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الجامعة توقع عقود بأكرث من  18.5مليون ريال لمشاريع «المستشفى الجامعي»
وقــع معــايل األســتاذ
الدكتور عبــد الرحمن بن حمد
الداود مدير جامعــة القصيم
عقــد تجهيز معمــل املحاكاة
الطبي املتقدم بالجامعة بقيمة
 12,033,154ريال ،مع رشكة
بيتا لألجهزة العلمية املحدودة،
باإلضافة إىل توقيع عقد تأثيث
جزء من املستشــفى الجامعي
بقيمــة  6.534.189ريال مع
رشكــة البابطــن للصناعات
الهندسية.
و شــدد "الــداود" عقب
توقيــع العقد مع مســؤويل
الــركات املنفــذة للمرشوع
عىل رضورة االلتــزام بمعايري
الجودة ،والرشوط املتفق عليها
بني الطرفــن يف هذا العقد ،مع
التقيد بتسليم املرشوع يف الوقت
املحــدد يف العقد ،وذلك لضمان
تقديم أفضل الخدمات املطلوبة
لطالب الجامعة ومنســوبيها،
وإتقان العمل وتسليمه بأفضل
جودة ،مؤكــدا ً أن هذه الجهود
تأتي بدعم مــن حكومة خادم
الحرمني الرشيفني وســمو ويل
عهده األمني –حفظهم الله  -ملا
فيه خدمة للوطن واملواطن.
يشــار إىل أن املستشــفى
يتسع لـ  700رسير ،وسيقدم
كافــة الخدمــات الطبيــة،
من عيــادات أوليــة ،وأخرى
تخصصيــة ،وغــرف للتنويم
والكشــف واألشــعة والوالدة
والغســل الكلــوي ،باإلضافة
إىل إجراء العمليــات الجراحية
والتي ستشمل كل التخصصات
وخاصة الدقيقة منها.

صورة جماعية عقب التوقيع
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ﺗﺠﻬﻴﺰ
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اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
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مدير الجامعة يزور فرع الجامعة بالرس ويتفقد مشاريعها
تفقد معايل األستاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الداود مدير
جامعة القصيــم مباني قاعات
الطالب "قيد اإلنشاء" ،والقاعات
الدراســية بكليــة إدارة األعمال
بالــرس  ،باإلضافــة إىل مبنى
كلية العلوم الطبيــة التطبيقية
للطالبات ،وكذلــك مباني العلوم
واآلداب للطالبــات األقســام
العلميــة ،ووجه معاليه برضورة
إنهاء التصاميم الخاصة بالبنية،
عقب ذلك عقــدت الهيئة العليا
للمرشوعات اجتماعها برئاســة
معاليه يف قاعة االجتماعات يف كلية
العلوم واآلداب ملناقشة املواضيع
املطروحة.
كما تهدف هــذه الزيارات
الدورية التي يقوم بها "الداود"
لكافة كليات الجامعة يف مختلف
املحافظات ،يف املقــام األول إىل
التعرف عىل احتياجات ومتطلبات
الكليات التابعة ،واالســتماع إىل
املقرتحــات ووجهات النظر التي
تصب يف اتجــاه تطوير الجامعة
وكلياتها املختلفة.
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ضمن مبادرة أمري المنطقة« ..أرض القصيم خضراء»

الجامعة تدشن «أسبوع الشجرة» بزراعة  1800شجرة
دشن معايل األســتاذ الدكتور عبد الرحمن
بن حمــد الداود مدير جامعــة القصيم يوم
االثنني املايض أســبوع الشــجرة ،ضمن
املرحلة الثانية من مبادرة صاحب الســمو
امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشــعل بن
ســعود بن عبد العزيز تحت شعار "أرض
القصيــم خرضاء" ،والتــي تنفذها اإلدارة
العامة للصيانــة والخدمــات بالجامعة،
بالتعــاون مــع املديرية العامة للشــؤون
الزراعية باملنطقة ،وذلك بهدف زراعة 300
نخلة و 1500شــجرة ظــل ،باإلضافة إىل
1000مرتمربع  من املســطحات الخرضاء
وآالف الزهور.
وقــام "الداود" بزراعة الشــتلة األوىل
معلنــا ً عن بداية املرحلــة الثانية ،كما قدم
الشكر لجميع املشاركني بالحملة والعاملني
بها ،معربا ً عن تقديره للدور الذي يقوم به
منسوبو الجامعة إلنجاح الحملة ،وحرصهم
عىل أن تصبــح أرض الجامعــة أنموذجا
متميــزا للقطاعات األخــرى باملنطقة وعىل
مستوى اململكة.
وعرب "الداود" عن تفاؤله بأن هذه األرض
سوف تتحول إىل أرض خرضاء بسواعد وعزم
الرجال ،وبالدعم الكبري الذي تتلقاه الجامعة
من حكومة خــادم الحرمني الرشيفني ،وويل
عهد األمني ،وسمو أمري املنطقة وسمو نائبه،
ملتابعتهم املســتمرة وحرصهم الشديد عىل
أراض خرضاء،
تحويل منطقــة القصيم إىل ٍ
مشريا ً إىل الفائدة الكربى التي ستعم املنطقة
وأهلها بعد اكتمال تنفيذ هذه املبادرة.
من جانبــه أكد مديــر إدارة الخدمات
والصيانة بالجامعة املهندس صالح الضالع
أن تدشني أسبوع الشجرة للعام 1439هـ،
يأتي تفاعالً مع مبادرة ســمو أمري املنطقة
لنرش الخرضة وزراعة األشــجار يف املدينة
ً
مدينة خرضاء ،حيث بدأت
الجامعية لتكون
املرحلــة األوىل من الحملة يف شــهر املحرم
املايض ،واســتمرت عىل مدار شــهر كامل
تفاعلت فيــه املحافظات واملراكز التابعة لها
والجمعيات واملجتمع باالستزراع كافة.
وقــدم "الضالــع" الشــكر والتقدير
ملعــايل مدير الجامعة الــذي يحرص دائما ً
عــى رضورة نرش ثقافــة الزراعة ملكافحة
التصحر ،كما شــكر وكالء الجامعة وأعضاء

مدارات

عبدالرحمن بن حمد الداود

خدمة المستفيدين

تدشني المرحلة الثانية من الحملة

هيئــة التدريس والطالب املشــاركني بهذه
الحملة التي ستكون سنوية بمشيئة الله.
ويأتي االحتفال بهذا األسبوع بالتزامن
مع أسبوع الشــجرة ،حيث تقام االحتفاالت
بزراعــة وحماية الغطــاء النباتي يف أغلب
دول العالم ،بهدف زيادة رقعة املســاحات
الخرضاء ،وترميم الغابات الطبيعية وزراعة

غابات اصطناعية ،باإلضافة إىل إعطاء املزيد
من االهتمام باألشــجار املزروعة وحمايتها
وترميم املساحات املزروعة وحماية الغابات
الطبيعية من التعديات ،مــن خالل تعزيز
الوعي عىل االســتزراع ،ودعم روح املشاركة
واملحافظة عىل الشجرة والحد من االحتطاب
الجائر والتصحر يف املنطقة.

كلية العلوم الصحية بالرس ُتنفذ حملة للتربع بالدم لمنسوبيها
نفذ النــادي الطالبي بكلية
العلــوم الصحيــة التطبيقيــة
بمحافظة الــرس حملة للتربع
بالدم ملنســوبي الكلية من طالب
وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني
وذلك بالتعاون مع مستشــفى
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الرس العام ،بهدف دعم بنك الدم
باملستشفى.
وقد القــت الحملــة إقبال
وتفاعل كبري من منسوبي الكلية،
والذين تقدموا بالشكر والتقدير
إلدارة املستشفى عىل هذه الجهود

املميــزة والتجهيــزات املتكاملة
للحملة.
وتأتــي الحملة استشــعا ًرا
من الكلية يف تعزيز املســؤولية
ً
وترســيخا للهدف
االجتماعية،
اإلنساني النبيل يف البذل والعطاء،

ونــر التوعية وثقافــة التربع
بالدم يف املجتمع ملا لها من فوائد
كثرية عىل املتربع نفسه واملريض
املحتــاج للدم ،إضافــة إىل نزع
الخــوف وعدم الرهبــة من آلية
التربع.

قــد يتذمر بعــض املوظفني من كثــرة املراجعني الذين
يرتددون عليهم لتحقيــق مطالبهــم واحتياجاتهم وحل ما
يواجهون من مشــكالت ،وقد ينسون أنهم قد سبق لهم املرور
بنفس التجربة أو ربما سيمرون بها يف املستقبل ،فمن املهم أن
يستشعر املوظف أنه يف مكتبه وأثناء ساعات الدوام قد تعاقد
مع املؤسســة التي يعمل لديها ليقوم عىل خدمة املســتفيدين
واستقبالهم ويحســن التعامل معهم وينهي مطالبهم وفق ما
لديه من تعليمات وإجراءات ،إال أن البعض مع األسف الشديد
ينــى أو يتناىس أنه وضع لخدمة اآلخرين وإنجاز معامالتهم
ســواء كانوا زمالء يف نفس الدائرة التي يعمــل لديها أو من
املستفيدين من خارج املؤسســة ،وما أتمناه من كل مسؤول
وموظف أن يضع نفســه مكان ذلك املستفيد (أَحِ بَّ ألخيك ما
تحبه لنفســك) وأن تكون قاعدة ومسلمة يأخذ بها يف تعامله
مع الغري من حيث استقبالهم وترحيبه بهم وجعلهم يشعرون
بأنهم أصحاب حــق ونحن يف خدمتهم ،بــل يكون رصيحا ً
وواضحا ً وشــفافا ً معهم بحيث ال يكــون هدفه أن ينرصف
املراجــع من أمامه فكم من مراجع خرج دون أن يتحقق طلبه
إال أنه خرج بنفس راضيه بســبب ما لقيه من تقدير واهتمام
وبشاشة وحسن تعامل.
وانطالقا ً من اهتمام حكومتنا الرشــيدة بتقديم خدمات
نوعية للمواطنني واملقيمني ،وتجســيدا ً لرؤية اململكة 2030
"وطن طمــوح" ،وتحقيقا ً لرؤية جامعــة القصيم يف تقديم
أفضل ســبل الرعايــة واالهتمام باملســتفيدين ،وتأكيدا ً عىل
رضورة تطبيــق مفاهيم الجــودة ،واإلتقــان ،وتقديرا ً من
الجامعة للمســتفيدين منها فقد أنشــأت وحدة خاصة لهم
أطلق عليها "وحدة املســتفيدين" ترشف عليها اإلدارة العامة
للعالقات ،وتهدف هذه الوحدة إىل تســهيل إجراءات حصول
املســتفيدين عىل الخدمات املقدمة مــن الجامعة ،والتأكد من
سالســتها ،ورسعتها ،وابتكار مفاهيم وتقنيات إدارية جديدة
لالرتقاء بمســتوى ونوعية الخدمــات املقدمة ،كما تهدف إىل
العناية بجميع استفســارات واحتياجات جميع املســتفيدين
من خــال التواصل مع قطاعات الجامعة كافة ،مرحبني دوما ً
باستفسارات وطلبات الجميع من خالل التواصل مع الوحدة،
ويف الوقت نفســه آمل من جميع زمالئــي وزميالتي التفاعل
والتعاون مع هذه الوحدة لتنجح يف تحقيق ما رســم لها من
أهداف وأن نكون يف الجامعة واجهة حضارية ومثالية يف خدمة
املستفيدين
مدير الجامعة

