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بحضور سموأمري المنطقة

الجامعة وإدارة تعليم القصيم توقعان اتفاقية
«تعزي�ز الشراكة وتبادل الخربات»
وقعــت الجامعــة اتفاقية
تعاون مشرتك مع اإلدارة العامة
للتعليــم بمنطقــة القصيم ،يف
حضــور صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
سعود أمري منطقة القصيم ،وذلك
لتوثيــق أوارص العمل والرشاكة
بــن الجهتني وتبــادل الخربات
والوســائل بهدف تطوير العملية
التعليمية ،وتنمية مهارات الطالب
واألنشــطة والربامــج الطالبية،
باإلضافة إىل االهتمام باملوهوبني،
واستثمار أوقات الشباب ،وتنشيط
البحــث العلمي وتحديــد آليات
التعاون وتفعيلها فيما بينهما.
وتأتي هــذه االتفاقية التي
وقعها عــن الجامعة الدكتور عيل
الســيف وكيل الجامعة للشؤون
التعليميــة ،وعــن إدارة التعليم
األستاذ عبدالله بن إبراهيم الركيّان
مدير عام التعليم بمنطقة القصيم،

ً
انطالقا من توجيهات ســمو أمري
منطقة القصــــــــيم ،بشأن
تكامل الجهــود وتعزيز عالقات
التعاون والرشاكــة بني الجهات
التنموية املختلفة باملنطقة ،ودعما ً
لعالقات التعــاون والرشاكة بني
الجامعة ،واإلدارة العامة للتعليم
بمنطقة القصيم.
وتطمح الجهتــان املوقعتان
عىل االتفاقية إىل تحقيق أهدافهما
املشــركة ،واملتمثلــة يف بنــاء
شــخصية الطالب اإلســامية
والوطنيــة والفكريــة معرفيًّا
ومهاريًّــا وقيميًــا ،والعمل عىل
تعزيز الــوالء واالنتماء الوطني
وترسيخ املفاهيم الصحيحة لدى
الطالب من الجنســن ،باإلضافة
إىل توفري تعليــم متطور ومعتمد
إلعداد كفــاءات متكاملة التأهيل
تفــي باحتياجات ســوق العمل،
ودعم برامج ومرشوعات التنمية

املســتدامة يف منطقــة القصيم،
واإلسهام يف بناء مجتمع املعرفة.
كما تهــدف االتفاقية لتقديم
خدمات مجتمعية وأبحاث تطبيقية
متميزة بما يرقى باملجتمع املحيل
ويســهم يف بناء االقتصاد املعريف،
وذلك باستخدام أحدث األساليب
اإلدارية والتقنيــة واملعلوماتية،
واإلســهام يف خدمــة املجتمــع
عن طريــق التدريــب والتعليم
املستمر ،وترسيخ مفاهيم التنمية
املســتدامة ،واملحافظة عىل البيئة،
والوعي املعلوماتي ،باإلضافة إىل
إتاحة مصادر املعلومات املختلفة
لألغراض التعليميــة ،والبحثية
والتطبيقية الرصينة ،خاصة ذات
الصلة بقضايا املجتمع ،وما يتطلب
ذلك من بناء وتنمية وصيانة لتلك
املصادر.
ومن جهتــه أكد الدكتور عيل
الســيف وكيل الجامعة للشؤون

التعليمية أنه من املتوقع أن تعزز
هــذه االتفاقية مــن التعاون بني
اإلدارة العامــة للتعليم بالقصيم،
وكليــات الجامعــة وعماداتها،
يف مجــال املحــارضات العامة،
والندوات ،والربامــج التدريبية
املتخصصة ،والبحوث والدراسات
العلميــة املتخصصة ،املشــاركة
يف تنفيــذ برامج خاصــة بذوي
االحتياجات الخاصة ،وتشــجيع
الدراســات واألبحاث العلمية يف
هذه املجاالت.
وأضاف "السيف" أنه سيتم
بمقتىض هذه االتفاقية تشكيل فرق
عمل مشرتكة بني الجهتني ،وعقد
ورش العمل واللقاءات والزيارات
التي تحتاجها الربامج واألنشطة
املشــركة ،وتقديم التســهيالت
املتبادلــة مــن كال الطرفني بما
يحقق البيئــة املثىل لتنفيذ الربامج
واألنشطة املشرتكة.

صورة جماعية عقب توقيع االتفاقيات

الجامعة تحتضن بطولة الجامعات السعودية الرابعة «لكرة القدم للصاالت»
عبداهلل العبيد

تســتضيف الجامعة ممثلة بعمادة
شــؤون الطالب بطولة االتحاد الريايض
الرابعة للجامعات الســعودية للعبة كرة
القدم للصاالت (الخماسيات) ،بمشاركة
أكثر من  25جامعة وكلية من كافة أنحاء
اململكة ،وذلك يف الفرتة من /6/ 29 - 25
1439هـ ،يف الصــاالت الرياضية (أ) و
(ب) بمقر الجامعة ،وتحت إرشاف اتحاد
الجامعات السعودية.
من جهته قال عميد شؤون الطالب
الدكتور عيل العقالء أن عمادة شــؤون
الطالب وفــرت كافــة متطلبات نجاح
البطولــة ،حيث تــم تكليــف اللجان
املختصــة بأعمالها ،وإكمــال جاهزية
عمل هذه اللجــان باإلضافة إىل تجهيز
مكان احتضــان البطولــة يف الصالة
الرياضية املغلقة باملدينة الجامعية (أ)،
كما ستشــهد البطولة افتتــاح الصالة

الرياضية الجديدة (ب) ،مشــرا إىل أن
مسؤويل النشــاط الريايض بالجامعة قد
وفروا صالة رياضيــة أخرى بالتعاون
مــع مكتب الهيئــة العامــة للرياضة
بمنطقة القصيم ،بســبب العدد الكبري
املشارك بالبطولة والتي تعد أكرب بطولة
للصاالت تشارك بها الجامعات والكليات
وأخذ بالحسبان مســألة ازدحام الوقت
واملواعيد للمنافسة.
وأشــار "العقــاء" إىل أن عمادة
شــؤون الطالب قد وضعت خطة عمل
لتلك اللجــان ،والتي تهــدف لتحقيق
نجاح البطولة والخروج بالصورة التي
تريض منسوبي جامعة القصيم واالتحاد
الريايض للجامعات الســعودية ،ودعا
يف الوقت ذاتــه كافة الجماهري للحضور
ومــؤازرة منتخــب جامعــة القصيم،
والتفاعــل مع إخوانهم يف مناشــطهم
ومنافســاتهم ،موضحا أنه سيشــارك

بالبطولة عدد كبري يصل إىل  30جامعة
وكلية عىل مستوى اململكة بعدد يصل إىل
حوايل  400العب.
وتطرق العقالء للحديث عن أنشطة
الجامعة يف بقية املنتخبات ،حيث أشــار
إىل أن الجامعة شاركت يف كل مسابقات
اتحاد الجامعــات من كرة قدم واخرتاق
ضاحية واالحتياجات الخاصة والطائرة
الشاطئية وتنس الطاولة والتنس األريض
وغريها من املناشط الالصفية ،باإلضافة
للبطــوالت الداخليــة ،متمنيــا ً لجميع
ممثيل الجامعــة التوفيق والنجاح يف كل
البطوالت التي يشاركون فيها.
وقدم العقالء شكره وتقديره ملعايل
مدير جامعة القصيم األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن حمد الداود ،ووكيل الشؤون
التعليمية الدكتور عيل الســيف ،ورئيس
االتحاد الريايض الدكتور عبدالله البقمي،
وأمني عام اتحــاد الجامعات  الدكتور

ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻠﺼﺎﻻت
صالح السقا ومدير مكتب الهيئة العامة
للرياضة عبدالعزيز السناني ،عىل تذليل
كافة الصعــاب ،مبينا ً أن هذا اليشء غري
مستغرب ،ألنهم دأبوا عىل مساعدة أبناء

املنطقة عىل االرتقاء ببطوالت ومنافسات
اتحــاد الجامعات ،نحو تحقيق األهداف
املنشودة والتطلعات الرامية إىل املصاف
املحلية واإلقليمية والدولية.
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أخبار الجامعة
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بالتنسيق مع كرسي الشيخ عبدالعزي�ز بن صالح السعوي لتنمية اإليجابية

أمانة الكراسي البحثية بالجامعة توقع « 16منحة بحثية»
لتنمية اإليجابية
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مدارات

عبدالرحمن بن حمد الداود

المناسبات العلمية
اجتماع توقيع عقود األبحاث

أسفرت جهود أمانة الكرايس
البحثيــة بالجامعة بالتنســيق
مع  كريس الشيخ عبدالعزيز بن
صالح السعوي لتنمية اإليجابية
وعدد من الباحثــن والباحثات
املتخصصني يف املجــال الرتبوي
والنفيس واملهتمني بتنمية اإليجابية
داخل اململكة العربية الســعودية
وخارجها ،عن توقيع  16منحة

بحثية يف مجاالت تنمية اإليجابية
الفردية والجامعية واملؤسســية
واملجتمعية ،يف  22فرباير ،2018
بدعم معايل مدير الجامعة األستاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بن حمد
الداود ،وحضــور وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي،
سعادة األستاذ الدكتور أحمد بن
إبراهيم الرتكي.

تعريف موجز
واســتمع ســعادة وكيــل
الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي الدكتور الرتكي إىل تعريف
موجز بهذه املشاريع البحثية من
قبل الباحثني ،إضافة إىل استماعه
لحديث عن املشــاريع املستقبلية
لكــريس الشــيخ عبدالعزيز بن
صالح السعوي لتنمية اإليجابية
من قبــل املرشف عــى الكريس

ســعادة الدكتور عبدالله بن فهد
املزيرعي ،وأستاذ الكريس الدكتور
عبدالعزيز بن عبدالله األحمد.
وشــدد وكيــل الجامعــة
للدراسات العليا والبحث العلمي
عىل رضورة إنجاز هذه املشاريع
البحثية وإبراز نتائجها يف أوقاتها
املحددة ونرشها لتســتفيد منها
مؤسسات املجتمع املختلفة.

أهداف المنح
وتهدف هــذه املنح البحثية
التــي أطلقتها اللجنــة العلمية
بالكريس إىل رفع جودة مخرجات
البحث العلمي بالجامعة ،وتسخري
إمكانياتهــا البحثية للرتكيز عىل

مجاالت الكرايس البحثية املختلفة،
وكذلك إىل حل املشكالت البحثية
املرتبطــة بها ،واالســتفادة من
الطاقــات البحثية داخل الجامعة
وخارجها.

تعزي�ز دور الكراسي
مــن جانبــه عــر أمني
الكرايس البحثيــة بالجامعة،
ســعادة الدكتور عبد الرحمن
بن صالح املحيميد عن سعادته
بتوقيــع هذه املنــح البحثية
الجديدة ،مبينا أنها ســتعزز
دور الكرايس البحثية يف خدمة
البحــث العلمــي والرشاكة
املجتمعية.
وقــال" هــذه املنح هي
باكورة املنح البحثية يف جامعة

القصيم وسيتبعها منح بحثية
أخــرى يف كــرايس الجامعة
القائمــة حاليــا يف مجاالت
الدراسات اإلسالمية ،والسرية
النبوية ،وخدمة الرسول صىل
اللــه عليه وســلم ،وأبحاث
النخيل والتمور".
وشهد توقيع العقود ممثل
ممول الكريس ،سعادة األستاذ
يوسف بن صالح السعوي.

عمادة خدمة المجتمع تفتح باب التسجيل لدورة «التخري�ج اإللكرتوني»
أعلنت عمادة خدمة املجتمع
بالجامعة عن فتح باب التسجيل
يف دورة "التخريج اإللكرتوني"،
وذلــك بالتعــاون مــع مركز
"تدوين" للبحوث والدراســات
الحديثة ،من خالل موقع العمادة
بتاريــخ 1439 / 6 / 17هـ.
وتهــدف الــدورة إىل التعريف
بالتخريج اإللكرتوني وجمع طرق
وشــواهد الحديث ،واملقارنة بني
الربامج الحاسوبية يف التخريج.
وسوف تقام الدورة يف مقر
عمــادة خدمة املجتمــع بربيدة
بالنسبة لقسم الرجال ،أما قسم
الطالبات فسوف تعقد يف مركز
املعارك الثقايف ،ويقدمها الدكتور
عبدالكريم بن نــارص الربادي،
وكيل كلية الرشيعة والدراســات
اإلسالمية للدراسات العليا.

وتستهدف الدورة الباحثني
وطــاب وطالبات الدراســات
العليا ،حيث تسعى عمادة خدمة

املجتمــع إىل تقديــم برامجها
ودوراتهــا النوعيّــة املجانيــة
املتكاملة لخدمة املجتمع بشــتى

أطيافه ،وذلك ضمن رســالتها
املنوطــة بهــا لخدمــة الوطن
واملواطن.

من حني آلخر تنظم الجامعة ممثلة يف كلياتها أوعماداتها املساندة
أو جمعياتها العلمية منشطا ً علميا ً سواء كان مؤتمرا ً أو ندوة أو ورشة
عمل أو معرضاً..الخ ،ويف الجانب اآلخــر هناك عدد من الزمالء تتاح
لهم فرصة حضور مثل تلك املناسبات سواء داخل اململكة أو خارجها.
فمناســبات كهذه تُعد مكسبا ً لعضو هيئة التدريس والطالب عىل حد
سواء ،والفائدة محصلة ملن اجتهد وحرص عىل اكتساب ما يثري علومه
ومعارفه ويصقل خرباته وتجاربه.
وجامعة القصيم منذ إنشائها وفقت – ولله الحمد – يف تنظيم عدد
من املناسبات العلمية الناجحة كان آخرها مؤتمر الصيدلة الذي حقق
بفضل الله ثم بالجهود املبذولة ما رسم له من أهداف ،وهناك عدد من
املؤتمرات التي تمت املوافقة عليها ،منها ما سينفذ خالل هذا الفصل،
ومنها ما تم تأجيله للعام القادم .فاملناسبات العلمية تستقطب اهتمام
املجتمع األكاديمي من أساتذة وباحثني ،ومنهم أعضاء هيئة التدريس
من الجامعات ومؤسسات التعليم ،وجامعة القصيم ضمن هذه املنظومة
العلمية يستفيد منسوبوها من مثل تلك املناسبات ،ويشارك سنويا ً عدد
من أعضاء وعضوات هيئة التدريس من الجامعة يف كثري من املناسبات
العلمية سواء املحلية منها أو العربية أو العاملية.
ويف نظري أن عضو هيئة التدريس الذي يحرض أو يشارك يف أي
مناسبة علمية يجب بعد عودته أن ينقل لزمالئه يف القسم العلمي الذي
ينتسب إليه حصيلة مشاركته والفوائد التي اكتسبها من تلك املشاركة،
وال يكفي التقرير اإلداري الذي يقدمه للقســم الســتكمال شكليات
الحضور ،بل ســيكون من املفيد أن يقدم عرضا ً شامالً عن املناسبة
وبالذات البحث أو الورقة التي شــارك بها والفوائد التي خرج بها من
النقاشات والجلسات الجانبية التي تتم عىل هامش املناسبة ،وال شك يف
أن مثل هذا اإلجراء ســيجعل الفائدة مضاعفة ليس فقط عىل مستوى
عضو هيئة التدريس بل عىل مستوى زمالئه وزميالته الذين لم يتمكنوا
من الحضور.
ولعل الزمالء يف األقسام العلمية يبادرون يف تخصيص ركن داخل
القسم تعرض فيه البحوث واألوراق العلمية واملشاركات التي تمت من
قبل أعضاء هيئة التدريس ،ويتم فيه إيداع نسخة ورقية أو الكرتونية
عن البحوث واألوراق التي عرضت يف املناسبة العلمية التي حرضوها،
وتصبح متاحة للجميع لالطالع عليها واالستفادة منها من قبل الزمالء
أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراســات العليا وحتى طلبة مرحلة
البكالوريوس.
كما آمل مــن الزمالء املعنيني بتنظيم أي مناســبة علمية داخل
الجامعة الرتتيب املسبق لالستفادة من املشاركني يف تلك املناسبة بحيث
تجدول لهم لقاءات ومحارضات وورش عمل يســتفيد منها األساتذة
والطلبة ،فلربما كسبت الجامعة بقاؤهم أياما ً إضافية أو بضعة أسابيع
يقدمون فيها خالصة ما لديهم من علوم ومعارف وتجارب وخربات.
وبمثل تلك االجراءات ترتفع نسبة االستفادة من حضور أعضاء
هيئة التدريس للمناسبات العلمية ،ويف املقابل نضاعف االستفادة من
املناسبات التي تنظمها الجامعة.

مدير الجامعة
إعالن الدورة

ahmaldawood
ab.aldawod@qu.edu.sa
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صحيفة
جامعة
القصيم

 21.900ألف مستفيد من  253برنامج متنوع على مدى  7أيام بـ «حملة الجامعة في عقلة الصقور»

أمري القصيم :فخور بهذه الجامعة الفتية المتفردة بمثل هذه المبادرات
الداود :نوجه الشكر لمنسوبي الجامعة وكل من ساندنا ودعمنا في تنفيذ هذه الحملة الضخمة
رعى صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
سعود بن عبد العزيز أمري منطقة
القصيم ،حملة جامعــة القصيم
الثانية "توعية وصحة وتثقيف"،
التي أقيمت بمحافظة عقلة الصقور
عىل مدى  7أيام يف الفرتة من -16
1439/6/22هـ  ،واستفاد منها
أكثر من  21ألف و 900شــخص
من أهايل املحافظة واملراكز والقرى
التابعــة لها ،بمشــاركة أكثر من
 600شخص من منسوبي الجامعة
والطالب والطالبات وأعضاء هيئة
التدريس.
وشــهدت الحملة تنفيذ حوايل
 253برنامج متنوع بزيادة حوايل
 9برامــج عىل الخطــة املوضوعة
مســبقا من قبل منظمي الحملة،
وذلك بعد أن تبني للمنظمني حاجة
املحافظــة ملزيد من الربامج يف ظل

أمري القصيم يشيد
بالنجاح الكبري الذي
حققته الحملة العام
الماضي بمركز أبانات
اإلقبال الكثيف من أهايل املحافظة
واملراكز املجاورة لها والذي زاد عن
إجمايل العدد املتوقع بحوايل 2000
شخص.
وتنوعــت برامــج الحملــة
واشــتملت عىل عدة مجاالت منها
الربامــج الرشعيــة واالجتماعية
والتوعوية والصحيــة والتدريبية
ألهايل املحافظة ،حيــث تم تنفيذ
حوايل  88برنامجا رشعيا وفكريا
يف املســاجد والجوامع واملدارس،
وعدد من املراكــز والقرى التابعة
للمحافظــة ،كما تــم تنفيذ 50
برنامجا طبيا يف عدة تخصصات،
باإلضافــة إىل  42برنامج يف مجال
صحة الفم واألســنان ،إىل جانب

الربامج الرتبوية واالجتماعية التي
بلغت حوايل  18برنامج.
كما تــم تنفيــذ  24برنامجا
توعويا حول طرق التغذية السليمة
وأنواع األطعمة املفيدة لبناء الجسم،
كما نفذت كلية الصيدلة حوايل 10
برامج للتثقيف الدوائي ،باإلضافة
إىل  20دورة تدريبيــة يف عــدة
مجاالت ،فضال عن القافلة البيطرية
التي تم تنفيذها يف أخر أيام الحملة.
وعرب سمو أمري املنطقة بهذه
املناسبة عن فخره بالجامعة الفتية
النشــيطة بقيادة معايل األســتاذ
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير الجامعة ،ووكالئها وطالبها
وطالباتها الذين يعــدون بمثابة
سفراء لها يف كافة املجاالت.
وأشار سموه إىل النجاح الكبري
الذي حققته حملة العام املايض يف
مركز أبانات ،والتــي كانت حملة
مجتمعية عالية املســتوى ،مؤكدا
أن حملة هذا العــام تم اإلعداد لها
بشكل أكثر تطورا من قبل منسوبي
الجامعة وطالبها.
وأوضح أمــر القصيم أن أحد
أهم أدوار الجامعة يتمثل يف توعية
وتثقيف وتقديم الخدمات للمجتمع،
موضحا أن جامعة القصيم تفردت
بمثل هذه املبــادرات البناءة حيث
تسعى الجامعة يف املقام األول لبناء
اإلنسان الذي سيقوم ببناء البنيان.
وأشاد سموه باملعرض الوطني
الذي يحكــي إنجازات وتاريخ هذا
البلد املبارك ،وقيام امللك املؤســس
رحمه الله بتوحيد البالد األمر الذي
مهد للتنمية والتطور ،وما يعيشه
الوطن اليوم من أمن وأمان أدامهما
الله عىل اململكة وشعبها.
كما قدم ســموه الشكر ملعايل
مدير الجامعــة ووكالئها والراعي
الحــري للحملــة "مــرف
الراجحــي" ،وجميــع العاملني
واملشاركني بهذه الحملة ،كما وجه

أمري القصيم ملقيا كلمته

ســموه بإقامة حملة
العام املقبل بمحافظة
رضيــه لســكان
جنــوب القصيم
ليســتفيد منها
املجتمــع هناك
وحتــى تواصل
الجامعــة أداء
دورها يف كافة
املحافظات.
ومن جهته
رحــب معايل
األستاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن
حمد الداود مدير
الجامعــة بجميع
الحضور واملشاركني
يف إحدى أهــم برامج
الجامعة ،مقدما شــكره
لســمو أمري املنطقة ،مشريا
إىل أن مــا تحققــه الجامعة
من نجاحات هــو بفضل من الله
تعاىل أوال ،ثم بســبب الدعم الذي
تتلقــاه الجامعة من حكومة خادم
الحرمني الرشيفني ومتابعة ســمو
أمري املنطقة ،وأكد عىل أن الجامعة
ستحرص يف املســتقبل أال يقترص
عملها داخل حدودها وإنما ستكون
جامعة للمجتمع.
وأعرب "الــداود" عن فخره
واعتزازه بهــذه الحملة التي عمل
فيها قرابة  600شــخص بروح
الفريق الواحد ،رافعا ً أســمى آيات
الشــكر ملحافظة عقلــة الصقور
والبلدية والجهات العاملة وجميع
العاملني يف الحملة.
ومن جهته أكد الدكتور أحمد
الرتكي نائب املــرف العام عىل
الحملة أن الجامعة ترشفت بحضور
ســمو أمري املنطقة للحملة للمرة
الثانيــة ،مشــرا إىل أن حملة هذا
العام ســعت لتحقيق عدة أهداف
تنموية للمجتمع أبرزها غرس القيم

اإلسالمية
و ا ملفا هيــم
اإليجابيــة واالنتماء
للوطن وحماية النشء من الغلو
والتطرف واألفكار الهدامة.
وأوضح "الرتكي" أن الحملة
تضمنت الربامج الرشعية ،والربامج
االجتماعية والصحيــة والدورات
التدريبيــة باإلضافــة إىل برامج
التثقيــف الدوائي وبرامج للصحة
العامة ،فضال عن العرض املرسحي
الذي يحكــي جهــود اململكة يف
مكافحة اإلرهاب ،والقافلة البيطرية
التــي قدمــت خدمــات العالج
واالستشارات الطبية ،حيث صممت
برامج الحملة لتستهدف وتستوعب
 20ألف مــن أهايل املنطقة ولكنها
فاقت األرقام املخطط لها واستفاد
منها عدد أكرب من املتوقع.
يذكر أن حفــل افتتاح الحملة

قد تضمن
عرضا مرئيــا عن الحملة وأهدافها
وما حققته يف نســختها األوىل يف
ضليع رشــيد مركز أبانات الذي
يبعــد حوايل  200كيلــو مرت عن
مدينة بريدة ،والتي اســتفاد منها
أكثر من  10األف شخص.
كما اطلع ســمو أمري املنطقة
أثناء زيارته للمقر الرئييس للحملة
عىل جناح "وطني ..توحيد يتجدد..
ومجــد يتعدد" ،والــذي يعرض
إنجازات ملوك اململكة عىل تاريخها،
وشاهد قسم صحة الفم واألسنان
الذي يعالج التسوس ومشاكل اللثة،
وعيادة األنــف واألذن والحنجرة
والعنق والرأس.
كما شاهد ركن عيادة العيون

حيث
يتــم
فحــص
ا لــز و ا ر
ال كتشــا ف
األمراض الشائعة
مثــل قــر النظــر
وبعــد النظــر واالنحراف،
باإلضافة إىل تقديم االستشــارات
والتثقيــف الصحي ملعظم أمراض
العيون الشــائعة ,إىل جوار ركن
كلية الصيدلــة الذي يتضمن ثالثة
أقســام للتوعية بأخطار اإلدمان
وركن االستشارات الدوائية وركن
األعشاب واملواد الطبيعية.
وتفقد قسم املختربات الطبية
وقســم علوم األغذيــة الذي يقدم
برامج توعوية عن مخاطر الواجبات
الرسيعة وأرضار السلوك الغذائي
الغري ســليم ويقدم استشــارات
للتغذية وخطط للحميات الغذائية.
وكرم أمري القصيم خالل حفل
االفتتاح شهداء الواجب بمحافظة
عقلة الصقــور والراعي الحرصي
مــرف الراجحــي والجهــات
املشاركة والعاملة بالحملة.

