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بأكرث من  244برنامج ًا  ..ورعاية سمو أمري منطقة القصيم ولمدة أسبوع
الجامعة تنظم حملتها الشاملة "توعية وصحة وت�ثقيف" بمحافظة عقلة الصقور
تنظــم الجامعــة حملتها
الشــاملة "توعيــة وصحــة
وتثقيــف" يف نســختها الثانية
بمحافظــة عقلة الصقور برعاية
كريمة من صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل

بن ســعود أمري منطقة القصيم،
وذلك ملدة  7أيــام يف الفرتة من
1439/6/22-16هـــ ،حيث
تتضمن الحملــة برامج رشعية
وفكرية ،وبرامــج لصحة الفم،
ودورات تدريبيــة ،وتثقيــف

دوائــي ،وتوعيــة غذائيــة،
وخدمــات تربويــة اجتماعية،
باإلضافة إىل العروض املرسحية،
والربامج الرياضيــة الرتفيهية،
وســحوبات وجوائز وغريها من
األنشــطة املقدمة ألهايل املنطقة.

أهداف الحملة
وتهدف هذه الحملة لتعزيز
القيم اإلسالمية وغرس املفاهيم
اإليجابيــة واالنتمــاء وتهدف
الحملة لتعزيز القيم اإلســامية
وغــرس املفاهيــم اإليجابيــة
واالنتماء للوطن وخدمته بحماية
النشء مــن الغلــو والتطرف
واألفكار املنحرفة والســلوكيات
الخاطئــة ،باإلضافــة إىل رفع
مســتوى املهارات الشــخصية

والقدرات الذاتية لديهم ،وتدعيم
الرتابط األرسي والحياة الزوجية
وتنمية مهــارات التفاعل لبناء
أرسة متماســكة ،كمــا تهدف
الحملــة لتقديــم الخدمــات
واالستشارات الطبية املتخصصة
والخطــط العالجيــة ،فضــا
عــن العناية بالصحــة العامة
والغــذاء وممارســة الرياضة
والبعــد عن العادات الســلبية.

وتخطــط الجامعة يف ســبيل
تحقيق هذه األهــداف أن تنفذ
أكثر مــن  244برنامجا متنوعا
يف املجــاالت الصحية والتوعوية
والتثقيفية ،حيث يستغرق تنفيذ
هــذه الربامج أكثــر من 650
ســاعة عمل ،يقدمها نخبة من
أعضاء هيئــة التدريس واألطباء
والطــاب ومنســوبي الجامعة
ألهايل محافظــة عقلة الصقور.

مكونات الحملة
وتشــتمل الحملــة عــى
أكثــر مــن  10برامــج يف
التخصصــات
مختلــف
تقدمهــا كليــات الجامعــة.
ففــي الجانب الرشعــي تُنفذ
أنشــطة متنوعــة يف أكثــر
مــن  78مســجد ا ً بمحافظة
عقلــة الصقور وأنشــطة يف
 9مــدراس وذلك لرتســيخ
مبــادئ الوســطية واالعتدال
والتحذير من مســالك الغلو
والتطــرف ،وفيمــا تشــمل
الربامــج الرتبوية واالجتماعية
أكثر من  10برامج للمحافظة
عــى دور األرسة والنــشء.
أما الربامــج التدريبية فتأتي
يف أكثر مــن  19دورة لتنمية

املواهــب ورفــع الكفــاءات
بمختلف التخصصات ،وتقدم
الجامعة أكثر من  30برنامجا ً
طبيا ً وتقــدم خدمات الفحص
من قبل استشــاريي الجامعة
والفحص البرصي واملختربات
الشــاملة ،وتقدم الجامعة يف
صحة األســنان أكثر من 42
برنامجا ً تغطي  12مدرســة،
و 30برنامج باملخيم الرئييس
وبرامــج التثقيــف الدوائي
وعددهــا 10برامــج تتناول
طرق استخدام الدواء السليم
ومحتويــات الصيدلة املنزلية
وطرق استخدامها ،باإلضافة
إىل الربامــج الغذائية وعددها
 24برنامجا حول املمارســات

الغذائية الخاطئــة ومكافحة
الســمنة ،وبرامــج الصحة
العامة وتشــمل أكثر من 20
برنامــج تختص بممارســة
الرياضة والبعد عن الكســل،
باإلضافــة إىل قوافــل الطب
البيطــري وتشــمل الفحص
الشامل وعالج املاشية وتقديم
االستشــارات الطبية ملالكها.
كمــا تقــدم الحملــة عرضا
مرسحيــا بعنــوان وطنــي
يحكي عــن اململكة والتحوالت
التي مرت بها قبــل التوحيد
إىل أعــوام النهضــة والتــي
اســتمرت عرب عصــور ملوك
اململكــة العربية الســعودية
وصــوال لرؤيــة . 2030

الحملة األولى "قبل عام" بمركز أبانات

نفذت بالحملة أكرث
من  159برنامج استفاد
منها  10آالف شخص
من أهالي مركز أبانات

وكانت الجامعــة قد نظمت
قبل عــام حملة هــي األوىل من
نوعها احتوت عىل عددٍ من الربامج
التدريبيــة والتوعوية والتثقيفية
والصحيــة والرياضية عىل مدى
أسبوع يف ضليع رشــيد (مركز
أبانات) ،عىل بعد حوايل  200كم

غرب مدينة بريدة ،وحظيت الحملة
برعاية كريمة من صاحب السمو
امللكي أمري منطقة القصيم ،نفذت
خاللها أكثر مــن  159برنامجا،
اســتفاد منها أكثر من  10آالف
شخص من أهايل أبانات واملراكز
املجاورة ,واشــتملت عىل مجاالت

صور الحملة السابقة

متعددة منهــا الرشعي والفكري
واملجاالت الرتبويــة واالجتماعية،
باإلضافة إىل املجــاالت الصحية
والوقائية ,حيث تــم تنفيذ هذه
الربامج يف أماكن متعددة ،شملت
املخيم الرئيــي للحملة ومدارس
أبانــات والقاعــات التدريبية يف

املركز الحضاري بضليع رشــيد،
واملســاجد والجوامــع باملركز.
وتواصــل الجامعــة جهودها يف
ميدان خدمة املجتمع ،بتسيري مثل
هذه الحمالت ،وذلك لإلســهام يف
تفعيل رؤية  ،2030ووضع لبنة يف
تقدم وازدهار هذا الوطن املعطاء،

الــذي ينعم باألمن واالســتقرار
والرخــاء تحــت قيــادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبد العزيز وســمو ويل عهده
األمني – حفظهما الله – وبارك يف
جهودهمــا الصادقة لخدمة ديننا
وأمتنا ووطننا الغايل.

مدير الجامعة وسمو أمري منطقة القصيم خالل الحملة السابقة
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أخبار الجامعة
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تخفيضات لمنسوبي الجامعة في أكرث من 160
مؤسسة وشركة تجارية
تسلم معايل األستاذ الدكتور
عبــد الرحمن بن حمــد الداود
مدير الجامعة دليل التخفيضات
واملزايا املالية ملنسوبي الجامعة
من الطلبة ،واملوظفني ،وأعضاء
هيئــة التدريس من الجنســن،
وذلك خالل اســتقباله ملنسوبي
اإلدارة العامة للعالقات بالجامعة
،الذين تمكنوا مــن توقيع عقود
رشاكــة اجتماعيــة مــع أكثر
مــن ( )160مؤسســة ورشكة
تجارية ،بهــدف توفري الخدمات
املتميــزة ملنســوبي الجامعــة
بأقل األســعار وبأعــى جودة.
ووجــه "الداود" خــال اللقاء
ببذل املزيد مــن الجهد لتحقيق
نقلــة نوعيــة يف الخدمات التي
تقدمها الجامعة للمســتفيدين،
وتحقيقا ً لرؤية الجامعة يف تقديم
أفضل ســبل الرعاية واالهتمام
بمنســوبيها ،اســتمرارا ً ملسرية
التحســن والتطويــر ،وتأكيدا ً
عــى رضورة تطبيــق مفاهيم
الجــودة واإلتقان ،وترســيخا ً
ملبادئ التميز ،وتجســيدا ً لرؤية
اململكــة " 2030وطن طموح".
كما اطلع معاليه عىل تقرير اإلدارة
الســنوي لعام  2017م  ،الذي
تضمن ملخصا ً ألنشــطة اإلدارة
كالتســكني ،والهدايا ،والدروع،
والبنرات ،والالفتات ،والحفالت،
واالجتماعــات ،واملرسحيــات،
واملعــارض،
واملســابقات،
واملطبوعات ،واألختام ،وإصدار
الجوازات الخاصة والدبلوماسية،
وتوزيع صور والة األمر ،وأعالم

مدارات

عبدالرحمن بن حمد الداود

الجامعة للمجتمع

صورة جماعية

اململكــة العربية الســعودية،
وأعــام الجامعة ،واإلرشاف عىل
توقيع االتفاقيات والعقود ،وعقد
املحارضات ،واملشاركة يف الندوات
العلمية ،وامللتقيات ،واملؤتمرات،
واملعــارض،
والبحــوث،
واملشــاركات الخارجية ،وتأمني
الهواتــف الثابتــة وغريهــا
خدمــات تقــدم للجامعــة.
ومن جانبه أكــد الدكتور تركي
املخلفي املرشف العام عىل اإلدارة
العامة للعالقات أن اإلدارة قامت
بالعديد من األعمال واألنشــطة

داخــل الجامعــة وخارجها من
خــال تفاعلها مــع قطاعات
الجامعة كافة ،ومشــاركاتها يف
جميــع مناســباتها االجتماعية
والوطنية من خــال الفعاليات،
واألنشــطة ،والربامــج التــي
نظمتهــا الكليــات والعمادات
بالتعــاون مع الجهــات ذات
العالقة لتهيئة الظروف املالئمة
لتحقيــق األهداف املنشــودة.
وقد تســلم معايل مدير الجامعة
نســخه من الدراســة التي تم
إجراؤها لقياس رضا املستفيدين

واملوظفني للتأكد من مســتوى
جــودة ونوعية الخدمــات التي
تقدمها العالقات ،حيث أشــارت
النتائــج إىل فعاليــة وتميز أداء
اإلدارة مــع املســتفيدين منها،
إضافة إىل وجود مستوى عال من
الرضــا الوظيفي لدى موظفيها،
األمر الــذي يدل عىل مســتوى
التقــدم ،والتطــور اإليجابي،
والتحسني املســتمر ،لتسري جنبا ً
إىل جنب مــع بقيــة قطاعات
الجامعــة يف تحقيــق األهداف
املنشودة بكل كفاءة واقتدار

وفد مركز التنمية المستدامة بالجامعة يزور منجم "معادن" وي�بحث
سبل التعاون المشرتك
زار أعضاء املجلس التنفيذي
ملركز التنمية املستدامة بالجامعة
منجــم البعيثــة التابع لرشكة
"معادن" ،التي تعــد من أبرز
الرشكات عىل املستوى الوطني يف
مجال التعدين والصناعة ،وذلك
بهدف توثيق عالقــات التعاون
بني الجامعة والرشكة ،واالطالع
عىل هــذه املنشــآت العمالقة،
حيث أصبحــت الرشكة واحدة
من أبرز ركائــز دعم االقتصاد
الوطني وفق منظور مســتدام.
حيث تجول وفد املركز املشارك
بالزيارة داخل املنجم وتعرفوا من
املختصني بالرشكة عىل محتوياته
وأهميتــه لالقتصــاد الوطني
والتنميــة املحلية املســتدامة،
كما قام الوفد بزيــارة البعيثة
الجديدة املنشــأة من قبل وزارة
املالية بالتعــاون مع "معادن".
من جانبه أكــد الدكتور إبراهيم
الربــدي مدير مركــز التنمية
املســتدامة بالجامعة أن املركز
يســعى من خالل هذه الزيارة
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لتفعيــل الرشاكة مــع عدد من
الجهــات ذات الصلــة بالتنمية
املحلية املستدامة ،وتعزيز التعاون
مع الرشكة التي تعد أكرب رشكة
تعدين متعددة املنتجات واملعادن
يف منطقــة الــرق األوســط.
وأضاف "الربــدي" أن املركز
يهــدف لتفعيــل إســهامات
الجامعــة يف بلــورة الفــرص
التنموية املالئمة ملنطقة القصيم
وتحديــد متطلبــات وعوامل
النجــاح الحاكمة الســتغاللها
وفــق منظــور اســراتيجي.
وبني "الربدي" أن هذه الخطوة
تأتي انطالقا من الدور الريادي
التي تضطلع به جامعة القصيم
يف خدمة املجتمع وتحقيق رؤيتها
ورســالتها وأهدافهــا ،وتفعيل
إمكانيــات الجامعــة وقدراتها
العلمية والبحثية واالستشــارية
والتدريبيــة لخدمــة أغراض
التنمية ،وذلــك بتوجيه األبحاث
العلمية املنجزة يف الجامعة لخدمة
أغراض التنمية املحلية املستدامة.

وتتبــوأ رشكة معــادن ريادة
قطاع التعدين يف اململكة العربية
الســعودية ،وتعتــر من أكرب
الرشكات وأرسعها نموا يف العالم،
كما أنهــا تعمــل بالتوافق مع
رؤية اململكــة  2030وبرنامج
التحــول الوطنــي .2020
وقد تبنــت الرشكة رؤية جديدة

وأعادت توجيه اســراتيجيتها
يف عــام 2016م لتتواكــب مع
متطلبــات وأهــداف الرؤية،
حيث توجــه "معادن" تركيزها
نحو بناء مجموعــة أعمال ذات
مرونة عالية من خــال التميز
والسعي وراء فرص النمو املحلية
والعاملية.

إن مفهوم الجامعة الشــاملة ليس جديدا ً عىل جامعة القصيم
فهذا املفهوم يعكس توجه الجامعة نحو كافة التخصصات ،ويضاف
إىل ذلك مفهوم الجامعــة للمجتمع ،أي أن الجامعة تصبح جزءا ال
يتجزأ من املجتمع ،واملجتمــع جزءا ال يتجزأ من الجامعة ،وهذا ما
يحدث -ولله الحمد -بني جامعة القصيم واملجتمع ،وال أدل عىل ذلك
الربنامج التوعوي الصحي التثقيفي الذي تنظمه الجامعة للســنة
الثانية عىل التوايل خالل هذا األســبوع يف محافظة عقلة الصقور
وبرعاية وافتتاح صاحب الســمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة القصيم حفظه الله.
وتأتي هذه الحملة بعد النجــاح املميز الذي حققته الجامعة
العــام املايض يف حملتها األوىل التي أقيمــت يف أبانات ،وهذا  -بال
شــك  -مؤرش عىل تفعيل الرشاكة املجتمعية مع املجتمع من خالل
برامج توعويــة وثقافية متميزة وقوافل طبية وعالجية متخصصة
لرفع املستوى الثقايف والديني والفكري الصحيح لدى أفراد املجتمع
بمختلف مستوياته.
لقد سخرت الجامعة إلنجاح هذه الحملة إمكانياتها وطواقمها
اإلدارية والعلمية والطبية ورصدت لها دعما ً ماليا ً ســخيا ً من أجل
أن تحدث أثرا ً مباركا ً وتنمية مســتدامة وأن يستفيد منها الصغري
والكبري والرجل واملرأة.
فمنذ نهاية الحملة األوىل واملعنيني من الزمالء مســتمرون يف
االستعداد للحملة الثانية التي تشتمل عىل ما يقرب من  300برنامج
ويتوقع أن يســتفيد منها حوايل عرشون ألف مستفيد ،يعمل عىل
إعدادها وتنفيذها قرابة  400شخص.
وجامعة القصيم تســتمر يف نهجها املوفــق يف تقديم برامج
مجتمعية تمت دراســتها بدقة لتلبي احتياجات املجتمع وتسهم يف
تنميته وتحقق له خدمات تليق به استجابة لتطلعات قيادة أوصت
باملجتمع خريا ً وعطاءا فاستجابة الجامعة حبا ً ووالء.
واعرتافا ً بالفضل ألهل الفضل لم يكن ملثل هذه الجهود أن يكتب
لها النجاح لوال فضل الله أوال ً ثم الدعم الالمحدود من قبل حكومة
خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني ،ومتابعة وتشجيع
ســمو أمرينا املحبوب أمري منطقة القصيم صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل بن سعود بن عبدالعزيز حفظهم
الله جميعاً ،كما أخص بالشــكر هنا الراعي الحرصي لهذه الحملة
مرصف الراجحي والذي يقدم دعمــه امتدادا ً للدعم الذي قدمه يف
الحملة األوىل فلهم كل الشــكر والتقدير ،وال أنىس أن أزجي الشكر
لزمالئي منســوبي الجامعة الذين عملوا بكل جد وعزيمة ليصنعوا
نجاحا ً جديدا ً لجامعتهم املتألقة ،وليقدموا خدمات متميزة ملجتمعهم
ووطنهم.
مدير الجامعة
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 17بحثا و 4محاضرات في مشاركتها الخامسة

الجامعة على منصة الت�توي�ج بمؤتمر دبي الدولي للصيدلة
والت�كنولوجيا "دوفات"
طالباتان تضعان الجامعة على منصة الت�توي�ج بجائزتني
مختلفتني في المؤتمر
شــاركت كليــة الصيدلة وحصــدت الجامعة جائزتني يف بالجامعة الطالبتــن الفائزتني
بجامعة القصيم للمرة الخامسة مســابقتني مختلفتني باملؤتمر ،فور إعــان النتائج الرســمية
عىل التوايل يف مؤتمر ومعرض دبي وضعتــا الجامعة عــى منصة ملســابقات املؤتمر العلمية ،كما
الدويل للصيدلــة والتكنولوجيا التتويج يف هــذا املؤتمر العلمي شــكر كل أعضاء وفد الجامعة
(دوفــات 2018م) ،الذي أقيم الــدويل املرموق الذي يجمع أهم إىل هذا املؤتمر ،معربا عن فخره
عىل مــدى  3أيــام بمركز دبي خرباء الصيدلة ومصنعي األدوية واعتزازه بهــذا اإلنجاز الكبري
الــدويل للمؤتمرات ،تحت رعاية وأكرب الجامعات يف العالم ،حيث الذي حققه أبناء وبنات الجامعة
صاحب السمو الشــيخ حمدان تمكنت الطالبة دانيــة إبراهيم يف هذا املحفل العلمــي الدويل.
بن راشــد آل مكتوم ،بمشاركة الهويمل من الحصول عىل املركز كما بــارك "الرشيــدة" ملعايل
 650رشكــة متخصصــة و 75الرابع من بني  ١٠٠متســابق يف األســتاذ الدكتــور عبدالرحمن
جامعة من عدة دول  ،باإلضافة مسابقة االستشــارات الدوائية ،بن حمد الــداود مدير الجامعة
إىل مشــاركة عدد من املسؤولني فيما حققت الطالبة رناد محمد عىل هذا اإلنجــاز الذي يضاف
واملعنيني بقطاع الصيدلة وممثيل السالمة من كلية الصيدلة املركز إىل سجالت الجامعة التي تشهد
ورؤســاء الجمعيات واملنظمات العارش يف جودة املحتوى البحثي تطو ًرا ملحوظا يف مشــاركاتها
الصيدالنيــة يف املنطقة والعالم .من بني  600بحث مشــارك يف يف املحافل الدوليــة يف ظل دعم
معــرض امللصقــات البحثية .معاليــه لكل ما يخــدم الطلبة
الطالبتان دانيــة ورناد تضعان وهنأ الدكتور منصور بن صالح ويطور من املخرجــات العلمية
الجامعــة عىل منصــة التتويج الرشيــدة عميد كليــة الصيدلة للجامعة.

زيارات رسمية لجناح الجامعة
اســتقبل جنــاح الجامعة
باملؤتمر معايل األستاذ حميد بن
محمد القطامــي رئيس مجلس
اإلدارة املدير العام لهيئة الصحة

بدبي يف زيارة خاصــة للجناح
عقــب حفــل االفتتــاح الكبري
الذي شــهده مركز دبي الدويل
للمؤتمرات ،حيث أشــاد معاليه

بالجناح ومــا يحتويه من أركان
تعريفية ،كما قدم له عميد الكلية
الدكتور منصــور الرشيدة درعا ً
تذكاريا ً بهذه املناسبة.

جناح مميز يربز الرتاث الحضاري للمنطقة
أقامــت كليــة الصيدلة
معرضــا تعريفيــا عــن
أنشــطتها العلمية والخدمية
والبحثيــة وعــن الجامعة
وأبرز أنشطتها ومنجزاتها،
حيث شــغلت الكلية جناحا
خاصا باملعــرض املصاحب
للمؤتمر اســتقبلت فيه عددا
كبــرا من الــزوار املهتمني
بمجال الصيدلــة والخرباء
ووفود الــركات ومصانع

األدوية املشاركة ،حيث أعد
القائمون عىل الجناح بعضا
مــن األكالت واملرشوبــات
مــن املــوروث الشــعبي
ملنطقة القصيــم ،كالكليجا
والتمــر والقهــوة العربية
لتعريفهــم بنبــذة عــن
املنطقــة وتراثها الحضاري
وتقديــم واجــب الضيافة
لكل زوار معــرض الكلية،
األمر الــذي جــذب انتباه

الزوار من كل الجنســيات.
حيث شــهد الجنــاح إقباال
واســعا عــى مــدار أيام
املؤتمــر من قبــل الزوار
القادمني من مختلف أقطار
العالــم للمشــاركة يف هذه
التظاهــرة العلمية الدولية،
والذيــن ثمنوا كرم الضيافة
بالجناح وأبــدوا إعجابهم
باملوروثات الشعبية ملنطقة
ا لقصيم .
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المشاركات العلمية لوفد كلية الصيدلة بالجامعة
تنوعت مشــاركات الكلية
هذا العام يف الربنامج العلمي
للمؤتمــر ،حيــث تقدم 17
طالــب وطالبة مــن الكلية
بأبحــاث علميــة يف معرض
امللصقــات العلمية لألبحاث،
حقق مــن خاللهــا الطالب
مراكز متقدمة بــن مختلف
والــركات
الجامعــات
املشــاركة،
واملؤسســات
وتوجت هــذه املشــاركات
بالحصــول عــى جائزتــن
يف مســابقتني مختلفتــن
للطالبتــن دانيــة ورناد من
كليــة الصيدلــة بالجامعة.
وتضمنت املشــاركات أيضا
 4محارضات ضمــن برنامج
املؤتمر العلمــي ،قدمها عميد
كليــة صيدلة القصيم الدكتور
منصور الرشيــدة ،والدكتور
يارس املقبــل وكيــل الكلية
للشــؤون اإلدارية ،والدكتور
عبداملجيــد القســومي وكيل
الكليــة للشــؤون التعليمية،
باإلضافــة إىل عدة محارضات
قدمها طالب وطالبات الكلية.
حيث قــدم الدكتور عبداملجيد
القسومي وكيل كلية الصيدلة
محــارضة علميــة بعنــوان
"األســباب والعوامل املؤدية
لحدوث األخطــاء الدوائية يف
املستشفيات" ،تحدث فيها عن
أهم األسباب والظروف التي
تــؤدي إىل انتشــار األخطاء
الدوائيــة يف املستشــفيات،
وكذلــك أبــرز أنــواع هذه

وتصنيفاتهــا.
األخطــاء
كمــا تناولــت املحــارضة
أهــم األبحــاث املنشــورة
يف هــذا املجــال ،واختتمت
املحارضة باســتعراض أهم
االســراتيجيات التــي يمكن
تطبيقهــا للحــد مــن هذه
األخطــاء وتقليــل تأثرياتها
الســلبية عــى املــرىض.
وبدوره قــدم الدكتور يارس
املقبل وكيل الكلية للشــؤون
اإلداريــة محــارضة علمية
بعنــوان "نظــام التأمــن
الطبي وتأثريه عىل مســتقبل
الصيدليــات" ،ناقش خاللها
رؤيــة اململكــة الطموحــة
 ،٢٠٣٠والتغيــرات املتوقعة
إلعــادة هيكلــة النظــام
الصحــي باململكة ،كما تطرق
للســبل املتبعــة للتأمــن يف
تعويــض املنشــآت الصحية
ومميزات وعيــوب كل نظام
ومــدى تأثريه عــى املريض
وعمل املمارســن الصحيني.
ومن جانبه أوضــح الدكتور
منصور الرشيــدة أن الكلية
تشــارك باملؤتمــر للعــام
الخامس عىل التوايل ،مشــرا
إىل أن الهدف من املشــاركة
يتمثل يف تحقيق أكرب قدر من
االستفادة للطالب والطالبات
املشاركني من خالل االحتكاك
باألكاديميــن واملتخصصني
والخــراء يف هــذا املؤتمر.
وأوضح "الرشيدة" أن جناح
الكليــة قــد شــهد حضور ا ً

واهتماما ً من قبــل الزائرين
واملختصــن باملجال الصيديل،
الذيــن أشــادوا بمحتوياته
مــن بروشــورات تعريفية
وشاشات عرض قدمت برامج
وأنشــطة الكلية بشكل خاص
والجامعة بشــكل عام ،مشريا
إىل أن مثل هذه املشــاركات
الدوليــة واملحليــة ،تأتــي
ضمن اهتمامــات معايل مدير
الجامعــة األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بــن حمد الداود
وســعيه لتطويــر مخرجات
الجامعــة وإكســاب الطلبة
وأعضــاء هيئــة التدريــس
املزيــد من الخــرات والعلم
واملعرفة من خالل املشــاركة
يف مثل هــذا املحافل الدولية.
وأشــار "الرشيــدة" إىل أن
الكلية شــاركت يف عدة نسخ
ســابقة من املؤتمر وحققت
العديد من الجوائز يف مختلف
مسابقاته ،مؤكدا أن املشاركة
يف مثل هذه املناسبات الدولية
قد أضافت مزيدا من الخربات
الرتاكميــة لكليــة الصيدلة
بجامعــة القصيــم ،كما أنها
تساعد الطلبة عىل االطالع عىل
أحدث ما وصلت إليه األبحاث
العلميــة يف مجــال الصيدلة
وصناعــة األدويــة ،وكذلك
االســتفادة من تواجد الخرباء
واألكاديميــن املتميزين حول
العالــم يف مجــال الصيدلة
ورشكات األدويــة الكــرى
التــي تحرص عــى التواجد
يف هــذا املؤتمــر كل عــام.

