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الجامعة ت�تفاعل مع أسبوع الشجرة اإلثنني القادم
تدشني الحملة بزراعة  300نخلة
و  1500شجرة ظل و  10.000مرت
من المسطحات الخضراء
تحتفل الجامعة بمناسبة أسبوع الشجرة
يوم االثنني القادم الثاني من رجب 1439هـ
بتنظيم إدارة الخدمات والصيانة التعاون مع
رابطة أرض القصيم الخرضاء برعاية معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير جامعة القصيم والذي سيقوم بتدشني
الحملة بزراعة أول شــجرة احتفــا ًء بهذه
املناسبة حيث سيتم زراعة  ٣٠٠نخلة و١٥٠٠

شــجرة ظل و ١٠٠٠٠مرت من املســطحات
الخرضاء و آالف الزهــور وتدعو الخدمات
الجميع للمشــاركة يف هذه املناسبة وزراعة
األشجار يف املواقع املناسبة  ،وستستمر إدارة
الصيانة والنظافة «القسم الزراعي بالجامعة»
بزراعة النخيل واملسطحات الخرضاء وأشجار
ً
انطالقا من تأكيدات سمو أمري
الظل املناسبة
منطقة القصيم صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل لنرش الخرضة يف
أرجاء املنطقة وذلك ملكافحة التصحر وللمزايا
التي التعد والتحىص للشجرة ،ويعمل الجميع
يف منطقة القصيــم عىل تحقيق حملة «أرض
القصيم خرضاء» من خالل تعزيز الوعي عىل
االســتزراع ،ودعم روح املشاركة واملحافظة

عىل الشــجرة والحد من االحتطاب والتصحر
يف املنطقة ،وبدأت هذه الحملة باملرحلة األوىل
التي بدأت يف محرم واســتمرت مدة شــهر
حيث تفاعلت املحافظات واملراكز التابعة لها
والجمعيات واملجتمع باالستزراع كافة.
و أسبوع الشجرة هو أســبوعا يحتفل
فيه باألشجار ويشــجع الناس عىل زراعتها
واالعتناء بهــا واالحتفال بزراعــة وحماية
الغطاء النباتي يف أغلب دول العالم ،وترميم
الغابات الطبيعية بــزرع غابات اصطناعية،
مع إعطاء املزيــد من االهتمام باألشــجار
املزروعة وحمايتها وزرع مســاحات خرضاء
جديدة ،باإلضافة إىل حماية الغابات الطبيعية
من التعديات .

كلية الرتب�ية تنفذ الملتقى العلمي السنوي األول تحت عنوان «في سبيل
منتج تعليمي مبدع»
أقامت كليــة الرتبية ممثلة
بقســم علم النفــس بالجامعة
امللتقى العلمي الســنوي األول
تحــت عنوان «يف ســبيل منتج
تعليمــي مبدع» تحــت رعاية
معايل مدير الجامعة األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمن بن حمد
الــداود  ،وذلك لثــاث أيام من
 23-25مــن جمــادى االخرة
1439هـ بثالث محاور رئيسية
وهــي واقع القيــاس والتقويم
األهــداف ،األدوات ،النتائــج و
األليات املعارصة يف قياس األداء
الجامعي واالتجاهات املعارصة
يف تقويم األداء الجامعي بتقديم
 10أوراق عمل علمية.

الورقة العلمية
األولى
وقــد قدم الدكتــور صالح
الخلــف الورقــة العلمية األوىل
بعنوان «االهداف الرتبوية ،نظرة
إنســانية» ،حيث عرف األهداف
الرتبويــة بأنها غايــات واقعية
يمكن للتعلــم تحقيقها وبلوغها
وهي النتائــج النهائية لعملية
التعلم وتتمثل يف صورة تغريات
مقصودة يف سلوك املتعلم ،وهذا
يعني أن األهداف الرتبوية يجب
أن تشمل جوانب السلوك الثالثة
 ،املعــريف و الوجداني واملهارى،
وتحــدد األهــداف الرتبويــة
ممارســات املعلم داخل الصف
كما تحدد أساليب التقويم ال داء
الطالب التــي يعتمدها بناء عىل
تلك األهداف وال يكون دور املعلم
االقتصار عــى األهداف املتعلقة
بالتذكر يف املجــال املعريف ومن
الواجب تطوير األســاليب حتى
يحدد طرق املذاكرة لدى الطالب
وهي أساليب تعتمد يف هذه الحالة
عــى الحفظ واالســتظهار مع
إهمال املستويات املعرفية العليا
كالتحليل والتقويم والرتكيب أي

أن هذه األهــداف املقترصة عىل
هذه املســتويات املتدنية تعمل
عىل صياغة إنســان ملســتقبل
للمعرفــة غري منتــج لها ،قابل
اللتقاط جميع اإلشارات املعرفية
املتضاربــة واملتناقضة يف بعض
األحيــان املنتــرة يف فضاءات
املعرفة ،يف حني أنه بإمكان املعلم
الجيد تفعيل املستويات العليا من
املجال املعريف كي يخلق إنســانا
قادرا ً عىل النقد واإلبداع .
يضاف إىل ذلــك أن تفعيل
األهــداف يف املجــال الوجداني
يعمل عىل اندماج املعلم مع طالبه
مما يحقق لهــم حاجتهم للحب
واألهمية ومن ثــم تكوين هوية
نجاح .
وأخريا فــإن تقييم الطالب
عىل أساس تذكر املعلومات فقط
داخل املــدارس والجامعات من
أهم العوامل التي تؤسس لهوية
فشل للطالب ألنه من املمكن أن
تكون قــدرات الطالب وحاجاته
تفــوق ذلك املســتوى بمراحل
وإخفاقــه يف التذكر اليرجع إىل
ضعف الطالب بل لعدم مواءمة
ذلك املستوى لحاجاته الحقيقية .

الورقة العلمية
الثانية
واســتعرض الدكتور احمد
املعمري أستاذ علم النافس بكلية
الرتبيــة و الدكتور فتحي محمد
أســتاذ علم النفس بكلية الرتبية
ورقة العمل الثانية بعنوان «واقع
القيــاس والتقويــم يف التعليم
الجامعي» حيــث يمثل التقويم
أهمية كبرية يف املنظومة التعليمية
بكافة ابعادهــا وجوانبها ذلك
مبعثه اهميــة التقويم يف تحديد
مقــدار ما تحقق مــن االهداف
املنشــودة والتي يتوقــع منها
ان تنعكــس ايجابا عىل الطالب
والعمليــة التعليمية والتقويم ال

يعترب غاية يف حــد ذاته بل هو
وســيلة لغاية ،والهدف األسايس
منه هو عملية التحسني والتطوير
والتغيري لألفضــل وهو عملية
شاملة مستمرة باإلضافة إىل أنه
عملية تعاونية يشــرك فيها كل
من له عالقة بالعملية الرتبوية.

الورقة العلمية
الثالثة
فيمــا رشح الدكتور حجاج
غانــم و الدكتور اســام أنور
والدكتــور صربيــن صــاح
والدكتورة نرسين يوسف ورقة
العمل الثالثة بعنوان «واقع نتائج
الطالب بقسم علم النفس» نظرة
متعمقة يف الورقة االمتحانية تم
تحليل  46اختبارا ً بقســم علم
النفــس للتحقق مــن مطابقته
للمعايري الواجــب توافرها عند
إعداد االختبار ،وتم التوصل إىل
أن أغلب املعايــر متوفرة مثل
الجوانب الشكلية ومناسبة عدد
األسئلة للزمن املخصص لالختبار
وتدرج األســئلة من الســهل

للصعب والصياغــة الواضحة
لألســئلة وعدم تكرار األســئلة
والصحة اللغوية لها ومطابقتها
للجوانب األوىل من مســتويات
بلوم املعرفية وهى التذكر والفهم
والتطبيق  ،ولكــن لوحظ عدم
تغطية االختبار لصدق املحتوى
بدرجة كافيــة وكذلك محدودية
توافر مســتويات بلــوم العليا،
ولذلك جــاءت التوصيات لتحث
عىل تغطية هذه الجوانب.

الورقة العلمية
الرابعة
كما قدمت الدكتورة وســيمه
عمــر والدكتور احمــد املعمري
ورقة العمل الرابعة بعنوان «ملف
االنجاز والتقويم الذاتي ودورهما
يف تطوير العملية التعليمية» ،حيث
تم تبيان موقــع التقويم الذاتي
يف املنظومــة و مفهــوم التقويم
وفلســفته ومقرتحاته اإلجرائية
للتقويمــات البديلــة و التعرف
بملف انجاز كوســيلة معارصة و
إلقاء الضوء عىل أهمية اســتخدام

تقويم الطالب وطريقة تصميمه
و توصلــة ورقة العمــل إىل عدة
توصيات منها تعزيز ونرش مفاهيم
وثاقة التقويم الذاتي عىل ســبيل
املثال بني الطالب و تنفيذ حلقات
نقــاش و ورش عمــل لتدارس
األليات واملنطلقات الســلوكية و
تشجيع عىل استخدام ملف انجاز
كوسيلة معتمدة بالجامعات ،تبني
وكالــة جودة لتطويــر العمل و
اعداد دليل متكامل للتقويم الذاتي
يكون موجه الرشاد الطلبة .
من جانبها كشفت الدكتورة
رنا املومني االســتاذ املساعد يف
القيــاس والتقويم بقســم علم
النفس بالجامعة من خالل ورقتها
«ظاهــرة التضخــم يف درجات
الطــاب ،اســبابها وحلولها» يف
الورقة العلمية الخامســة ،حيث
تعد ظاهرة التضخم يف الدرجات
احد اهم الظواهر التي تعاني منها
املؤسســات التعليمية يف املراحل
املختلفة ،ويُعرف تضخم الدرجات
( )Grade Inflationبأنه «عملية
يتم بموجبها تبني وجود نمط من
التحسن يف الدرجات يف االمتحانات
التعليمية مع مرور الوقت ال يقابله

تحسن يف مستوى التعلم ».وتكمن
خطورة هــذه الظاهرة يف العجز
عــن اتخاذ القرار حــول تحديد
األفراد األكثر تميزا واســتغاللهم
يف ســوق العمل اضافة اىل خلق
تشوش واضح لدى األفراد أنفسهم
حول مستوى قدراتهم ومقارنته
مع رفاقهم (.)Goldman، 1985
وبينت الدكتور نرسين يوسف
بالورقة العلمية السادســة دور
اسرتاتيجيات التقويم الواقعي يف
تحقيق اهداف الربامج االكاديمية،
قســم علم النفــس نموذجا بأن
التعليم يشــهد بصــورة عامة
والتعليم العــايل بصورة خاصة
حركة إصــاح جذريــة تتمثل
يف ادخــال مفاهيــم جديدة مثل
مفهــوم التقويــم الواقعي ،وقد
جاءت هذه االصالحــات نتيجة
لتغري مفهــوم التعلم من املفهوم
التقليدي السلوكي الذي يتخذ فيه
املتعلم موقفا ســلبيا من العملية
التعليميــة إىل املفهــوم البنائي
املعريف الحديــث الذي يتخذ فيه
املتعلم موقفا ايجابيا وديناميكيا
يف العملية التعليمية وقد استدعى
هذا الصلح إعادة النظر.

صحيفة
جامعة
القصيم

أخبار الجامعة

العدد  01 | 70رجب  18 | 1439مارس 2018

خالل برنامج اليوم المفتوح لطالب و أعضاء هيئة التدريس

كلية الحاسب تفعل شراكتها مع «أكاديمية أوراكل»
يف ظل توجه الحكومة نحو
التحول الرقمــي لتحقيق رؤية
 ،٢٠٣٠قامــت كلية الحاســب
بالجامعــة بتفعيل رشاكتها مع
رشكــة "اوراكل" مــن خالل
فعاليات اليوم املفتوح ألكاديمية
الرشكــة لتفعيــل برامجهــا
وخدماتها التدريبية ،وســاعد
توجه كلية الحاسب نحو التوسع
يف مجال التدريــب اإللكرتوني
لنرش ثقافــة التعليــم الذاتي
وتدريب الطــاب وأعضاء هيئة
التدريس عىل أحــدث التقنيات
املطلوبة يف سوق العمل يف مجال
قواعد البيانات والربمجة لتعزيز
املســارات املهنية مــع الخطط
الدراسية لرفع مستوى الطالب
والطالبات وربــط مخرجاتها
بمتطلبات سوق العمل السعودي.

وتم خــال الفعاليــات عرض
مرئــي لكيفية تفعيل حســاب
خاص لــكل طالب وعضو هيئة
تدريس يف موقع اكاديمية اوراكل
وطريقة توفري برامج ومقررات
التدرب اإللكرتوني الخاصة بهذه
األكاديمية واملعتمدة عىل أحدث
التقنيات ،واملســاهمة يف تحقيق
مبدأ التدريب املســتمر والتدرب
الذاتي ليمارس الطالب ما تعلمه
يف الفصل عــى موقع األكاديمية
العاملي.
ومن جانبــه عرب عميد كلية
الحاسب الدكتور وليد بن صالح
البطاح عن ســعادته بالرشاكة
مــع القطاع الخــاص وقال" :
تعد رشكة اوراكل من الرشكات
الرائدة يف مجال تقنية املعلومات
يف ما يخص مجال قواعد البيانات

والربمجة وهذه إحدى الخطوات
التي تحاول الكلية أن تخطوها
بثقة للتعاون مع القطاع الخاص
وهي نقلة تقنية نوعية وجديدة
يف تاريخ الكلية نطمح إىل املزيد
يف القريب العاجــل بإذن الله".
الفتــا إىل أن هــذا التعاون من
شأنه أن يسهم يف تأهيل وخدمة
الطالب والطالبات من أصحاب
الهمم ،مشريا إىل أن هذه البادرة
تأتي امتــدادا لتوجيهات معايل
مدير الجامعــة ووكيل الجامعة
للشــؤون التعليميــة يف تقديم
كل ما من شأنه تطوير العملية
التعليمية"
وقد حــر عميــد الكلية
وأعضاء هيئة التدريس والطالب
الفعاليات إضافة اىل ممثل رشكة
أوراكل.

كلية التصاميم ت�ثقف المرأة بمهرجان عنيزة السادس

03

مدارات

عبدالرحمن بن حمد الداود

"أنتم معنا ونحن معكم"
نحتفي هذا األســبوع يف الجامعة بعدد من الزمالء
والزميالت الذين أمضوا ســنوات من عمرهم  -ليســت
بالقصــرة  -يف خدمة الجامعة والتــي قدموا فيها كل
ما لديهم من جهد وخربة ســاهمت بشكل مبارش وغري
مبارش يف دفع مســرة الجامعة عىل كافة املســتويات
سواء العلمية والبحثية واإلدارية.
وإقامة مثل هــذا االحتفال ال يعنــي أننا نودع بل
نحن نكرم من أســهم يف البناء والعطــاء وخدمة هذا
الوطن الغايل من خالل مؤسســة تُعد جــزءًا مهما ً يف
منطقة من أكرب مناطــق مملكتنا الغالية.
وأجدهــا هنــا فرصة بــأن أقول لهــؤالء الزمالء
والزميــات املحتفــى بهم شــكرا ً عىل مــا قدمتموه
لجامعتكم وشــكرا ً عــى كل لبنة ســاهمتم يف بنائها
وشكرا ً لكم عىل مشــاركتكم يف تقديم مخرجات نفتخر
ونفاخر بها.
ويف الجانب اآلخــر أقول لكم أيهــا الزمالء الذين
خلفتــم املحتفى بهــم كونوا خري خلف لخري ســلف،
ولنتذكــر جميعا ً هذا املوقف فكلنا ســنمر به إن أطال
الله يف أعمارنا ،وما أجمل أن نبقــي أثرا ً طيبا ً ومنجزا ً
نســعد به ويتذكرنا به من يخلفنا.

شــاركت كلية التصاميم
بالجامعــة بمهرجــان عنيزة
الســادس للثقافــة ،والــذي
انطلــق برعايــة صاحــب
الســمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود
بــن عبدالعزيز أمــر منطقة
القصيــم ،بتاريــخ يف  23من
مادى االخــرة 1439هـ  ،ملدة
أربعة أيام ،بمشــاركة 1000
مشارك من خالل  400فعالية
متنوعــة ،واملقام بمركز صالح
بن صالــح الثقايف ،بتنظيم من
الجمعية الخريية الصالحية يف
محافظة عنيزة.
حيث قامت الكلية بعرض

نبذة تعريفيــة عنها وبرامجها
التعليميــة وفقا ً ملعايري الجودة
للمســاهمة يف اعداد كفاءات
نسائية مؤهلة لسد احتياجات
ســوق العمــل يف مجــاالت
التصاميــم وتقديــم ابحاث
وخدمات استشارية وتدريبية
متخصصة وتفعيــل الرشاكة
املجتمعيــة ،كمــا صاحــب
املشــاركة معــرض خــاص
ملنتجات الكليــة من مخرجات
البكالوريــوس
طالبــات
واملاجستري يف مجاالت تصميم
االزياء والتطريز اليدوي واآليل
والحبك والكروشــية وتصنيع
املالبــس ،باإلضافة اىل عرض

مجموعة من األنشطة التفاعلية
التي تفيــد الزائرين كطريقة
اخذ القياســات الشــخصية،
والتي تفيد املرأة اثناء التسوق
اإللكرتونــي والتعــرف عىل
الــوان االزياء املناســبة للون
البــرة  ،كذلــك التعرف عىل
التطريــز واألزيــاء التقليدية
للمــرأة الســعودية ،وتاريخ
الشــعارات العاملية وأهميتها
لإلســتفادة منها اثناء افتتاح
املشــاريع ومواكبتها لســوق
العمل ورؤية اململكة ٢٠٣٠م،
والتــي تــم طرحهــا بفكره
ملموســة للجمهــور من قبل
طالبات الكليــة وأعضاء هيئة

التدريس ،والــذي تم حرصه
بجمال التصاميم وانعكاســه
ببصمة واقعيــة يخدم مجال
للمرأة ،تأتي مشاركة الكلية يف
هذه املناشــط بدعم من معايل
مديــر الجامعــة ،وتوجيهات
عميدة الكليــة لربط مخرجات
الكلية بسوق العمل ،وتسويق
منتجات ومخرجات الكلية.
من جانبها أشادت صاحبة
السمو األمرية عبري بنت سلمان
املنديــل حــرم أمــر منطقة
القصيم خــال زيارتها لركن
الكلية ،بجودة ومهارات أعمال
الطالبــات التي تــم عرضها
للزوار.

وأحــب أن أطمنئ الزمــاء والزميــات املحتفى
بهم أنكــم معنا ونحن معكم فلن ننســاكم وســتبقى
إنجازاتكــم خالــدة لكل مــن يعقبكــم يف مواقعكم،
فالجامعــة جامعتكــم وأســماؤكم خالدة مــا بقيت
الجامعة ،أدعو الله ســبحانه وتعــاىل أن يديم عليكم
الصحــة والعافية وأن يطيل يف أعماركــم عىل طاعته،
لكم كل التحية والتقدير.

مدير الجامعة
ahmaldawood
ab.aldawod@qu.edu.sa
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مدير الجامعة :نحن بأمس الحاجة لطرح الكثير من القضايا بمجال االستثمار والتمويل

مؤتمرا لتشجيع االست�ثمار والتموي�ل الصناعي بالمملكة
الجامعة تنظم
ً

خالد السالم  -مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية

مدير الجامعة خالل إلقاء كلمته

حامد العتيبي  -رئيس الهيئة الملكية

العتيبي« :الجبيل وينبع» استقطبت استثمارات صناعية بأكثر من  975مليار ريال 38%
منها استثمارات أجنبية
نظمــت الجامعــة مؤتمرا
علميا لبحــث آفاق تنمية وتطوير
"االستثمار والتمويل الصناعي"
يف اململكة العربية السعودية ،يوم
األربعاء  26من جمــادى الثانية
1439هـ  ،برعايــة معايل وزير
التعليم وبالتعــاون مع الجمعية
العلمية لالستثمار والتمويل ،وذلك
بهدف املســاهمة يف تنويع برامج
االســتثمار والصناعات باململكة
للمساهمة يف تحقيق رؤية ،2030
من خالل مناقشة  15ورقة علمية،
تم قبولها للمشاركة بعد تحكيمها
من قبل اللجنــة العلمية للمؤتمر،
من بني  32مشاركة علمية باللغة
العربيــة واإلنجليزية ،من باحثني
يمثلون املؤسسات العلمية املحلية،
من  13دولة.

الداود :نحن بأمس
الحاجة لطرح الكثير
من القضايا بمجال
االستثمار والتمويل
قــال معــايل األســتاذ
الدكتورعبدالرحمن بن حمد الداود
مديــر الجامعــة يف كلمته أمام
املؤتمريــن" :نحن بأمس الحاجة
لطرح الكثري من القضايا بمجال
االســتثمار والتمويــل وبالذات
املجال الصناعــي ،مؤملني يف أن
يخرج عن هــذا املؤتمر توصيات
تدعم هذا املجال يف وطننا الغايل".
وأشــار "الداود" إىل الدعم
الكبري الذي تحظــى به الجامعة
من القيادة الرشيدة يف مجال هذه
املؤتمرات ،موضحا أن الجامعة قد
ترشفت بموافقــة خادم الحرمني
الرشيفــن بإقامة هــذا املؤتمر،
وتحت رعاية معايل وزير التعليم
الدكتور أحمــد العيىس ،مما يدل

عىل اهتمام حكومة خادم الحرمني
الرشيفــن بطــرح مثــل هذه
املوضوعات والتــي تنعكس عىل
مستوى التنمية واالقتصاد ،يف هذا
الوطن املعطاء.
وقال "الــداود" :إن جامعة
القصيم بإمكانيتهــا وما تملكه
مــن قــدرات برشيــة ومادية
تســعد بتنظيم هذا املؤتمر الهام
بالتعاون مــع الزمالء يف الجمعية
السعودية لالســتثمار والتمويل،
وأقدم شــكري لجميع املشاركني
والحضــور ،كما أشــكر الزمالء
باللجنة التنظيمية بقيادة سعادة
وكيــل الجامعــة الدكتور محمد
السعوي والزمالء بكلية االقتصاد
واإلدارة ،وأخص بالشكر الجمعية
السعودية لالستثمار والتمويل عىل
تبني هذا املؤتمر وتنظيمه ،وأتمنى
للمؤتمرين كل التوفيق والسداد".
من جانبه أكد وكيل الجامعة
رئيس اللجنة املنظمــة الدكتور
محمــد الســعوي أن األحــداث
العلمية واملؤتمــرات األكاديمية
تتواىل بالجامعة ،والتي شهدت يف
اآلونة األخرية العديد من الفعاليات
العلمية والبحثية والتوعوية منها:
حملة"توعية وصحــة وتثقيف"
بمحافظــة عقلة الصقــور ،كما
شهدت تنظيم املؤتمر الدويل بكلية
الصيدلة ،باإلضافــة إىل املؤتمر
الســنوي لألبحاث بكلية الطب،
وغريها من الفعاليات املتنوعة.

السعوي :الجامعة
تشهد يف اآلونة
األخيرة فعاليات متنوعة
ومتميزة
وشــدد "الســعوي" عــى
رضورة إقامة مثل هذه املؤتمرات

يف ظــل حاجة برنامــج التحول
الوطني  ،2030إىل تعزيز القطاع
الخاص والصناعي واالنتقال من
الدعــم الحكومي إىل عمل القطاع
الخــاص ،مقدما ً شــكره لكلية
االقتصاد واإلدارة وجميع العاملني
يف هذا املؤتمــر ومتمنيا ً للجميع
التوفيق.
من جهته قــال رئيس الهيئة
امللكيــة للجبيل وينبــع املكلف
الدكتور مصلح بن حامد العتيبي
يف كلمتــه أن اململكــة العربيــة
السعودية تعيش يف الوقت الراهن
نهضة استثمارية شاملة تدعمها
خطط اسرتاتيجية طموحة لتعزيز
النمو االقتصادي وتنويع مصادر
الدخــل وذلك من خــال رؤية
اململكــة 2030م  ،والتــي تأتي
اســتكماال للجهود التــي بذلتها
الحكومة الرشيدة لتكون اململكة
ضمن أقــوى  20اقتصاد عاملي
ولرفع حزم اقتصادها من املرتبة
التاســعة عرش إىل الخامسة عرش
عىل مستوى العالم.