صورة جوية لموقع الحملة
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خالل ندوة فكرية

الجامعة تحذر من رسائل مواقع التواصل االجتماعي المتطرفة
حذرت الجامعة من التهاون
يف التعامــل مع الرســائل التي
تصل عــر مواقــع التواصل
االجتماعــي املليئــة بالبــدع،
والرســائل املتطرفة أو الداعية
لإللحاد ســواء بقصد أو بغري
قصد من قبــل الجُ هال بهدف
التســلية أو من قبل املغرضني
ضمن محاوالت الغزو الفكري
التــي يجب التصــدي لها بكل
حزم ،وعدم الخوض بالشكوك
أو الشبهات.
جاء ذلك خالل الندوة التي
أقيمت بعنوان "نحو فكر آمن"،
ضمن الربامــج الفكرية لحملة
"توعية وصحة وتثقيف" التي
تقيمها الجامعة يف محافظة عقلة
الصقور ملــدة  7أيام ،وتتضمن
عــددا مــن الربامــج الطبية
والفكرية والتوعوية والرتفيهية،
يقدمها أكثر من  600متخصص
من طلبة ومنسوبي الجامعة.
وأكد مديــر الندوة الدكتور
حمد الصقعبي وكيــل عمادة
خدمة املجتمــع يف كلمته أمام
الحضور عىل أن صفات اإلسالم
والســلف الصالح تتســم كلها
باالعتــدال والوســطية ،حيث
تســعى اململكة للمحافظة عىل
األمن الفكري بحمايتها للمجتمع
عــر إقامــة دورات وندوات
ومؤتمــرات متخصصة لحماية
أجيال املستقبل.
ومن جهته تحدث الدكتور
حمود الصايغ األســتاذ املساعد
يف قسم السنة النبوية يف الجامعة
عن نعم الله الكثرية عىل املسلمني

المواطنة الرقمية كأحد الحلول
لسلبيات مواقع التواصل
ناقشت إحدى الفعاليات
خالل الحملة الربنامج املقرتح
لتفعيــل املواطنــة الرقمية،
حيــث يجب عىل مســتخدم
مواقع التواصــل االجتماعي
التســجيل برقم هويته حتى
يتمكن مــن الحديث عىل هذه
املواقع ،وتاليف اآلثار السلبية
واألزمات املرتتبة عىل اإلفراط
يف استخدام التقنية الحديثة.

النصيان :استخدام
المواطنة الرقيمة
يحد من ظاهرة
األسماء المستعارة

جانب من الندوة

والتــي منهــا التحصن برشع
الله ورشيعته ،مؤكــدا عىل أن
العقل منفذ يجــب تعزيزه من
األفكار الهدامة ،حتى ال يتسلل
اللصوص إليهــا مطالبا بالتأكد
وعدم االنجراف خلف منصات
التواصــل االجتماعي والتي لم
تعد موثوقة يف أغلب األحيان.
وأكد الدكتور يارس اليحيى
األستاذ املساعد يف قسم العقيدة
يف كلية الرشيعــة بالجامعة أن
مفهوم األمن هــو ضد الخوف
والحصــول عــى الطمأنينة

والراحة النفسية ،مشريا إىل أن
االنجراف الفكري سببه االبتعاد
عن اللــه أو الغلــو والبعد عن
الكتاب والسنة واتباع املتشابه،
محذرا من الخــوض فيها عرب
برامج التواصل االجتماعي ،التي
يجب عىل الجميع التحيل بالفطنة
والوعي حال التعامل معها.
كما أكد "اليحيى" أن ما يتم
تداوله عــر تطبيق الواتس آب
مثال من بدع كثرية هي من قبيل
الغزو الفكري الذي يجب الحذر
منه ،موضحا أن أحد أهم أسباب

االنجراف وراء هــذه األباطيل
يكون بسبب الصحبة السيئة أو
املنصات اإللكرتونية املغرضة.
وتأتي هــذه الندوة يف إطار
جهــود الجامعــة املتواصلة
للتصدي ألصحاب الفكر الضال،
ولحماية الشباب من االنجراف
خلــف دعاة الفتنــة وأصحاب
األهواء ،حيث خصصت الجامعة
حزمة من الربامج الفكرية التي
تقدمها طيلة أيام الحملة وتهدف
إىل حماية املجتمــع من األفكار
الهدامة.
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جاء ذلك خالل محارضة
الدكتور عبدالرحمن النصيان
عميد عمــادة خدمة املجتمع
بالجامعــة ،والتــي أقيمت
مســاء يوم الثالثاء٦ / ١٦
١٤٣٩ /هـــ تحــت عنوان
"األرسة والتقنيــة واألبناء"،
ضمــن الربامــج الرتبويــة
والتوعويــة بالحملة ،ورأى
"النصيــان" أن اســتخدام

املواطنة الرقمية ســوف يحد
من ظاهرة األسماء املستعارة.
كمــا أكــد "النصيان"
عــى رضورة وضــع وثيقة
رشف شــفهية لضبط الوعي
باملنزل من مخاطر الشــبكة
العنكبوتيــة ومنها الترصف
بشــكل جيــد عــى مواقع
التواصل وعــدم املوافقة عىل
التعــرف عــى الغرباء دون
إخبــار األرسة ،باإلضافة إىل
االمتنــاع عن األعمــال غري
املوثوقــة وتحديد وقت معني
الستخدام اإلنرتنت.
وكشــف "النصيان" أن
اإلحصائيات العاملية تشــر
إىل أن نصف أطفــال العالم
يخفــون النشــاطات التي
يمارســونها عىل اإلنرتنت عن
آباءهم حيث تحتــل اململكة
العربيــة الســعودية املرتبة
الســابعة عامليا يف استخدام
وســائل التواصل االجتماعي،
حيث يبلغ معدل االســتخدام
األدنى للجوال  2:34ســاعة
يوميا.

تخصيص خطوط ساخنة لتقديم االستشارات الشرعية واألسرية
اللجنــة
خصصــت
املنظمة للحملة خطا ســاخنا
لالستشــارات األرسية ينفذها
مركز إســعاد لالستشــارات

األرسية "بنني وبنات" ،حيث
تــم تخصيص رقــم هاتفي
لتلقي اتصاالت الرجال ،ورقم
أخر لتلقي اتصاالت النســاء،

وتقديم خدمة االستشــارات
الرشعيــة ،حيــث اســتقبل
االتصــاالت وأجــاب عليهــا
فضيلة الشــيخ الدكتور فهد

عيل السلمي ،وذلك ملدة  7أيام
طوال فرتة الحملة.
الدكتــور
وأوضــح
عبدالرحمــن النصيــان عميد
عمــادة خدمــة املجتمــع
بالجامعة واملديــر التنفيذي
للحملــة أنه تــم توفري هذه
الخدمــة لخدمــة املجتمــع،
ولإلجابــة عــى كافــة
االستفســارات الرشعية ،كما
تقدم النصائح األرسية للرجال
والنساء ،حيث تعمل الجامعة
عــى توفري بيئة مناســبة من
خــال توفري أجــوا ًء خاصة
ورسية بني املتصل واملستقبل،
وطــرح العالج املناســب من
خالل متخصصني.
كمــا تهــدف للوصــول
إىل املســتفيدين الذيــن لــم
يســتطيعوا القــدوم للحملة
ويرغبون بعالج ملشــكالتهم
بشكل خاص يف أماكنهم.

النصيان

جانب من حضور اللقاء
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من خالل عروضه على خشبة المسرح:

قسم التغذية يقدم وجبة توعوية في
قالب ترفيهي
نفذ قسم التغذية اإلكلينيكية
بكلية العلوم الصحية التطبيقية
بالــرس عروضــا ترفيهية عىل
خشــبة املرسح عىل مــدار أيام
الحملة ،اســتهدفت العديد من
الفئات العمرية واشــتملت هذه
العروض التي قدمتها شخصيات
كرتونية بطريقــة جذابة ،عىل
طرح عدة قضايا منها االهتمام
بالوجبــات الغذائية ورضورة
االلتزام بالغــذاء الصحي املفيد
وتجنب األغذية غري املفيدة بقالب

كوميدي بهدف توعية املجتمع.
كما قــدم طــاب الكلية
عرضا آخر باســتخدام مرسح
العرائــس ،تناول رضورة تنوع
الغذاء اليومــي وأهمية احتوائه
عىل املجموعــات الغذائية وكان
ذلك عن طريق حوار شــيق بني
العرائس املتحركــة التي تقدم
العرض.
وشهد العرض تفاعال واسعا
من الجمهــور وخاصة األطفال
الذيــن شــاركوا يف الــرد عىل

تســاؤالت العرائس حول محور
العرض الرئيس.
كما قــدم طالب القســم
أيضا مســابقة متنوعة حركية
وذهنيــة لألطفــال طرحوا من
خاللهــا العديــد من األســئلة
واألنشــطة وقدمــوا الجوائز
للفائزين واملشاركني والحضور،
باإلضافــة إىل قيام مجموعة من
الطلبة بتقديم النصائح الغذائية
املتنوعة للجمهور بشــكل فردي
وجماعي.

عيادة العيون تقدم خدماتها العالجية وتحيل
الحاالت الحرجة للمستشفيات المختصة
قدمــت عيــادة العيون يف
جناحهــا املصاحــب للحملة
الفحص الكامل ملشاكل العيون
بعد الفــرز والفحــص األويل،
حيث تم تجهيز العيادة بأحدث
األجهزة للفحــص اإلكلينيكي
املتنقــل ،ومن أحدثهــا كامريا
دقيقــة للغايــة متخصصة يف
تصوير الشــبكية بدون الحاجة
لتوســيع بؤبؤ العني ،والتي من
خاللها يســهل رسعة الفحص
واكتشاف اعتالالت الشبكية.
حيث تمكنــت العيادة من
اكتشــاف عدد مــن الحاالت
الطارئة التي تشــكل خطرا عىل
صحة املريــض يف حال إهمالها
أو تجاهلها ،حيث تم عىل سبيل
املثال اكتشــاف حالة متأخرة
ملسن يحتاج لعملية زراعة قرنية
بشــكل عاجل ،كما تم اكتشاف
ورم تصبغــي يف ملتحمة العني
لفتى يبلغ مــن العمر  15عام
يحتاج إلجــراء عاجل إلزالة هذا

الورم.
وتــم أيضا فحــص طفل
يعانــي من اعتــال خلقي يف
إحدى العينني باإلضافة لضمور
يف حجــم القرنيــة ،صاحبها
انحراف عــايل يف حدة اإلبصار
وكسل يف العني ،وتم تحويله إىل
املستشفيات التخصصية بربيدة
الستكمال الفحص والعالج.
كما تم فحص مســن يبلغ
من العمــر  ٧٠عاما ً لديه مرض
الســكري والضغط ويعاني من
ارتخاء يف جفن العني اليمنى مع
ازدواجية يف الرؤية ،بعد الكشف
الكامل تبني أنه يعاني من شلل
يف العصب الثالــث وتم تحويله
للمستشــفيات التخصصيــة
بربيدة إلجــراء أشــعة الرنني
املغناطييس واســتكمال العالج
الالزم.
وأوضح الدكتور عبد العزيز
محمد الهدلق أســتاذ مساعد يف
كلية الطب بالجامعة واستشاري

األطفال من بني حضور العروض

كلية الصيدلة تحذر من سوء استخدام
األدوية
أقامت كليــة الصيدلة ركنا
متكامــا يف الحملــة بهدف
التثقيــف الدوائــي للــزوار
واملستفيدين من الحملة احتوى
عىل ثالثة أقســام ،حيث تناول
القســم األول أخطار اإلدمان
واشتمل عىل معلومات توعوية
عن أبرز مواد اإلدمان وأرضارها
وأخطارها ،يف حني قدم القسم
الثاني االستشــارات الدوائية

والصيدالنية للزوار فيما يتعلق
بعدد مــن األشــكال الدوائية
وموادهــا الفعالة ،أما القســم
الثالث واألخــر فتخصص يف
التعريــف باألعشــاب واملواد
الطبيعيــة ،وقــدم معلومات
وافية عن أبرز األعشاب واملواد
الطبيعية ،ســواء عىل شــكل
أعشاب مفردة أو مخلطة.
وقدم الجناح كذلك معلومات

وافية عن األعــراض الجانبية
واملشاكل التي قد تسببها بعض
األدوية عند استخدام األشخاص
لها دون وصفة أو استشــارة
الطبيب ،مثل اإلدمان عىل بعض
العقاقري حيث إن بعض منها ال
يستطيع املريض أن يتوقف عن
تناولها بشكل مفاجئ ،ويجب
أن تكون عملية التوقف بشكل
تدريجي وتحت إرشاف الطبيب.

صحيفة
جامعة
القصيم

طب وجراحة الشبكية والتهابات
العيــون وأحد املشــاركني يف
عيادة البرصيات أن الهدف من
املشاركة يف هذه الحملة الخدمية
هي التوعية والتثقيف والكشف
عــى عدد كبري مــن الحاالت يف
عيادة الفــرز وإعطاء املريض
بعــض النصائــح الطبية أو
العالجية.
ومن جانبه أوضح الدكتور
أحمد محمد العرج أستاذ مساعد
و استشــاري طــب وجراحة
القرنية واملاء األبيض و جراحات
الليــزر التصحيحيــة بكليــة
الطب أن العيادة تقوم بتحويل
الحاالت التي تســتدعي تدخل
جراحــي أو عالجــي دقيق إىل
املستشفيات إلجراء الفحوصات
الالزمــة والتدخــل الرسيــع،
ســواء يف العيــادات الجامعية
التابعة لجامعــة القصيم أو يف
املستشفيات التخصصية األخرى
داخل املنطقة وخارجها.

فحص العيون بالحملة

عالج  721حالة بالقافلة البيطرية لحملة
الجامعة بعقلة الصقور
نظمت كلية الزراعة والطب
البيطري بالجامعة قافله بيطرية
إىل محافظة عقلة الصقور يوم
السبت املوافق ،٢٢/٦/١٤٣٩
وذلــك ضمن الحملة الشــاملة
الثانية التــي نظمتها الجامعة
تحت شــعار (توعيــة وصحة
وتثقيف) ،عىل مدار األســبوع
املــايض ،حيــث اســتفاد من
خدمات القافلة عدد  ٢٠٧مراجع

بإجمايل حاالت بلغت  ٧٢١حالة،
تنوعــت ما بني اإلبــل واألغنام
واملاعز ،كمــا تم تقديم عدد ٦٥
استشارة طبية ملربي املاشية يف
محافظة عقلة الصقور والقرى
التابعة لها.
ولجأت الجامعة إىل تسيري
هذه القافلــة البيطرية بعد أن
ملس املنظمــون للحملة احتياج
أهايل املحافظــة التي تكثر بها

مزارع املاشــية إىل العديد من
الخدمات البيطرية لحيواناتهم،
وملواجهة بعض الشــكاوى من
صعوبة الذهــاب إىل العيادات
البيطريــة ،حيــث وفرت لهم
القافلــة جميــع التحصينات
واالستشــارات املطلوبــة ،كما
قدم القائمون عليها العديد من
النصائح الطبيــة التي تضمن
املحافظة عىل صحة حيواناتهم.

صحيفة
جامعة
القصيم
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انطلقت بمشاركة  8فرق من عقلة الصقور والقرى المجاورة

التحدي بطالً «لكأس الجامعة» بعقلة الصقور
فاز فريق التحــدي بكأس
"الجامعة" وامليداليــة الذهبية
ضمن النشــاط الريايض للحملة
بعــد تغلبه عىل فريــق النجوم
بنتيجة هدفــن مقابل ال يشء يف
املباراة النهائية التي جرت بينهما
يوم الخميــس ،20/6/1439
بحضــور عميد عمــادة خدمة
املجتمــع الدكتــور عبدالرحمن
النصيــان ،وعميد كليــة العلوم
واآلداب بعقلــة الصقور الدكتور
جبــر الحربي ،ووكيــل عمادة

خدمــة املجتمع الدكتــور حمد
الصقعبــي ،ومنظــم الدوري
الريايض األستاذ عواض الحربي
وكانــت البطولة قد انطلقت
بمشــاركة  8أندية مــن عقلة
الصقور والقرى املجــاورة لها
بالســاحات الرياضيــة بجوار
املخيم الرئيــس ،حيث وضعت
القرعة دورتمونــد أمام النجوم
والنســور أمام توتنهام والقنرز
أمــام الســتي و تشــليس أمام
التحدي.

ووضعت اللجنة املنظمة عدة
رشوط للمشاركة يف البطولة من
أهمها االلتــزام بتعاليم الرشيعة
اإلســامية وباألخالق الرياضية،
كما يجب عــى كل فريق تعيني
إداري واحد يكون هو املســؤول
أمام اللجنة و أال يزيد عدد أفراد
الفريق عن  ٢٠العبا.
وأقيمــت البطولــة بنظام
خــروج املغلــوب يف األدوار
التمهيدية ،وتــم إجراء قرعة بني
املتأهلــن لتحديد أطراف نصف

النهائــي ،حيث حصــد جوائز
البطولــة فريق التحدي بحصوله
عىل املركــز األول وفريق النجوم
الذي حصــد املركــز الثاني يف
حني فاز فريق تشــليس باملركز
الثالث ،فيما حصــل عىل أفضل
حــارس الالعب ثامر حســن،
وحصل الالعب سلطان حمد عىل
لقب أحسن العب ،وحقق الالعب
محمد غازي لقب هداف البطولة،
وذهبت جائزة اللعــب النظيف
لفريق الستي.
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أ.د .علي محمد السيف

زميلي األستاذ الجامعي أن
نكون أكرث جرأة

إحدى مباريات البطولة

المجتمع هدف الجامعة ووسيلته

« 19دورة تدري�بية» لتنمية مهارات أفراد المجتمع

حرصت الجامعة عىل تقديم
خدمــات مفيدة وشــاملة ألهايل
محافظة عقلــة الصقور والقرى
املجاورة لهــا أثناء الحملة ,حيث
قدمت  19دورة تدريبية صممت
بنا ًء عىل احتياج املنطقة من خالل
زيارات مســبقة مع املسؤولني
باملنطقــة لرتتيــب الربامج التي
يحتاجونها لتطبيقها .
وبنــاء عىل احتيــاج األهايل
نظمــت الحملة دورات شــاملة
لكافة أفــراد املجتمــع أبرزها:
"تنميــة الســلوكيات اإليجابية
لدى الطــاب" ،و"التعامل مع
املراهقني" ،و"مهارات التواصل
مع الجمهور" ،و"فن التجميل"،
و"أنت موظــف نزيه" ،و"إدارة
البيــوت الزوجيــة " ،و"آليات
تطوير معلمات تحفيظ القرآن"،
و"تطوير الذات" ،و"دمج التقنية
بالتعليــم" ،و"تنميــة املوارد"،
و"دورة املرشــدة الصحيــة
باملدرســة التعليــم النشــط"،
و"آيات الوســطية واالعتدال يف
القــرآن" ،و"ســامة األغذية"،

و"طريقــة اختيــار التخصص
الجامعــي" ،و"تحرير الكتابات
الرســمية" ،و"حــل املشــاكل
األرسية" ،و"الــذكاء العاطفي
لدى األطفال" ،و"التســويق"،
و"مهارات القيــادة الرتبوية"،
وغريها مــن الــدورات التي تم
تقديمها للمجتمع .
واســتهدفت هذه الدورات

الدوائــر الحكوميــة القطاعات
األمنيــة واألرس املنتجة واملعلمني
والطالب لرفع مســتوى قدرتهم
الشــخصية ،كما شملت الدورات
عىل عدة مجــاالت وهي الرشعية
والرتبويــة والفكرية والرياضية
واســتهدفت العامــة والبنــن
والبنات لتعــم الفائدة يف أرجاء
هذه املنطقة.

وتــم تنفيــذ الــدورات يف
القاعات التدريبيــة باملحافظة,
وتناولــت تنميــة الســلوكيات
اإليجابية لدى فئة الشباب ورفع
كفــاءة أداء املعلــم يف التعليم
والتعامل مع الطــاب و تعزيز
دور اإلرشــاد يف املدارس ورفع
كفــاءة األرس املنتجــة يف مجال
سالمة األغذية والتسويق.

