اللغة بتاري�خ البشرية؟
رجح باحثــو حفريات ،أن
تكون البرشية اســتخدمت اللغة
ألول مرة ،مع "اإلنسان منتصب
القامة" ،وهو ما يعني أن اإلنسان
العاقل ليــس أول مــن لجأ إىل
الكلمات ،وترتيبها حتى يتواصل
قبل  350ألف سنة.
وتطور "اإلنسان املنتصب"،
قبل  1.8مليون سنة ،عىل كوكب
األرض ،وانترش يف منطقة آســيا،
ورسى االعتقاد يف فرتة ســابقة،
أنه انقرض قبل ظهور اإلنســان
العاقل ،لكن تبني فيما بعد ،أنه لم
يختف إال قبل  50ألف سنة.
ويرى األســتاذ والباحث يف
جامعة بينتــي األمريكية ،دانييل
إيفريت ،وهو صاحب كتاب "كيف
بدأت اللغــة"( ،يرى) أن أجدادنا
األوائل اســتخدموا اللغة يف وقت
أبكــر مما نتصــور ،أي أن اللغة
جرى استخدامها قبل  1.5مليون
سنة من تقديرنا الحايل.
ويوضح الباحث ،أن اإلنسان

كونيات

أ.د .عبداهلل المسند

اإلنسان المنتصب عاش في آسيا

املنتصب استخدم اللغة ووظفها يف
بناء املراكب واستعمار جزر مثل
فلوريس يف إندونيسيا ،حيث جرى
العثور عىل عدد من الحفريات.
وأضــاف يف مداخلة له بلقاء

الجمعية األمريكية للتقدم العلمي
يف تكســاس "الــكل يتحدث عن
اإلنسان املنتصب كما لو كان كائنا
غبيا ،لكني أعتقــد أنه كان أذكى
إنسان يسري عىل كوكب األرض".

وأشار إىل أن اإلنسان املنتصب
برع يف عدد من األمور مثل صناعة
أدوات اإلبحــار ،وهو أمر ما كان
ليجري لــوال التمتــع بقدر من
الذكاء.

دراسة :األطعمة المعالجة بشكل فائق ترتبط بالسرطان
رغــم أن األطعمــة ا ُملعالجة
بشــكل فائــق ليس لهــا فوائد
صحيّــة ،إال أنه ليــس بإمكاننا
مقاومتهــا .ولكن ،بعــد اال ّ
طالع
عىل هذه الدراســة ،التي نرشتها
املجلة الطبية الربيطانية ""BMJ
األربعاء ،ســتفكر مليا ً قبل تناول
هذا النوع من األطعمة مجدداً.
واكتشــف الباحثــون أن
األشخاص الذين يتناولون كميات
أكرب من األطعمة ا ُملعالجة هم أكثر
عرضة ألمراض الرسطان .وتتكوّن
هذه األطعمــة من بعض املكونات
الضارة للصحة ،وهي ترتاوح بني
الحلــوى التي تحول لســانك إىل
اللون األزرق والحساء املع ّلب امليلء
بالنكهات االصطناعية وغريها من
املواد الضا ّرة.
ورغــم أن غالبيــة األطعمة
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التــي نتناولها هــي مُعالجة إىل
درجةٍ مــا ،ولكن تحتوي األطعمة
ا ُملعالجة بشــكل فائق عىل كميات
أكرب بكثري من السعرات الحرارية،
والصوديوم ،والسكر.
ووجد الباحثــون صلة بني
األطعمــة ا ُملعالجة والرسطان بعد
تحليل ســجالت غذائية عىل مدى
 24ســاعة لحوايل مائة وخمسة
آالف شــخص بالغ يف فرنســا.
وســجل األفراد مــا تناولوه من
قائمة تتضمن  3,300مادة غذائية
ُ
صنّفت حســب مــدى مُعالجتها
باستخدام نظام يُدعى "."NOVA
ولفت الباحثون إىل أن زيادة
كمية األطعمة ا ُملعالجة بشكل فائق
بنسبة  10باملئة ارتبط مع زيادة
خطر اإلصابة بالرسطان بشــكل
عام ورسطان الثديّ بنســبة تزيد