العتيبي :الدولة أولت
أهمية كبرى للتنمية
الصناعية وقدمت لها
جميع وسائل الدعم
والتشغيل
وأكد "العتيبي" عىل أن الدولة
قد أولــت أهمية كــرى للتنمية
الصناعيــة وقدمت لهــا جميع
وســائل الدعم والتشغيل لتحقيق
األهداف االســراتيجية للمملكة،
حيث شــملت هذه الجهود دعم
التنمية الصناعيــة بعدة محاور
أساســية منها" :توفــر البنية
التحتية الالزمة وإنشــاء مدينتي

الجبيل وينبع الصناعيتني ،وإنشاء
املــدن الصناعية بمختلف مناطق
اململكــة ،ودعم إنشــاء صندوق
التنمية الصناعية الســعودي"،
مؤكدا أن كل هذه الجهود نتج عنها
ارتفاع أعداد املصانع باململكة إىل
 7741مصنع برأس مال تجاوز
1.1ترليون ريال سعودي.
وأوضح "العتيبي" أن اململكة
اتخــذت العديد من السياســات
لتشجيع وجذب االستثمارات والتي
تمثلت يف تقليص عدد القطاعات
االقتصاديــة "املغلغلــة" أمام
املســتثمرين األجانب ،إىل جانب
السماح لهم بنسب تملك تصل إىل
 100%يف العديــد من القطاعات
الصناعية ،ومنها عىل سبيل املثال
الطاقــة والغــاز ،باإلضافة إىل
ترسيع حصول املســتثمرين عىل
الرتاخيــص واملوافقــات الالزمة
لبدء املشاريع ،مشريا إىل ربط عدد
من األجهــزة الحكومية بمنصة
واحدة إلنجاز اإلجراءات الخاصة
للمستثمرين برسعة وسهوله.
ورأى "العتيبي" أن املنشآت
الصغرية واملتوســطة تؤدي دورا ً
أساســيا ً يف نمو وإزدهار العديد
من الدول ،ولذلك استحدثت الدولة
حفظها الله عددا ً من الربامج التي
تُعنى بتلك املنشآت لتعزز تفوقها
وتضمــن اســتمراريتها ومنها
الهيئة العامة للمنشــآت الصغرية
واملتوسطة التي سرتفع مساهمة
املنشآت الصغرية بإجمال الناتج
املحيل من  20%إىل  ،35%للعام
2030م.
وأشــار "العتيبــي" إىل أن
اململكة من خــال وزارة الطاقة
والثروة املعدنية ،وبمشاركة عدد
من األجهــزة الحكومية والقطاع
الخاص تعمل عىل تطوير وتحقيق
االســراتيجية الوطنية والتي من

شأنها تحقيق النهضة الصناعية
باململكة والوصول بها إىل مستوى
أعىل من خالل  19اســراتيجية
و 82مبــادرة وبميزانية تقدر بـ
 78مليار ريال سعودي حتى عام
.2022
وأضــاف "العتيبــي" أن
االســراتيجية تشــمل عددا ً من
التجمعات الصناعية تأخذ أولوية
قصوى عىل سبيل املثال :صناعة
السيارات ،واألدوية ،والكيماويات
املتخصصة وغريها من الصناعات،
مشريا إىل أن الهيئة امللكية للجبيل
وينبع تمكنت عرب استثمار ما يزيد
عن  108مليار ريال منذ إنشائها
عــام  1975حتى الربــع الرابع
لعــام 2017م ،من اســتقطاب
استثمارات صناعية تقدر قيمتها
بأكثــر مــن  975مليــار ريال
سعودي ،تجاوز حجم االستثمار
األجنبي منهــا  38%من إجمايل
االســتثمارات الصناعيــة ،كما
تجاوز عدد املنشــآت الصناعية
بمدن الهيئة امللكية  643منشــأة
صناعية توزعت ما بني صناعات
أوليــة وثانوية وأخــرى خفيفة
ومســاندة ،ووفرت ما يزيد عن
 153ألف وظيفة.
وقال رئيس الهيئــة امللكية
للجبيــل وينبع املكلــف يف ختام
كلمتــه" :إن هــذا املؤتمر يؤكد
حرص الجهات الحكومية عىل دعم
االسرتاتيجية الوطنية لدفع عجلة
االقتصــاد ،وأن يضطلع كل منا
بدوره وأمانته أمام الله ســبحانه
وتعاىل ثــم أمام الوطن واملجتمع،
كما أنه ال يسعني إال أن أشكر هذا
الرصح الشامخ عىل دعوتهم لهذا
الحفل الكريم ،متمنيا ً أن يســفر
عن توصيات عملية ،تساهم يف دفع
التقدم والبناء".
من جهته أكد الدكتور إبراهيم

بن محمد الحسون رئيس اللجنة
العلمية للمؤتمــر ،رئيس مجلس
إدارة الجمعية العلمية لالستثمار
والتمويــل ،أن املؤتمــر يأتي يف
إطار رؤيــة اململكــة 2030م،
والتي تســتهدف تنمية االقتصاد
الســعودي ،وتنوع مصادر دخله
والزيادة التنافسية ،مشريا إىل أن
القطاع الصناعــي يعد أحد أهم
روافد التنوع االقتصادي باململكة،
حيث يسعى هذا املؤتمر للتعرف
عىل الوضع الراهن يف االســتثمار
والتمويل الصناعــي ،وعالقتهم
بهيكلة االقتصاد السعودي ،وإلقاء
الضوء عىل أساســيات االستثمار

الحسون :الجامعة
ممثلة بكلية االقتصاد
واإلدارة تسهم يف
تحقيق اآلهداف
التنموية للمملكة
والتمويل الصناعي باململكة.
وأشــار "الحســون" إىل أن
الجامعة ممثلة بالجمعية العلمية
لالســتثمار والتمويــل بكليــة
االقتصــاد واإلدارة تحــاول من
خالل عقدهــا ملثل هذه املؤتمرات
والنــدوات العلميــة ،أن تواكب
توجهــات حكومة خادم الحرمني
الرشيفني رعاها الله ،وأن تساهم يف
تحقيق األهداف التنموية للمملكة،
من خالل الوقــوف عىل التجارب
الدوليــة ،واإلقليميــة ،واملحلية،
والوصــول إىل مقــرح يخــدم
االســتثمار والتمويــل الصناعي
باململكة ،وفق ضوء رؤية اململكة،
كما قدم "الحســون" الشــكر
والتقدير للمنظمني واملشــاركني
باملؤتمر والجهات الراعية.

صحيفة
جامعة
القصيم
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«السالم»:
سنقوم
بتشجيع
الصناعات
املحلية
بحوافز
لشركات
بكل
القطاعات

«البوعينين»:
ثالث مصانع
شركات
باململكة
تقوم
بتصنيع قطع
السيارات
الدورية

أن مــدن مســتعدة الحتضان
األرس املنتجة و تطوير عملهم .

املصاحب للمناطــق البرتولية
ودعم االقتصــاد لخلق رشكات
جديدة عمالقــة وتجهيز البنية
التحتية يف ظل تشــابه أهداف
برنامج التحول الوطني وجاري
التوســع يف مجــال املنتجات
األساسية املحلية ومن ثم بلوغ
هدفهــا الثاني وهو خلق فرص
عمل للشباب الســعودي ،ويف
الوقت الحــايل تطوير الوضع
لتشــمل خدمات مختلفة منها
الدعــم اللوجســتي للرشكات
الصناعية ودعمهــا بالصيانة
والتشــغيل وحاليا يتم العمل
عىل دعــم وتمويــل الرشكات
األجنبية لالستثمار باململكة.
و أضــاف أن تــم اطالق
مبــادرة "تصنيع" عام 2010
اال انهــا مختلفــة بســبب
الخدمــات اإلضافيــة املقدمة
حالياً ،حيث كان بالسابق يأتي
مستثمر ويشــغل هذه املصانع
ويبيعهــا بأســعار مضاعفة
واألن تتشــارك فيهــا عدد من
الرشكات لتقليل التكلفة املادية
وزيادة فرص العمل ،وأضاف
"الزهراني" بأن الهيئة امللكية
قدمت الخدمات اللوجســتية و
يف الجبيل يوجد مســاحة تفوق
 8كيلومرتات مربعة مخصصة
للرشكات العامليــة للصناعات
األساســية ولها دور يف تقديم
الخدمــات للشــحن والتخزين
والتغليف كما تســهم يف دعم
عمليــة التصنيــع للمنشــآت
املتوسطة و الصغرية.
كما وضح أن اململكة تنتج
أكثر من  10%من بلوســتارت
العالم واألن األرايض الصناعية
لم تعد محصورة عىل األشــياء
األساســية بل ســيتم تصنيع
األشــياء الخفيفــة والســهلة
ويوجــد بالرياض أكثر من 26
مصنع لذلك وسنقوم باستنساخ
هــذه التجربــة لتعميمها عىل
باقي املناطق.
واختتم "البوعينني" حديثه
بقولــه :أنــه من فضــل الله
أصبحت معادن األن تنتج بعض
قطع الســيارات بثالث رشكات
والتي باتت تســتخدم للقطع
الدورية وبعض الصناعات.

خالل
الجلسة
الرئيسية
لمؤتمر
«االست�ثمار
والتموي�ل
الصناعي»
شهدت الجلســة الرئيسية
ملؤتمر "االســتثمار والتمويل
الصناعي" يوم األربعاء والتي
أدارها األستاذ فضل البوعينني
بمشــاركة مدير عــام الهيئة
الســعودية للمــدن الصناعية
واملناطقــة التقنيــة املهندس
خالد الســالم ومدير عام إدارة
االســتثمار الصناعــي بالهيئة
امللكية بالجبيل وينبع املهندس
محمد الزهرانــي  ،حيث أفتتح
البوعينني هذه الجلســة بقوله
":األن انتقلنــا مــن جانــب
البحوث و الدراسات إىل الجانب
التنفيذي وهو األصعب دائما مع
أهمية األوراق و االسرتاتيجيات
األكاديمية"
و بدأ املهندس "الســالم"
حديثــه عــن دور "مدن" يف
إنجــاح رؤيــة اململكة 2030
وهي تقوم بتطبيــق برامجها
الصناعية لتهيئة خمس مناطق
صناعيــة للخدمــات والبنية
التحتية وتســهيل الصعوبات
وتذليلهــا لتكــون مناســبة
للصناعات املتعــددة وبني ان
الهيئة لديهــا صناعات مختلفة
والتحدي قائم يف تقســيم جيد
للمنطقة الجغرافيــة باململكة
وقــال" :قمنا بإعــادة الخطة
االســراتيجية لهذا العام لكي
نتمكــن من تحقيــق تطلعات
القيادة الرشــيدة يف هذا املجال
ونقوم بإنشــاء مصانع مناسبة
للمنشــآت املتوسطة والصغرية
عرب توفــر مصانع مناســبة
املســاحة لهم ووفرنا حاضنة
أعمــال" ،وذكــر أن صاحب
الســمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل أمري منطقة
القصيم قد وجــه بتخصيص
صناعيةمتكاملــة
واحــة
خاصة باملرأة وذلــك باملدنية
الصناعية يكــون فيها أماكن
لألطفال واالسرتاحة والتمارين
الرياضــة داخل هــذه الواحة
وغريها من أنشــطة وستكون
الواحة حاضنــة لألرس املنتجة
والحرفيــات وصانعات التمور
 ،حيث تهدف مــدن إىل توجيه
الشــباب إىل القطاع الصناعي
وإفادتهم لدعــم التوطني وبني

السالم :مدن ستكون
عنصر تمكين للمصانع
 ..وحاولنا جلب
املستثمرين لهم
لنسهم يف زيادة
الصناعات

وطالب "الســالم" بإيجاد
أليــة للتعامــل مع مــا يقدم
من مــواد خــام طبيعية وأنه
البد مــن تظافــر الجهود من
الــركات ووزارة التجــارة
والصناعــة لتنظيم هذا القطاع
ألن مجــال الصناعات املعدنية
لو تــم استغاللهســيكون من
أكرب الصناعات باملنطقة والتي
ستغني عن املواد التي تأتي من
بعض الدول األســيوية رديئة
الصنع.
وأضاف":مدْن" ســتكون
عنرص تمكني للمصانع وحاولنا
جلب مستثمرين لنسهم يف زيادة
الصناعــات ولتكــون الحركة
انســيابية للرشكات وسيكون
الطريق واضح أمامهم وسنبذل
قصارى جهودنا لتسهيل املهام
أمامهم وسيكون هناك محفزات
باملســتقبل لكل قطاع لتشجيع
الرشكات عىل التصنيع املحيل.
وعــن "رأس الخيمــة"
والخدمات التي تقوم بها بني أن
يوجد بهــا مصنعني للمعادن و
فيها مواقع تعليمية كبرية وهي
تقوم بصقل الشــباب مبارشة
عــى الصناعات الســعودية
مثل تصنيــع األملنيوم والزجاج
والحديد وغريها.

الزهراني :الهدف
الرئيسي من إنشاء
الهيئة امللكية هو
استغالل الغاز
كمــا بــن املهنــدس
"الزهرانــي" بــأن الهــدف
األســايس من إنشــاء الهيئة
امللكية هــو اســتغالل الغاز

أخبار الجامعة

05

فضل البوعينني

العتيبي يستلم درع ًا تذكاري ًا من معالي مدير الجامعة

الحسون رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر

السالم يستلم ت�كريمه من مدير الجامعة

06

أخبار الجامعة

المتحدثون في
الندوتني األولى
والثانية :جاري
إيقاف إدمان
النفط وتنويع
مصادر الدخل
بالمملكة
يأمل القائمون عىل املؤتمر بأن
تكون مخرجاته وتوصياته مساهمة
يف تنويع برامج االستثمار و تنوير
الصناعات باململكة للمســاهمة يف
تحقيق رؤية . 2030

الندوة األولى
حيث انطلقت الجلســة األوىل
بإدارة وكيل الجامعة لدراسات العليا
الدكتور أحمد الرتكي وبمشــاركة
الدكتور عماد مصبــح و الدكتور
محمد الســحيباني والدكتور تاج
الدين ســيف الديــن حيث رحب
الدكتور الرتكي بالجميع وقدم نبذة
تعريفية عن جميع املشاركني ثم قدم
الدكتور "مصبــح" الورقة العلمية
األوىل وتحــدث فيها عــن العوامل
املؤثرة يف االستثمار باململكة العربية
السعودية ،وأهمية القطاع الخاص
كأحد املحركات الرئيسية الحاسمة
الديناميكيــة للنمــو االقتصادي
والســباق يف صناعــة التكنلوجيا
الجديدة يف انتاج عوائد االســتثمار
وغالبا مــا تكــون كبرية،واململكة
كدولة نفطية البد لهــا من تنويع
استثماراتها ومصادر دخلها السيما
مع تراجع أســعار النفط يف بعض
األوقات واكتشــاف مصادر أخرى
كالنفط الصخــري والتزال اململكة
بحاجة ملزيد من العمل لتأمني فرص
العمــل ملواطنيها مؤكدا عىل أنه من
املهم اســتمرار االنفاق الحكومي
االســتثماري وبني أن توقف الدعم
الحكومي سيتسبب بإيقاف العمل
الخاص مشــددا عــى مزيد من
التسهيالت للقطاع الخاص لالرتقاء
بالخدمات املتقدمة .
وألقى الدكتور "السحيباني"
تجربة الطــرح الخاص "تورينو"
وإمكانية تطبيقها باململكة إلمكانية
الدعم للمنشآت املتوسطة و الصغرية
وهي الهدف الرئيس لهذه الســوق
لدعمها وتسهيل إجراءاتها حيث أن
البيانات املتوفرة عن صفقات الطرح
الخاص شــحيحه جــدا حيث بلغ
خالل فرتة  2012 – 2010إجمايل
الطرح الخاص أربع أضعاف الطرح
العام وبمتوسط سنوي يفوق 100
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«العبدالسالم»:
اململكة هي
األولى يف انتاج
التمور بالعالم
منذ خمسة
أعوام

بليون دوالر كندي وتسيطر مقاطعة
"تورينو" عىل هذه السوق حيث يتم
تنفيذ ما يقارب  75%من الطروحات
للمقاطعة بــن ان معظم التمويل
لدينا يذهب لرشكات غري مشاركة يف
األسواق الرئيسية املوازية مؤكدا بأن
اململكة قادرة عىل اســتحداث سوق
الطرح الخاص حيث ستقوم الهيئة
املالية بالدور الرئييس يف تنظيمه ومن
أبرز أعمالها الرتاخيص لألشخاص
الذين يقومون بأدوار الوساطة املالية
وبلــغ عددهم  88رشكة وســاطة
تمتلك  495رخصة ملمارسة أعمال
األوراق باململكة.
اما الدكتور "تاج الدين" والذي
كانــت ورقته بعنــوان رأس املال
الجديد بدول الخليــج التي تمتلك
رأس املال وطــرح طريقة تطوير
عملهم والنمو االقتصادي حيث تقوم
هيئة ســوق املال بتمويل الرشكات
املتوســطة والصغرية لدعم العمل
لتنمية البالد وضمــان عدم وجود
خسائر كبرية وفادحة بسبب تنوع
مصادر الدعم والتجارة وتقوم هذه
الرشكات بقطف رأس املال بسلسلة
نقاط وهي أفضــل طريقة للدول
النامية وتنقسم اىل مرحلتني رئيسية:
األوىل تتثمــل يف إمكانات التصنيع
وتوريد املنتجات لتعود عىل عرشات
األالف بدل حرصها عىل شــخص
أو رشكة واحدة ،اما املرحلة الثانية
فهي املعاينة ومشاهدات اإلمكانيات
ومتابعة منتج الطلب العاملي وتقييم
السوق لتعزيز هذا املنتج واالحتياج،
هذه الخطوة تقلــل من املخاطر يف
استثمار املشاريع الجديدة وتزيد من
فرص النمو.

صحيفة
جامعة
القصيم

«السيد»58% :
من الصادرات
السعودية
منتجات
كيماوية
بالستيكية
السعودية " حيث أولت اململكة اهتمام
كبــر و وضعت اســراتيجية لها
لتنويع مصادر الدخل أمالً يف زيادة
الدخل وكان عىل رأسها الصادرات
البرتوكيماوية ،حيث بلغت نســبة
الصادرات إلجمايل الصناعات 30%
و منتجــات األثــاث  2%واألليات
واملعدات  29%واملعادن املشــكلة
 11%ومنتجات املعادن القاعدية39
 %واملعادن الالفلزية  6%واملنتجات
الكيماويــة البالســتيكية % 58
ومنتجات الورق  10%والخشــب
 3%واملنسوجات وامللبوسات 9%
واملنتجات الغذائيــة  15%وذلك
حسب احصائيات الصادرات باململكة
لعام  2016وكانت هذه اإلحصائية
هي أعىل نسبة تصدير خالل األعوام
املاضية ،وتركز اململكة حسب رويتها
برتكيز الصــادرات عىل الصناعات
الوطنية لتدعيم تدفــق الصادرات
وزيــادة مداخيلهــا ويف الخطوة
الثانية يتم تحديد األهداف املدعومة
لزيادة اإلنتاج ومن ثما قياس العمل
وتصحيح الخطأ لتســر اململكة يف
طريق صناعي واســتثماري ينمو
بشكل هرمي يستمر لعدة سنوات
قادمة  ،ومــن املهم ان تقوم اململكة
بتوطني الصناعات حيث أنه كل ما
زاد التوطني بالصناعات املحلية زادت
القدرة عىل مزيد من اإلنتاج و التدفق
يف هذا املجال.
و ألقى الدكتور "العبدالسالم"
ورقته البحثية بعنوان "االسرتاتيجية

الصناعية وزيادة القدرة التنافسية
باالســتثمار الســعودي" وأختار
موضوع التمور يف اململكة لدراسته
وتقديمهــا للحضــور حيث تنتج
اململكة العديد مــن أصناف الثمر
عالية الجــودة يف مختلف مناطقها
وتمثلت مشكلة البحث بأن االقتصاد
النفطي يســهم بدخل قوي والبد
من البحث عن مصادر دخل ومنها
القطاع الزراعي والتزال الصناعات
يف هذا املجال خارج املأمول برغم ما
تولية الحكومة من دعم يف هذا املجال
ويجب عىل املزارعني االستفادة من
كل مخرجات التمور و النخلة و كان
املحور الثاني يرتكز عىل دور مناطق
اململكة يف صناعة التمور ويبلغ إنتاج
التمور للملكمة خالل  5ســنوات
املاضية األول عىل مستوى العالم و
يمثل انتاج اململكة من التمور نسبة
 14%من اإلنتــاج العاملي واليزال
العمل زراعي لم يتطور إىل الصناعة
وهي ناشئة يف ظل غزارة اإلنتاج وما
يتم تصنيعــه من التمور ال يتجاوز
 28%و ما يقدم خام نسبته 72%
حســب إحصائيــة  ،2016وهذه
الصناعات ال تتمثل بمستقبل التمور
بل ما يجري هي عملية كبس التمور
أو "كنزه" وماهــوا مطلوب زيادة
التنافســية بتطويرها لتحويلها إىل
صناعات وإضافة املكرسات عليها أو
تقديمها كشكوالتة و يوجد دراسة
من خمس سنوات من جامعة امللك
ســعود يف كيفية االستفادة من نواة
التمر وال يتم التعامل معها كمخلفات
بل تســتخدم يف صناعــة القهوة

وهنا تكمن جمال الصناعات ،وجاء
املحور الثالث عىل "اثر اسرتاتيجية
الصناعة وتطوير امليزة التنافســية
يف التمور" ويأتي يف إطار مؤرشين
األول هي معرفــة التميز الجغرايف
القادر عىل تــويل هذه املرحلة بداية
من الزراعة ونهاية بمرحلة الصناعة
وتصدير التمور وخلصت الدراسة
عــى أن املنطقة األكثر جاهزية هي
الرياض ثم الرشقيــة ثم املدينة ثم
القصيــم والباقي نســبته أقل من
األرقام القياسية واملؤرش الثاني هو
أهمية الدراسة الصناعية عل مستوى
اململكة يف قياس أهمية الصناعة داخل
املنطقة وحســب الدراسة أحتلت
القصيم املركز األول و املدينة تحل
ثانيا وهذا يجب املعاينة بني الجاهزية
و االقبال لتكتمل دائرة العمل املميزة
و من املهم ربــط املناطق ببعضها
لالستفادة من بعض.
كما شاركت الدكتورة "رحاب"
بورقة عمل تحــت عنوان "التنفس
الصناعــي و أثره عــى الرشكات
االحتكارية والتمثيل بـ األســمنت "
وعمدت الدراســة اىل أهمية تنويع
مصادر النفط ومن أهمها تم دراسة
واقع األسمنت وهي من أهم الصناعات
البنائية والذي يســهم يف رفع معدل
التنافس الصناعي و يسهم يف خفض
األســعار العالية وال يكــون هناك
استغالل بسبب العملية االحتكارية و
كشفت الدراسة إىل مشكلة الواقع يف
اململكة وهــي االحتكار الذي أدى إىل

زيادة القيمة الســوقية لدى رشكات
االسمنت وانخفاض نوعية املقاييس
العاليــة املطلوبة والتطــور يف هذا
املجال زاد بعد 2008عام و توقفت
غزارة اإلنتاج عام  2015وقل الطلب
بعد انخفاض زيادة العمل وتطورت
الصناعة بشــكل كبــر بوجود 15
منشــأة مصنعة ووصل يف 2015
اإلنتاج اىل  60مليون طن و الصادرات
كانت مسموحة من عام  2002حتى
 2008وبعد زادة االحتياج املحيل تم
إلغاء تصدير هذا املنتج.
من جانبــه أوضــح الدكتور
"عفيفي" يف ورقة عمل عن "االستثمار
األجنبــي املبــارش يف التكنلوجيا
الصناعيــة " أن التكنلوجيــا هي
املستقبل يف الصناعات وهي والركيزة
األساسية املستدامة ويتطلب األيادي
العاملة و األفــكار الصانعة و طلب
السلعة و وجود رأس املال وهذا متوفر
يف بعض الدول العربية لكن ال يوجد
هناك مساهمة وتعزيز يف هذا الجانب
وال يوجد مراكز لقياس هذا التطور يف
املجتمع و التأثر به  ،واالستثمار وهذا
يأتي محمال بالصناعات و االستثمار
يف مجــال اإللكرتونيــات و تقدمت
اململكة عدة خطــوات يف هذا املجال
عرب مرشوعها العاملي "نيوم" و يجب
عىل الجميع أخذ هذا املوضوع بشكل
جاد و دراسة النظريات بتعزيز هذا
املجال وإعطــاءه األهمية الكربى و
التوقف عن إدمان النفط والتحول من
الصناعات اليدوية إىل اآللية.