آية "اقرأ باســم ربك الذي خلق" هي أول أمر رباني نبئ به الرسول
األمي األكرم صىل الله عليه وسلم ،ويف هذا األمر داللة واضحة عىل أهمية
تع ُّلــم العلم وطلبه ،تال هذا األمر الكريم ما حظي به خري البرش من مهمة
الرســالة التي تحمَّلها ،وإنَّه لرشف عظيم ألمّ ته أن يكون التوجيه األول
دعوة للعلم وطلبه وتعليمه الذي تحيا به األمم.
لقد اعتاد املربون واملعلمون عىل توجيه الرسائل الكثرية التي تحث
عىل االجتهاد يف طلب العلم وتحصيل علومه كسبًا وتطوي ًرا للذات ،وتفنّنوا
يف ألفاظ الطــرح واإلقناع حتى تم ّلكوا القلــوب بروعة البالغة وجمال
األســلوب ،وقدموا النصائح الكثرية نث ًرا وشع ًرا ،ولكن ثمة أمر آخر فهل
تأذن يل يا زمييل األستاذ الجامعي أن نكون أكثر جرأة يف تناوله وأن نضيّق
هذه املرة دائرة النّصيحــة ،ونوجهها إىل بعضنا وبني من اعتاد أن يكون
معطيها ال مستقبال إياها!
أراك تفهمت قصدي قبــل أن أذكرك بحمل هذه األمانة التي اؤتمنّا
عليها ،هل نحن نقوم بها عىل الوجه الذي يريض الله عنا؟ هل أدركنا جميعً ا
أن الله أنعم علينا أن نقوم بهذه املهمة بتعليم شباب الوطن وأن نكون ممن
يصنع هذا الجيل الذي راهن عليه الجميع وتراهن عليه قيادتنا الرشيدة؟
نحن  -أخي العزيز  -نعمل يف مصنع إعداد فخر هذا الوطن وسالحه،
إنّهم شباب هذا الوطن وقوة مستقبلهّ ،
وإن قوة هذا الوطن تبدأ من إعداد
َّ
هذا الجيل إعدادًا نعي جميعً ا ما تحمله هذه الكلمة من معنى ،إنه إعداد علم
وخلــق ووطنية تكفل لنا الثّقة به جيال متينًا ال ته ّزه عواصف الهوى ،أو
تنقص من وطنيّته مضالت الفتن ،ويضمن له فرصة املشاركة يف بناء هذا
الوطن ونمائه اجتماعيا وصناعيا ،ويضمن له ً
أيضا متانة العلم وسالمة
الفكر ،ويحول هذا اإلعداد ً
أيضا دون اخرتاق عقله "ليسلمه إىل غريه" ثمَّ
يُقذف به يف مهاوي الردى ،ويســتلمه من ال يريد به وال بوطنه إال الفساد
والرش.
يا ترى هل استشعرنا جميعا أن مهمتنا ال تقترص عىل املادة العلمية
وإيصالهــا لينتهي املطاف؟ حتمًا إ َّن علينا مهمات أخرى نقوم بها غري أن
نكون مجرد وسيلة جامدة ال يعنيها غري تصدير مادة علمية وكفى .كن له
أيها األستاذ الكريم نموذج الحرص وااللتزام.
نموذج املواطن الصالح الحريص عىل وطنه ووحدته وااللتفاف حول
قيادته.
نموذج الحريص عــى ممتلكات وطنه ومدخراته بحرصك يف عملك
وتحملك أمانتك.
كن له ً
أيضا املربي الذي يتعامل مع الطالب سواســية بعدل وأمانة
واملوجّ
ه الناصح ،وبذلك
وال يفرق بينهم ،واألب الناصح ،واملعلم املخلص،
تكون له نموذج املخلص األمني.
أعتقد جازمًا أخي وزميل األســتاذ الجامعي أن مهماتنا يف الجامعة
معلومة ِّ
ً
نلقنها للطالب.
تتعدى
مهمّ
يجب أن نستشعر تنا املطلوبة منا جيدًا وهي مهمة عليا يف مرحلة
مهمة إلعداد جيل املستقبل.

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
إحدى الدورات المصاحبة للحملة

@dralseaf
a.alseaf@qu.edu.sa
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صحيفة
جامعة
القصيم

األمرية عبري :العنصر البشري هو الرثوة الحقيقية ألي مجتمع

الجامعة شاركت بـ  7كليات بهدف عرض إنجازات واخرتاعات الطالبات

«مدير الجامعة» يزور جناح الجامعة في معرض «بفكري يسمو وطني»
زار معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بــن حمد الداود مدير
الجامعة معرض "بفكري يســمو
وطني" الذي أقيــم يف الفرتة ١٧
  ١٤٣٩ / ٦ / ١٨هـــ و الذييهدف إىل استثمار الكوادر الوطنية
ودعمهــا لتنمية نهضــة الوطن
من خالل تعزيــز الهوية الوطنية
وتنمية الوعي بالحقوق والواجبات
إضافة إىل تحفيز املبدعني وتطوير
قدراتهــم وشــحذ هممهم ودفع
الشباب للعمل الحر ورفع اقتصاد
الوطن واطلــع معاليه عىل جناح
الجامعة املشارك باملعرض والذي
تنظمه اللجنة النســائية التنموية
برئاسة حرم أمري القصيم األمرية
عبري املنديل .
ومن جانبها دشــنت صاحبة
الســمو األمرية عبري بنت سلمان
املنديل حرم صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
ســعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيم رئيســة اللجنة النسائية
التنمويــة باملنطقــة وبحضور
صاحبة السمو امللكي األمرية ملياء
بنت فيصل بن مشــعل بن سعود
حرم نائب أمــر منطقة القصيم
ملتقى " بفكري يسمو وطني "
كما أطلقت سمو األمرية عبري
وسم #بفكري-يسمو-وطني عىل
منصة تويرت يف مستهل الجولة التي
قامت خاللها باملرور عىل املعارض
املصاحبة للملتقى والتي اشتملت
عىل معرض الفن الشكييل ومعرض
إبداعات فتيات الوطن واملرســم
الوطني وركــن القراءة واالبتكار
ومعــرض الجامعة واســتمعت
سموها إىل رشح الطالبات واطلعت
عــى املعروضــات واملنتجــات
للمعارض املشاركة.
عقــب ذلك توجهــت األمرية
عبري إىل املرسح الثقايف حيث عزف
السالم امللكي بمشــاركة طالبات
تعليم املذنب ،إثــر ذلك بدأ الحفل
بتالوة من آيات القرآن الكريم ،ثم
قصيدة ترحيبية قدمتها االستاذة
هيلة الحربي مــن تعليم محافظة
البكريية ،ثم مشــاركة طالبة من
املتوسطة الثالثة بربيدة ومرسحية
(مجد وطــن) تالهــا وقفة مع
الدكتــورة ريم الزيــد والحديث
عن (اصنع فكــرا ترتك أثرا )  ،ثم
أوبريت حب وطن من أداء طالبات
تعليم محافظة عنيزة ،
ويشــمل معــرض الجامعة
مشاركة  7كليات بإعداد وتنظيم
وتنســيق وارشاف وكالة عمادة
شؤون الطالب وكان أول األركان
لكليــة التأهيــل الطبي بركــن
تعريفي للكلية حيــث تم عرض
موجــز عــن تخصــص الكلية
للعــاج الطبيعي ""Dptوهــو

من الربامج النــادرة يف الجامعات
الســعودية حيث يمنــح درجة
جديدة وهــي دكتــور مهني يف
العــاج الطبيعــي وتمنح هذه
الدرجة عــدد من  Dptالجامعات
العامليــة وأيضــا "تــم توضيح
توقعــات ومتطلبــات برنامــج
العالج الطبيعي""Dptوالفرص
الوظيفية لخريجي القسم وقامت
الطالبات بعرض بعض املشــاكل
الصحية الشــائعة وطرق عالجها
والوقاية منها مستخدمات الرشح
والتطبيق العميل وعرض األجهزة
املستخدمة يف العالج.

كلية الصيدلة تشارك
بنبذة تعريفية عن
الكلية وإسهاماتها
و شاركت كلية الصيدلة بنبذه
تعريفية عن الكلية قدمتها األستاذة
بسمة املنصور وإسهاماتها املتعددة
يف خدمة املجتمع والتثقيف الدوائي
وتم عرض طرق استخدام األجهزة
الطبية املنزلية مثل جهازي الضغط
والســكري واســتخدام بعض
األدوية مثل بخاخات الربو وأقالم
األنسولني  ،كما قامت بتقديم رشح
مبسط عن رحلة الدواء داخل جسم
اإلنسان و كيف وهب الله ألجسامنا
القــدرة أن تحــول املركبــات
الكيميائية املعقدة إىل مركبات تفيد
يف الوقاية و العالج بإذن الله ،بعد
ذلك قامــت الطالبة طيف العنزي
بالحديث عن املضــادات الحيوية
والطرق املثىل الستخدامها والحد
من البكترييا املقاومة والتداخالت
الدوائية ،ويف اآلخر قامت الطالبة
رنيم النغيميش بتوعية الحارضات
بأهمية ومصادر وأعراض نقص
فيتامني دال ومدى انتشــار نقص
فيتامني دال يف الوســط النسائي
بالســعودية .تخلــل ذلك عرض
ألعمال الطالبة هاجر الربيه الفنية
ســعيا ً من الكلية لدعــم مواهب
الطالبات املختلفة.

كلية العلوم واآلداب
بربيدة ُتعد ركن قسم
الفيزياء
وأعدت كلية العلوم واآلداب
األقسام العلمية بربيدة ركن قسم
الفيزياء يحــوي عرضا عبارة عن
مجموعــة مــن االبتكارات وهي
لهــرم الهولغرايف   ,واملقاومــة
الضوئية و الريبورت البســيط و
النظارات ثالثية األبعاد باإلضافة
إىل مشاركة  قســم الكيميــاء
وكان العــرض لتصنيــع

الداود يستمع إلى شرح عن أحد األجنحة المشاركة في المعرض

الطالبات للمستحرضات التجميلية
بمــواد طبيعية والعطور وأحمر
الشــفاه و كريم اليدين والصابو
ن  والشموع  واملخمريات وكريم
األساس  ومقرش الوجه

طالبات قسم الرتب�ية
الفنية بكلية الرتب�ية
يقدمون رسومات حية
ومباشرة
وعرفــت كلية الرتبية قســم
الرتبيــة الفنية بقســمها منذ عام
 ١٤١٨هـــ تحــت مظلــة كلية
التصاميــم واالقتصــاد املنزيل يف
بريــدة  ،لينضم مؤخــرا ً لكلية
الرتبية  ويتضمن القسم العديد من
التخصصات العمليــة التي تؤهل
الطالبات للعمــل يف قطاع التعليم
كما تفتح لهن آفــاق االنخراط يف
ســوق العمل من خالل املشاريع
الصغرية
وقام بعض طالبات القســم
برســم حي ومبارش للوحات أمام
زوار الجنــاح وقد قدم القســم
بعض الهدايــا التذكارية لزواره
تحمل تصاميم خطيّه لطالباته كما
قدّم بعــض املطبوعات التعريفية
للقسم .
كما عملت كلية العلوم واآلداب
بالرس األقسام األدبية ركنا ً اشتمل
عىل أعمــال يدويــة للرتيكو من
عمل الطالبات تشجيعا ً للمهارات
اليدوية وصقــاً ملواهب الطالبات

وإبداعاتهن  و اشتمل عىل التعريف
بالجلســة الحجازيــة والــزي
الحجازي

نادي الطالبات بكلية
طب األسنان يقدم
معلومات توعوية
ومن جانبه قــدم ركن كلية
طب األســنان نــادي الطالبات
معلومات  توعويــة و تعليميــة
تحت إرشاف وكالة عمادة شؤون
الطالب حيث جاءت مشاركة الكلية
بتقدمات متنوعة مثل منشــورات
بصحة الفم واألســنان وخاصة يف
حــاالت التقويم  ،وتقديم فواصل
كتب متنوعة تحمل شعار النادي،
معاجني أســنان خاصة باألطفال
وفرش خاصة لتقويم األســنان
وعرض للخدمــات املتنقلة التي
تقــوم بها كلية طب األســنان يف
برنامج قوافل وقــد القي الركن
إقبــاال ً كبــرا ً واستحســانا ً من
الزائرات.
وألقت رئيسة اللجنة التنموية
النسائية بالقصيم سمو األمرية عبري
املنديل كلمة اســتهلتها بالرتحيب
بالحضور والتأكيد عىل أن الثروة
الحقيقية ألي مجتمع هي العنرص
البرشي وال يمكــن أن يكون هذا
العنرص ذا مردود إيجابي مستمر
النفع ما لم يكــن وطنيا ً لذا أجزم
بأن االستثمار يف العنرص البرشي
الوطني هو االستثمار األكثر نجاحا ً

ونفعا ً وإننا مجتمع مســلم وديننا
اإلسالمي أعىل من قيمة الفكر فجاء
يف أكثر من آيــة من القرآن الكريم
الدعوة إىل التفكري وبصيغ مختلفة
وهي رؤيــة واضحة وضعت لهذا
الهدف فالفكر اآلتــي من العقل
الســليم هو مناط كل التكاليف إن
لــم يكن فكرا ً ناضجــا ً فقد يقود
صاحبه إىل مهاوي الردى.

األمرية عبري المنديل:
ندعو الجميع إلى
العمل على تعزي�ز
القيم واألخالق
اإلسالمية
  واختتمت األمرية عبري كلمتها
بالدعــوة للجميــع إىل العمل عىل
تعزيز القيم واألخالق اإلســامية
التي تقودنــا إىل العمل واإلبداع
والعمل عىل التطويــر والتحفيز
والدفــع بعم إىل مياديــن العمل
الحر الذي هو أساس نمو وتطور
املجتمعات .
كما ثمنت األمرية عبري الجهود
املبذولة يف امللتقى مشرية إىل دوره
يف اإلسهام بشــكل فاعل يف تنمية
نهضة بنات الوطن الذي يستقطب
كل بنــات املنطقــة وأعربت عن
تقديرها لجميع املشاركات خالل
امللتقــى داعية اللــه أن يكلل تلك
الجهود بالتوفيق والسداد لخدمة
الوطن الغايل تحــت قيادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن

عبدالعزيز وسمو ويل عهده األمني.
و أكدت وكيلة عمادة شؤون
الطالب لشؤون الطالبات الدكتورة
أمل بنت احمد الربيش  :عن ترشف
الجامعــة باملشــاركة بملتقــى
"بفكري يســمو وطني" وال شك
ان هذه املشــاركات تجسد وتعزز
وحــدة الصــف وروح التالحم
والتكاتف بني أبناء الوطن الغايل.
وكانت املشــاركة بمعرض
شارك فيه ســبع كليات كان من
إعداد وتنظيم وكالة عمادة شؤون
الطالب لشؤون الطالبات عرضن
فيه طالبــات الجامعة إنجازاتهن
ومواهبهن واخرتاعاتهن
فحققت الجامعة مشــاركة
فاعلة متميــزة يف هذا امللتقى الذي
جمع الصحة والتعليم والجامعة يف
مكان واحد وبرئاسة سمو األمرية
عبري املنديل وترشفنا بزيارة مدير
الجامعة وعميــد ووكالء عمادة
شؤون الطالب.
مقدما ً بخالص الشكر والتقدير
ملعايل مديــر الجامعة االســتاذ
الدكتور عبدالرحمــن الداود عىل
دعمه وتشجيعه املتواصل والشكر
الجزيل لعميد ووكيل العمادة عىل
دعمهم ومساندتهم لنا ،كما أشكر
جميع القائمني عــى هذا املعرض
والشكر موصول للكليات املشاركة
يف هذا املعرض.
ويف ختام امللتقى ك ّرمت سمو
حرم أمري منطقــة القصيم الرعاة
والجهات واملشاركني من الجامعة
وإدارة التعليم باملنطقة.

صحيفة
جامعة
القصيم
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ورشة عمل عن «لغة الضاد» في علوم
وآداب األسياح
أحيت كلية العلوم واآلداب
باألســياح اليوم العاملي للغة
العربية بساحة الطالبات يوم
الثالثاء املايض ،حيث شــارك
النادي الطالبــي مع طالبات
شعبة الدراسات اإلسالمية يف
إقامة ورشــتي عمل بعنوان
(لغة حرف الضاد) ،وتناولت
الورشة األوىل توضيح الفرق
بني حــريف الضــاد والظاء،
يف حني اشــتملت الورشــة
الثانيــة عىل تبيــان معاني
األســماء يف قامــوس اللغة
العربيــة ،والتعرف عىل أنواع
الخطوط العربيــة وتدريب
الطالبات عليها وقد شــهدت
ورشــتي العمل إقباال كبريا

من الطالبــات وأعضاء هيئة
التدريس بالكلية.
كما أقامــت الكلية حملة
(فينــا خري) يــوم الخميس
1439 /6 /20هـــ ،والتي
تضمنت ثالثة مشــاريع من
أبرزها مرشوع حفظ النعمة
الذي اشــتمل عىل إعداد علب
مــن القصدير عليها شــعار
حفظ النعمــة ،وتحتوي عىل
مفــرش وكيــس ،وحاويات
كبــرة خاصــة بتجميــع
األطعمــة املغلفــة ،وكذلك
تضمن الدعوة إىل الرتشــيد
وعدم رمــي املتبقي من املاء
والقيام بإســقاء املزروعات
به والحــث عىل االقتصاد عند

« 400مستفيد» من حملة كلية
العلوم الصحية بالرس لصحة األسنان

استعمال علب املاء باستبدال
العلب الكبرية بالصغرية.
وتناول املــروع الثاني
موضــوع إحيــاء الســنة
املهجــورة ضمــن مرشوع
(الهوية اإلسالمية) ،ومرشوع
زاجــل الــذي تقــدم فيه
الطالبــات نصائح يف أظرف
مغلقــة موجهــة لطالبــات
أخــرى ،حيــث تــم تفعيل
املرشوع األول "حفظ النعمة"
خالل هــذا األســبوع فيما
ســيتم تفعيل بقية املشاريع
خالل األسابيع القادمة وذلك
ملتابعة الطالبــات من حيث
تطبيق املرشوع األول.

«الداود» يفت�تح المعرض التوعوي للدفاع المدني بعنوان
«المؤسسات التعليمية وثقافة السالمة»

جانب من الحملة

نفذت كلية العلوم الصحية
التطبيقية بالرس ممثلة بقســم
صحة الفــم واألســنان ،عدة
زيــارات لعدد مــن املدارس
والجهات الحكومية ،واشــتمل
برنامج الزيارة عىل محارضات
توعوية عن أهميــة للفلورايد
ملنسوبي وطالب الكلية التقنية
وطالب املدارس املتوسطة.
كما تم خالل الزيارة توزيع
نرشات توعوية ،تحوي العديد
من املعلومات عن صحة األسنان
وقد بلغ عدد املستفيدين من هذه
الزيارات أكثر من  ٤٠٠مستفيد.
و ترأس وفد الزيارة رئيس
قســم صحة الفم واألســنان
بالكليــة يرافقه عدد من طالب
وأعضاء هيئــة التدريس ،فقام
الوفــد بزيــارة مقــر الكلية
التقنية باملحافظة ومتوســطة
محمد بــن عثيمــن ،ومركز

الشــيخ حمد العقيــل  -رحمه
الله -لأليتام يف متوســطة عيل
بن أبــي طالب ،حيث قدم عميد
الكليــة التقنية بالرس املهندس
صالح بن عبدالله الحوشــاني
درعا تذكاريــا للكلية الصحية
التطبيقية بالرس وذلك تقديرا ً
لعملها املجتمعي املميز.
ومن جانبه أكــد الدكتور
عبدالله بــن صالح الرثيع عميد
الكلية عىل الدور املهم للكلية يف
خدمة املجتمع من خالل أقسامها
الصحية يف مجال األســنان ويف
مجال التغذية الصحية السليمة،
حيث أعــدت الكليــة برامجها
املجتمعية والتي اشــتملت عىل
زيارات ميدانية لجهات ومدارس
حكومية ،بالتنسيق مع الجهات
األخرى بهدف املساهمة بتوعية
وتثقيف وعالج أبناء املجتمع يف
كافة محافظات املنطقة.