مشاركات سابقة
يذكــر أن الجامعة كانت قد
حققــت إنجازا كبــرا العام يف
األعوام املاضية يف مشــاركاتها
الســابقة باملؤتمر حيث حصدت
أربــع جوائز يف عــام 2016م،
وثــاث جوائز أخــرى يف عام
 ،2017تفوقــت بهــم طالبات
الجامعــة عىل أكثــر من 1200

طالــب وطالبة مثلــوا أكثر من
 50كلية للصيدلــة حول العالم.
حيث حصلت الطالبة غدير حمد
املذن ،عىل املركز الثاني يف مسار
االبتكار البحثي مــن بني ٦١٢
بحث مشــارك تــم عرضها يف
معرض امللصقــات البحثية ،كما
حصلت الطالبة خولة حمد خالد

السليم ،عىل املركز الثالث يف مسار
جودة املحتــوى البحثي من بني
 ٦١٢بحث مشارك تم عرضها يف
معرض امللصقات البحثية ،يف حني
حصلت الطالبة أريج أحمد املزيني
عىل املركز الرابع يف أفضل عرض
تقديمي للمحارضات العلمية من
بني  ١١٢عــرض مقدم للمؤتمر.

مناقشات المؤتمر
ناقــش املؤتمر يف دورته هذا
العام العديد مــن الجوانب التي
تمس التخصص كاملعدات الالزمة
إلنتــاج األدويــة ،وآالت التعبئة
والتغليف ،وتجهيزات املختربات
الطبية ،وأساليب التخزين اآلمنة
لألدويــة والكماليــات الطبية،
وكذلك أنظمــة إدارة النفايات،
وغــرف التربيــد باإلضافة إىل
أهم التقنيــات الحديثــة التي
تســاهم يف تنميــة وتطويــر

البحــث العلمي يف هــذا املجال.
وقد شــهدت الــدورة الحالية
حضــور كبــر مــن جانــب
املتخصصني يف مجال التســويق
والباحثــن واملهنيني واملطورين
للمستحرضات الدوائية والوكالء
واملصنعني واملوزعــن ،وممثيل
النقابات الطبية واالستشــاريني
واملتخصصــن يف املنتجــات
الدوائيــة ،باإلضافــة إىل صناع
القــرار والصيادلة املمارســن،

كما حظــي املؤتمــر بزيارات
عدد مــن التجاريــن يف مجال
الصيدلــة بالــرق األوســط.
حيث يعد املؤتمــر بمثابة نقطة
التقاء للصيادلة واألطباء والعلماء
ورشكات صناعة األدوية واملعامل
واملختربات ،بهدف تطوير مهارات
الطــاب والطالبــات العلميــة
والعمليــة ،وتحقيــق التواصل
العلمي مع املختصني واألكاديميني
وااللتقاء بالخربات العاملية.

أخبار الجامعة
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"الداود" يدشن وحدة خدمة المستفيدين
دشــن معايل األستاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الداود مدير
جامعــة القصيم يف مكتبه انطالق
وحدة خدمة املستفيدين بالجامعة،
حيث تســعى هــذه الوحدة إىل
تحقيق الريــادة والتميز يف تقديم
الخدمــة للمســتفيدين داخليا ً
وخارجيــاً ،وتعمل عــى تطوير
كفاءة وفاعلية اإلجراءات اإلدارية
(الداخلية والخارجية) ،وتعزز من
املرونة ،والقدرة عىل االستجابة إىل
احتياجات املستفيدين ومتطلباتهم،
وتقلل من الهدر الزمني واإلداري
يف الخدمة املقدمة.
كما تركــز الوحدة عىل تقديم
خدمات متميــزة تتصف بالجودة
واإلتقان ،وترقى بنوعية الخدمات،
وتحويلها من خدمــات أولية إىل
ممارســات مؤسسية تعكس مدى
التطــور والرقي الذي تشــهده
الجامعة حالياً.
وتركــز هذه الوحــدة أيضا ً
عىل تحســن املخرجات من خالل
تحقيــق مجموعة مــن األهداف

مدير الجامعة خالل اطالعة على التقري�ر

تتمثل بما ييل :تقديم خدمة نوعية
متميزة والتواصل الفعال بني إدارة
الجامعة وبني منسوبيها واملجتمع
الخارجي وابتكار مفاهيم وتقنيات
إدارية حديثة لالرتقاء بمســتوى
الخدمــات املقدمة واإلســهام يف

توظيف التقنيــة الحديثة لخدمة
املســتفيدين .و التطوير املستمر
ملنظومة العمل بما يحقق الجودة
والكفاءة واإلتقــان .وتقليل الهدر
الزمني واإلداري يف تقديم الخدمة
املقدمة.

صحيفة
جامعة
القصيم

الجامعة تخت�تم مشاركتها في معرض القصيم
للكتاب بأكرث من ( )113عنوانا و ( )8مجالت
و( )92مؤلفا ألعضاء هيئة التدريس
تشــارك جامعة القصيم
ممثلة بعمادة شــؤون املكتبات
بمعرض القصيم للكتاب بجناح
يبلغ بطولــة  36مرت ملدة 10
أيام  ,وتتمثل مشاركة الجامعة
بعرض وبيــع إصدارتها من
الكتــب واملجــات العلميــة
املحكمة باإلضافــة إىل عرض
مؤلفات أعضاء هيئة التدريس
وكذلك توزيع إصدارات مراكز
البحوث يف كلية الرشيعة وكلية
الزراعــة والطــب البيطري.
عــى زوار املعــرض كذلــك
التعريف بالجامعة والخدمات
اإللكرتونية املشــرك بها عن

طريق عمادة شــؤون املكتبات
والتي تشــمل قواعد املعلومات
والربامــج اإللكرتونية وبرامج
التوثيــق وبرامــج الرسقات
وبرامــج تصنيــف الدوريات
وغريها من الربامج اإللكرتونية
التي تخدم منسوبي الجامعة .
وتم التعريــف والتوضيح
لزوار املعرض عن عدد البحوث
املنشــورة بمجــات الجامعة
وعدد البحــوث املدعومة وعدد
الرســائل الجامعية وذلك من
خالل الرسومات املوضحة عىل
جنبات جنــاح الجامعة حيث
بلــغ عدد إصــدارات الجامعة

املشارك بها باملعرض)١١٣( .
عنوانــا بكافــة التخصصات
وهــي مخصصة للبيــع وبلغ
عــدد املجــات ( )٨مجالت
بكافــة مجلداتهــا وأجزائها
.وتخصصاتهــا .وبلــغ عدد
مؤلفات أعضاء هيئة التدريس
( )٩٢عنوانــا وهي مخصصة
للعرض فقط.
وتم عرض أعمال الجامعة
عرب شاشتني بحجم كبري واحدة
داخل الجناح واألخرى خارجه
تقوم بعــرض جميع الخدمات
املتوفرة واملشارك بها عىل مدار
أوقات دوام املعرض.

الجامعة تقيم ورشة عمل لمناقشة تخطيط
المدينة الطبية
أقامــت إدارة املشــاريع
بالتعاون مع املدينة الطبية بجامعة
القصيم ورشــة عمــل بعنوان
"إعادة دراسة تخطيط وتصميم
املوقع العــام للمجمــع الطبي
بجامعة القصيم ضمــن املدينة
الجامعيــة باملليــداء" كان ذلك
يوم األحــد املوافق 1439/6/9
وذلك ملناقشــة تخطيــط مواقع
املستشفى الجامعي ،وكلية الطب،
والكليات الصحية ،وطب األسنان،
والعيادات الخارجية التخصصية،
واملراكــز التخصصية ،والجامع،
والخدمات االستثمارية ،ومواقف
الســيارات ،واملبنــى اإلداري،
ومستشــفى التأهيل ،وســكن
الجهاز الطبي ،وكليــة التأهيل،
والخدمات املســاندة ،والعيادات
األوليــة و محطة النقــل العام،
وذلك بحضور املختصني والخرباء
وأصحاب االهتمام املشــرك ،وتم

أثناء ورشة العمل

خالل الورشــة مناقشــة مواقع
توزيــع عنارص املــروع داخل
وخارج املدينــة الطبية وتحديد
أســماء املراكــز املتخصصة و

مناقشة مدخل سيارات اإلسعاف
ومداخل ومخــارج املدينة الطبية
باإلضافة إىل حركة املنشأة داخل
املدينة.

كلية العلوم واآلداب بالمذنب تشارك في مهرجان المانعية بالمذنب

طالب الكلية

تحــت رعايــة وترشيف
صاحــب الســمو امللكي أمري
منطقة القصيم األمري الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود بن
عبدالعزيز
أقامــت محافظــة املذنب
خالل الفــرة /١ - ٥ /٢٩
 ١٤٣٩ /٦مهرجانــا باملانعية
خاصــا بالشــباب واشــتمل
املهرجــان عــى  :ســباق
واستعراض السيارات ،ميدان
الخيــل  ،الطــران الرشاعي ،

معارض الجهــات الحكومية ،
معارض الشباب والفود ترك
واســتمر املهرجان  ٣أيام
والقى إقباال كبــرا من جميع
املهتمــن من داخــل اململكة
وخارجها.
وقد شــاركت كلية العلوم
واآلداب باملذنــب يف جنــاح
خــاص لهــا بهــذه الفعالية
ضمــن معــارض الجهــات
الحكوميــة املشــاركة وكان
املعرض بإرشاف من ســعادة

عميــد الكليــة د .نــارص بن
محمد الصائغ وتنســيق إدارة
العالقــات بالكلية واشــتمل
املعرض عىل بنــرات تعريفية
وبعــض اإلحصائيــات عــن
الجامعة وعــن الكلية وبنرات
إرشادية للشــباب والزوار يف
كيفيــة التحصني ضد االٍرهاب
والفكر الضال.
كمــا اشــتمل الجناح عىل
مشــاركات طالبية من قسم
الفيزيــاء لبعض املشــاريع

الفيزيائيــة والتعريــف بها
واشتمل أيضا عىل تقديم خدمة
مستشــارك يف اللغة االنجليزية
وتوزيــع بعــض املطبوعات
وتقديم الضيافة.
والقى الجنــاح إقباال كبريا
من الزوار.
ورشف جناح الكلية بزيارة
من صاحب السمو امللكي أمري
منطقة القصيم واســتمع إىل
رشح من الطالب وأشــاد بما
سمع ورأى من جهود.

صحيفة
جامعة
القصيم
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كلية المجتمع تقيم محاضرة "مكافحة الجرائم المعلوماتية"

07

عزي�زي الطالب

عبداهلل العبيد

أقامت كليــة املجتمع بربيدة
بالتنسيق مع هيئة األمر باملعروف
والنهي عن املنكــر ،يوم األربعاء
13/6/1439هـ عىل الســاعة
الثامنة والنصــف صباحا ،بقاعة
الشيخ محمد بن عثيمني ،محارضة
بعنــوان ( مكافحــة الجرائــم
املعلوماتيــة واالســتخدام األمثل
للتقنية ) قدمها للحضور سعادة
الدكتور /خالد بن إبراهيم النقيدان
وهدفــت املحــارضة إىل تعريف
مفهوم الجريمة املعلوماتية ،وبيان
أنواعها ،والعقوبــة املحددة لكل
نوع ،وطرق مكافحتها.
ويف ذات الســياق نظمــت
كلية الصحــة العامة واملعلوماتية
الصحية بالبكريية ممثلة بالنادي
الطالبي بالكلية بإرشاف مرشف
النادي االســتاذ  :عبدالعزيز بن
عبدالرحمــن الرياعي محارضة

د .فهد بن سليمان األحمد
طالب كلية المجتمع

بعنوان ( تفعيل دور هـيئة األمر
باملعــروف والنهي عــن املنكر )
تفعيالً ألنشــطة عمادة شــؤون
الطــاب بالجامعة ضمن الرشاكة

املربمه بــن الهيئــة والجامعة
وألقى املحارضة الشــيخ الدكتور
 /عبدالله بن عيل املحســن والتي
وجدت تفاعالً من الحضور .

وتتقــدم الكليــة بالشــكر
والتقدير لعمادة شؤون الطالب يف
الجامعة عىل تفاعلها مع املناشط
املنفذة داخل كليات الجامعة .

الجامعة تزود سوق العمل بـ  100مهندس سعودي سنويا
وضعت كلية الهندسة بجامعة
القصيــم نصــب اهتمامها عند
تصميم الخطط الدراسية لربامج
البكالوريوس الثالثة؛ الهندســة
الكهربائيــة واملدنية وامليكانيكية
الرتكيز بشكل خاص عىل تزويدهم
بمهارات التواصل وبناء الشخصية
(املهــارات الناعمــة)؛ باإلضافة
إىل التعليم الهنــديس؛ من خالل
استخدام أساليب تعليمية حديثة.
وقد ساعد ذلك عىل توافق مخرجات
الكلية مع متطلبات سوق العمل.
وعىل الرغم من حداثة الكلية إال أنها
استطاعت أن تسابق الزمن حيث
حصلت عىل االعتمــاد األكاديمي
من هيئة  ABETاألمريكية خالل
فرتة قياسية ولدورتني متتاليتني.
يوجد يف الكليــة حوايل  60عضو
هيئة تدريس بتخصصات مختلفة،
ولديها اآلن أكثر من أربعني مبتعثا ً
إىل أمريكا وكندا واســراليا لنيل
درجتــي املاجســتري والدكتوراه
يف تخصصاتهــا املختلفــة .تم
مناقشة ثالث رســائل ماجستري
حتى تاريخــه يف الكلية (واحدة
يف قسم الهندســة الكهربائية و2
يف قســم الهندســة امليكانيكية).
كما يوجد وحــدة لخدمة املجتمع
بالكلية وتحتضن الكلية الجمعية
السعودية للطاقة الشمسية.
يبلغ عدد طالب كلية الهندسة
حوايل  700طالب حالياُ ,ويتخرج
سنويا  100مهندس من الكلية.
وبدأت الكلية يف عام 1434هـ
طرح ثالثة برامج للدراسات العليا
وهم :ماجستري العلوم يف الهندسة
الكهربية وماجســتري العلوم يف
الهندسة املدنية و ماجستري العلوم
يف الهندسة امليكانيكية و أضافت
الكلية الربنامج الرابع للماجستري
يف هندســة الطاقــة املتجددة يف

العــام ( 1435بالتعــاون بني
قسم الهندســة امليكانيكية وقسم
الهندسة الكهربائية).
واســتكماال ألهداف الكلية؛
فللكلية عدة أنشطة مهمة تساعدها
يف تحقيق أهدافها مثل :مجلة علوم
الهندســة والحاسب واالشرتاك يف
الجمعيات املهنية العاملية ووحدة
خدمة الجامعــة واملجتمع وإقامة
النــدوات وورش العمل .والنادي
الطالبي.
حيث افتتــح النادي الطالبي
بكليــة الهندســة يف / 02 / 13
2012م بهدف تقديم األنشــطة
الالصفية للطالب مثل :أنشــطة
اجتماعيــة وأنشــطة رياضية
وأنشطة علمية وأنشطة ثقافية.
ستســعى الكليــة خــال
الســنوات القادمــة وكما جاء يف
خطتها االســراتيجية إىل الرتكيز
عىل البحث العلمي والسعي إلنشاء
كرايس ومراكز بحثية متخصصة،
وكذلك إىل تفعيل دورها يف خدمة
املجتمع من خالل إجراء الدراسات،
واالستشــارات عن طريق بيوت
الخــرة التــي تم تأسيســها يف
الكلية ،وتدريب الكوادر ىف مجاالت
التخصص.
و كمثال عىل التعاون املتميز:
افتتح معــايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعــة ،يرافقه املدير التنفيذي
لرشكــة االتصاالت الســعودية
الدكتور خالد بن حســن البياري
يوم األحد  17-12-2017املوافق
 29-03-1439معمــل رشكــة
االتصاالت الســعودية ( )STCيف
الكليــة حيث تم تجهيــز املعمل
من قبــل الرشكة ،وفقــا ً ملذكرة
التفاهــم التي تــم توقيعها بني
الطرفني لتعزيــز جوانب التعاون

محددات
عزيــزي الطالب وعزيزتي الطالبة اســمح يل أن
أكون جرئيا معــك أكثر يف هذه املرة فأقتحم ســوار
شــخصيتك باحثا فيهــا بجرأة لم تعتــد عليها  ،وال
أعلم هــل جربتها مــع نفســك أم ال ؟ فأطوف بني
حزمك وتســاهلك وبني قدرتك وعجزك وبني إقدامك
وإحجامك وبني عقالنيتــك ومزاجيتك متجاوزا بجرأة
كل الحــدود  .وهل يا ترى أنك ســتجد الكنز املفقود
متدثرا بمشــاعرك ال تســتطيع أن تخ َّلصه من براثن
العواطف وسيطرة العادات ؟ أم أنك ستكون رصيحا
مع نفسك ومتصالحا مع ذاتك وواقعيا .
وإليــك عزيــزي الطالــب وعزيزتــي الطالبة
املحدددات :
هل أنت ترتاح لنقد اآلخرين والحط من قيمتهم ؟
إذن أنت ممن يتشفى وال يهمه إال االنتقام لنفسه .
هل أنت ممن يســتبرش عندما يجــد عيبا عىل الغري
أو تقصريا منهم؟
إذن أنــت تعاني مــن عقدة النقص ولم تســلك
الطريق األمثل يف تنمية قدراتك .
هل أنت تتشــوف ملا عند اآلخرين بحرقة ويصيبك
الهم ملا وهبهم الله؟
فأنت إذن لم ترض بما قسم الله لك ولم تحب لهم
ما تحب لنفسك .
هــل أنت ال يعنيك نجاح زمالئــك ؟ بل هل أنت ال
تفرح بنجاحاتهم وال تسعد بإنجازاتهم ؟
إذن أنت أناني وتحمل نفســية يشوبها الحسد .

يف ما بينهما ،بهدف صقل مهارات
الطالب ورفع مســتواهم العلمي
واملهني.
وقد أوىص مجلــس التعليم
العايل يف جلسته التاسعة والعرشين
املعقودة بتاريخ 2/11/1423هـ
بافتتاح كلية الهندســة بجامعة
القصيــم .تــم افتتــاح الكلية
بقسمني يف البداية :قسم الهندسة
الكهربائية وقسم الهندسة املدنية,
ثــم يف الفصل الثاني تــم افتتاح
قسم الهندسة امليكانيكية .وتسعى
الكليــة إىل توفــر تعليم هنديس

متطور ومعتمد لتلبية احتياجات
ســوق العمل ،وتقديــم خدمات
مجتمعية وبحثيــة تدعم التنمية
املستدامة يف اململكة وتسهم يف بناء
اقتصاد املعرفة.
تلك هي رسالة كلية الهندسة
يف جامعة القصيم التي تســعى
جاهدة لتحقيقها من خالل خطة
اســراتيجية طموحة لتكون كلية
متميزة وطنيا ً وإقليميا ً يف التعليم
الهنديس والبحــث العلمي داعمة
للتنميــة املســتدامة يف القصيم
واململكة.

أخريا لتعلــم أن الحقيقة التــي تظهر عليك وأنت
تحاول كتمانها أنها هي الواقع الذي يجب أن تعيشــه
وتنطلق منه .
ولتعلم أن املجاملة يف فهم ذاتك وطبيعة ترصفاتك
قد تكون ســببا يف عدم تحقيق هدفك بل تكون ســببا
مبارشا لفشلك وإخفاقك.
ولتعلم أن النجــاح الحقيقي مرتبط بالنفســية
الســوية والباذلة وهذا هو الكنز الثمني فحافظ عليه .
عميد عمادة القبول والتسجيل
@fahadalahmed1
fashmd@qu.edu.sa
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األمري فيصل بن مشعل :يرأس مجلس المنطقة ويناقش مشاريع
معتمدة بأكرث من  4مليار ريال
رأس صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيــم رئيس مجلس
املنطقة  ،جلســة املجلس األوىل
من الــدورة األوىل للعــام املايل
1440/ 1439هـ  ،وذلك بقاعة
اجتماعات مجلــس املنطقة بمقر
ديــوان إمارة منطقــة القصيم
بمدينة بريدة.
وبُدئ املجلس بكلمة افتتاحية
لسمو أمري منطقة القصيم رئيس
الجلســة اســتهلها برفع الشكر
والتقديــر باســمه ونيابة عن
املجلس وأهــايل املنطقة  -لخادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود  ,وسمو ويل
عهده األمني ـ حفظهما الله  -عىل
ما صدر مــن أوامر ملكية كريمة
شــاملة ,وحريصة عىل مستقبل
الوطن ,ورفاهية املواطن ,وتعزيز
الجوانب األمنية والتنموية ،التي
ستكون  -بمشــيئة الله  -داعمة
لصناعة التنمية يف البالد ,وستزيد
الوطن تطورا ً وازدهارا ً  ،مشريا ً
ســموه إىل أن رعايــة املواطن
وتحقيق سبل املعيشة الكريمة له

هو نهج ملوك هذه البالد جميعا ً
منذ عهد امللك املؤسس عبدالعزيز
 رحمه اللــه  -ومن بعده أبنائهالربرة حتــى عهد خادم الحرمني
الرشيفني  -أيــده الله  -متخذين
من دين الله وســنة رســوله ،
طريقا ً لقيادة هذه البالد املباركة
وتحقيق متطلبات شعبه الويف.
كما رفع سموه الشكر وجزيل
االمتنان للقيادة الرشيدة – رعاها
الله  -عىل مــا حظيت به املنطقة
من مشــاريع معتمدة يف ميزانية
هذا العــام 1440/ 1439هـ ،
التي ستسهم بمشيئة الله تعاىل يف
تطور املنطقة يف مختلف املجاالت
 ،متمنيــا ً أن تحقــق األهــداف
املرجوة منها ملــا يعود نفعه عىل
الوطن واملواطن.
ورحب سمو األمري فيصل بن
مشــعل  ,بوكيل وزارة االقتصاد
والتخطيــط للتنميــة البرشية
واملجتمعية محمــد بن صالح آل
الشيخ  ،بمناســبة تكليفه عضوا ً
يف مجلــس منطقة القصيم ممثالً
لوزارة االقتصاد والتخطيط .
وأوضح أمني عــام مجلس
املنطقة عسم الرميض أن املجلس

استعرض املشاريع املعتمدة لعدد
من القطاعات الحكومية باملنطقة,
حيــث بلــغ إجمايل املشــاريع
والنفقات عىل التشغيل والربامج
لعدد من القطاعــات الحكومية
باملنطقــة ( )4,283,079,388
 ،منهــا مبلــغ ()98.000.000
لجامعة القصيم  ،ولقطاع الشئون
الصحية بمبلغ ()133.883.000
 ،ولقطاع كهربــاء القصيم مبلغ
( ، )911.000.000باإلضافــة
ملشــاريع فرع وزارة االســكان
وفــرع هيئــة الهــال األحمر
السعودي.
وبــن الرمــي أن املجلس
ناقــش ما ورد بكتــاب الرئيس
التنفيــذي للرشكة الســعودية
للكهرباء حيال املشاريع يف منطقة
القصيم التي يجــري العمل عىل
تنفيذها واملرشوعات التي يف طور
اإلعداد لطرحها للتعاقد خالل عام
2018م التي تبلغ تكلفتها حوايل
 14مليار ريال.
وقال أمــن عام املجلس  :إن
املجلس طــرح عىل طاولته نتائج
ومالحظات تقرير ديوان املراقبة
العامة الثاني بشــأن أداء بعض

فروع األجهزة الخدمية باملنطقة
(الخدمــات التعليمية  ،والصحية
 ،والبلدية  ،وامليــاه  ،والزراعية
 ،ومكاتــب العمــل  ،والخدمات
اإلسعافية  ،والشؤون اإلسالمية).