عن  10باملئة.
وقالــت املؤلفة املشــاركة يف
البحــث ،ماتيلد توفيــر" :تُعترب
النتائج مفاجئة لحد كبري".
من جهتهــا ،أوضحت املديرة
االسرتاتيجية لعلم وبائيات التغذية
يف جمعية الرسطــان األمريكية،
مارجــي ماكولــوغ ،أن "املغزى
الرئييس للدراسة هو النظر إىل نمط
مكون
الغذاء بشــكل عام بدال ً من
ٍ
معني ".وكمثال ،رشحت ماكولوغ
أن األشــخاص الذيــن يتناولون
كميات أكرب من األطعمة ا ُملعالجة
بشكل فائق يتناولون كميات أقل
من األطعمة الصحية التي تساعد
عىل الوقاية من الرسطان.
وتحتــل األطعمــة ا ُملعالجة
بشــكل فائق جــزءا ً متناميا ً من
األنظمة الغذائيــة حول العالم ،إذ

كشفت دراســة يف العام 2016
أن نسبة  60باملائة من السعرات
الحراريــة يف النظــام الغذائي
األمريكي العــاديّ تأتي من هذا
النوع من األطعمة.
ووجــدت دراســة أيضا َ يف
العــام  2017أن هــذه األطعمة
تش ّكل نسبة  50باملائة من النظام
الغذائي الكندي وأكثر من نصف
النظام الغذائي يف اململكة املتحدة.
وتتجه العديد مــن الدول النامية
أيضا ً بذلك الطريق.
ونصحت توفيــر برضورة
االعتماد عىل نظام غذائي متوازن
ومتنوع ،إذ قالت" :تناول طعاما ً
حقيقا ً وحــاول الحد من األطعمة
ا ُملعالجة بشكل فائق "،وأضافت:
"عىل األقل حتى نعرف املزيد عن
ذلك".

المنشآت الحجرية في
السعودية
ألســباب عديدة ،وظــروف مختلفة بقيــت جوانب،
ومعالــم جغرافية طبيعية ،وأثرية برشية لم تُكتشــف يف
السعودية بعد! فضالً عن أن تُدرس ،أو تُحلل وتُفرس علمياً،
واملجاهيل الجغرافية ،واألثريــة التاريخية كبرية ،وكثرية
هي يف السعودية ،منها باتت أرضا ً بكراً ،وكنزا ً ثمينا ً نادراً،
يُغري العلماء يف البحث والتنقيب والتحليل ،وصور األقمار
الصناعية تكشف لوحات هندسية عجيبة مرسومة ومنثورة
عىل صفحات الحِ رار يف السعودية فمن رسمها؟ ومتى؟
األشــكال الهندســية الحجريــة تتضــح بجالء عرب
برنامج  ،Google Earthولكن يف الطبيعة وامليدان املسألة
تصبح صعبة حتى ملن يســتهدفها ..واسأل مجرباً .ووفقا ً
للصور الفضائية ،والدراسة امليدانية فإن األشكال الحجرية
الهندسية تنقسم إىل  4أنواع النوع األول :املثلثات الحجرية
وهي األكثر .النوع الثاني :املذيالت أو املذنبات وهي أشكال
حجرية تأخذ شــكل دائرة يخرج منها خط مستقيم وطوله
متباين كما طول املثلثات ،النــوع الثالث :املصائد الحجرية
(وهي تقنية حجريــة ذكية لصيد الحيوانات الربية) ،النوع
الرابع :أشــكال أخرى مختلفة منها :املذنبــات املتقطعة،
والدوائر الركامية ،والدوائر املفرغــة (الروابد) ،والدوائر
املقسمة ،واملستطيالت.
ال يختلف اثنان عىل أن تلك األشكال الهندسية الحجرية
العجيبة هي من صنع برشي قبل عرشات القرون ،واألشكال
الحجرية تلك ليســت شــواهد ،وال معالم ،وال معابد ،وال
زرائب ،ولم تُرســم ،وتبنــى عبثا ً أو ترفــاً ،أو كما يزعم
البعض أنها لغة إشارة مع رجال الفضاء! .ووجود األشكال
الحجرية فوق حرة خيرب عىل ســبيل املثال ،وبأعداد تفوق
األلف ،فهي تمثل بحق متحفا ً طبيعيا ً مفتوحاً ،وربما يكون
األكرب عاملياً .وأحسب أن نتائج الدراسات التاريخية األثرية
القديمة جدا ً ستُسهم بالتأكيد يف إعطاء عرب الجزيرة عمقا ً
تاريخيا ً حرضيا ً ال يســتهان به ،هذا مــن جهة ومن جهة
أخرى ،ربما مــن الصعب عىل علماء اآلثــار تحديد تاريخ
املثلثات الحجرية يف السعودية ،واملنترشة باملئات ،وإن أشار
بعض املؤرخني إىل أن املصائد قد تعود إىل  8500ســنة كما
أشار لذلك  Vanja Janezicوالبعض يشري إىل  5000وإىل
 7000سنة.
والتفســر التحلييل واالســتقرائي األقــرب للمثلثات
واملذيالت أنها قبور ألمم سادت ثم بادت والله أعلم.
وللمزيد عــن املوضوع وبالصور طالــع مقالتي عىل
النت بعنوان" :املثلثات ..املذيــات ..واملصائد الحجرية يف
السعودية"
 ...ودوما ً ألجل الوطن نلتقي ،فنستقي ،ثم نرتقي.
أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا

أطعمة معالجة

@almisnid
almisnid@yahoo.com
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جراحة نادرة تمنح مريض "قلبني" بقيادة فري�ق طبي هندي
نجح فريق طبــي هندي يف
إجــراء جراحة قلبيــة خطرية،
حصــل عىل إثرهــا املريض عىل
"قلب إضايف".
بعد وصــول مريض هندي
"لم يتم الكشــف عن اســمه"
ملستشفى "أبولو" يف حيدر آباد،
يعاني من فشل خطري يف القلب ،لم
يجد الطبيب كريشنا كوخايل بديالً
عــن اللجوء لواحــدة من أخطر
العمليــات الجراحيــة يف العالم،
والتي تعرف باسم Piggyback
.Heart
وبحســب "دييل ميل" فقد
اســتمرت العملية لسبع ساعات،
إذ عمل الفريق الطبي عىل زراعة
فورية لقلــب إضايف حصلوا عليه
من متربع شاب متويف دماغياً.
وهكذا تــ ّم وضــع القلب
اإلضايف بني الرئة اليمنى والقلب
األصــي للمريض ،بعــد قطع
نوع مــن األغشــية التي تحيط
بالقلب وتمنحه مجــاال ً للنبض
دون التســبب بأي أذى له جراء
االحتكاك.
ومن ثم انشــغل الفريق يف
مهمة ال تقل أهمية عن ســابقتها
تمثلــت بجعل القلــب اإلضايف
ينبض بنفس إيقاع القلب األصيل،
علما ً أن أيا ً مــن القلبني لم يكونا

مسحة واحدة ت�كفي  ..لت�تنبأ العني
بـ "أمراض القلب"

التنبؤ بأمراض القلب بات ممكنا مع مسحة على قاع العني

الفري�ق الطبي الهندي ينجح في إجراء الجراحة

قويني بشكل كاف للعمل عىل نحو
منفرد ،فكالهمــا كان رضوريا
لنجاة املريض من املوت.
قد تكــون عمليــات زراعة
ً
رضورية
القلب يف بعض األحيان
مع تعــرض القلب ألمراض مثل
اعتــال العضلة ،الــذي يؤدي
إىل ارتفاع الضغــط يف الرشيان
الرئوي الذي ينقل الدم من القلب
إىل الرئتــن .ويف أفضل الحاالت