الداود والمجماج يستمعان إلى شرح عن محتويات المعرض

قام معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بــن حمد الداود
مدير الجامعة بافتتاح املعرض
التوعي الخاص بالدفاع املدني
تحت شــعار "املؤسســات
التعليمية وثقافة الســامة"
وذلك بمناســبة اليوم العاملي
للدفاع املدني ،بحضور سعادة
اللــواء إبراهيــم بــن محمد
املجماج مديــر الدفاع املدني
بمنطقة القصيــم ،ويأتي هذا
املعرض التوعــوي الذي ُقدم
لطالب الجامعة ومنسوبيها يف

ظل اهتمام الجامعة بالتوعية
الشــاملة وقد أقيم املعرض يف
البهو الجامعي بتنظيم عمادة
شــؤون الطالب بالتعاون مع
منســوبي الدفاع املدني .حيث
شــهد املعرض والذي استمر
ملدة ثالثة أيام إقباال من طلبة
الجامعة ومنسوبيها واشتمل
عىل عدة أركان ،واستمع معايل
مدير الجامعة إىل رشح متكامل
عن محتويات املعرض.
مــن جهتــه اســتقبل
"الــداود" منســوبي الدفاع

وف مقدمتهم ســعادة
املدني ِ
اللواء "املجماج" وذكر معايل
املدير استعداد الجامعة لتقديم
الــدورات والدبلومــات التي
تهدف إىل التوعية بالســامة
ومن ذلك تخصص هندســة
الســامة ،بعد ذلك كرم معايل
مدير الجامعة ســعادة اللواء
بدرع تذكاري ،وبدوره شكر
سعادة اللواء إبراهيم املجماج
معــايل مديــر الجامعة عىل
تعاون الجامعــة وعقدها ملثل
هذه املعــارض املهمة لتوعية

وتثقيف طالبها ومنسوبيها.
يذكر أن اليــوم العاملي
للدفــاع املدني هو يوم تحتفل
به الــدول األعضاء يف املنظمة
الدولية للحماية املدنية تقديرا ً
ملا تقــوم به أجهــزة الدفاع
املدني مــن جهــود للحفاظ
عىل أمن وســامة املجتمعات
من خطر الكــوارث الطبيعية
والبرشيــة والتقليل من اآلثار
املأســاوية الناجمة عنها .يت ّم
االحتفال يف يوم  1مارس من
كل عام.
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كليتي التمريض والعلوم الصحية التطبيقية تشاركان في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالرس
حنان عبدالعزي�ز

شاركت كلية العلوم الصحية
التطبيقيــة بمحافظــة الرس يف
فعاليــات اليوم العاملــي للدفاع
املدني تحت شــعار املؤسسات
التعليميــة وثقافــة الســامة،
حيث شــاركت الكلية يف املعرض
املصاحــب للفعاليــات وإعداد
وتوزيــع النــرات التوعويــة
والتثقيفية عن (مفهوم السالمة يف
املؤسسات التعليمية).
ويأتي االحتفــال بهذا اليوم
للتنويه واإلشــادة بالدور الكبري
الذي تضطلع بــه أجهزة الدفاع
املدني ومنســوبيها ،والتأكيد عىل
أن الكــوارث واألخطار الطبيعية
والبرشيــة قد أصبحــت اليوم
مشــكلة دولية تتجاوز الحدود
السياســية بعد أن أصبح العالم
قرية كونيــة يتأثر بعضه ببعض
يف ظل ظهور مهــددات طبيعية
وبرشية جديدة.
كمــا قدمت وحــدة خدمة
املجتمع بالكلية من خالل طالب
قسمي صحة الفم واألسنان وقسم
التغذية العالجية خدماتها لزوار
املعرض يف مجال صحة األسنان
ومجال التغذية الصحية.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد
الله بن صالح الرثيع عميد الكلية
عىل أهمية مشــاركة املؤسسات
التعليمية يف تثقيف منســوبيها
وتعريفهم بكل ما يتعلق بالسالمة
املؤسســاتية داخــل املنشــآت
الحكومية والخاصة ،داعيا زوار
املعرض لالستفادة من الربنامج

الصحي الذي يقدمه طالب قسم
التغذية العالجية وطالب قســم
صحة الفم واألسنان بالكلية.
يذكــر أن الجمعية العامة يف
األمم املتحدة كانت قد أقرت األول
من مارس يومــا ً دوليا ً لالحتفال
باليوم العاملي للدفاع املدني ،حيث
تحتفل الدول األعضاء بهذا اليوم
تقديرا ً ملــا تقوم به أجهزة الدفاع
املدني يف هــذا العرص من جهود
عظيمة ومتواصلــة للحفاظ عىل
أمن وسالمة املجتمعات اإلنسانية
من خطــر الكــوارث الطبيعية
والبرشيــة والتقليل مــن اآلثار
املأساوية التي تنجم عنها ،السيما
مع تعاظم األخطــار واملهددات
التي تواجه اإلنســان وترافقه يف
املنزل والطريق والعمل.
ومن جانبه شاركت طالبات
كليــة التمريــض بالجامعة ،يف
فعاليات اليوم العاملي للدفاع املدني
التي اســتمرت ملدة أسبوع من
1439 / ٦/١٢هـ وحتى ٦/١٩
1439/هـ ،يف مبنى الواحة مول
بمحافظة الرس ،خالل الفرتتني
الصباحية واملســائية ،بالتعاون
مع مستشفى الرس العام ،حيث
شــاركت الطالبات يف نشــاط
اإلسعافات األولية ،الذي استهدف
جميع الفئات العمرية من النساء
والرجال واملسنني بحضور أكثر
من  ٥٠٠زائــر للفعاليات التي
اشــتملت عىل حوايل  ٢٣معرض
متنوع.
وشهد املعرض زيارة محافظ
الرس األســتاذ محمــد عبد الله
العساف ،وعدد من املسؤولني يف

الجهات األمنية واملدنية ،باإلضافة
إىل طــاب املراحــل االبتدائية
والثانوية،
وتضمنــت الفعاليات تقديم
رشحا وافيا عن طرق وأســاليب
اإلســعافات األولية والوقاية من
الحروق ومسبباتها ،سواء كانت
املواد الكيميائية أو البخار أو النار
أو الكهرباء ،والتعريف بالدرجات
املتفاوتة للحروق كالدرجة األوىل
وهــي التي يكون فيهــا الحرق
ســطحيا ً والدرجة الثانية التي
يكــون الجلد يف وضــع متآكل
ويوجد به فقاعات والثالثة يصل
الجرح إىل األنسجة والعظم.
كما قامــت الطالبات بجناح
الكلية بتوضيح اإلسعافات األولية
لكل درجــة ،مع مراعــاة إبعاد
املصاب من مكان الحريق والتأكد
مــن النبض والتنفــس وبعدها
إنعــاش املصاب إذا لــزم األمر،
والتأكد أن املريض يعي ،باإلضافة
إىل وضع الثلج عىل مكان الحرق
ووضــع الطحــن أو الزيت أو
املعجون أو الزبــدة عىل الحرق
وضع الضماد الثقيل وشد الضماد
عىل مكان الحرق وإزالة الفقاعات
من حروق الدرجة الثانية.
كمــا تطرقــت املختصات
باملعرض لطــرق إنقاذ املصاب
بالغصة وإسعافها ،باإلضافة إىل
الطرق الوقائية والتوعوية وكيفية
تداركهــا ،ويف ختــام املعرض
أكدت الطالبات عىل أهمية اإلملام
باإلســعافات األوليــة ورضورة
اقتناء أدواتهــا باملنزل للجاهزية
حيال حدوث الحروق ال قدر الله.

الحمالت المصاحبة لليوم العالمي للدفاع المدني

لدعم برنامج التعاون األكاديمي

«كلية الحاسب» ت�تفق مع كربى شركات التقنية بالعالم
ســعيا ً من كلية الحاســب
لتعزيز املسارات املهنية مع الخطط
الدراسية لرفع مســتوى الطالب
وربــط مخرجاتهــا بمتطلبــات
ســوق العمل الســعودي ،والذي
يشــهد تطورا ملحوظا يف السنوات
األخرية متوافقا مــع خطة اململكة
االسرتاتيجية للدخول يف مجتمعات
املعرفــة وهذا ما توليــه الجامعة
أوىل اهتماماتهــا ,فقــد قامــت
الكلية  باالتفــاق عىل دعم برنامج
التعاون األكاديمي بــن الكلية و
كربى رشكات التقنية العاملية منها
رشكة أوراكل  ,Oracleورشكة ديل
إي ام يس العامليــة ,Dell EMC
ورشكة مايكروسوفت لدعم املناهج
الدراســية وتعزيز متطلبات سوق
العمــل يف أحدث مجــاالت تقنية
املعلومات.
وستســهم الرشاكة األكاديمية
يف الرفــع مــن مســتوى املناهج
التعليمية بالكليــة وتزويد أعضاء
هيئــة التدريــس املتخصصني يف

الربمجة ،وقواعــد البيانات ,وعلم
البيانــات ,والبيانــات الضخمة
الحوسبة السحابية وأنرتنت األشياء
بكافة محتويات املواد التعليمية من
الرشكات لتساعد األعضاء والطالب
يف خلق بيئة عملية تعليمية مالئمة
تتسم بالبيئة التشاركية يشعر فيها
األعضاء والطالب معــا بالتحدي
وتحفزهم عــى التعلــم الفردي
والتعليــم يف مجموعات ،باإلضافة
إىل أن املناهــج التعليمية املقدمة
من الــركات ستســهم يف زيادة
جاهزية الطالب للدخول يف ســوق
العمل يف املجاالت الســابقة والتي
تعد من املجاالت الجديدة يف تقنية
املعلومات ,كذلــك رفع مســتوى
تجويد مخرجــات الكلية وتخريج
عدد مــن املدربني يف هــذا املجال
حاصلني عىل الشــهادات العاملية
بعد اجتيازهــم الختبار الرشكات
االختياري يف نهاية كل مادة دراسية
لتكــون دافعا لهم يف دراســتهم
األكاديمية ودخولهم ســوق العمل

عــر الصناعات املختلفــة ،وهذا
سيعزز دور الجامعة يف سد الفجوة
بني التعليم وسوق العمل الحقيقي
ليســهم يف خدمة املجتمع من ابناء
منطقة القصيم واملناطق األخرى يف
مختلف القطاعات التعليمية.
من جانبه قامت الكلية ســعيا ً
منها سعيا لضمان نجاح أي عملية
تعليمية وتحقيق أهدافها يف اكتساب
املعلومات واملهــارات ،حيث بدأت
بتطبيق بيئة تعليمية تفاعلية لكرس
الروتني املعتاد يف القاعات الدراسية
لتحســن العملية التعليمية حيث
بدأت بعض املحــارضات كمبادئ
الخوارزميــات ,وعلــم البيانات,
والبيانات الضخمة خارج القاعات
الدراســية معتمدة عــى التعليم
التشــاركي بني الطلبة أنفســهم
لزيادة تفاعل عضو هيئة التدريس
مع الطالب ما يسهل معرفة نقاط
القوة والضعف لدى الطالب ويُعزز
الدافعية للتعلــم لديهم ويحفزهم
عىل املشاركة والتفاعل.

شركاء الكلية
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القصيم

أخبار الجامعة
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محاضرة للتعريف "بالجرائم المعلوماتية" بكلية الطب بعنيزة
عقدت كلية الطب والعلوم
الطبيــة بمحافظــة عنيــزة،
محــارضة علميــة بعنــوان
(التوعية بالجريمة املعلوماتية)،
قدمها الدكتور خالد بن إبراهيم
النقيدان ،يف حضــور الدكتور
عبدالله بن صالح النفيسة وكيل
الكليــة للشــؤون التعليمية،
وذلك بالتنســيق مع هيئة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر.
ويأتي يف مقدمــة أهداف
هــذه املحــارضة التوعيــة
والتعريف بمفهــوم الجريمة
املعلوماتيــة ،وبيــان أنواعها،
والعقوبة املحــددة لكل نوع،
وطــرق مكافحتهــا ،وكيفية

تجنــب الوقوع فيهــا عن غري
قصد أو درايــة ،يف ظل تعامل
الناس اليومي مع هذه التقنيات
الحديثة.
ويف نهايــة املحــارضة تم
فتح املجــال لتلقي األســئلة
واالستفســارات وسط حماس
من الحضور من طالب وأعضاء
هيئة تدريس ،وتمــت اإلجابة
عليها وتوضيح املفاهيم املتعلقة
بالجرائم املعلوماتية للحضور،
ويف ختام املحارضة قدمت كلية
الطب الشــكر للدكتــور خالد
النقيدان عىل حضوره و حرصه
عىل تثقيف الطالب بما ينفعهم
ويحميهم.
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عزي�زي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد
كلية الطب والعلوم الطبية

لحظة لقاء
كان عىل موعــد معها  ...قابلها يف املقهى شــعر
بدفئهــا  ...أحس بحرارتهــا  ...وقــف قريبا منها
مشــدوها  ...وربت عليها وعانقهــا ...ما زال خائفا
متوجســا ...أطرق برأســه قليال ً نظر إليها ..تأملها..
ال تزال يف نظره شــاحبة ..الهــدوء يمأل املكان ..كل
يشء عىل ما يرام ...طلب كوبــا من القهوة و َلم يطلب
لها  ...ما أقبح األنانية!!  ...رشــف منه رشفة ...تأوه
...بدأ يقلــب صفحاتها !!بعضها ال يتذكر منه شــيئا
..وبعضهــا ال يزال غامضا !! هل حقا حرض هذا اليوم
؟ هل خاض هذه التجربة مع زمالئه يف املعمل!؟ هذه
املســألة جديدة عليه  ...كل يشء بدا جديدا ...شــعر
بنبضات قلبه تتســارع أكثر من املعتاد ...عقد حاجبه
عىل خوف وقلــق  ..ليس لديه القــدرة عىل املواجهة
بدا عليه اإلرهاق  ...هــل يصمد عىل مواجهة الحقيقة
أم ال؟

ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ

ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات

ألقــى املذكرة وترك املذاكرة وأمســك بهاتفه ...
تواصل مــع زمالئه واحدا تلو اآلخر لعله يســتدرك
النقص أو يفهم ما اســتصعب لكن الوقت يتســارع
اقرتبت ســاعة الصفر لم يبق عىل بــدء االمتحان إال
ساعة  ...بدأ يلمم شتات فكره ...

ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ واﳌﺘﻘﺪﻣﺎت
ﻟﻠﻘﺒﻮل ﻲﻓ

عزيزي الطالــب عزيزتي الطالبة تخيل أنك تعيش
هذا الشــعور مــع مذكرتك الجامعيــة أو مع كتابك
الجامعــي أو مرشوعك البحثي ودعنــي أتخيل معك
هذه املشــاعر اللطيفة وكيف بها لو غمرت مرحلتك
الجامعية ؟ كيف ســيكون إقبالك ؟ وكيف ســيكون
اهتمامك ؟

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ

»ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ودﮐﺘﻮراﻩ«
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
1440 - 1439

ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮاﻋﯿﺪ
زﯾﺎرة اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

أخريا ثق أنه عندما يكون شــوقك اىل محارضاتك
وأنسك بمذاكرتك منســجما فال شك أنك ستتناغم مع
حياتگ العلمية بشــكل مميز جد ا ً وأن هذا الشــعور
ســيبقى داعما لك وأن من الغريب أال تتناغم معه.

http://www.gsd.qu.edu.sa/files/shares/DeanshipDocs/1439D.pdf
عميد عمادة القبول والتسجيل
@fahadalahmed1
fashmd@qu.edu.sa
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أمري القصيم خالل جلسته األسبوعية  :علينا تعزي�ز اللحمة الوطنية  ..واالبتعاد
عن العصبية القبلية
أكد صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم  ،أن امللك املؤسس
عبدالعزيز  -رحمه الله  -ورجاله
املخلصني  ،جاهدوا ألكثر من ٣٥
عاما ً لتوحيــد هذه البالد ووحدة
شــملها  ،وال نرىض أن نعود إىل
عرص الجاهلية بســبب ترصفات
تصدر من بعض أفراد املجتمع ال
تخدم الوالء والوحدة الوطنية من
خالل الدعوة إىل العصبية القبلية
أو املناطقية  ،التي تسبب انقساما ً
مقيتا ً بني أفراد املجتمع الواحد ،
التي يعززها االنتماء إىل جماعات
عرقية أو إقليميــة وهذا ما نهى
عنه اإلسالم جملة وتفصيال.
جاء ذلك يف كلمة لسمو أمري
منطقة القصيم خالل الجلســة
األسبوعية لســموه مع املواطنني
االثنني املنــرم بقرص التوحيد
بمدينة بريدة  ،التي كانت بعنوان
"التعصب القبيل  ..رؤية رشعية
اجتماعيــه"  ،بحضور أصحاب
املعــايل والفضيلة ووكالء اإلمارة
ومســؤويل القطاعات الحكومية
والخاصة وأهايل املنطقة ,وقدمها
وكيل وزارة الشــؤون اإلسالمية
لشؤون املساجد عازب آل مسبل
 ,حيث استشهد سمو أمري منطقة
القصيــم بما كتب عــن خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه
الله  -أن هــذه البالد لم تقم عىل

عصبية قبلية بل قامت عىل رشعية
الكتاب والسنة وهذا ما نفتخر به
ويرشفنا.
وقال ســموه " :بال شك أن
جميعنا يعتــز بقبيلته وهذه من
األمور التــي ال بأس بها  ،ولكننا
نرفض رفضا ً قاطعــا ً العصبية
القبلية التي تنتقص اآلخرين إما
بالترصيــح أو التلميح وتضعف
الوالء لكيان هــذا الوطن  ،الذي
كفلــت قيادته لــكل مواطن أن
يتمتع بحقوقه  ،باعتبار الجميع
سواسية يف الحصول عىل الحقوق
والواجبات وترفض الفئوية" .
ودعا ســموه إىل غرس قيم
املواطنــة الصحيحــة يف نفوس
النــشء  ،واالبتعاد عــن كل ما
يؤجج الطائفية أو القبلية  ،التي
تســبب التفرقة بــن املواطنني
عىل أســاس املنطقة أو القبيلة
التي تهدد وحدة الشــعب وتؤثر
ســلبا ً عىل مفهوم االنتماء للوطن
 ،وحمل سموه القنوات الشعبية
والشــعراء ووســائل التواصل
االجتماعي مســؤولية عظيمة يف
إذكاء التعصب القبــي املقيت ،
وهذا أمر غري مقبــول وليس يف
مصلحة الوطــن أن تكون هذه
الوســائل أداة لتعزيز العصبية
وتناميهــا يف املجتمع من خالل
التفاخر وذم اآلخرين  ،محذرا ً من
وصولها إىل أماكن العمل  ،داعيا ً
األئمة والخطباء إىل أهمية الحديث
عن نبذ التعصب واالنتقاص من

الجلسة األسبوعية بقصر التوحيد

اآلخرين وإثــارة النعرات  ،وأن
تكون لهم مســاهمة فاعلة من
خالل منابر املســاجد يف التوعية
ونبذ التعصــب ملصلحة الوطن
واملجتمع ووحدته.
فيما أكد وكيل وزارة الشؤون
اإلسالمية لشؤون املساجد عازب
آل مســبل أن اإلســام نهى عن
التفاخر بني النــاس الذي يؤدي
إىل العصبية القبليــة التي ينتج
عنها الشــقاق والخــاف بني
النــاس  ،والتفريق بني املجتمع ،

مشريا ً إىل أنه منذ أن أسس موحد
كيان هذه البالد املغفور له امللك
عبدالعزيز  -طيــب الله ثراه -
وأرىس قواعــد اململكة عىل الحكم
بالكتــاب والســنة جعل الوطن
فوق القبيلــة واإلقليم واملنطقة ،
محذرا ً مــن العصبية القبلية وما
تخلفه من آثارا ً سلبية تعمل عىل
تشتيت املجتمع وتضعف الوحدة
الوطنية  ،مؤكدا ً أنه عىل الجميع
نبذ العصبيات القبلية واملناطقية
واإلقليمية والفكرية التي تسبب

انقساما ً مقيتا ً بني أفراد املجتمع ،
الفتا ً االنتباه إىل أن انتشارها يعود
لضعف الوازع الدينــي والوالء
الوطني .
وأبــان أن التفاخــر يكون
بالتدين والعلــم وليس بالقبيلة
وحدهــا  ،وأن ما نشــهده من
انسجام بني أفراد املجتمع حققته
عقيدة التوحيــد وليس التفاخر
بالقبيلة أو املنطقة وغريها  ،وهذا
ما يجــب أن نحافظ عليه التزاما ً
بتعاليــم ديننــا  ،وحرصا ً عىل

مصالحنا يف البقاء مجتمعا ً موحدا ً
آمنا ً يف ظل اإلســام وتعاليمه ،
تحت القيادة الرشــيدة  -رعاها
الله  -التي تويل جــل اهتمامها
للوطن واملوطن.
ويف نهاية الجلســة  ،شارك
العديد مــن الحضــور بطرح
مداخالتهم حــول أهمية االبتعاد
عن العصبية القبليــة  ،وغرس
قيم املواطنة وتعزيزها  ،وأهمية
التوعية بنبــذ التعصب وتفاعل
املجتمع ودور الجهات يف تفعيلها.

أمانة القصيم تطلق حملة مكثفة لتحسني
المشهد الحضري بمدينة بريدة

العثور على أجزاء منازل تراثية بالقرية
الرتاثية بالمذنب

قامت أمانة منطقة القصيم
ممثلة بــاإلدارة العامة للنظافة
بحملة ميدانيــة بمدينة بريدة
نتج عنها إزالة أكثر من ()2600
لوحــة عشــوائية ،و ()720
ملصق ،وطمــس الكتابات عىل
الجدران عىل مســاحة ()3200
مرت مربع ،وإزالة مخلفات البناء
والهدم مجهولة املصدر ألكثر من
( )3200مرت مكعب.

عثرت بلدية محافظة املذنب
أثناء عملية إعــادة تأهيل القرية
الرتاثية بجميع مواقعها عىل أجزاء
من املنازل الرتاثية تحت األنقاض
وعدد من صفائح الســمن البلدي
داخل جصــة يرجع تاريخها قبل
 50عامً ا ،الذي لم يتغري طعمه وال
لونه بسبب إضافة نسبة بسيطة
من امللح للســمن ،حســب إفادة
بعض املسنني ،كما عثر عىل قطع
تراثيــة مثل النقرية الســتخدام
طحن الحبوب -الرحى ،-والقرو
لحفظ املــاء وبعــض املعدات
الزراعيــة القديمــة ،يف حني تم
ترميم قرص اإلمــارة الذي وضع
حجر األســاس له أمــر منطقة
القصيم صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم العام املايض.
وقــد حرصــت البلدية عىل
تأهيل القرية بدون إضافات لتكن
معلما ً تراثيــا ً للمرتادين ,بإعادة
تأهيل ســوق املجلــس القديم

وأوضــح املركــز اإلعالمي
ألمانة املنطقــة أن أعمال الحملة
متواصلة بتوجيهــات ومتابعة
أمني منطقــة القصيم املهندس
محمد بن مبارك املجيل ،أن الحملة
تهــدف إىل املحافظة عىل أعمال
النظافة العامة وتحسني املشهد
الحــري للمدينة ،داعية عموم
املواطنني إىل التعاون بهذا الشأن
باإلبالغ عــن أي مخالف وتتلقى
األمانة البالغات واالستفســارات
عىل مدار الســاعة عرب االتصال
بالرقم (.)940

منظر جمالي بأحد الطرق الرئيسية بربيدة

أحد المنازل المعثور عليها تحت األنقاض

وأكثر مــن  33دكانًــا جميعها
تحتوي عىل آثــار وقطع تراثية
نادرة ،باإلضافة إىل إعادة تشغيل
الســواني التي كان يســتخرج
منها املــاء يف املايض «الضحيكة»
واملنازل املحيطة بالسوق وترميم
مدرســة الكتاتيــب التي يرجع

تاريخها لعام 1311هـ ،وجميع
الشوارع واملمرات الداخلية.
ذكر ذلك املرشــد السياحي
محمد الحــواس ،موضحا ً بداية
العمــل بالقريــة الرتاثيــة عام
1416هـــ واســتمر حتى هذا
العام.
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« 950ألف زائر» لمعرض القصيم للكتاب ومبيعاته تجاوزت
«  45مليون ريال»
أســدل معــرض القصيم
للكتاب الســتار عــى فعالياته
املتنوعة ،السبت املايض يف مركز
امللك خالد الحضــاري بمدينة
بريدة ،بعد أن اســتمر ملدة 10
أيام مفعمة باملتعة والفائدة سجّ ل
خاللها حضورا ً تجاوز الـ950
ألف زائــر من داخــل املنطقة
وخارجها ،اقتنــوا خاللها 1.3
مليون كتاب بمبيعات تجاوزت
 45مليون ريال ،وبمشاركة أكثر
من  200دار نــر نثرت أكثر
مــن  500ألف عنوان يف مختلف
مناحي الثقافــة واملعرفة ،كما
شــهد املعرض توقيع  47كاتبًا
ّ
بمنصات
وكاتبة عــى مؤلفاتهم
التوقيع .
وقد شــهد الحــدث الذي
حظي بدعم ورعاية من صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيز أمري منطقة القصيم،
وأقيم بتنظيــم من إمارة منطقة
القصيم ووزارة التعليم وجمعية

13

مستشفيات القصيم ُتجري 27606
عملية جراحية خالل عام 2017

أحد جوانب أجنحة المعرض

النارشين الســعوديني والرشكة
الوطنية للتوزيع ،إقباال كبريا ً منذ
اليــوم األول ،حيث أثرى الحراك
الثقايف واملعــريف يف املنطقة من
خالل فعالياته املتنوعة .
وأوضح املرشف عىل املعرض
الرئيس التنفيذي للرشكة الوطنية
للتوزيع حمد البكر ،أن املعرض
المــس تطلعــات كافــة فئات
املجتمع ،من خالل نوعية الكتب
املعروضة ،ودور النرش املشاركة

 ،وعناويــن الكتب املتنوعة ،الفتا ً
اىل أن الجهود الكبرية التي قدمت
من اللجان اإلرشافية والتنفيذية
والتنظيمية للمعرض ،والتنسيق
الحثيث مع دور النرش املشاركة،
وحالة الوعي والشــغف الثقايف
عند القارئ ،أوجد محضنا ً خصبا ً
للنجاح ،تجــى بتوافد كبري من
الزوار للمعرض ،وقيمة رشائية
منافسة ،وحجم مبيعات مرتفعة،
يف فرتة زمنية وجيزة ،مشريا ً إىل

أن جميع العاملني فيه من الشباب
والفتيات السعوديني ،الذين قاموا
بكافة األعمال التنظيمية ،مثمنا ً
لدور النرش مشــاركتها الفاعلة،
ومعربــا ً عن شــكره للجهات
املشــاركة ونخبــة املفكريــن
ورجاالت الثقافــة واألدب ممن
أثروا هذا الحــراك يف الفعاليات
املصاحبة من ندوات ومحارضات
وأمســيات قيمــة تواكب تطور
الحركة الثقافية يف اململكة .