وأوضح الرميض أن املجلس
اســتكمل بعــد ذلك مناقشــة
املواضيــع املدرجــة عىل جدول
األعمال وأتخذ بشأنها التوصيات
الالزمة .

وقدم ســمو أمــر منطقة
القصيم يف ختام الجلســة شكره
ألعضاء املجلــس عىل مداخالتهم
ومقرتحاتهم  ،متمنيــا ً التوفيق
والنجاح للجميع.

وكيل إمارة القصيم للشؤون األمنية يشكر القيادة
على الثقة الملكية برتقيته للخامسة عشرة

رئيس وأعضاء لجنة أهالي مدينة بريدة يشيدون
بمعرض القصيم للكتاب

رفــع وكيل إمــارة منطقة
القصيم للشؤون األمنية إبراهيم
بن محمد الهذيل خالص الشــكر
وبالــغ الثناء لخــادم الحرمني
الرشيفــن امللــك ســلمان بن
عبدالعزيــز آل ســعود ـ حفظه
الله ـ عىل الثقة امللكية برتقيته إىل
املرتبة الخامســة عرشة  ,مقدما ً
شــكره وتقديره لصاحب السمو
امللكي األمري محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس
مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع
ولصاحب الســمو امللكي األمري
عبدالعزيز بن ســعود بن نايف
بــن عبدالعزيز وزيــر الداخلية
ولصاحب الســمو امللكي األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل بن
سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيم ولصاحب الســمو امللكي

زار رئيس لجنة أهايل مدينة
بريدة محمد الفــوزان و أعضاء
اللجنة ،معــرض القصيم للكتاب
املقامة فعالياته بمركز امللك خالد
الحضاري بربيدة.
حيث تجول رئيس اللجنة و
األهايل يف املعرض واستمعوا لرشح
عن ما يحويه من قبل املرشف عىل
املعرض حمــد البكر ،كما اطلعوا
عــى أركان الدوائــر الحكومية
والخاصــة والخرييــة وعىل دور
النرش البالغة  200دار نرش ،التي
تحوي أكثر من  50ألف عنوان.
من جانبه عــر رئيس لجنة
أهايل مدينة بريدة محمد الفوزان
عن ســعادته بمثل هذه املعارض
الرائــدة والتي تحاكــي الثقافة
وأهميتهــا يف تنميــة املجتمعات
عىل األصعدة كافة ،مقدما ً شكره

األمري فهد بن تركــي بن فيصل
بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمري
منطقة القصيم ـ حفظهم الله ـ .
وعرب الهذيل عن اعتزازه بهذه
الثقة الغالية ســائالً الله تعاىل أن
يعينه عىل أداء املهمة بما يريض الله

ســبحانه وتعاىل ويحقق تطلعات
القيادة الرشــيدة  ،واعدا ً بتقديم
املزيــد من العطاء وبــذل الجهد
مســتنريا ً بتوجيهات ســمو أمري
منطقة القصيم وسمو نائبه ملا فيه
خدمة الدين واملليك والوطن.

مدير خدمات المياه بالقصيم يتفقد مشاريع األسياح
وقف املدير العام لخدمات
املياه بمنطقة القصيم املهندس
عبداملحســن الفريحي ميدانيًّا
عىل مشــاريع املياه والرصف
الصحــي املنفــذة والجاري
تنفيذها بمحافظة األســياح.
كما تفقد ســر العمل بمحطة
التنقية السادســة باملحافظة،
ووجَّ ه العاملني بحل مشــاكل

املياه الفائضــة من أحواض
التبخــر ،وزار موقع مرشوع
محطــة املعالجــة املزمــع
إنشــاؤها هناك ،ثم اطلع عىل
أعمــال إدارة خدمات العمالء
بفــرع خدمات امليــاه ،وحث
املوظفــن عــى تقديم أفضل
الخدمــات لجميــع العمالء،
ومتابعة تنفيــذ طلبات خدمة

امليــاه والرصف الصحي دون
تأخري.وقــد التقــى املهندس
الفريحــي املحافــظ محمــد
العريفــي ،ورئيــس البلدية
إبراهيــم الفــراج ،بحضور
رئيس املجلــس البلدي مفرج
العنزي .وجــرى خالل اللقاء
مناقشــة مشــاريع امليــاه
والرصف الصحي باملحافظة.

للقائمني عىل املعرض ومايحويه
بني جنباتــه من ابعــاد ثقافية
تالمس طبقــات املجتمع املتعددة
 ,مشــيدا ً بالدعــم امللموس من
قبل صاحب الســمو امللكي األمري

الدكتــور فيصل بن مشــعل بن
سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيــم ،لكل من شــأنه دعم
الثقافة وتعزيــز دورها الهام يف
املنطقة.
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 9مرشدين سياحي�ي يربزون مقومات المنطقة السياحية
والتاريخية لزوار جناح القصيم في الجنادرية
قدم جنــاح منطقة القصيم
خــال اســتقبال زواره يف
املهرجان الوطني للرتاث والثقافة
الجنادريــة  ،32عــر أركانه
ومعارضــه املتعــددة عدد من
املعلومات املرتبطة بالســياحة
املحلية وتعزيزهــا وتنوعها عرب
وجود  9مرشــدين ســياحيني
يعملون داخل جناح املنطقة .
وأكــد رئيس وفــد جناح
منطقة القصيــم عبدالله الزيد
أن وجود هذا الكم من املرشدين
الســياحيني داخل جناح منطقة
القصيم يف املهرجــان الوطني
للــراث والثقافــة يعكس عمالً
مهنيا ً تحت إرشاف أمارة منطقة
القصيم ،التي تســعى بكل جهد
أن يكون العمــل داخل الجناح
مفيدا ً ويعكــس للزائر والزائرة
معلومات كاملة ملا تمتلكه املنطقة
من معالم وآثــار وتراث وثقافة
متأصلة تاريخياً ،مشــرا ً إىل أن
مشاركة املرشــدين السياحيني
يعزز التعريف باملنطقة وإبراز

مقوماتها الســياحية والثقافية
والرتاثية ،منوها ً بدور مرشــدي
منطقــة القصيم الســياحيني
املعتمدين من قبــل فرع الهيئة
العامة للسياحة والرتاث الوطني
الذين يقدمون رشحا ً وافيا ً متنوعا ً
داخل هــذا املحفل الوطني املهم
ويعكسون الواقع الحقيقي الذي

تمتلكــه املنطقة مــن مقومات
ســياحية ومهرجانــات وقرى
تراثية ومواقع تاريخية.
وأبان الزيد أن املرشــدين
الســياحيني منترشيــن داخل
الجنــاح بني مركــز املعلومات
واملعارض املتنوعــة ،مؤكدا ً أن
مهنة اإلرشــاد الســياحي التي

تقدمها الهيئة العامة للســياحة
والرتاث الوطني عــر أبناء هذا
الوطن أصبحــت اليوم رافدا ً من
روافد العمل العاملي التي تتطلب
اإلملام بالعديد من املميزات سواء
باملعلومات أو باللغات التي تقدم
خاصة للضيــوف القادمني من
خارج اململكة.
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تدشني حملة "هويتك أمانة"
بمحافظة الرس
دشــنت اإلدارة العامــة
لألحوال املدنية بمنطقة القصيم
حملتها بعنوان "هويتك أمانة"
بمحافظة الرس.
وتهدف الحملــة لتوعية
طالب املــدارس بأهمية بطاقة
الهويــة الوطنيــة وأهميــة

الحفاظ عليها ورشح الخدمات
اإللكرتونيــة الخاصة باألحوال
املدنية ،وكذلك إصدار بطاقات
هوية وطنية للطالب ممن أكمل
الســن النظامي عرب الوحدة
املتنقلة ,حيث انطلقت الحملة
لتشمل مدارس محافظة الرس.

الدكتور العسكر يتفقد فرع الشؤون
اإلسالمية بالقصيم

المؤلف الصغري في جناح مطبوعات القصيم بمعرض الكتاب
قدم جناح منطقة القصيم
خــال اســتقبال زواره يف
املهرجــان الوطنــي للــراث
والثقافــة الجنادرية  ،32عرب
أركانــه ومعارضــه املتعددة
عدد مــن املعلومــات املرتبطة
بالســياحة املحليــة وتعزيزها
وتنوعها عرب وجود  9مرشدين
ســياحيني يعملون داخل جناح
املنطقة .
وأكــد رئيس وفــد جناح
منطقة القصيــم عبدالله الزيد
أن وجود هذا الكم من املرشدين
السياحيني داخل جناح منطقة
القصيم يف املهرجــان الوطني
للرتاث والثقافــة يعكس عمال ً
مهنيــا ً تحــت إرشاف أمارة
منطقة القصيم ،التي تســعى
بكل جهد أن يكون العمل داخل

الجناح مفيــدا ً ويعكس للزائر
والزائــرة معلومــات كاملة ملا
تمتلكه املنطقة من معالم وآثار
وتراث وثقافة متأصلة تاريخياً،
مشريا ً إىل أن مشاركة املرشدين
الســياحيني يعــزز التعريف
باملنطقــة وإبــراز مقوماتها
الســياحية والثقافية والرتاثية،
منوها ً بدور مرشــدي منطقة
القصيم الســياحيني املعتمدين
من قبــل فرع الهيئــة العامة
للسياحة والرتاث الوطني الذين
يقدمــون رشحا ً وافيــا ً متنوعا ً
داخل هذا املحفل الوطني املهم
ويعكســون الواقــع الحقيقي
الــذي تمتلكــه املنطقــة من
مقومات ســياحية ومهرجانات
وقرى تراثية ومواقع تاريخية.
وأبان الزيد أن املرشــدين

الســياحيني منترشيــن داخل
الجنــاح بني مركــز املعلومات
واملعارض املتنوعــة ،مؤكدا ً أن
مهنة اإلرشاد الســياحي التي
تقدمها الهيئة العامة للســياحة
والرتاث الوطنــي عرب أبناء هذا

الوطن أصبحت اليوم رافدا ً من
روافد العمل العاملي التي تتطلب
اإلملام بالعديد من املميزات سواء
باملعلومــات أو باللغــات التي
تقدم خاصة للضيوف القادمني
من خارج اململكة.

مذكرة شراكة بني " بر " عنيزة وإحدى الشركات الوطنية لدعم
مشروع عربات الخري
شــهد محافــظ عنيــزة
عبدالرحمن بن إبراهيم السليم
توقيع مذكرة رشاكة بني مركز
اكتفــاء للتنمية البرشية ،التابع
لجمعية الرب بعنيــزة  ،ومركز
خدمة املجتمــع التابع إلحدى
الــركات الوطنيــة ،لدعــم
مرشوع عربات الخري ملستفيدي
الجمعية.
وأكــد محافــظ عنيزة أنه
يجــري العمــل لتطوير عمل
األرس املنتجة من خالل إنشــاء
وحدات إنتاجيــة تخدم جميع

األرس املنتجــة بالتعــاون مع
الجهات الراعية لألرس املنتجة،
مشيدا ً بالتكامل بني القطاعات
الحكومية واألهلية والخريية .
بدوره أوضح رئيس مجلس
اإلدارة بجمعيــة الــر بعنيزة
الدكتور عبدالله بن عيل الطريّف
أن مرشوع عربــات الخري يعد
أحد الركائز األساسية للتحول
يف عمل الجمعيــة نحو التنمية
للمستفيد  ،باإلضافة إىل دورها
يف املساعدات.
وبني أن الجمعية تســعى

لتحويل القادرين واملؤهلني من
أرس املســتفيدين وأبنائهم من
مستهلكني إىل منتجني من خالل
عدد مــن املمارســات املهنية،
تتمثل يف دعم األرس املســتفيدة
من خدمــات الجمعيــة لعمل
مشــاريع داخل املنــزل ودعم
األرس املســتفيدة من خدمات
الجمعية لعمل مشاريع متناهية
الصغر ،والســعي إىل توظيف
أبنــاء األرس املســتفيدة مــن
الجمعية وتدريب وتأهيل أبناء
األرس املستفيدة.

تفقــد مدير مكتــب نائب
وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة
واإلرشاد املستشــار يف الوزارة
الشــيخ الدكتــور عبدالرحمن
بن عيل العســكر  ،فرع الوزارة
بمنطقة القصيــم ،وتجول يف
أقسام الفرع وإداراته املختلفة،
مســتمعا ً لرشح من مدير عام
الفرع الشيخ عبدالله بن محمد
املجمــاج عن الخدمــات التي
يقدمها الفرع .
وأوضح الدكتور العسكر أن
الزيارة تأتي يف إطار توجيهات
معايل الوزير الشيخ صالح بن
عبدالعزيز آل الشــيخ ومتابعة

معــايل نائبه الدكتــور توفيق
الســديري للوقوف عىل ســر
العمل وتلبية حاجات العاملني
بفــروع الــوزارة املختلفة بما
يحقق التكامل لتحقيق أهداف
ورســالة الوزارة الســامية يف
خدمة املجتمع ،مشيدا بالتطور
امللحوظ بمستوى الخدمات التي
يقدمها فرع الوزارة بالقصيم يف
خدمة بيوت الله والدعوة إىل الله،
واملســاهمة يف تحقيق تطلعات
الوزارة يف خدمة املجتمع وتلبية
حاجاته من خالل منظومة عمل
متميزة ومتعاونه  ،ســائالً الله
للجميع التوفيق .
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ورشة عمل للتوعية والوقاية من المخدرات لنرباس
بالتعاون مع وزارة التعليم
نظمت األمانــة العامة للجنة
الوطنيــة ملكافحــة املخدرات "
نرباس " بالتعــاون مع املديرية
العامة ملكافحة املخدرات ووزارة
التعليــم وبالرشاكــة مع جامعة
األمري ســطام بــن عبدالعزيز،
ورشــة عمل يف مجــال التوعية
والوقاية مــن املخدرات ،بحضور
عمداء شؤون الطالب يف الجامعات
الســعودية واألهلية  ،وذلك بمقر
األمانة العامــة ملكافحة املخدرات
بالرياض.
وبدأ برنامج ورشــة العمل
بكلمة ألمني عــام اللجنة الوطنية
ملكافحة املخدرات الدكتور فيصل
بن سعد الشــثري أكد فيها دور
التعليم الهام واألســايس يف بناء
الشخصية السليمة السوية للفرد
حيث يقع عىل عاتق التعليم العبء
األكرب يف غرس القيم اإلســامية
وتفعيلهــا يف الســلوكيات للفرد
خالل املراحل الدراسية من خالل
التطبيق العميل يف البيئة املدرسية .

ثم ألقى رئيس اللجنة الدائمة
ملكافحة املخدرات بوزارة التعليم
الدكتور عــي الربيعــان كلمة
استعرض فيها دور اللجنة الدائمة
بوزارة التعليم وأهميتها يف الوقاية
واملحافظة عىل النشء .
وأوضح املدير العام للعالقات
واإلعالم املتحدث الرســمي ألمانة
اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات
بنــدر الرميحــي أن أحد أهداف

الورشة هو إنشاء وحدات التوعية
الوقائيــة يف الجامعات والكليات
واملدارس ،لبناء قــدرات وطنية
واعيــة مدركة من أجــل حماية
ووقاية شباب الوطن ،وفق أسس
علمية ومعايري عاملية.
وبني الرميحــي أن الربامج
الوقائية ستسهم يف حماية املجتمع
من خطــر الوقــوع يف تعاطي
املخــدرات واملؤثــرات العقلية،

مشــرا ً إىل أن مخرجات الورشة
هي توصيات للعمل عىل تنفيذها
بناء عىل توجيهات صاحب السمو
امللكي األمري عبدالعزيز بن سعود
بــن نايف بــن عبدالعزيز وزير
الداخلية رئيــس اللجنة الوطنية
ملكافحة املخــدرات وتفعيل كل
اإلجــراءات الالزمــة والخطط
الهادفــة للوقاية مــن تعاطي
املخدرات واملؤثرات العقلية.

المكتبة الرقمية تبهر زوار معرض القصيم للكتاب بلغة األرقام
يشــهد جناح اإلدارة العامة
للتعليــم بمنطقــة القصيــم
بمعــرض القصيم للكتاب الذي
ترشف عليه وزارة التعليم واملقام
بمركز امللك خالد الحضاري يف
مدينة بريدة ,إقباال ً الفتا من زوار
ومرتادي املعرض.
ويستهدف الزوار املعرض
لالطــاع عــى محتوياته وما
يضمه من مقتنيات ووســائل
تعليمية تاريخية وأخرى حديثه
تحكــي القفــزات النوعية يف
تطور أساليب ووسائل التعليم
الحديثــة ،كما حظــي الجناح
بزيارات طالبية من كافة املراحل
الدراســية يف قطاعــي البنني
والبنات يف الفرتة الصباحية.
وكان لتعدد األركان وتنوع
الفعاليات والربامج املنفذة دو ًرا
بارزا يف جذب الزوار عىل جناح
التعليم ,فكان للمرسح إسهامات
يف جذب األطفال نظري ما يقدم
فيه من لوحات وطنية ومسابقات
ثقافية وألعاب ترفيهية وجوائز
تحفيزية تضمنت كتبًا تشــجع
عىل القــراءة ،باإلضافة إىل ركن
رياض األطفال الــذي يحتوي
عىل تقنيات القصص وتدريبات
التهيئة والقراءة.
كما يقــوم الركن التاريخي
للتعليــم بعــرض الوثائــق
واملجســمات النوعيــة لتطوير
التعليم يف اململكة ,حيث يحتوي
فصال ً تعليميًــا قديمً ا باألدوات
املســتخدمة والكتب الدراسية
وطريقة التعليــم آنذاك ,ويبني
بدايات التعليم يف اململكة والنقلة
النوعية التي م ّر بها منذ البدايات

وحتى يومنا الحارض ،إىل جانب
ركن يســلط الضوء عىل مراحل
تطور الكتابــة يف جميع اللغات
بدأ من املســمارية إىل العربية
مرو ًرا بالهريوغليفية والفينيقية
والكنعانيــة والصينية ويوضح
أدوات الكتابة يف كل حقبة زمنية
من الطني ,وورق الربدى مرو ًرا
بالصخور والجلود حتى الورق.
يف الوقت الــذي يقدم ركن
العلوم والتقنيــة ألعابا علمية
شيقة تحتوي عىل مدلوالت علمية
وبراهني للنظريــات ويعرض
ركــن املوهوبــن واملوهوبات
تطبيقــات تعليميــة يف مجايل
الرياضيات والعلوم يســتخدم
فيها جهازي "الراز بري باي"
و"األردوينو" ,لتحفيز الطالب

والطالبات عىل البحث واالبتكار,
كما يقدم ركن الفن التشــكييل
املجســمات الوطنية واللوحات
الفنية التي اســتخدم فيها عدد
من املــدارس الفنية وشــارك
هاو وفنان
فيها أكثر من طالب ٍ
تشكييل بالقصيم.
يف حني يربز ركــن الرتبية
الخاصة مفاهيم الرتبية الخاصة
وأدوارهــا وتثقيــف املجتمع
عــن ذوي االحتياجات الخاصة
وكيفية االكتشــاف املبكر لهم,
ويعــرض الوســائل البرصية
والســمعية املعينة عىل القراءة
للغتــي برايل واإلشــارة ,فيما
يســعى ركن القــراءة الرقمية
لتبيــان املكتبــات اإللكرتونية
املقروءة واملســموعة ومنصات

التدريــب والتعليــم والكتب
التفاعلية وتطبيقات األطفال ،يف
الوقت الــذي يعمل ركن مبادرة
تعزيز مهارة القراءة لدى الطالب
والطالبات مــن خالل مرشوع
القــراءة العربي وتشــجيعهم
وتحفيزهم عىل القراءة ودخول
املنافسات يف ذلك.
ويقدم جناح تعليم القصيم
يف الفرتة املسائية دورات تدريبية
متنوعة لــرواد املعرض يقدمها
نخبــة من املدربــن املعتمدين
واملتخصصــن يف "القــراءة
الرسيعــة ،تربيــة األبناء عىل
القراءة ،تدريس الصور ،اختيار
الكتاب واألمن الفكري ،املكتبات
الرقمية ،سيناريو مقالة متميزة،
كيف تفكر".

صحيفة
جامعة
القصيم

تعليم المذنب يدشن مشروع العمل
التطوعي في الميدان الرتبوي
دشن مدير التعليم بمحافظة
املذنب عثمان بن ابراهيم العثمان
األربعاء املنرصم ،مرشوع العمل
التطوعــي يف امليــدان الرتبوي
وانطالقة فريق إسعاد التطوعي،
بحضور عدد مــن القيادات يف
اإلدارة ،وذلــك بمبنى أقســام
اإلدارات النسائية
ويهدف املــروع إىل تنمية
سلوك التعاون والرتاحم وتربية
قيــم املواطنة واإلحســان بني
طالبــات املــدارس واملجتمع
وغرســها يف نفــوس الطالبات
وتعزيز حب العمــل التطوعي
لدى املجتمع املدريس واملحيل من
أجل تنشئة جيل مبادر يف العمل

التطوعــي يشــارك يف التنمية
املجتمعية لوطنه متماشــيا مع
رؤية .2030
وتضمن التدشــن عرض
تقديمــي يبني أهــداف العمل
التطوعــي وعنارصه وســماته
واألســس التي يجب مراعاتها
وعرض فريق إسعاد التطوعي،
الذي يتكون مــن مجموعة من
املرشفات املتطوعات يف أقســام
الشؤون التعليمية بإرشاف قسم
نشــاط الطالبات ،كما يشتمل
فريــق إســعاد التطوعي عىل
العديد من املجاالت منها "تربوي
 ثقــايف  -اجتماعي  -صحي -علمي  -مهني".