الندوة الثانية
وقــد انطلقت النــدوة الثانية
بجلســة أدارها الدكتــور عبدالله
الشتيوي ويرافقه الدكتور مصطفى
عبدالسالم والدكتور محمد عفيفي
و الدكتورة رحاب عثمان والدكتورة
هبه السيد.
وتحدثت الدكتورة "الســيد"
بورقة عمــل عــن "دور تدفقات
االستثمار األجنبي يف تنمية الصادرات

السعوي خالل إحدى الجلسات

أحد المشاركني بالجلسات

صحيفة
جامعة
القصيم

أخبار الجامعة
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الداود يستقبل قائد مدينة تدريب األمن العام بالمنطقة
اســتقبل معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمن بن حمد
الداود مديــر جامعة القصيم
العقيد فهد بن عيل املشــيطي
قائد مدينة تدريب األمن العام
بمنطقــة القصيم وذلك صباح
يوم الثالثــاء املوافق 6 / 25

1439 /هـــ يف املقر الرئييس
للجامعة "باملليداء".
مــن جانبه رحــب معايل
مديــر الجامعــة الدكتــور
"الداود" بقائد مدينة تدريب
األمن العام والوفد املرافق له،
بعد ذلك ناقش الطرفني ســبل

التعاون املشرتك ،وجرى خالل
االســتقبال تبــادل الدروع
التذكارية.
وأشــاد "الــدواد" خالل
االســتقبال بالــدور الكبــر
الــذي يقوم به رجــال األمن
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عزي�زي الطالب

لحفــظ األمن وخدمــة الدين
والوطن يف ظــل دعم حكومة
خــادم الحرمــن الرشيفني
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز
وويل عهــده صاحب الســمو
امللكي األمري محمد بن سلمان
-حفظهما الله.-

د .فهد بن سليمان األحمد

بني الصمت والوضوح
عزيزي الطالــب وعزيزتي الطالبة عندمــا كنّا يف املهد
صبيانا كان الرصاخ هو وســيلتنا للتعبري عما يدور بدواخلنا
إىل أن روضت الحياة حبالنا الصوتية فرصنا نخلد إىل الصمت
ألننا أدركنا أنه يف أحايــن كثرية نحتاج إلغماض عيوننا عما
يجري حولنا لنحافظ عىل عالقاتنا من القطيعة .
والصمت بالتأكيد ال يعني ســذاجتنا أو عدم معرفتنا ملا
يدور حولنا لكنــه يعرب عن دواخلنا وعن الطيبة التي نتمثلها
فكل من يرانا يفرس صمتنا حسب منطلقاته ورؤيته وبالتايل
فمكاســبنا عالية ولو لم يكــن منها إال أننا أرحنا أنفســنا
وضمائرنا.

كلية الطب بعنيزة تستقبل طالب ثانوية مجمع الفاخرية
التعليمي
وجدان الحربي

أســتقبلت كليــة الطب و
العلوم الطبيــة بعنيزة صباح
يوم الثالثــاء  ٢٥من جمادى
االخــرة ١٤٣٩هـ عــددًا من
الطالب املتميزيــن من ثانوية
مجمــع الفاخريــة التعليمي ،
وذلــك ألهمية اختيــار مجال
التخصــص الجامعي واالطالع
عــى تفاصيــل التخصص و
مميزاته.
حيــث بــدأت الزيــارة
بالتعريف بالكلية وأقســامها
وعرض فيديو شــامل يوضح
أهداف الكلية ،خطتها الدراسيه
وتخصصاتهــا ،وحثّهــم عىل
بذل املزيد من الجد واالجتهاد
والتحصيل العلمي كونهم القوة
الحقيقيــة للوطــن ،لتحقيق
رؤيتها لعــام  2030واملعتمدة
عىل شــباب يعمل جاهدًا لخلق
مستقبل مزدهر ،ومن ثم قاموا

بجولة ميدانيــة ملعامل الكلية
ً
وأيضا
والقاعــات الدراســية
ملعمل الترشيح ومركز املحاكاة
برشح وتوضيح أجهزة املعامل

وتجهيزاتها العلمية والتي تعد
من أحدث التقنيات يف مجاالت
التخصــص ،وبعــد ذلك تم
فتح باب النقــاش مع الطالب

واألجابة عىل أســئلتهم حيث
أبــدوا تفاعلهــم و أهتمامهم
بمعرفة طبيعة وأقســام الكلية
وتخصصاتها.

والصمت عزيزي الطالــب وعزيزتي الطالبة هو أخرص
الطرق لراحة البال مع من يحملون نوايا ســيئة يف دواخلهم
ويفــرون املواقف عىل وفق مرادهم فأنــت بحاجة إليه مع
أســتاذك ومع زمالئك فكم من كلمة قالــت لصاحبها دعني
وكم من كلمة قضت عىل مســتقبل حاول صاحبه بذل الغايل
والنفيس يف الوصول إليه.
و َلم تعد صفة الوضوح مرغوبا فيها دائما
فعندما كنا يف سنوات دراستنا األوىل يف الصفوف األولية
كانت عــن الرقيب ( املعلم) تحيــط بكتابنا املدريس هل هو
مفتــوح أم ال؟ وإن كان مفتوحا فهل هــو عىل الحكاية التي
يقرؤها املعلم ويتابعه التالميذ فيها أم ال ً؟
وعندما يكون الكتاب مفتوحا يســتطيع الجميع أن يقرأ
فيه ويقال عن الرصيح إنه كتاب مفتوح فهل يا ترى أنه عندما
يوصــف أحدنا اآلن بإنه كتاب مفتــوح هي صفة وضوح أم
صفة سذاجة ؟
إن النيــة الطيبة ال تكفــي يف أن يعــذرك اآلخرون يف
وضوحك وإنما يجب أن تختار مــن األلفاظ ما يكون كفيال
بإيصال مرادك دون جرح للمشاعر أو تحقري للذوات بدعوى
الوضوح والشفافية .
ولتعلم عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أنك عند بعض
من تخالط كتاب مفتوح ينقشــون داخله ما يريدون فال تعبأ
بهم ألن أجمل أصدقائك مــن يقرؤك دون حروف ويفهمك
دون أن تتكلم ويحبك دون مقابل فهو كتاب مفتوح بالنســبة
لك تكتب فيه مشاعرك الصادقة .
وأخريا روض نفسك عىل أن صمتك ال يعني دائما رضاك
وأن صربك ليس بالرضورة أن يعرب عن عجز ك وأن طلبك ال
يتحتم منه حاجتك املاسة.
عميد عمادة القبول والتسجيل
@fahadalahmed1
fashmd@qu.edu.sa
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أمري القصيم يستقبل أعضاء لجنة حملة "وطن بال مخالف"
ستقبل صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود أمري منطقة القصيم
 ،بمكتبه باإلمــارة اليوم  ،أعضاء
لجنــة الحملة الوطنية الشــاملة
لتعقب وضبــط مخالفي اإلقامة
والعمــل " وطن بــا مخالف "
باملنطقة  ,بحضور صاحب السمو
امللكي األمري فهد بــن تركي بن
فيصل بن تركي بــن عبدالعزيز
نائب أمري املنطقة .
لرشح مفصل
واستمع سموه
ٍ
حول مهام وأعمال أعضاء اللجنة
 ،الــذي يمثل قطاعــات وزارة
الداخليــة  ،وعدد مــن الجهات
الحكوميــة باملنطقة ذات العالقة
 ،واألهداف التي يســعى األعضاء
لتحقيقها يف الوقوف ميدانيا ً  ،بما
يضمن إنجــاح املهام املناطة بهم

 ،وتذليل العقبات واملعوقات التي
تعرتض عمل األعضــاء  ،والعمل
عىل رسعــة اإلنجاز والتواصل مع
الجهات املعنية كافة .
ورحب ســمو أمــر منطقة
القصيم بأعضــاء اللجنة  ,قائالً :
لكم كل الشكر والتقدير من خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل ســعود وسمو ويل
العهد  -حفظهما الله  -وصاحب
الســمو امللكي األمري عبدالعزيز
بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
 ،وزير الداخليــة ,عىل جهودكم
املتميزة ،مفتخرا ً بما قاموا به من
أعمال وطنيــة وإنجازات لحفظ
أمن هذا الوطن  ،واملســاهمة يف
نجاح هذه الحملة باملنطقة .
وأشاد سموه بتلك الحملة التي
تهدف إىل القضــاء عىل مخالفي

نظــام اإلقامة والعمــل وتعقب
املخالفــن لتســوية أوضاعهم ،
مثمنا ً الجهود التي يبذلها أعضاء
لجنة حملــة "وطن بال مخالف"
باملنطقــة  ،متمنيا ً لهم التوفيق يف
إنجاز هذا العمــل الوطني الهام
بما يســهم يف أمن وسالمة الوطن
وخلوه من املخالفني .
وأضاف ســمو األمري فيصل
بن مشعل  :نتطلع ونطمح للمزيد
من خالل تحقيــق نتائج أكثر يف
حملة "وطن بال مخالف "  ،مؤكدا ً
أن تعاونكــم هو رس النجاح الذي
افتخر واعتز به كثريا ً .
حرض االستقبال وكيل اإلمارة
للشــؤون األمنية إبراهيم الهذيل ،
ووكيل اإلمارة املســاعد للحقوق
املكلف صالح الــرادي  ،ومدير
رشطة املنطقة اللواء بدر الطالب .

 ..و يدشن أكرب جدارية للملك سلمان في عنيزة
شن صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم أمــس  ,جدارية
ســلمان الحزم  ,التي رســمت
عىل إحدى البنايــات يف محافظة
عنيزة  ,بحضور صاحب الســمو
امللكي األمري فهد بــن تركي بن
فيصل بن تركي بــن عبدالعزيز
نائب أمري املنطقة  ,ووكيل إمارة
القصيــم عبدالعزيــز الحميدان
 ,ووكيل إمارة املنطقة املســاعد
للشــؤون التنمويــة الدكتــور

عبدالرحمن الــوزان  ,ومحافظ
عنيزة عبدالرحمن السليم  ,ووكيل
املحافظ ســعد الســليم ورئيس
بلدية عنيــزة املهندس عبدالعزيز
البســام  ,وعدد من أعضاء لجنة
التنمية السياحية باملحافظة.
وعزف الســام امللكي فور
وصول ســموه ملقر التدشني  ,تال
ذلك تالوة آيات من الذكر الحكيم
 ,بعد ذلك قــدم مصمم الجدارية
بدر بن منصــور البلوي نبذة عن
فكرة الجدارية التي كانت مقدمة
من قبل أمني عــام لجنة التنمية

السياحية بمحافظة عنيزة يوسف
الوهيبي ,.حيث جــرى البدء بها
منذ انطالقة مهرجان ألوان الربيع
وملدة عمل استمرت لـ  55ساعة
بطول  23,5مــرا ً وعرض 17,5
مرتا ً عىل مســاحة إجمالية قدرها
 411مرتا ً  ,مبينا ً لســموه أنه قد
تم رســمها عىل إحدى البنايات
املجاورة للمهرجان بدعم وتشجيع
ومتابعة من الجميع إلنجازها عىل
أكمل وجه  ,مقدما ً شكره وتقديره
لسمو أمري منطقة القصيم وسمو
نائبه عىل ما حظــي به من دعم

وتوجيه وتشجيع حيال ذلك العمل
الفني املقدم.
وبني صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقــة القصيــم  ,أن ما قدمه
الفنان التشــكييل بدر البلوي هو
انعكاس ملا تحظى به هذه البالد
من وفاء أبنائها  ,مشــيدا ً سموه
بفكرة الجدارية وتنفيذها املتقن ,
بتكاتف قدم ألجل إنهاء مثل هذا
العمل الفني الرائع يف مســاحته
ودقة تنفيذه .

منافسات رسل السالم للتميز الكشفي لمرحلة الفتيان
تبدأ "اليوم األحد" في القصيم
تبدأ اليوم األحد  ,منافســات
رسل السالم للتميز الكشفي ملرحلة
" الفتيان " التــي تنظمها إدارة
النشاط الكشــفي بوزارة التعليم
 ،وتســتضيفها كشــافة اإلدارة
العامة للتعليــم بمنطقة القصيم
 ،عىل مســاحات مالعب التعليم ،
بمشاركة إدارات التعليم بمناطق
ومحافظات اململكة باالضافة اىل
كشافة الخدمات التعليمية بالهيئة
امللكية يف الجبيل وينبع .
وأكــد املدير العــام للتعليم
بالقصيــم املرشف العــام عىل
املنافســات عبد الله بن إبراهيم
الركيان بأن اإلدارة العامة تسعد
باستضافة تلك املنافسات مقدمً ا
شــكره لكشــافة الوزارة عىل
هذه الثقة التي الســتضافة تلك
املنافسات ,متمنيًا لكافة الوحدات
الكشفية املشاركة بطيب اإلقامة
يف املنطقــة وراجيًا أن يحقق هذا
التجمع الكشفي األهداف واملقاصد
التي وضع من أجلها  ،مشــرا ً اىل

اهميتها يف تكريــس العديد من
املهــارات الكشــفية والثقافية
للطالبً ،
وفقا ملا تعمل عليه وزارة
التعليم يف تحقيق مضامني رؤية
الوطن الطموحة .2030
وأوضح قائد عام املنافسات
عبدالعزيز الربعــي  ،أن اإلدارة
قد أكملــت كافة االســتعدادات
بالتعاون مع عــددِ من الجهات
باملنطقــة  ،حيث تم نصب حوايل
 60خيمة  ،وزعت عىل معسكرين
أطلقت عليهما أسماء " الحزم "
و " العــزم " باإلضافة اىل خيام
القيادة والربامج والضيافة والدعم
والخدمات واملساندة .
وأشــار الربعــي اىل ان
املنافسات الكشفية وما تتضمنه
من تطبيقات وأنشــطة تهدف
لتنمية الشخصية املتكاملة املتوازنة
للكشــاف لخدمة دينه ومجتمعه
ووطنه ,وتعزيز االنتماء الوطني،
وتنمية الدافع الذاتي للكشــاف
ملساعدته عىل اكتشــاف مواهبه

وقدراته لتطوير ذاته ،وبث روح
املنافســة والتميز يف مناخ تربوي
آمن  ،مفيدا ً اىل انه قد تم تشكيل
عددٍ من اللجان العاملة ,واملعنية
بالتنظيم والرتتيب والتحكيم ,كما
عقدت عــدة اجتماعات ولقاءات
تحضريية بهدف إظهار املناسبة
بما يتناسب مع حجمها .
وأفاد أن الوحدات الكشــفية
وزعــت عــى خمس مــدارس
متوسطة بربيدة لعرض مرشوعات
التميز الكشفي يف محاورها الثالثة
وطن طمــوح ،واقتصاد مزدهر،
ومجتمع حيوي  ,خــال الفرتة
الصباحية أمام طالب تلك املدارس
ولجان التحكيم من أجل تقييمها
باإلضافة اىل الزيــارة الصباحية
 ،كما ســتتنافس تلك الوحدات
يف الفرتة املســائية عــى تنفيذ
الرحلة الخلوية والطهي الخلوي
والركن الخلوي وحفالت الســمر
والتطبيقات الكشــفية واملارثون
الريايض والدورات تدريبية.

صحيفة
جامعة
القصيم

صحيفة
جامعة
القصيم
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مدير عام خدمات المياه بالقصيم يلتقي المهندسني
السعودي�ي المشرفني على مشاريع المياه والصرف الصحي
التقى مدير عــام خدمات
املياه بمنطقة القصيم املهندس
عبداملحسن بن محمد الفريحي
 21 ،مهندسا ً سعوديا ً سيتولون
اإلرشاف املبارش عىل عقود تنفيذ
مشاريع شبكات املياه والرصف
الصحي باإلدارة العامة لخدمات
املياه التي ســتنفذ بــإذن الله
تعاىل بمدن ومحافظات ومراكز
املنطقة.
وبــن الفريحــي أن هذه
الخطوة الهامة غري املســبوقة
تأتــي متوافقة مــع برنامج
التوطني الــذي أطلقه صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل بن ســعود
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الشؤون اإلسالمية بالقصيم تقيم
ورشة عمل لخطباء الجوامع بالمنطقة

أمري منطقــة القصيم ،وإلدراك
إدارة خدمات امليــاه باملنطقة
للــدور املنوط بهــا يف تحقيق
مســتهدفات برنامــج التحول
الوطني  2020انطالقا ً من رؤية
اململكة  ،2030مشــرا ً إىل أن
هذه الخطة تستهدف استقطاب
وبنــاء الكــوادر والكفــاءات
الوطنية املؤهلة لســوق العمل
من خالل اإلرشاف عىل مشاريع
املياه والرصف الصحي ،ونتطلع
منهم املســاهمة مع زمالئهم يف
رفع جودة العمــل  ,األمر الذي
سينعكس بصورة إيجابية عىل
الخدمة املقدمة للمواطنني يف هذا
البلد.

مهرجان القهوة والشوكوالتة بربيدة ينطلق بحزمه من الفعاليات
نطلقــت فعاليــات وبرامج
وأنشــطة مهرجــان القهــوة
والشوكوالتة  ،مساء الثالثاء املنرصم
 ،الذي تــرف عليه إمارة منطقة
القصيم بالتعاون مع الهيئة العامة
للرتفيه  ،بمشاركة عدد من الجهات
الحكومية والخاصة بحديقة مركز
امللك خالد الحضاري بربيدة .
ويشهد املهرجان إقبال الزوار
يف أول أيامه لالســتمتاع بمايقدمه
املهرجان فيما يخص قطاعي القهوة
والشوكوالتة وأهم ما توصلت إليه
الصناعــات يف هذا املجــال  ،كما
يستعرض املهرجان الذي يشارك
فيه أكثر من  100محل متخصص
بالقهوة والشــكوالتة  ،الضوء عىل
أحدث املعــدات واملنتجات يف هذا
املجال.
كما يشارك يف املهرجان أكثر
من  30أرسة منتجة يقدمن العديد

مــن اإلبداعات يف مجــال القهوة
والشوكوالتة  ,باإلضافة إىل مشاركة
أكثر من  10فنانات تشــكيليات
بإبداع أناملهن أمام زوار املهرجان ،
مع ما يقدمه املهرجان من فعاليات
تواكب تطلعات الــزوار بمختلف
اهتماماتهم.
من جانبه بــن رئيس اللجنة
االعالمية للمهرجان أحمد الدهش
أن مهرجان القهوة والشــوكوالتة
يقدم لزواره العديد من الفعاليات
كالــدورات التدريبيــة وورش
العمل التي يقدمها أصحاب خربة
عريضة فيما يتعلق بصناعة القهوة
والشوكوالتة وإعدادها وتسويقها
واالستثمار فيها ،الفتا ً النظر إىل أن
للشباب والشابات السعوديني دورا ً
بــارزا ً فيما يقدمــه املهرجان من
فعاليات متنوعة تستهوي رشائح
املجتمع كافة .

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو نابورس للحفر يزور عدد ًا
من كليات التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم
زار الرئيــس التنفيــذي
لرشكــة أرامكــو الســعودية
نابورس للحفر (سند) املهندس
يحيــى بــن محمــد التميمي
ومرافقيه أمس ،كليات التدريب
التقني واملهنــي بربيدة وعنيزة
واملذنب  ,وكليــة الغذاء والبيئة
بربيدة  ,واملعاهــد الصناعية يف
عنيزة والرس واملذنب ورياض
الخــراء ،بحضــور مدير عام
التدريــب التقنــي واملهنــي
بمنطقــة القصيــم محمد بن
صالح املذن.
واطلــع الجميع عىل مرافق
وإمكانيات الوحدات التدريبية
يف املنطقة والتخصصات الفنية
التي تعني بها الرشكة وامتداد ا ً
ملا سبق اســتقطابه من الكوادر
الفنية لشغل عدد من الوظائف

لديهــا ،وكذلــك اإلرشاف عىل
توقيع عقود التوظيف لخريجي
الوحدات التدريبيــة باملنطقة ,
حيث تم التعاقد مع  43خريجا ً
كمرحلــة أوىل وســيتم إجراء
مقابالت شخصية مع عدد 190
مرشــحا ً من الخريجني كمرحلة
ثانية عــى مجموعتني ومن ثم
املفاضلة بينهم وتوقيع العقود.
وتأتــي هــذه الزيــارات
املتبادلة كأحــد جهود اإلدارة
العامة للتدريب التقني واملهني
بالقصيــم مــع رشكة ســند
ملواكبة رؤيــة اململكة 2030م
بهدف توطني وإحالل الكوادر
الوطنيــة املؤهلــة يف القطاع
الصناعــي والقرب من ســوق
العمــل وإيجاد عــن الفرص
الوظيفية للخريجني.

أقام فرع وزارة الشؤون
اإلســامية والدعوة واإلرشاد
بمنطقــة القصيم ، ،ورشــة
عمل بعنوان " دور الخطيب
يف تعزيز الســامة املرورية
" ،بالتنســيق مع إدارة مرور
املنطقة .
واستهدفت الورشة التي
أقيمــت بمدينة بريدة ،الدعاة
واألئمــة وخطبــاء الجوامع
بمنطقة القصيم ،وتم خاللها
التطــرق إىل الجوانب املتعلقة

بالســامة املرورية والقيادة
اآلمنة للمركبة ومســتخدمي
الطرق بشــكل عــام وأهمية
التقيــد بإرشــادات املرور
ودورها الرئييس يف املحافظة
عىل ســامة الفرد واملجتمع،
وكذلك الوســائل واألساليب
التي من الواجــب أن يتبعها
الخطيــب والداعية يف إيصال
هــذه الرســالة التوعويــة
للمتلقني وسبل تطويرها من
خالل املسجد ومنرب الجمعة.

عقد اجتماع بمحافظة الرس لحملة
"معا ضد اإلرهاب والفكر الضال"
ً
رأس وكيل محافظة الرس
بــدر محمــد العســاف بمقر
املحافظــة  ,االجتماع الســابع
للمكتب التنسيقي لحملة صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشعل سعود بن عبد
العزيــز أمري منطقــة القصيم
بعنــوان "معً ا ضــد اإلرهاب
والفكر الضال" بحضور مندوبي
الجهــات الحكومية والجمعيات
الخريية.
وبدأ االجتماع بكلمة ترحيبية
من وكيل املحافظــة ،ثم ناقش
مع الحضور عــددا من املحاور
مشــيدًا بالجهات التي تفاعلت
مع الحملــة ،مؤكدًا أهمية تنفيذ
توجيهات أمري منطقة القصيم.