أكرث من  300ألف زهرة في مهرجان ألوان الرب�يع الثاني بعنيزة

فعالية الزهور ت�ت�كلم

يضم مهرجان ألوان الربيع
الثاني املقام حاليــا بمحافظة
عنيــزة بعنوان " عنيزة نســيم
الورد " أكثر من  300ألف زهرة
ضمن فعالية " الــورود تتكلم
" زرعت عىل مســاحة  850مرتا
مربعا .
وأوضــح رئيــس بلديــة
املحافظة املهنــدس عبدالعزيز
البسام أن فعالية " الورود تتكلم
" زرعت بتصاميــم مختلفة من

زهور متنوعة كتب عليها عبارات
ترحيبيــة بالــزوار  ،وأن موقع
الفعالية يحوي كذلك مجسمات
لألزهار وضعت بطــرق فنية ،
إضافة إىل إنــارة املمىش األملايس
املجاور الذي منح املكان جمالية
مميزة  ،مســتعرضا دور البلدية
يف الفعاليات املصاحبة للمهرجان
املقامة يف حايط حركان من خالل
تهيئة املوقع الذي يمتاز بالطابع
الرتاثي .

المستشفى المركزي بربيدة

إحصــاءات
كشــفت
املديريــة العامــة للشــؤون
الصحيــة بمنطقــة القصيم،
أعــداد العمليــات الجراحية
بمستشــفيات املنطقة ،حيث
بلغــت  27606عمليات خالل
العام املايض .2017
وبحســب مســاعد املدير
العــام للتخطيــط والتطوير
باإلنابة حمدي الرشيدي ،فإن
اإلحصاءات الحديثة أوضحت
أن العمليــات الجراحيــة
املفتوحــة بلغــت 24591
عملية ،فيما كان عدد العمليات
الجراحيــة باملناظــر 2324

عملية جراحيــة ،كما أظهرت
اإلحصاءات أن عدد اإلجراءات
باملناظري داخل غرف العمليات
للفــرة نفســها  25عملية،
فيما بلغ عددهــا خارج غرف
العمليــات  20عملية جراحية،
وبلغ عدد اإلجراءات الجراحية
خارج غــرف العمليات 646
عملية.
وأشار الرشــيدي إىل أن
الشؤون الصحية توثق جميع
اإلحصاءات إلكرتونيا ً ومرتبطة
بجميع املنشآت الصحية وسط
تدقيــق ومراجعــة من جانب
إدارة اإلحصاء.

هيئة القصيم تعقد اجتماعها الرابع
لرؤساء الهيئات بالمنطقة

مدير مطار األمري نايف :شبابنا أبدعوا بمعرض القصيم للكتاب
صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل
بن سعود بن عبدالعزيز أمري
منطقــة القصيــم ،للمعرض
عىل األصعدة كافة».

المجالد خالل زيارته للمعرض

ّ
بي مدير عام مطار األمري
نايف بــن عبدالعزيز الدويل
بالقصيــم محمــد املجالد،
أن معرض القصيــم للكتاب
واكبــه نجاحــات وأصداء

مثالية وملموسة نتيجة الدعم
واالهتمام مــن حكومة خادم
الحرمــن الرشيفــن امللك
سلمان بن عبدالعزيز -حفظه
الله ،-لنــر الثقافة والعلوم

واملعارف يف املجتمع ،وتمكني
الشــباب واملفكرين واملثقفني
لالطالع عىل آخر املســتجدات
الثقافية».
مشــيد ا ً بمتابعــة ودعم

وأكد املجــاد أن النجاح
الكبري الــذي حققه املعرض
جاء ثمــرة لجهود شــبابية
ســعودية خططت فأبدعت»،
مشــيد ا ً بــدور دور النرش
املشــاركة يف املعــرض،
وبمشاركة الجهات الحكومية
التي عملت عــى نقل مختلف
أنشــطته الثقافية ،مؤكد ا ً أن
حجم املبيعــات املعلن يعطي
داللــة واضحــة عــى تميز
املعــرض والحــراك الثقايف
الذي تشــهد منطقة القصيم،
آمال ً أن يحقق املعرض أهدافه
املأمولــة التي يصبــو إليها
الجميع».

هيئة القصيم

عقد فرع الرئاســة العامة
لهيئة األمر باملعروف والنهي عن
املنكر بمنطقة القصيم االجتماع
الرابع لرؤساء الهيئات واملراكز
باملنطقــة  ،بحضور مســاعد
مدير عام الفرع الشــيخ محمد
بن عبدالرحمن النوشان  ،وذلك
بقاعة فندق موفنبيك بربيدة .
ويأتي اللقــاء انطالقا من
توجيهات معــايل الرئيس العام
لهيئة األمــر باملعروف والنهي
عن املنكر الدكتور عبدالرحمن

بن عبدالله الســند عىل رضورة
تفعيــل األدوار امليدانية للهيئة
خاصة مــا يتعلــق بالجانب
الوقائــي والتوجيهي والجانب
امليداني عىل حد سواء بالتعاون
مع الجهات املختصة.
وخرج اللقاء بعدة توصيات
مهمــة التي تصــب يف جانب
تفعيل العمل امليداني بشــقيه
الوقائــي والتوجيهي إضافة إىل
الجانب التوعوي .
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التعليم
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أمري القصيم يدشن مجمع «األمري فيصل بن مشعل بن
سعود للموهوبني» بربيدة
أشاد صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم ,بالخطوات التي
يشــهدها قطاع التعليم يف عموم
الوطن  ،وفق التوجيهات السديدة
من خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وسمو ويل عهده  -حفظهما الله
  ،واملتابعة الحثيثة واملستمرةمن قبل معايل وزيــر التعليم ،
مبديا ً ســموه فخــره واعتزازه
بجهود مدير التعليم باملنطقة وما
يبذله مديري التعليم باملحافظات
جميعهم من جهود تأخذ بأيدي
أبنائنا إىل منارات التقدم  ،معربا ً
عن شــكره وامتنانه وأن يحمل
رصح من رصوح التعليم اسمه
 ،مؤكدا ً أهميــة ما ينتج عنه من
مخرجــات ُ
تصــب يف مصلحة
الطالب والطالبات .
ولفت ســموه االنتباه إىل أن
التعليم هو إحدى ركائز التنمية

ختام منافسات رسل السالم للتميز
الكشفي لألشبال على مستوى
المملكة بتعليم عنيزة

من برامج المنافسات
األمري فيصل بن مشعل خالل القاء تحية الكشافة

والتطــور يف هذه البالد  ،وأن ما
تخصصه الدولة بنســبة 27%
من ميزانيتها لقطاع التعليم يدل
داللة واضحة عىل أن التعليم هو
الهدف األسايس لتطوير وتنمية
البالد  ،التي نرى كل يوم تقفز إىل
درجات عليا متقدمة يف تصنيف
الدول يف الحــرص عىل التعليم
ومخرجاتــه  ،مشــددا ً أهمية
التوعيــة وخصوصــا ً يف املجال

الفكري  ،مشــيدا ً بما يراه من
تقدم ملحوظ يف عملية التحصني
الفكري يف التعليم باملنطقة.
جــاء ذلك خالل تدشــن
سمو أمري منطقة القصيم اسم
"مجمع األمري فيصل بن مشعل
بن ســعود للموهوبني بربيدة"
عىل مجمع املوهوبني املتوســط
والثانوي للبنني  ،بحضور وكيل
وزارة التعليم األمني العام إلدارات

التعليم الدكتور راشــد الغياض
 ،ووكيل الوزارة لشؤون املباني
املهندس يونــس الرباك  ،ومدير
عام املوهوبني بالوزارة الدكتور
عبدالله العفيــص  ،ومدير عام
تعليم القصيــم عبدالله الركيان
 ،ومساعده للشــؤون املدرسية
عبدالرحمــن الصمعاني ,وعدد
من القيــادات التعليمية باإلدارة
العامة للتعليم باملنطقة.

«العيسى» يلتقي قيادات العمل التعليمي للوقوف
على استعدادات العام الدراسي الجديد
يلتقي معــايل وزير التعليم
الدكتور أحمد بن محمد العيىس
األحــد 1439 / 6 / 23هـــ
وملدة يومــن متتاليني قيادات
العمــل الرتبــوي والتعليمي
باململكــة واملكــون من وكالء
وزارة التعليم  ،ومديري إدارات
التعليم بمناطــق ومحافظات
اململكة وذلك يف اللقاء الســنوي
الذي تعقده الوزارة وتستضيفه
هــذا العــام إدارة التعليــم
بمحافظة ينبع .
ويتناول اللقاء يف يومه األول
اســتعدادات اإلدارات التعليمية
للعام الــدرايس املقبل /1439
1440هـ  ،ونظامــي "نور"
و"فارس" واالســتثمار األمثل
للمخصصــات واالعتمــادات
املالية  ،وآليات تعليق الدراســة
وتطويرها  ،ومبادرات برنامج
هارفارد البنــك الدويل لتطوير
القدرات الرتبوية .
فيمــا يتخلل اليــوم التايل
للقــاء ( )6جلســات أبرزها
تطبيــق نظام املقــررات عىل
جميع املدارس الثانوية  ،وواقع
ومســتهدفات تطبيق الرياضة
يف مدارس البنات  ،وتشــغيل
املدارس الجديــدة  ،والتحول
الرقمــي ( بوابة املســتقبل) ،
كما سيكشــف اللقاء عن خطة
الوزارة لضم املدارس الصغرية
 ،ويســتعرض أبرز التحديات
والحلول التــي تواجه مرشوع
النقل التعليمي .

صحيفة
جامعة
القصيم

أعلــن ذلك األمــن العام
إلدارات التعليم الدكتور راشــد
الغياض مشريا ً أن اللقاء سيعقد
حلقة نقــاش تجمــع قيادات
العمل التعليمي بوزير التعليم ،
موضحــا ً أن اللقاء يأتي ملواكبة
تطلعات القيادة الرشــيدة فيما
توليه من اهتمام ودعم بالتعليم
وتطويره وتحســن فاعليته ،
وتحقيق توجهــات الوزارة يف
بناء االستعداد الفاعل املستدام
 ،وتجهيز بيئات التعليم والتعلم
املتقدمة .
وتوقــع الغياض أن يخرج
املجتمعون بعدد من التوصيات
النوعية والتي سيتم العمل عىل
تبني مخرجاتها ضمن برنامج
التحول الوطني  ،باإلضافة إىل
ما سيتضمنه اللقاء من جلسات
وورش عمــل تركز عىل جوانب
التطوير املهني وتؤطر لسياسة
التعليم باململكة .
من جهته أكــد مدير عام
التعليم يف محافظة ينبع الدكتور
محمد عبدالله العقيبي جاهزية
إدارة التعليــم الســتضافة
اللقاء الــدوري لقيادات العمل
الرتبوي والتعليمــي باململكة
مشيدا ً باألدوار التكاملية التي
تقوم بهــا الــوزارة لتطوير
العمــل التعليمــي من خالل
إقامة هذه اللقاءات التي تهدف
لتجويد املخرجــات  ،وتطبيق
أعىل معايري الدقة واملواصفات
املهنية .

اختتمت مؤخرا ،منافسات
رسل الســام للتميز الكشفي
ملرحلــة األشــبال والتــي
اســتضافتها إدارة التعليــم
بعنيزة ،واســتمرت عىل مدى
ثالثــة أيــام ،بقاعة الشــيخ
محمــد الذكري بــإدارة تعليم
عنيزة ،بحضور محافظ عنيزة
عبدالرحمن بن إبراهيم السليم،
ومديــر تعليم عنيــزة محمد
الفريح ،ومدير النشاط الكشفي
بالوزارة مجدي الصبيحي.
وكــرم محافــظ عنيزة
الجهات الداعمة ملنافسات رسل
السالم ،كما توج الفرق الفائزة
يف املنافسات حيث جاءت النتائج
عىل النحــو التايل :أول ا :حصل
عــى املراكز الخمســة األوائل
بجائــزة املهارات الكشــفية :
املركز األول :تعليم صبيا ،املركز
األول مكــرر :تعليــم عنيزة،
املركز الثانــي :تعليم عفيف،
املركز الثالــث :تعليم الحدود

الشمالية ،املركز الرابع :تعليم
الرس.
كمــا حصل عــى املراكز
الخمســة األوائــل بجائــزة
املبــادرات املجتمعيــة :املركز
األول :تعليــم مكــة املكرمة،
املركــز الثاني :تعليــم حائل،
املركز الثالث :تعليم اإلحســاء،
املركــز الرابع :تعليم عســر،
املركز الخامــس :تعليم وادي
الدوارس.
وجاء يف املراكز الخمســة
األوائــل عىل مســتوى اململكة
الحاصلني عىل جائزة فرســان
التميز :املركز األول :تعليم مكة
املكرمة ،املركــز الثاني :تعليم
عســر ،املركز الثالــث :تعليم
صبيــا ،املركز الرابــع :تعليم
اإلحساء ،املركز الخامس :تعليم
حائل ،حيث بلغ عدد املشاركني
يف املنافسات أكثر من  200شبل
من أشبال الكشافة من مختلف
اإلدارات التعليمية يف اململكة.

إدارة تعليم الجوف تنفذ مشروع
«قيادة آمنة»
نفــذت اإلدارة العامــة
للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة
يف إدارة التدريــب الرتبــوي
واالبتعاث " بنــات" اليوم ،
برنامج " قيادة آمنة ".
ويهــدف الربنامــج إىل
تزويــد منســوبات التعليم
بأدبيــات القيــادة اآلمنــة
للمركبات ،واإلملــام بعنارص
الســامة املروريــة  ,واتباع
إرشادات الســامة املرورية
وقواعــد القيــادة اآلمنة ،إىل
جانب التعــرف عىل عالمات
وإشــارات املرور ودالالتها،
إضافة إىل التهيئة النفســية
واالجتماعية لقيــادة املركبة
بأمان.
وبينــت مديــرة إدارة
التدريب الرتبــوي واالبتعاث
"بنات" لطيفــة بنت إبراهيم
الخليــف أن التدريب عىل هذا
املــروع رضوري من أجل
تحســن مســتوى السالمة
املرورية.
من جهتها أوضحت مدربة

املرشوع فاطمة الضويحي أن
الهدف من املرشوع إكســاب
شــاغالت الوظائف التعليمية
واإلدارية وطالبــات الصف
الثالــث ثانــوي االتجاهات
الالزمــة لتحقيق الســامة
املروريــة والتهيئة بتزويدهن
باملهــارات الرضورية بقيادة
املركبات ،وأول املســتفيدات
من الربنامج منســقات األمن
والســامة يف املــدارس لنقل
األثــر يف تعزيز الســلوكيات
اإليجابية لقيادة املركبات .
وأفــادت أن التدريــب
ســيكون يف الجانب النظري
من خالل العديد من األنشطة
والتطبيقــات االفرتاضيــة
 ،وترتكــز املحــاور يف أداب
وقواعد الســر عىل الطريق،
والعوامل املؤثرة عىل اإلدراك
ومعالجة املعلومات ،والسياقة
اآلمنة خالل الظروف املختلفة،
والتفاعــل اإليجابــي مــع
السلوك العدواني ،والجزاءات
واملخالفات املرورية.

صحيفة
جامعة
القصيم
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�كرم طالب الصيدلة الفائزي�ن
جامعة الطائف ت ّ
بالمركز األول في مؤتمر «دوفات »2018

مدير الجامعة في صورة جماعية مع الطلبة المكرمني

كــ ّرم معايل مديــر جامعة
الطائــف الدكتور حســام بن
عبدالوهاب زمان أمس ،وفد كلية
الصيدلــة الفائــز باملركز األول
يف املشــاركات العلمية والبحثية
والتعريفيــة وأربــع جوائــز
مرموقة ،ضمــن فعاليات الدورة
الـ 23من مؤتمر ومعرض دبي
الدويل للصيدلــة والتكنولوجيا
"دوفات ."2018
وأعرب معــايل مدير جامعة
الطائــف عن شــكره وتقديره
لعمادة الكلية وهيئتها التدريسية،
وفخــره وتقديــره للطــاب
والطالبات املتميزين بمشاركاتهم،
مؤكدا ً أن ما حققــوه من تفوق
وتميز خــال املؤتمــر يعكس
الصــورة اإليجابيــة البناءة عن
الجامعة وطالبها ،وفق ما رسمته

مبادرة "الطائف من جديد".
وشارك طالب كلية الصيدلة
بجامعــة الطائــف يف املؤتمر
بـ 23ورقة بحثية ،اشتملت عىل
محارضات ونقاشات وملصقات
علمية تحتوي أبحاثا وابتكارات
صيدالنية ،تقــدم الحلول للكثري
من التحديات ،وتســهم يف تنمية
وتطويــر املجتمعــات وخدمة
البرشية.
وأشــار عميد كلية الصيدلة
ماجد الدكتــور الربيعان ،إىل أن
االبتكارات املقدمــة من الطالب
جاءت نتاجا ً ملبــادرة "الطائف
تبتكــر" ،التي انطلقــت بدعم
معــايل مدير جامعــة الطائف،
وأن هذه املبادرة تجســد توجه
جامعة الطائــف لتفعيل الدور
التنمــوي ملحافظــة الطائف يف

جميع املجاالت ،الســيما العلمية
واملعرفية ،عرب مبادرتها "الطائف
من جديد".
وشــمل التكريــم الطالب
الفائزيــن ،من خــال البحوث
املقدمة ،وهم الطالب عبدالعزيز
الزهراني ،ونواف باوزير ،ريان
خوتاني ،الحاصلــن عىل املركز
الرابع عن أفضــل ملصق علمي
باملؤتمــر ،والطالبان إحســان
الصيني وخالد القريش ،الحاصلني
عىل املركز التاسع.
كما شــمل التكريم كالً من
الطالبة رهف حمدان الطويرقي،
أمينة الطلحي ،وبشاير القريش،
رنا الشهري ،املشاركات يف املؤتمر
بملصقات علمية ومشــهد تمثييل
يتناول تعليــم الطرق الصحيحة
الستعمال األدوية.