عربة بنك الدم المتنقلة

جانب من الفحوصات المقدمة للزوار

ahmaldawood
ab.aldawod@qu.edu.sa
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«صناع األجيال»
مدير الجامعة يكرم  39متقاعد ًا ومتقاعدة في حفل ُ
كرم معايل األســتاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة املتقاعدين من منسوبي
الجامعة لعــام 1439هـ ،وذلك
خالل االحتفــال الذي أقيم بهذه
املناســبة عىل مــرح العيادات
الخارجيــة باملدينــة الجامعية
باملليداء ،كان ذلــك يوم الثالثاء
الثالــث من رجــب 1439هـ،
بعنوان "شكرا صناع األجيال"،
حيث بلغ عدد مــن تم تكريمهم
 39متقاعــدا ومتقاعدة بحضور
وكالء ومنســوبي الجامعة وعدد
من ذوي  املكرمني واملكرمات.
وأكد "الــداود" خالل كلمته
أثناء حفل التكريم أن املتقاعدين
سيبقون دوما جزءا من الجامعة
التي ستستمر يف خدمتهم بجميع
أنشــطتها وأعمالها ،مشــرا إىل
عــدم التفريق بــن موظف عىل
رأس العمــل أو متقاعد ،كما عرب
معاليه عن ترحيبه باملتقاعدين،
معربًا عن تقديــره للجهود التي
بذلها املكرمون خالل ســنوات
عملهم بالجامعــة ،ومؤكدًا عىل
حرصــه الدائم عىل اســتكمال
املسرية العطرة واألساس القوي
الذي وضعه من سبق لهم العمل
بالجامعــة ،والعمــل عىل خدمة
هذا الرصح العلمي الذي يســعد
الجميع بخدمته.
وأضاف "الداود" أنه يفخر
بهذه الجامعة الفتية واألنشــطة
التي تقــدم ملنســوبيها وألهايل
املنطقــة وما تقوم بــه لخدمة
الوطن ،وما تلقــاه الجامعة من
دعم ســخي مــن حكومة خادم
الحرمني الرشيفني وســمو ويل
عهده األمــن  -حفظهما الله –

واملتابعة املســتمرة من صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل أمري منطقة
القصيم ،ودعمه واهتمامه وسؤاله
الدائم عن الجامعة ومنســوبيها،
مقدما شــكره لجميــع الزمالء
والزميالت.
وتضمن حفل التكريم عرضا
لفيلم بعنــوان "ذكريات صناع
األجيال" ،تــاه كلمة املتقاعدين
التي ألقاهــا نيابة عنهم الدكتور
إبراهيم بن مرشــد املرشد ،حيث
أكد فيها أن املتقاعد يمتلك خربة
كبرية وطويلــة يف مجال العمل،
وال تزال نفســه مهذبة عىل البذل
والعطاء وعليه أن يســتغل هذه
املميزات لينفع بها مجتمعه ،كما
حث الجميع  خــال كلمته  عىل
تقوى اللــه واســتغالل الوقت
بطاعته ســبحانه ،وصلة الرحم
وتفقــد األرسة ومتابعة أحوالهم
تعليميا ً وصحيــا ً وإضفاء روح
األنس والفرح والرسور واالهتمام
باملساهمات االجتماعية والتفاعل
مع الجمعيات الخريية.
وأكد "املرشد" عىل أهمية ما
تقدمه الجامعة من خدمات ألهايل
منطقة القصيم ،مشريا إىل أنشطة
الجامعة يف الحمالت الكربى مثل
حملة "توعيــة وصحة وتثقيف"
التي أقيمت يف (مركز أبانات) يف
العام األول ،وأقيمت هذا العام يف
محافظة عقلة  الصقور  ،معربا
عن أمنياتــه يف مزيد من التطور
يف مشــاريع الجامعــة القادمة
والتي ستعود بالنفع عىل منسوبي
الجامعة خاصــة وأهايل منطقة
القصيم عامة ،ســائال الله تعاىل
للجميع التوفيق والسداد.

الداود خالل كلمته للمتقاعدين

كلمة المتقاعدين يلقيها المرشد

صناع األجيال المكرمني

كلية العلوم واآلداب بـ«رياض الخرباء» تقيم المعرض الثاني للتعلم اإللكرتوني
نظمــت كليــة العلــوم
واآلداب بمحافظــة ريــاض
الخــراء املعرض الســنوي
الثانــي للتعلــم اإللكرتوني
بعنوان فــن املمكن يف تطبيق
التعلــم اإللكرتونــي والذي
انطلق مســاء يــوم الثالثاء
املايض املوافق  25من جمادى
الثانيــة 1439هـ واســتمر
ملدة يومني ،بحضور ســعادة
وكيلــة الجامعــة لشــؤون
الطالبات الدكتورة نوال بنت
نارص الثوينــي وعميد عمادة
التعلم اإللكرتونــي والتعليم
عــن بُعد الدكتور ســعد بن
مبارك الــدورسي ،كما حرض
االفتتــاح ســعادة محافظ
رياض الخرباء األســتاذ فهد
بن حسن السلطان.
حيــث أوضحــت عميدة
الكليــة الدكتــورة أســماء
بنــت صالــح العمــرو إىل

أن هــذا املعــرض يهــدف
إىل تعزيــز ثقافــة التعلــم
اإللكرتونــي ،والتعــرف عىل
أهم املســتحدثات التي تسهم
يف جــودة العملية التعليمية يف
جامعتنا والتأكيد عىل مواكبة
العــر يف تطبيقــات التعلم
االلكرتونــي الحديــث ،كما
يهدف إيضــاح دور التقنية
يف العمليــة التعليميــة ودور
األســتاذ يف ذلك حيث لم تعد
مهمتــه مقترصة عــى تقديم
املعلومات باستخدام الوسائل
التقليديــة وإنما عليه تعريف
الطالب بــأدوات العرص التي
توفر لــه فرصة الحصول عىل
املعرفة من مصادرها املختلفة
وتساعده عىل سهولة التواصل
مع اآلخرين وتوســيع رشيحة
املتلقــن ومراعاة ظروفهم يف
اســتقبال املعرفة ،مشرية إىل
أن الجامعة اهتمــت بالتعليم

االلكرتونــي ودعمتــه ولها
العديد من التجارب الناجحة،
فقد حرصــت الكلية واهتمت
بــأن تكــون مــن كليات
الجامعــة التي تأخــذ زمام
املبادرة يف التعلم اإللكرتوني .
وقد أشــاد الــزوار بما
تضمنه املعرض مــن أفكار
وأعمــال متميــزة تســهم
يف تكويــن بيئــة تفاعليــة
محفــزة للتعلــم واإلبــداع،
وتنمية املهــارات والخربات
بما يحقــق إنتــاج املعرفة،
وزيادة التحصيــل ،وتطوير
اإلنتاجيــة يف جميع الجوانب،
ويضمــن مخرجــات عالية
الجودة  للوصــول إىل معالم
التعليم املســتقبلية حســب
تطلعــات النظــام التعليمي
الــذي يســعى إىل الكفاءة
والفاعلية.

السلطان خالل الزيارة

صحيفة
جامعة
القصيم

أخبار الجامعة
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طالبات الحاسب يشاركن بورقتني علميتني في
كلية العلوم واآلداب تزور الثانوية الثامنة
عشرة لتعريفهم بالقواعد واألنظمة الجامعية مؤتمري�ن «بالدانمارك وسنغافورة»
مزون الفصيل

نظم مكتب وحدة اإلرشــاد
األكاديمــي بكليــة العلــوم
واآلداب (األقســام األدبيــة)
بالجامعة يــوم الخميس املوافق
27/6/1439هـــ ،زيــارة
ميدانية للمدرسة الثانوية الثامنة
عــرة بمدينة بريــدة ،وذلك
بقيادة األستاذة مشاعل العودة
واألســتاذة لولوه املحسن ،حيث
تم عقد لقاء مفتوح مع طالبات
الصــف الثالث الثانــوي الذين
يســتعدون لالنتقــال للمرحلة
الجامعية.
واحتــوى اللقــاء عىل عدة
عناوين تم طرحها ومناقشتها،
مع تقديم العديــد من النصائح
الهامة التي يجــب عىل الطالبة
املســتجدة اتباعهــا يف املرحلة
الجامعية ومــن أبرزها :قواعد
التســجيل والقبول والتعريف
بموقــع الجامعــة اإللكرتوني
وكذلــك التعريــف بالبطاقة
الجامعيــة وبطاقــة الرصاف،
ورضورة املواظبة عىل املحارضات
وعواقب التغيب عن املحارضات،
فضال عن التعريــف بالجدول
الــدرايس والقاعات الدراســية
واملعدل الرتاكمــي وانخفاضه
وتأثريه الســلبي عىل مســتوى
الطالبة والحــركات األكاديمية

المطويات التعريفية

التي يحــق للطالبة عملها خالل
الفصل الدرايس وأنظمة الجامعة
وقوانني الحرم الجامعي وحركة
النقل ولوائح االختبارات العامة
الفصلية والنهائية ،كما شــهد
اللقــاء الرد عىل استفســارات
الطالبــات وتوضيــح اللوائح
واألنظمة.
ويف ختام اللقــاء توجه وفد

جامعة بيشة تشكر جامعة القصيم على
مشاركتها في «ألعاب القوى» الثامنة
شكرت  جامعة بيشــة ممثلة
بمديرها األســتاذ الدكتور أحمد بن
حامدنقاديجامعةالقصيمملشاركتها
بفعاليات بطولــة االتحاد الريايض
للجامعات الســعودية أللعاب القوى
واخرتاق الضاحية بنسختها الثامنة
بالتجمع الثالث وذلك خالل فرتة – 21
1439 / 5 / 24هـ ،ملدة أربعة أيام
بمشاركة  436طالبًا جامعيًا من 25
جامعة محلية ،لحضورهم فعاليات

البطولة ومشاركتهم الفعالة فيها.
حيث حققــت جامعة أم القرى
املركــز األول وكأس البطولــة عىل
املستوى العام بـ  174نقطة ،وحلت
جامعــة امللك ســعود ثانيًا بـ 134
نقطة ،وجامعة جــازان ثالثًا بـ 95
نقطة ،ثم جامعة امللك فيصل بـ 76
نقطة ،فجامعة امللك عبدالعزيز بـ 50
نقطة ،ثم الجامعة اإلســامية بـ 44
نقطة.