عقب ذلك تحــدث مندوبو
الجهــات الحكوميــة لتوضيح
األعمال التي قدمت خالل الفرتة
املاضية ،والخطط القادمة لديهم
لتفعيل الحملة.
واختتــم االجتماع بعدد من
التوصيــات ومنها اســتحداث
طرق جديــدة لتفعيــل الدور
التوعوي للحملة بمواقع التواصل
االجتماعي ،واملبادرة بأعمال غري
تقليدية ،والتأكيد عىل بث شعار
الحملة ،وتوضيــح آلية العمل
للجمعيات الخرييــة بمحافظة
الرس ،وتوجيه رســائل توعوية
للنشء حول مخاطــر اإلرهاب
والفكــر الضــال عــى الفرد
واملجتمع.

10

التعليم

العدد  01 | 70رجب  18 | 1439مارس 2018

الكلية التقنية للبنات بربيدة تخت�تم زيارات مدارس البنات
بتعليم القصيم
اختتمــت الكليــة التقنية
للبنــات بربيدة اليوم سلســلة
زيارات مدارس الثانوية العامة
للبنات بربيدة التي اســتمرت
ثالث أيام  ,بمقر الكلية بربيدة .
وأ ّ
طلعْ ت منســقة التوجيه
املهنــي و الوظيفــي يف الكلية
أروى املشــيطي الطالبات عىل
مرافق الكليــة وماتحويه بني
جنباتها من أقسام تحاكي سوق
العمل وتواكب تطلعات الطالبات
بمختلف التخصصــات  ،كما
قدمت وكيلة شــؤون املدربات
سعاد بستوي رشحا ً مفصال ً عن
أهداف الكلية التقنية وماتسعى
إليه حول إيجــاد تخصصات
تحاكي سوق العمل وترتجم تلك
األهداف إىل واقع ملموس يواكب
تطلعات الطالبات .
ويف ذات الســياق قدمــت

مديــرة القبــول والتســجيل
ابتهال الســعلو  ،عرضا ً حول
آلية القبول والتســجيل وبيان
اقسام الكلية ومسمى الشهادة
وفرص ومجاالت العمل املتوقعة
,باإلضافة إىل استعراض تجارب
مختلفة للمتدربات .
كما قدمت جواهر الحارثي ،

ورشة عمل بعنوان ( التسويق )
و مهاراته وارساره التي تهدف
من خاللها إىل التعريف بكيفية
التسويق ومجاالته .
من جانبها أكــدت عميدة
الكليــة منى التويجــري بأن
هذه الزيــارات لها أبعاد مثالية
ملموســة عــى الطالبــات ،

كمــا أنها تلعــب دورا ً هاما ً يف
نــر ثقافة التدريــب التقني
واملهني يف األوســاط التعليمة
وتتيح للطالبــات حرية اختيار
التخصــص املناســب وفــق
احتياجات ســوق العمل  ،آمله
أن تكــون املخرجــات بحجم
التطلعات .

الملحقية الثقافية تنظم اللقاء الطالبي الدوري الرابع للطالب
السعودي�ي الدارسني في السودان
نظمــت امللحقيــة الثقافية
لســفارة اململكــة العربيــة
السعودية لدى السودان  ،اللقاء
الطالبي الــدوري الرابع للطالب
الســعوديني الدارسني يف جامعة
الجزيرة بمدينة ودمدني وســط
السودان.
وأعرب نائب الســفري فهد
املنصوري يف كلمة له عن شكره
لجامعــة الجزيــرة وإدارتها

الهتمامهم بالطالب السعوديني،
مؤكدًا اهتمام القيادة الرشــيدة
يف اململكة برعاية أبناء الوطن يف
الخارج.
مــن جانبــه أكــد امللحق
الثقايف يف السفارة الدكتور بندر
الحركان اهتمــام وزارة التعليم
بطالبهــا الدارســن يف جميع
أنحاء العالم ،مشــيدًا بالطالب
الســعوديني ودورهم الكبري يف

التعريف ببالدهم وســط آالف
الطــاب الدارســن يف جامعة
الجزيرة من مختلف الجنسيات،
كما أكد جاهزية امللحقية الثقافية
لتذليل العقبــات التي قد تواجه
الطالب السعوديني بالتنسيق مع
املعنيني.
بــدوره أكد مديــر جامعة
الجزيــرة الربوفيســور محمد
السنويس ،اهتمام إدارة الجامعة

بالطالب الوافدين ومن ضمنهم
الطالب الســعوديني خاصة بعد
إنشــاء وحدة الطالب الوافدين
بالجامعة للوقوف بجانب الطالب
الوافد وحل مشاكله األكاديمية.
وأشــاد باهتمــام امللحقية
الثقافية الســعودية ومتابعتها
الدائمــة لشــؤون الطــاب
السعوديني الدارســن بجامعة
الجزيرة.

"الحج" و "التعليم" في تعاون لتوسيع تجربة حاضنات أطفال الحجاج
عكفت وزارة الحج والعمرة
بالتعــاون مــع اإلدارة العامة
للتعليم بمنطقــة مكة املكرمة,
عىل توســيع تجربة حاضنات
أطفال الحجاج التي تم تطبيقها
يف موســم حج العــام املايض
1438هـــ لحجــاج الداخل
لتشــهد يف هذا العام 1439هـ
تطبيقها عرب املسار اإللكرتوني
لحجاج الداخل يف إطار تنظيمها
وتطويرهــا والرقــي بأدائها
وتحقيــق رســالتها وأهدافها
تعزيزا ً لخدمة ضيوف الرحمن
يف ظل رؤية اململكة .2030
وشــهد اللقاء الذي عقده
معايل نائب وزير الحج والعمرة
الدكتور عبدالفتاح بن ســليمان
مشــاط ,مع مدير عام التعليم
بمنطقــه مكة املكرمة محمد بن
مهدي الحارثي اليوم ،مناقشــة
سبل التعاون بني الوزارة وإدارة
التعليم لالســتفادة من الكوادر

التعليميــة والطالبية يف أعمال
الحج والعمرة ،منها اإلســهام
يف إنجــاح تجربــة حاضنات
أطفــال الحجاج ومــا تحققه
من إيجابيات ,إضافة لتشــكيل
فريق عمل بني الجانبني لدراسة
التفاصيــل الالزمــة واإلطار
القانوني يف هذا السياق.
ونوه معايل نائب وزير الحج
والعمرة بهذا النوع من التعاون
مــع إدارة تعليــم منطقة مكة
املكرمة ،لكل ما من شأنه خدمة
حجاج بيت الله الحرام والعناية
بهم ،حتى يتمكنــوا من تأدية
مناســكهم يف راحة واستقرار،
مؤكــدا ً أهميه هــذه املبادرات
لتعزيــز التعاون بني القطاعات
الحكوميــة توفــرا ً للخدمات
التي يحتاجهــا الحاج واملعتمر
والزائر.
ً
وثمــن مدير عــام التعليم
هــذه الخدمــات التــي تقدم

للحجــاج واملعتمريــن الذين
يصطحبــون أطفالهم لألماكن
املقدسة ،كمؤسســات تربوية
آمنــه ترعى أطفالهــم وتقيهم
مخاطر االزدحــام  ،والضياع
والعدوى وتسهم يف توفري جهود
رجال األمــن وتيســر أعمال
الحج والعمــرة ,داعيا ً إىل أهمية

مشــاركة منســوبي التعليم يف
برنامج وزارة الحــج والعمرة
التطوعي "كن عونــا" لتعزيز
الجانــب التطوعي ملنســوبيها
خدمة لضيوف بيت الله الحرام
مــع العمل عىل كيفية دراســة
خدمة اإلرشاف واملتابعة يف حج
هذا العام ١٤٣٩هـ .
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اخت�تام مسابقة " سفراء الموهبة "
بتعليم المدينة

أقامت اإلدارة العامة للتعليم
بمنطقة املدينــة املنورة ممثلة
بإدارة النشاط الطالبي ,الحفل
الختامي ملســابقة " ســفراء
املوهبة " بحضــور مدير عام
التعليــم بمنطقة املدينة املنورة
نارص بن عبداللــه العبدالكريم
 ,الــذي نفذته إدارة النشــاط
الطالبي  /الثقايف بالتعاون مع
أكاديمية "أثر " ومؤسسة سالم
بن محفوظ الخريية.
وقدم مدير عــام التعليم
شــكره عــى هــذه الرشاكة
املباركة وعىل هــذا الدعم املثمر
الذي ســيعمل عىل تعزيز القيم
واملهارات عند الطالب وتحسني
البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع
واالبتــكار  ،مؤكــدا أن اإلعالم
أصبح يف هذه األيام سالح قوي
ومؤثر  ،مشــرا إىل أن علينا أن
نبدع فيه بما يخدم اإلنســان ،

لذلك نحن يف حاجة إىل إعالميني
مميزين  ،إعالميــن يصنعون
تميــزا ً ويخلقون فكــرا ً وقيما ً
مميز ًة  ،مضيفــا أننا يف اململكة
نعتز بقيمنــا الدينية وبهويتنا
وعاداتنا وتقاليدنا .
عقــب ذلك بدأت مراســم
تكريم الطالب الفائزين باملراكز
الثالثة األوىل يف مسابقتي املذيع
املتميز وصانع األفالم  ،وتكريم
اللجان العاملة يف املسابقة .
يذكر أن مسابقة " سفراء
املوهبة " امتــد تنفيذها لقرابة
ً
موزعة عىل أربعة
الشــهرين ،
مراحــل  ،بحيــث خصصت
املرحلة األوىل الكتشاف املواهب
الطالبية  ،واملرحلة الثانية لفرز
املتقدمني والرتشــيح ثم مرحلة
تدريب وتأهيل املواهب املرشحة
 ،ثم تأتي مرحلة تقديم مشاريع
تخرج املشاركني.

خطوات حثيثة لتجويد نظم
االختبارات والتقويم في التعلم
أوضــح مديــر عــام
االختبارات والقبــول بوزارة
التعليم عبد الكريم بن سليمان
الجربــوع ,أنــه اســتمرارا ً
لخطوات تجويد نظم وإجراءات
االختبارات وأســاليب التقويم
وتوظيفهــا ,إىل جانب األدوار
الفنيــة اإلرشافيــة األخرى,
فسيتم خالل اختبارات الفصل
الــدرايس الثاني تطبيق اإلطار
العــام لتجويــد االختبارات
لتنفيــذ اختبــار مركزي من
إدارة التعليــم يف أحــد املواد
الدراســية "غري معلنة" ,وذلك
عىل صفوف املرحلة املتوسطة
يف مرحلة املرشوع لهذا العام,
ويف جميــع إدارات التعليــم
باستثناء إدارات التعليم بالحد
الجنوبي".
وبــن الجربوع أن تطبيق
هــذا التنظيم يهــدف إىل رفع
مســتوى تحصيــل الطالب
واألداء التعليمــي مــن خالل
العناية بشــمول كامل وحدات
وموضوعات املناهج الدراسية

املقــررة ومــا تتضمنــه من
معارف ومهــارات ،ومعالجة
بعــض املمارســات الخاطئة
مثل :امللخصــات أو التقليص
من املقرر أو غريه ,ومن خالل
االســتفادة من بنك األســئلة
املتــاح إلدارات التعليــم وفق
املواصفات واملعايــر العلمية
يف بناء أســئلة االختبارات ,يتم
بعدها دراسة هذه املرحلة من
التطبيــق ومتابعــة تطويره,
مبينــا ً أن الــوزارة اعتمدت
هــذا الفصل إمتــدادا ً التجاه
التجويــد يف مختلــف عمليات
التقويــم نقــل اختبــارات
الجانب التحريري للمواد ذات
الجانبــن من األســبوع الذي
يســبق االختبارات إىل أسبوعي
االختبــارات التحريرية وضمن
جدولها ،حرصا ً عىل اســتمرار
تكامل أيام الدراســة وتغطية
وحدات املناهج الدراســية إىل
نهاية أسابيع الدراسة املحددة
يف تعاميم التقويم الدرايس لكل
عام.
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جامعة تشيسرت الربيطانية ت�تطلع للتعاون مع
الدول العرب�ية وفي مقدمتها المملكة

قعت األمني العام والرئيسة
التنفيذيــة لغرفــة التجــارة
العربيــة الربيطانية الدكتورة
أفنان الشــعيبي مذكرة تفاهم
مع رئيــس جامعة تشيســر
الربوفيســور
الربيطانيــة
تيموثــي وييلــر ،بحضــور
عمدة مدينة تشيســر ،لتعزيز
التعاون بــن الجامعة والدول
العربية يف عدد مــن املجاالت
العلمية واملهنية ،وذلك يف مبنى
ترششــل التاريخي يف الحرم
الجامعي -كوينز بارك.
وقالــت الدكتــورة أفنان
الشــعيبي يف ترصيح لها بهذه
املناســبة  :إن إدارة الجامعة
أبــدت رغبتهــا يف التعــاون
مــع املنطقــة العربية خاصة
اململكة العربية السعودية التي

تشــهد تطو ًرا تنمويًا ملحو ً
ظا
بعــد إطــاق رؤيــة 2030
التــي ركــزت مضامينها عىل
النهوض بالــكادر البرشي من
خالل تطوير مجــال التعليم،
مشرية إىل أن الجامعة معروفة
باألبحاث العلمية املتميزة التي
من شــأنها رفع كفاءة التعليم
يف املنطقة العربية.
وأشــارت إىل أن مذكــرة
تفاهــم تهدف إىل اســتفادة
الغرفة مــن الربامج األكاديمية
التــي تقدمهــا الجامعــة
للموظفيــن التنفيذيــن يف
مجاالت  :األعمــال ،والتعليم،
والتدريب املهني ،وسيســتفيد
منها الــدول العربية األعضاء
يف الغرفة ،مبينــة أن الجامعة
لديها رغبة قويــة يف التعاون

مع الدول العربية.
وتعــد جامعة تشيســر
من أقــدم مؤسســات التعليم
العايل يف اململكة املتحدة ،وهي
مؤسســة أكاديميــة متطورة
تسعى ملواكبة االبتكار النوعي
يف املجــال العلمــي ،وتتمتع
بجودة عاليــة يف مجال التعليم
األكاديمي.
وغرفة التجــارة العربية
الربيطانيــة هــي منظمة غري
ربحية تأسســت عام 1975م
تحت مظلة االتحاد العام لغرف
التجارة والصناعــة والزراعة
للبالد العربيــة ،وتؤدي دورا ً
مهمً ــا يتمثــل يف الرتويــج
لعالقات التجارة واالســتثمار
الثنائية بــن بريطانيا والبالد
العربية.

جامعة الطائف والربيد السعودي يبحثان التعاون في
تفعيل "العنوان الوطني" لمنسوبيها وطالبها
حث معايل مديــر جامعة
الطائــف الدكتور حســام بن
عبدالوهاب زمــان ،مع املدير
العام لربيد منطقة مكة املكرمة
املكلف إبراهيم بن عبده معافا،
آليــات التعاون بــن الجامعة
ومؤسســة الربيد الســعودي
يف تقديــم خدمة التســجيل يف
العنــوان الوطنــي وتفعيلها
ملنسوبيها وطالبها.
وأعرب معايل مدير جامعة
الطائف عن تقديــره للجهود
املبذولــة من طرف املؤسســة
لتعميم خدمة العنوان الوطني،
كخدمــة أساســية يســتفيد
منها املواطنــن واملواطنات يف
تطبيقات الحكومة اإللكرتونية
والتجارة اإللكرتونية.
وأشار معايل الدكتور زمان
إىل وجود نحــو  75ألف عضو
هيئة تدريس وموظف وطالب يف
الجامعة ،يمكنهم االستفادة من
التعاون املشــرك بني الجانبني
يف إتمام إجراءات التســجيل يف
العنوان الوطني.
بدوره ،اســتعرض املدير
العام لربيد منطقة مكة املكرمة
أهمية خدمــة العنوان الوطني

التعليم

يف تحقيــق االنتقال من العنوان
الوصفي إىل العنــوان الرقمي
لالستدالل عىل املوقع عن طريق
عناوين معيارية موحدة لجميع
املناطق واملدن ،يســهل معها
التواصل واالستدالل.
ونوه معافا إىل ارتباط تقديم
العديد من الخدمات املقدمة من
الجهــات الحكوميــة والقطاع
الخاص بالتســجيل يف العنوان

الوطني ،الفتا ً النظر إىل اإلعالن
عن ربط الخدمــات املرصفية
بالتسجيل فيه بشكل إلزامي.
وأكد حرص املؤسســة عىل
تيســر التســجيل يف العنوان
الوطني بالتعــاون مع الجهات
الحكوميــة واألهلية ،مشــيدا ً
بالتعاون الــذي أبدته جامعة
الطائــف لتيســر إجــراءات
التسجيل ملنسوبيها وطالبها.
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جامعة الملك عبداهلل تدعم  10مشروعات بــ  100ألف
ريال ضمن فعاليات "كيف نكون قدوة"
رشحت جامعة امللك عبدالله
للعلــوم والتقنية عرش مرشوعات
ضمن املرحلة الثانية من مبادرة
"الريادة واالبتكار" ،املشــركة
بني الجامعة وأمارة منطقة مكة
املكرمــة ممثلــة يف ملتقى مكة
الثقايف تحت شعار "كيف نكون
قدوة" .
وتهــدف املبــادرة التــي
خصصت لها الجامعة منحة مالية
بواقع  10000ريال لكل مرشوع
إىل إطالق ابتكارات ومشــاريع
تعود بالنفع عىل االنسان واملكان
يف منطقة مكــة املكرمة وتوفري
اإلرشــاد والتوجيه الالزمني لدعم
االبتكارات ومســاعدة املبتكرين
حتــى تتحــول أفكارهــم إىل
منتجات ملموســة باإلضافة إىل
ربط املبتكرين بالجهات الداعمة
للمشاريع االبتكارية لتعزيز فرص
نجاحها واستمراريتها.
وجاءت االبتكارات املرشحة
متنوعة حيث ابتكــرت الطالبة
هــدى فالتــة روبوتــات تقوم
بمساعدة الناس يف شتى املجاالت
التي ترتكز عىل البحث والتجربة
والنزول امليدانــي ،فيما اخرتعت

ســهام الزهراني نظام "املعلم
الذكي للغة اإلشارة العربية" وهو
نظام يسمح للمستخدمني بتعلم
وممارسة لغة اإلشارة يف مستويات
مختلفة وتقييم أنفسهم بأنفسهم.
واســتهدفت نورة الرشيف،
بمرشوعها "أوّار" ،هي وزميالتها
بيلسان الرشعبي وأجواد تنبويس
ورانيا الحارثي ،فئة الصم والبكم
وذلك بمرشوع بيت ذكي مرتبط
بتطبيق جوال ينبه املســتخدم يف
حال تم طرق الباب ويقوم بأخذ
صــوره للضيف ويتيــح أيضا
تواصل املستخدم مع الضيف عن
طريق تحويل النص إىل رســالة
كما أنه يتيح إمكانيه فتح وإغالق
الباب ،ويف حال حــدوث حريق

(ال سمح الله) يقوم أيضا بتنبيه
املســتخدم عن طريــق االهتزاز
والضوء يف الوقت نفســه ،وعندما
ال يتم التجــاوب مع التطبيق يتم
إرسال رســالة صوتية إىل ٩١١
محددة باملوقع والحالة أيضاً.
وقدمــت شــهد القارحي
نظاما ً للرعايــة والعناية بمرىض
القلب عبارة عن تطبيق لهواتف
األندرويد يستخدم مع سوار ذكي
يرتديه املريــض ليقيس معدل
ونمط نبضات القلب بشكل مستمر
ويقوم بإرســال هــذه البيانات
للتطبيق وتحديــد مدى خطورة
الحالة من عدمها ،وسيقوم السوار
باالهتزاز لتنبيه املريض يف حالة
قرب حدوث الخطر لتفاديه.

الملتقى الطالبي األول (إبداع علمي لجيل واعد)
في جامعة األمرية نورة
تعتزم جامعة األمرية نورة
بنت عبدالرحمــن ممثلة بكلية
العلوم ،إقامــة امللتقى الطالبي
األول بعنوان (إبداع علمي لجيل
واعد) ،بحضــور معايل مديرة
الجامعة الدكتورة هدى العميل،
وذلك يومي األحد واألثنني 2-1
1439/ 7/هـ املوافق 19-18
2018/ 3/م وذلــك بالقاعة
الكربى  -محطة  A4بالجامعة.
وأوضحــت عميــدة كلية
العلــوم الدكتــورة ســمرية
السعيدي ،أن امللتقى يستهدف
طالبــات الجامعــات املحلية،
وأعضــاء الهيئــة التعليمية،
والرشكات العلميــة ،من خالل
عــرض األبحــاث أو امللصقات
العلميــة باإلضافــة إىل ورش
العمل املتنوعة واملعرض العلمي
املصاحب للملتقى.
وأشارت السعيدي أن امللتقى
يشــمل جميع املجاالت العلمية
البحتة والتطبيقيــة (كالعلوم
الرياضية ،الفيزيــاء ،الكيمياء،
األحياء ،البيئة) ،والتي تهدف إىل
تعزيز القيم البحثية واإلبداعية
للطالبات ،تنميــة ثقافة البحث
العلمي واإلبداع ،إثــراء املجال
املعــريف وذلك بعــرض ونرش
اإلنتاج العلمي واالبداعي ،غرس
قيم التنافــس العلمي الرشيف
والعمــل الجماعــي وتعزيزه،

بناء جســور التواصل العميل،
باإلضافــة إىل العمل عىل تحويل
مشــاريع التخرج إىل مشاريع
تطبيقية تسهم يف رفع االقتصاد
الوطني .
هذا وتركز رؤية امللتقى عىل
مســاعدة الطالبات يف اكتساب
مهارات البحــث العلمي وتبادل
الخربات واألفــكار وخلق روح
التنافس بني طالبات كلية العلوم
بجامعة األمــرة نورة وطالبات
الجامعات األخرى ،كما تتضمن
رسالة امللتقى تســليط الضوء
عىل أهمية امللتقيــات الطالبية
التي تعد من األنشــطة املهمة
التي توليهــا الجامعة اهتماما

كبريا وتدرجهــا ضمن خطتها
االســراتيجية إلدراكها بأهمية
عقد مثل هــذه اللقاءات العلمية
للتبادل البحثي واملعريف.
الجديــر بالذكــر أن هذا
امللتقــى يعد جزءًا من رســالة
جامعة األمرية نورة التي تتضمن
تميــز املرأة يف املجــال العلمي
ودورها الفعال يف بناء االقتصاد
املعــريف برشاكــة مجتمعيــة
وعامليــة ،باإلضافــة الهتمام
الجامعة بالجيل الشــاب الواعد
من الطالبات والذي يملك طاقة
كبرية لتحقيق األهداف األساسية
لرؤية اململكة العربية السعودية
.2030
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أمري القصيم بمجلس التوحيد «خبري»
ُ

عبدالرحمن بن محمد المهوس
عمادة تقنية المعلومات

تحظــى منطقــة القصيم
بإشعاع ثقايف متطور ومتواصل
زمن ليس بالقريب فحسب
منذو ٍ
 ،وذلــك منذو أن بــادر الرجل
األكاديمــي األوَّل فيها صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيز  -حفظه الله  -بخربته
اإلداريه وهــو املختص يف العلوم
السياسيَّة منذو(2000م) حينما
حصل عىل درجــة الدكتوراة من
جامعــة درم يف اململكة املتحدة
بإقتــدار ومهاره تحــت عنوان
"التطــور الســيايس يف اململكة
العربية السعودية".
وتطورت البادره من سموه
الكريم يف مجلســه األســبوعي
كل يوم باإلثنينيَّــه التي تحظى
بدعم ســموه بفكره الســامي
وتحقق نجاحا ً مســتمرا ً مُتزامنا ً
مع تنامي الوعــي املجتمعي من
الحضور ملجلس ســموه العامر
بقرص التوحيــد بمدينة بريدة

والتي يُدعى إليها وجهاء املنطقة
و مدراء الدوائر الحكومية األمنية
منها واألمنيــة اضافة لإلعالميني
 ،ويتميَّز مجلس ســموه بالتنوع
النوعــي يف املوضوعــات ولهذا
استم َّر متوهجا ً يف الطرح والتفاعل
واملشــاركة يف الرأي متاحه أمام
الجميــع وخالل ذلك يســتمع
الحضور بإنصــات لرأي الخبري
ٍ
اطروحات جميله
ســمو األمري يف
فيهــا الفائدة حيــث تحرض لغة
األرقــام للمصداقية واملناقشــة
بإهتمام وعنايه.
حيث تقــوم إدارة العالقات
العامة واإلعالم بإمــارة منطقة
القصيــم بالعمل الــدؤوب عىل
اكتمال اللقاء األســبوعي وسط
جمــع غفري من املهتمــن الذين
يســعدون بتواجدهم يف حضور
األمري الكريم واإلســتماع لكلماته
الجميلــة وتوجيهاته الســديده
واملتناغمه مع ما تحتاجه املنطقة
يف ســبيل ال ُّرقي واإلزدهار يف ظل
حكومتنا الرشــيدة بقيادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز – أيَّده الله – و ســمو
ويل عهــده األمني األمري محمد بن
سلمان  -حفظه الله – ويأتي هذا
اللقاء األسبوعي متوافقا ً مع توجيه
القيادة الحكيمة وتفعيالً أليقونة
املواطن أ َّوال ً يف اتاحة املجال أمام
الجميع و إثراء الحِ ــوار لتالقح
األفكار يف الليل والنهار.
ــن منطلــق اإليمان َّ
و ِم ْ
بأن
العمــل عــى سياســة اإللتقاء

أليس من حقي !
وبمــا أنني أعمــل بمبنى
الكلية الــرؤوم الذي يضم يف
جنباته أربــع كليات ،فاملعاناة
تزداد.