جامعة الملك خالد تعتمد  10برامج أكاديمية مع المركز
الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
وقعت جامعة امللك خالد اليوم
اتفاقية تعاون لتنفيذ مشــاريع
االعتماد الربامجي مع هيئة تقويم
التعليم ممثلــة يف املركز الوطني
للتقويم واالعتماد األكاديمي ،وذلك
بمقر الجامعة يف مدينة أبها .
ووقــع االتفاقية معايل مدير
الجامعــة الدكتــور فالح رجاء
الله الســلمي ،واملدير التنفيذي
للمركز الوطني للتقويم واالعتماد
األكاديمي الدكتور أحمد بن يحيى
الجبييل ،بحضور عدد من مسؤويل
الجامعة واملركز .
وتتضمــن االتفاقية االعتماد
الربامجــي لعرشة مــن الربامج
األكاديميــة املختلفــة للجامعة
تشمل برنامج طب وجراحة الفم
واألسنان ،وبرنامج الصحة العامة،
وبرنامج علم التمريض ،وبرنامج
االشعة التشــخيصية ،وبرنامج
العالج الطبيعي ،وبرنامج أصول
الدين ،وبرنامج الرشيعة ،وبرنامج
اللغة اإلنجليزية ،وبرنامج رياض
األطفال ،وبرنامج املحاسبة .
ويشــمل توقيع العقد إجراء
العملية التقويميــة وفق معايري
ومواصفــات املركــز الوطني
للتقويم واالعتماد األكاديمي بهيئة

التعليم

جانب من توقيع الربامج

تقويم التعليم ،مع عقد الدورات
التدريبية الالزمة ملنسوبي الجامعة
والربامج ،وتقديم جميع الخدمات
اإلدارية  ،والدعم واملساعدة الفنية
التي تتطلبها العملية التقويمية.
وبهــذه املناســبة قــال
الدكتــور أحمــد الجبييل :إن
هذه االتفاقية تأتــي ايمانا ً من
املســؤولني بجامعة امللك خالد
بأهمية االعتماد االكاديمي لكافة
برامجهــا ،وادراكا ً منهم لألثر
اإليجابي الذي سيتحقق لربامج
الجامعة التي ســيتم اعتمادها
عىل الجامعة والكليات واالقسام
وأعضاء هيئة التدريس والطالب،
وتطوير مخرجاتهــا التعليمية

والبحثية بما يســهم يف تحقيق
رؤية  ، 2030وتلبية االحتياجات
الوطنية .
وأكد أن هــذه الخطوة تعد
امتداد ملا حققتــه جامعة امللك
خالد من قفزات نوعية ســابقة
حفاظــا ً عىل مكانتهــا العلمية
وعملها عىل التطوير الدائم ،فقد
ســبق ان حصلت الجامعة عىل
االعتماد املؤســي العام املايض
1438هـــ  ،إضافة إىل توقيعها
عقود اعتماد  6برامج أكاديمية
ً
سابقا وهي  :برامج الطب ،إدارة
األعمال ،علوم الحاسب ،هندسة
الحاسب ،الهندسة امليكانيكية،
والهندسة املدنية.
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جامعة األمرية نورة تبادر بدعم وتطوي�ر الت�كنولوجيا
في مجال األعمال
أقامــت جامعة األمرية نورة
ممثلــة بكليــة اإلدارة واألعمال
وبرنامج الرشاكــة الدولية مع
جامعــة مدينة دبلــن ()DCU
بالتعاون مع عمادة خدمة املجتمع
والتعليم املســتمر أمس مبادرة
املوهبة الســعودية بني التقنية
واألعمال تزامنًا مع اليوم العاملي
للمــرأة بحضور عميــدة الكلية
الدكتورة تغريد السديس.
وهدفــت املبــادرة إىل دعم
وتطويــر التكنولوجيا وتوضيح
مفهومهــا العــام وتأثريها عىل
األعمــال التجاريــة يف اململكة،
التي تعد مطلبا ً أساسيا ً يف ريادة
األعمال ،كما تأتي مبادرة املوهبة
الســعودية بني التقنية واألعمال
متزامنة مع رؤية  2030وخطة
التغري ،سعيًا لنرش الوعي املتعلق
بها.
وأوضحــت عميدة الكلية أن
املبادرة تعني باملوهبة السعودية
وتربط بني التقنيــة واألعمال،
وتســاعد الفتاة الســعودية يف
كيفية االســتفادة من التقنية يف
مجال األعمــال ،وأنها تنطلق من
الشعور باملســؤولية املجتمعية

جامعة األمرية نورة

يف توجيــه الطالبــات إىل ريادة
األعمال وربطهم بها ،ســواء من
خالل القطاع الخاص أو القطاع
الحكومي ،ومن هنــا أتت فكرة
املبادرة وورش العمل املصاحبة
لهــا لتقديم أفضل املمارســات
وإرشــادهن يف كيفية استخدام
التقنية يف مجال األعمال.
الجديــر بالذكــر أن هذه
املبــادرة والــورش التابعة لها
تساهم يف تحقيق املعيار الحادي
عرش من معايري االعتماد املؤسيس
بالجامعات الســعودية واملعني
بعالقــة املؤسســات التعليمية

باملجتمع  ،كما تحقــق التكامل
بني الكليــات يف تقديم الخدمات
املجتمعية ،وترجــع أهميتها إىل
إبراز الجهود التي تقدمها جامعة
األمرية نورة بنت عبدالرحمن يف
مجال تمكني املرأة لتنمية مواهبها
وتفعيل دورهــا للحصول عىل
الفرص املناســبة واإلســهام يف
تنمية املجتمــع واالقتصاد ،كما
تحقــق املبادرة غايــة الجامعة
االسرتاتيجية التي تتمثل يف تزويد
الطالبــات باملهــارات لتحقيق
نجاحهن يف الحيــاة والعمل عن
طريق توفري بيئة تعليمية مبتكرة.

يدشن برامج ومبادرات «البحث
مدير جامعة بيشة
ّ
العلمي»
ّ
دشــن معايل مدير جامعة
بيشــة الدكتور أحمد بن حامد
نقادي  ,أمــس  ،فعاليات يوم
البحث العلمــي األول باملرسح
الجامعــي ،بحضــور عــدد
مــن األكاديميــن والباحثني
واملتخصصــن مــن داخــل
الجامعة وخارجها ،وذلك ضمن
جهود الجامعــة لدعم البحث
العلمي وتعزيز رؤية الجامعة
املســتقبلية يف تحقيق الريادة
العاملية والرشاكة املجتمعية بما
يتوافق مع رؤية اململكة .2030
وأكــد الدكتــور نقادي
عناية الجامعة بمجال األبحاث
العلميــة ودعمهــا للربامــج
واألنشطة التي تحقق األهداف

االســراتيجية يف هذا الشأن,
داعيا ً جميع منسوبي الجامعة
إىل االســتفادة مــن مبادرات
عمادة البحــث العلمي والتي
تخلق تنافســا ً علميــا ً رشيفا ً
يســهم يف الريــادة العلميــة
وتشجيع الباحثني عىل اإلبداع
واالبتكار.
من جانبــه أوضح وكيل
الجامعــة للدراســات العليا
والبحث العلمي الدكتور مهدي
القرني ،أنه تــم تبني خططا ً
اسرتاتيجية تسعى من خاللها
الجامعــة لتكون مؤسســة
رياديــة وإبداعيــة يف مجال
تحقيــق التنميــة والعمل عىل
ترســيخ ثقافة البحث العلمي

وتعزيز قيمه وأخالقياته ،من
خالل دعم الباحثــن وحثهم
عىل اكتساب املعرفة التي تسهم
يف بناء املجتمــع وإثراء حقول
العلوم املختلفة مســتفيدة من
التجارب الناجحــة للجامعات
السعودية وغريها التي سبقتها
يف هذا املجال.
وبني عميــد عمادة البحث
العلمــي بالجامعــة الدكتور
مســفر الخثعمي ،أن العمادة
تهــدف إىل مــد خدماتها إىل
املجتمع املحــي بقطاعيه العام
والخاص عرب مخرجات علمية
تعاقديــة واستشــارات فنية
متقدمــة تســتهدف تطوير
مؤسساته وحل مشكالته.

مدير الجامعة يستمع إلى شرح عن أحد الربامج
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أهمية الت�ثقيف الصحي

رؤية  2030جزء منا ونحن جزء منها
د .فاطمة سحاب الرشيدي
أستاذ مشارك علم النفس
الرتبوي بكلية الرتب�ية

أطلقت دولتنــا العظيمة
بحكامنــا ووالة أمرنــا
حفظهــم الله رؤيــة اململكة
 ٢٠٣٠ورســمت من خاللها
أهدافا وآمــاال لصالح البالد
واملواطنني.وبدأت رعاها الله
يف تلك املسرية.
وكنت أقف كثــرا أمام
هذه الرؤية ألسأل نفيس  :ما
دوري ودورك ودورنا جميعا
لترسيع تلك العجلة ؟
هــل نحــن كمواطنني
نجلــس عىل مقاعــد انتظار
النتائج !
بالطبع ال ! نحن جزء من
تلك الرؤية وهي منا  .كل منا
صانع قرار و منتج ومشارك
يف مجاله! مــاذا قدمنا لنجاح
الرؤية ! كيف أكــون عامل

نجاح لها!
يجب أن تكون هذا األسئلة
نصب أعيننا يف جميع أمورنا،يف
تربية أبنائنا عىل الوالء واالنتماء
للديــن والوطــن لجعلهــم
يستشــعرون عطاء الدولة و
يكونون نبضها ورشيانها.
كذلك يف أخطر وأهم مهمة
وهــي مهمــة األنبياء،مهمتنا
كأعضــاء هيئــة تدريس يف
الجامعــات حــن أدرك أني
مســؤول أمام اللــه ثم وطني
عن هذه العقول وهذه األرواح
التي تقيض معي جــ َّل وقتها
وتســمع مني ماال تسمع من
سواي،تدرك أن كالمي حقائق
مسلمة ال شــك فيها فأنا أستاذ
يف مجايل! يجب أن ندرك تمام
اإلدراك أن العطاء وتغيري البنية
الفكرية للطلبة ليست من املادة
! بل من مقدم املادة ! نعم ..حني
نستشعر أن الوطن ينتظر نتاج
تعليمنا ،نتاج جهدنا يف صناعة
العقول واالتجاهات

الشباب واهتماماتهم!.
عبداهلل العواد
كلية العلوم واآلداب
بعقلة الصقور

إن اختــاف الطموحــات
واالهتمامــات وتفاوتها بني الحني
واآلخــر يعود لسلســلة العادات
واملمارســات التي جرت يف مسرية
هذا اإلنســان ،ولعل تقــدم األيام
وتطــور التكنولوجيا التي جعلت
العالم بني أيدينا لها األثر البالغ عىل
حياتنا..
وســأتحدث عــن زاويــة
االهتمامــات لدينــا وباألخــص
اهتمامات الشباب اليوم  ،يا قارئ
املقال :إن شباب اليوم واهتماماتهم
ناتجة عن صحة يرافقها فراغ وعن
غياب تام لتكاتف املجتمع فاملشهور
أصبح مشــهورا ً بســبب ترصف
سخيف أضحك به بعض الشباب ،
وأصبح نجما من نجوم الكوميديا
بال هدف وال لون وبال احرتام!!
إن ذائقة االختيار والسعي الدائم
خلف هوس الضحك جعل منا شبابا ً
يعيشــون لحظات فراغهم بفراغ
واملجتمع يتوسد عذر ( أنا مشغول!!
) فأصبح الواحد منهم منغلقا عىل
نفسه باحثا ًعن هواه وعن اهتماماته
الخاصة تــاركا االهتمامات العامة
عىل الفراش تحترض أين الشــاب
املسلم الذي هممه تعانق السحاب
والذي لو أراد أن يزيح الجبال حجرا ً
حجرا ً ألزاحها  ،ولنا يف التاريخ عرب
ومشــاهد فعندما أراد التتار غزو
املسلمني أرســلوا جاسوسا ً لبالد
املســلمني ليعرف أحوال املسلمني
واهتماماتهــم  ،فعندما دخل بالد
املسلمني وجد شاب يف الرابعة عرش
من عمره ينظر إىل القمر  ،فقال له
بماذا تفكر؟

قال أفكر بأي يشء أخدم فيه
أمتي  .فرجــع إىل قيادته منصدما ً
لوهله ,ومتعجبــا ً من همة تعانق
السماء ,فقالوا إذا هذه اهتمامات ابن
الرابعة عرش من عمره فكيف بمن
أكرب منه عمرا؟
فتأجل الغزو لفرتة مع وجود
حلــم التتار لغزو بالد املســلمني
فأرسلوا ( مرة أخرى) الجاسوس
لذات السبب ،فوجد شابا ينظر إىل
القمر فقال له بماذا تفكر؟
قال الشاب إني محتار بمطلع
قصيدة غزليــة أهديها لحبيبتي،
فعاد الجاسوس ومعه الخرب السعيد
وغزو بالد املسلمني فعندما تحولت
االهتمامات من عامــة إىل خاصة
اختلفت النتائج وأصبحت عالة عىل
أصحابها ،بالله عليكم أين شبابنا
اليوم؟
اســألوا املقاهي عن معاناتهم
وتحطم أحالمهم وتدني مســتوى
تفكريهم وثقافتهم ،تبدلت أحالمهم
فأصبح الشاب طموحه ال يتعدى
حدود أنفه  ،واملجتمع ال يقرص يف
تكسري مجاديف األمل وحجب نوره
الضئيل!
ولكن ،أعلل النفــس باآلمال
أرقبها ..ما أضيق العيش لوال فسحة
األمل! البد من فجر جديد يطل علينا
فيلقي تحية اإلجالل ويجمع شعاع
الشمس فيكون ضياء أمتنا ،ليتغري
حالنا وتتغري طموحاتنا واهتماماتنا
 ،ونفكر يف النتائج وماذا سنجنيه من
هذه االهتمامات؟!
همســة :الفجر قريب بإذن
الله ,وشــبابنا هم من سيعيدون
لواء أمتنا ،بطموحهم وهمتهم التي
تعانق القمم فقط ..يحتاجون لوقفة
تساندهم يستطيعون فيها الوقوف
عىل رأس الهرم!

صحيفة
جامعة
القصيم

ســنكون فعال مــن أقوى
العوامــل املرسعة لعجلة نجاح
الرؤية.
ستكون محارضاتنا مصنعا
لشباب عليه يقوم الوطن.ولكي
ننجح يجب أن تســر خطانا
وفق خريطة ركازها:
 خطط وسياسة وأهدافالدولة.
 خطط وسياسة وأهدافالتعليم.
 موادنــا التي تشــكلخيوط نســيج فكر الشــباب
فيجــب أن توظــف كل مادة
وكل محارضة لبنــاء وترتيب
لبنات تلك العقول ،فنخرج عن
العمل ( كمصدر رزق و ضمان
اجتماعي ومجرد مهنة) إىل أنها
أمانة عظمى و هواية فنان يهتم
بكل تفاصيلها .
مثلما ننتظــر من الرؤية ،
هي تعول علينا بجزء كبري من
نجاحها فإن كانت هي العضو
فنحن الوظيفة!

يوسف الحميد
كلية الصيدلة

إن نجــاح الخطــة
العالجيــة للمريض وتحقيق
أفضل نتائج صحية وتفادي
األعــراض الجانبيــة مــن
العــاج من أهم ما يســعى
جميــع مقدمــي الرعايــة
الصحيــة إىل تحقيقه ،فلكل
من مقدمي الرعاية الصحية
دور لتحقيق هــذا الهدف،
والدور املشــرك فيما بينهم
يتمثــل يف التثقيف الصحي،

ولعيل أتطــرق يف هذا املقال
عن دور الصيديل بني مقدمي
الرعايــة الصحية يف التثقيف
الصحي للعامة.
دور الصيــديل ال ينحرص
فقــط يف رصف العــاج
للمريــض ،بل يمتــد دور
الصيديل مــن تحضري الدواء
وعمل األبحــاث الالزمة عىل
الــدواء ومراقبــة األدوية
للتأكد من ســامتها والتأكد
مــن الجرعــات املرصوفة
والكمية املناســبة وتعارض
األدويــة مع أدويــة أخرى
أو مع األغذيــة أو مع بعض
األمــراض حتــى يصل إىل
مشــاركة الفريق الطبي يف
تحديــد العــاج والجرعات
املناســبة للمريض ومتابعة
تحســن حالــة املريــض
باإلضافــة إىل تثقيف املرىض
والعامة عن استخدام العالج،
إن تثقيــف الصيديل للمرىض
والعامة عن استخدام العالج

معارضات دون ت�أشرية
أ .ابتسام منصور العمرو
كلية العلوم واآلداب
بالنبهانية

تضيع السفن
تتالطم األمــواج وتلتهم بني
مدها وجزرهــا الجُ زر  ..هذا ما إن
تهيج عواصف البحر ..
إن كان الربان عرش فكيف لها
أن تسري السفينه
وذكر يف املايض قصص تملؤها
العبريه ..
تخنقها رس الحصيله ..
فال غنائم وال مدائن تشــهد
للحــرب العســره  ..فوطن أهله
التهموه دون حريه ..
وعشائر تنازعت يملؤها حب
القبيله ..
وألوان تشــكلت بني أعينهم
وأصبحت كمد البصريه ..
فحكمة الحكيم يف عرصنا مداد
للجاهليه ..
وحرية املحارب يف عرصنا غبن
وقتل ومعارضات دون تأشريه ..
ومن بني األمواج شهدت أجمل
سفينه ..
ربانها واحــد ونظره عىل جم
القبليه ..

فوطنه اليــوم يحتفل ألجمل
مسريه
سبع وثمانون عاما من الفخر
سجلت يف مجلدات البطوله ..
وسبع وثمانون عاما من الحب
سجلته شوارع املدينه ..
وسبع وثمانون عاما احتفلت
به الرشقيه قبل الغربيه ...
وغنت به نجد اوسط الوسطيه
..
وجددت الحب والوالء والفخر
الجمل بيعه ..
ونادى بها الجنوب والشمال
من أوج فجوات الحرب العصيه ..
فياوطني أبطالك اليوم تتغنى
بك ولو كانت عىل حدود املوت ..
وتشهد لك يا أجمل علم سطر
فيه شهادة العفه والرشف وامللك ..
ويامليك لك نحن ومعك نحن
وسنبقى لك عىل مداد العمر ..
فال شورشاتهم وال قاداتهم وال
تحركاتهم تزعزع فني االمن ..
فصغري الدار اليوم قبل كبريه
يناشد عاش سلمان عاش سلمان
فيا أعظم حب تشهده مجاالت
القصيده..
ويســقط أعظــم معزوفات
املوسيقى ..

بالطريقة الصحيحة وتقديم
املعلومات الكافية لهم والتي
يحتاجونهــا عــن أدويتهم
يكون له دور كبري بإذن الله
يف تحقيق الغاية املرجوة من
العالج
كذلك عدم التزام املريض
بواحدة فقط مــن التعليمات
التــي يعطيهــا الصيــديل
للمريض قد يؤثر عىل تحقيق
الفائدة املرجــوة من العالج
أو قد يــر بصحة املريض
ســلبا ً ويزيد من مضاعفات
املرض أو قد يؤدي إىل ظهور
بعض األعراض الجانبية من
العالج ال سمح الله.
فكيف بمن يستلم عالجه
بــدون الحصول عــى جملة
تثقيفيــة واحدة ،وهي كثرية
الحدوث غــر إدراك ألهمية
املعلومــات التي ســيحصل
عليهــا مــن الصيــديل عن
أدويته.

الصيدلة اإللكرتونية
وأما عن لوحات الفن العريق
فهو أجمل تفاصيله ..
إنه وطني أجمل بقاع العالم يف
عيني ..
يــا من يحمــل يف غربه قبلة
املسلمني ..
وقرب محمد صــى الله عليه
وسلم قدوة العاملني ..
وحكمة الرجال وقوة األصالة
رغم الفجور ..
وعفة النســاء وقوة التمسك
باملبادئ عىل مدى العصور ..
تسجلك القصائد واملعزوفات
ولوحات الفن ..
ولكنك تبقى يــا وطني أكرب
بكثري من الكالم ..
وأصدق بكثري من الوصف ..
وأعبــق وأجمل مــا يمر عىل
مسامعنا ..
رددي الله أكرب يا موطني ..
ولتنام عيناك يا مليك ..
فشعبك اليوم ينثر للعالم أجمل
روابط الحياة ..
ويثبت للحاقدين أقوى عالقات
املجتمع ..
فروحنا بك تسمى يا وطني ..
اللهم احفــظ لنا وطننا ووالة
أمرنا وأدم علينا األمن ..

فراس سليمان الراجحي
كلية الصيدلة

الصيدلية اإللكرتونية هى الصيدلية
التى تســتعني باألدوات و الوسائل
التقنيةوالتكنولوجيةلتحقيقأهدافها
وإنجاز أعمالها بقدر أعظم من رسعة
األداء ودقة العمل.
ويسهم تطبيق الصيدلية اإللكرتونية
يف تقليل نسبة األخطاء الدوائية ألقىص
حد ،وتقليل الوقت والجهد املبذول،
وتخفيف العبء عىل طاقم التمريض
من مراجعة الصيدلية الستالم الدواء
لكل مريض ،وإعطاء املريض أدويته
يف مواعيدها املحددة بدون أي تأخري.
كما يتميز النظــام بتمكني الطبيب
والصيديل من االطــاع عىل التاريخ
الدوائــي الكامل للمريض باإلضافة
إىل توفري الدقــة يف عملية الوصف
العالجي.
كما يقوم النظام بتنبيه الطبيب ألي
مداخالت دوائية ،ويوضح الجرعات
املســموح بها وازدواجيــة األدوية
املوصوفة ،ويســهم كذلك يف تمكني
الطبيب من توثيــق املعلومات عن
حساسية املرض تجاه بعض أنواع
األدوية واألغذية.

صحيفة
جامعة
القصيم

الصيدلي والصيدلي
اإلكلينيكي

الرأي
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أرض القصيم
واحة خضراء
دالل نايف الفهيد
كليه العلوم واآلداب بربيدة

يعانــي العديــد مــن
البلــدان من مشــكلة تكاد
تكــون عامليــة تتمثــل يف
وجود تصحر ومســاحات
واســعة من األرايض الجافة
املتعطشة بســبب التأثريات
املناخيــة عليها أو بســبب
تعامل اإلنسان بها ما يؤدي
إىل ندرة الحياة النباتية فيها
وانخفاض اإلنتاج الزراعي.

رب�يعان صالح الماضي
كلية الصيدلة

يحمــل الكثــر منــا فكرة
تكاد تكــون قارصة عن تخصص
الصيدلة ...حيــث نعتقد أن عمل
الصيديل ال يتعــدى اإلرشاف عىل
مبيعــات األدويــة يف الصيدليات
األهلية...فعملــه أقــرب لبائــع
متخصص ...لكــن الحقيقة غري
ذلك فدور الصيديل ليس بمثل هذه
السطحية ،يمكن تعريف الصيدلة
اإلكلينيكيــة عىل أنهــا مجال من
مجاالت ممارسة مهنة الصيدلة يف
الهيئة الصحية ،حيث يقوم الصيديل
بعمله كعضو يف الفريق الطبي الذي
يُعنى باملريــض ،فيقوم بتطبيق
رؤيتــه الرسيريــة (اإلكلينيكية)
لضمان االستخدام الصحيح واآلمن
لألدوية.
إن هــذا الفــرع مــن مهنة
الصيدلــة دكتــور صيــديل
 PHARM-Dوالتــي ال تقل مدة
(الدراســة  /التدريب) للحصول
عليها عن سنتني بعد الحصول عىل
شهادة البكالوريوس يف الصيدلة،
تعادل مهنيا ً باملاجستري.ويتطلب
دراســات متخصصــة يف مناهج
الصيدلــة وتدريبــا ً مُنظماً ،لكي
يتمكن الطالب مــن الوصول إىل
الهدف املهني املطلوب.
ومن جانب إطار نظام الرعاية
الصحية ،الصيادلة الرسيرين هم
خرباء يف استخدام األدوية العالجية.
ويقومون بعمليات روتينية لفحص
تأثري الدواء عىل املريض ويقومون
بالتوصيــات الختيــار األدويــة
للمرىض وغريهم مــن العاملني يف
مجال الرعايــة الصحية كاألطباء.
فالصيادلــة الرسيرين هم املصدر
الرئييس للمعلومــات الصحيحة
عن األدوية ومصدر املعلومات عن
االســتخدام اآلمن للدواء ،ومعرفة
فعاليتهــا وتأثريهــا عىل املرىض.
والصيديل الرسيري يقوم باستقبال
جميــع استفســارات املرىض عن
الدواء .يف املايض كانت صالحيات
الصيــديل الرسيري محــدودة يف
املستشــفى والعيــادات الطبية
والجهات التعليمية .ومع ذلك فإن
الصيادلة الرسيرين يبذلون الجهد
يف أن يكونوا مصــدرا للمعلومات
الدوائية ومراجعــة قوائم األدوية
للمرىض وكل ذلك لتجنب األخطاء
الطبية يف املستقبل.