ندوة عن "آداب وأحكام الرقية الشرعية"
بكلية العلوم التطبيقية
أقامت عمادة شؤون الطالب
بالجامعــة بالتعــاون مع هيئة
األمر باملعروف والنهي عن املنكر
ندوة بعنــوان "الرقية الرشعية
آداب وأحــكام" ،قدمها فضيلة
الشيخ مشيقح بن حمود املشيقح
مدير العالقــات العامة واإلعالم
بفرع الرئاسة العامة لهيئة األمر
باملعــروف والنهي عــن املنكر
بمنطقة القصيــم ،كان ذلك يوم
الثالثاء  3من رجب 1439هـ ،يف
كلية العلــوم التطبيقية ،بحضور

عدد من أعضــاء هيئة التدريس
ومنسوبي الكلية وطالبها.
وتحدث "املشــيقح" خالل
الندوة عــن حكم الرقية الرشعية
يف اإلســام وأوضــح رشوطها
وآدابهــا ،والضوابــط والطرق
الصحيحــة للقيام بها ،مشــددا
عىل وجوب اليقني داخل نفس كل
مســلم بأنه ال شفاء إال بإذن الله
تعاىل ,كما تناول أهمية التحصني
باألذكار وقــراءة القرآن والرقية
الرشعية.

الكلية بالشــكر إلدارة املدرسة
الثانويــة الثامنــة عرشة عىل
حرصهــا عىل توعيــة طالباتها
وتفعيل اإلرشاد األكاديمي لديهن
وتعريفهــن باألنظمة الجامعية،
وذلك ألهمية اإلرشــاد يف حياة
الطالبــة الجامعيــة بعيدا عن
التعثر وللميض قدما نحو التفوق
والنجاح يف حياتهن املستقبلية.

تمكنت طالبات كلية الحاسب
بالجامعة من املشاركة بورقتني
بحثيتــن يف مؤتمريــن دوليني
مختلفــن يف قاراتــي أوروبا
وأســيا ،حيث نرشت الطالبات:
نهى املزيني ,ياســمني العتيق,
ونــورة الراجح بحثــا علميا يف
مؤتمــر ( )AIS2018املقام يف
مدينــة كوبنهاجن عاصمة دولة
الدانمارك ،تحت إرشاف الدكتور
صالح بن محمد الباهيل األستاذ
املساعد يف قسم تقنية املعلومات,
حيث ناقشــت الورقــة البحثية
دراسة املشاكل املتعلقة بالهاكر
الصامت ،وهدفــت لتقديم حل
عمــي مرتبط بتقنيــات التعلم
العميــق (،)Deep learning
وتقديم تفسري لألنماط السلوكية
لــدى مســتخدمي الشــبكة
االجتماعية "تويــر" ومحاولة
التنبؤ باملستخدمني األكثر رضرا،
حيث تكمن أهمية البحث يف جعل
مستخدمي الشبكات االجتماعية

أكثر أمانا بحماية حســاباتهم
من التنصــت الخفي من بعض
املخرتقني.
كما نرشت الطالبات بقسم
تقنية املعلومات :فتون القرعاوي,
وجدات السالمة ,أحالم الحبيب,
وأفنان الفهيد ورقة بحثية أخرى
يف مؤتمــر ()CVAR 2018
املنعقد حاليا يف دولة سنغافورة،
تحــت إرشاف الدكتــورة دينا
محمود ,ويتعلق البحث بتطبيق
مفهوم الواقع املعزز أو االفرتايض
)Augmented
(Reality
يف التعليم ،وذلــك بهدف جعل
العملية التعليمية أكثر تشــويقا
ومتعة ،حيث يســاهم البحث يف
تطبيق مفهوم جديد من مفاهيم
الواقع املعزز ليســاهم بدوره يف
إعادة تعريــف التعليم وجعله
واقعا ذا غاية ومعنى.
ومن جهته أشــاد الدكتور
وليــد بن صالح البطــاح عميد
كلية الحاســب بقدرات طالبات
الكلية وتفوقهن مما مكنهن من
املشاركة يف هذه املؤتمرات الدولية
املرموقــة ،معربا عــن تقديره
لجهودهــن كما حث الجميع عىل
بذل املزيد مــن الجهد لتحقيق
مزيدا من اإلنجــازات العلمية،
وخدمــة العمليــة التعليمية يف
جامعــة القصيم ،متمنيا ألعضاء
هيئة التدريس مع طالبهم مزيدا

من التقدم والنجــاح يف املجال
البحثي واألكاديمي.
كما أكــد "البطاح" أن كلية
الحاسب بجامعة القصيم تسعى
لرتسيخ أهمية البحث العلمي يف
عقول الطلبة ،وذلك بوضع أسس
تحقق الفائدة وتحســن القدرة
التنافســية ،حيث عمدت الكلية
إىل تدريب الطــاب والطالبات
عىل كيفية الحصول عىل الحقائق
واكتشــاف كل جديد من العلوم،
عرب ترسيخ مفهوم البحث العلمي
ضمن مخرجات مشاريع التخرج،
مشريا إىل األهمية الكبرية للبحث
العلمي يف رقــي األمم وبث روح
العمل املبتكر ملنتسبي الجامعات
من أعضاء وطالب الحتواء كل ما
هو جديد من املعرفة والعلوم.
وأضاف "البطاح" أن أعضاء
هيئــة التدريس يعمــدون إىل
تقسيم مشاريع التخرج إىل نوعني
أحدهمــا قائم عــى الربمجيات
واألخر قائم عــى البحث ،وذلك
بهدف تعزيز ونرش ما يتم تناوله
أثناء الدراسة والسعي إىل احتواء
قــدرات الطــاب والطالبات يف
اكتســاب املعلومــات واملهارات
العلمية والبحثية من خالل التعود
عىل اســتخدام الكتب ومصادر
املعلومــات العاملية مــن أجل
معالجة املواضيــع بموضوعية
وتفسري دقيق.

الجامعة تقيم محاضرة بمناسبة «اليوم العربي
لحقوق اإلنسان»
المخلفي يستعرض
جهود المملكة
ودورها العالمي في
مجال حقوق اإلنسان
ضمن إطار نشاطات الجامعة
املتعددة ،وبالتزامــن مع اليوم
العربي لحقوق اإلنســان نظمت

الجامعة بالتعاون مع فرع هيئة
حقوق اإلنسان بمنطقة القصيم
محارضة بعنوان "حقوق اإلنسان
والتنمية املستدامة" ،يوم االربعاء
املوافق 1439 / 7 / 4هـ ،بقاعة
الشــيخ بن عثيمني ،والتي قدمها
الدكتور تركــي املخلفي مرشف
اإلدارة العامــة للعالقات العامة
بالجامعة ،بحضور عدد من ممثيل
فرع الهيئــة باملنطقة ،وجمع من

أعضاء هيئة التدريس والطالب.
حيث اســتعرض "املخلفي"
الجهــود الدولية يف مجال حقوق
اإلنســان ،وخصص جــزءا ً من
الوقت لتسليط الضوء عىل جهود
اململكة العربية السعودية ودورها
العاملــي يف هذه املجــال ،كما تم
اســتعراض االتفاقيات واملواثيق
والعهــود التــي صــدرت من
منظمات حقوق اإلنسان الدولية،

وتطرق إىل حقوق اإلنســان يف
اإلســام ،ومفهومها وعالقتها
الوثيقة بالتنمية املستدامة.
كما تم يف نفس السياق عرض
بيان للوثيقة التــي وافق عليها
املجتمع الــدويل لحماية حقوق
اإلنسان واملنظمات ،كما اشتملت
املحــارضة عىل أمثلــة تطبيقية
ملفهوم حقوق اإلنسان ،وارتباطها
بالتنمية املستدامة.

المخلفي أثناء تقديم المحاضرة
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«الداود» يكرم منتخب الجامعة والجهاز الفني واإلداري بعد تحقيق كأس بطولة
االتحاد الرياضي للجامعات
اســتقبل معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمن بن حمد
الداود مديــر الجامعة أبطال
منتخب جامعــة القصيم لكرة
القدم للصــاالت بعد حصولهم
عىل املركز األول لكأس بطولة
االتحاد الريــايض للجامعات
الســعودية للصــاالت ضمن
منافســات التجمع الســادس
التحــاد البطولة وقــد احتفل
بهــم بهذه املناســبة وســلم
الالعبــن والجهــاز الفنــي
واإلداري مكافــأة الفــوز
وامليداليــات الذهبيــة وذلك
صبــاح يوم الخميــس  5من
رجــب 1439هـ  بقاعة كبار
الشخصيات باملدينة الجامعية
باملليداء ،حيث أقيمت البطولة
بمقر الجامعــة برعاية معايل
وزير التعليــم الدكتور أحمد
العيــى ,وقد انتهــت املباراة
النهائية بنتيجــة  5 - 1أمام
منتخب جامعــة جازان خالل
البطولة التي شــارك فيها 25
جامعة حكومية وأهلية و 450
طالبا ً.
وأكــد "الــداود" عىل أن
ما تحقق هــو بعزيمة الرجال
وما بذل مــن جهود هي لرفعة
اســم املنطقة وأن هذا الفوز
أسعد الجميع بتتويج الجامعة

بامليداليــة الذهبيــة ،موضحا ً
أن ما يقدم مــن الجامعة من
مكافأت فوز مــا هي إال رمز
أمام هذا اإلنجــاز الذي تحقق
بجهــود الالعبــن والجهاز
الفنــي واإلداري  وأنــه من
دواعــي الفخر بــأن املدرب
لهــذه البطولة هــو من طلبة
الجامعة متمنيــا ً لهم التوفيق
يف املســتقبل لخدمــة الوطن
واملشاركة بالدوري السعودي.
وأوضــح "الــداود"  أن
الجامعة  ال تركز عىل النشاط
العلمي فقط بــل تتعدى ذلك
إىل جميــع األنشــطة وأبرزها
الالصفيــة والتــي لهــا دور
مهم لدى الطــاب يف اختالف
األنشــطة وأن الجامعة تطبق
مقولة "العقل السليم بالجسم
الســليم" يف الدعــم بجميع
املجاالت وتسهيل كل ما يمكن
لخدمة الطلبــة مقدما ً التهنئة
والشــكر والتقديــر للجميع،
مؤكــد ا ً بــأن الجامعة تحظى
بدعم القيادة الرشــيدة بقيادة
خادم الحرميني الرشيفني وويل
عهده األمني و متابعة مستمرة
من صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل أمري
منطقــة القصيــم  ,يف جميع
املناشط.