أ .شقريان الشقريان
كلية الزراعة والطب البيطري

نحن معرش املوظفني قدر
لنــا أن نلتــزم مكاتبنا يف كل
أيام الســنة ،يف كل املواســم،
وتحت كل الظــروف ،غري أن
موســم الصيف معاناتنا تبدأ
فيه بشــكل يومي من الصباح
الباكــر يف "عملية البحث" عن
موقف بمظلة!.

حيــث أن البعــض منها
يمتلئ بســيارات أعضاء هيئة
التدريــس الذيــن يتمتعون
بإجازاتهــم ،وبعضها يحتوي
عىل لوحــة حمــراء وموقف
شاغر!
أين نذهب؟ أنا هنا أطرح
معاناتنــا واملســؤول هو من
يبحث عن حل.
قــد ال أكون أول من طرح
املوضوع ولكنــي متأكد انني
لست األخري
أريد موقف بمظلة ولوحة
حمراء أليس من حقي؟

صحيفة
جامعة
القصيم

تشابهت أسماء األمراض وأعراضها

والتنويع فيها بحســب موضوع
الجلسة األســبوعية يُحرز تقدما ً
ويُحقق صالحا ً عامــا ً للمنطقة
بحمد الله وفضله ث ُ َّم بجهود األمري
املحبوب الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود  ،والذي يلهج اللسان
بالدعاء لــه بالتوفيق والنجاح مع
نبض القلوب.
وبفضــل الله ومنــه حقق
املجلس الجميــل بتفاعل الجميع
وفقــا ً ألجندة العمل األســبوعي
والذي يسري يف تناغم يُشبه الساعة
يف تقارب الثواني ومُيض الدقائق
نحو اغتنام الثمــرة والتي باتت
تتحقق عــى أرض الواقع يف كل
املشاريع والتطلعات نحو السماء
بتحقــق األمآل كما قالها ســمو
ســيدي ويل العهــد األمني األمري
محمد بن ســلمان َّ
بأن ســقف
الطموح هو َّ
الســماء يف إشارة إىل
ً
َّ
َّ
أن الهدف كبري جدا وأن كل واحد
منا تقع عليه مسؤولية املشاركة يف
البناء والتنمية لنهضة الوطن ُك ٌل
يف موقعه.
ً
وحقيقة ملست ذلك اإلهتمام و
الحرص من الجميع عىل التفاعل
املجتمعي مع ما يتم اســتعراضه
يف مجلس ســمو األمري بحضور
الفت و متجدد يف إشــارة واضحة
َّ
أن الهدف خدمــة عامة للمنطقة
ُ
و الكل يقدمــون رؤية و رأي يف
تناغم الحــروف املفعمه بالحياة
واملســبوقة باألمــل البعيد  ،و
بالتأكيد ال يخلو املجلس األسبوعي
من كل ما يُالمس آمال الشــباب

الطموحــه نحو قيــادة الوطن
نحو تحقق األهــداف بحيويتهم
و تفاعلهــم اإلجتماعــي متمثالً
بمجلس شــباب القصيم ذكورا ً و
إناثا ً عىل حـ ٍّد سواء بمنتهى النقاء.
وبات مجلس التوحيد"عنوان
رســالة و تأريخ قيــادة" تحت
ٍ
إرشاف مبارش من مهندس الكلمة
و بانيها فيصــل القصيم ،وهو
ا ُملهتم بــكل شــؤون املنطقة و
الحريص عــى متابعة التفاصيل
و أدق خيوط األداء بهدف اإلرتقاء
نحو اإلكتمال يف العمل إىل تحقيق
ما يصبوا إليــه الجميع يف واحدة
من أجمل مناطق مملكتنا الحبيبه.
ومع النجاح التَّــام للملتقى
األســبوعي بضيافة سمو األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل بن
سعود  ،والذي أنتج اثنينية قرص
التَّوحيد للحضــور بقوة طرح و
فكر متطلع مع أمل أهايل منطقة
القصيم يف مشاهدة أمري الكلمة يف
أطروحاته األسبوعية مع مداخالت
الحضور عىل الهواء مبارشة متى
ما تحقق ذلك ملزي ٍد من الفائدة يف
تســليط الضوء عىل أهم حدث يف
املنطقة بالتغطيــة املأموله حيث
الحديث وقتها ذو شــجون ويف
مُختلف الفنون يف ســمو الكلمة
و ُرقــي الحرف  ،حيــث ال يزال
الجميع يأملــون يف عرض اللقاء
مسجَّ الً عىل القناة الرسمية "قناة
اإلخباريه" والتــي لها الحضور
الجميل يف املجلس حيث البســا ُ
ط
أحمدي كما يُقال.

الصدفة عند الملحدين
عبدالرحمن الشنقيطي
طالب في كلية االقتصاد
واالدارة

حني يأتي فكــر جديد ليحل
محل الفكر التقليــدي فإن اول
ما يتوجب عليه هــو أن يثبت أنه
بديل قادر عىل تفسري القضايا عىل
نحو أفضــل مما كان يفعل الفكر
التقليدي  ,وهو ما سعى امللحدون
إليه حني رفضــوا االيمان بوجود
خالق أوجد الحياة مــن العدم ,
يرفض امللحدون النظرية اإليمانية
القائلة بالخلق من العدم وأصبحوا
بذلك ملزمني بتقديم نظرية بديلة
يقنع بها النــاس  ,فجاؤوا بعدد
من التفســرات لعل من أشهرها
"نظرية الصدفة"  ,ومفادها انه يف
لحظةٍ ما وتحت ظروف معينة ال

ندري ما تفاصيلها وال كيف تكوّنت
 ,حدث االنفجار العظيم الذي نتج
عنــه الغبار الكونــي والذي أدى
بدوره ومع مرور مليارات السنوات
اىل نشــوء الكواكب والشــموس
وظهور االرض بما تحمله من حياة
وانهار وحدائق ذات بهجة .
قد ال نختلف كثريا ً مع امللحدين
يف فكرة االنفجار العظيم ( خاصة
ان القرآن يشري اىل يشء مشابه يف
قوله تعاىل  }:أ َ َو َل ْم يَ َر الذين كفروا
أ َ َّن الســماوات واالرض َكانَتَا َرتْقا ً
ففتقناهــم ( {  ,ولكن الخالف يف
كون هذا االنفجــار وليد الصدفة
املحضة  ,إن نظرية الصدفة واهية
من أساســها فالصدفــة حتى لو
حصلت فمن املســتحيل ان تحدث
بدون وجود عنارص معينة تشتبك
مع بعضهــا بطريقة عشــوائية
لتعطي نتيجــة ذات معنى  ,فأنت
حني تكتب اســمك االول عىل ورقة

عبدالمجيد عبداهلل العدل

شــهدت اآلونة األخرية انتشار
ظاهــرة الوصفــات الطبية عرب
االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي
حيث يتم الرتويج للكثري من األدوية
الطبية واملســتحرضات العشــبية
وبيعها الكرتونيا.
وتجاوز األمر ذلــك إىل تبادل
الخربات عــر وســائل التواصل
االجتماعية عمال بمبدأ "اسأل املجرب
قبل أن تسأل الطبيب" ،وبذلك اقتحم
اإلنرتنت عالم الطب وجعله "عيادة
صغرية" ،لكن ليس أي عيادة بل هي
عيادة يغلب عليها طابع العشوائية
وعدم الدقة ال يف التشــخيص وال يف
وصف األدوية ممّ ا قد يؤدي لكوارث
ال تحمد عقباها عىل الشخص طالب
العالج.
وهنا تتحول هذه التكنولوجيا
من نعمة لنقمة ولسموم تؤذي من
حولها مــن دون أن يكون هناك أي
محاذير أو ضوابط تنظم عملها.
ورغم ذلك ال يجب االســتناد
إىل املعلومات الطبيــة املقدمة من

صغرية ثم تلقي بها يف سلة تحوي
آالف االوراق املقصوصة واملبعثرة
 ,ثم تغمض عينــاك وتقلب بيدك
يف هذه السلة لتخرج بورقة واحدة
وتُفاجأ انها هي نفس الورقة التي
تحمل إسمك  ,فأنت هنا قد وجدت
اســمك بمحض الصدفة ولم يكن
لك خطة مدروســة إليجاده  ,إن
الصدفة هنا لم تحدث دون وجود
عنارص وظروف محددة ســاعدت
عــى ظهورها ( الورق  ,الســلة ,
يدك التــي كنت تقلب بها  ,الورقة
املســماة )  ,وهو ما ال ينطبق عىل
الكون و أصل الحيــاة  ,فالكون
ظهر من العدم التام  ,والعدم فراغ
ال يحوي أي عنــارص او ظروف
تســاعد عىل ظهور خبطة عشواء
نسميها "الصدفة"  ,ولو افرتضنا
انه ثمة عنارص غري مفهومة ر ّكبت
الصدفة التي انجبت الحياة  ,فهل
يكفــي ان يكون هنــاك عنارص

أي موقع ،فاملعلومات الطبية قابلة
للتغيري برسعة ،وقد تكون املعلومة
انتهت صالحيتهــا أو خاطئة ،لذا
يجب االبتعاد عن تطبيق أي وصفة
طبية منترشة عرب املواقع اإللكرتونية
بغرض تشخيص أو عالج أية حالة
مرضية مــن دون إرشاف الطبيب.
ألنه مــن الرضوري جــدا ً أن يتم
التشــخيص مبارشة من قبله ،ذلك
أن تشــخيص املــرض يعتمد عىل
اســتجواب مفصل ملعرفة تاريخ
املــرض وفحص رسيــري دقيق
للمريض ووصف تحاليل مخربيه أو
اشعاعية أو منظاريه إن تطلب األمر.
كما أن طبيعة العالج تختلف
باختالف شــدة املــرض وتاريخ
اإلصابة به والعوامل املسببة له وسن
املريض ،فتتغري الوصفات واملقادير
بتغري الحالة الصحيــة للمريض
فظهور حساسية أو عارض جانبي
خطري قد يؤدي لرضورة تغيري دواء
بآخر وتحسن املريض قد يستدعي
خفض الجرعة أو إيقاف تناول دواء
ما ،كل هذا ال يتوفر عرب الشــبكة
العنكبوتيــة حيث يســتحيل عىل
املريض تقديم شكوى إىل طبيب يف
حال حدوث مضاعفات أو تطورغري
إيجابي للحالة املرضية.
إن وصف األدوية والتشخيص
مــن خــال وســائل التواصل
ٍ
منــاف لألخالق و
االجتماعي أمر
غري علمــي ،ويجب عىل املريض أن
يكون حذرا ً مــن املخاطر الكبرية
لهذه الظاهرة ،فلكل حالة مرضية
تشخيص مختلف وإن!!..

دون وجــود ادارة و ارادة تركب
ّ
العنارصوتنسقها مع بعضها
هذه
البعض ؟ جرب ان تفكك جهازك
املحمول اىل قطعــه االولية ثم قم
بجمعها يف صنــدوق وه ّزها كما
يُهز الغربــال  ,هل تعتقد ان هذه
الحركة ستعيد تركيب الجهاز كما
كان ؟ لن يحدث هذا ولو ظللت تهز
الصندوق مليار سنة !
ونحــن إذ نناقــش فرضية
الصدفة االلحاديــة لنا ان نعجب
كيف يدّعي امللحــدون العقالنية
واملنطــق ويتهموننــا باملقابــل
بالتخريف والوهم  ,ولنا ان نسأل
 :أليست نظرية الخلق التي جاءت
بهــا كل األديان أكثــر منطقية
وعقالنية من القول بالصدفة ؟ اذا
كان هذاالكــون بجربوته والحياة
بتعقيداتها الهائلــة بنت الصدفة
إذن ليكن كل ما حولنا صدفة بما
يف ذلك مقايل هذا .

صحيفة
جامعة
القصيم

لنتوقف !

الرأي
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"جامعة القصيم..مسرية
متواصلة من اإلنجازات"

كاريكاتري

ريما محمد الربيدي

أ.دالل الرشيدي

كلية الرتب�ية

مركز اإلعالم واالتصال

قسم رياض أطفال

تتواىل إنجازات جامعة القصيم
باملؤتمرات واللقــاءات والبحوث
العلميه والنــدوات املتواصله التي
تُشكل سمة بارزه يف شتى كلياتها..
للهدف من تحقيــق دعم العالقة
بــن الجامعة واملجتمــع  ،اذ تعد
جامعة القصيم من أوائل الجامعات
الحديثة من حيث النشاءة والتطور
والتوسع،،حيثنمتوتطورتبشكل
رسيع يف أقل من عقد من الزمان من
خالل إهتمامها باملؤتمرات والندوات
العلمية املتواصلة بشكل فعال التي
تخدم الطالب الجامعي بشــكل
خاصواملجتمعبشكلعام..لتساهم
بشكل كبري يف رفع الوعي العام لدى
الجمهوربهدفتغريهالألفضل..

هل تعرفون ذلك الشعور
عندمــا تحس انــك ضيعت
ً
فرصة ما؟ برغم انه لم يكن
هنــاك يشء يمنعك بل كانت
فرصة متاحــه ورائعة ب ُكل
املقاييس فقــط ألنك تنتظر
ً
شــخص ما ليدفعك نحوها،
ســألت نفيس من كان ذلك
الشــخص الذي كنت انتظره
ليدفعني؟
بالحقيقة ال أحد  ،ال أحد
ســيدفعك ألي فرصة تخرج
امامك ألنك الوحيد الذي تعلم
ان تلك هي ُفرصة لك .
برأيــي ال تثق بنفســك
كثريا ً فمن ا ُملحتمل أن تخذلك
ثق بعقلــك وقدراتك ال تثق
بنفســك ألنها وبدون علمك
قد تصنع أوها ًم إليهامك انك
ال تحتــاج لــيء اآلن فأنت
مشــغول بما فيه الكفاية او
انتظر لتتأكد اذا ما كانت تلك
ٌ
مضيعة للوقت
فرصه حقا ً او
كلها أوهام
ٌ
عجلة دوّارة اذا
فالحياة
لم تقفز فــوق الفرص فور
رؤيتك لها ســتصبح ورائك
 ،ودائما ً كن أنت الشــخص
الــذي تدفــع نفســك نحو
الفرص.
وأعلم يقينا ً ان الكثريين
يعرفون ذلك الشــعور جيدا ً
لذا دعونا نقفز فوق الفرص
قي يضاف
لنحولها نجاحا ً و ُر ً
لنا
ونتوقــف عــن تضييع
فرص هي من حقنا
ٍ
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احذري رشوة طفلك !...
د .رشيدة محمد أبو النصر
أستاذ مشارك بكلية العلوم
واآلداب بالبكريية

أخذت األم تداعــب صغريها
الوحيــد ،وانشــغلت يف
ذلــك تمامــا ومــا انتبهت
لصينيــة الحلــوى املوجودة
يف فــرن املوقــد الكهربائي
"البوتاجاز" ،وعندما هرولت
إىل املطبخ كانــت الصينية قد
تحولــت إىل قطعة من الفحم،
وبرسعــة أطفــأت املوقد ثم
ألقــت بمحتويــات الصينية
يف ســلة القمامة ثــم انحنت
عىل صغريهــا قائلة"خذ هذه
النقود واشــر ما طاب لك..
وال تخــر أباك بمــا حدث"،
وهنا اختطف الصغري النقود،
وهرول مرسعــا للخارج لينفذ
وصية أمه.
الحق أن هــذا املوقف يحدث
كثــرا ً يف بيوتنــا مع اختالف

الحدث والزمان واملكان ،وهنا
يثور يف الذهن تسأل مؤداههل
ما قامت بــه األم حيال إقناع
الصغري بعــدم طرح املوضوع
عىل والده من خــال إعطائه
بعض النقود أو الحلوى يعترب
رشــوة؟ وهل ذلــك ينمي يف
ذهن الصغري مشــاعر مغلوطة
يرفضهــا الديــن وتأباهــا
العادات القويمة؟ طرحت هذا
الســؤال عىل خبري واستشاري
نفــي د .إبراهيــم حلمــي
استشــاري األمراض النفسية
والعصبيــة فقــال يل إن مبدأ
الثواب والعقاب أمر معروف.
وهو من املبادئ التي تستخدم
لتعليــم وتهذيــب الناشــئة
الذين ال يســتوعبون األفكار،
وال يؤدون مــا يطلب منهم إال
بنــاء عىل حافز مــادي معني
يوجه إليهم ،واملبدأ يف حد ذاته
أســلوب جيد وال غيار عليه يف
الرتبيــة والتعليــم ،ولكن قد
يســتخدمه رب األرسة إلقناع

الطفــل بإخفــاء حقيقة أم
يشء خطــأ ،أو تنفيذ يشء غري
مرغوب فيه أحيانــا مثل األم
التي تعطي لصغريها شيئا من
املال يف ســبيل إخفائه لخطأ
ارتكبتــه األم عن جهل وعندما
يراهــا صغريهــا فإنها تطلب
منه السكوت عىل ما رأى وعدم
إخبار أبيــه يف مقابل مبلغ من
املال طمعا ً يف إغرائه أو إغوائه.
ويف الواقع إن استخدام سالح
املال يف فرض ما يريده املربي
مــن الطفــل يعــود الصغري
عىل عدم تنفيذ مــا يطلب منه
إال بعــد مكافــأة معينة ،أي
اعطاؤه ما ال يســتحق لتنفيذ
ما يســتحق وهنا تقع الطامة
الكربى فالطفل يشــب عىل أن
يطلــب مقابال ال يســتحقه يف
مواضع يطلب منه فيها القيام
بواجب مفــروض عليه ،وهذا
ما يمكن تســميته (بالرشوة)،
واملؤسف يف هذا السلوك ليست
الرشــوة يف حد ذاتهــا ولكن

االعتقاد الذي يرســخ يف ذهن
الصغري بأنه حق مكتســب له
حســبما تعود عليه يف حياته
ومن مثله األعىل وهما الوالدان
أو أحدهمــا .وأرضار هــذا
الســلوك هو تعويد الطفل عىل
االنقيــاد و تنفيذ ســلوكيات
معنيــة مــن دون أن يفهم ما
وراء هذه الســلوكيات سواء
كانت ضارة أو نافعة ،فتصبح
شــخصيته ســلبية ضعيفة،
التفيــد املجتمع الــذي يعيش
فيه ،لذا فإنــه من الرضوري
بمكان إقناع الطفل كل حسب
قدرته العقلية بما هو مطلوب
منه مــن دون إعطائه مقابل،
وإذا اضطــر الوالدان إلعطائه
مكافــأة فتكــون لتشــجيعه
فقط عىل الجوانــب اإليجابية
وحتــى هذا ينبغــي أن يكون
مرهونا باملــرات األوىل لقيامه
بتنفيذ هــذه املهمة كأن يمنح
مكافأة عىل أول يوم يصومه يف
رمضان أو مكافأة عىل حصوله
عىل أعىل درجة يف االمتحان.

وهكــذا تكون هــذه املكافآت
لتشــجيعه ويف املــرات األوىل
التي يحسن فيها الصغري شيئا
ما جديــدا عليه ثم توقف هذه
املكافئات عندما يدرك الصغري
أن ما يقوم به هو واجب عليه.
ويرحــم الله الشــيخ محمد
الغــزايل فقد ذكــر يف كتابه
"خلق املسلم" أن حسن الخلق
ال يؤسس يف املجتمع بالتعاليم
املرســلة أو باألوامر والنواهي
املجــردة ،إذ ال يكفي يف طبع
النفوس عىل الفضائل أن يقول
املعلــم أو املربــي البنه :افعل
كذا ،أو ال تفعل كذا ،فالتأديب
املتمر يحتــاج إىل تربية طويلة
ويتطلب تعهدا مســتمرا ،ولن
تصلح تربيــة إال إذا اعتمدت
عىل األسوة الحســنة ،فالرجل
الســيئ ال يرتك يف نفوس من
حوله أثرا طيبا.
ويف النهاية يثور ســؤال :هل
يستقيم الظل والعود أعوج؟

كيف نتعامل مع الحروق والغصة؟
أمجاد ابراهيم العميل
طالبة كلية التمريض

قمنا نحــن طالبات التمريض
بالتعاون مع مستشفى الرس
باملشــاركة بمعــرض الدفاع
املدني بالواحة مــول تزامنًا
مع أســبوع الدفــاع املدني
وتطرقنا لعــدد من املواضيع
مثــل الحــروق وأســبابها
وماعالقــة بعــض املــواد
الكيميائيــة والبخــار والنار
والكهرباء بذلك.
حيث أن هنــاك ثالثة درجات
للحــروق ،الدرجــة األوىل:

يكون سطحي ،والثانية يكون
فيها الجلد متــأكال ومتفقعا،
والدرجــة الثالثة وهو األخطر
ويصــل فيهــا الحــرق إىل
االنســجة أو العظم كفانا الله
واياكم.
كيف يمكن لنا أن نترصف مع
الحروق؟
خطــوات التعامل عند تعرض
أحدهم للحــروق من الدرجة
األوىل :أوال :نــزع املالبس أو
االكسسوارات ،ثم غسل الحرق
باملاء متوســط الربودة ملدة 2
إىل  4دقائــق ثالثــا :تجفيف
مكان الحرق بلطــف ،رابعا:
وضــع كريــم فالمازيــن او

العســل عىل الحرق خامســا:
وضع طبقــة خفيفه جدا من
الشاش.
أمــا خطــوات التعامــل مع
الحروق من الدرجــة الثالثة
يمكن اتباع خطوات اسعافات
الدرجه األوىل ،لكــن اذا كان
مــكان الحــرق كبــر يجب
الذهاب إىل االسعاف
أما حروق الدرجة الثالثة التي
يصل فيها الحرق إىل األنسجة
أو العظم
عليــك اســتدعاء االســعاف
وابعــاد املصاب مــن مكان

الحريق ،ثم التأكد من النبض
والتنفــس واعطــاء املصاب
انعاش اذا لزم األمر مع التأكد
أن املريض واعــي ،والحرص
عىل عدم اعطــاءه أي يش عن
طريق الفم كمــا يجب وضع
بعض مــن البطانيات أو يش
ثقيــل عىل املصــاب ألنه فقد
السوائل.
ماهــي األخطاء التــي يجب
تجنبهــا؟ أوال تجنــب وضع
الثلــج عــى مــكان الحرق
أو الطحــن أو الزيــت أو
املعجون أو الزبدة عىل الحرق
أو الضمــاد الثقيل أو شــد
الضماد ،كما يجب تجنب إزالة