المضادات الحيوية في مؤتمر الصيدلة المجتمعية

د .خالدالجعلي
أستاذ مساعد بكلية الصيدلة
وصيدلي متخصص في عالج
األمراض المعدية بجامعة
الملك عبد العزي�ز بجدة

نوقــش يف مؤتمــر الصيدلة
املجتمعية الذي نجحت جامعة
القصيم ممثلة بكلية الصيدلة يف
تنظيمه بشــكل مُلفت موضوع
مقاومة املضادات الحيوية والتي
زادت بشــكل رسيع ومخيف يف
مملكتنا الغالية ،مــا يؤدي إىل
صعوبة عــاج األمراض املعدية
وزيادة املضاعفــات الصحية
والوفيات .قامــت األمم املتحدة
بتقدير ارتفاع نســبة الوفيات
إىل  ١٠ماليني يف الســنة يف عام
٢٠٥٠م إذا استمرت ممارسات
سوء االستخدام ونسبة املقاومة
يف االزديــاد الحــايل .ليس هذا
فحســب ،بــل لن يكــون من
املمكن إجراء كثري من العمليات

الجراحيــة وعالج مرىض األورام
الخبيثة وزراعــة األعضاء ألنها
جميعا تعتمد عــى بقاء فعالية
املضادات الحيوية..
بينت الدراســات الســعودية
يف العديــد من مناطــق اململكة
(الرشقية ،الرياض ،جدة ،املدينة
املنورة) أن أكثــر من  ٪٨٠من
صيادلــة املجتمــع يرصفون
املضادات الحيوية بدون وصفة
طبية.
بينت دراسات يف مدينتي الرياض
وجدة أن أكثر من نصف صيادلة
املجتمــع يرصفــون مضادات
بكتريية لعالج أمراض ســببها
فريوســات غالبا (كاإلســهال
والــزكام) ،والتي ال تســتجيب
أبدا لهــذه املضادات بل قد ترض
املرىض .كما وجدت دراســتان
بمدينتي مكة والرياض أن بعض
الصيادلة يرصفــون مضادات
حيوية لعالج ألم األســنان من
غري الرجوع لطبيب األســنان.
إضافة إىل ذلك ،وجدت دراســة
نرشت عــام  ٢٠١١أن أكثر من
نصف صيادلــة املجتمع رصفوا
مضادات حيويــة بدون وصفة
لعالج التهابات األذن الوســطى
عىل الرغــم من عدم قدرتهم عىل
فحص األذن للتأكــد من وجود
هــذه االلتهابات .مــن الجدير

بالذكر أن دراســتني بمدينتي
جدة واملدينة املنــورة ذكرت أن
حوايل نصف صيادلة املجتمع لم
يسألوا عن دواعي االستخدام .كما
بينت دراستان بمدينتي الرياض
واملدينة املنورة أن أغلب صيادلة
املجتمع رصفوا املضادات الحيوية
بدون إجراء أي حوار أوطرح أي
أسئلة أو مشــاركة أي إرشادات
للمرىض.
من الصادم أن دراســة نرشت
عام  ٢٠١٦بمكــة املكرمة ذكر
فيها  ٪٧٠مــن الصيادلة أنهم
ال يعرفــون أن رصف املضادات
الحيوية بدون وصفة غري قانوني
مع اعــراف  ٪٨٥أنهم يعلمون
أن هذه املمارســة تــؤدي إىل
زيادة مقاومة البكترييا .أظهرت
دراســات باملنطقــة الرشقية
ومدينة الرياض عدم اختيار أغلب
الصيادلة للمضــادات الحيوية
املــوىص بهــا ورصف خيارات
بديلة أكثر رضرا عىل املرىض ومن
ضمنهم الحوامل.
ذكرت دراســة بمدينة جدة عام
 ٢٠١٣أن ُخمس صيادلة املجتمع
يرصفون املضادات الحيوية ألن
الزبون ســوف يذهب لصيدلية
أخرى إن امتنعــوا عن رصفها.
 ٪٩من صيادلة املجتمع باملدينة
املنورة حسب دراسة نرشت عام

 ٢٠١٤يعتقدون أن رصف هذه
األدوية بدون وصفة ممارســة
ليست خطرية بينما اعتقد نصفهم
أنها ليست مشــكلة أبدا وأنهم
يستطيعون تشــخيص حاالت
العدوى الواضحة وعالجها.
بناء عىل ذلك ،يجب تفعيل نظام
املتابعة والعقوبــة كما يحصل
يف العديد مــن دول العالم (عىل
األقل يف املدن الكبرية) ،وبعضها
يعاقب الصيــديل الذي يرصف
مضادا حيويا مــن غري وصفة
طبية بســحب رخصة مزاولة
مهنة الصيدلة .كما تجب توعية
الصيادلة العاملني يف صيدليات
املجتمــع وطلبــة الصيدلة عن
أهمية وكيفية الــرح الدوائي
للمرىض وعــدم االكتفاء برصف
املضــادات الحيوية مبارشة من
غري ســؤال املرىض عــن داعي
االستخدام ووجود حمل وغريها
من األمــور األساســية .وأخريا
فإن أغلب العاملني يف صيدليات
املجتمع غري سعوديني ويجب أن
يتم توطــن الصيدليات بأرسع
وقت بأبناء الوطن والذين يؤمل
منهم أال يقوموا بإساءة استخدام
هذه األدوية القيمة ويحافظوا عىل
مجتمعهم من زيــادة البكترييا
املقاومــة والتي تفتــك كل يوم
بأبناء الوطن الغايل.

النباتــات
فـــقلة
والزراعات تقلل من التبخر
وبالتايل يقل هطول األمطار
كما يف الحال الذي نشاهده
ونعيشه يف هذه السنوات.
وأيضــا ارتفاع درجات
الحــرارة العاليــة والرياح
تســبب جفافــا للنباتــات
وذبولها وقد تمــزق النبته
من جذورهــا مما يؤدي إىل
إزالة الغطاء النباتي .
تحســن
ولضمــان
املناطق املتأثــرة بالتصحر
يجــب إقامــة مشــاريع
حكوميــة وخاصة وتعاونية
بتفعيل األنشــطة الزراعية
واالهتمــام بالتشــجري مع
جانب من األنشطة الثقافية
واإلرشــادية تهــدف لرفع
مســتوى الوعــي بأهمية
الحفاظ عىل الغطاء النباتي
عامة واألشجار خاصة.
وتحت شــعار #أرض_
القصيم_خرضاء.
أ ُبرزت مشــاركات عىل
مختلــف الفئــات العمرية
يف الزراعــة واملحافظــة
عليها وكانت تحقيقا لرغبة
صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل
بن سعود بن عبدالعزيز آل
ســعود أمري منطقة القصيم
يف تحويل أرض القصيم إىل
واحة خرضاء.

بوابة إلكرتونية لتلقي الشكاوي
رشيدة محمد أبو النصر
أستاذ مشارك بكلية العلوم
واآلداب بالبكريية

من مؤرشات نجــاح أي إدارة يف
أي مؤسســة اهتمامها بشكاوى
العاملــن فيها من منســوبيها
فضال عــن جمهورها الخارجي،
وتحــرص إدارات وعمــادات
الجودة يف املؤسســات الجامعية

عىل االهتمام بهذا املوضوع حيث
تعمد إىل قياس الرأي العام تجاه
الخدمــات التي تقدمها ســواء
للجمهور الداخــي أو الخارجي
بهدف تجويــد وتطوير الجوانب
اإلداريــة وتعزيزهــا وتقليص
الجوانــب الســلبية والعمل عىل
تالفيها.
و أتمنــى أن تضطلع بهذا الدور
عمادة التطوير والجودة يف صورة
تخصيص بوابة إلكرتونية لتلقي

شكاوى منســوبي الجامعة عن
طريق تكليف وحــدة بعينها يف
العمادة لتلقي هذه الشــكاوى،
ومن ثــم عرضها عــى جهات
االختصــاص ،ومتابعــة حلها
ومن ثم نرشها عــى املوقع ،كما
يمكن استدعاء صاحب الشكوى
للتعرف عىل مختلف الجوانب التي
يمكن أن تسهم يف تحديد املشكلة
وتحديد أبعادهــا بغية الوصول
لحلهــا ،وأرى أنه من الرضوري

توفــر ثالثة عنــارص مهمة يف
هذا الشــأن :أولها  :ضمان رسية
الشــكاوى  ،وثانيها :عدم ترضر
املتقدم بالشكوى من جراء شكواه
و ثالثها  :رسعة البت يف الشكوى
مع رضورة إبالغ صاحب الشكوى
بمــا تم يف شــكايته وفــق آلية
منهجية بحيــث يتم عمل نموذج
يتم تسجيل الشكوى فيه ،كما يتم
تشــكيل لجنة معتمدة من إدارة
الجامعة للتعامل مع الشــكاوى

مكونة من أعضاء هيئة التدريس
وإداريني ومنســق عــام بحيث
تختص هذه اللجنة باتخاذ كافة
اإلجراءات الالزمة لحل الشكاوى
فضال عن عمــل إحصائية بعمل
الشــكاوى املتقدمة وعدد ما تم
حله منها خالل كل فصل درايس
بهدف تقديــم إحصائيات دقيقة
عن حجم املشكالت و طرق حلها
لتوضع أمام متخذي القرار وصوال
للجودة التي ننشدها جميعا .
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صحيفة
جامعة
القصيم

مدير الجامعة وقيادات الدفاع المدني بالمنطقة خالل تدشني فعاليات اليوم العالمي
تصوي�ر :فهد الضويفري
للدفاع المدني

مشاركة أحد األطفال بالندوة الفكرية للتحذير من رسائل مواقع التواصل االجتماعي
تصوي�ر :رائد السليمي

قياس الوزن والطول لطفلة زائرة لقسم التغذية خالل حملة توعية وصحة وت�ثقيف
تصوي�ر :رائد السليمي

مشاركة كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية في توعية طالب مدرسة ذوقان
تصوي�ر :رائد السليمي
خالل حملة توعية وصحة وت�ثقيف

صورة جوية لمقر حملة التوعية والت�ثقيف المقامة مؤخر ًا بعقلة الصقور
تصوي�ر :رائد السليمي

الكشف على أحد الزوار لعيادات طب األسنان في حملة الجامعة التي أقيمت بعقلة الصقور
تصوي�ر :رائد السليمي

صحيفة
جامعة
القصيم

األنشطة الطالبية
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ضمن برنامج التطوع قيمة ومهارة:

شيء هني

اخت�تام دورة «مفهوم العمل التطوعي»
اختتم النادي الطالبي بكلية
الهندســة دورة تدريبية بعنوان
"مفهــوم العمــل التطوعي"،
بالتعاون مــع جمعية "تطوير"،
ضمــن برنامج التطــوع قيمة
ومهــارة ،حيث بــدأت الدورة
بعصــف ذهني حــول مفهوم
التطــوع وأهميته يف الحياة ،ومن
ثم تــم رشح العمل التطوعي من
املنظور الرشعي والتاريخي.
وتم تقديــم العمل التطوعي
من منظور ديننــا الحنيف الذي
يحث عىل العمل التطوعي ،ويثني
عىل من يســخر نفســه لخدمة
اآلخرين ورســم االبتســامة عىل
وجوههم واألخــذ بأيديهم نحو
طريق الصالح والسداد.
وأكد املدرب عــي النغيميش

خــال محارضته عــى اآلثار
اإليجابيــة للتطــوع والتي من
أهمها :الشعور بحاجات املجتمع،
والرغبة يف تحقيق الذات ،واكتساب
مهارات وخربات جديدة ،وإشغال
أوقات الفــراغ ونرش املبادئ التي
يؤمن بها اإلنسان.
كمــا عــرض "النغيميش"
خالل الــدورة ألشــكال وأنواع
التطوع ،مشــرا إىل أن املتطوعني
منهم من يتطــوع بوقته ،وبدنه،
وفكــره ،وماله ،وذكــر عوامل
نجاح العمــل التطوعي والتي من
أهمها :التخطيط والتنظيم ،ســد
احتياجات املجتمــع والرشاكات
الرســمية واختتــم املتدربــون
بكتابة مبادرة تطوعية تمثل كلية
الهندسة.

أ.د .فهد الضالع

خالل الدورة

النادي الطالبي بكلية الحاسب ينظم ندوة حول خصائص
اإلسالم الصحيح المتبع في منهج المملكة
عبداهلل العبيد

أقام النــادي الطالبي بكلية
الحاســب بالجامعة ،بدعم من
عمادة شــؤون الطــاب ،ندوة
خاصــة بعنــوان "خصائص
ومالمــح اإلســام ّ
الصحيــح
املتبع يف منهــج اململكة العربية
الســعودية" ،حيث ألقى الدورة
املتحدث الدكتور محمد عيل عزام
املرشد األكاديمي واملرشف العام
عىل النــادي الطالبي بالكلية ،يف
حضور عميد الكليــة الدكتور
وليد البطاح ومنســوبي الكلية،
حيث كانت الدعوة عامه لجميع
الطالب.
وجاءت محاور الندوة حول
قدرة اإلنسان عىل إدراك مفهوم
اإلســام ّ
الصحيــح املتميّز عن
الفهم املغلوط لــه عندما يدرك
خصائص هــذا الدّين العظيم يف
الحياة ،ومن هــذه الخصائص:
أن اإلســام ّ
الصحيح هو دين
الوسطيّة واالعتدال ،كما يتضح
من قوله تعاىل( :وَ َكذَ ِل َك جَ عَ ْلنَا ُك ْم
أُمَّ ًة َ
وَســطا ً ِلتَ ُكونُوا ُشهَ دَا َء عَ َل
اس وَ يَ ُك َ
ون ال َّر ُســو ُل عَ َليْ ُكمْ
الن َّ ِ
ً
َش ِهيدا) [البقرة.،]143:
وأوضــح "البطــاح" أن
ّ
تتجل يف مظاهر
وسطيّة اإلسالم
ّ
كثرية يف الحيــاة ،فهو ال يكلف
النّفس اإلنسانيّة ما ال تطيق من
التّكاليــف ّ
الشعيّة أو الفروض
ّ
ال ّربانيّة ،كما أنه يدعو املسلمني
إىل الوســطيّة يف ك ّل يشء ففي
اإلنفاق املادي ينبغي عىل املسلم
أن ال يجعل يده مبسوطة ،حيث
يدخــل يف اإلرساف والتّبذير ،وال
أن يجعلهــا مغلولــة إىل عنقه،
وكذلك الحال يف تعامله مع النّاس
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بناء اإلنسان
يف مؤسســتنا الكريمة جامعة القصيم نجد أننا كمنســوبني
مسؤولني عن الطالب الذي يقفزون عىل السبعني ألف طالب
إنما يقــع علينا أمانة عظيمة تجاه ذلك االنســان الذي دخل
مســتجدا ومىض خريجا ..أي يشء قدمناه له ؟! ..خصوصا
فيما يتعلق بفكره ورؤيته ووالئه وانتمائه ..أو مايتعلق بنواح
أخرى رضورية ملكمالته الشخصية ..
إنه ســؤال حقيق بالطرح ..وحقيق بكل منا أن يضع نفسه
موضع اإلجابة وكأن الطالب يسأله هذا السؤال وهو عىل بوابة
التخرج ..
ويمكنني القول أن تعليــق الجرس من خالل عنارص رسيعة
أُثريها ولغريي أن يُثريَها..
أوال  :علينا نحن األســاتذة أن ندرك أن مثل أعمار الشــباب
الذين بني أيدينا يصلون املعلومة يف عالم اليوم بطريقة رسيعة
وغنية ،والفــارق الحقيقي هو تلك املثل العليا التي يرونها يف
أشــخاصنا إن وفقنا للتعامل معهم بأمانة القدوة ،فحقيق بنا
أن نخرج بالطالب عن املعلومــة املجردة إىل فضاءات أرحب
تعزز من ثقته بنفسه واعتزازه بها وبدينه وطنه .
ثانيا  :إن الشــباب اليوم يسعدهم من يستمع إليهم ويتقبلهم
ويحتويهم  ،ويشعرهم باهتمامه بهم  ،فيحرك مكامن الخمول
فيهم بالتوجيه والتشــجيع ويميز املميزين منهم ليســتفز
مكامن التميز عند اآلخرين فتدور عجلة الشــباب عىل أمر قد
قدر من املســؤول املبارش بعيدا عن رساديب العالقات املبهمة
واملشبوهة ..

طالب كلية الحاسب (أرشيف)

وحكمه عليهم وقضائه فيهم.
وأضــاف "البطــاح" ّ
أن
اإلســام هــو ديــن ال ّرحمة
والتّســامح والعفو ،فمن ميّزات
الدّين ّ
الصحيح أنّه دين تسامح
مع النّــاس ال يتعامــل معهم
بأســلوب الغلظة ّ
والشدّة وإنّما
ّ
يأخــذ الجميع بال ّرفــق واللني
والعفــو عند اإلســاءة ،فالقوّة
واإلعــداد يف الدّين هو وســيلة
ٍ
ٍ
وأهداف
غايات مرشوعة
لتحقيق
األمّ
نبيلة لحفظ ة وردع أعدائها،
وليست ّ
ً
غاية يف
الشــدّة والقوّة
ّ
ذاتها ،مؤكدا أن اإلسالم هو دين
ال ّربانيّة ،فاملسلمون منضبطون
اليومي وتعاملهم
يف ســلوكهم
ّ
مع بعضهم بأحــكام هذا الدّين
العظيم وحــدوده و ترشيعاته،
شك ّ
وال ّ
بأن ذلك يضمن أن يسري
املسلمون وفق ما أراده الله لهم

من منهج تســتقيم به أحوالهم،
بعيدا ً عن هوى النّفس واألمزجة
التي تؤدّي إىل االنحراف والزيغ.
ورأى "البطــاح" أن أهمية
هذه الندوة تنبع مــن أهدافها
الرامية إىل توضيح حقيقة املنهج
الذي تقــوم عليه هــذه البالد
املباركــة بعيدا عــن االدعاءات
واملفاهيم الخاطئة كما توضح أن
منهج الحكم يف اململكة ،مستمد
من اإلســام الصحيــح عقيدة
وعمال بوســطية ال غلو فيها وال
تفريط ،إضافــة لذلك تظهر أثر
اململكة يف السلم واألمن العامليني،
خصوصا يف الكوارث واألزمات.
ويف ذات الســياق قام وفد
يضم أكثر مــن  12طالب من
الكلية بــإرشاف مرشف النادي
الدكتــور محمــد عــي عزام
بزيارة معــرض الكتاب األول

بمنطقة القصيــم بمركز امللك
خالد الحضــاري بربيدة ،والذي
أنقىض الســبت املــايض ،حيث
زار الطالب العديد من األجنحة
كجناح ،هيئة األمــر باملعروف
والنهي عــن املنكر ،ومطبوعات
جامعة القصيم ،وجناح مطبعة
امللك فهــد للمصحف الرشيف،
وركن صحيفة الجزيرة ،ووزارة
الصحة ،واملكتبة الرقمية وغريها
من املعارض املصاحبة واملشاركة
باملعرض.
كما اطلع الطــاب عىل ما
يتم تقديمه مــن خدمات داخل
املعــرض ،حيث تــم تزويدهم
بالعديــد من النصائــح والرد
عىل استفســاراتهم ،حيث أعرب
الطالب عن ســعادتهم بزيارة
املعرض.

ثالثا  :إننا حني نرى شابا قد عثرت به قدمه فليس هذا اختياره
وليس هذا قدره املستقبيل فتأمني خطوط العودة واالرتقاء به
تدريجيا رضورة قصوى لقطع الطريق عىل من يريد تحويله
لهبا ..
رابعا  :لن نؤثر بالشــباب تأثريا حقيقــا إال بعد أن يتقبلونا
كأشــخاص نتذوق مرارة مايتذوقون يف حياتهم اليومية فإذا
سمعنا منهم سيسمعون منا ..
خامســا  :النية  ..فالعطاء ليس ماال! ..إن العطاء روح تقطر
يف فؤاد اآلخر فيحس بها بل يعيش بها فتؤثر فيه أجمل تأثري
..فتأتي أحيانا كلمة حانية ..أو بسمة صافية ..أو موقف معرب
..أو دعوة يف ظهر الغيب تعانق السماء ..اليعلمها إال الله ..
همسة ..
ســتجد يف هذا املضمار شــوبا من أثرة وعثرة ..فاصرب ألنك
تصنع انسانا !!..
وكيل عمادة شوون الطالب
@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa
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صحيفة
جامعة
القصيم

أسئلة تطرحها صحيفة الجامعة على عدد من الطالب والطالبات

ندرة حصول الطالب على تقدير امتياز ..صعوبة حقيقية أم عراقيل مختلقة ؟
إعداد :د .سامي زهران

ملاذا يســتعيص تقدير
االمتياز عىل الطالب...؟  هل
يكتفــي الطالــب بتقدير
مقبول أو بنســب الرسوب
الكيل أحيانا ؟ ،أو الرسوب يف
مواد بعينها ،خاصة وسط
طالب الكليات النظرية؟
أســئلة طرحتهــا صحيفة
الجامعــة عــى عــدد من
الطــاب والطالبــات يف
كليــات الجامعة ،فبعضهم
حــر اإلجابــة يف طرق
واســراتيجيات التدريس،
فيمــا أرجعهــا البعض إىل
عوامل شــخصية وأخرى
بيئية.

طرق واسرتاتيجيات التدريس
قالت الطالبة ريما حســن
الجربــوع مــن كليــة طب
األســنان ،إن البدايات األوىل يف
الحياة الجامعيــة للطالب قد
تؤثر ســلبًا عىل الحالة النفسية
له ،مــا ينعكس عىل عدم تكيفه
وبالتايل حصولــه عىل درجات
متدنية.
وأضافــت" أن طــرق

فرض تخصص معني
وأوجزت الطالبة بيان السالم
من قســم اللغة العربية وآدابها
بكلية العلوم واآلداب بالبكريية ،أن
تعثر الطالــب ربما يعود إىل عدم
رغبته املسبقة يف التخصص الذي
يدرســه ،وإجباره من قبل األهل
أو قبول الجامعة له يف تخصص
لم يكن ضمن رغباته ،فضال عن

عوامل شخصية وبيئية
وترى الطالبة سارة الثنيان
من كلية طب األسنان ،أن األسباب
تنقســم إىل عوامل شــخصية،
وأخــرى بيئيــة ،حيث حرصت
العوامــل الشــخصية يف الرتبية
وأثرهــا الكبــر واملحفز لطلب

العلــم ،باإلضافة إىل االختالف يف
مستوى قدرات األفراد ،كما تؤثر
العوامل البيئيــة تأثريا كبريا عىل
قدرة اإلنتــاج لدى الطالب ،وهذا
بالطبع ينعكس عــى تحصيله
العلمي.