ّ
بــن الدكتور
مــن جانبه
عــي العقــاء عميد شــؤون
الطالب بأن الجهــود املبذولة
من الالعبني والجهــاز الفني
واإلداري تدعــو للفخــر وأن
املنتخب مكون من عدة كليات
بالجامعــة لتمثيــل القصيم
وهذه املناشــط الطالبية تعود
باملنفعة عــى الطالب ويجب
املحافظــة عليها ودعم وتعزيز
هذه الكوكبة املميزة لتســتمر
يف املنافســة يف هــذه البطولة
وأكــدت األرقام بــأن جامعة
القصيــم هــي الرقــم األول
واألكثر تحقيقا لهذه املسابقة.

أبطال المنتخب في صورة جماعية

أبطال المنتخب خالل الت�كريم

مدرب المنتخب في صورة تذكارية مع الداود

عمادة التعلم اإللكرتوني بالتعاون مع منظمة «الكوالتي ماترز» تقدم دورة
«تطبيق معاي�ي الجودة»
نظمت عمادة التعلم اإللكرتوني
والتعليــم عــن بعــد بالجامعة
بالتعــاون مع منظمــة كوالتي
ماترز ( )Quality Mattersدورة
تدريبية ألعضاء هيئــة التدريس
بالجامعة بعنوان"تطبيق معايري
الجــودة يف تصميــم املقــررات
اإللكرتونيــة" ،وذلك ســعيا ً من
العمادة نحو االرتقاء بممارســات
التعلــم اإللكرتونــي بالجامعة،
وتعزيزا ً لنظــام تدريس املقررات
اإللكرتونية عرب نظام إدارة التعلم
اإللكرتوني ( )Blackboardلتكون
متوافقة مع معايري الجودة العاملية
ولتحقــق املخرجــات التعليمية
املرجوة ،وقد عملــت العمادة إىل
التعاون مع منظمة كوالتي ماترز
العاملية ملا تمتلكه من خربة وريادة
يف مجال املقررات اإللكرتونية عىل
مســتوى العالم ،ولكونها املزود
األول عامليًــا ألدوات وعمليــات
ضمان جودة املقررات اإللكرتونية
عــى معايري عامليــة تضم أفضل
املمارســات ونتائج البحوث ويتم
تحديثها دوريــاً ،وتهدف عملية
ضمان الجودة إىل الوصول إىل حالة
من التطور والتحســن املستمرين
بعد التأكد من مســتوى الجودة

األســايس للمقرر ،وذلك بمنهجية
مقننة ،ترتكــز معايريها املعتمدة
عىل ( )8معايري عامة تضم ()40
مــؤرشاً ،ويف ضــوء تطبيق هذه
املعايري عــى املقرر يتم اعتماده يف
حال تحقيق ( )85%من الدرجات
املحددة ،وتشمل املعايري األساسية
لضمان جودة املقررات اإللكرتونية
وفــق ما تعتمــده كوالتي مارتز،
املعايــر العامة اآلتية :اشــتمال
املقرر اإللكرتوني عىل تصميم عام
واضح للطالب مــن بداية املقرر
و أن تكــون مخرجــات التعلم
الخاصة باملقرر اإللكرتوني معلنة
ومرشوحة بشكل واضح وأن تكون
إســراتيجية التقويم املستخدمة
باملقــرر اإللكرتوني جزءا متكامالً
مــن عملية التعلــم وتقييم تقدم
الطالب يف ضوء أهــداف التعليم
املعلنة وأن تكون املواد التدريسية
باملقرر اإللكرتوني شاملة بما يكفي
لتحقيق األهــداف املعلنة للمقرر
ومخرجــات التعلــم  وأن يعتمد
املقــرر اإللكرتوني عــى توظيف
تفاعــل حقيقــي ذا معنــى بني
(املتعلم/األستاذ) وبني (املتعلم/
املتعلم) وبــن (املتعلم/املقرر) و
أن يهتم املقرر اإللكرتوني بتوظيف

آلية اإلبحار يف املقــرر والتقنيات
املستخدمة لتعزيز تفاعل الطالب
وتأكيــد الوصــول إىل املــوارد
التدريســية وأن يتصف تصميم
املقرر اإللكرتوني بعامل ســهولة
وصول الطالب مــن خالل املقرر
إىل خدمات املؤسســة الرضورية
مثل الدعم الفني والدعم األكاديمي
وأن يقوم املقــرر اإللكرتوني عىل
تمكني جميع الطالب من الوصول
إىل مكونات املقرر سواء أكانت عىل
اإلنرتنت أو بالقاعــة ،مع مراعاة

الدوسري :هدف
الدورة الوصول إلى
تصميم للمقررات
اإللكرتونية وفق
المعاي�ي العالمية
للجودة
ذوي االحتياجات الخاصة ،وتوفري
الوســائط التعليمية املســاعدة
للجميع.
و ّ
بي ســعادة الدكتور سعد
الدورسي عميد التعلم اإللكرتوني
والتعليم عن بعــد بالجامعة أنه
نظــرا ً ألهمية هــذه الفاعلية فقد

تم اختيار األســاتذة املشــاركني
بالــدورة بمعايري وضوابط تحقق
األهداف املرجوة من الدورة؛ حيث
تم اختيار عدد ( )50أستاذا ()26
من الكادر النســائي و ( )24من
الرجال من األساتذة املشاركني يف
تطوير املقــررات عىل نظام إدارة
التعلم اإللكرتوني بالجامعة ،ومن
مرشيف ومرشفات التعلم اإللكرتوني
بمختلف كليــات الجامعة ،ومن
القائمــن عىل تدريب األســاتذة
بالكليــات عىل تصميــم وإنتاج
املقررات ،ليتم نقل الخربات داخل
الكليات وصوال ً إىل تطوير وتحسني
عملية تصميم وإنتــاج املقررات
اإللكرتونية بالجامعة.
كما أوضح "الــدورسي" أن
الهــدف املرجو من هــذه الدورة
التدريبية هو الوصول إىل تصميم
للمقررات اإللكرتونية وفق املعايري
العاملية للجــودة؛ لتكون نواة يتم
االنطالق منها نحــو تعميم هذه
املعايري لتشــمل جميع املقررات
املطورة بالجامعة عىل املســتوى
األســايس واملســتويني الكامــل
واملدمج.
وبــن "الــدورسي" بأن ما
تقدمه عمــادة التعلم اإللكرتوني

جانب من الحضور

والتعليم عن بعد بجامعة القصيم
مــن دعم ومســاندة يف ما يتعلق
بتوظيــف التعلــم اإللكرتونــي
بجميع برامجه وآلياته يف العملية
التعليميــة ،يهدف إىل تحســن
العملية التعليمية من خالل تحقيق
أعىل عائــد وبأقل كلفة ،من خالل
مقــررات إلكرتونيــة قائمة عىل
معايري عاملية مقدمة عرب واحد من
أفضل نظم إدارة التعلم اإللكرتوني

وهــو نظــام (،)Blackboard
ولتصبح عمليــة تطوير املقررات
عىل النظام معتمــدة عىل معايري
جودة مقننة ،ممــا يؤدي إىل بناء
تصميم ملقررات إلكرتونية معتمدة
بجامعة القصيــم ،تؤدي إىل تعلم
أفضل ،لتحقيــق أهداف الجامعة
الراميــة إىل تحســن العمليــة
التعليمية من خالل توظيف التعلم
اإللكرتوني وتطبيقاته املتنوعة.
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كلية الطب بعنيزة توقع اتفاقيتني مع «جمعية أمان
والمدينة الصحية»

عزي�زي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

جانب من توقيع االتفاقيات

وجدان الحربي

ً
انطالقا من مبــدأ التعاو 
ن
والــراكات التنمويــة إلعداد
وتنمية املــوارد البرشية وقعت
كلية الطــب والعلــوم الطبية
بالجامعــة اتفاقيــة تعاون مع
ن ملكافحــ ة التدخني
جمعي ة أما 
بمحافظة عنيزة يــوم الخميس
ق  5رجب 1439هـ حيث
املوافــ 
تم اســتعراض بنــود الرشاكة
ومناقشــ ة آلي ة تفعيلها٫وتشمل
مجاالت التعاون بأعداد الربامج
التوعوية والعالجية٫املســاعدة
ىل تنفيذه ا وامداده ا  و التعاون
ع 

يف تنفيذ حملة جامعة بال تدخني،
ظ محافظة
 وذلك بحضو ر محاف 
عنيزة األســتاذ عبدالرحمن بن
ابراهيم السليم.
مــن جانبه،أوضــح عميد
الكلية الدكتور فهــد بن عبدالله
ف إىل
ن هذ ه االتفاقي ة تهد 
املعث م أ 
رفع مستوى التنسيق والتعاون
ن الكلي ة بجميع
ني  و أ 
ني الطرف 
ب 
ىل تحقيق
منســوبيه ا تســعى إ 
ن  و رفع
ني الجهتــ 
التكامــ ل ب 
مستوى الربامج و األنشطة التي
تخدم املجتمع.
ى محافظ
ب أخ ر رع 
وم ن جان 
عنيزة األســتاذ عبدالرحمن بن

س اللجنة
إبراهي م الســلي م رئيــ 
الرئيســية لربنامج مدينة عنيز ة
الصحي ة  و ســعاد ة الدكتو ر فهد
ب ن عبداللــ ه املعث م عميــ د كلية
الطــب بعنيزة،فقــد تم توقيع
ق  5رجب
صبــاح الخميس املواف 
ني كلية
1439ه ـ عق د الرشاك ة ب 
الطب بعنيــزة و برنامج املدن
الصحية.
ري املعتمد ة من
ق املعاي 
لتطبي 
منظمة الصحــة العاملية للمدن
ى الربامج
ي أحــد 
الصحي ة  و ه 
ق لتعزيز
ي تُطبــ 
الوقائيــ ة الت 
ف الرشاك ة إىل
الصحــ ة  و تهــد 
تنفيذ برامــج التوعية الصحية

التي تركز عــى الصحة والبيئ ة
ق أولويات
وتنمي ة املجتم ع وفــ 
ق التعاون
ن٫تعزي ز وتنســي 
املد 
بني برامج الصحة البيئية وبرامج
الرعايــة الصحية األولية٫تعبئة
جميع املوارد املتاحة لدعم برنامج
ن الصحيــ ة  و تفعي ل دور
املــد 
املؤسســات الصحية والبيئية يف
املدينة؛ بهدف املساهمة يف تطوير
الخدمات الصحية والبيئية .
و أكد الدكتور فهــد املعثم
أن هذه الرشاكــة هي إحدى أهم
ركائز العمــل املنظم واملبني عىل
ىل مجتمع
س علمي ة للوصو ل إ 
أس 
سليم و بيئة صحية متكاملة.