يكون لدى الجراحني قلب أفضل
من متــرع ،الســتبدال العليل،
وقادر عــى التعامل مع الضغط
املرتفع دون تعثــر ،إال أن حالة
هذا املريض الهندي كانت صعبة،
نظرا ً لتــوّ زع الضغط بني قلبني
أحدهما صغري ،واآلخر ضعيف،
لكنه يعمل.
وطبقــا ً للطبيب كريشــنا
فــإن العملية التــي أجراها من

"الصحة" تحذر من مدعني لعالج الجلطات قادمني
من إحدى الدول اآلسيوية

الجراحــات النادرة ،إذ ســجلت
 150حالة منها فقط عىل مستوى
العالم حتى اآلن ،وأشار كريشنا
إىل أن املريض يتعاىف حالياً ،وإىل
أن احتماالت تعرضه ملشــكالت
يف القلب مســتقبالً وارد ،ووقتها
ســيكون التعامل مع األمر بالغ
الصعوبة ،ألن األطباء سيكونون
غري قادرين عىل معرفة أي القلبني
مصدر املشكلة.

وشدّدت عىل عدم القيام بأي
نشاط طبي بديل دون الحصول
عىل رخصة مــن املركز الوطني
للطب البديل والتكمييل  ،مؤكدة
أن هؤالء املدعــن للطب البديل
ليس لديهــم أي مؤهالت طبية،
وهي عبارة عن وســائل خداع
للجمهور للكســب الرسيع غري
املرشوع  ،وأن هذه املمارســات
تخالــف العديد مــن األنظمة
وتســتوجب عقوبــات ماليــة
وسجن.
وأهابــت بجميــع املرىض
وذويهم بعدم االنســياق خلف
هــذه الدعايات التــي هدفها

استغالل حاجتهم املاسة للشفاء
الرسيــع وأخــذ أموالهم دون
عالجهم ،وقد يقوم هؤالء املدعني
بإلحاق الرضر باملرىض.
ووجهــت الصحــة الدعوة
للمــرىض إىل زيــارة أطبائهم
يف املستشــفيات أو مــن خالل
قنوات الــوزارة الرســمية أو
التواصل مع رقم االتصال 937
أو تطبيق "صحــة" لخدمتهم
وتقديم االستشارات الطبية لهم
 ،والتعــاون مع الوزارة واإلبالغ
عن أي ممارسات مخالفة ،وأخذ
املعلومات مــن املصادر العلمية
املوثوقة.

توصل باحثون من "غوغل" إىل
تقنية جديدة للتنبؤ بإمكانية إصابة
الشخص بأمراض القلب ،عن طريق
إجراء أشعة عىل قاع العني.
الربنامج الجديد الذي شاركت
يف تطويره "فريييل" ،الرشكة التابعة
لـ"غوغل" املختصة بالتكنولوجيا
املرتبطة بالصحة ،يمكن أن يستنتج
بعض املعلومات عن طريق مسح
قاع العني ،بينها السن وضغط الدم
ومعرفة ما إذا كان الشخص مدخنا
أم ال.وعــن طريــق عملية تحليل
بيانات ،يتكهن الربنامج بمستقبل
الشــخص مع أمــراض القلب،
وبفرص إصابتــه بأمراض منها

األزمات القلبية.
التقنية الجديدة تجعل مهمة
األطبــاء يف تشــخيص أو التنبؤ
بمستقبل مرضاهم أرسع وأسهل،
دون حتى الحصول عىل عينة دم،
لكن ينصح الباحثون بإجراء املزيد
من التجارب عليها قبل التوسع يف
استخدامها.
وقال لــوك أوكديــن راينر،
الباحث الطبــي يف جامعة أديليد
األســرالية ،إن الربنامج الجديد
يســاعد عىل استخالص املزيد من
املعلومات عــن املرىض ،ويضيف:
"هذا يساعد يف تعزيز ما نقوم به
فعليا".