الفقاعــات التي قد يســببها
الحرق.
ماهي الغصة واسعافاتها؟
الغصــة هــي أي يش يدخل
ملجرى الهــواء وتختلف طرق
اإلسعاف حسب العمر والحالة
سواء للحوامل أو املواليد.
أوال كيف يمكــن التعامل مع
حاالت الغصة لدى األطفال؟
يب عــى املســعف أن يكون
ً
جالســا عىل كريس ،ثم يضع
الرضيع ممدد عــى بطنه عىل
راحة يد املســعف اليرسى ثم
يقــوم برضب ظهــر الرضيع
باليد اليمنى بشــكل طويل 3
مرات ثم يقلــب الرضيع عىل
ظهــره ويضغط عىل أســفل

الظهر باصبعــن  3مرات ثم
يكرر العملية حتى يخرج مايف
مجرى الهواء.
ثانيا:كيفيــة التعامــل مــع
حاالت الغصة لدى الكبار؟
أوال :ضم املصاب من ظهره ثم
وضع اليد بشــكل كروي فوق
الرسه والرضب باليد اليرسى
بشــكل طويل لألعــى ونكرر
العملية حتى يخرج
رابعا ً:حــاالت الغصــة لدى
الســمينني والحوامل ويمكن
استخدام الطرق التي ذكرتها
يف خطوات اســعاف الكبار ...
لكن مع وضــع اليد عىل نهاية
الصدر مبارشة والشد ألعىل.
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الجامعة تفت�تح الصالة الرياضية وتستضيف بطولة
الجامعات السعودية لكرة قدم الصاالت
انطلقت األربعاء  ٢٦جمادى
الثاني ١٤٣٩هـ بطولة الجامعات
الســعودية لكرة القدم للصاالت
والتي تستضيفها الجامعة ضمن
التجمع الخامس لبطوالت االتحاد
يف موســمه الثامن برعاية معايل
وزيــر التعليم الدكتــور أحمد
العيىس ،وتســتمر البطولة حتى
يوم الســبت املقبل ،حيث تشهد
مشــاركة أكثر مــن  450العبًا
يمثلون  25جامعة وكلية حكومية
وأهلية.
معايل األســتاذ الدكتور عبد
الرحمــن بن حمد الــداود مدير
الجامعة رحب خــال كلمته يف
حفل افتتــاح البطولة بالحضور
من أعضــاء االتحــاد الريايض
للجامعات ،ومنســوبي الجامعة،
واملشاركني يف املسابقة ،معربا عن
سعادته باستضافة هذه البطولة
الكبرية التي تتزامــن مع افتتاح
الصــاالت الرياضيــة الجديدة
بالجامعة ،حيــث اكد معاليه عىل
ترحيب الجامعة بأي منشط ثقايف
أو ريــايض أو علمــي أو بحثي،
يقام بني أروقتهــا ،موضحا أن
جامعة القصيم ولله الحمد تزخر
باملناسبات العلمية والثقافية ،التي
تتطلع من خالل هذه األعمال إىل
عز وشموخ وطننا الغايل.
وعرب "الداود" عن شــكره
الجزيــل لجميــع منســوبي
الجامعة عــى ما بذلوه من جهود
كبرية إلكمال مــروع الصاالت
الرياضية ،وإظهاره بهذا املظهر
الجميل ،موضحا أن هذه املنشآت
ما أتت إال بدعم من حكومة خادم
الحرمني الرشيفني ،وســمو ويل
عهده األمني ،التــي تويل اهتماما ً
بالغا ً بالوطــن واملواطن ،وتدعم
كل ما يصب يف مصلحة الشباب،
مشريا إىل دعم وتوجيهات صاحب
السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز

أمري منطقة القصيم ،وسمو نائبه
األمري فهد بن تركــي بن فيصل
بن تركي بن عبدالعزيز ،واللذان
يحرصان دائما عىل دعم ومساندة
هذه الجامعة يف كل ما تقدمه من
خدمات وأنشطة.
ووجه "الــداود" حديثه إىل
ضيوف البطولة واملشاركني فيها
قائال" :نسعد بكم يف هذه الجامعة
ونتمنــى أنا وزمالئــي أن نكون
قد قدمنــا ما يليــق بحضوركم
ومشاركتكم ،وأسال الله سبحانه
وتعاىل أن يوفق الجميع ،ويحقق
األهــداف التي رســمها الزمالء
باالتحــاد الريــايض للجامعات
الســعودية" ،مؤكدا أن مثل هذه
األنشــطة توطــد أوارص اللحمة
الوطنية بني شــباب الجامعات
السعودية.
ومــن جانبه أوضــح أمني
عام االتحــاد الريايض للجامعات
الســعودية الدكتور صالح السقا
أن البطولة تشــهد هــذا العام
مشاركة  387العبًا يمثلون عددا ً
من الجامعات والكليات الحكومية
واألهلية وهي جامعات :أم القرى،
اإلسالمية ،جدة ،اإلمام محمد بن
سعود اإلســامية ،األمري محمد
بن فهد ،الباحة ،الجوف ،الحدود
الشــمالية ،اإلمام عبــد الرحمن
بــن فيصل ،الطائــف ،القصيم،
امللــك خالد ،امللك ســعود ،امللك
عبد العزيــز ،امللك فيصل ،تبوك،
جازان ،حائل ،األمري ســطام بن
عبد العزيز ،شقراء ،طيبة ،نجران
وكلية ابن ســينا للعلوم الطبية
األهلية.
وأشار "الســقا" إىل أن هذه
البطولــة هــي املرحلــة الثانية
والنهائية من بطولــة الجامعات،
حيث أقيمــت املرحلة األوىل بنظام
الدوري الداخيل يف كل جامعة بني
فرق الكليات ،تم من خاللها اختيار
فريق واحــد يضم أبرز الالعبني يف

الداود يلقي كلمة االفت�تاح

جوالة الجامعة يلقون التحية الخاصة بهم

الدوري الداخيل كمنتخب للجامعة
ليمثلها يف البطولة النهائية املقامة
بجامعة القصيــم بنظام الدوري
من دور واحد ،يتأهل فيه صاحب
املركز األول مــن كل مجموعة إىل
ً
إضافــة إىل أفضل
الــدور الثاني،
فريقــن يف املجموعات ،حيث تقام

مباريات الدور الثاني بنظام خروج
املهزوم ،فيما يتحدد ترتيب الفرق
بمجموع النقاط ،ويمثل كل فريق
خمسة العبني أساسيني وسبعة يف
دكة االحتياط ،وأكد "الســقاء" أن
مباريات البطولة تقام ً
وفقا لقوانني
االتحاد الدويل للعبة.

جانب من الحضور خالل حفل افت�تاح البطولة

صحيفة
جامعة
القصيم

صحيفة
جامعة
القصيم

رياضة
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بطولة الجامعات لكرة القدم لصاالت تطبق أنظمة "الفيفا الدولية"
أكد الحكم الدويل السابق
املــرف العام عــى حكام
بطولــة الجامعــات لكــرة
القــدم لصــاالت و املقامة
بجامعة القصيم عبدالرحمن
األحمــري  :أنه تــم تطبيق
قوانني الفيفــا التي وضعت
اللعبة "كرة قــدم صاالت"
بجميع الرشوط و أن الحكام
القائمني عىل البطولة هم من
يحكمون الدوري الســعودي
لصاالت والتــي تتميز بتنمية
املهــارات والقدرات بســبب
املســاحة الصغــرة للملعب
والتي تتطلــب دقة يف اللعب
بني الالعبني والتي تكتشــف
املواهــب لخدمــة األنديــة
با ململكة
حيــث
تشــهد

البطولــة مشــاركة أكثر من
 450العبًــا يمثلــون 25
جامعــة وكلية حكومية وأهيل
بكرة القدم الخماســية (كرة
الصــاالت) وقال "األحمري"
بأنها لعبة رياضية مشــابهة
لكرة القدم املعروفة ،ولكنها
تقام داخل صــاالت رياضية
معدة لهذه
ا لريا ضة
و هذه
ا للعبة

معرتف بها من قبــل الفيفا،
وتقــام بطولــة العالم لكرة
القــدم داخــل الصــاالت
بواســطتها منذ عام 1989و
تتألــف اللعبة مــن فريقني،
لكل منهما خمسة العبني ،من
بينهم حارس مرمى أو أربعة
العبــن والحــارس أو ثالثة
العبــن وحــارس أو العبني
فقط وحارس (لــكل فريق)
فهــذا يعتمد عىل مســاحة
امللعب والقوانني املطبقة
من الجهة املختصة
وأضاف بأنهــا فكرة
مصغــرة للقــدم العشــبية
ومــن مزياهــا تســمح لنا
باخرتاق القواعــد الصغرى
لرياضة كــرة القدم العادية
وذلــك حتــى ال يضطر
الفريــق إىل االبتعاد
عن هــذه الرياضة
بحجــة النقــص
العــددي لالعبني
يف الفريــق وهذا

مــا يمكن مالحظتــه يف كرة
القــدم املصغرة الشــاطئية
باإلضافة هــذا نجد أن للفرق
العبني احتياطيــن إضافيني
ويتــم تخطيــط الصالة مثل
لعبــة كــرة القــدم إال أن
الكــرة املســتعملة يف اللعبة
أثقل وأصغــر من كرة القدم
العاديــة ،لذا يســمح ذلك
بتحكــم أكرب مثــل التهديف
والتمريــر و توجــد ألعاب
رياضية أخرى شــبيهة بكرة
القــدم داخل الصــاالت مثل
كرة القدم الخماســية وكرة
القدم الداخلية .هذه األلعاب
شــكلت القواعد األساســية
لكرة القدم داخل الصاالت.
ويف الختــام قــدم
"األحمري" شــكره لجامعة
القصيم عىل حســن الضيافة
وكــرم االســتضافة والذين
اثبتو احرتافيتهم بشك ًل الئق
والــذي يضاهــي البطوالت
الكربى.

منتخب كلية الرتب�ية « »Aيحصد بطولة الجامعة للكرة الشاطئية
عبداهلل العبيد

اختتــم النشــاط الريايض
بعمادة شــؤون الطالب بطولة
الكــرة الشــاطئية الداخليــة
لطــاب الجامعــة ،وذلك وفق
األنشــطة الطالبية التي تنظمها
العمادة خالل العــام الجامعي
1439/1438هـ ،حيث حصل
عىل املركز األول فريق كلية الرتبية
( )Aاملكون مــن الطالبني مالك
السحيباني وموىس النفيسة عىل
فريق كلية الرتبيــة ( )Bاملكون
مــن الطالبني احمــد الخضري
وعبداملجيد الســحيباني بنتيجة
الفوز بشوطني لصفر.
وذلــك يف املبــاراة النهائية
ببطولة الجامعــة للكره الطائرة
الشــاطئية التي اقيمت بحضور
عميد شؤون الطالب الدكتور عيل
العقال عىل مالعــب كرة الطائرة
الشاطئية الجديدة التي استحدثت
مؤخرا ً بجانب املخيم الكشفي يف
املدينة الجامعية.
تجدر اإلشــارة أن منتخب
الجامعة لكرة الطائرة الشاطئية
سيشــارك يف بطولــة االتحاد
الريايض للجامعات الســعودية
التي تستضيفها جامعة الجوف
منتصف الشهر القادم
من جانبه قال ماجد الحربي
املرشف الريــايض واملرشف عىل
اللعبة ،أن بطولة الكرة الشاطئية
من البطــوالت الســنوية التي
يقيمها النشــاط الريايض داخل
أروقة الجامعة ،وعىل إثرها يختار
مسؤولو النشــاط الريايض من

سيمثل الجامعة يف بطولة االتحاد
الريايض للجامعات الســعودية
للكرة الشــاطئية ،وقد اختتمت
بطولة الشاطئية التي شارك بها
أكثر من  10فــرق عىل مختلف
الكليات.
وأشــار الحربي أن عمادة
شــؤون الطــاب وبتوجيه من
معــايل مدير الجامعة االســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بن حمد
الداود وعميد شؤون الطالبتوفر
كافة االمكانــات إلقامة مثل هذه
البطوالت لطالب الجامعة ،مشريا ً
اىل أن عمــادة شــؤون الطالب
نفــذت بطولة التنــس األريض
وتنــس الطاولــة ،وبطولة كرة
القدم للصــاالت وبطولة اخرتاق
الضاحية ،خــال الفصل األول
للعــام الجامعي الحــايل ،كما
سينظم بطولة كرة القدم،متمنيا ً
من طــاب الجامعة املشــاركة
والبحث عن طاقاتهم وامكانياتهم
الرياضيــة يف البطوالت الداخلية
لكي يصلو إىل البطوالت الخارجية
ويمثلــوا اململكة يف املنافســات
الدولية ،مختتما حديثه بقولة إن
هذا الحــدث الريايض وغريه من
الفعاليات دليل عىل ما تشــهده
الجامعة من مبادرات شــبابية
يف مختلف املجاالت ،والتي يقف
خلفها معــايل مديــر الجامعة
الدكتور عبدالرحمن الداود ووكيل
الشــؤون التعليمية الدكتور عيل
السيف وعميد شــؤون الطالب
الدكتور عــي العقــا ووكيل
األنشــطة الطالبية الدكتور فهد
الضالع.
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عدسة الصحيفة تلتقط طفالن متابعان للمباراة الختامية ببطولة اتحاد الجامعة
تصوي�ر :علي الحربي

هنا يتجلى حنان األب (زائر لحملة الجامعة توعية وصحة وت�ثقيف المقامة في عقلة الصقور)
تصوي�ر :رائد السليمي

تجهيزات أسبوع الشجرة بالمدينة الجامعية
تصوي�ر :رائد السليمي

فرحة العبني بتحقيق انتصار في احدى مباريات البطولة
تصوي�ر :فهد الضويفري

أحد األطفال الحاضري�ن للمباراة الختامية ببطولة اتحاد الجامعات
تصوي�ر :علي الحربي

طالب المنح يزورون بعض المناطق االثرية
في منطقة حائل
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األنشطة الطالبية
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مطوية توعوية عن "اإلنفلونزا الموسمية" على سيارات
الطالب بكلية المجتمع
يف إطار خدمة املجتمع ونرش
الوعي الصحي بني الطالب قام
النادي الطالبــي بكلية املجتمع
بعنيــزة يوم األربعــاء  ١٩من
جمادى االخــرة  ١٤٣٩بتوزيع
مطويــة صحية عىل ســيارات
الطــاب بمواقف الكلية بعنوان
(األنفلونزا املوسمية) ،وذلك من
خالل مجموعة من الطالب
وقد تناولت املطوية مفهوم
األنفلونزا املوســمية ،أعراضها،
األســباب املؤدية لهــا ،طرق
الوقايــة منها ،أكثــر الفئات
عرضة لإلصابــة بها ،األدوية
التــي ينصــح بتعاطيها عند
اإلصابة بهــا ونصائح منظمة
الصحة العاملية بشأن األنفلونزا
املوسمية.

شيء هني

أ.د .فهد الضالع

بك ..
الذهب يليق ِ

كلية الصيدلة تطلق حملة توعوية للوقاية من أمراض الكلى
أطلقــت كليــة الصيدلــة
بجامعة القصيــم حملة توعوية
بالتزامــن اليــوم العاملي للكىل
بمهرجان القهوة والشــوكوالتة،
واحتوت الحملة عىل قســمني،
للتوعية بأمراض الكىل والتوعية
بالتعارضــات الدوائية ،قدم من
خالله الطلبة عدد من املطبوعات
التوعوية للــزوار باإلضافة إىل
اإلجابة عىل استفساراتهم حول
بعــض مخاطــر التعارضات
الدوائية.
من جانبــه أكــد الطالب
يوســف الحميد رئيس النادي
الطالبي أن الحملة شــارك فيها
 13طالب مــن الكليــة قاموا
بتقديم خدمــات متعددة للزوار
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مثل قيــاس الضغط والســكر
باإلضافة إىل توعيتهم باملخاطر
الدوائيــة ،كما أجــاب الطلبة
عىل تســاؤالتهم واستفساراتهم
حول معايــر وضوابط الحفاظ
عىل الصحة العامــة ،حيث بلغ
عدد الــزوار أكثر من  200زائر
وزائرة،
وأضاف "الحميد" أن الحملة
جــاءت لرفع مســتوى الوعي
الصحي لدى املجتمع وتعريفهم
باالسباب التي تؤدي إىل اعتالل
الكىل مثل الســكري والضغط،
وتعريفهــم بفوائــد الفحص
املبكر باإلضافة إىل تجنب عوامل
الخطورة من خالل اتباع أنماط
حياتية صحية ،واإللتزام بالعالج

ملنع حــدوث املضاعفــات ،كما
قام الطلبة بــرح التعارضات
الدوائية وتداخالتها مع االعشاب
الطبية وكيفية االستعمال اآلمن
للدواء وتجنب التدخالت الدوائيه
مع االغذية.
و أكد "الحميــد" أن الدعم
والتشــجيع الذي يتلقاه النادي
من الكلية وعمادة شؤون الطالب
يجعلهم يعملون جاهدين لتقديم
كل ما يملكون من طاقة لخدمة
املجتمع وأفــاد أن الكلية تقوم
الزج بطلبتها يف امليدان إلكسابهم
املزيد من الخربات ،ليكونوا أكثر
فاعلية ولتطوير قدراتهم العملية
وأشــار إىل أن النادي يســعى
يف قادم األيــام لتنظيم عدد من

الربامــج والحمــات التوعوية
والتي تســتهدف بها املجتمع يف
منطقة القصيم.
وأشــار "الحميــد" إىل أن
النــادي نظم الصيــف املايض
حملة واســعة اســتهدفت فيها
عدد من مناطق اململكة بالجنوب
والشــمال باالضافة اىل منطقة
القصيم قدمــت من خاللها عدد
من الربامج التوعوية يف عدد من
املجاالت الدوائية ،ونحرص نحن
كطلبة عىل املشاركة يف مثل هذه
املناسبات التي يجتمع فيها عدد
كبري من رشائــح املجتمع لنرش
الوعي فيما بينهــم ،وتعريفهم
بأســباب الوقاية من األمراض،
والطرق املثىل لعالجها.

جــاءت كغيــداء تتبخرت يف مشــيتها بــن الجامعات
السعودية حيث تعتيل التتويج يف كل اتجاه ..
يأذن معايل مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبد الرحمن
بن حمد الداود لهذا املرشوع املنــر ( مجمع الصاالت
الجديدة) فريعــى افتتاحه معانقــا افتتاحا آخر وهو
بطولــة كرة قدم الصاالت للجامعات الســعودية حيث
تحتضــن جامعتنا ألوان الطيف مــن وفود الجامعات
الســعودية ومنســوبي االتحاد الريــايض للجامعات
السعودية ..
وحيث ترشف جامعتنا الغراء باســتضافة هذه املناسبة
الغــراء يف هذا املرشوع الباذخ ليرتجــم امللتقى تعارفا
وتربية ومنافســة كريمة وحول املناســبة لجان العمل
تكد وتكدح طوال ساعات اليوم حول أماكن اإلقامة أو
يف تذليــل كل عقبات النجاح من خالل عمل دؤوب فهذا
فوز يسجل للجامعة الغراء ..
ويف صبيحــة يوم األمس الســبت ..ترشق الشــمس
بأشــعتها الذهبية لتعانق الذهب وهو يربق عىل صدور
منســوبي جامعة القصيم ..بعد األداء املثايل الذي أشاد
به الجميــع والذي أثمر عن فوز جامعــة القصيم عىل
جامعــة جازان بخمســة اهداف مقابــل هدف واحد
..وهذا استعادة واســتعداد لتاريخ كريم حيث الذهب
هو مقام الجامعة وقوامها ..
وإننــا يف جامعة العطــاء لم نزل نرشف باملناســبات
الغراء والتي نجدها منســابة بهدوء بتقديم الخدمات
املجتمعية ..أو صاعقة ندية يف منافسات األقران ..وكال
االتجاهني أبواب للمجد ..
شــكرا معايل مدير الجامعة ..شــكرا لوكالء الجامعة
..شكرا سعادة عميد شــؤون الطالب ..شكرا لزمالئي
يف عمادة شــؤون الطالب ..فكلكم جميعــا تصنعون
املجد ..
شــكرا رشكاء النجاح ..مركز اإلعالم واالتصال..إدارة
الخدمات والصيانــة..إدارة العالقــات العامة..إدارة
النقل ..إدارة األمن والسالمة.

وكيل عمادة شوون الطالب
@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa
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كلية التمريض تقيم برنامج «جرثومة المعدة
وطرق الوقاية»
حنان عبدالعزي�ز

قامت خدمــة املجتمع ممثلة
بطالبات كلية التمريض نشــاطا ً
تثقيفيا ً حــول "جرثومة املعدة
وطــرق الوقاية" وذلك يوم األحد
 16من جمادى االخرة 1439هـ
يف املدرســة الثانويــة الثانيــة
لتحفيظ القرآن بربيدة ،وأستهدف
النشاط طالبات الثاني ثانوي يف
املدرسة قرابة  ١٥٠طالبة ،وأيضا ً
قائدة املدرسة واملعلمات ،ونسبيا ً
تم عمل حرصا ً النتشــار جرثومة

املعدة وكيف أن نصف ســكان
األرض تقريبا ً مصابون بالتهاب
البكترييــا الحلزونية التي تُدعى
بجرثومــة املعــدة أو الجرثومة
الهضميــة ،وأن منظمة الصحة
العاملية أدرجتها عىل أنها بكترييا
مرسطنة وأحدى مسببات رسطان
املعدة ،وخالل ذلــك تم إيضاح
ماهية األسباب املسببة لجرثومة
املعدة ومنها االســتعمال املتكرر
لألدويــة املضــادة لاللتهابات،
واإلكثار من التدخني ،وعدم غسل
اليدين قبل تناول الطعام ،وعدم

تنظيــف الخــروات والفواكه
جيداً ،وتم التطرق إىل مضاعفات
جرثومة املعدة والطرق الوقائية
منها وعالجهــا وذلك عن طريق
األعشــاب ،وتم طــرح عرض
تقديمــي بوربوينــت ،وتوزيع
منشورات يرشح جرثومة املعدة،
وكيــف أن يف توعية أكرب عدد من
رشائح املجتمع املدريس ،يســهم
يف الحد من فــرص اإلصابة بهذا
املــرض وارتفاع نســبة الوعي
وازدياد نتاج الحرص عىل السالمة
ً
عامة .

دورات وحمالت مختلفة تقيمها كلية العلوم
واآلداب باألسياح
مريم الغنام

أقامت كلية العلــوم واآلداب
باألسياح دورة عن "التنمر" يوم
األربعاء 19من جمــادى االخرة
1439هـ بحضــور وكيلة الكلية
د.هدى الغفيص وعدد من الطالبات
وأعضاء هيئة التدريس يف مدرسة
تحفيظ القرآن الكريم باألسياح وقد
اشتملت عىل جزأين االول استهدف
الطالبات وتضمن التعريف بالتنمر
وســبب تســميته بذلك وأسبابه
وصفات الطفــل املتنمر وعرض
صور وفديو يوضح ذلك ،والجزء
اآلخر استهدف املعلمات وتضمن
التعريف بالتنمر املدريس وأعراضه
وأســبابه وصفات الطفل املتنمر

وكيفية عالجــه ودور املربي مع
الطفل املتنمر والطفل املتنمر عليه
ونصائح عامة حول ذلك.
كما أقامت الكلية بمشــاركة
عــدد مــن الطالبات من قســم
اللغة اإلنجليزيــة والرتجمة حملة
"نحن نعــدك للمنافســة" يوم
الثالثاء بتاريــخ  25من جمادى
االخرة 1439هـ وقد اشــتملت
عــى مرشوعــن ،األول ورشــة
عمل بعنــوان "الرتجمة األدبية"
واملرشوع الثاني بعنوان "تحدث
اإلنجليزية بطالقة" حيث تم توزيع
مجموعة من القصص القصرية عىل
الطالبات لنجيب محفوظ وقامت
الطالبات بعمل مجموعات لرتجمة
هذه القصص كما عربت الطالبات

يف ختام الورشة بمدى استفادتهن
منها وقــد كانت الورشــة تحت
ارشاف النادي الطالبي بالتعاون
مع نــادي اللغة اإلنجليزية أعدتها
الدكتورة رباب أحمد.
كما دشــنت حملة "تجديد
األمل" يــوم الـــثالثاء بتاريخ
 25من جمــادى االخرة 1439هـ
وقد اشــتملت عىل مرشوعني األول
حملة تطوير املصــى واملرشوع
الثاني برئ سقاية املاء حيث قامت
طالبات املســتوى األول والثاني
بقسم الرياضيات بتجديد املصىل
مــن كل النواحي تحــت إرشاف
النــادي الطالبــي بالتعاون مع
قســم الرياضيات ورئيسة القسم
الدكتورة دعاء رزق .