بحضور  100شخص  ..كلية الهندسة تنفذ محاضرة حول «التوزيع
الكهربائي»
نفــذت كليــة الهندســة
محــارضة حــول التوزيــع
الكهربائــي بحضــور أكثــر
من  100شــخص ،وقد بدأت
املحــارضة بتعريــف حــول
مســتويات الجهود الكهربائية
والتي القاهــا املهندس إبراهيم
بن عــي املحيســن أخصائي
هندســة وتوزيــع بالرشكــة
الســعودية للكهربــاء وإحد
فرســان التميــز بالرشكة يوم
الثالثــاء املوافــق / 7 / 3
1439هـ ،بمرسح الكلية.

ويف بداية املحارضة تحدث
املحيســن حــول مســتويات
الجهود الكهربائية يف شــبكات
توصيل الكهرباء والتي تختلف
باختالف موضعهــا ،بعد ذلك
ذكر "املحيسن" أنواع محطات
التحويل واستطرد بذكر أنواع
املحــوالت مؤكد ا ً عــى أهمية
الصيانــة الدوريــة للمحطات
ملا لــه آثار ايجابيــة يف كفاءة
الطاقة ،ومن ثــم تحدث حول
أنظمة االســكادا واالتصاالت
وأيضا ً البطاريات والشواحن.

ت�كريم محاضر الدورة

ندوة شعرية بكلية اللغة العرب�ية «والصني حاضرة»
أقام قســم اللغــة العربية
وآدابهــا بكلية اللغــة العربية
والدراســات االجتماعيــة ندوة
شعرية طالبية بقاعة املناقشات
األوىل ،حيث تحــدث يف بدايتها
الدكتــور خالد الســعراني عن
دعم الجامعة والكلية للنشــاط
الطالبي بصفة عامة ،مثمنا ً دور
الشعر يف الثقافة العربية وأثره
الكبري يف ترســيخ القيم الدينية
كان ذلــك يوم األربعــاء  4من
رجب 1439هـ.  
ومن ثم قــدم الطالب عددا
من النمــاذج الشــعرية منهم

الشاعر محمد شــجاع العنزي
والشاعر محمد حجاج الحربي،
وقد القت مشاركة الشاعر قووي
لونغ الطالب الصيني استحسانا ً
طيبا ً مــن الطــاب واملهتمني
بالشــعر ،كما تخلل الندوة عدد
من األوراق العلمية التي ناقشت
الشــعر يف منطقــة القصيــم
ملقدمها الشــاعر مرشد الحربي
وورقة الشــعر والقيم للطالب
عبد الرحمــن العبد اللطيف كما
شــارك الطالب الصيني ما وانغ
بورقة الغربة والحنني يف الشعر،
وقد القت  الندوة حضورا ً مميزاً.
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إذا كربت
يف بداية طفولتنا تمر ِب ن َــا مواقف وأحداث ال نفهمها
عــى حقيقتها وال نفهــم املقصود بها وال نســتطيع أن
نم ِّررها دون فضول السؤال عنها بحكم الرغبة يف التعرف
واالكتشاف وهكذا هي طبيعة املرحلة التي نعيشها .
يجلس أحدنا مع والده عند ضيوفه أو أصدقائه فريى
إشــارات أو رموزا ال يفهمها فيسأل والده أو أحد أصدقائه
فتكون اإلجابة بضحكة منهم وكأنهــم يعربون بها عن
الــراءة إذا كان الجو بينهم مرحا ثم تليها عبارة) إذا كربت
تعرف) ،أو يكون  بنظرة حادة إذا كان الجو جادا والنقاش
بينهم حادا وكأنهم يفرسون بها املســتقبل الذي ينتظر
الواحد منا بعبارة (إذا كربت(.
يســتمع أحدنا إىل أمــه وهــي تهاتف  قريبتها أو
صديقتها وتســهب أخذا وعطاء ثم يسألها  مســتفهما
فتكون اإلجابة حسب ما يميل عليها اجتهادها ،وقد تسمي
األشياء بغري اسمها ،أو تطلق عليها رموزا تحفر بالذاكرة
وال تنىس .
كربنا اآلن وعرفنــا وأدركنا وميزنــا فهل فعال كان ت
الحياة بهذا التعقيد ال يفهمها إال الكبار؟ أم أن أســاليب
املايض كان ت قاســية أو قارصة عن أن توصلنا نحن وأبناء
جيلنا أو تنقلنا يف تلك اللحظة بما يتناسب مع قدراتنا يف
تلك الفرتة ؟
عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة استمتع  باللحظة
التــي أن ت فيها ...واعلم أن ما مــى ال يحاكم اآلن ...وإن
ألغاز والديك ال تعني احتقارك أو قصور فهمك ...وإنما هي
طبيعة املرحلة ... .وهكذا طبيعة العلم الذي تكتســبه يف
الجامعة فأنت اآلن تمسك بمفاتيحه وأساسياته وقوانينه
العامة ...وثق أنك إن طال ت بك الحياة ستدرك قيمة جمال
املرحلة التي أضعتها  وأنها لم تكن بالتعقيد الذي عايشته
وإنما هي سهلة يف متناول يدك فشتان بينها وبني الطفولة
مع والديك فأن ت اآلن كــرت وأدرك ت فعليك أن تعطي كل
مرحلة من عمرك حقها من االجتهاد والبذل فعمرك سلسلة
م رتابطة  ...فاجعــل من عبارة) اذا كــرت تفهم ( حافزا ً
لتعطي حياتك التي تعيشها بعدما كربت حقها من البذل
والعطاء واالجتهاد واستفد من نصح الكبار وتجاربهم.
أخريا عزيزي الطالــب وعزيزتــي الطالبة ال يمكن
أن تتمنى أن عقارب الزمن توقفــت و َل م تكرب يف طفولتك
مــع والديك ؟  لكن ثق أنك ســتندم إن فرط ت يف مرحلتك
الجامعية ألنها مرحلة تجرب ما فات وترسم ماهو آت ...
عميد عمادة القبول والتسجيل

خالل الندوة

@fahadalahmed1
fashmd@qu.edu.sa
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القصيم
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نائب أمري منطقة القصيم يتفقد مشروعات األمانة
بمدينة بريدة
تفقد صاحب الســمو امللكي
األمري فهد بــن تركي بن فيصل
بــن تركي بــن عبدالعزيز نائب
أمري منطقة القصيم اليوم ,عددا ً
من املرشوعات التي تنفذها أمانة
منطقــة القصيم حاليــا ً بمدينة
بريدة ،يرافقه وكيل اإلمارة املكلف
الدكتور عبدالرحمن الوزان ،وأمني
املنطقة املهندس محمد املجيل.
واطلع ســموّه خالل الجولة
عىل مراحــل العمل يف املرشوعات
الجاري تنفيذها ،مستمعا ً
لرشح
ٍ
مفصل من أمني منطقة القصيم
عنها ،التي شــملتها الزيارة منها
مــروع مدينة التمور وســوق
الخضار ملدينــة بريدة ،الذي نُفذ
عىل مســاحة بلغت 410,000
م ،2وبتكلفة إجمالية بلغت 275
مليون ريال ،عرب ســتة مراحل
تنفيذيــة أنجز منهــا ما يقارب
 ،60%حيث يحتــوي املرشوع
عىل مبنى مركــز النخلة ،ومركز
الحائط الرتاثي الذي يضم 162
محالً خصصت للحرفيني ولألرس
املنتجــة لبيع األشــغال اليدوية
واملنتجــات املحليــة ،روعي يف
تصميمها بــأن تكون ذات طابع
تراثي بشــكل مميز ليحافظ عىل
تــراث املنطقة ،ومبنى ســوق
الخضار الــذي يضم  340محالً
ومبســطا ً للخضار ،وســاحات
بيع التمر ،وطــرق ومزروعات،

وخدمــات أخرى لبيــع التمور
والخضار ،منهــا خدمة ما بعد
البيع ،واملختــر املركزي لفحص
العينات.
عقب ذلك توجه سموه للوقوف
عــى مرشوع تحســن وتجميل
املنطقة املركزيــة ملدينة بريدة،
الذي بلغت تكلفته اإلجمالية 85
مليون ريال ،ويجري حاليا ً تنفيذ
املراحل النهائية منه ،بنسبة انجاز
بلغــت  ،80%حيث يضم تطوير
الواجهات واألروقــة واألرضيات
يف املنطقة املركزية ،وعمل شبكة
حريق ،وهيــكل معدني مقاوم
للحريق لسوق قبة رشيد وساحات
الجردة ،وتنفيذ نفق للخدمات ،إىل
جانب  58مبسطا ً نسائياً ،و180
موقفا ً للسيارات ،وخدمات أخرى
مساندة.
كما أطلع ســمو نائب أمري
منطقة القصيم عىل ســر العمل
بمرشوعــات ترصيف الســيول
بمدينة بريــدة التابعــة ألمانة
املنطقة ،واستمع لرشح مفصل عن
املخططات والتصاميم الهندسية
الخاصة بتلــك املرشوعات ،التي
يتم من خاللهــا تطبيق املعايري
العاملية يف الجودة ،ونسب اإلنجاز
املتحققة يف تلك املرشوعات ،منها
مرشوع إنشــاء خطوط ترصيف
الســيول بطريقة الدفع النفقي
"الثقــب األفقي" الــذي بلغت

األمري فهد بن تركي يطلع على أحد المخططات وي�زور المشاريع

تكلفته قرابــة  50مليون ريال
بحي خضرياء ،ومرشوع استكمال
شبكة ترصيف سيول طريق امللك
عبدالله بمدينة بريدة داخل حيي

النقع والنــور ،حيث بلغت قيمة
عقد املرشوع  95390175رياالً.