هيئة تقويم التعليم تشارك
بالمعرض العالمي لمستلزمات
وحلول التعليم في دبي
شــاركت هيئــة تقويم
التعليم واملراكــز التابعة لها
اليــوم ,يف املعــرض العاملي
ملســتلزمات وحلول التعليم
يف مدينة دبي بدولة اإلمارات
العربيــة املتحــدة ،وذلــك
بجناح تعليمي خاص.
وتهــدف املشــاركة إىل
اســتعراض الخدمات التي
تقدمهــا الهيئــة واملراكــز
التابعــة لها " املركز الوطني
للقيــاس ،واملركــز الوطني
للتقويم واالعتماد األكاديمي،
واإلطار الوطنــي للمؤهالت،
واملركــز الوطنــي للتقويم
واالعتمــاد التقنــي " ،حيث
ً
عرضا لربامج
يقدم الجنــاح
ومــواد توعويــة وتعريفية
عن املقاييــس واالختبارات
وبرامــج القيــاس والتقويم
واالعتماد األكاديمي ،إضافة
إىل تقديم تجربــة للمقاييس
واالختبــارات للــزوار عرب
الحاســب اآليل ،وإبــراز
الجامعات والكليات والربامج
األكاديميــة املعتمدة ،ورشح
لطريقــة التقــدم لالعتماد
األكاديمــي ،والخطوات التي
يجب أن تتبعها املؤسســات
أو الربنامــج للحصــول عىل
االعتمــاد ،وتشــارك الهيئة
بفريق عمــل متخصصني من
جميــع القطاعــات لإلجابة
عن األســئلة واالستفسارات

الواردة مــن زوار املعرض،
وذلك برئاســة سعادة املدير
التنفيــذي للمركــز الوطني
للتقويم واالعتماد األكاديمي
األســتاذ الدكتــور أحمد بن
يحيى الجبييل.
يذكــر أن املعرض الذي
يســتمر حتى يــوم الخميس
16/6/1439هـــ ،يهدف
للوصول إىل أعىل مســتوى يف
تقنيــة املعلومات واالتصال،
وتحســن املناهــج ،وتعليم
ذوي االحتياجــات الخاصة،
وتطوير املنشآت الرتبوية.
ويشــارك فيه أكثر من
 100متحــدث يناقشــون
التطــورات واالبتــكارات
واملخاوف التي تواجه قطاع
التعليم ،وتنظيم  250جلسة
معتمدة من  ،CPDومشاركة
 550رشكــة عارضة من 39
دولة.
كمــا يقــدم املعــرض
مجموعــة واســعة مــن
املنتجــات املبتكرة ،وعروض
املحتوى الرقمــي املبارشة،
وأحــدث تقنيــات و حلول
التعليــم عــى الطبيعة حول
أحدث التطــورات يف التعليم
الرقمــي ،وكيــف يمكــن
تســخري تطبيقــات وأدوات
التكنولوجيــا األخــرى نحو
تحســن التعليــم والتعلم يف
الفصول الدراسية.

صحيفة
جامعة
القصيم
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مدير جامعة جازان يفت�تح مخيم الجامعة الصحي
األول بمحافظة العارضة
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برنامج خادم الحرمني الشريفني لالبتعاث الخارجي
يعلن فتح بوابة التسجيل في شهر شوال القادم
اعتمد معــايل وزير التعليم
الدكتور أحمد العيىس الربنامج
الزمني إلطــاق الدفعة الثالثة
عرشة من برنامج خادم الحرمني
الرشيفني لالبتعــاث الخارجي
(مسار وظيفتك وبعثتك) حيث
سيبدأ قبول الطلبات يف العارش
من شــهر شــوال لهذا العام
1439هـ.

يفتتح معــايل مدير جامعة
جازان الدكتور مرعي بن حسني
القحطانــي اليوم األحد فعاليات
املخيم الصحــي التثقيفي األول
وذلك بمحافظة العارضة.
وأوضــح املــرف العام
للعالقــات العامــة واإلعــام
واملؤتمــرات بالجامعــة عــي
خواجي أن الفعاليات ستتواصل
عىل مدى خمسة أيام ملدة  5أيام
بمشــاركة كليات طب األسنان
والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة
والصيدلة والتمريض و الصحة
العامــة وطب املناطــق الحارة
واإلدارة العامة للخدمات الطبية

بالجامعــة إضافــة لتشــغيل
املستشفى الجامعي.
ّ
وبــن أن أملخيــم الصحي
ســيتضمن إقامــة  20عيادة
متكاملة يهــدف تقديم التوعية
الالزمة لزوار املعرض بمختلف
األمــراض بمــا فيهــا أمراض
الســكر وضغط الدم والسمنة
والرسطانــات وبرنامج التغذية
الســليمة لألطفــال ,إضافة إىل
عيادات األسنان والصحة العامة
يف القطــاع الجبــي بمحافظة
العارضــة والقــرى التابعــة
لها مبينــا أنه ســيكون هناك
محارضات وفعاليات متنوعة عن

األمراض والوبائيات والكشــف
املبكر ملختلف األمراض  ,مشريا
إىل أن مركــز طب األســنان يف
املخيم سيقدم من خالل العيادات
املتنقلة خدمة الكشــف املجاني
عىل الــزوار وتزويدهم بمختلف
العالجات الالزمة.
وأكد يف ختام ترصيحه أهمية
املخيم والخدمات التي سيقدمها
ألهــايل العارضــة انطالقا ً من
الدور االجتماعي للجامعة تجاه
أبناء املنطقــة وتفعيال لربامجها
الصحيــة املجانيــة بمختلــف
محافظــات ومراكــز وقــرى
املنطقة.

مدير جامعة الباحة يفت�تح اللقاء العاشر لعمداء معاهد
البحوث واالستشارات بالجامعات

افتتح معــايل مدير جامعة
الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى
الحسني" , ،اللقاء العارش لعمداء
معاهد البحوث واالستشــارات
بالجامعــات" ,وذلــك بفندق
سويس انرتناشيونال ببلجريش.
وناقــش اللقــاء الــذي
يســتضيفه معهد الدراســات
والخدمات االستشارية بجامعة
الباحة ،عدد مــن املحاور منها,
إعادة النظر يف لوائح املعاهد وفق
املســتجدات يف األنظمة ,وتقويم
تعاقــد املعاهد مــع الجهات
الحكومية وتنفيذ الخدمات لها,
باإلضافــة إىل مناقشــة محور
تقويم تفاعل املعاهد فيما بينها,
إضافــة إىل مناقشــة تأثريات
أنظمة العمــل الجديدة ،ونظام

الجامعــات الجديــد ،ورضيبة
القيمــة املضافــة ،باإلضافــة
إلجــراءات التعاقــد للخدمات
االستشــارية والدراســات مع
الجهات الحكومية ،واملخالفات
التــي ينبغــي أن تتجنبهــا
املعاهــد يف عالقتها مع الجهات
املتعاقد معهــا ،وكذلك تقويم
أداء مبــادرات التحول الوطني
التــي تنفذها بعــض املعاهد،
والخربات القانونيــة واإلدارية
الناجحة لبعض املعاهد ،ولقاءات
املعاهد "الثمار املحققة والرؤى
التطويرية".
وأكد الدكتور الحسني أهمية
اللقاء لتطوير ورفع مســتوى
األداء من خالل دراســة األفكار
والتجــارب ,ولتعزيــز مفهوم

املنظومة التعليمية بني الجامعات
واالســتفادة مــن التجــارب
والخــرات تحقيقــا ً لألهداف
املشــركة ,وذلك ملعاهد البحوث
والخدمات االستشارية من دور
مهم يف دعــم الجامعات ونوافذ
لها عــى املجتمع وألهمية تفعيل
دور معاهد البحــوث بما يخدم
األهداف املنوطة بها.
من جهته أكــد عميد معهد
الدراسات والخدمات االستشارية
بجامعــة الباحــة الدكتــور
عبدالواحد بن سعود الزهراني,
أن اللقــاء خــرج بعــدد من
التوصيات التي ستسهم يف تنمية
دور معاهد البحوث واالستشارات
بالجامعات الســعودية وتوسيع
دورها يف خدمة اقتصاد املعرفة.

أوضح ذلــك وكيل الوزارة
لشؤون البعثات املكلف الدكتور
جارس الحربش  ,مقدما ً شكره
ملعاليه عــى موافقته ،و دعمه
لوكالة البعثات ،ومشــاريعها
لتطويــر برنامــج االبتعاث؛
ليتــواءم مــع رؤيــة اململكة
(.)2030
وأفاد الدكتــور الحربش

أن الوكالة ســتعلن الرشوط،
واملتطلبــات ،والتخصصــات
املتاحة عىل صفحة برنامج خادم
الحرمني الرشيفــن لالبتعاث
الخارجي https://ksp.moe.
 ، gov.saمشــرا إىل أن الوكالة
وضمن مبادرة تطوير االبتعاث

الخارجي ســتطلق خالل هذا
العام مســارات أخرى اضافية
يتاح فيهــا التقديم طوال العام
ومنها مســار ابتعاث املتميزين
لنخبة الجامعات  ،ومسار املنح
الدولية  ،ومســار املؤسســات
االجتماعية  ،واملسار الطبي.

مدير جامعة أم القرى يلتقي رئيس جمعية أهل
الحديث بكشمري
استقبل معايل مدير جامعة
أم القــرى الدكتــور بكري بن
معتوق عساس يف مكتبه باملدينة
الجامعيــة بالعابديــة برئيس
جمعية أهل الحديث بكشــمري
الشــيخ غالم محمد بت ،والوفد
املرافق له واألمني العام للجمعية
الدكتور عبداللطيــف الكندي،
ومفتي كشــمري الشــيخ محمد
يعقــوب بابا املدنــي ،وعضو
الجمعية عادل يعقوب  ،بحضور
عميد كلية الدعوة وأصول الدين
الدكتور فيصــل غزاوي ،وعميد
كلية اللغــة العربيــة الدكتور
عبدالله القرني .
ويف بدايــة اللقــاء رحب
الدكتور عساس برئيس جمعية
أهــل الحديث بكشــمري والوفد
املرافق له يف رحــاب جامعة أم
القــرى ،مثمنا ً جهــود حكومة
خــادم الحرمــن الرشيفــن
امللك ســلمان بن عبدالعزيز ال
ســعود  -حفظه الله  -لخدمة

األمة اإلســامية ،مشــرا ً إىل أن
مرشوعات الحرمــن الرشيفني
واملشاعر املقدسة والحرص عىل
أمن وســامة ضيوف الرحمن
من أهم الخدمــات التي تقدمها
الحكومة الرشيدة لألمة اإلسالمية
بشتّى بقاع األرض .
وبني معاليــه أن الحكومة
الرشــيدة لها جهــود عظيمة
لخدمــة طلبة العلم مــن أبناء
األمة اإلسالمية الراغبني يف إكمال
مسريتهم التعليمية يف املؤسسات
التعليمية باململكة ،الفتا ً أن الطلبة
امللتحقني بجامعة أم القرى من
جمهورية الهند بلغ عددهم للعام
الجامعــي 1439 / 1438هـ
نحو  47طالبــا ً وطالبة يتلقون
تعليمهــم يف العلــوم الرشعية
واللغة العربيــة منهم  22طالبا ً
بكالوريوس ،و 15طالبا ً بدرجة
املاجســتري ،و4طالب ملتحقني
يف درجة الدكتــوراه  ،باإلضافة
إىل  6طــاب ملتحقــن بدبلوم

اللغة العربية لغري الناطقني بها،
متمنيا ً لهم التوفيق والنجاح .
بدوره ثمن رئيس الجمعية
اهتمام خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز
آل ســعود ،وســمو ويل عهده
األمني -حفظهما اللــه -بأبناء
األمة اإلســامية وإتاحة الفرص
التعليميــة لهــم يف الجامعات
السعودية.
واســتعرض الدكتور غالم
جهود جمعية أهل الحديث  ,مبينا ً
أنها ترشف عىل نحو ألف مسجد ،
و 175مدرسة ،الفتا ً النظر إىل أن
الجمعية تأسست قبل نحو قرن
من الزمن وتهدف إىل الدعوة إىل
العقيدة الصحيحة املستمدة من
كتاب الله وسنة رسوله ،والعناية
باإلغاثــة وتقديــم املعونات إىل
املترضريــن باألحداث والكوارث
الطبيعية ،مشــرا ً إىل أنها تقدم
برامج تدريبية يف جوانب العلوم
العربية واإلسالمية.
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رخصة قيادة األسرة
د .رشيدة محمد أبو النصر
أستاذ مشارك بكلية العلوم
واآلداب بالبكريية

أتعجــب مــن مجتمعاتنا
العربيــة التي تجــرم قيادة
الســيارات من دون ترخيص،
وتغض الطــرف يف ذات الوقت
عمــن يقــود أرسة كاملة من
دون إعــداد أو تأهيل ،اللهم إال
من بعض نصائح من األهل أو
األصدقاء قد ينساها الزوج مع
أول عارض يواجه األرسة  ,األمر
الذي يزيد مــن حاالت الطالق
التي تتنامى نســبتها عاما بعد
عام .
وتشري الدراســات إىل أن
معظم حاالت الطــاق تكون
ألســباب تافهــة ومشــكالت

منب بالحالي

بســيطة تتعقــد نتيجة
اصطدامهــا بتعنــت يف
املواقف ،والتمسك بالرأي
األحــادي من قبــل أحد
طريف العالقة أو كالهما ,
بل قد تنطلق املشكلة من
رأى عارض يتمســك به
طرف وينتقــده الطرف
اآلخر يف حــوار يبدأ وديا
وينتهــي بطالق  ,فيؤدي
االختــاف يف الــرأي إىل
خالف زوجي يهدد مسرية
الحياة الزوجية من ســنة
أوىل زواج .
إنه مــن الرضوري
بمــكان أن يمتلــك كل
مــن الزوجــن رخصة
قيــادة األرسة بمفهومها
الضمني ال املادي الشكيل,
وهنا أقصــد الوعي التام

بمقتضيــات الحيــاة
األرسية ومتطلباتها  ,وما
تنتظره عىل عاتقيهما من
مسؤوليات عظيمة يتوقف
عليها سري النظام الرتبوي
واألرسي يف املجتمــع
وتتوقف عليها العديد من
العمليات االجتماعية .
يف الســابق كان
التزاوج يتم بني أفراد بيئة
واحدة أما اآلن مع التطور
االجتماعــي يف حضــارة
اململكــة فكــرا ومنهجا
أصبح التــزاوج يتم بني
أفــراد مــن مجتمعات
مختلفة  ,فابــن املدينة,
عىل ســبيل املثــال ,قد
يتزوج مــن بنت الريف,
وبني هنــا وهناك تختلف
املفاهيم ممــا ولد الكثري

إنسانية إنسان
د .زكية عبد الحليم مصطفى
كلية العلوم واآلداب بربيدة
ّ

أ.شقريان الشقريان
كلية الزراعة والطب البيطري

بداية شــكرا ً لصحيفتنا
" صحيفة جامعــة القصيم"
عىل اتاحة هذه املساحة للقراء
للمساهمة واملشاركة
موضوعي اليوم اجتماعي
من محيطي بالجامعة مشاهد
تتكرر كل يوم وتزداد كل سنة
منــب بالحــايل او مهوب
بالحايل وتعني لست وحدي -
جملة عاميه يقصد بها البعض
التربيــر لفعل يراه قبيح ولكن
بما ان غريه يفعله فال بأس ان
يفعله -
عذرا ً أقبح من ذنب تسأله
ملا حلقت شعرك بهذا الشكل؟
او تســأله ملــا تلبــس
هذه املالبــس؟ فيجيب وهو
مستغرب من السؤال كما يبدوا
يل مهوب بالحايل! اغلب الطالب
تسذا يعني اغلب الطالب هكذا
يفعلون واعتقد والله اعلم بان
السبب الحقيقي ملا هو منترش
من قصــات الشــعر الغريبة
واملالبس العجيبة هي جملة
وش كاري وتعنــي ليس
من شــأني او انا غري مسؤول
عن ذلــك – جملة عامية يقصد
بهــا الهروب من املســؤولية
والخروج من دائرة االخالق –
يا ايها االستاذ
الطالب امانة علمية وايضا ً
اخالقية هل أديت األمانة؟

مــن املشــكالت يف األرس
املكونــة حديثــا ،األمر
الــذي يســتدعي وجود
تنظيم يصنــف برخصة
قيــادة األرسة  .والحق أن
بعض الجمعيات الخريية
املتخصصــة يف تزويــج
الشــباب ورعاية األرسة
بادرت بتصميــم وتنفيذ
دورات تأهيل للشــباب
والشــابات للمســؤولية
الزوجية بصفــة عامة ,
وهي بادرة جيدة ولكنها
ال تكفــي ألنها غري ملزمة
أو محفزة  ,وبالتايل فإننا
نحتاج إىل إلزامية التأهيل
وجعلها من متطلبات عقد
القران مثلها مثل شهادة
الفحص الطبي ,وأرى أن
هــذه الرخصة تهدف إىل

تنمية قــدرة األزواج عىل
حسن التعامل فيما بينهما
 ،وتزويدهــم باملفاهيــم
املعرفيــة  ،وإكســابهم
املهــارات التطبيقيــة
الالزمة للسعادة الزوجية,
و تنميــة معارفهم يف فقه
األرسة ,و التعــرف عىل
مقومات األمــن النفيس
يف الحيــاة الزوجيــة  ،و
تنميــة معارفهم يف مجال
مفهــوم العالقة الخاصة
وأبرز مشكالتها  ,وإدارة
ميزانيــة الزواج حســب
الواقع االجتماعي وتحديد
احتياجات الحياة األرسية
.
إن قيادة األرسة ليست
مسؤولية مادية مقتضاها
توفــر املــأكل واملرشب

وامللبــس والرفاهيــة
األرسية ،وإنما هي رشاكة
حقيقية قائمة عىل التوافق
العاطفي بني املربني أوال،
ومن ثم الوعــي التام بما
يجب عليهم مــن أدوار،
والســعي الحثيث إليجاد
منهــاج مشــرك بينهما
لتوجيــه ســلوك األرسة
واألبنــاء ،والســر بتلك
السفينة التي يحمل عليها
املجتمع آماله وطموحاته
الكامنة إىل بر األمان.
خالصــة القــول
إن“ رخصــة قيــادة
األرسة” أصبحت متطلبا
اجتماعيــا ال نتوجه فيه
باملطالبة لقيادات النظام
االجتماعــي فقط  ,وإنما
للقائمني عىل األرس ذاتها ,

من خالل ضبط العمليات
االجتماعيــة داخل األرسة
 ,وضبــط مســألة زواج
األبنــاء  ,وتوعية املقبلني
عىل الــزواج توعية فاعلة
حثيثة باألدوار امللقاة عىل
عاتقهم ,من خال ل دورة
إلزاميــة تقرهــا قوانني
اململكة للرجال والنســاء
املقبلني عىل الزواج ويكفي
أن أشــر للنتائج املثمرة
التي حققتها دولة مثل
ماليزيا يف هذا الشأن
إذ انخفض معدل الطالق
بعد تطبيق هــذا النظام
من  % 32إىل نســبة %6
بعد مرور ثالثة أشــهر
من تنفيذه  ..هذه النتائج
مشــجعة ومحفزة بقي
فقط اتخاذ القرار.

يف ليلــة من ليايل الشــتاء
الباردة أويت إىل فرايش بعد
عمل يوم شاق  ،وكنت أمنّي
النفس بليلــة هادئة أنال
فيها قسطا ً من الراحة بعد
العناء .
أطفــأت املصبــاح وتلوت
أذكاري وتهيأت للنوم .بدأ
جسمي يســرخي وعينايّ
تغمضــان جفنيهما يف ثقل
وخمول لذيذين ،ليبدأ ذلك
الفاصل بــن الحياة واملوت
األصغر وتتالىش األشــياء
شيئا فشيئا  ،ويبدأ الدخول
إىل عالم السبات والالشعور،
وقبــل ْ
أن يحدث ذلك فجأة
ّ
ٌ
قطع صــوت ذلــك كله..
صوت أخذ يدوّي يف أرجاء
الغرفة ..ويقرتب من فرايش
شــيئا ً فشــيئا  ،وأصخت
ّ
الســمع يف خوف وتوجس

شديدين وتســاءلت ياترى
من هذا الذي اقتحم عيل ّ بداية
ليلتي وساعة غفوتي ؟
وبعد ترقب مشــوب بالحذر
بدا يل أنّه طنني بعوضة كانت
تبحث عن فريســتها يف تلك
الليلة وكنت أنا تلك الفريسة.
قفزت إىل املصبــاح فأضأته
لعيل أعثر عليهــا وارتاح من
رشّ ها  ،عبثــا ً حاولت فليس
لها أثر  ،أظلمت الغرفة ثانية
وأخلدت إىل الفــراش  ،لكن
أنّــى يل ذلك وقد دوّى الطنني
يف أرجــاء الغرفــة معلنا عن
قدومها من جديــد فكأنّه قد
صــد ق فيها قــول املتنبي:
وزائرتي ّ
كأن بها حيا ْ ًء فليست
ّ
تزور إال يف الظــام ،وكان
صوتهــا أقوى مــن ذي قبل
ً
برهة
يف تحدٍ ســافر .صمت
ألعرف موضعها بالتحديد ثمّ
ّ
أنقض عليها،وبالفعل حددت
موضعهــا وانقضضت عليها
بقبضتــي ورضبــت موقعها
بقوة  ،ولكنّهــا كانت عدوة
مراوغة اســتطاعت اإلفالت

ونجت من الرضبة ،ولم ينبني
غري الوجع من ج ّراء ّ
الضبة
القويــة ،واستشــطت غضبا
وهي تتحدانّــي برفع صوتها
بالطنني وخيــل إيل ّ لحظتها
ّ
أن طائرات حربية تحوم فوق
ســماء الغرفــة  ،وأصبحت
يف حالة يرثى لهــا  .وتوقف
األزيز ُوالطنني لحظة  ،فقلت
يف نفيس :لع ّل هــذه الرضبة
التــي لــم تصبهــا أخافتها
وهربت وكفتني وكفت نفسها
رشّ القتال.ومــا أن بدا النوم
يدبّ يف أعضائي حتى اقرتبت
يف انتهاك ســافر مــن أذني
وصارت تغ ّرد بشــتى ألوان
الطنني قربا وبعدا ً  ،جلســت
يف منتصــف الرسيــر ألتبني
ماذا أنا فاعلــة بهذا العدو؟
وأيّ أســلحة تجدي معه ؟ث ّم
اتجهت يف توســل صادق إىل
الله داعية ْ
أن يجريني من هذه
ّ
املصيبة ويرفع عني هذا البالء
 ،واســتعنت بــكل ّ الدروع
الواقيــة مــن األغطية كي ال
تص ّل إىل جســمي ،ولكنّها
كانت تصــ ّل يف ك ّل مرة إىل

وجهي وتلســعه واألدهى من
ك ّل ذلك هــو طنينها املزعج ،
وأعدت الكرة وتكرر الهجوم
،وكان يف ك ّل مــرة أرضى
وأرشس .حينئذ تذكرت أمرا ً
 ،كان علبــة ذات ألوان زاهية
تقبــع عىل أحــد أرفف غرفة
الحمّ ام  ،فتسللت من الفراش
وجلبــت العلبة مــن مكانها
وتأملت العلبة بألوانها الزاهية
الجميلة والرســوم التي عليها
وكانت تحمــل بداخلها عبوة
ملكافحة مثــل هذه املخلوقات
 ،وقلــت أحــدّث نفيس هذه
العلبة الجميلة الجاذبة تحمل
يف طياتها املــوت الزؤام .أيُّ
تناقض هذا؟ كيــف لهم ْ
أن
يضعوا هذا الســ ّم الزعاف يف
وعاء بهذا الجمال ؟ وقادني
التفكــر إىل تناقضات كثرية
يف هــذه الحياة  .و عىل ك ٍّل ما
كنت أللجأ ملثل هذه األســلحة
الفتّاكة لوال ْ
أن أعيتني الحيل
وضعت العلبة قربى
وعدت للفــراش وقلت :لع ّلها
تفر بجلدها مــن هذا املصري
الذي ينتظرها ،ولكن ما قدّره