طالب الجامعة

رأت الطالبــة شــهد غازي
الحربي من قســم الفيزياء بكلية
العلوم واآلداب بالبكريية ،أن عدم
تلخيص الدروس واملحارضات أوال
بأول ،وعدم تهيئة الجو املناسب
يف املنزل لالستذكار واملراجعة من

أسباب كافية لإلخفاق

أهم أسباب عدم التفوق ،وأضاف
الطالب أسامة عبد الله العضيبي
من قســم الطب البيطري بكلية
الزراعة والطــب البيطري لهذه
األسباب عدم التحضري واملراجعة،
وعدم االنتباه يف املحارضة.

ت�أثري االختبارات القصرية
السبب املبارش يف ذلك حيث يتسم
بعضهــم بضعف القــدرة عىل
توصيل املعلومات بشــكل جيد،
وغياب السبورة واألجهزة الذكية
من بعض الكليات.

ويعتقــد الطالــب عبــد
الرحمــن خضــر الســامة
مــن كلية االقتصــاد واإلدارة
أن االختبــارات القصــرة
(الكويز) ،تؤثــر تأثريا كبريا

املبــارش يف عــدم الحصول عىل
تقدير امتياز إىل صعوبة املناهج
وأسئلة االختبارات ،وعدم توزيع
الدرجات بالتساوي.

وعزا الطالب محمد عبد الله
الحربي من كلية الصيدلة ،السبب
الرئيــس إىل أن معظــم الطالب
مازالــت يف مخيلتهــم النظرة

وشــدد الطالــب أســامة
عبد اللــه العضيبي من قســم
الطب البيطــري بكلية الزراعة
والطب البيطــري ،عىل أن عدم
التحضري للمحــارضات املقبلة
ومراجعة  السابقة ،وعدم االنتباه

يف الرشح من أول دقيقة إىل نهاية
املحارضة ،إضافة إىل عدم إعطاء
حق االختبــار النهائي حقه يف
املراجعة ،أسباب كافية لإلخفاق
وتــؤدي جميعهــا إىل ضعف
التقدير.

سوء تقدير المسؤولية
عىل مجمــوع درجات الطالب،
وتهاون بعض الطالب يف أداء
الواجبات من أكثر األســباب
املؤديــة لتدنــي الدرجــات
والوصول للرسوب.

تخرج لت�توظف

صعوبة المناهج
وأرجع الطالب حمد سلطان
الحربي من كلية الزراعة والطب
البيطري ،وكذلك الطالب إبراهيم
الحربي من كلية الصيدلة ،السبب

اعتماد الطالب عىل أسلوب واحد يف
املذاكرة يف جميع املواد.
واتفــق الطالب عبــد الله
الصوينع من كلية الصيدلة ،مع ما
ذهبت إليه الطالبة بيان ،مؤكدا أن
أغلب الطالب يجربون عىل اختيار
تخصصــات ال يرغبون فيها ولم
يكن ضمن أحالمهم.

اإلهمال والتفكري السلبي

السبب هيئة التدريس
وحمل كل من الطالب ماجد
حميد املطريي ،ومهدي حسن آل
قمرب من كليتــي الزراعة والطب
البيطري ،وصالح العنزي من كلية
الرشيعة ،أعضاء هيئة التدريس،

واســراتيجيات التدريــس
وأسئلة االختبارات التي تقدم يف
مراحل التدريس العام ،تختلف
عمــا يقدم يف مرحلــة التعليم
الجامعــي ،كمــا أن متطلبات
الجامعات تســهم يف تشــتيت
تركيز الطــاب الذين يؤرقهم
التفكري يف املستقبل البعيد ،ويف
الفرص الوظيفية املتاحة لهم.

ويؤكد الطالــب خالد بن
شــليويح الحربي مــن كلية
االقتصاد واإلدارة أن نســبة
كبرية مــن الطــاب يأتون
مــن املــدارس الثانوية وهم

ال يدركون حجم املســؤولية
امللقاة عــى عاتقهم ،وبالتايل
ال يعطــي الجامعــة االهتمام
املطلــوب يف أوىل ســنوات
التحاقه بها .

الــــال مــبـــــــــاالة
القديمــة "تخــرج لتتوظف"،
وعدم اهتمام الطالب برفع املعدل
واالكتفاء بما يساعده عىل النجاح
فقط.

الطالبــان فهــد العنزي
وملفي صقر قاال إن السبب هو
اإلكثار من الخروج والســهر
يف االســراحات وكثرة اللعب،

واالنشــغال بمواقع التواصل
االجتماعي.
وإعطاءهــا األولويــة عىل
الجامعة .

الخزيم:
الثورة التقنية واختالف طرق التدريس وتطورها
ومن جانبه علق الدكتور
محمــد بن ســليمان الخزيم
مساعد وكيل الجامعة للشؤون
التعليمية عىل آراء الطالب مؤكدا
أن التعليم لــم يعد محصورا
عىل مصــدر أو مصدرين من
مصادر التلقــي ،ولكن الحال
تغري كثريا ،وأحدثــت الثورة
التقنية اإللكرتونية تغيريا كبريا
يف التعلم وأساليب التدريس.
ورأى "الخزيــم أن هذا
ّ
التغــر الرسيــع املتالحق يف
مجال التقنية ينبغي أن يُحدث
أيضا تغيًّ ا أخر مقابال يف كسب
املعلومة ،مشريا إىل أن االرتقاء

بمســتوى التعليــم أصبح يف
نطاق مســؤولية جهات عدة
ينبغي أن تتضافر ملواكبة هذه
الثورة التقنية غري املســبوقة،
وإجراء التحديثات الرسيعة يف
خطط الربامج العلمية إلحداث
نقلة نوعية علمية وأســلوبية
تواكب العرص.
كما شــدد "الخزيم" عىل
رضورة دمج التقنية يف التعليم
وإدخال املهارات التدريســية
املالئمــة ،وتدريب األســاتذة
والطالب عليهــا ،واعتمادها
أساســا يف عمليــة التعليــم
والتعلم.

صحيفة
جامعة
القصيم

دراسات
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دراسة أمريكية :تطوي�ر التعليم ونظام المنح يجذب
الطالب للجامعات السعودية
انخفــض أعــداد الطالب
الدوليني املقيمــن يف الواليات
املتحدة مــن أجل الدراســة
بنســبة واضحة وملموســة
خالل العامــن املاضيني ،وهو
ما يرجع إىل ارتفاع مستويات
كفاءة التعليــم يف العديد من
البلدان التــي اعتاد مواطنوها
تفضيــل النمــوذج التعليمي
يف الواليــات املتحــدة عن تلك
الخدمة التي تقدمها بالدهم.
وأشارت دراســة أجرتها
مؤسســة العلــوم الوطنية يف
الواليات املتحــدة إىل أن عدد
الطالب الدوليــن ا ُملقيمني يف
الواليــات املتحدة للدراســة
بتأشــرات الطالب بنسبة 2.2
 %عىل مســتوى البكالوريوس
و  % 5.5عــى مســتوى
الدراســات العليا خالل عامي
.2016-2017
واعتــر التقريــر أن
املســاهم الرئييس يف انخفاض
معدالت الطــاب األجانب ،هو
التنقيحــات والتطويرات التي
تمت يف برامج املنح الدراســية
الدوليــة للبلــدان األخــرى
باعتبارها مســاهمً ا محتمال ً يف
االنخفــاض ،إضافة إىل تطور
أنظمة التعليــم يف العديد من
الــدول التي كانــت مصد ًرا
إلرسال الوفود.
وعىل سبيل املثال انخفض
عــدد الطــاب الوافدين من
اململكــة ،وهي دولة شــهدت

كونيات

أ.د .عبداهلل المسند

أطول مكالمة في التاري�خ أنت
ت�تحدث وربما أحفادك يردون!!

العلم السعودي

برامــج املنح الدراســية بها
تغيــرات كبرية ،بنســبة 18
 ،%بعد أن كانت يف الســنوات
الســابقة ثاني أكرب مُرســل
لطــاب العلــوم والهندســة
الجامعية إىل الواليات املتحدة.
وكشــف التقرير الصادر
عن املؤسســة أن بعض الدول
التي كانــت يف املايض مصد ًرا
لزيادة الوافديــن األجانب يف
الواليــات املتحدة قد انخفضت
أعداد طالبها يف أمريكا ،مشريًا

إىل أن اململكــة كانت عىل رأس
تلك البلدان بشكل رئييس.
ويف دراســة مصاحبــة
أجراها معهــد التعليم الدويل،
أفادت جامعات فردية بوجود
تناقضــات يف أعــداد التحاق
الطــاب الدوليــن باملدارس
األمريكيــة للعــام الــدرايس
 ،2018 2017حيــث أفادتنســبة  % 45من الجامعات
بانخفــاض عــدد الطــاب

الدوليني ،يف حني أفادت نسبة
 % 31منها بوجود زيادة ،فيما
أفادت  % 24مــن الجامعات
املشــاركة بعدم حــدوث أي
تغيريات عىل اإلطالق.
وأشــارت الجامعــات
ا ُملشاركة يف الدراسة إىل بعض
املشــكالت الخاصــة بتكلفة
تواجــد الطــاب يف الواليات
املتحــدة ،وارتفــاع تكلفــة
التعليم يف البــاد ،ومضاعفة
ثمن التأشريات.

المصادم الروسي لأليونات الثقيلة يحاكي االنفجار
الكوني الكبري
قام فريق دويل مــن العلماء
بإطالق أول تجربــة يف مصادم
األيونات الثقيلة الذي يتم إنشاؤه
يف معهد البحوث النووية يف مدينة
دوبنا بضواحي موسكو.
رصح بذلــك للصحفيــن
الخميس  1مــارس مدير مخترب
فيزياء الطاقات الفائقة "فالديمري
كيكيليدزه" الذي قال إن الغاية من
مصــادم " NICA Nuclotron-
based Ion Collider fAcility
"الذي يُنشــأ حاليًا يف روسيا هي
دراســة مواصفات املادة الكثيفة.
ويعتزم العلماء عن طريق تشغيل
املصادم محــاكاة حالــة املادة
يف اللحظــات األوىل التي أعقبت
االنفجار الكوني الكبري.
وأوضح العالــم الرويس أن
التجربة بدأت منذ يومني يف داخل
مصادم "نوكلوتــرون" األصغر
حجمً ا ،والذي يبنى عىل أساســه
مصادم األيونات " ." NICA
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صادم األيونات الروسي في مدينة دوبنا

ويشــارك يف التجربة التي
انطلقــت يف (مصــادم األيونات
الثقيلــة) علمــاء من روســيا،
وأمريكا ،وأملانيا ،وفرنسا. ،
وتوقــع العالــم الرويس أن

يُنجز العمل عىل تجميع املصادم
عام .2020
يذكــر أن مصــادم NICA
الرويس هو أحد املشــاريع الستة
من طــراز " " megascience

(العلم األكرب) الذي يتم تحقيقه
يف روســيا .وقد خصص مجلس
الوزراء الــرويس مبلغ  3.9مليار
روبل (ما يعادل نحو  70مليون
دوالر) إلنشاء املصادم.

املكاملة األخرية عرب جوالك سارت برسعة الضوء (300
ألف كم يف الثانية) بمعنى أن حديثك دار حول العالم 7.4
مرة يف الثانية الواحدة!! وعندما تتحدث مع زميل يف جزر
هاواي سيصل كالمك إليه بأقل من ثانية ،بينما حديثك
مع رائد فضاء عىل القمر يســتغرق  1.3ثانية ليصل إىل
مســمعه ،وحديثك (جدالً) مع آخر يف املريخ يستغرق 4
دقائق يعني تقول "الســام عليكم" وتنتظر  8دقائق
حتى تسمع "وعليكم السالم".
وفرض ا ً عندما تتحدث مع أحد يف ســفينة فضائية
تدور حول املشــري وتقول له" :كيف حالك" سيأتيك
الجواب بعد  64دقيقة حتى تســمع الرد "بخري" ،بينما
لو كان رائد الفضاء ـ جــدال ً ـ قريب ا ً من بلوتو وقل ت له
"السالم عليكم" سيأتيك الجواب "وعليكم السالم" بعد
 8ساعات ( 4ذهاب ا ً و  4إياب اً).
وفرض ا ً عندما تتحدث مع سفينة فضائية حول نجم
الشعرى اليمانية وتقول له "صباح الخري" سيأتيك الرد
"صباح النور" بعد حوايل  16سنة!! ،ولو كان رائد الفضاء
قريب ا ً من نجم قلب العقرب لجاء الرد بعد  1200ســنة،
ولو كان يف أقرب مجرة لنا لجاء الرد بعد  4مليون سنة!!،
الحظ أن رسعة املكاملة تسري برسعة الضوء ( 300ألف كم
يف الثانية) ومع ذلك تأمل وتدبر كم من الوقت تستغرق!
وهنا تدرك جانب ا ً من سعة الكون العظيم!!
ولو كنت تستهدف باتصالك طرف الكون (املكتشف
فقط) لجاء الرد بعد نحو ( 312بليون) ســنة ،علم ا ً أن
املكاملة تســر بأرسع رسعة عرفها البرش ،والله سبحانه
وتعاىل سمع خولة بنت ثعلب مبارشة وهي تجادل النبي
ﷺ من فوق ( )7ســماوات ،وهو مســتوي عىل عرشه
ســبحانه وتعاىل { َق ْد َس ِ
ــم َع ال َّل ُه َق وْ َل ا َّل تِي تُ جَ ادِ لُ َك ِف
وْج هَ ا وَتَ ْش ــتَ كِ ي إ َِل ال َّل هِ وَال َّل ُه ي َْس مَ ُع تَ حَ ا ُو َر ُك مَ ا إ َِّن ال َّل هَ
َز ِ
ِ
ِ
ٌ
َس ــم ي ع بَص ريٌ} قال ت عائشة تبارك الذي أوعى سمعه كل
يشء إني ألســمع كالم خولة ويخفــى عيل بعضه وهي
تشتكي زوجها إىل رســول الله ﷺ ومع كل هذا  ..وذاك
بشأن مساحة الكون التي يطيش لها العقل هوالً ،يقول
وس عُ َ
{وَالس مَ ا َء بَ ن َيْ ن َ َ
اه ا ِب أَيْ ٍد وَ إِن َّا َل ُم ِ
َّ
ون} فمساحة
تعاىل:
الكون من أول مــا ق رأت هذا املقال إىل هذا الســطر قد
تغريت ،واتسع الكون بحجم ال يدركه العقل البرشي!! ..
دمتم متدبرين ،متفكرين ،متأملني ،مأجورين قال تعاىل:
اوَات ْ
(وَ يَ تَ َف َّك ُر َ
الس مَ ِ
ون ِف َخ ْل ِق َّ
وَال َ ْر ِض َربَّ ن َا مَ ا َخ َل ْق َت َٰه ذَا
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
قِ
ب ِ
ابَ
عَ
َاط ًل ُس بْحَ ان ك ف ن ا ذ ال ن ِار) ...هذا والله أعلم.
أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا
@almisnid
almisnid@yahoo.com
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ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ
أﺧﺒﺎر وأﺣﺪاث

ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ

@QassimUniv1
@qu_uni
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من اآلخر

فهد بن نومه

حملة الجامعة في عقلة الصقور
 ..وردود الفعل اإليجابية

حالة فقر دم است�ثنائية في حملة الجامعة
«بعقلة الصقور»
اكتشــف قســم املختربات
الطبيــة بكلية العلــوم الطبية
التطبيقية املشــارك يف الحملة،
حالة اســتثنائية ملســن ستيني
وصل إىل مقر الحملة مرتجالً عىل
قدميه ،قاصدا ً االطالع عىل املخيم
الطبي التثقيفي.
وشاهده املختصون من قسم
املختربات الطبية وهو يســر يف
أرجاء املخيم الرئييس وطلبوا منه
إجراء بعض التحاليل لالطمئنان
عــى حالته الصحيــة بكل دقة
ورسعة ،واســتجاب لهم بصدر
رحــب ،وعندما قاموا بســحب
عيّنة من الــدم والقيام بتحليلها
وظهــرت النتائج مــن الجهاز
الخــاص ،اندهــش األطباء ألن
املســن الواقف عىل قدميه يعاني
من قرحة شــديدة ،باإلضافة إىل

انخفاض حاد جــدا ً عن املعدل
الطبيعي يف نسبة الهيموجلوبني
"فقر الــدم" ( ،)7.5علما بأن
هذه النسبة ال تكون إال ملن عنده
نزيف من حــادث أو غريها من
اإلصابات.
وعند ســؤاله قــال بأنه لم
يتعــرض ألي يشء ،ومن خالل
التحاليــل تم اكتشــاف أيضا
تغريات شــكلية يف كريات الدم
الحمراء ،وجرت إحالته للطبيب
املختص إلكمال الالزم.
وبدوره أكد الطبيب املختص
بعد الكشــف عىل حالة املريض
وجود انخفاض حاد جدا يف نسبة
الهيموجلوبــن ،حيــث ترتاوح
نسبته يف اإلنســان الطبيعي بني
 ،17:13وبعد إعــادة التحليل
للمريــض تأكــدت النســبة

املنخفضة ،مما يــدل عىل حالة
أنيميــا حادة جــداً ،وبالرجوع
له قال أنه يحــس بحالة همدان
شديدة جداً ،باإلضافة إىل تعرق
أثناء فرتة الليــل ،كذلك اتضح
بعــد التحليل أن عــدد كرات
الدم الحمراء منخفضة بشــكل
كبري ،وهذا يتناســب مع نتيجة
الهيموجلوبــن ،اذا انخفضــت
نسبة الهيموجلوبني ،وتم مبارش ًة
تحويل الحالة التخــاذ اإلجراء
الالزم ،حيث تحتــاج مثل هذه
الحــاالت إىل نقل دم رسيع جداً،
وإال قــد يكون هنــاك تأثريات
ســلبية ،وقد يدخل الشخص يف
حالة غيبوبة.
يذكــر أن قســم املختربات
الطبيــة أجــرى عــددا ً مــن
الفحوصات املهمــة ،بلغ عددها

 211فحصــا ً رسيريا ً خالل يوم
الحملــة الثانــي ،وأجريت هذه
الفحوصات املخربية لزوار املوقع
من املرىض والــزوار ،وتضمنت
فحصــا ً لصورة الــدم الكاملة
بتحديد عدد كرات الدم البيضاء
والحمراء والصفائــح الدموية،
وتحديــد نســبة الهيموغلوبني
الدموي ،وفحوصــات الدهون،
والغازات الدموية وإنزيماتها.
ويقوم املختــر أيضا بعمل
فحص ملرىض السكر خالل فرتة
صيام طبي وعشــوائي وتحديد
نســبة الهيموغلوبني الســكري
عىل مدى ثالث أشــهر ســابقة،
باإلضافــة إىل فحــص البــول
كيميائيــا ً ومجهريــا ً وتحديد
الرواســب البولية مــن بلورات
وغريها.

جامعة القصيم ..هي املنظمة التعليميــة األكرب يف املنطقة،
وتعترب من أكرب الجامعات الســعودية من ناحية االنتشار وعدد
الكليات وعدد الطلبة ،حيث تضم أكثر من  ٧٠الف طالبا ً وطالبة
يف العديد من التخصصات الصحية واإلنسانية والعلمية يتوزعون
عىل  ٣٨كلية ،تعاونهم  ١٠عمادات مساندة ،باإلضافة لعدد كبري
من أعضاء هيئة التدريــس واملوظفني ،حيث يُعول عىل الجامعة
تحقيق الكثري من الطموحات ،ومــن أهمها خدمة املجتمع التي
هي الوظيفة الثالثة من وظائف الجامعة الرئيسية بعد العمليتني
األكاديمية والبحثية.
وتســعى الجامعة لتقديم خدمات مجتمعية بحيث تالمس
املجتمع بشكل جيد من نواحي عدة من أهمها التثقيف والتوعية
والتدريب يف مجاالت مختلفة فكرية ورشعية وصحية وإنسانية،
فتقريبا ال يمر يوما خالل العام الدرايس أو يف العطالت الصيفية
إال وكان للجامعة فعالية تثقيفيــة أو توعوية أو صحية تنفذها
الجامعــة بمختلف كلياتهــا وأقســامها التخصصية وفروعها
املنترشة يف ربوع منطقة القصيم كافة.
وقد بدأت الجامعة من العام املايض بفكرة من معايل مديرها
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود وتنظيم من عمادة
خدمة املجتمع ورشاكة عدة جهات مــن داخل الجامعة بإطالق
فكرة حملة أشمل وأوسع تحت شعار " توعية وصحة وتثقيف"،
وبرعاية كريمة من صاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود أمري منطقة القصيم ،الذي تحمس للفكرة بشدة
وقدم لها كل الدعم واملســاندة ،وكانت البداية يف ضليع الرشيد
مركز أبانات ،حيث حققت الحملة نتائج مميزة ،ونجاحا كبريا يف
الوصول إىل كافة الفئات يف هذه املنطقة البعيدة عن مقر الجامعة.
وشهد األسبوع املايض فعاليات الحملة الثانية التي اختتمت
أعمالها قبل أيام يف محافظة عقلــة الصقور ،بعد أن قدمت أكثر
من  ٢٥٥برنامج متنوع يف عدة مجاالت من أهمها املجال الفكري
والرشعي واالجتماعــي واألرسي ،باإلضافة إىل الربامج الصحية
املختلفة التي نفذتها عدة كليات بالجامعة ،كما اشــتملت الحملة
عىل قافلة بيطرية وعروض ترفيهية ومسابقات رياضية وغريها
حيث اســتفاد من الخدمات التي قدمتها الحملة أكثر من  21ألف
شخص من كل الفئات من سكان املحافظة.
وكان من أكثر األشــياء التي أشعرت املشاركني بالحملة من
طالب ومنتسبي الجامعة ويبعث داخلهم اإلحساس بأهمية هذه
الحملة ،ما ملسه املشاركون من ردود فعل إيجابية وسعادة غامرة
من أهايل املحافظة الذين اســتفادوا من هــذه الخدمات املتنوعة
والذين اطلعوا عىل الفعاليات املختلفة وشكرهم لجهود الجامعة
وحرصها عىل الوصول إليهم ودعمهم وتقديم الخدمات التوعوية
والصحيــة والرتفيهية التي كانت بمثابة حدثا كبريا قل ما يحدث
يف املحافظة.
رئيس التحري�ر

جناح المختربات بالحملة

@bin_nomah
bin_nomah@qu.edu.sa