جانب من مؤتمر اإلنطالقة

املهرجان ،سعود الفدّا ،خالل لقاء
صحفي بعدد مــن اإلعالميني ،أن
العناية واالهتمام املستمر من قبل
صاحب السمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبد العزيز ،أمري منطقة القصيم،
ملهرجــان الكليجــا ،ضاعف من
حجم املسؤولية ،ويعزز من حتمية
تحقيق التطلعات التي ينشدها زوار
املهرجان ،حيث تسعى كل الجهات
الحكومية والخاصة املشــاركة يف
تنشيطه وتنظيمه إىل توفري مسببات
نجاحه وتميزه من عــام إىل عام،
بوصفه واجهة من واجهات مدينة

..و يزور إدارة التحريات
والبحث الجنائي بالمنطقة

األمري فهد بن تركي يطلع على اإلدارة

انطالق فعاليات مهرجان الكليجا العاشر بربيدة
انطلقت فعاليــات مهرجان
الكليجا العارش  ،مســاء الخميس
بالعديد من الربامــج والفعاليات
املتجددة ،التي تستهدف التسويق
للمنتجــات الشــعبية ،وتأصيل
العمل التجــاري  ،وتوفري الفرص
االقتصادية للكثري من األرس املنتجة،
عرب منافذ وأســاليب تســويقية
وترفيهية وغذائية ،تستوعب فئات
املجتمع ،وذلــك بمركز امللك خالد
الحضاري بمدينــة بريدة  ،والذي
يستمر حتى  16من رجب الجاري .
ويقــوم مهرجــان الكليجا
بنسخته الـــعارشة ،الذي تنظمه
الغرفة التجارية بالقصيم ،بالرشاكة
مع رشكة "رامة شمس" عىل وجه
جديــد؛ وتحد مغاير ،يســتهدف
التدريــب والتأهيل للمشــاركني،
ويعتمد االحرتاف واملهنية يف خلق
الفرص االستثمارية لألرس واألفراد
املنتجة ،وإيجاد منافذ التســويق
املناســبة ،التي تفتح آفاقا ً واسعة
يف مجال العمــل الحر ،األمر الذي
يجــذب الكثري من املشــاركني،
لتحقيق النجاح املهني ،والجدوى
االقتصادية.
من جانبــه أكد أمــن عام
الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة
القصيــم ،املــرف العــام عىل

صحيفة
جامعة
القصيم

بريدة ومنطقة القصيم بوجه عام.
وأشــار إىل أن املهرجان من
أهم الروافــد التي أبرزت من قيمة
املنطقة اقتصادياً ،نظري نجاحه يف
استقطاب الحرفيني واألرس املنتجة،
والعمل عىل توفري العديد من فرص
العمل املؤقتة والدائمة ،عىل مستوى
األرس واألفــراد ،وعىل مســتوى
العاملني والرشكات املشاركة ،وهو
ما يربز نشاطا ً متواصالً ومتجددا ً
يتم استحضاره كل عام.
وبني املدير التنفيذي للمهرجان
خالد اليحيــى ،أن التحضري املبكر
للمهرجان ،والعمــل عىل تحقيق

أهدافه املتمثلــة يف مواصلة التفرد
والتميــز يف املردود الســياحي
واالقتصــادي والغذائي للمنطقة،
يعد أحد أهم املحفزات التي تدفع
بمزيد مــن العمــل والجهد؛ كي
يستمر مستوى املهرجان متجددًا
ومتمي ًزا.
وعد مهرجان الكليجا الوحيد
يف املنطقــة الذي يرتكــز هدفه
بشكل كبري عىل دعم األرس املنتجة،
وتشــجيعها عىل العمل واإلنتاج
وتقديــم منتجاتهــا وإبداعاتها
الحرفيــة إىل الســوق ،من خالل
التدريب والتسويق.

نوه صاحب الســمو امللكي
األمري فهد بن تركي بن فيصل بن
تركي بــن عبدالعزيز نائب أمري
منطقة القصيم بمــا يحظى به
القطاع األمني من رعاية واهتمام
من لدن خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل
سعود  ،وسمو ويل عهده األمني -
حفظهما الله  -بالجوانب األمنية
وتنظيمها ,ورفع الكفاءة اإلدارية
والتدريبية وامليدانية لرجال األمن,
ومستوى الجاهزية  ,مثمنا ً سموه
املجهودات الفاعلة لصاحب السمو
امللكي األمري عبدالعزيز بن سعود
بن نايف بــن عبدالعزيز وزير
الداخلية ,لتوفري األمن واستتبابه.
جاء ذلك خالل زيارة ســمو
نائب أمــر منطقــة القصيم ،
إلدارة التحريات والبحث الجنائي
بمنطقة القصيم بمقرها بمدينة
بريــدة ،يرافقه وكيــل اإلمارة
املكلــف الدكتــور عبدالرحمن
الوزان  ,حيث كان يف اســتقبال
ســموه لدى وصوله مدير رشطة
منطقة القصيم اللــواء بدر بن
محمد الطالب ,وعدد من القيادات
األمنية.
وقد تجول ســموه يف أقسام
 ،كما شاهد سموه لوحة لشهداء
الواجب من منسوبي اإلدارة.
وأشاد سموه بجهود صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيز أمــر منطقة القصيم
ومتابعته املســتمرة لسري العمل
األمني باملنطقة  ،مثنيا ً عىل جهود
رجال األمن ودورهم يف حفظ األمن
واألمان بعد توفيق الله ،وتطبيق
األنظمة بحزم ضد كل من تسول
له نفسه املساس بمقدرات الوطن

ومكتســباته ،وتكامــل األدوار
والتنســيق بني القطاعات األمنية
باملنطقة كافــة ،ورسعة التفاعل
مع القضايا األمنية والقبض عىل
املتســببني فيها ،مما أثمرت تلك
الجهــود املخلصة عــن تحقيق
العديد من النجاحات األمنية.
ولفت االنتباه إىل ما يتميز به
رجال األمــن من حس أمني عايل
املســتوى  ،وإدراكهم للتحديات
التي تمر بها الجهــات األمنية ،
مشيدا ً بما شاهده من نقلة نوعية
ومتميزة باملجال األمني يف إدارة
التحريــات والبحــث الجنائي،
والــدور املتميز الــذي يقوم به
كافة منسوبيها ,وتفانيهم يف أداء
عملهم ،حاثــا ً الجميع عىل بذل
أقــى الجهود يف حفــظ األمن
باعتباره ركيزة أساسية للتنمية،
وأدا ًء لألمانــة للمكلفني بها من
الله عز وجــل ثم من والة األمر -
حفظهم الله  ، -معربا ً عن شكره
وتقديــره ملدير رشطــة منطقة
القصيم وزمالئه ,مديري اإلدارات
األمنية عىل الجهود املبذولة لحفظ
األمن يف ربوع املنطقة ،ســائالً
الله تعاىل أن يديم عىل هذه البالد
أمنها واستقرارها.
عقب ذلك اطلع ســمو األمري
فهد بن تركي عىل أحدث األنظمة
والتجهيزات الفنية ،مســتمعا ً إىل
رشح عن مهامها واختصاصاتها،
وما تقدمه من خدمات أمنية من
مديــر إدارة التحريات والبحث
الجنائي املقدم محمد بن مســلم
الحربي ،كما شاهد سموه عرضا ً
مرئيا ً عن اإلنجازات التي حققتها
اإلدارة يف متابعة القضايا الجنائية
بدقة من خالل الربامج اإللكرتونية
املتقدمة.

صحيفة
جامعة
القصيم
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محافظ المذنب يستقبل رئيس قسم العناية بالرتاث الوطني
استقبل محافظ املذنب رئيس
لجنة التنمية السياحية باملحافظة
سليمان بن محمد التويجري يف
مكتبــة بمقــر املحافظة رئيس
قســم العناية بالــراث الوطني
بفرع الســياحة باملنطقة محمد
املطــرودي وأخصائــي الرتاث
العمراني بفرع السياحة والرتاث
الوطني باملنطقــة املهندس بدر
العجاجــي  ,بحضــور عدد من
أعضاء لجنة التنمية الســياحية
باملحافظة .
واستمع التويجري إىل رشح
مفصل عن مبادرة إحياء املساجد
التاريخية التــي أطلقتها الهيئة
العامة للسياحة والرتاث الوطني ,
باإلضافة إىل رشح مفصل عن ما
تمتلكة املنطقة من أرث حضاري
وتراثــي يف عــدد مــن املواقع
الســياحية والتي تشمل عدد من
املواقــع الســياحية والرتاثية يف
محافظة املذنب.

بعد ذلــك توجــه الجميع
لإلطالع عىل املعــرض املقام يف
مركز العثيــم باملحافظة والذي
يســتمر ملدة أربعة أيام  ،ويشمل
عىل عدد مــن صور املســاجد
التاريخية باململكة  ،مطلعني عىل
ما تقدمة الهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطنــي يف ذلك الجانب
من اهتمام من ريادة يف تأسيس
إطالق برنامج العناية باملســاجد
والتكامل املؤسيس فيه باإلضافة
إىل فضل العناية يف تلك املســاجد
التاريخية وأهميتها .
وبــن محافــظ املذنب أن
الدور املهم واملقــدم لخدمة ذلك
الجانــب يعكس مــدى حرص
الدولــة ـ رعاها الله ـ يف الحفاظ
عىل املساجد التاريخية واإلهتمام
بها وإعــادة إحيائها  ,مؤكدا ً عىل
أنها رســالة ســامية إنعكست
عرب الحفاظ عليهــا من اإلندثار
من خالل تلك املبــادرات الخرية

التوي�جري

عىل أيــدي أبناء الوطــن والتي
تعكس الحفــاظ عىل تاريخ هذه
املســاجد باإلضافة إىل ما يمتلكه
من مواقــع ســياحية وتراثية ,
منوها ً بالدعــم الكبري الذي يلقاه
القطاع الســياحي من صاحب
الســمو امللكي األمري سلطان بن
ســلمان بن عبدالعزيز  ,مؤكدا ً

أن توجيهات ســمو أمري منطقة
القصيم وســمو نائبــه دائما ً ما
تنص عىل الحث املستمر يف إحياء
املساجد التاريخية عرب إقامة مثل
هذه املعــارض التوعوية املفيدة
والتي تعــزز مثل هذه الجوانب ,
سائالً املوىل عز وجل أن يديم عىل
هذه البالد أمنها ونمائها.

بلدية عنيزة تغرس  1500نخلة في
مداخل المحافظة
أنهت بلديــة محافظة عنيزة
عمليات تشجري وتجميل عدد من
مداخل املحافظة إلضفاء الطابع
الجمايل .
وشملت املرحلة األوىل تشجري
وتجميل املدخل الشمايل للمحافظة
القادم من مدينــة بريدة ،وأيضا ً
االنتهــاء مــن تشــجري املدخل
الجنوبــي القادم مــن محافظة
املذنب ،وذلك ملا لهذه الطرق من

أهمية محورية حيث جرى غرس
أكثر من  1500نخلة عىل جانبي
الطريق والجزر الوسطية.
كما تعتزم بلدية عنيزة خالل
األيام القادمة البدء باملرحلة الثانية
لتشــجري وتجميل باقي املداخل
وتشمل املدخل الغربي للمحافظة
القادم من محافظة البدائع ،كذلك
املدخل الرشقي القادم من طريق
الزلفي.