الله البــد أن يكون .ما هي إال
هنيهة وكانت هــذه الحمقاء
الصغرية عــى الوعد فعادت
مغرد ًة يف زهو ٍ،فقد نالت منّي
الكثري وهــي تمارس هوايتها
يف إزعاجي وطــرد النّوم من
عينــي وإيالمي بلســعاتها،
ّ
حينهــا تناولت العبوة بيد مر
تعشة
وصوبت رشاشــاتي إليها
ومــا ْ
أن قربت منّــي حتى
ً
كمّ
أفرغت ــا هائال من العبوة
بقدر حنقي عليهــا وغيظي
منهــا .وأصابت رشاشــاتي
الهدف وترنّحت البعوضة ث ّم
ً
ميتة .
هوت
كانت صغــرة ًجدا  ،وتأملتها
وأنا أقــول :ك ّل هذا الضجيج
وهذه املعانــاة تصدران منك
أنت أيُّتها الصغرية املزعجة؟
وســكت الضجيج والطنني
وانجىل صوت املــؤذن يدعو
لصالة الفجــر ـ الصالة خري
رسي
من النوم .وضحكت يف ّ
وقلت  :أيُّ نوم كان ذاك ؟؟

صحيفة
جامعة
القصيم

فهل
نقلدهم..؟

رأي
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كاريكاتري

مفتاح السعادة
يارا حمد العيسى
طالبة بقسم رياض اطفال

د .سامي زهران

التقليد يعني املحاكاة
والرغبــة يف مضاهــاة
موضــوع نعجــب به أو
نكرهه  ,وهو يعد خاصية
مــن خصائــص التعلم
اإلنســاني أو ما يســمي
بالتعلــم االجتماعي ،حيث
انــه تعلــم يعتمــد عيل
تقليــد أنموذج يتم تقديمه
للمقلــد  ،و أحيانا يكون
التقليد محمــودا إذا كان
اســتكماال لناقص ــ كأن
يقلد شــخص شــخصا
آخر أو مؤسســة ما مثال
الستكمال مظاهر سلوكية
أو تعليميــة تنقصهــا ،و
التقليــد االيجابــي يمأل
جوانــب الحيــاة بل هو
الركن األساس الذي تقوم
عليه الرتبيــة  ،أقول هذا
الــكالم بمناســبة إطالق
جامعة امللك ســعود ممثلة
يف عمــادة التعامــات
اإللكرتونيــة واالتصاالت،
مؤخــرا ً نظــام إخــاء
الطــرف اإللكرتوني ،وهو
نظــام يُوفر جهــد ا ً كبريا ً
ملنســوبي الجامعة إلتمام
إجراءات إخــاء الطرف
بشــكل آيل ورسيع ،حيث
يســمح النظــام بتقديم
الطلب إلكرتونيا ً ،ومن ثم
متابعة خطــوات اعتماده
مــن اإلدارات املعنيــة ثم
طباعتــه بعــد اعتماده
بشــكل رســمي ،ويتميز
هذا النظــام بضمان دقة
املعلومــة مــع إمكانيــة
متابعــة ومعرفــة حالة
طلبــات إخــاء الطرف
،واالطالع عــى املالحظات
املســجلة ،ومعرفة الوقت
الذي استغرقته كل مرحلة
من مراحل ســر الطلب،
باإلضافــة للحصــول
عــى تقاريــر إحصائية
.أســعدني وأثلج صدري
هذا الخــر ,وودت لو تم
تطبيقه يف جامعتنا الغراء
فليــس عيبــا أن نقتبس
األفــكار املضيئــة ونقوم
بتنفيذهــا ولكــن العيب
أن نغــض الطرف عن كل
ما يفيدنــا وييرس األمور
ملنســوبي جامعتنا ،ومما
يدفعنــا للتفــاؤل وجود
عمادة تقنيــة املعلومات
يف الجامعــة التي التزال
تتحفنا بالجديــد واملفيد
..فهل نقلدهم؟
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الشخصية القياديَّة بالصدمة
صناعة
َّ

عبدالرحمن بن محمد الـمهوس
عمادة تقنية المعلومات

مما الش َّك فيه وال ريب! َّ
أن
ً
اإلنسان بطبعه الذي غالبا ما
ي َُش ِّكل شخصيته أمام نفسه
أوال ً أ ْو عامل مساعد يف كيفية
التأقلم مع الواقع املحيط و
َّ
الخلقة نحو
تلقي األفكار
َّ
تكوينها من فكره! ومن ثم أمام
الجميع من الزمالء يف بيئة
إطار من الخصوصيَّة
العمل ويف
ٍ
بحكم طبيعة العمل واألصدقاء
عىل مستوى العُ موم.
وم ِْن واقع معايش ومواقف
متعدده لكل فر ٍد من أفراد
املجتمع وربما يشاركني القراء
الكرام يف ذات التوجه نحو

الفكرة التي تُخلق مع كل أح ٍد
منا وتتطور معه يف سنوات
لتعطي نتاج "شخصيته" التي
ُ
صنعت بالتوافق مع الفكرة
بشكل عشوائي بنظر
التي بدأت
ٍ
مَ ْن حوله ولكنها كانت تُصنع
ذاتيا ً وتنمو يف سمو املعرفة
وأصبحت حقيقة ال خيال يف
التعامل و األسلوب يف قوالب
متعدده تجعل شخصيته قابله
للتعاطي مع الجميع وهي
الشخصية التفاعلية والتي يُطلق
عليها املهتمني وكذلك العامَّ ة
بالشخصية اإلجتماعية وهي
التي تخطف ال ُكل وكما يُقال
"شال الجَ مَ ل بما حمل".
وبطبيعة الحال تبقى الشخصية
القياديَّة هدفا ً متاحا ً للجميع
َفمن نجح بجمع نقاطها
تسلسل
كاملة  ،والتي تأتي يف
ٍ
جميل و رؤية فريدة يف
(التخطيط،التنظيم،اتخاذ
القرار،الذكاء
اإلجتماعي،التفويض،الرؤية
الثاقبة،التحفيز،الثقافة،الثق
ة،اإللتزام بالخطط،اإللتزام
ُ
الخ ُلقي،الذكاء العقيل) وهذه
هي الواجبة يف اكتمال الهوية
القيادية وبالتايل تتصدَّراملشهد
وبات صاحبها أنموذجا ً فريدا ً

من نوعه مع األخذ بالعلم َّ
بأن
مانسبته  80%يف التخطيط و
الـ  20%للتنفيذ دون ترك يشء
للصدفه ،وتأتي نقاط القيادة
َّ
"الصدمه" والتي
يف احرتافيَّة
ُ
رسع
تخترص زمن التَّغيري وت ِّ
يف التنفيذ وبالتأكيد التخلص
من الرتدد ويعني ذلك الثِّقه
ا ُملطلقة بالنَّفس وسمو الفِ كر
الذي يقود للنجاح َ
والفالح هي
َّ
عامل مُهم و إيجابي يف التعبري
عن الرأي يف األمور املتاحه َّ
وأن
التعامل مع اآلراء املخالفه سمه
قد يعجز عنها الكثري إال َّ مَ ْن
ِّ
وفق يف حُ سن التعامل والتَّعاطي
وهنا تستطيع الحصول عىل ما
تُريد وقت ما تُريد وتستمدَّذلك
بقوتها يف ذاتها وثقتها
بنفسها،ومتميِّزة بإحرتام
اآلخرين ومشاعرهم ،وامتالكها
روح املبادره واإلبداع بفنون
التواصل بلغة الجَ سد والتي
تُطمنئ الطرف اآلخر وتكسب
ودِّه بسالمة القلوب والتي تجعل
من اإلنسان محبوبا ً يف تعامله
وكلماته.
ففي مجال العمل من أوىل
املراتب إىل املمتاز فيها أو
الدراسة من أدنى الصفوف إىل
أعالها تتهيأ لدى اإلنسان أفكار

تتمثَّل يف رؤيه تتكوَّن باإلنتظار
وقت ما وحتما ً
للتحقق يف ٍ
ستكون ِّ
الصفات الهامة ونقاط
القوة قد اكتسبت التأكيدات
وق َّلت َّ
السلبيات أو قد ال تكون
عائقا ً أمام الثقة و اإلقدام
لكون بعضها غري حارضه
بقوة و إنما رمزيَّه من املمكن
تجاوزها متى ما كانت األيقونة
خرضاء أمام الشخصية القيادية
الجذَّابة والناجحة والفعَّ الة يف
تنمية املعرفة ووضوح الهدف
القابل للتسجيل يف مرمى
الحياة واإلبحار يف محيطات
اإلجتماعات بثقة و إقدام.
وهنا ،ينبغي الحَ ذَر من
الشخصية املق َّلده والتي
تتعامل بنظام املراوغة والنفاق
اإلجتماعي كما يُقال! لتحقيق
مصلحة معينة،وال يستمر
تأثريهم طويالً َّ
ألن كشف الهدف
يجعله يف موقف تسلل!.
وختاما ً  ،جاءت قصة هذا
املقال من سطر كتبته صباحا ً
(عشوائية الفِ كر وتعدد الطرق
تعقدها كثريا ً وصاحب النَّفس
الطويل يكسب ويقول أنا "لها"
و هي تقول أنا "لك") وأنتج
مقاال ً يف املساء  ،أتمنى أن
يرتقي لذائقتكم.

آداء الموظف  ..وثائرة المراجع
حنان النويصر
كلية التمريض بالمليداء

غالبا ً ما يســوء الظن تجاه
املوظف وبأنه غري متفاني فيه
عمله ويتكاسل عن آداء مهامه
وال ينجــز معامالته بالوقت
املحدد وهــذا مايثري عاصفة
املراجع  ،متناسيا ً دور املوظف
الفعّ ال الذي ال راحة له إال بعد
إنهاء مــا أوُكل إليه من مهام

طيلة اليوم واملقدرة عىل مجابهة
جمهور من املراجعني بمختلف
املســتويات الفكرية وإختالف
الشــخصيات !! فمنهم من ال
يُحرك ســاكنا ً ومنهم من ثارت
ثائرته .
هل بنظرك املوظف آلة عاسفة ،
إذا أجبت بنعم فالجهاز من حقه
التعليق  ،فكيف نســقط حق
املوظف وإحساســه باإلجهاد
أليس من حقه "بريك" ليستعد
ما أُهــدرت من قواه بعد إجهاد
هذا اليوم !! ونسيت أيها املراجع

سياســة املعامــات  ،لننعش
ذاكرتك مهال ً !!
املعاملة أنا من يكتبها وبعدي من
يختمها ورئييس عليه إعتمادها
وبعد هــذا وذاك  ،مرورها عىل
أكثر من جهــة إن تطلب ذلك
!!!! معنى هذا كله أحسن ظنك
بي  ،فأنا أعمل جاهدا ً لتسهيل
كل ماهو صعــب عليك ولكن
ليس حله !! وعدم مقدرتي عىل
خدمتك ال يعني أني ال أستحق
أو كمــا يقــول البعض " غري
كفء " قد يكون هذا كله حسب

اســتطاعتي فالناس قدرات !!
وأن يل مرجــع وال قرارا ً بيدي
وتذكر دائما ً  ،أن هناك سياسة
متبعة يف شــتى األمور فدع كل
يشء يتخذ مجــرراه  ،والجدير
بالذكر  ،من قىض حوائج الناس
ّ
ســر الله لــه من يقيض
فقد
حوائجه وأكســبه محبة الناس
 ،طبيعيا ً ليــس غايته !! ألنها
ً
غاية ال تدرك ولكن جزا ًء لطيب
أفعاله  ،وتأكد أن كل ما أتمناه
منك !! منحي فرصه ولغريي ،
فللعطاء حدود وللصرب طاقه .

بــر الوالدين هو حســن
معاملــة الوالديــن والعناية
بهما ،وطاعة أوامرهما فيما ال
يتعارض مع عصيان الخالق،
وكذلك العمــل بما يرضيهما.
والــر هــو أقــى درجات
اإلحسان إىل الوالدين ،وحُ كمه
واجب عىل كل مسلم ومسلمة،
ووىص النبي صــى الله عليه
وســلم الوالدين بــأن يُعلما
أبناءهمــا كيفية الرب ،ولعل يف
هذا رحمة لألبناء
وذكر الله سبحانه وتعاىل
يف قرانه الكريــم (:و ْ
َاخفِ ْض
َلهُ مَ ا جَ نَاحَ الــذُّ ِّل ِم َن ال َّرحْ مَ ةِ
و َُقل َّربِّ ا ْرحَ مْ هُ مَ ا َكمَ ا َربَّيَانِي
َ
صغِ ريًا )
كن لهم ايهــا األبن البار
و األبنه الباره ذليآل و مطيعا
لوالديكم فمــا توفيق و نجاح
اال بطاعــة الوالديــن تفتح
مغاليق السعادة

حضارة عرجاء
عزام البدراني
لية العلوم واآلداب بالرس

بني القهوة اإليطالية
والرواية الفرنسية
وقطعة الحلوى الرتكية
أضــاع الغراب مشــيته
ومشية الحمامة !
متحرضون  ..مذبذبون
ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء
متحرضون  ..مرتفون
يقتاتون فتات رغيف غربي
ويدّعون الشبع !
تخلفوا من حيــث أرادوا
التقدم
ً
مأكل
اتخــذوا التحــر
فتآكلت عقولهم
ً
ملبســا فتيبست
واتخذوه
أرواحهم
وما علموا ّ
أن التحرض
يف العقــول يف القلوب يف
األرواح
وباملناسبة :
يف عــر مــن العصور
الخالية قبل  ١٤٠٠عام
كان يسكن هذه األرض قوم
ثيابهم رثّة وبيوتهم من طني
أقاموا الدين وأقعدوا الدنيا
فأخضعوا األمم
كانوا أكثر تحرضً ا منّا اآلن .
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صحيفة
جامعة
القصيم

الجامعة تقيم ملتقى اإلعداد لمهنة المحاسبة لربط الطالب بمستقبلهم
نظمت كلية االقتصاد واإلدارة
ممثلة بقســم املحاسبة بجامعة
القصيم يــوم الثالثــاء 4-6-
1439هـ وكذلــك يومي الثالثاء
واألربعاء 1439 /11-12/6هـ
"ملتقى اإلعداد ملهنة املحاســبة
(الخامس)" ويهدف امللتقى إىل
الربط بني الطالب ومســتقبلهم
املهني وإثراء حصيلتهم املعرفية
وإكســابهم مهــارات من خالل
تفعيــل التواصــل بينهم وبني
خربات من املهنة املشــاركني يف
هذا امللتقى .وكذلك تفعيل أنشطة
تعلــم الطلبة خارج قاعة الدرس
وزيادة تفاعلهم وبناء مهاراتهم
املهنية.
ويعترب هذا امللتقى واحدا ً من
سلســلة امللتقيات العلمية التي
دأبت الكلية عىل عقدها إســهاما ً
منها يف اإلضافــة إىل املعرفة ويف
التطوير واالرتقاء بمخرجاتها يف
تطوير العملية التعليمية لتواكب
متطلبــات االعتمــاد األكاديمي
الــدويل  AACSBوكذلك تفعيل
أنشــطة تعلــم الطلبــة خارج
قاعة الدرس وزيــادة تفاعلهم
وبنــاء مهاراتهــم املهنية .ومن
هذا املنطلق فإن قســم املحاسبة
يؤكد عىل تعزيز مهارات الطالب
وتوسيع مداركهم بشأن مستقبل
حياتهم العملية وتهيئتهم لسوق

العمل.
ويتكون امللتقــى من ثالث
لقــاءات ،وكل لقاء اســتغرق
 3ســاعات ،حيث شــارك فيها
محاســبون قانونيــون والذين
لديهم خربة عملية يف مجال املهنة
ويف اللقاء األول ،تحدث املحاسب
القانونــي االســتاذ ابراهيم بن
عبدالله الســلطان عن املراجعة
الداخلية وركــز عىل عدة جوانب
ومن أهمهــا :ماهيــة املراجعة
الداخلية وأهميتهــا وضوابطها
يف املنظمات وآليــة عمل املراجع
الداخيل يف الــركات و بعض
الحــاالت الخاصــة يف املراجعة
الداخلية.
ويف اللقــاء الثانــي ،تحدث
املحاسب القانوني عيل بن ابراهيم
النارص عىل الزمالة املحاســبية
وركز فيها عىل عدة جوانب ومن
أهمها :املتطلبات واملهارات التي
يريدها سوق العمل من خريجي
املحاســبة من الطلبة والطالبات
والتــي مــن أبرزهــا االلتزام
والجدية بالعمــل وكذلك اإلملام
الجيد باملعرفة املحاسبية وأيضا
باللغــة اإلنجليزية والحاســب
اآليل وكذلك أهمية الحصول عىل
الشــهادات املهنيــة ودورها يف
تحسني الفرص الوظيفية واملواد
املطلوبة وإســراتيجية النجاح

فيها وتجربته العملية يف املهنة.
وكان تحدث يف اللقاء الثالث،
املحاسب القانوني حمود بن عيل
الربيعان عن املحاسبة القضائية
وركز عــى عــدة جوانب ومن
أهمها :تعريف وأهمية املحاسبة
القضائيــة وارتباط املحاســب
القضائي بالقضاء واســتعراض
رسيع ملواد يف الئحــة املرافعات
الرشعيــة لهــا ارتبــاط بعمل
املحاســب القانوني واستعراض
رسيــع لنظام اإلفــاس ونظام
التصفية واســتعراض لتقارير
املحاســب القانونــي املقدمــة
للقضاء.
وأتيح لــكل الطالب نقاش
فعال مــن الجميع أعطاهم عمقا
أكثــر يف القضايــا املحاســبية
التــي تواجهها املهنــة وكذلك
الــركات .وقبل نهايــة اللقاء
أوىص املشاركون جميع الطالب
والطالبات عــى أهمية التدريب
وخاصــة يف مكاتــب املراجعة
ألنها من أفضــل األماكن لصقل
وتنمية املهارة العملية لخريجي
املحاســبة .ويف الختام نأمل أن
يكون هذا امللتقــى وما يتضمنه
من محاور حافــزا لجميع طلبة
وطالبــات الكلية لبذل جهودهم،
ســائالً الله عز وجــل التوفيق
للجميع .

المدينة الجامعية

صحيفة
جامعة
القصيم

حوار
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"النصار" نطمح لزيادة مداخيل الجامعة بطباعة الكتب مستقبال

النشر والرتجمة :نشرنا  79كتابا مؤلفا و ترجمنا  44كتابا للعرب�ية
حوار :عبدالرحمن الفنيخ

يقــوم مركــز النــر
والرتجمــة بالجامعــة بجهــود
جليلــة للتســهيل عــى الطالب
والطالبــات وأعضــاء هيئــة
التدريــس يف عملهــم إذ تتيــح

كافــة األدوات إلصــدار املؤلفات
ونرشها وترجمــة الكتب العملية
واســتقطاب أفضــل الكتــب
العاملية وترجمتهــا وبيعها عىل
الطلبة بســعر مخفــض ويعمل
املركز عىل تطويــر عمله يف كافة
املنصــات اإللكرتونيــة حيث تم

نرش  79كتابــا مؤلفا و  44كتابا
مرتجمــا بالتعاون مــع أعضاء
هيئــة التدريــس بالجامعــة
لالســتفادة من قدراتهم العلمية
حيث يعمد املركز عــى مخاطبة
أصحــاب الحقــوق الفكريــة
والتفاوض معهــم وطرح الكتب

املرتجمة يف أقوى املواقع العاملية
وبشــكل مجاني ليتمكن الجميع
من االستفادة من عمل الجامعة.

اإلســـــــــــــــــــم :د .نصار صالح النصار
الـــمــنصب :المشرف العام على مركز
النشر العلمي والرتجمة

ونقوم بالتعاون مع أعضاء
هيئة التدريــس بالجامعة
للرتجمة و التدقيق اإلمالئي
لالســتفادة مــن الكوادر
العلميــة املوجــودة لدينا.

نقوم برتجمة 3
لغات وغالبا ت�كون
الرتجمة للغة األم
ما هي آلية اختيار
بالعالم وهي
اإلنجليزية وباإلضافة الكتب لرتجمتها؟
إلى الفرنسية
تتــم عمليــة اختيــار
ترجمــة الكتــب من خالل
واأللمانية
عرفنــا

بنفســك؟

نصــار
الدكتــور
صالــح النصــار خريــج
كليــة االقتصــاد واإلدارة
مــن جامعــة القصيــم
تعينــت معيــدا بالجامعة
لدراســة
وابتعثــت
املاجســتري و الدكتــوراه
وصــدر يل قــرار عام
1438هـــ بتعيني مرشفا
عامًّ ــا عــى مركــز النرش
العلمــي و الرتجمــة.
عرفنــا بعمــل مركز
النــر و الرتجمــة؟
هو مركــز علمي يرشف
عىل  8مجــات علمية تتبع
عــدة كليــات بالجامعة.
والنــر العلمــي للبحوث
املحكمــة املعتمــدة مــن
املجلــس العلمي ودورنا يف
التدقيــق اللغوي واإلخراج
الفني واملنصات اإللكرتونية
لهــذه املجالت مــن خالل
نرشه عىل قواعــد البيانات
املحليــة أو العاملية و لدينا
قســمان هــم "التأليــف
والرتجمــة" والكتــب التي
نقوم برتجمتهــا هي كتب
دراسية تســتخدم للتعليم.
من القائم عىل
الرتجمة والتدقيق
واإلخراج؟
هنالــك تعــاون قائم
بيننــا وبني جامعــة امللك
سعود يف ما يخص اإلخراج

الكليــات واألقســام إذ
يقومــون برتشــيح كتب
لنــا واملركز يقــدر مالءمة
الكتــاب للرتجمة أو خالفه
واذا كان الكتــاب أجنبيــا
نقوم بالعمل عىل رفع طلب
السماح بالحقوق برتجمتها
من مالكي الحقوق األجنبية
وتكــون بمقابــل مــادي
يصــل إىل  1500دوالر ,
و إذا رأى املركــز أهميــة
هذا الكتــاب يويص ملجلس
الكليــة ومــن ثــم ترفع
للمجلــس العلمي للموافقة.
كــم يبــغ عــدد
الكتــب و املؤلفــات
التــي تمــت ترجمتها؟
تم تأليــف أكثر من 79
كتابا مؤلفــا و ترجمة أكثر
مــن  44كتابــا بمجموع
 123كتابــا حيــث تبلــغ
نســبة الكتــب املؤلفــة
 64%و املرتجمــة 36%يف
عــدة تخصصــات أبرزها
 :االقتصــاد و اإلنتــاج
الحيوانــي و األحيــاء و
األنظمة و األحيــاء الدقيقة
والتمويــل والجغرافيــا
والرياضيــات والصيدلــة
والطــب والطــب البيطري
والفقــه و الكيمياء و اللغة
اإلنجليزيــة و اللغة العربية
و املحاســبة واملناهــج
وطرق التدريس والهندسة
الكهربائيــة والهندســة
امليكانيكيــة وإدارة األعمال
والتاريــخ وعلــم النبات
وعلم النفس وعلوم األغذية
وعلوم الحاسب واملختربات
وغريهــا الكثــر مــن

التخصصــات

العلميــة.

مــا اللغــات التــي
تقومــون برتجمتهــا؟
نقوم برتجمــة  3لغات
وغالبا تكــون الرتجمة للغة
األم بالعالم وهي اإلنجليزية
وباإلضافــة إىل الفرنســية
واألملانيــة ونعمــل خالل
الفــرة القادمة عىل تطوير
عملنا لتوســع دائرة عملنا.
كم تبلغ التكلفة
املادية لعملكم؟
تكلفــة الطباعــة مع
التدقيــق واإلخــراج للعام
املــايض أكثــر مــن 370
ألف ريال وتكون النســخ
املطبوعــة دائمــا 500
نســخة بســبب أن عملنا
هــو خدمــة اجتماعيــة
وليــس الربــح املــادي.