صحيفة
جامعة
القصيم

كلية الت�أهيل تخت�تم مشاركتها بفعاليات خرباء
اإلعاقة والت�أهيل
اشتياق السرور

اختتمت كلية التأهيل الطبي
بالجامعة مشــاركتها يف فعاليات
املؤتمر الــدويل الثالــث لخرباء
االعاقــة والتأهيل ،والــذي نٌفذ
برعاية صاحب السمو امللكي األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل بن
سعود بن عبدالعزيز أمري القصيم،

يوم الثالثاء  19من جمادى االخرة
1439هـ  ،ملدة ثالثة أيام يف قاعة
جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية
بمركز الجفــايل للرعاية والتأهيل
باملحافظة.
شــاركت الكليــة بمعرض
تعريفي عنها وأقســامها العلمية
والربامــج الدراســية والنظام
الدرايس كما شــملت الفعاليات

نبذة عن قســم العالج الطبيعي
وبرنامج "دكتور عالج طبيعي"
وذلك بمشــاركة أعضــاء هيئة
التدريس وطالبــات الكلية ،وقد
بلغ متوســط زوار املعرض ٥٠٠
من متخصــي اإلعاقة واملهتمني
بذلك املجال الذين أبدو اعجابهم
باملعرض مــن الناحية التنظيمية
والربامج املقدمة.

"لقاء مع طبيب"خدمة مجتمعية من خالل
سناب شات النادي الطالبي بالجامعة
" لقــاء مع طبيــب" خدمة
اجتماعيــة تقدمهــا كلية الطب
والعلــوم الطبيــة بعنيــزة
وبالتعاون مع النــادي الطالبي
ضمن سلســلة من اللقاءات مع
أطباء و استشــاريني يف مختلف
التخصصات ،حيث نستضيف يف
كل لقاء استشــاري متخصص و

يتم من خاللــه اإلجابة عىل جميع
االستفسارات و أســئلة املتابعني
عىل ســناب شات الناديوبعد ذلك
يتــم تخزينها يف قنــاة اليوتيوب
لتكون مرجع ملن أراد مشاهدتها
مره أخرى
الدكتــور عادل بــن ابرهيم
الحمادى رئيس شــؤون الطالب

ومرشف النــادي الطالبي بالكلية
أكد أن هــذه اللقاءات تأتي ضمن
الربامج التي اعتمدها عميد الكلية
الدكتور فهد بــن عبدالله املعثم
بهدف ان تكون الكلية والجامعة
منارا ً للعلــم و املعرفة ليس فقط
عىل نطــاق املنطقة بل عىل العالم
بأكمله.

صحيفة
جامعة
القصيم
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ملصق «الجامعة» يحتل المركز الثاني بمؤتمر طب أسنان باريس
عبداهلل العبيد

حصد امللصق العلمي للطالب
الدكتــور يارس صالــح املنجم
والدكتورة هدى عبدالله املطريي
من كلية طب األسنان عىل املركز
الثاني يف مؤتمر القمة الســنوية
العاملية الواحدة والعرشين لطب
األســنان بالعاصمة الفرنســية
باريس ،والذي أقيم خالل الفرتة
 26-28من فرباير .2018
حيث أرشفت الدكتورة ريهام
عادل ترك عــى امللصق العلمي ،
والــذي كان بعنوان ( :نســبة
انتشار فقد االســنان والحاجة
للرتكيبــات املتحركة بني املرىض
اليافعني الذين يرتادون عيادات
طب األسنان بجامعة القصيم).
ومثل طالــب االمتياز يارس
املنجم جامعــة القصيم بامللصق
العلمي الذي عرضــه يف املؤتمر
وحاز عىل املركــز الثاني ضمن
منافســة قوية ألكثــر من 20
ملصق عىل مستوى العالم.
مــن جانبــه رصَّ ح يارس
املنجم ،بأن املؤتمر أســتضاف
نخبة مــن املتخصصني يف مجال
طب األســنان مــن معظم دول
العالــم ،ومتحدثني متميزين من
الدول العربية واإلسالمية ،وكذلك
من أمريــكا وبريطانيا وجنوب
إفريقيــا ،إىل جانــب نخبة من
أساتذة الجامعات واالستشاريني
السعوديني.
وأضاف أنه صاحب املؤتمر

عدد من املحــارضات وندوة عن
طب األســنان الوقائي ،والعديد
من ورش العماللتــي تضمنت
عدة محاور منها الوقاية يف طب
األسنان ،ومناقشة أحدث املفاهيم
يف الوقاية من تســوس األسنان،
وطب أســنان األطفال ،وتقويم
األسنان والحشــوات والرتكيبات
التجميلية يف طب أسنان األطفال.
وأوضح أن املؤتمر أشــتمل
عــى ندوة عــن عــاج جذور
وعصب األســنان ،وطرق تعقيم
عالج عصب األسنان ،واستخدام
األشــعة املقطعية ،وعالج عصب
األســنان الدائم عنــد األطفال،
وزراعة األســنان ،ومضاعفات
زراعة األسنان الحيوية ،وزراعة
األســنان لدى املرىض املصابني
بأمراض مزمنة ،وزراعة العظم
قبــل جراحة زراعة األســنان،
والرتكيبــات التجميليــة يف طب
األســنان ،والطــرق الحديثــة
لرتكيبة الفك الســفيل املثبتة عىل
زراعــة األســنان ،وبروتوكول
عمل الرتكيبات التجميلية املؤقتة
بعد الجراحة ،وأبرز مضاعفات
فشــل الرتكيبات يف مجال زراعة
األســنان ،وكذلــك الحشــوات
التجميليــة وتصميمها ،والتقنية
الحديثة يف حشوات الكومبوزيت
والحشــوات الالصقة ،مشــرا ً
اىل أن املؤتمــر أحتضن معرض
مصاحب ،عــرض فيه أحدث ما
توصلت إليــه التقنية الحديثة يف
مجال طب وجراحة األســنان.

وأكــد أن املؤتمــر لقــي إقباال ً
كبريًا مــن املهتمني يف مجال طب
األسنان.
وحــول قصــة امللصــق
العلمــي وفكرتهقال لـ(صحيفة
الجامعة) ":عندما يزورك مراجع
يف العرشينات مــن عمره لعيادة
االسنان فاقد عدد كبري من أسنانه
ويحتــاج لتعويضات ســنية،
ســتكون امنية املريض تعويض
تلك االسنان برتكيبات ثابتة ولكن
للرتكيبات الثابتة كـ"الجسور"
متطلبــات معينــة كوجود عدد

من االســنان يف الفــك من امام
وخلــف الفراغ املــراد تعويضه
بعــد خلــع االســنان ،يف هذه
الحالة لــن تتحققأمنية املريض
ولن يســتطيع الطبيب تحقيقها
نتيجةإلهمال املريــض تفريش
أســنانه لفرتة طويلــة مما ادى
لفقدها بســبب التسوس ،فيكون
الخيار االخر بتعويض االســنان
املفقــودة برتكيبــات متحركة،
وغالبا هــذه الرتكيبات املتحركة
تعطى للمرىض كبار السن لنفس
االســباب التي ذكرناها ســلفاً،

واملحــزن ان تجــد مريض يف
بداية شــبابه فاقد لعدد كبري من
اســنانهويضطر الطبيب لعالجه
بالرتكيبــات املتحركة خاصة ان
خيــار زراعة االســنان ايضا له
متطلبات اخرى ال تنطبق عىل هذا
املريض .هنــا بدأت فكرة البحث
لقياس مدى انتشار فقد االسنان
للمــرىض اليافعــن وحاجتهم
للرتكيبــات املتحركــة .وقد تم
اجــراء البحث عــى  150حالة
من الرجال والنســاء السعوديني
الذين ترتاوح اعمارهم بني 18-

 40ســنة يف منطقة القصيم ،من
نتائج البحث وجدنا أنتســوس
االســنان يمثل 92٪ من اسباب
فقد االسنان لهؤالء املرىض.
ويف ختام حديثه قدم شكره
وتقديره ملعايل مديــر الجامعة
األستاذ الدكتور عبدالرحمن حمد
الداود ووكيــل الجامعة ووكيل
الشؤون التعليمية وعميد شؤون
الطالب ووكيل العمادة لألنشطة
الطالبيــة ولعميــد كليــة طب
األسنان الدكتور ظافر األسمري
لدعمهم املتواصل.

كلية العلوم واآلداب بالبكريية تقيم معرض
"غذائي دوائي"

 650مستفيدا من حملة كلية الطب بمهرجان
ألوان الرب�يع بعنيزة

أقام النــادي الطالبي بكلية
العلــوم واآلداب بمحافظــة
البكريية معرض بعنوان "غذائي
دوائــي" يوم الثالثــاء  25من
جمــادى االخــرة 1439هـ ،
بالساحة األدبية بالكلية ،والذي
يهــدف إىل تثقيــف الطالبات
بأهمية التغذية السليمة للوقاية
من األمراض.
وأكــد املختصــون خالل
املعــرض أن النظــام الغذائي
املتوازن يســاعد عــى الوقاية
مــن العديــد من األمــراض،
وال يقتــر ذلك عىل الســمنة
واألمراض املتعلقــة بها ،وإنما
بالزيادة أو النقصان الشديدين
بإحــدى املــواد الغذائيــة قد
تنجم عنه مشــاكل صحية عدة،
فمثالً ترتفــع احتمالية اإلصابة
بهشاشــة العظــام يف الحاالت
التي ال يحتــوي فيها الغذاء عىل
كميات كافية من الكالسيوم ،كما
أن قلة تناول الفواكه والخضار

شارك النادي الطالبي بكلية
الطب والعلوم الطبيــة بعنيزة
بالتعــاون مع جمعيــة «أمان»
بحملة توعوية عن مرض السكري
و الضغط وذلك يف مهرجان ألوان
الربيع املقــام باملحافظة ،والتي
قام املشاركني من خاللها بإجراء
فحص السكري والضغط للزوار
 ،بهــدف التأكد من ســامتهم
وتقديم النصائح إىل سبل الوقاية
والعادات الغذائية السليمة لحياة
صحية ،ليبلغ عدد املســتفيدين
منها أكثر من ٦٥٠مستفيد.
وتهــدف مشــاركة النادي
من خالل هــذه الحملة إىل توعية
الزوار باملشــاكل الصحية التي
ترافق املصابني بمريض السكري
والضغــط ممثلة هــذه الحملة
بطالبات الطب :شــدا البقمي ،
و أروى الدامغ ،وريــم الدامغ،
ومليس العريفي ،وروان الحربي
وخلود الربيعان ٫وبثينه الغشام
و خزامــى الغشــام ،وقدم لهم

ترتبط بارتفاع احتمالية اإلصابة
بالرسطان ،يف حــن أن احتواء
النظام الغذائي للشــخص عىل

الكثري مــن الدهون املشــبعة
يمكن أن يتسبب بأمراض القلب
واألوعية الدموية.

نصائــح ومعلومــات طبية عن
أعــراض املرضــن ،والعادات
الغذائية السليمة ،وسبل الوقاية
التي يجــب إتباعها لعيش حياة
صحية ،حيــث تعرف الزوار من
خاللها عىل أهم النصائح الطبية
التي يجب إتباعها لتجنب اإلصابة
بالســكري ،كمــا ُو ِّزعت عليهم
نرشات توعوية لتثقيفهم بأهمية

التشخيص املبكر لتجنب املرض
ومضاعفاته.
من جانبه أكد الدكتور عادل
الحمادى رئيس شــؤون الطالب
عىل حرص كلية الطب و العلوم
الطبية بعنيزة أن تكون ســباقة
بكل مايفيد املجتمع خصوصا يف
املجال الطبي و التوعوي لتكون
منارا ً للعلم و املعرفة يف املنطقة.
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Kitty Hawk

تطرح سيارة طائرة ذاتية القيادة
كشــفت رشكــة  Kitty Hawkالناشــئة
واملدعومــة من قبل الري بيــج الرئيس التنفيذي
لرشكة ألفابت واملؤســس املشارك لرشكة جوجل،
عن ســيارتها الطائرة ذاتية القيادة  ،Coraوالتي
بمقدورها اإلقالع والهبوط بشكل عامودي ،وبدون
الحاجة إىل مدرج.

تبدو  ،Coraكطائرة صغرية بمقدورها اإلقالع
والهبوط بشــكل عامودي ،وتأتي بتصميم يجمع
بني شكل "الهليكوبرت" والطائرة الرشاعية بحسب
سكاي نيوز.
ويتوقع أن تحلــق  Coraيف األجواء مع حلول
العام  ،2021علما ً أنها صممت لتعتمد عىل برنامج
للطريان اآليل بدون سائق ،وقد اختربت يف نيوزلندا.
وتبلغ رسعة السيارة الطائرة التي بمقدورها
اســتيعاب راكبني 180 ،كيلومرت يف
الســاعة ،وبمقدورها
التحليق الرتفاع يرتاوح
بني  150و 910أمتار.
هذا وتدمــج Cora
ثالث كمبيوتــرات تعمل
بشكل منفصل عن بعضها
البعض ،األمر الذي يضمن
اســتمرار تحليقها يف حال
حدوث خلــل يف أحدها ،كما
أنهــا توفر مظلــة للقفز يف
حاالت الطوارئ.

قري�ب ًا  ..ست�تمكن من
استخدام Google Allo
على الويب
بشكل ُمستقل
عن هاتفك
ضمن ســعيها املســتمر نحو تطوير خدمة
 Alloوجعلها منصة تراسل فوري مثالية ،تخطط
قوقل لتطوير نسخة الويب من الخدمة لتعمل عىل
أجهزة الكمبيوتر بشكل مستقل عن الهاتف ،بدال
مــن الوضع الحايل الذي يحتاج تشــغيل الهاتف
وتوصيله باألنرتنت بشكل مشابه لخدمة واتساب.
وتوفرت نســخة الويب من الخدمة يف شهر
أغسطس املايض وبعد تنفيذ الرشكة لهذا التغيري،
يجب أن يكون املستخدمني قادرين عىل استخدام
 Alloعىل جهاز الكمبيوتــر دون الحاجة إىل ملس
الهاتف ،وهذا يشء يجب أن يكــون موجودًا منذ
إطالق الخدمة لكن دعــم الخدمة بهذه امليزة اآلن
هو أمر جيد.

وجاء الخرب الجديد يف تغريدة ألحد مطوري
خدمــة قوقل  Duoعىل تويرت ،ويُذكر أن قوقل قد
أطلقت تطبيق الدردشــة والرتاسل الفوري آلو
يف أواخر عــام  2016إىل جانب تطبيق املكاملات
 Duoويعترب التطبيق منافس حقيقي لتطبيقات
واتساب وفيسبوك ماسنجر وغريها من التطبيقات
العاملة يف هذا املجال.
ويتميز التطبيق بخاصية تشــفري املحادثات
من الطرفني ويمتلك ميزات أخــرى مثل الذكاء
االصطناعــي يف اقرتاحــات الــردود والرموز
التعبرييــة ،وهناك أيضا ً دعم املســاعد الصوتي
الخــاص بقوقل والذي يُمكــن أن يتدخل يف أية
محادثة إذا طلبت منــه ذلك ويقدم لك معلومات
ويجيب عن األسئلة وغريها.

«تويتر» تطرح إمكانية حفظ
التغريدات لمطالعتها الحق ًا
أعلــن “كيث كوملان” رئيــس املنتجات يف تويرت
يف تغريــدة له أمس أنه ســيتم إضافــة خيار حفظ
التغريدات لوقت الحق للتطبيق ،وأضاف أنه كان هناك
العديد من املطالب إلضافة عالمة للتغريدات ،وأن هذه
امليزة ستسمح للمســتخدمني بالرجوع إىل التغريدات
والقصص يف وقت الحق بدون الحاجة الســتخدام زر

األعجاب كوسيلة لحفظ التغريدة .وهذه امليزة الجديدة
تصلح يف حال كنت ترغب يف الرد عىل التغريدة يف وقت
الحق ،أو الرغبة يف مشاهدة مقاطع من تويرت يف وقت
الحق.
وكان مدير املنتجات يف تويرت “جيزار شاه” عرض
شكل تجريبي مبكر ملا قد تبدو عليه هذه اإلشارات.

صحيفة
جامعة
القصيم

رسمي ًا :آبل تحدد موعد
الكشف عن  iOSو macOS
الجيل القادم
ســينعقد مؤتمر آبل العاملي للمطورين  WWDC 2018يوم  4وحتى  8يونيو هذا
العام يف مدينة سان خوســيه بكالفورنيا ،ويستطيع املطورين حجز التذاكر عرب صفحة
آبل يوم  22مارس بدءا من الســاعة العارشة صباحا بتوقيت شمال أمريكا ،ليتم اإلعالن
عن االختيار العشوائي يوم  23مارس.
وكالعادة ســيتم تناول أنظمة  iOSو macOSوما تخطط له آبل بشــأن اإلصدارات
الجديدة ،إىل جانب الكشف عن منتجات مستقبلية ،وربما آيباد وماك بوك منخفيض التكلفة
كما ملحت أحدث الشائعات.
لكن الرتكيز الكبري سيكون عىل مســتقبل  ،iOS 12حيث تسعى آبل لجعله أكثر استقرار
وتعزيز أداءه بدال من جلب مزايا جديدة حســب أحدث التقارير .كما يشــاع أن آبل ســتطلق
تطبيقات موحدة لآليفون واآليباد وأجهزة ماك.
ويُشاع أيضا أن  iOS 12سيأتي بميزة تضمني عالمات تبويبيه داخل تطبيقات آيباد،
لكن لن تصل تحديثات الربمجيات األكثر أهمية لألجهزة اللوحية حتى مطلع ،2019
كما يقال أن آبل ستعيد تصميم الشاشة الرئيسية لنظام  iOSيف .2019
وإن استمرت آبل عىل عادتها ،فســيتم إطالق نسخة معاينة iOS 12
للمطورين بعد املؤتمر بأيام.

هواوي العالمية :نسعى لنكون ضمن أكثر
خمس شركات إنفاق ًا فى العالم على البحث
والتطوير في 2018

كشــفت رشكة هــواوى
العامليــة أنها تخصص نســبة
ترتاوح مــا بني  10%اىل 15%
ســنويا ً من إجمــايل عائداتها
للبحث والتطوير ،بما يزيد عن
 6مليارات دوالر ىف عام ،2016
وهو ما يؤهلهــا لتكون ضمن
الخمس مراكز األوىل عىل قائمة
أكثر الرشكات إنفاقا ً عىل البحث
والتطويــر يف العالم يف ،2018
الجدير بالذكر ان هواوى أحتلت
املركز الـ  9خالل عام .2016
أكــد ديفيــد كيــم مدير
العالمات التجاريــة يف هواوى
العامليــة أن البحــث والتطوير
لدينا يركز عىل الرؤية املستقبلية
طويلــة األمــد ،مــع تقديم
االســتثمارات املناســبة التي
تســاهم يف تقوية ملفها لرباءات
اإلخرتاع والتطوير ،مع اإلهتمام

بالكوادر البرشية املدربة القادرة
عىل تحقيق اإلبتكار والتطوير.
ويعمل بالرشكة نحو  180ألف
موظف ،منهم  80ألف مهندس
يعملون يف البحــث والتطوير،
موزعني عىل  36مركــزا ً لدعم
اإلبداع ،إضافــة اىل  15مركزا ً
للبحــث والتطويــر منترشة يف
معظم دول العالم.
وأشــار إىل أن الرشكــة
إستثمرت خالل  10سنوات فقط
حوايل  313مليار دوالر يف مجال
تنمية صناعة اإللكرتونيات ،كما
حصلت عىل نحو  62ألف براءة
اخرتاع عىل مستوى العالم و63
 %منهم خارج الصني وذلك عىل
مدار عمــر هواوى الذي يمتد ملا
يزيد عن  30عاما ً يف األســواق
سواء املحلية او العاملية ،موضحا ً
أن الرشكة تركــز فيما تقدمه

من منتجــات مختلفة ومتنوعة
ومتميزة عىل األداء املتكامل.
وقــال إنه مــن الرضوري
االهتمــام بتطوير الشــبكات
بجانب االهتمام بتطوير الهواتف
لذلك لدي هواوى  9مراكز للبحث
العلمي يعمل فيها  500مهندس
يف مجال تطوير معدات الشبكات
حول العالم ،إضافة إىل اإلهتمام
بالبحث والتطويــر يف تقنيات
وبرمجيــات ”  ”EMUIومنها
دول مهمة كأمريكا والســويد
وباريس والصــن والهند وهي
مراكز رئيسية بالنسبة لتطوير
منتجاتنا .كما تعمل هواوى مع
 600مــن رشكات تكنولوجيا
املعلومــات العامليــة واملحلية،
وأطلقت برنامج تمكني املطور
بنحو مليار دوالر ،لدعم رشكاء
ومطوري التطبيقات.

صحيفة
جامعة
القصيم
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 %8نمو الناتج المحلي في المملكة
زادت نسبة نمو الناتج املحيل
يف اململكة بحوايل  8%يف 2016
ً
مقارنة بعام  ،2010وكشــفت
دراسة أعدها مركز امللك عبدالله
للدراســات والبحوث البرتولية
أن اململكــة عــى الطريق نحو
تحقيق مســتويات قياسية من
القيمة االقتصادية والتخفيف من
التأثريات املناخية بفضل التقدم
الكبري يف كفاءة الطاقة.
التطويــر
وسيســاهم
االقتصادي والتنويع الجاري يف
اقتصاد اململكــة إضافة لتدابري
كفاءة الطاقة املتخذة يف تحقيق

مليارات الدوالرات من املكاسب.
ويسعى التقرير الذي صدر
يف املنتــدى األول لكفاءة الطاقة
والطاقة املتجددة لدول مجموعة
العرشين ،الذي عقد يف األرجنتني
إىل أن تشــجيع االستثمارات عرب
مزي ٍد من التفاهــم والتعاون يف
كفاءة الطاقة يعتــر جزءًا من
إصالحات رؤيــة اململكة 2030
ومبــادرة الحــزام والطريــق
الصينية.
ونوه التقريــر إىل أن كثافة
الطاقة تتناقص يف الســعودية
بمعــدل أبطأ يبلــغ حوايل 1%

سنوياً ،إال أن اململكة التزال تنتج
ناتجا محليــا بإجمايل أعىل لكل
طن من النفــط املكافئ بحوايل
 8.000دوالر أمريكــي ،وهــو
ما يقــارب متوســط مجموعة
العرشين ،ويصــل هذا الناتج يف
الصني إىل  7.000دوالر أمريكي.
َّ
وبــن التقريــر إن كفاءة
الطاقــة واإلصــاح االقتصادي
الهيــكيل اجتمعا لزيــادة كمية
الناتج املحيل اإلجمــايل املنتَجَ ة
لكل طن مــن النفــط املكافئ
واســع ،حيث يعترب
نطاق
عىل
ٍ
ٍ
انخفاض كثافة الطاقة أو زيادة
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كونيات
إنتاجية الطاقة من أهم العوامل،
التي تؤثر عــى االقتصاد العاملي
وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأشــار التقرير إىل إن إنتاجية
الطاقة هي نهج جديد للسياسات
يســتخدم بشــكل متزايــد يف
مجموعة العرشيــن ،حيث تركز
كفاءة الطاقة عــى تقليل كمية
الطاقــة املطلوبــة إلنتاج طن
من املخرجــات مثــل الصلب
أو اإلســمنت ،وتندرج إنتاجية
الطاقة ضمن كفاءة الطاقة لكنها
تتوســع للنظر اىل زيادة القيمة
املستخرجة من الطاقة.