بلدية عنيزة

محافظ الرس يدشن قافلة «هدية أهالي الرس لجنودنا
البواسل في الحد الجنوبي»
َّ
دشن محافظ الرس محمد بن
عبد الله العســاف مساء الخميس
القافلــة الثانية بعنــوان "هدية
أهايل الرس لجنودنا البواســل يف
الحد الجنوبي" بــإرشاف إمارة
منطقة القصيــم  ،وبتنظيم من
جمعية الرب الخرييــة باملحافظة
الــرس  ،بحضور وكيل املحافظة

بدر العســاف  ،ومديري الجهات
األمنية  ،وذلك بمقر املحافظة.
وتحتوي القافلة عىل شاحنتني
محمّ لتني باملواد الغذائية املتنوعة.
وأفــاد مدير جمعيــة الرب
الخرييــة بالرس فهــد الرسداح
أن الجمعية تترشف بـــاملساهمة
يف" هدية أهايل الــرس لجنودنا

البواسل يف الحد الجنوبي"  ،مبينا ً
أن ذلك أقل ما يقدم لهم .
وقــال  :إن القافلــة تحمل
رسالة معنوية ونريد نعرب عنها
بهذا العمل الطيب  ،وإن الجميع
ّ
يكن كل محبــة وتقدير لبطولة
وشــجاعة رجال الحد الجنوبي
يف الذود عن الديــن والوطن ،

مع خالص الدعــاء لهم بالنرص
والتمكــن بــإذن اللــه تعاىل
،وأن يرحم شــهداءهم ويشفى
مصابهــم  ،مثمنا ً جهود محافظ
الــرس يف دعــم هــذه الحملة
املباركــة يف ظل قيــادة خادم
الحرمني الرشيفني  ،وويل عهده
األمني – حفظهما الله .

صورة جماعية عقب تدشني القافلة
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فرع السياحة بالقصيم ينظم اللقاء
الرابع ألصحاب المتاحف الخاصة

نظم فرع الهيئــة العامة
للســياحة والــراث الوطني
بمنطقة القصيم  ,اللقاء الرابع
ألصحــاب املتاحــف الخاصة
املرخصــة بالقصيــم ،الذي
اســتضافه متحــف العربي
بمحافظة رياض الخرباء.
وبدء اللقاء باســتعراض
توصيات اللقاء الثالث واملنجزات
التي تمت  ،واســتعراض آخر
قدمه مديــر املتاحف الخاصة
بالهيئــة العامــة للســياحة
والرتاث الوطني املهندس سعيد
القحطانــي عن أعــداد وأنواع
املتاحــف يف اململكــة والدعم
واالهتمام الــذي تحظى به من
صاحــب الســمو امللكي األمري
سلطان بن سلمان رئيس الهيئة
العامة للسياحة والرتاث الوطني
 ،متطرقــا ً لخطط املســتقبلية
لدعم أصحاب املتاحف الخاصة
املرخصة يف عــدد من الجوانب

ومعايــر التصنيــف الجديدة
للمتاحف الخاصة.
وأكــد مدير عــام الهيئة
العامــة للســياحة والــراث
الوطنــي بالقصيم إبراهيم بن
عىل املشــيقح أهمية املتاحف
الخاصــة بالقصيم يف الحفاظ
عىل املوروث الوطني واإلضافة
التي تقدمها للربامج السياحية
يف مختلف مــدن ومحافظات
املنطقه ،مســتعرضا ً جوانب
مــن التفاعــل االجتماعــي
والســياحي مع هذا النشاط،
مثمنا ً تفاعل رشكاء الفرع من
أصحاب املتاحــف الخاصة يف
املناسبات الوطنية واالجتماعية
والســياحية ,مشــرا ً إىل أن
أعداد املتاحف بالقصيم أرتفع
خالل السنوات املاضية بشكل
متســارع ،حيث وصلت أعداد
املتاحف املرخصة باملنطقة إىل
 ٢٠متحفا ً متنوعاً.

غرفة القصيم تفتح باب التقديم
والرتشح لجائزة الشاب العصامي
في دورتها التاسعة
بــدأت الغرفــة التجارية
الصناعيــة بمنطقــة القصيم ,
استقبال طلبات الرتشيح للمنافسة
عىل نيل جائزة الشاب العصامي يف
دورتهاالتاسعة.
وأوضح األمني العام للغرفة
أمني عــام الجائزة ســعود الفدّا
أن باب التقديم للطلبات سيكون
متاحا ً ملدة  30يوماً ,أمام الشباب
والشابات الراغبني يف املنافسة عىل
الجائزة.
ودعاالعصامينيوالعصاميات
من شباب وشابات األعمال بمنطقة
القصيمإىلانتهازالفرصةواملبادرة
بالتسجيليففروعالجائزةالثمانية
(التجــاري ،والخدمي ،والتقني،
والحريف ،والصناعي ،والزراعي،

واإلعالمي،واالجتماعياإلنساني)،
وتتويج مشوار نجاحهم وكفاحهم
يف العمل الحر ,مــن خالل الفوز
بالجائزة التي ســتمنح للفائزين
والفائزات يف حفل ملتقى الشباب
الحادي عرش " كــن عصامي "
بحضور مرشّ ف من قبل صاحب
السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمري منطقة القصيم ،راعي الجائزة
.
وبني الفــدّا أن التقديم عىل
الجائزة متــاح عرب الحضور ملقر
الغرفة بمدينة بريدة  ،أو التسجيل
عرب الرابط الخــاص بالجائزة يف
املوقعاإللكرتونيللغرفةhttp://,
. qcc.org.sa/EssamiAward
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اخت�تام منافسات «رسل السالم» بتعليم القصيم
اختتمت األربعاء ،منافسات
رسل الســام للتميز الكشفي
ملرحلة "الفتيــان" ،حيث توج
مدير عــام التعليــم بمنطقة
القصيم عبدالله الركيان ،الفرق
الفائزة باملراكز الخمس األوىل يف
املنافسات ،وذلك بمرسح املركز
الثقايف بمدينة بريدة.
وحصلت كشافة تعليم وادي
الدوارس عىل بريق فرسان التميز
بحصدها للمركز األول ،وحصلت
كشــافة تعليم مكة املكرمة عىل
راية املركز الثانــي ،و حصلت
كشــافة تعليم جدة راية املركز
الثالث ،وكشــافة تعليم القريات
رايــة املركز الرابع ،وكشــافة
تعليم األحساء الراية الخامسة،
فيما حققت كشافة تعليم وادي
الدوارس املراكز األول يف مســار
املبادرات املجتمعيــة ،وجاءت
كشافة إدارة تعليم مكة املكرمة

وجــدة والقريــات والباحة يف
املراكز من الثاني للخامس.
ويف مسار املهارات الكشفية
حصلت كشــافة تعليم األحساء
عىل املركز األول ،وحل كشــافة
تعليم حائل ثانياً ،وكشافة تعليم
وادي الدوارس ثالثاً ،وكشــافة
تعليم جدة رابعاً ،وكشافة تعليم
عسري خامساً.
وأشــاد مدير إدارة النشاط
الثقــايف بالــوزارة مرشف عام
النشــاط الكشــفي عبدالعزيز
الرساء ،بحســن التنظيم وجودة
اإلخراج ،مقدمــا ً التهنئة ملدير
عام تعليم القصيم عىل مواصلة
التميز واإلبداع
من جانبه شــكر الركيان
قيــادات الوزارة عــى دعمهم
واختيارهــم تعليــم القصيم
الستضافة منافسات رسل السالم
للتميز الكشفي ملرحلة الفتيان.

انطالق التصفيات الختامية لتحدي
القراءة بتعليم مكة المكرمة

الركيان في صورة مع أعضاء رسل السالم

طالبا
«تعليم الليث» يخت�تم المسابقات التنافسية بمشاركة «»950
ً
اختتمت إدارة التعليــم بمحافظة الليث
تصفيات املرحلة الثالثة لربنامج ( املسابقات
التنافسية يف األنشطة الطالبية )  ،التي أقامها
قســم النشــاط الطالبي خالل هذا األسبوع
املنرصم بمجمع األنشطة الطالبية باملحافظة،
بمتابعة وإرشاف من مدير التعليم مرعي بن
محمد الربكاتي  ،واملساعد للشؤون التعليمية
(بنني) الدكتور زكي بن رزيق الحازمي .
وقال مدير النشــاط الطالبــي بتعليم
الليث حسن بن محمد الثعلبي  :يأتي برنامج
املســابقات التنافســية ضمن سلســلة من
املبادرات والربامج التي يقوم عليها القســم
لرعايــة الطالب يف شــتى أنــواع املواهب و
املعارف و العلوم  ،من خالل تفعيل النشــاط
الصفي والالصفي يف املدارس  ،مما يساعدهم
عىل اكتشــاف مواهبهم وقدراتهم  ،و العمل
عــى تنميتها و صقلها وفــق خطة إجرائية
مقننة ترتبــط باملنهج الدرايس تبدأ من داخل
الصف الدرايس و من ثم عىل مستوى املدرسة
 ،وتختتم عىل مســتوى إدارة التعليم لتكون
الثمرة رعاية جيل مبدع وموهوب من الطالب
املتميزين و املبدعني  ،وإعدادهم للمشاركات
الثقافية والعلمية والرياضية عىل مســتوى
اململكة .
وعرب ( الثعلبي ) عن بالغ شكره وتقديره

تنطلــق بــوزارة التعليم
اليوم األحد التصفيات النهائية
للــدورة الثالثة مــن تحدي
القراءة العربي حيث تستضيف
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة
مكة املكرمة فريق التحكيم من
دولة اإلمارات العربية املتحدة
للتصفيات الختامية من مرشوع
تحدي القــراءة العربي وذلك
عرب برنامج لقاء عن بعد يومي
األحد واالثنــن بهدف تحكيم
الطالب والطالبــات املتأهلني
بمنطقــة مكــة ومحافظاتها
تحكيما ً مبارشا ً من منطقة مكة
املكرمة واملحافظــات التابعة

لها  /الطائف وجــدة والليث
والقنفــذة  /بمشــاركة ١٨٠
متسابقا ومتسابقة .
وســيكون عــدد الطالب
والطالبــات يف التحكيم الغري
مبارش بعد غد  ٢٣متســابقا
و  ٣٠متســابقة ويوم االثنني
القادم غري مبارش  ٣٠متسابقا
و  ٣٥متســابقة أما التحكيم
املبارش ســيكون يوم الثالثاء
القادم ويشمل  ٣١متسابقا و
 ٣١متسابقة ،و سينقل بعدها
الفائزين إىل املرحلة األخرية من
التحكيم بمدينة دبي للتنافس
عىل بطل تحدي القراءة .