مجموعة اختبارات ت�كشف عن "التوحد" عند األطفال

التوحد
باحثون يبت�كرون تحاليل دم تشخّ ص مرض
ّ

حــذرت وزارة الصحة من
التعامل مع مدعني عالج قادمني
من إحدى الدول اآلسيوية لعالج
أنواع من الجلطات وغريها ،حيث
تم القبض عىل اثنني منهم وسيتم
إحالتهــم للنيابة العامة لتطبيق
العقوبات النظامية بحقهم وحق
من آواهم ورتب لهم.
وأضافت الصحــة أنه فور
ورود املعلومات عنهم فقد قامت
بالتحقق الرسيع والتواصل مع
الجهات املختصــة للقبض عىل
هؤالء وضبطهم وإيقافهم وذلك
بالتعــاون مع إمــارة الرياض
والجهات األمنية.

صحيفة
جامعة
القصيم

التوحد
باحثون يبت�كرون تحاليل دم تشخّ ص مرض
ّ

طوّر باحثــون من جامعة
"وارويــك" مجموعة اختبارات
قادرة عىل كشــف األرضار التي
تلحق بالربوتينات املسؤولة عن
إصابة األطفال بمرض التوّحد.
وأجريت االختبارات املطورة
من قبل العلماء عىل الدم والبول،
وهي قــادرة بحســب ما نقلت
"مــرور" عىل كشــف إمكانية
إصابــة األطفــال بالتوّحد يف
املستقبل.
ويأمل الباحثون أن تساهم
هذه االختبارات يف التشــخيص
املبكر للمــرض ،بحيث يعطى
املصابون به من األطفال العالج
الالزم يف املراحل السنية املبكرة

من أعمارهم.
ً
صلة بني
ووجد الباحثــون
التوّحــد وتعــرض الربوتينات
يف الــدم ألرضار ينجــم عنها
مســتويات أعــى مــن مركب
"ديرتوســن" وأخرى تســمى
مركبات "غليكشــن" املعقدة أو
.AGE
وتعاونت جامعة "وارويك"
يف دراســتها مــع جامعــة
"بولونيــا" ،حيث أخضعت 38
طفــا مصابــا بالتوحد و38
آخريــن معافني مــن املرض،
تراوحــت أعمارهم بني الخمس
والـ 12عامــاً ،الختبارات الدم
والبول.

وبعد إجراء التحاليل ،تمت
االســتعانة بباحثني من جامعة
"برمنغهــام" ،قامــوا بدمج
املتغــرات يف املركبات املتعددة
مســتفيدين من تقنيات الذكاء
االصطناعي ،وطوّروا خوارزمية
تميّز بــن التوّحــد والحاالت
الطبيعية.
وتمثــل هــذه االختبارات
نقلــة نوعية يف طرق الكشــف
عــن اإلصابة بالتوحــد ،ويأمل
القائمون عليها التوســع أكثر
يف األبحاث وإخضاع أعداد أكرب
من األطفال لتلــك الفحوصات
لتقييم مــدى فعاليتها ونجاحها
يف التشخيص.

صحيفة
جامعة
القصيم

إعالم
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ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ
أﺧﺒﺎر وأﺣﺪاث

ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ

@QassimUniv1
@qu_uni
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كاريكاتري
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من اآلخر

فهد بن نومه

معرض القصيم للكتاب
أبرزها اعطاء الطالب الضمانات الالزمة وحق التظلم على أي قرار

تعديل على الئحة ت�أديب الطلبة ومعالجة القصور في
الالئحة السابقة
حدثــت اإلدارة القانونية
بالجامعــة الئحــة تأديــب
الطــاب املخالفــن لنظــم
ولوائــح الجامعــة ،بالتعاون
مع الجهــات املختصة ،وذلك
بناء عــى توجيه مــن معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود مدير الجامعة،
حيث بدأ العمــل بموجبها من
تاريخ موافقة مجلس الجامعة
عليهــا يف جلســته الثامنــة
للعام الجامعــي الحايل ،حيث
أوضحت اإلدارة القانونية بأنه
ال يجوز للطالــب أو الطالبة
االحتجاج بعــدم العلم بأنظمة