أين وصلتــم يف عملية
التحــول اإللكرتونــي؟
بالتحــول
قمنــا
للمجــات
اإللكرتونــي
التــي تصدرهــا الجامعة
ونشاركها عرب منصة موقع
إلكرتونــي عامل وبشــكل
مجانــي وبالنســبة للكتب
نعمل عىل طرحها أون الين
وواجهنــا مشــكلة حقوق
النــر لألجانب بالنســبة
لطرحها عىل املواقع وجاري
العمل عــى صياغة قانونية
تتيح لنــا هــذا املوضوع
وبالنســبة للكتب الورقية
فال يزال الطلبة يســحبون
طباعتنــا بشــكل كبــر
للدراســة ونفكر بطرحها
إلكرتونيــا للتســهيل لهم.
هل يغطي بيع الكتب
طباعتهــا؟
تكاليــف
ال ,فالكتــب املباعة عىل

الطلبــة تدعمهــا الجامعة
لبيعهــا بســعر مخفــض
وهــذا دور اجتماعي نقوم
به وهناك مكافــأة للكاتب
تقدر  40ألفــا تعطى من
املجلــس العلمــي  ,وهناك
اختــاف فالكتــب التــي
نطبعها ذات جــودة عالية
وملونــة لخدمــة الطالب.

أتمنــى وجــود مطابع
لنتمكــن مــن العمــل هنا
ونعمل عىل طباعــة الكتب
واملجــات ويكــون العمل
يف اتجاهــن :اجتماعــي
وربحــي عــى املجتمــع
الخارجي ونكون مساعدين
لتنمية اإليــرادات للجامعة.

مــا هــي الخدمات
التــي قدمــت للطالب؟

رسالتك ملنسوبي
الجامعة؟

نقــوم برتجمــة أفضل
الكتب لهم ودعمها ونتعاون
مع الكليات ملؤلفات الطلبة
وندعم ما يحتاجونه ونوزع
نقــاط بيــع الكتــب ومن
ثم يتــم تدريســها وهناك
كتــب نفذت كاملــة ألكثر
من  1000نســخة سنويا.

منســوبي
أدعــو
الجامعــة إىل االســتفادة
مــن املقــدرات العمليــة
املوجــودة لدينــا بمركــز
النــر العلمــي والرتجمة
واســتخدام اإلمكانيــات
املتاحة لهم مقدما شــكره
ملعــايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود
مديــر جامعــة القصيــم
ووكالئهــا عــى الجهــود
والحراك املميــز للجامعة.

نظرتك املستقبلية
ملركز النرش العلمي
والرتجمة؟
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طفلة تطبق الطريقة الصحيحة الستخدام الفرشاة خالل فعاليات اليوم العالمي
تصوي�ر :رائد السليمي
للدفاع المدني

أحد زوار جناح الجامعة بمعرض القصيم األول للكتاب
تصوي�ر :فهد الضويفري

أصغر زائر لجناح كلية الصيدلة في مؤتمر دبي الدولي للصيدلة والت�كنولوجيا
تصوي�ر :علي الحربي

عدد من طلبة الجامعة خالل اجتماع اللجنة العليا الطالبية مع مدير الجامعة
تصوي�ر :فهد الضويفري

طالب كلية العلوم الصحية والتطبيقية يقدمون شرح عن نسب الدهون والسكر
تصوي�ر :رائد السليمي
في الدم

طالب من كلية العلوم الصحة بالرس يقدم شرح عن األغذية المفيدة لكبار السن
تصوي�ر :رائد السليمي

صحيفة
جامعة
القصيم
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ندوة "مفهوم الزواج الصحي" بالتعاون مع المديرية العامة
للشؤون الصحية وعمادة شؤون الطالب
نظمت املديرية العامة للشؤون
الصحية بالتعاون مع عمادة شؤون
الطالب بالجامعة ندوة علمية بعنوان
(مفهوم الزواج الصحي) وذلك يوم
االثنني املوافق 10/6/1439هـ .
وتحــدث يف النــدوة كل من
الدكتــور إبراهيم العيــادة مدير
إدارة التوعيــة الدينيــة باملديرية
يف محــارضة بعنــوان (املفهوم
الديني للزواج الصحي) والدكتور
النور حاج الطيب مختار منســق
برنامج الــزواج الصحي باملنطقة
يف محــارضة بعنوان(  املفهــوم
الطبي للزواج الصحي ) وتستهدف
الندوة من هم يف ســن الزواج من
طالب الجامعة ،وذلك ضمن خطة
الربنامج للعام الهجري 1439هـ
التي تشــمل إقامة أنشطة توعوية
بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج

للمجتمع.
وضحت الندوة أيضا ً أســباب
تركز األمراض الوراثية يف مناطق
معينــة باململكة ،وبينــت كذلك
عن لــزوم الفحص قبــل الزواج
للجنســن ،كما تــم التعريــف
باألمراض الوراثية الواجب فحصها
وهي التالسيميا واألنيميا املنجلية،
وعرضت الندوة اإلجراءات املتبعة
عند اكتشاف حاالت اإليدز ،وأهمية
منح شهادة عدم توافق للمصابني
به ،وجاء الــرأي الرشعي موصيا ً
كذلك بالفحص الطبي قبل الزواج
ملا فيه من مصلحة لألبناء واملجتمع،
كما بني خطورة زواج املصابني يف
املستقبل.
ويف نهاية الندوة تم تقديم درع
تكريمي للجامعة عىل مساهمتها يف
إنجاح فعاليات الندوة.
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شيء هني

أ.د .فهد الضالع

الوعد  ..عقلة الصقور!!..
المدينة الجامعية

 120مستفيدة من نشاط "الوقاية من السمنة" بكلية التمريض

ســعدت الجامعة بتميز املميزين من أبنائها سواء
يف ســباق املهرة الربرة من حفظة كتاب الله تعاىل يف
مســابقة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد
العزيز أيده الله أو أولئك الســابقني املميزين يف مؤتمر
دبي للصيدلة ..حيث تترشف الجامعة باحتضان
االنسان النوعي املمبز ..
وحيث هي أثمارها عىل كل صعيد ..فحني تسويد
هذه السطور بالحروف وعىل مستوى رفيع .ينشغل
فريق رفيع بــإرشاف معايل مدير الجامعة ونيابة وكيل
الجامعة للبحث العلمي والدراســات العليا لبناء مجد
وصناعة ســحابة من عطاء تجود بكل ألوان البذل يف
محافظة عقلة الصقور ..
إنها حملة تســمو بالجامعة حيث االرتقاء باالنسان
املنتســب لهذا الوطن العزيز فهذا فريق يغذي روح
الوطنية الكريمة يف عروق املســتفيدين فيعرف بأثر
القيادة من آل ســعود من لدن صقر الجزيرة عبد
العزيز ومرورا بمناقب وعطاءات األفذاذ من أوالده
الكرام وانتهاء ببداية عرص النهضة واالقتصاد
واالرتقاء املتكامل باالنسان السعودي إىل شهباء املعايل
عرص خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد
العزيز وويل عهده األمري محمد بن ســلمان بن عبد
العزيز ..وحول هذا املعرض التعريفي االستثنائي
..يتتابع التثقيــف يف كل اتجاه ..فهذا تثقيف بالرشيعة
وذاك تثقيف طبي وهناك خدمات صحية ..فحص
ومعالجة ومعاجلــة كل محتاج لعطاء عرب هذه الحملة
الكريمة ..

منشورات أثناء النشاط

حنــان عبدالعز ي�ز

بمشــاركة من طالبات السنة
الثالثــة والرابعة ،نفــذت كلية
التمريض مٌمثلة بوحدة "خدمة "
نشــاطا ً توعويا ً حــول "الوقاية
من الســمنة" وذلك بالتعاون مع
مدارس منارات القصيم بربيدة يوم
األحد املوافق 14/6/1439هـ ،
حول كيفية القضاء عىل مشــاكل
الســمنة ومحاربتهــا ،حيث أن
منظمة الصحــة العاملية صنفت
الســمنة كوباء منترش ،ملا لها من

عالقة مبارشة بنحــو  ٤٨مرضا ً
خطريا ً كالسكري ،وأمراض القلب
والرشايني ،وبعض أنواع الرسطان،
والتهاب املفاصل ،وكيف أن البدانة
تعترب ســببا ً لتوقف التنفس أثناء
النوم ،وقصور القلــب ،والعقم،
واالكتئاب ،وارتفاع كولســرول
الدم ،وحصيات املرارة ،واالرتجاع
املعوي ،والســكري مــن النمط
الثانــي ،وارتفاع ضغــط الدم،
باإلضافة إىل توضيح كيفية تجنب
الســمنة يف فصل الشــتاء ،وذلك
باالبتعاد عن األطعمة الدســمة،

وتناول كمية مــن املاء قبل األكل،
وتنــاول الخضــار والفواكــه،
وممارســة التمارين الرياضية،
واستبدال وجبة العشاء بالحساء،
وتناول املكرسات ،حيث أن نسبة
انتشار الســمنة عامليا ً وتحديدا ً يف
اململكة العربية السعودية بمعدل
 ٪ ٤٣.٥٧من بني  ١٢دولة.
أســباب الســمنة غالبا ً ما
تكون ســلوكية ،وراثية وبيئية،
ويجب الرتكيز عليها للحد منها يف
املستقبل ،واملحافظة عىل الصحة

ً
عامة ،عن طريق استخدام الهرم
الغذائــي لتخطيــط الخيارات
الغذائية الصحيحة ،وتاليف ازدياد
مرض السمنة يف األوساط العربية.
باإلضافــة إىل أن هناك عدة
طــرق للمحافظــة عــى الوزن
كالصرب ،العزيمــة ،وقوة اإلرادة،
بشكل عام،
وللوقاية من الســمنة
ٍ
يجب التعرف عىل الوزن ،ونســبة
الوزن الزائد ،ثم تغيري نمط الحياة.
يذكر أن هذا النشاط استهدف
طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية
بحضور ما يقارب الـ  ١٢٠طالبة.

إنها مئتان وأربــع وأربعون برنامجا ..تثقيف ..توعية
..صحة ..كلها منافذ بذل يؤذن بانطالقها ســمو أمري
منطقة القصيم األمري الدكتور فيصل بن مشــعل بن
ســعود بن عبد العزيز يف هذا اليوم األحد ..وستظل
تمطر انســان العقلة ومن حوله عىل مدى سبعة أيام ..
همسة ..
شارك أو بارك ..ليعرف التأريخ أنك مررت من هنا ..

وكيل عمادة شوون الطالب
@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa
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كلية العلوم واآلداب بربيدة تنفذ عدد من الربامج
التدري�بية لطالباتها
خلــود الغماس

نظمــت وحــدة التوجيــه
واإلرشــاد بالتعاون مــع النادي
الطالبي لقاء املســتجدات يف كلية
العلوم واآلداب بربيدة "األقســام
العلمية" مع وكيلة الكلية الدكتورة
نوف بنت فيصل الحربي ،ووكيلة
شــؤون الطالبات ومنســقات
األقســام ،التي تهدف إىل تعريف
الطالبــات باألنظمــة والقوانني،
كما تم توضيح ومناقشة الخطط
املوضوعة للطالبات من قبل إدارة
الكليــة ثم مناقشــتها الحقا ً مع
اللجان املعنية يف الكلية السيما وأن
الطالبة تخطو خطواتها األوىل يف
مســرتها العلمية.بحضور وكيلة
الكلية الدكتورة نوف بنت فيصل

الحربي ،ووكيلة شؤون الطالبات
ومنسقات األقسام
كما نفذت الكلية ورشة عمل
"االتصــال والتواصل الفعال"مع
مكتــب تعليــم جنــوب بريدة
باإلرشاف الرتبوي ،يف قاعة عطاء
وارتقاء ،والتي بينت أن التواصل
واالتصاالت تعترب أســاس وعماد
الحياه اليوميــة؛ وتبادل كميات
ونوعيــات ضخمة مــن البيانات
واملعلومــات ،فمن الســؤال عن
األحوال إىل تبادل املشــاعر ونقل
األفــكار ،واســتعراض األخبار
وتناقــل وجهات النظر ،بشــكل
يوضح أن اإلنســان عبــارة عن
مركز معلومات متنقل مع مراكز
أخرى يرســل إليها ويستلم منها،
فاالتصــاالت هي الجــر الذي

يصل اإلنسان باآلخرين ,وشهدت
الورشة إقباال ً كبريا من منسوبات
الكلية.
ومن جهــة أخــرى أقامت
كليــة العلوم واآلداب "األقســام
العلمية" بربيــدة دورة تدريبية
بعنــوان "املقــررات اإللكرتونية
الكاملة" ملدة أسبوع ،وتم تعريف
الطالبات املسجالت باملقر "املدخل
إىل الثقافــة اإلســامية" ومقرر
"اإلســام وبناء املجتمع" كما تم
تعريفهن بآليات التدريس وطريقة
التقويــم مــع كيفية احتســاب
الحضور باملقــررات التي تُدرس
ضمن مــروع تدريس املقررات
اإللكرتونية الكاملــة بالجامعة،
باإلضافــة إىل دورة تدريبية عن
استخدام البالك بورد.

المدينة الجامعية

...والعلوم و اآلداب بالرس تنظم حملة تربع
بالدم
عبداهلل العبيد

قام مجموعة من طالب كلية
العلــوم واآلداب بالــرس تحت
إرشاف النادي الطالبي ،بتنظيم
حملة تربع بالدم شارك بها عدد
من طــاب الكلية وذلك ببنك دم
مستشــفى الرس العام ،وكذلك
عمل جولة ببنك الــدم للوقوف

عىل مــا يقدمونه مــن خدمات
بحضــور عميــد الكليةالدكتور
ابراهيم البلطان ، ،و وكيل الكلية
للشــؤون التعليمية الدكتور بدر
الضلعان
الجديــر بالذكــر أن كلية
العلــوم و اآلداب بالرس دأبت
عــى تنظيــم حمــات التربع

بالــدم بالتعاون مــع بنك الدم
بمستشفى الرس العام عىل مدار
األربع ســنوات املاضية بمعدل
حملة لكل فصــل درايس ،حملة
واحــد منظمة من قبــل النادي
الطالبي وبــإرشاف مبارش من
العميد ،وذلك ملا فيها من تفاعل
ديني واجتماعي .

مستشفى الرس العام

صحيفة
جامعة
القصيم

كلية االقتصاد واإلدارة تنظم محاضرة عن "الشهادة
المهنية للمحاسبني القانوني�ي"
عبداهلل العبيد

أقــام النــادي الطالبــي
يف كليــة االقتصــاد واإلدارة
محارضة عن "الشــهادة املهنية
للمحاســبني القانونيني" والتي
قدمها األســتاذ عــي ابراهيم
النــارص الحاصل عىل شــهادة

الزمالة املحاسبية ( ) SOCPA
املهنية من قبل الهيئة السعودية
للمحاســبني القانونيــن يف
الجامعة بمقــر كلية االقتصاد
واالدارة الثالثاء املايض .
حيث اســتمر اللقــاء ملدة
ســاعتني وقــدم " النارص"
رشحــا ً وافيــا ً عن الشــهادة

املهنية للمحاسبني القانونيني (
 ) SOCPAوالشــهادات املهنية
عمومــا ً وطالب الطــاب ببذل
مزيد من الجهد واالجتهاد حتى
يصلــوا إىل مــا يتمنونه ، .وقد
فتح باب النقــاش لإلجابة عىل
االســئلة وتم اخذ جولة داخل
الكلية.

جانب من المحاضرة

صحيفة
جامعة
القصيم

تقري�ر
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التعليم اإللكرتوني قدم  34ندوة ت�ثقيفية لألساتذة  ..و  95ندوة وورشة تدري�بية للطالب ..
وأكرث من  10215شعبة تعليمية نشطة

طلبة و أعضاء هيئة التدريس يطالبون بمزيد من الدراسة اإللكرتونية
ع ــرب ()Blackboard

عبدالرحمــن الفنيخ

جميع املواد والذي يوفر عىل الطالب
عناء الحضور ويقــدم الواجبات
والرشوحــات اإلضافيــة وما يميز
الربنامج وجود دعم فني يساعد عىل
حل أي مشكلة فيه مطالبا بمزيد من
الدراسة اإللكرتونية عرب الربنامج .
وأكد طالب املحاســبة عدنان
أحمد يدرس منحة داخلية بالجامعة
أردني الجنســية  :أنه يســتخدم
الربنامــج وهو برنامــج للدروس
اإللكرتونيــة و تحــول الجامعة
بالجانب املتقــدم تقنيا هو مصدر
فخــر واعتزاز ومــن الجميل أنك
تدرس وفق الطقس الخاص بطالب
املنزل .

تشكل ثورة التعليم اإللكرتوني
هاجســا لدى الطــاب والطالبات
وأعضاء هيئة التدريس لتوفري سبل
التواصل بينهــم لالرتقاء بالطرح
العلمي وأســاليب التعليم الحديثة
ومن هذا املنطلق ســعت الجامعة
ملواكبة املتغــرات العاملية يف مجال
التعليم والتعلم القائم عىل توظيف
التقنيــات والتطبيقات والربامج يف
تحسني األداء وتقليل كلفة العملية
التعليمية وزيادة العائد ،فوضعت
العمادة خطتهــا القائمة عىل توفري
مكونات املوقف التعليمي وتعزيزها؛
من خالل توفري الوســط التقني؛
حيث وفرت نظاما ً من أفضل نظم
إدارة التعلم اإللكرتوني العاملية ،وهو
نظــام ( )Blackboardبتطبيقاته
املتنوعــة حيث قامــت "صحيفة
الجامعــة" بتحقيق مــع الطالب
والطالبات وأخذت رأي إدارة التعليم
اإللكرتوني املختصــة بالربنامج و
كانت أبرز االســتطالعات املطالبة
بتعزيز الدورات التدريبية للطرفني
وتفعيله بوضع الدرجات الفصلية
والواجبات واالختبارات الرسيعة .
ويف هذا االتجاه التقت "صحيفة
الجامعة" عاصــم اليحيى طالب
قسم الرشيعة باملستوى الثاني وهو
يقوم بفتح جهازه للدخول ألول مرة
عىل برنامج ( )Blackboardخالل
مســتواه العلمي الثاني ولم يتضح
الربنامج مــن خالل الرشوحات من
الجهات املعنية وهو برنامج يسهل
وســيلة التواصل مطالبا بتفعيل
الربنامج بشكل كبري .
وأكد طالب قسم األنظمة وائل
املطريي يف مستواه الثالث" بأنه قام
بدراســة عدة مواد عن طريق هذا
الربنامج وحل كثــر من الواجبات
من خالله وهــذا جميل يخفف عىل
الطالــب عناء الحضــور و يعزز
الجانب التقني ويقرتح وضع كتيب
و فيديو لرشح هذا التطبيق بشكل
كامل .
و بني فيصل الحربي من كلية
االقتصاد واإلدارة  :أنه أخد دورات
تعريفية للربنامج وقام باستخدامه
يف بعض املواد مطالبا بتعميمه عىل

وكشف الدكتور عدنان العمر
أستاذ القانون املشــارك بجامعة
القصيــم  :أنه يقوم باســتخدام
برنامــج ( )Blackboardأحيانا
وهو برنامج ووســيلة للدراســة
عن بعــد ويالقي إقبــاال و إعجابا
شــديدا وقدمــت الجامعــة عدة
دورات رشوحية ولكن الطالب غري
متفاعلني بهــذا الجانب وال يعون
أهمية الربنامج وإيجابيته ومن مزايا
الربنامج تقديــم املعلومة ووضع
الدرجــات الشــهرية واملعلومات
الكاملة التي تهم الطالب .
وأكدت إدارة التعليم اإللكرتوني
أنه يف ظل ســعي جامعة القصيم
لتطوير البيئــة التعليمية وتنويع
مصــادر التعلم فيهــا ،ورغبة يف
تحســن مخرجاتها وخدماتها يف
ضــوء معايري الجــودة يف التعليم
العايل ،تم إنشــاء عمــادة التعلم
اإللكرتونــي والتعليم عن بعد ،وقد
خطت العمادة منذ تأسيس مقرها
وبدء مهامها يف شهر ربيع األول من
عام  1436هــ خطوات مدروسة
تســعى من خاللها إىل توفري بيئة
تعليمية إلكرتونية متكاملة محفزة
للتعلم وداعمة لألداء.

وتزامنا ً مع ذلك جهزت العمادة
البنية التحتيــة الالزمة من خالل
معمل التدريــب بالعمادة ،ومركز
الدعم الفني ،مع وضع خطة تدريبية
تســتهدف تقديم التدريب الالزم
ألعضاء هيئة التدريس من أجل تنمية
مهاراتهم يف ما يتعلق باســتخدام
نظــام إدارة التعلــم اإللكرتوني
( )Blackboardبجميع تطبيقاته،
وأيضا ً بنــاء وتطويــر املقررات
اإللكرتونيــة ،وتوظيــف الربامج
والتطبيقــات الحديثــة يف التعليم
والتعلم ،وقد كانت البداية من خالل
ندوات وحمالت تثقيفية لنرش ثقافة
التعلم اإللكرتوني بالجامعة ،شملت
الحملة تقديــم ( )34ندوة تثقيفية
لألســاتذة ،و( )95ندوة وورشــة
تدريبية لطــاب الجامعة ،ومازالت
الحمالت مســتمرة لتقديم التوعية
والتثقيف وتنمية االتجاهات إيجابا ً
نحو اســتخدام نظام إدارة التعلم
اإللكرتوني وتوظيفه يف التعليم ،كما
تم تقديم دورات مكثفة ألعضاء هيئة
التدريس حول استخدام نظام إدارة
التعلم اإللكرتونــي وتطبيقاته بدءا ً
من الفصل الدرايس ( ،)361وصل
عددها اآلن إىل ( )278دورة تدريبية،
صدر عنها ( )4127شهادة تدريبية
لعدد ( )1343عضــوا ً من أعضاء
هيئة تدريس بالجامعــة ،ومازال

كما قامت العمادة بإعداد مرشوع
لتدريب طالب الجامعة عىل استخدام
نظــام إدارة التعلــم Blackboard
مدعما ً بربنامج للتدريب الذاتي للطالب
عــر اإلنرتنت ،وتم البــدء يف تطبيق
املرشوع بدءا ً مــن الفصل الدرايس (
.)372
وارتباطــا بما يشــهده العالم
من تطــورات متســارعة يف مجال
بناء وتطوير املقــررات اإللكرتونية
بمؤسســات التعليم وخاصة التعليم
العايل ،فإن عمادة التعلم اإللكرتوني
والتعليــم عن بعد نفــذت مرشوعا ً
متكامالً خــال الفصــل الدرايس
( )371لتطوير املقررات الدراســية
عىل املستوى األسايس بجامعة القصيم
لتقدم ،بشــكل إلكرتوني تفاعيل؛ ما
يحقق أهــداف الجامعة وُيحســن

د .عدنان الحمد

د .علي النغيمشي

عاصم اليحيى

عدنان أحمد

العمر :الجامعة قدمت
عدة دورات شرحية
للربنامج ولكن الطالب
غري متفاعلني

العمل التدريبي مستمرا ً الستكمال
تدريب أعضاء هيئة التدريس وصقل
مهاراتهــم يف مســتجدات التعلم
اإللكرتوني وتقنياته.