أ.د .عبداهلل المسند

منصات توقيع الكتاب  ..ذل
للواقف وفتنة للمؤلف!؟

مركز الملك عبداهلل للدراسات والبحوث البرتولية

ناسا ت�كشف عن خططها لمنع الكويكبات من تدمري البشرية
وضع علماء فضاء أمريكيون
خططا رسمية لكيفية التعامل مع
الكويكبات القادمة التي يمكن أن
تدمر األرض.
ُ
مركبــة
وصممــت
" "HAMMERالفضائيــة ،من
قبل كبار خرباء ناســا واإلدارة
الوطنية لألمن النووي ()NNSA
واثنني مــن مختربات أســلحة
وزارة الطاقــة ،لالســتجابة يف
حــاالت الطــوارئ عــر مهمة
"Hypervelocity Asteroid
 ،"Mitigationوفقــا لـــ
.Buzzfeed
وتتبــع املركبــة الفضائية
طريقتــن للتصــدي لتهديد
الكويكبــات :األوىل ،تنطوي عىل
رضب الكويكب وتوجيهه خارج
مساره ،حتى ال يصل إىل األرض.

والثانية ،األكثر خطورة ،تتمثل يف
قيام املركبة بتفجري رأس حربي
نووي موجود عىل متنها ،لتغيري
مسار الكويكب.
ويمكــن أن يكون هذا األمر
مفيدا يف عــام  ،2035حيث قال
العلماء إن هناك فرصة واحدة من
بني  2700حالــة ،بأن يصطدم
الكويكب " "Bennuباألرض.
ولكن لألسف ،ال تعني خطط
ناســا الجديدة أنه ســيتم بناء
مركبة " "HAMMERالفضائية
عما قريب ،وذلــك ألنه ال يوجد
حتى اآلن تقدير لتكلفتها.
ويخطــط العلمــاء لتقديم
نظــام "تفجــر الكويكب" ،يف
مؤتمر لخرباء الكويكبات مقرر
عقــده يف اليابان ،خالل شــهر
مايو /أيار املقبل.

 .:ســألني أكثر من واحد من أجل التوقيــع عىل كتابي "الربع
الخايل مشاهد وشواهد" يف معرض الكتاب ،فقلت لهم رأيي يف املسألة
وألخصه بمــا ييل..منصات التوقيع يف معارض الكتاب موضة غبية
وإن كانت غربية ،وهي مضيعة للوقت ،وذل للواقف وفتنة للمؤلف!! إذ
ما الذي سيضيفه توقيع املؤلف عىل مؤلفه يف منصات التوقيع املرتبعة
يف صدر معرض الكتاب إىل رصيدك الثقايف ،أو املايل ،أو االجتماعي؟؟
 .:ال تذل نفســك وقوف ا ً واصطفاف ا ً أمام منصة املؤلف كائن ا ً من
كان ،فليس من املنطق أن يكتب املؤلف جملة "إهداء املؤلف إىل فالن
بن فالن  "..والكتاب مدفوع القيمة مسبق ا ً عدا ً ونقداً ،ولو ُ
كنت ممن
يصطفون مع هؤالء لطلبت من املؤلف أن يدفع يل مقابل وقويف أمام
منصته للتوقيع؛ فاملســألة ال يعدو كونها ترويج ا ً ملن ال يســتحق
الرتويج يف أكثر األحيان.
 .:ثم ما الجدوى من التوقيع؟ فهو مجرد توقيع لن يشاهده أحد،
فهو مدفون يف غياهب الورق والكتب يف املكتبة ،إال إذا وضعت التوقيع
يف برواز ،وعلقته يف صدر املجلس لتفخر به وتتفاخر فيه أمام الناس،
فهذا سيكون حتم ا ً محط سخرية الزوار ،وتعريف إهداء الكتاب :هو
أن يعمد املؤلف نفســه إىل إهداء كتابه إىل من يحب مجان اً ،فيكتب
عليه رسالة لطيفة جميلة ومخترصة ،ومن ث َم يوقع للذكرى ،هذا هو
مفهوم اإلهداء ال البيع وال رشاء!! ،واالصطفاف يف الطابور أمام منصات
التوقيع.
 .:املشكلة املبكية املضحكة أن يُؤلِ ف ا ُمل ؤلِ ف ا ُمل ؤ ّل ف لغرض التوقيع
فحسب!!؟ هنا فقط يكمن االنحطاط الثقايف الذي يواكب وضع حال
العرب بني األمم اآلن ،ولو كنت مكان منظم املعرض الستبدلت منصات
التوقيع بمنصات ألبرز املؤلفني الســعوديني الذين فاقت شهرتهم
البالد ،وانترش علمهم بني العباد يف شتى الفنون والعلوم تكريم ا ً لهم،
وشــحذ همم اآلخرين ليصلوا ما وصلوا إليه يف وضع السعودية عىل
خارطة الثقافة العربية خاصة يف جانب العلوم التجريبية.
 .:وعىل اف رتاض أننا اقتنعنا بآلية منصات التوقيع ،فهل كل من
هب ودب يُفتح له املجال يف هذا من املغمورين واملبتدئني!!؟ أم يُقترص
املكان للعظماء املتمكنني فقط ،بغض النظر عن السن والجنس والفن
ممن خدموا اإلنسانية يف تخصصهم ومرشبهم .. ،عندها ربما تُ ستساغ
املســألة أقول ربما ،أو أن يٌقرص عــى مؤلفات فائقة املنفعة يف فنها
حتى وإن كان من مغمور مبتدئ ،فالوقت يميض واألمم ال تنتظر منا
مؤلفات تموت بجفاف حرب توقيع صاحبها.
 .:ثــم إن الكتب الرصينة النافعة يف فنها وميدانها حية يف قلوب
الناس حتــى وإن غيب املوت ُم ؤلفيها قرون اً ،وأحســب أن منصات
التوقيع حفالت "ميك أب" لرتويج الكتاب الذي لم يســتطع م زاحمة
الكتب القيمة عرب القنوات املرعية والنظم املكتبية.أخ ريا ً لســت ضد
التجارة يف الثقافة والكتاب ،وهم أحسب أوىل من غريهم من الرياضيني
والفنانني ،ولكن الرتويج يكون للكتاب الذي يبني الوطنية الصادقة
واملعرفة ال راســخة عرب العلم واإليمان  ..هذا والله أعلم  ...ودوم ا ً ألجل
الوطن نلتقي ،فنستقي ،ثم نرتقي.

أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا
@almisnid
almisnid@yahoo.com
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 32ساعة تنهي معاناة مريضة مع ورم
سحائي ضخم بالجمجمة في مستشفى
الملك فهد بالمدينة
أنهى فريق طبي بمستشفى امللك فهد باملدينة
املنــورة معاناة مريضة مع ورم ســحائي ضخم
متشعب بقاع الجمجمة؛ حيث كانت تشكو صداعً ا
ً
وضعفا يف األطراف العلوية والسفلية من
شــديدًا،
الجهة اليمنى ،باإلضافة إىل وجود شلل يف عضالت

الوجه اليرسى ،وصعوبة يف النطق والبلع .
وقد تدخل عىل الفــور الفريق الطبي بجراحة
ا ُملخ واألعصاب باملستشفى بعمل فحوصات طبية
وأشعة مقطعية أظهرت وجود ورم سحائي ضخم
متشــعب بقاع الجمجمة محيط برشايني الدماغ

السكري ليس كما اعتقدنا طويالً ..ونظرية
تشرع أبواب األمل
اقرتح علمــاء تصنيف جديد
ملرض السكري باعتبار أنه ينقسم
إىل خمســة أنواع مختلفة وليس
نوعــن ،كما هو متعــارف عليه
اليوم ،ما من شــأنه أن يســمح
بتكييف العالجات.
وينقســم هذا املرض الناجم
عن مشاكل يف امتصاص الس ّكر يف
الجسم إىل نوعني وفق التصنيفات
الحالية.
ويظهر الســكري من النوع
األول (حوايل  10%من الحاالت)
عند الطفل أو البالغ الشاب بشكل
مفاجئ ،ومــردّه إنتاج غري كاف
لألنســولني وهو هرمون ينتجه
البنكرياس للتحكم بنسبة الس ّكر
يف الدم.
أما السكري من النوع الثاني
(حوايل  90%من الحاالت) ،فهو
ناجم عن ارتفاع نســبة السكر يف
الدم لفــرة مطوّلة غالبا ما يكون
عىل صلــة بالبدانة ونمط العيش
(مثل قلة الحركــة والتغذية غري
السليمة).
ويقرتح القيمون عىل دراسة
ســويدية نرشت نتائجها حديثا ً

اﻧﻔﻮﺟﺮاﻓﻴﻚ
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
QU Newspaper

يف مجلــة "النســت دايابيتيس
أند أندوكرينولودجي" توســيع
هــذا التصنيف ليشــمل خمس
فئات ،ثالث منهــا حادة واثنتان
حميدتان.
وقال اليف غروب من جامعة
لوند الذي شارك يف هذه الدراسة
"إنها خطــوة أوىل نحو عالجات
مكيفة للسكري ،فالتصنيف الحايل
ال يكفي الستباق املضاعفات".
وبغية تحديد هــذه الفئات
الخمس ،ح ّلل الباحثون بيانات لـ
 13720مريضا جمعت اعتبارا ً من
العام  ،2008مركزين خصوصا
عىل معدّل إنتاج األنسولني ونسبة

qunewspaper
qu_uni

السكر يف الدم والعمر الذي ظهر
فيه املرض.
وتتماىش الفئة األوىل مع النوع
األول من املرض ،يف حني ينقســم
النوع الثانــي إىل أربع فئات لكل
منها خصائصها.
يعاني بالغ واحــد يف العالم
مــن كل  425( 11مليونــاً) من
الســكري ،أي أكثــر بمعدل 10
ماليني شخص من النسبة املسجّ لة
سنة  ،2015بحسب األرقام التي
نرشها يف منتصف ترشين الثاني/
نوفمرب االتحاد الدويل للســكري
بمناسبة اليوم العاملي املخصص
لهذا املرض.

الرئيســة؛ مما أدى إىل ضغط عىل جــذع الدماغ
واألعصاب القحفية املركزية .
وقام الفريق بوضع خطــة عالجية عىل ثالث
مراحل ،وقد تمت املرحلة األوىل يف وحدة األشــعة
التداخلية باملستشــفى بعمل قســطرة تداخلية
عالجية لألوعية الدموية الدماغية ،وتهدف إىل إغالق
تدفق الدم املغذي للورم .أما املرحلة الثانية فكانت
عبارة عن كشــف للقحفية حول منطقية الورم،
استخدم فيها تقنية جراحية متقدمة وعالية الدقة
للوصول إىل الورم من جميع جهاته دون املســاس
ً
خصوصا جزع املخ ،ويف
بأجزاء الدمــاغ املختلفة،
املرحلة الثالثة تم اســتئصال الــورم بعد تحرير
الرشايني الدماغية منــه وإزالة الضغط عن جزع
املخ ،وقد تمت املراحل الثالث بنجاح  -ولله الحمد
 يف وقت اســتغرق  ٣٢ســاعة ،وتماثلت بعدهااملريضة للشــفاء تدريجيًّا حتى غادرت املستشفى
بصحة جيدة.

صحيفة
جامعة
القصيم

من جانــب آخر ،أعلنت (الصحــة) يف تقرير
حديــث أصدرته عن إنجازاتها عــام 2017م عن
إضافة  65مرك ًزا صحيًّا جديدًا خالل عام 2017م،
لريتفع إجمــايل عــدد املراكز الصحيــة التابعة
لـ(الصحــة) إىل  2390مرك ًزا بــدال ً من 2325
مرك ًزا ،حيث أســهمت هذه املراكز يف توفري خدمة
صحية أقــرب ألكثر من  300ألــف مواطن ،وقد
تم دعم هذه املراكز بكافــة احتياجاتها من القوى
العاملة واألجهزة واملستلزمات ،فيما تم تخصيص
 39مرك ًزا صحيًّا جديدًا بســاعات عمل ممتدة إىل
 11مساءً ،ليصبح إجمايل العدد  204مراكز صحية
تعمل حتى الساعة  11مسا ًء بدال ً من  165مرك ًزا يف
الســابق؛ حيث تهدف (الصحة) إىل تغطية شاملة،
وتخفيف االزدحام ،وتلبية رغبات املســتفيدين من
املواطنني ،وقد تم توفري قوى عاملة إضافية (األطباء
املدربني) ،وتدريب الكوادر الطبية واإلدارية ،وتوفري
الخدمات األمنية يف املراكز املناوبة .

لماذا ال يمكننا اسرتجاع ذكريات الطفولة
المبكرة؟
غالبا ما تكــون الذكريات
التي تعــود إىل ما قبل ســن
الخامسة قليلة ومتباعدة ،وهذا
يرجع إىل ما يسمى بـ "فقدان
الذاكرة يف مرحلة الطفولة".
ويشــر "فقدان الذاكرة يف
مرحلة الطفولة" إىل عجز الناس
عن تذكر أي يشء قبل ســن ما
يقرب من ثالث سنوات ونصف.
وخالل فرتة الطفولــة ،تكون
العقول أكثر مرونة ،مما يعني
أنها قادرة عىل استيعاب الكثري
من املعلومات يف مساحة صغرية
من الوقت.
ويقول العلمــاء إن أجزاء
من األدمغة التي تحتفظ بهذه
املعلومات ما تزال قيد اإلنشاء،
ومنذ الوالدة وحتى سن املراهقة
املبكرة ،يجــري وضع الدوائر
األساســية يف الدمــاغ ،حيث
تصبــح املمــرات الكهربائية
مبطنة بأنسجة دهنية لتصبح
موصلة بشكل أكرب ،وهذا يعني
أننا قــادرون عــى االحتفاظ
بذكريات تلك الفرتة.
وقالت الخبــرة يف تطور

الذاكرة ،باتريشــيا باور ،من
جامعة إيموري إنه خالل هذه
العملية ،مــن املرجح أن يتعذر
الوصول إىل الذكريات من أدمغة
األطفال "الضعيفة" ،حيث تتم
إعادة هيكلــة الخاليا العصبية
يف تكوين أدمغتنا بعد البلوغ،
و"هــذه ظاهــرة ذات تركيز
طويل األمد" ،حيث كان يعتقد
ســابقا أن األطفال ال يتمكنون
من االحتفــاظ بالذكريات قبل
سن السابعة.
ومع ذلــك ،يف عام 2005
وجد الباحثــون أن األطفال يف
سن الخامسة والنصف تذكروا
 %80من األشــياء التي حدثت
عندمــا كانــوا يف الثالثة من
العمر ،ويف الوقت الذي وصلوا
فيه إىل سن  7سنوات ونصف،
تذكــروا أقل مــن  ،%40وهذا
يبني أن األطفال يمكنهم تذكر
األشياء ،لكن هذه الذكريات تبدأ
بالتاليش.
ويوضح الدكتور فرانكالند
وزوجتــه جوســلني عقــب
االختبارات التــي أجروها عىل

فرئان بالغة ورضيعة أن مسألة
عدم القدرة عىل تذكر ذكريات
الطفولــة يتعلق باألســاس
بإمكانيــة الوصول إليها "فإذا
أصبح من املســتحيل الوصول
إىل الذاكرة ،عندئذ يتم مسحها
بشــكل تام" ،ومن املرجح أن
تكون الذكريــات الناجية من
الطفولة ،مزيجا بني الذكريات
الحقيقيــة واألشــياء التــي
سمعناها أو حلمنا بها.
ويقــوم الدمــاغ بتثبيت
الدوائــر الكهربائيــة وبطانة
املسارات الرئيســية بالنسيج
الدهني ،وخالل فرتة النمو ،يتم
إنشاء جسور جديدة بني الخاليا
العصبية ،ووفقا للتجارب التي
قام بها بــول فرانكالند ،عالم
األعصاب يف مستشفى األطفال
يف تورنتو ،فإن نمــو الخاليا
العصبية الجديــدة يف منطقة
الحصني أمــر رضوري للتذكر
والنســيان ،وال تتفــكك هذه
األجزاء من الدماغ فحسب ،بل
تصبح أيضا مخفية مع تقدمنا
يف العمر.
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إعالم
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ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ
أﺧﺒﺎر وأﺣﺪاث

ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
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من اآلخر

فهد بن نومه

مركز اإلعالم واالتصال  ..منصة
العمل االعالمي والتدريب

بعد تغلبها على جامعة جازان بنتيجة 1-5

الجامعة تفوز ببطولة الجامعات السعودية لكرة
القدم للصاالت
فــاز منتخــب الجامعة
بــكأس بطولــة االتحــاد
للجامعــات
الريــايض
الســعودية لكــرة القــدم
للصاالت ،ضمن منافســات
التجمع الســادس لبطوالت
اتحــاد الجامعــات ،والتي
أقيمت يف الصاالت الرياضية
بمقــر الجامعــة ،برعايــة
وزير التعليــم رئيس مجلس
إدارة االتحاد الدكتور أحمد
العيــى ،وبمشــاركة 25
جامعة وكلية من كافة أنحاء
اململكة ،حيث كــرر منتخب
الجامعــة إنجــازه للمــرة
الثانيــة بتاريــخ البطولــة
والتــي تقام للمــرة الرابعة
عىل التــوايل ،كما حل منتخب
جامعــة جــازان يف املركز
الثاني ،وجاءت جامعة طيبة
يف املركــز الثالــث ،يف حني

اكتفــت جامعة حائل باملركز
الرابع يف البطولة.
وقــام رئيــس اتحــاد
الجامعات الدكتــور عبدالله
البقمــي بحضــور الدكتور
عيل العقــاء عميــد عمادة
شــؤون الطالب بالجامعة،
والدكتــور فهد الضالع وكيل
العمادة لألنشــطة ،بتسليم
كأس املركز األول وامليداليات
الذهبيــة للمنتخبات الفائزة،
ويف مقدمتهم منتخب جامعة
القصيــم الــذي تغلب عىل
منتخب جامعة حائل بنتيجة
 6أهداف مقابل هدف واحد
يف املباراة النهائية التي جرت
بينهما صباح اليوم الســبت
بالصالــة الرياضية باملدينة
الجامعيــة ،ليتــوج بطــا
للنســخة الرابعة من بطولة
كرة القدم (الخماســيات)،

والتي اســتضافتها الجامعة
عىل مدى أربعة أيام يف الفرتة
من  29 -26مارس الجاري.
وكان العبــي املنتخب قد
بــدأوا تدريباتهــم لخوض
البطولة منذ حوايل شــهرين
كاملني ،وذلــك عقب االنتهاء
من فعاليات النشاط الريايض
لبطولــة الجامعــة الداخلية
للصــاالت والتي فــازت بها
كلية الرتبية وشــاركت فيها
 23كلية ،حيث تم عىل إثرها
اختيار عنارص الفريق املمثل
ملنتخــب الجامعــة من قبل
مسؤويل النشــاط الريايض
با لجا معة .
وأوقعــت القرعة منتخب
الجامعــة يف املجموعة الثالثة
مــع منتخبــات جامعة امللك
ســعود وجامعــة أم القرى
وجامعــة شــقراء ،ليحتل

املركــز األول باملجموعة بعد
الفوز يف مبارياتــه الثالث،
وكانــت النتائــج  1-2ضد
جامعــة امللك ســعود0-2 ،
ضــد جامعة أم القرى0-4 ،
أمام جامعة شــقراء ،وصعد
بعدها الفريق إىل دور الـ16
ليقابــل منتخــب جامعــة
محمــد بــن فهــد ويتغلب
عليه بنتيجــة  ،2-5ليصعد
إىل دور الثمانيــة ويالقــي
فريق جامعة األمري ســطام
بن عبدالعزيــز ويفوز عليه
بنتيجــة  ،0-2كما تغلب يف
مباراة نصف نهائي البطولة
عىل جامعــة حائــل بثالثة
أهــداف مقابل هدفني ،صعد
بعدهــا إىل نهائــي البطولة
وواجه جامعة جازان وتغلب
عليــه بنتيجــة  ،1-5ليفوز
بكأس البطولة.

نســتعد يف مركز اإلعالم واالتصال خالل الفرتة القادمة
الفتتاحمقرناالجديدبكليةالهندسةباملدينةالجامعيةباملليداء.،
ويضم املقــر الجديد – بإذن الله – عــددا من التجهيزات
والتقنيات التي تراعي متطلبــات العمل اإلعالمي ،حيث تم
تصميم بيئــة العمل فيه بما يتواكب مــع املجال اإلعالمي
والصحفــي والفني ومجــاالت اإلنتاج واإلخــراج للمواد
املصورة واملقــروءة واملســموعة ،وذلك لتســهيل مهمة
فريق العمــل باملركز ودعمهم وإعانتهــم عىل تقديم املواد
الصحفيــة واإلخبارية والفنية بالرسعــة والدقة املطلوبة،
يف ســبيل تحســن وتطوير مخرجات املركز ،ومن أهمها
االنتظام يف إصدار الصحيفة األســبوعية للجامعة ،ومواكبة
وتغطية األنشــطة الخدمية املتنوعة التي تنفذها الجامعة.
وقد ســعينا جاهديــن لتزويد املقر الجديد بما يســاعده
عىل أن يكون منصــة لتدريب طالب وطالبــات الجامعة
وتهيئتهم للمشــاركة يف العمل اإلعالمــي والصحفي من
خالل ما يقدمه من برامــج وورش عمل وحقائب تدريبية،
وكذلك تفعيل مشــاركات طلبة الجامعة يف املواد اإلعالمية
والصحفية الصادرة عن املركز ،وتنمية مواهبهم وقدراتهم
وصقلهــا بما يؤهلهم عمليــا وعلميا لالســتمرار والعمل
والتفوق يف هذا املجال من جهة ،وتحســن جودة مخرجات
املركز ومــواده اإلعالميــة والصحفية من جهــة أخرى.
وســيحتوي هذا املقر عىل غرفة خاصــة باألخبار وإعداد
صحيفــة الجامعة ،فضــا عن أماكــن مخصصة إلنتاج
املــواد الفنية والتصاميم وأعمال املونتــاج واإلنفوجرافيك،
باإلضافــة إىل أســتوديو للتصويــر مجهــز بأحــدث
التقنيــات ،حيث نطمح أن يكون مركــز اإلعالم واالتصال
أكــر مزود للخدمــات اإلعالميــة االحرتافيــة يف منطقة
القصيم ،بحيــث يقدم خدماته بالدرجــة األوىل للجامعة،
ومن ثم لجميــع القطاعــات داخل املنطقــة وخارجها.
وسوف يستمر يف الفرتة القادمة سعينا للتواصل مع وزارة
اإلعالم لتفعيل العمل اإلعالمي بالجامعة من خالل املركز ،كما
ســيتم العمل عىل عقد رشاكات مع عدة وسائل إعالم يكون
بموجبها املركز هو وجهتهم يف منطقة القصيم لتقديم كافة
الخدمات التي يحتاجونها ،باإلضافة إىل عقد دورات تدريبية
متخصصة لإلعالميني يف منطقــة القصيم ،وتعزيز الجانب
املهني من خالل املمارســة اإلعالمية عىل كافة املستويات.
وبهذه املناســبة يســعدنا أن نوجه الدعوة مجددا لجميع
الطــاب والطالبات الذين لديهم الرغبــة واملهارة واملوهبة
لالنضمام إلينا يف مركز اإلعــام واالتصال لصقل مواهبهم
وتنمية مهاراتهم مــن خالل املشــاركة العملية يف العمل
اإلعالمي املتنوع الذي نقدمه داخل املركز.
رئيس التحري�ر

العبو منتخب الجامعة خالل احتفالهم عقب الت�توي�ج

@bin_nomah
bin_nomah@qu.edu.sa