الجامعــة ولوائحها وقراراتها
لتــايف العقوبــات الصادرة
بحقه يف الالئحة.
وقد ســعت الجامعة من
خالل الالئحة املعدلة إىل حفظ
حقــوق الطــاب والطالبات
باعتمــاد الئحة تتــاىف أوجه
القصور يف الالئحة الســابقة،
فيمــا يتعلــق بتأديب الطالب
والطالبــات املخالفــن لنظم
ولوائــح الجامعــة ،وذلــك
لضمان سري العملية التعليمية
بانتظــام وعــدم املســاس
بحقــوق أي مــن الطالب أو
الطالبات ،كما ســعت الالئحة

املعدلة لتقويم ســلوك الطالب
والطالبــات املخالفني بالطرق
الرتبوية والتعليمية ،ومعالجة
ذلك وفــق النصوص النظامية
للجا معة .
وكفلت الالئحــة املعتمدة
للطالب عدة ضمانات تحميهم
أهمها ما ورد يف املادة الثامنة
عرشة التي تنــص عىل إعطاء
الطالــب املخالــف الحق يف
التظلــم من القــرار الصادر
بحقه عــى مراحــل يف فرتة
زمنية محــددة بالالئحة ،تبدأ
من تاريخ علمــه بالقرار ،كما
نصت الالئحة عىل أن العقوبة

ال يتم تطبيقها بحق أي طالب
أو طالبــه إال بعد عرضها عىل
اإلدارة القانونية بهدف فحص
املعطيات واإلجراءات النظامية
قبل تطبيقها عــى الطالب أو
الطالبة.
كما ال يجــوز إيقاع أكثر
من عقوبة تأديبيــة للمخالفة
الطالبيــة الواحدة ،مع وجوب
مراعــاة التــدرج يف إيقــاع
العقوبة عــى الطالب املخالف
بحســب حجــم املخالفة التي
اقرتفها ،ومدى تكرارها ،وهو
ما ضمنته املادة الثانية عرشة
من الالئحة.

انطلقــت النســخة األوىل من معــرض القصيم
للكتــاب ،برعايــة كريمة من صاحب الســمو امللكي
األمــر الدكتــور فيصل بن مشــعل بن ســعود بن
عبد العزيز أمــر منطقة القصيــم ،وبرعاية وزارة
التعليم ،وبمشــاركة مميزة لجامعة القصيم.
وتزينــت أروقة مركــز امللك خالــد الحضاري
بمدينــة بريدة والذي يســتمر عىل مــدار  10أيام
باســتقبال هذه التظاهــرة الثقافيــة الكبرية ،التي
تُقــدم فيها وجبــة ثقافية دســمة ألبنــاء املنطقة،
لتشــجيعهم عىل القراءة بتوفــر آالف الكتب يف كافة
املجاالت تحت سقف واحد.
وقد بــدأ معرض القصيــم للكتاب بمشــاركة
أكثــر من  200دار نــر مختلفه ،تعــرض العديد
من املطبوعات واملؤلفات والكتــب الورقية والرقمية
التــي تزخر بهــا املكتبــات العربية ،حيث تشــهد
أجنحة املعرض تدشــن العديد من املؤلفات يف كافة
املجاالت العلمية واألدبية كالشــعر والقصة والرواية
وغريها من شــتى فروع األدب ،األمر الذي ســيعيد
للكتــاب مكانته التي ســلبتها منــه مواقع التواصل
االجتماعي ،ويحقق رواجــا لنارشي وموزعي الكتب
يف املنطقة.
وكعادتها يف تشــجيع ودعم كل الجهود الخدمية
املقدمة ألهــايل املنطقة ،فقد حرصــت الجامعة عىل
املشــاركة بفعاليــة يف معرض الكتــاب ،وقدمت ما
لديها من خــرات ومطبوعات ومجــات ودوريات
علميــة ،للمســاهمة يف االرتقاء بهــذا املعرض الذي
من املقــرر إقامته كل عــام ،ليصبــح فرصة كبرية
للنارشين والقراء عىل حد ســواء لتحقيق أهدافهم.

رئيس التحري�ر
طلبة الجامعة

@bin_nomah
bin_nomah@qu.edu.sa