العمادة تقوم بإعداد
مشروع لتدريب الطالب
على استخدام نظام
إدارة التعلم

من جــودة مخرجاتها ،وقد تضمنت
املرحلــة التجريبية للمرشوع تطوير
( )15خمسة عرش مقررا ً دراسيا ً عىل
مستوى الجامعة بواقع ( )7مقررات
خاصة بالطالب و( )8مقررات خاصة
بالطالبات.
كما تبــدأ العمادة خالل الفصل
الــدرايس الحــايل ( )382مرشوعا ً
بالتعاون مع عمادة الدراسات العليا
لتوظيف نظام إدارة التعلم اإللكرتوني
 Blackboardيف الدراســات العليا
بجامعة القصيم؛ ويهدف املرشوع إىل
إدارة عملية اإلرشاف واإلرشاد بمرحلة
الدراســات العليا؛ وما تشــمله من
متابعة وتوجيه علمي وبحثي وتربوي،
من خالل توظيف نظام إدارة التعلم
البالك بورد وما يشــمله من أدوات
وتطبيقات يف التواصل بني األســاتذة
والباحثني دون قيود؛ ويحقق التفاعل
بينهما من أي مكان ويف أي وقت.
ومن جانبه أوضــح الدكتور
عــي بن محمــد بن عبــد العزيز
النغيميش رئيس قســم التاريخ أن
برنامج البالك بــورد والذي طبق
بكليــة اللغة العربية والدراســات
االجتماعية الذي يشرتط فيه حضور
الطالب ما نســبته  25%من عدد
الساعات املعتمدة و 75%منها عن
طريق الربنامج وبعد ســؤاله لعدد
مــن الطلبة حــول الربنامج ذكرو

أن من مزايا الربنامــج الوقت فيه
متاح للطالب مدة أســبوع بخالف
املحارضة ،كذلك الجدة فيه وسهولة
الدخول للمحارضة حتى عن طريق
الهاتف النقال ،وأن الطالب يستطيع
املشــاركة يف املحارضة يف أي مكان
شاء وأي وقت شاء ،والجانب املهم
هو ربط الطالب بالتقنية وســهولة
ارسال اشعارات بالواجبات للطالب.
اما عن سلبياته فقد أوضح الطالب
له عدم وجود الطالب مع األســتاذ
يف مكان واحــد والتفاعل معه ،كما
توجد صعوبة للدخول للربنامج يف
بعض األحيان ،إضافة لعدم وجود
آلية واضحة للحضور ،وعدم نزول
املحارضات يف الوقت املحدد أحيانا
بســبب وجود عطل تقني ،كما أن
فرتة الواجبات قليلة ،وطريقة حلها
غري واضحة وأن هذه املشاكل التقنية
قد تحرم الطالب من الحضور ،كما
أن بعض امللفات بصيغة ( )PDFال
تعمل.

فيصل الحربي

وائل المطريي

النغيمشي يتناقش
مع الطالب عن مزايا
وسلبيات الربنامج
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تغيت قاعدة ُمستخدمي خدمات وتطبيقات فيسبوك
من  2016إلى  ،2017كيف ّ
شــاركت شــبكة فيسبوك
مؤخــ ًرا نتائجها املاليــة للربع
الرابع ،األخري ،مــن عام ،2017
كاشفة عن وجود أكثر من 2.14
مليار مُســتخدم حول العالم عىل
الشــبكة االجتماعية ،وأكثر من
 1.5مليار مُســتخدم يف تطبيق
“واتس آب” .WhatsApp
وتُضــاف إىل تلــك األرقام
إحصائيات سابقة قدّمتها الشبكة
مع نهايــة  2017ذكرت فيها أن
عدد مُســتخدمي تطبيق مسنجر
بلغ  1.3مليار مُســتخدم ،وعدد
مُســتخدمي انســتغرام 800
مليون شــخص .وبهذا الشــكل
يُمكن اعتبار أن كل من فيسبوك،
ومســنجر ،و”واتس آب” ،هي
داخل نــادي املليار مُســتخدم،
بينما تقرتب انســتغرام منه ،مع
احتمالية دخوله خالل األشــهر

القليلة القادمة.
وبالنظــر إىل قاعــدة
مُســتخدمي فيسبوك يف ،2016
فإن الشــبكة أغلقــت عامها بـ
 1.86مليار مُســتخدم ،لتختتم
 2017بـــ  2.14مليــار ،وهذا
يعني نســبة زيــادة تبلغ ٪15
تقريبًا ما بــن  2016و.2017
أما تطبيق مســنجر ،فهو اختتم
 2016بمليار مُستخدم ،و2017
بـ  1.3مليار ،لتبلغ الزيادة نسبة
بذلك  ٪30تقريبًا.
“واتس آب” هو اآلخر خرج
مــن  2016بمليار مُســتخدم،
ليودّع  2017بـ  1.5مليار بنسبة
زيادة  ٪50تقريبًا .أما انستغرام
فهي شــبكة وصلــت إىل 600
مليون مع نهايــة  ،2016وإىل
 800مليون مــع نهاية ،2017
وهذا يعني زيادة بنســبة ٪33

ً
أيضا ،وقد يشهد الربع األول من
 2018انضمامها رسميًا لنادي
املليار مُســتخدم يف ظل امليّزات
الجديدة التي تُضيفها أسبوعيًا.
وبالنظــر إىل أداء جميــع
التطبيقات السابقة منذ تأسيسها
وحتى اللحظة ،فهي لم تشــهد
يف أي ربــع مايل أية خســائر يف
االستحواذ عىل مُستخدمني جُ دد،
فهي دائمً ا ما حافظت عىل نسبة
نمو ،األمر الذي ي ّ
ُرشــحها بقوة
للنمو بشــكل أكرب مــع مرور
الوقت يف ظل وجــود مُبادرات
إليصال شبكة اإلنرتنت للمناطق
النائية ،وهــذا يعني أن خدمات
فيسبوك ســتكون لها األولوية
عىل اعتبار أن فيسبوك ومن ّ
ظمتها
 Internet.orgهي التي تسعى
ّ
لبــث اإلنرتنت وإيصاله
جاهدة
ألماكن جديدة باستمرار.

سوني تقدم كامريا  A7 IIIكاملة اإلطار بدون
مرايا بسعر  2000دوالر

الكامريا الجديدة

أعلنت رشكة سوني عن كامريا
 A7 IIIكاملة اإلطار ،والتي تأتي
يف موقع ما بني كامريا  A7R IIIو
 .A7S IIوهي تقدم رسعة فائقة
والعديد من املميزات بسعر 1999
دوالر لجســم الكامريا فقط حني
يتم شحنها يف أبريل.
كامريا  III A7هي النموذج
األسايس من كامريا سوني كاملة
اإلطار من مجموعــة الكامريات
بدون مرايا ،لكن الكامريا تحتوي

عىل مستشــعر خلفــي 24.2
ميجابيكســل مع تثبيت برصي
للصورة بخمــس محاور .وهي
تحتوي عىل نســخة جديدة من
مستشعر الرشكة للصور Bionz
 ،Xمــن أجل الوصــول ألفضل
الصور من خالل املستشعر.
الكامــرا تقــوم بتصوير
الصور الثابتة بمعدل يصل إىل 10
إطارات يف الثانية لصور  RAWأو
 JPEGمع صقل  bufferلـ 177

صورة  JPEGو 89لصور RAW
املضغوطــة و 40صورة لصور
 RAWغري املضغوطة .والكامريا
بتصويــر الفيديوهات بدقة 4K
 HDRباإلضافة للتصوير بمعدل
 120إطار يف الثانية بدقة ،1080p
مــع القدرة عىل التقــاط ملفات
األلــوان 2 cinematic S-Log
و .3املعالــج يعمل بفاعلية حيث
يســمح للكامــرا بالتقاط 710
لقطة بشحنة بطارية واحدة.
الكامريا تقــدم  693نقطة
تركيز تلقائي والتي تُغطي %93
من اإلطــار ،والتــي تعمل معً ا
لتقديم تركيز تلقائي أرسع مرتني
من الذي كان موجود بكامريا A7
 .IIومن املفرتض أن يكون نظام
الرتكيز التلقائــي قوي حتى يف
اإلضاءة املنخفضة ،وهو أمر جيد
حيث يسمح مستشــعر الكامريا
بحساسية ضوء 204800 ISO
بحد أقىص.
الكامريا تشــمل محدد رؤية
 OLEDبه  2.3مليــون نقطة،
وهو أصغر من املوجود بكامريات
 A9أو  .A7R IIIكامريا III A7
تحتوي عىل منفذ  ،USB-Cوهناك
عصا تركيز تلقائــي عىل الجزء
الخلفي من الكامريا .وهي مقاومة
لتقلبات الجو لكن ليس بنســبة
 ،%100وهناك  11زر مخصص
حول هيكل الكامريا وهناك ميزة
 My Menuالقابلــة للتخصيص
والتي أطلقتها ســوني بكامريا
A9؛ والتي تســمح للمستخدمني
بإنشــاء صفحة باإلعدادات التي
يســتخدمونها بشكل دوري ً
بدل
من تصفح القائمة املعقدة.
الكامريا ال تأتي بميزة محدد
ً
وأيضا
الرؤية ،blackout-free
فأن حركة الشاشــة اللمسية عىل
الجزء الخلفي محدودة.

مارك زوكرب�يغ مؤسس فيس بوك

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺒﻮع

Night Vision Camera
للتصوي�ر الليلي االحرتافي

من أسوء ما قد يحصل للمرء أنه
يلتقط صورة في الليل أو الظالم،
عادة ت�كون مظلمة وسوداء ،لكن
اليوم سنوفر لكم تطبيق احرتافي
يساعدكم على التقاط صور واضحة
في الظالم ،مع غري ذلك من المزايا،
نقدم تطبيق .Night Vision Camera

لينوفو تطرح  3أجهزة  Chromebookجديدة مخصصة
للمدارس

جهاز لينوفو

جاءت لينوفــو بثالثة أجهزة
مــن  Chromebookمصممــة
خصيصــا ً للمــدارس والتــي
تتميــز بالصالبــة والتحمــل،
وهــم 100e Chromebook
و 300e Chromebookو500e
.Chromebook
يأتي 100e Chromebook
يف أول القائمة فهو يعترب ابسطهم

حيث جاء بسعر  219دوالر .وأهم
ما يميز هذا الجهاز هي شاشــة
 11.6بوصة والتــي تعمل بدقة
 768 × 1336بكســل واملزودة
بزوايا عرض رائعــة ،كما يأتي
الجهاز أيضا ً بلوحة مفاتيح صغرية
متميزة .يليه مبارشا ً جهاز 300e
 Chromebookالذي يبلغ سعره
 279دوالر ،والذي يضيف خاصية
اللمس للشاشــة و يأتي معه قلم
 HB2للكتابة عىل الشاشة .ويأتي
جهــاز  500e Chromebookيف
آخر القائمة بســعر  349دوالر
ويأتي به قلمه الخاص.
تأتي جميع شاشات األجهزة
بنفس الحجم والدقة ،ويدعم كالً
منهم منفذ  USB-Cللشحن ،وتأتي
البطارية قوية حيث تســتطيع
الصمود حتى  10ساعات .يعمل

جهــاز  100eبمعالج N3350
من  ،Intel Celeronبينما يعمل
 300eبمعالــج ARM-based
.8173C MediaTek MTK
أما عن  500eفهو يعمل بمعالج
 N3450مــن .Intel Celeron
وتأتــي بطاريــة كالً من 100e
و 500eبســعة  42واط ،يف حني
أن بطارية  300eتأتي بسعة أعىل
وهي  45واط ،ويتميز أيضا ً جهاز
 300eبفتحة داعمة لبطاقات ،SD
بينما يتميــز الجهازين اآلخرين
بدعم .MicroSD
جميع األجهزة تم الكشــف
عنها اليوم خالل مؤتمر الجواالت
العاملي  ،2018 MWCوســتبدأ
لينوفو ببيــع  300eو 500eعىل
الفــور ،ويليهم  100eيف شــهر
مارس.
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المعتقد
�كتل من
خريطة كونية ت�كشف عن كون أقل ت ً
َ
صنع علمــاء الكون خريطة
ل ِبنْيَــة الكون ،هــي األكرب عىل
اإلطالق حتى اآلن ،وتوصلوا إىل أن
توزيع املادة قد يكون أكثر استوا ًء
ً
َ
سابقا.
املعتقد
من
توضــح النتائج التي توصل
إليها الباحثون يف إطار دراســة
الطاقة املظلمــة (’ديس‘ )DES
الجارية ،توزيع املادة جزئيًّا من
خــال قياس قــدرة الكتلة عىل
تحريف مسار الضوء ،وهو تأثري
يُعرف باملفعول العديس التثاقيل
الضعيف .كانت هــذه هي املرة
األوىل التــي تُزوَّد فيهــا التقنية
ببيانات كافيــة؛ لقياس بعض
املالمح الحاسمة للتطور الكوني
بدقة ،تكاد تضاهي دقة الخرائط
الناتجة من بيانات إشعاع الخلفية
الكونية (’يس إم بــي‘ ،)CMB
التي تقيــس التوهــج الالحق
لالنفجار العظيــم ،وتُعَ ّد بمثابة
املعيار الذهبي لعلم الكون .يقول
قائد "دراســة الطاقة املظلمة"
جوشــوا فريمان ،عالِــم العلوم
الكونية يف مخترب فريمي الوطني
لترسيع الجزيئــات (’فريميالب‘
 )Fermilabيف باتافيا ،إلينوي:
"نرى أنه بهــذه النتائج لم نعد
متخلفني عن الركــب" ،مقارنة
بالجهــود األخرى .ويسرتســل
فريمان ً
قائل" :لدينا اآلن نتائج
ال تقل قوة عن تقييد علم الكون".
ال تــزال هنــاك بعــض
التناقضات مع دراســات سابقة
بشــأن بعض القياســات ،مثل
مقدار تكدس الكتلــة ،لكنها يف
نطاق هوامش أخطاء التجارب.
وفيما تقــوم "دراســة الطاقة

كونيات

أ.د .عبداهلل المسند

المجرة

املظلمة" برسم خرائط ملساحات
أكرب من الفضــاءِ ،من املفرتَض
أن يكشف هذا عما إذا كانت تلك
الخالفــات حقيقيــة ،أم ال ،كما
يقول عالِم العلوم الكونية أنتوني
تايســون ،وهو رائد يف دراسات
التأثري العديس التثاقيل الضعيف
بجامعة كاليفورنيــا ،ديفيس.
ويضيــف ً
قائل إنهــم "يف غاية
الحذر والتحفظ يف تفســراتهم
حتى اآلن".
تجمــع "دراســة الطاقة
املظلمــة"  -التي تضــم أكثر
مــن  400باحث يعملــون معً ا
 بياناتهــا باســتخدام منظارفيكتور إم .بالنكــو ،الذي يبلغ
ُق ْ
طر فتحة عدسته  4أمتار ،وهو
جزء من مرصد "سريو تولولو"
للبلدان األمريكية يف تشــييل .بدأ
جمع البيانات يف عــام 2013؛

وقد ُ
صنعت الخريطــة الحالية
باســتخدام قياسات العام األول،
التي ســجلت  26مليون مجرة
يف الســماء الجنوبية ،وأشكالها
الظاهرية.
ً
وطبقــا لنظريــة ألــرت
أينشتاين للنســبية العامة ،فإن
الكتلة تحني الفضاء ،ولذلك ،فإن
كمية كبرية مــن املادة يف مقدمة
املج ّرة يمكنها أن تحني ضوءها
بطريقــة تجعل املجــ ّرة تبدو
ً
قليــا .يحدث التأثري
منضغطة
نفسه ،سواء أكانت الكتلة األمامية
مصنوعة من املــادة العادية ،أم
من املادة املظلمة غري املرئية .من
ً
منضغطة
املمكن أن تبدو املجرات
ألســباب أخرى ،منها :أشكالها،
واتجاهاتهــا الحقيقية ،لكن إذا
بدت مجرات عديدة يف منطقة ما
من السماء يف املتوسط منحرفة يف

االتجاه نفسه ،فإن التأثري العديس
التثاقيل هو السبب املحتمل لذلك.
تم َّكــن علمــاء الكــون
املتخصصون يف "دراسة الطاقة
املظلمة" من استخالص تركيب
الكون بطريقة مشابهة للطريقة
التي اتبعَ تْها دراســات إشــعاع
الخلفية الكونية يف املايض ،وكان
آخرها باستخدام القمر الصناعي
"بالنك" ،التابــع لوكالة الفضاء
األوروبيــة .تؤكــد نتائجهم أن
املادة العاديــة تمثل  4%فقط
من محتوى الكون ،لكنها تُ ْ
ظ ِهر
كمية أقل ً
قليل من املادة املظلمة
 حوايل  - 26%مقارنة بنســبة ،29%التــي َق َّد َرهــا "بالنك"،
والبقية تحتلها "الطاقة املظلمة"،
التي يُعتقد أنها املسؤولة عن دفع
الكون بعيــدًا عن بعضه البعض
برسعة متزايدة

دراسة ت�كشف عن فوائد مهمة لرياضة كرة القدم

مباراة كرة قدم

كشــفت دراســة حديثة
عــن الفوائــد التي يكتســبها
األشــخاص الذين يمارســون
رياضــة كــرة القــدم ،وذلك
مقارنــة بمــن ال يمارســون
الرياضة.
وذكرت الدراســة أن من
يلعبون كرة القدم عىل ســبيل
الرتفيــه تقــل لديهم نســبة
الكوليســرول وضغــط الدم
ومعدل رضبــات القلب وقت
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االســرخاء ،باإلضافة إىل كتلة
الدهــون يف الجســم ،وذلــك
مقارنــة بمــن ال يمارســون
الرياضة ،بحسب "رويرتز".
وتبني أن كرة القدم قد تفيد
الصحة بنفس القــدر الناجم
عن ممارســة رياضات أخرى
مثل الجــري ورقصة الزومبا،
كمــا أن لها منافــع اجتماعية
وتحفيزية وتنافسية.
وأفــاد كبــر الباحثني يف

الدراســة بيــر كراســراب،
بأن "ممارســة كــرة القدم
وقايــة وعالج فعال وشــامل
من األمــراض املرتبطة بنمط
الحياة ،بغض النظر عن العمر
أو النوع أو مستوى اللياقة أو
املهارة يف اللعب".
وفحــص الباحثون بيانات
تخص  31دراســة ،نرشت يف
الســابق بشــأن تأثري رياضة
كــرة القدم عىل ضغــط الدم

ومعدل رضبــات القلب وقت
االســرخاء وكتلــة الدهــون
والتمثيل الغذائي والقدرة عىل
القفز.
واكتشف الباحثون أن لعب
كرة القدم أفضل بكثري لضغط
الدم ،مقارنة بعدم ممارســة
الرياضة .كما وجدوا أن مقدار
الفائدة أكرب بالنسبة ملن عانوا
ارتفاعا بســيطا يف ضغط الدم
أو مــن هــم مــرىض بالفعل
بارتفاع بسيط يف ضغط الدم.
وكان معدل رضبات القلب
وقت الراحة لــدى من يلعبون
كرة القدم أبطأ بســت نبضات
يف الدقيقــة مقارنــة بمن ال
يمارسون الرياضة.
وتأكد للباحثــون أن كرة
القــدم لها منافــع كبرية فيما
يتعلــق بضغط الــدم وكتلة
الدهــون يف الجســم ومعدل
رضبات القلب والكوليســرول
"الســئ" ،مقارنــة بالجري
وتمرين رقصــة الزومبا املفيد
للقلب .

مكة ليست بحاجة لمن يشهد
لها زور ًا  ..عرب (العبث) العلمي!!
لم يثبت جغرافيا ً أن مكة املكرمة تقع وســط اليابسة ،أو
أنها تكون مركزا ً للجاذبية األرضية .ولم يثبت جغرافيا ً وجود
عالقة دقيقة بني موقع الكعبة املرشفة أو مكة املكرمة من الكرة
األرضية ،والنســبة الذهبية (التي قيمتها التقريبية .)1.618
ولم يثبت جغرافيا ً أن مكة املكرمــة و املدينة املنورة تقعان
عىل خط طول جغرايف واحد عىل وجه التطابق ،والصحيح أن
الفارق بني الحرمني  13دقيقة قوسية.
ولم يثبت جغرافيــا ً عدم وجود انحــراف مغناطييس
للبوصلة بمكة املكرمة ،إال عند من يتاجر يف اإلعجاز العلمي!!،
فإبرة البوصلة بمكة وغريها تتجه للشــمال املغناطييس .ولم
يثبت جغرافيا ً أن وضع جبال مكــة املكرمة ،وهيئتها تُهيئ
طقسا ً وجوا ً مميزا ً ملكة املكرمة.
وال صحة ملــن زعم أن أركان الكعبة األربعة تُشــر إىل
االتجاهــات الجغرافية األربعة بدقة ،بــل فيها انحراف ،ألن
شــكل الكعبة الهنديس ليس مربعــا ً يف األصل .وال صحة ملن
زعم أن مسار واتجاه املسعى ينطبق تماما ً مع اتجاه خطوط
الطول (شــمايل – جنوبي) ،بل فيه انحراف يسري .وال صحة
أن مكة املكرمة ال تتعرض لزالزل!! فقد اهتزت أكثر من مرة،
ومنها عام 1710م حيث تسبب الزلزال بانهيار الركن اليماني
يف الكعبة املرشفة.
وال صحة أن الشــمس ال تتعامد إال عــى الكعبة املرشفة
بواقع مرتني يف السنة ،بل يُشاركها كل نقطة جغرافية تقع بني
املداريــن (مدار الرسطان ومدار الجدي) .وال صحة أن وكالة
الفضاء األمريكية (ناســا) صورت نورا ً يخرج من الكعبة إىل
الفضــاء ،وال أنها تعلم موعد ليلة القدر من مراقبة الشــهب
فأخفتها.
ولم يثبت حسيا ً أن الطيور ال تحلق فوق الكعبة املرشفة،
أو أنها ال تقــع عليها ،وأن الطائرات ال تحلق فوق املســجد
الحرام؛ ألنه اصطلح مدنيا ً عىل حظــر الطريان فوق منطقة
الحرم ،وليس عــى األقمار الصناعيــة ،ويوجد يف الخرائط
املالحية مثلث فوق منطقة الكعبة املرشفة يُحظر عىل كل أنواع
الطائرات أن تحلق فوقها بما فيها الدولية ،تقديرا ً واحرتاما ً
ألجواء الكعبة املرشفة.
ويف الختام  ..أقول ملن يشــتغل يف مسائل اإلعجاز العلمي
قصا ً ولصقا ً وعسفا ً ثم نرشاً ،دون ضوابط أو ثوابت" :اإلسالم
ليس بحاجة ملن يشهد له زوراً"  .. .دمتم موفقني للصواب ..
ودوما ً ألجل الوطن نلتقي ،فنستقي ،ثم نرتقي.
أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا
@almisnid
almisnid@yahoo.com
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الصحة تضم الشرقية والقصيم لخدمات تطبيق «صحة» برد الشتاء وال نار المدفأة!
أعلنــت وزارة الصحة عن
ضم منطقتي الرشقية والقصيم
لتشــملهما خدمــات تطبيق "
صحة " الذي يُقدم االستشارات
الطبية املرئيــة  ،حيث يواصل
التطبيــق تقديــم خدماتــه
للمتواجديــن يف املناطق ّ
املفعل
فيها التطبيق والتي شــملت كال ً
من( منطقة مكة املكرمة ،منطقة
املدينة املنورة ،الباحة  ،القنفذة
 ،حفر الباطن  ،بيشــة  ،ينبع ،
الحدود الشــمالية ،عسري ،تبوك
،جازان ،نجران ،الجوف).
وتهدف الصحــة إىل زيادة
أعداد املستفيدين من هذا التطبيق
وتمكينهم بشكل أكرب للحصول
عىل اإلستشــارات الطبية املرئية
عرب الهواتف الذكية ,سعيا ً منها
إىل إستثمار التقنيات الحديثة يف
تعزيز التواصل مع املستفيدين

من خدماتهــا وإتاحة الفرصة
لهم للحصول عىل اإلستشــارات
الطبية من املختصني.
وتتلخص فكــرة التطبيق
بعــد تنزيلــه للمتواجديــن
باملناطق املفعّ لة يف توفري خدمة
التواصل املرئي والســمعي يف
الفرتة من "الســاعة 8صباحا ً
وحتــى منتصف الليــل طوال
أيام األســبوع ومن  4عرصا ً إىل
 12مســا ًء خالل إجازة نهاية
األسبوع " بحيث يمكن الدخول
عىل التطبيق والتواصل مبارشة
مع املختص وتعرض عليه حالة
املتصل التي بإمكانه مشاهدتها
عرب هــذا التطبيق ومن ثم يقوم
بالرد عىل إستفســارات املتصل
وتقديــم اإلستشــارة الطبية
بخصوص الحالة واإلجراء الطبي
الواجب إتخاذه حيالها.

مدفأة تعمل بالحطب

تطبيق صحتك

دواء جديد قد يقضي على حساسية «الفول السوداني»
قال باحثون أمريكيون إنهم
طوروا دواء جديدا ً لعالج مرض
حساســية الفول الســوداني،
خاصة لدى األطفال.
وأوضــح الباحثون بجامعة
واليــة أركنســاس األمريكيــة
أن الــدواء الجديــد يعتمد عىل
جرعــة يومية يمكــن أن تمنع
الحساسية ،وفق ما ذكره موقع
( )sciencealertالعلمي ،األحد.
ويعد الفول الســوداني أحد
أكثر األطعمة املثرية للحساسية،
وقد يكون رد الفعل التحســي
مهددا ً للحيــاة ،وربما ال يكون
األطفال قادرين عىل تجنبه مثل
البالغــن ،لذلك يمكــن للدواء
الجديــد أن يقلل من شــدة رد
الفعل التحسيس.
كما أشــار الباحثــون إىل
أن الــدواء الجديد يحمل اســم
( )AR101ويعتمد عىل تعريض
املريــض لكميــات صغرية من
الفول السوداني لتطوير القدرة
عىل تحمله.
وأجروا دراستهم عىل 496
طفــاً تــراوح أعمارهم بني 4
و 17عاماً ،يعانون من حساسية

شــديدة تجاه الفول السوداني،
وكانت كمية تزيد عن  10حبات
من الفول السوداني كفيلة بإثارة
الحساسية لديهم.
وعىل مدار عام كامل ،جرب
العلماء الــدواء الجديد عىل 372
طفالً ،وهو عبارة عن كبســولة
يضاف املســحوق الذي بداخلها
إىل الطعام الخــاص باألطفال،
فيمــا أعطوا  124طفــاً دواء
وهمياً.
وعقب انتهاء التجربة ،وجدوا
أن  67%ممــن تناولــوا الدواء
الجديد ،قادرون عىل تحمل جرعة
ال تقل عن  600ملغ من بروتني
الفول السوداني ،وهو ما يعادل
حبتني من الفول الســوداني ،أو
لقمة صغرية من شــطرية زبدة
الفول السوداني ،مقارنة مع 4%
ممن تناولوا الدواء الوهمي.
ويخطط الباحثون للحصول
عىل موافقــة هيئة الغذاء والدواء
األمريكيــة ( )FDAعــى الدواء
الجديد .كمــا يتطلب الحصول
عىل تلك املوافقة تفــوق الدواء
الجديد عىل الدواء الوهمي بنسبة
 ،15%حيث حقق الدواء الجديد

الفول السوداني

نتائج أفضل بكثري بتخطيه لهذه
النسبة بفارق .53%
كذلك يعتــزم العلماء تقديم
طلــب للحصول عــى موافقة
هيئة الغذاء والــدواء األمريكية
قبل نهاية عــام  ،2018وتقديم
طلب للموافقة عليه يف أوروبا يف
النصف األول من عام .2019
والفول السوداني أحد األغذية
املسببة للحساسية ،وهي عبارة
عن رد فعل مبالغ فيه من جهاز

املناعة عــى أكل معني .وتظهر
هذه الحساســية بشكل رسيع
أي بعد تناول الطعام املســبب
ثوان أو بعد
للحساسية يف غضون ٍ
ساعتني كحد أقىص.
وتظهر الحساســية كطفح
يف الجلد ،أو ضيــق يف التنفس،
وصعوبــة يف البلــع أو تورم يف
الشــفاه أو األســنان أو الحلق،
وانخفــاض مفاجــئ يف ضغط
الدم ،وآالم يف املعدة ،وإسهال.

اليابان ..حبة واحدة للقضاء على اإلنفلونزا خالل  24ساعة
وافقــت وزارة الصحــة
اليابانية ،الجمعة ،عىل دواء جديد
قادر عىل القضــاء عىل اإلنفلونزا
يف  24ســاعة فقط ،ما يعد طفرة
كبرية لعــاج املــرض مقارنة
باألدوية األخــرى التي تحتاج 3
أيام أو أكثر.
الــدواء الجديد يحمل اســم
" "Xofluzaوهو من إنتاج رشكة
" "Shionogiاليابانية.
وبحسب الرشكة املنتجة فإن
الــدواء الجديد يختلف جذريا عن
األدوية املنافسة مثل "،"Tamiflu

فلن يحتاج املريض ســوى حبة
واحدة فقط للعالج.
واألكثر أهمية أن الشفاء يكون
يف  24ســاعة فقط يف املتوســط
وفقا للتجارب ،يف حني أن األدوية
املنافســة تحتاج لعدة أيام لتؤتي
مفعولها.
ومن املتوقــع طرح الدواء يف
السوق الياباني بحلول شهر مايو
املقبل ،يف حني لــم يتم اإلفصاح
موعد توافره عامليا ،إال أن صحيفة
"وول سرتيت جورنال" أكدت أنه
سيتوافر العام املقبل يف أمريكا.

ووفقا للرشكــة املنتجة فإن
" "Xofluzaيعمــل بآلية مختلفة
عن بقية املضــادات ،حيث يقوم

بمنع انتشار الفريوس من األساس
عرب منع إنتاج اإلنزيم الذي يحتاجه
فريوس اإلنفلونزا ليتضاعف.

حبة واحدة ت�كفي للقضاء على اإلنفلونزا

إن إشــعال مدفأة تعمل بالنار
والحطــب ربما يخلــق أجواء من
الراحة والــدفء ذات رونق خاص
ولكن تصاحبها تحذيرات من وجود
مخاطر عىل الصحة.
يقول العلمــاء إن عىل أصحاب
املنازل وضع قناع قبل إشعال عود
الثقاب لتشــغيل مدفأتهم ،أو عند
استشعار خطر استنشاق أي أبخرة
ضارة ،وفقا ملا نرشته صحيفة "دييل
ميل"الربيطانية.
ويضيف العلماء أن إشــعال
حطب املدفــأة ،التي يتجمع حولها
أفراد األرسة يمكن أن يشــكل نفس
قدر الخطر ،الذي يمثله موقع حقل
لأللغام أو مصنع ملــواد البناء عند
مقارنة نسب انبعاث الكربون يف هذه
الحاالت.
وكشفت الدراسة ،التي أجراها
فريق من العلمــاء بجامعة ليون يف
إســبانيا ،أنه يحدث انبعاث لعدد
من الجســيمات الضارة ،ال سيما
عنــد إرضام النار وبدء إضافة قطع
الحطب .وأوضحت الدراسة أن إزالة
آثار هذا التلوث تســتغرق نحو 3
ساعات بعد فتح نوافذ الغرفة.
رأي بريطاني
ويف حني يقول خرباء بريطانيون
إنه ال توجد رضورة الرتداء قناع عند
التعرض للدخان عند إشــعال قطع
الحطب الصغرية جدا ،إال أن باحثي
جامعة ليون أوصوا برضورة مغادرة
أي شــخص للغرفة طاملا ال يشارك
يف إشــعال حطب املدفأة .ويحذر
الباحثون من أن بقايا حرق الحطب
قد تسبب أيضا تلوثا خطرا إذا كانت
هناك أجزاء صغرية مازالت تحرتق
من الداخل.
وقام الباحثون برصد نســب
التلوث من  10مرات إشعال للمدفأة
يف أحد املنازل العادية ،مشريين إىل أنه
من الرضوري "عندما يكون املوقد
باردا (خاصة أثناء بداية اإلشــعال
وبدء عملية التزويد بالوقود) وأيضا
خالل مراحــل التنظيف ،أن يرتدي
الشــخص ،الذي يقوم بهذه املهام
داخل غرفة املعيشة ،قناعا مناسبا".
أرضار تصيب الرئتني
كما تم رصد وتسجيل مستويات
تلوث بمعــدالت عالية ،أثناء جلوس
أفراد األرسة يف غرفة املعيشة ،حيث
إن عمليات االحــراق املوضعية يف

املدفأة تؤدي أساسا إىل انبعاث أبخرة
الكربــون ،التي تحمل جســيمات
صغرية بدرجة تسمح بوصولها إىل
الرئتني.
وتظهر النتائج أن معظم التلوث
يحدث أثناء مراحــل إرضام النار
وعند الرشوع يف تلقيم قطع الحطب،
بخاصة وأن الخشــب ،الذي يكون
كسور أو تشققات ،ينتج عن احرتاقه
تصاعد الكثري من الدخان.
وتبني الدراســة أن الجسيمات
الصغرية تقلل مــن وظائف الرئة،
وتســبب مشــاكل القلب واألوعية
الدمويــة وتجعلها أقــل مقاومة
للعدوى ،وتحذر من أن الجسيمات
الصغرية يمكن أن تشــكل "خطرا
كبريا عىل صحة اإلنسان".
وينوه الباحثون إىل أن قياسات
نســب التلوث أفادت بــأن حجم
الجسيمات املستنشــقة بلغ 483
ميكروغــرام لكل مــر مكعب من
الهواء ،بما يعادل النســب التي يتم
رصدها يف مواقع صناعات التعدين.
وذكــرت الدراســة أن عــدد
الجســيمات الصغرية التي انبعثت
أثناء عند تنظيف املدفأة ،مع وجود
بعض الجمر الكامن يف الرماد ،يعادل
نفس القياسات التي يتم رصدها يف
مواقع صناعة مواد البناء".
تأثري مبارش عىل املخ
تقول بروفيسور باربرا ماهر،
من جامعة النكسرت :إن "املدفأة ذات
الواجهة املفتوحة تعد مصدرا كبريا
لجسيمات نانوية من أكسيد الحديد،
التي تســتطيع الوصول مبارشة إىل
الدمــاغ ،ومن املعروف أن أكســيد
الحديد مادة سامة وهناك احتمالية
يف تسببها يف تفاقم أمراض األعصاب،
بما يف ذلك مرض الزهايمر".
الكماماتواألقنعة
لكن دكتور إيــان كولبيك ،من
جامعة إسيكس ،يقول إن التوصية
بارتداء قناع عــى الوجه أو كمامة
تعــد مبالغــة ألن "التعرض الكيل
للجسيمات سيكون محدودا".
وتعقيبــا عــى الدراســة يف
دوريــة "Science of the Total
 ،"Environmentيقول بروفيسور
بول مونكس من جامعة ليسرت" :إن
العديد من أنواع األقنعة ال تجدي نفعا
يف مســألة منع استنشاق مثل هذه
الجزيئات الصغرية جدا".

صحيفة
جامعة
القصيم
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العدد  16 | 68جمادى الثاني  04 | 1439مارس 2018

وزي�ر الحرس الوطني يرفع شكره لخادم الحرمني
الشريفني بمناسبة اخت�تام فعاليات الجنادرية
رفع صاحب الســمو األمري
خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير
الحرس الوطني رئيــس اللجنة
العليا للمهرجــان الوطني للرتاث
والثقافة أســمى الشكر والعرفان
لخادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود
 حفظه الله  -بمناســبة اختتامفعاليات املهرجان الوطني للرتاث
والثقافة يف دورته الـ  ، 32معربا ً
سموه عن اعتزازه وكافة العاملني
يف املهرجــان بدعمــه _أيده الله
 لفعاليات املهرجان وأنشــطتهاملتنوعة.
وأكد ســمو األمري خالد بن
عيــاف أن صــدور أمــر خادم
الحرمــن الرشيفني ـ حفظه الله
ـ بتمديد فرتة املهرجان إىل ثالثة
أســابيع  ،يعد دعما ً وتشــجيعا ً
للمهرجــان والعاملــن فيــه،
واســتجابة كريمة ملطالب أبنائه
املواطنني الذيــن يحرصون عىل
زيارة الجنادرية ،مثمنا ً سموه ما
يحظى به املهرجــان من اهتمام
ومتابعــة من صاحب الســمو
امللكي األمري محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس

مجلس الوزراء وزيــر الدفاع ـ
حفظه الله  -ومســاندته الدائمة
وحرصه عىل تطويــر املهرجان
واستمراره بصفته مجسدا ً لوحدة
الوطن وترابطــه ،وصعيدا ً يربز
تراثه وثقافته يف إطار رســالته
الحضارية.
وأشار ســمو وزير الحرس
الوطني أن املهرجان الوطني أقيم
تحت شــعار "الجنادرية  ..مجد
ورؤية "  ،ليؤكد االنســجام مع
الرؤية الطموحة للمملكة ،2030

ومــا تتضمنه مــن مرشوعات
ومبادرات تعــزز وتنمي الثقافة
والرتاث واإلبداع يف اململكة  ،معربا ً
عن سعادته بالنجاح الكبري الذي
واكب هــذه الــدورة ،من خالل
تظافر جهود كافة املشاركني من
قطاعــات حكومية ومؤسســات
أهلية ،مشيدا ً بالدور املهم والحيوي
الذي قدمته إمــارات املناطق عرب
أجنحتها املشــاركة يف الجنادرية
التي ّ
جسدت ما تتمتع به مناطق
اململكة من تــراث وفلكلور ،وما

تزخر بــه بالدنا الغالية من تنوع
ثقايف وتراثي غني يعرب عن الهوية
السعودية ويرمز ألصالة ووحدة
وتاريخ هذا الوطن وأبنائه األوفياء
 ،منوها باملشاركة الفاعلة لضيف
املهرجان ـ جمهوريــة الهند ـ ،
ودولة اإلمــارات العربية املتحدة
وســلطنة عمان ومملكة البحرين
التي أثــرت الزوار بمشــاركتها
وفلكلوراتها الشــعبية والحرف
اليدوية التي عكســت ثقافة تلك
الدول املشاركة.

وزي�ر الثقافة واإلعالم يقر أول الئحة لتنظيم دور
العرض السينمائي بالمملكة
برئاسة معايل وزير الثقافة
واإلعــام رئيس مجلــس إدارة
هيئة اإلعالم املرئي واملســموع
الدكتور عــواد بن صالح العواد
تم إقرار بنــود الئحة الرتخيص
لــدور العرض الســينمائي يف
اململكة العربية السعودية ،ويأتي
إقرار بنود الئحة الرتخيص لدور
العرض الســينمائي باململكة،
بعد اســتكمال جميع الرشوط
واالعتبارات النظامية بالتنسيق
والتعاون مــع مختلف الجهات
والهيئــات الحكوميــة املعنية
كــوزارة الداخلية ووزارة املالية
ووزارة الشؤون البلدية والقروية
وإدارة الدفاع املدني والجمارك
الســعودية والهيئة السعودية
للمواصفات واملقاييس والجودة،
ومراعاة أفضل املمارسات الدولية
للوائح والترشيعات املنظمة لدور
العرض الســينمائي يف عدد من
األسواق العاملية.
وقد حــددت الالئحة ثالثة
أنواع من الرتاخيــص هي)1 :
إنشاء دار الســينما )2 ،رخصة
مزاولة نشــاط تشــغيل دور
السينما )3 ،رخصة تشغيل دار
السينما بنوعيها الثابتة واملؤقتة.
وبهذه املناســبة ،أكد معايل
وزيــر الثقافــة واإلعالم رئيس
مجلس إدارة هيئة اإلعالم املرئي

ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ
أﺧﺒﺎر وأﺣﺪاث

ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ

واملسموع الدكتور عواد بن صالح
العواد أن قطاع الســينما مهم
للثراء الثقايف واإلبداعي ،إضافة
إىل كونه محفزا ً لقطاع الخدمات
والرتفيه ومســاهما ً يف تحقيق
أهداف التنويع االقتصادي وفتح
الباب عىل سوق محلية هائلة يبلغ
حجمها  30مليون نسمة ،عالوة
عىل ما يوفره هــذا القطاع من
فرص عمل جديــدة للمواطنني،
فضال عن إثراء خيارات الرتفيه
يف اململكة .وأشار الدكتور العواد
إىل أن الهدف هو إنشاء صناعة
إعالمية قادرة عىل منافسة أفضل

األســواق اإلعالمية يف املنطقة،
فضــا ً عن القــدرة عىل حماية
الجمهور من املحتوى غري املالئم
ودعم إنتــاج املحتوى اإليجابي.
وأضاف معاليه بأن إعادة إطالق
دور الســينما يف اململكــة يمثل
نقطة تحــول مفصلية نحو بناء
اقتصاد ثقايف وإحياء املشــهد
الثقــايف يف اململكــة ،باإلضافة
إىل االســتفادة مــن اإلمكانيات
واملواهب الســعودية والتأسيس
ملجتمع نابض بالحياة من خالل
اســراتيجيات دعــم املحتوى
املحيل.

وكان مجلــس إدارة الهيئة
العامة لإلعالم املرئي واملسموع
برئاســة معايل وزيــر الثقافة
واإلعالم الدكتور عواد بن صالح
العــواد وافق يف  11ديســمرب
 2017عىل إصــدار تراخيص
للراغبني يف فتــح دور للعرض
السينمائي بهدف االرتقاء بالعمل
الثقايف واإلعالمي من خالل دعم
األنشــطة والفعاليات الرتفيهية
وأيضا تحفيز النمــو والتنوع
االقتصادي من أجل توفري فرص
وظيفيــة يف مجــاالت جديدة،
تماشيا مع رؤية 2030م.

@QassimUniv1
@qu_uni
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كاريكاتري

صحيفة
جامعة
القصيم

من اآلخر

فهد بن نومه

الصورة الذهنية عن الجامعة
في اجتماع اللجنة الطالبية العليا

طلبة الجامعة يقرتحون  ..ومدير الجامعة يوافق
عقد االجتماع الرابع للجنة
العليا الطالبيــة يف الجامعة
يوم األربعاء املــايض املوافق
 12/6/1439برئاسة معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود مدير الجامعة
وبحضــور جميــع أعضاء
اللجنة من الطالب والطالبات
وأمــن اللجنة عميد شــؤون
الطالب.
وقــد اســتعرض خالل
االجتماع عــددا من املواضيع
التي طرحهــا طلبة الجامعة
وتم عرضها خــال االجتماع
حيث دار النقــاش والحوار

بــن الطلبة ومعــايل املدير
وتم طــرح عــدة اقرتاحات
ومن أبرزها :اقرتاح إنشــاء
رابطة للخريجني حيث أصدر
مدير الجامعة قرارا بإنشــاء
مكتــب للخريجــن مبارشة
و تــم اســتعراض الصالة
الرياضيــة وانتهائهــا قريبا
وطــرح الربامــج املقرتحة
إلعــداد الربامــج التــي من
املمكن من خاللها أن يستفيد
الطــاب ,كما وافــق مدير
الجامعة عىل إنشــاء ملتقيات
صيفيــة للطالبات و تم طرح
الجــدول الــدرايس وأبــرز

املشــاكل التي تواجههم وبني
الطلبة ارتياحهم للمســتوى
املتميز الذي وصل إليه املوقع
وتاليف املشــاكل السابقة وتم
من خالل مناقشــة الجدول
الدرايس اســتضافة سعادة
الدكتــور عميــد القبــول
والتســجيل خــال االجتماع
وف نهايــة االجتماع
القادم ِ
شــكر معايل مدير الجامعة
الطلبــة عىل تعاونهــم التام
وتفاعلهم اإليجابي كما شكر
عمــادة شــؤون الطالب عىل
اإلعداد لهــذا اللقاء والرتتيب
له.

يذكــر أن معــايل مدير
الجامعــة "الداود" قد أصدر
قرارا بتشــكيل لجنة طالبية
عليا "برئاســته" ،تُعنى بما
يطرحــه ويقرتحــه طالب
وطالبــات الجامعــة ،وأن
فكــرة اللجنة تقــوم عىل أن
ترشح كل كلية طالبا وطالبة
يمثالنها يف عضويــة اللجنة
تكون مهمتهما الرئيسية نقل
كل ما يتعلــق بأمور الطالب
والطالبــات إىل اللجنة العليا
للنظر بطلباتهم واالســتجابة
لها وتحقيــق الخدمات التي
يحتاجونها".

دائما ما تهتم املنظمات والهيئات واملؤسســات ســواء
الحكومية أو الخاصة برسم مالمح إيجابية لصورتها وسمعتها
يف أذهان املتلقني والجماهري عرب وسائل اإلعالم ،وتحرص بكل
السبل عىل املحافظة عىل تلك الصورة وتطويرها والبناء عليها.
ولكن يف بعــض األحيان قــد تتعارض الصــورة الذهنية
عن جهــة معينة مع واقعهــا امللموس عــى األرض ،وكل
منا تعــرض ملواقــف يف حياته تأكــد فيها أن ما ســمعه
عــن جهة ما ،يختلــف تماما عما شــاهده بــل ويتناقض
كليا مع الصــورة الذهنية التــي وصلت إليه يف الســابق.
ويف أحــوال كهذه ال تتــاح الفرصة للجميــع ملعاينة الواقع
فتبقى آثار الســمع أكثر انتشــارا ورواجا بني عامة الناس،
ويتحدث الكثري اعتمادا عىل أقوال األخرين دون أن يســتوثق
من املعلومة ويقف عىل دوافع وأهداف مروجي الشــائعات
أو أن يتحىل بقدر من الحيادية فيســمع مــن كل األطراف.
والجامعة هــي إحدى الجهات التي تســعى دوما لرســم
االنطباعــات اإليجابية عنهــا لدى مختلــف الفئات ،وهي
أكثــر الجهات التي يجــب أن تهتم بالحفــاظ عىل صورتها
الذهنية وســمعتها ،فهي املكان الرتبــوي والتعليمي الذي
يأتمنــه أولياء أمــور الطــاب والطالبات عــى أبنائهم،
ويضعــون كل ثقتهم يف منســوبيه لتقديــم أفضل خدمة
علمية وتربويــة ألبنائهم يف بيئة تعليميــة مثالية ،تحرص
إدارة الجامعــة عىل توفريها بكل ما تمتلكــه من إمكانيات.
والصورة الذهنية اإليجابيــة عن جامعتنا الحبيبة التي تعترب
من أكرب جامعات اململكة من ناحية عدد الكليات وعدد الطالب
والطالبــات ،بواقع أكثر من  70ألــف طالب وطالبة ،وآالف
املوظفني وأعضاء هيئة التدريس ،ليســت عمال فرديا يمكن
تكليف شخص بالقيام به ،بل هو عمل جماعي يف األساس من
كل فرد ينتمي أو ينتســب لهذا الرصح التعليمي الكبري ،فما
يفعله طالب من سلوك خاطئ أو ما يكتبه عىل مواقع التواصل
االجتماعــي يمكن أن يكــون له تأثريا ســلبيا عىل الصورة
الذهنية يصعب تعديلــه أو تصحيحه عند كثري من الجماهري.
وطالب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس يقع عليهم
دور كبري وهم أهم األدوات يف رســم صــورة ذهنية إيجابية
وواقعية للجامعة ،وتعميق فكرة االنتماء للجهة التي تحتضن
الجميــع وتنعكس الســمعة الطيبة عىل جميع منســوبيها.
وقد أخــذ مركز اإلعــام واالتصال بالجامعــة عىل عاتقه
مسؤولية أن يكون حلقة وصل بني كافة الفئات بالجامعة يف
اســتقبال املعلومات وتوصيلها وتوضيح امللتبس منها ،كما
عزمنا يف املركز عىل عقد عدة لقاءات وبرامج لتفعيل وتطوير
ســبل التواصل بني مكونات الجامعة ،وتحسني السلبيات إن
وجدت وتنمية روح االنتماء لهذا الرصح الشامخ الذي يخدمه
رئيس التحري�ر
@bin_nomah
bin_nomah@qu.edu.sa