تعليم ينبع يحصد جائزتني من جوائز
حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء
التعليمي المتميز

لقادة املــدارس املدارس املشــاركة ورواد
النشاط املشــاركني ولكل من ساهم يف إنجاح
فعاليات املسابقة .
من جهته بني مرشف النشــاط الطالبي
عبدالرحمن بن محمد الربكاتي أن أكثر من (
 ) 950طالبا من كافة املدارس داخل املحافظة
ومكاتب التعليم بمختلف املراحل الدراســية
االبتدائية (الصفوف األولية والعليا ) واملرحلة
املتوسطة و الثانوية  ,شــاركوا يف املسابقة،
حيث تنافسوا يف (  )٤٦فعالية  ،دينية وثقافية

وعلمية ورياضية وكشــفية وفنية ومنهجية
 ،قام عــى تحكيمهــا (  ) ٦٥من املرشفني
الرتبويني ورواد النشاط املتميزين .
وأوضح الربكاتي أنه جرى رصد درجات
التحكيم ومراجعتها استعدادا إلعالن الفائزين
وتكريمهم قريبا بإذن الله .
ممــا يذكر أن مــروع ( املســابقات
التنافســية) يف األنشــطة الطالبية هو أحد
املشاريع الرائدة التي تميزت بها إدارة تعليم
الليث عىل مستوى اململكة.

كشافة تعليم وادي الدواسر تحتفي بيوم األخوة الكشفية العرب�ية
شاركت كشافة إدارة التعليم يف
محافظة وادي الدوارس يف مناسبة
االحتفــاء بيوم األخوة الكشــفية
العربية  ،الذي يقام يف الــ  22من
شــهر مارس من كل عــام  ،وذلك
بتنفيذ العديد مــن الفعاليات التي
تهدف إىل ترســيخ األخوة العربية
وتحقق املزيد من التالحم والتعاون
بينهم وبني الشباب العرب للوصول
للهــدف األســمى من الكشــافة،
والتعريف بدورها يف إعداد املواطن
الصالح  ،واملشــاركة االيجابية مع
املجتمع لتلبية مطالبه واحتياجاته.
وقامــت الوحدات الكشــفية

صحيفة
جامعة
القصيم

واملفوضيات بتنفيــذ برامج إذاعية
ومســابقات ثقافية وإقامة حفالت
ســمر صممت أفكارهــا لتتوافق
وأهــداف املناســبة  ،كمــا قامت
بعض الوحدات بزيــارات تبادلية
وزيارات لرواد الكشافة باملحافظة
 ،وزيــارة ملدير التعليــم  ،وتنفيذ
برنامج إعالمي عن املناسبة بمطار
املحافظة.
وسخرت الكشــافة باملناسبة
وســائل التواصل االجتماعي تويرت
والفيسبوك واليوتيوب للتواصل مع
أقرانهم يف مختلــف الدول العربية
لكسب مزيد من الصداقات.

الكشافة خالل االحتفالية

حصدت إدارة تعليم ينبع
جائزتني من منافســات جائزة
حمــدان بن راشــد آل مكتوم
لــأداء التعليمــي املتميز يف
دورتهــا العرشين ،التي أعلنت
نتائجها أمانــة الجائزة أمس
عىل موقعها اإللكرتوني.
فقد حققت مدرســة ابن
البيطــار املتوســطة التميز
بقيادة شايف بن نارص السبيعي
يف (فئــة املدرســة واإلدارة
املدرسية املتميزة) عىل مستوى
الخليج العربــي ،كما حققت
الثانويــة األوىل تطوير بينبع
الصناعيــة التميز بقيادة نورة

بنــت عايد الذبيانــي يف (فئة
املدرســة واإلدارة املدرســية
املتميزة) عىل مســتوى الخليج
العربي.
وأعرب مديــر تعليم ينبع
الدكتــور محمد بــن عبدالله
العقيبــي بهذه املناســبة عن
ســعادته واعتزازه باملشاركة
املتميــزة للفئــات التعليمية
املختلفة يف املنافســات املحلية
والدولية التي ّ
تســهم يف رفع
كفــاءة التعليــم واإلرتقاء به,
مبــاركا ً ملعايل وزيــر التعليم
الدكتور أحمــد العيىس ونائبه
هذا اإلنجاز.

صحيفة
جامعة
القصيم

التعليم
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جامعة جدة تطلق ملتقى التوظيف األول للخري�جني
والخري�جات

تطلــق جامعة جــدة يومي
 17-16من شهر رجب الجاري ,
ملتقى التوظيف األول للخريجني
والخريجات  ،وسط مشاركة كبرية
من رشكات ومؤسســات القطاع
الخــاص والجهــات الحكومية
األخرى .
وأكد معايل مدير جامعة جدة
الدكتور عدنان بن سالم الحميدان
 ،أن ملتقى التوظيف األول سيعزز
من تكامل األدوار بني القطاعات
الحكومية والخاصة  ،بهدف إيجاد
فرص العمل املالئمــة لخريجي
وخريجات الجامعــة يف مختلف
التخصصات.
وأشــار إىل أن امللتقى ينطلق
من أهــداف الرؤية الســعودية

 2030عرب توسيع قاعدة "توطني
الوظائف" ،و"توفري بيئة العمل"
املناســبة للمواطنني واملواطنات
الســعوديات املؤهلــن "معرفيا ً
ومهنياً" لدخول سوق العمل.
وبني الدكتــور الحميدان أن
امللتقى يهدف إىل توفري أكرب عدد
من الفرص الوظيفية املناســبة
لخريجي وخريجات جامعة جدة
 ،وتعميــق وعيهم بمفاهيم البيئة
املهنية والقيــم املتصلة بأخالق
العمــل  ،وإتاحة فرصة التواصل
املبــارش بينهــم وبــن جهات
التوظيف بسوق العمل السعودي ،
وعرض برامج استقطاب التدريب
املنتهــي بالتوظيــف للطــاب
والطالبات املميزين.

وأضاف أن امللتقى ســيتيح
فرصــة للقطاعــات الحكومية
والخاصــة لعــرض الفــرص
الوظيفية عىل طــاب وطالبات
جامعة جدة  ،واســتقبال طلبات
التوظيف والســر الذاتية  ،األمر
الذي سيســاعدهم عىل توســيع
دائرة البحث وتوطني الوظائف بما
يتناسب مع مؤهالت وتخصصات
الباحثني عن العمل.
الجدير بالذكــر أن "ملتقى
التوظيــف األول" يســتهدف
خريجي وخريجات جامعة جدة
 ،واملتفوقــن واملتوقع تخرجهم
خــال العام الحــايل (،)2018
والشباب الســعودي الباحث عن
العمل.

جامعة الطائف تحتفي بتخري�ج  ١٣٧٦٤طالب ًا وطالبة
احتفــت جامعــة الطائف،
أمس ،بتخريــج  ١٣٧٦٤طالبا ً
وطالبة ،يمثلــون الدفعة الـ 14
من خريجــي الجامعة ،بحضور
معــايل مدير الجامعــة الدكتور
حســام بن عبدالوهــاب زمان،
وعمداء الكليات وآبــاء وأمهات
الخريجني ،وذلك بمدينة امللك فهد
الرياضية بالحوية.
وأكد مدير جامعة الطائف ،يف
كلمته خالل االحتفال ،أن الطالب
الخريجني يمثلــون جيل الرؤية
والتحول ،الذي تعول عليه اململكة
الكثري لصناعة تحــول حقيقي
نحو حياة أفضــل يف ضوء رؤية
لوطن طمــوح ،مجتمعه حيوي،
واقتصاده مزدهر.
وقال مخاطبــا ً الخريجني:
"عملت جامعتكم وبيتكم الكبري
جامعة الطائــف ،عىل توفري بيئة
تعليمية وأكاديمية مناســبة ،كما
حرصــت عىل تطويــر برامجها
األكاديمية ومناهجها التعليمية،
وأنشطتها املنهجية والالمنهجية،
وبنيتها التحتيــة من التجهيزات
والتقنيات الحديثة ،بما توافر لها
من إمكانــات وموازنات متاحة،
وستعمل عىل بذل املزيد لتحقيق
األفضل لتكون دوما ً مصدر فخر
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جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية تطلق
فعاليات منتدى المواهب األكاديمية الوطنية
أطلقت جامعــة امللك عبدالله
للعلوم والتقنية "كاوست" بمقرها
بثول اليوم ,فعاليات منتدى املواهب
األكاديمية الوطنية الثالث ,الهادف
إىل استقطاب املعيدين واملحارضين
من الجامعات السعودية الستكمال
دراســتهم يف الجامعــة ،وتنمية
مواهبهــم وقدراتهــم األكاديمية
وإعدادهــم كقادة املســتقبل يف
مجاالت العلوم والتقنية والهندسة
والرياضيات والهندسة من خالل
توفري فرص الدراســة ،والبحث
العلمي ،والتدريب يف الجامعة لهذه
الفئة املهمة جدا من أبناء الوطن.
واستهل عميد شؤون الطلبة
يف كاوست الدكتور برايان موران
بالحديث عن إســهام كاوست يف
التنمية الوطنية يف اململكة ,مؤكدا ً
أن أبحاث الجامعــة تتماىش مع
أهداف اململكة لتنويــع مواردها
االقتصادية.
وأفاد أن األبحاث يف كاوســت
تتمحــور حــول الغــذاء واملاء
والبيئــة والطاقــة وتتماىش مع
التوجــه االســراتيجي للمملكة،

حيــث يتم تشــجيع التداخل بني
األقســام والتخصصــات التي
تقدمهــا الجامعــة يف مجــاالت
العلوم والتقنية ,مؤكدا ً أن كاوست
ستواصل "استثماراتها يف املواهب
الوطنية مــن مختلــف األعمار
واملراحل الدراسية من خالل عدة
مبادرات تنظمها وتســتضيفها يف
حرمها الجامعي.
كما جرى استعراض إنجازات
خريجي جامعــة امللك عبدالله ثم
أعقبها جلســة نقاش عن أهمية
األبحاث يف تحريــك عجلة النجاح
والتنمية مــع رئيس مركز أبحاث
البحر كارلوس دوارتي ،وإبراهيم

حطيط ,وديانا الكوست من قسم
العلوم والهندسة الفيزيائية حيث
تطرقت للتعاون يف املجال البحثي
واالســتفادة من املــوارد املتاحة
من خــال التعــاون داخليا ً بني
األقسام العلمية املختلفة يف كاوست
والتعاون الخارجي بني الجامعات،
كذلك التعاون عىل مستوى القطاع
الصناعي املحــي والدويل إضافة
ملناقشة التقنيات املتطورة املتوفرة
حاليًا وتقنيــات الجيل القادم من
خالل تعاون كاوســت مع أفضل
الخرباء يف املجاالت املتعددة بحيث
يصبــح التواصل مــع متطلبات
املجتمع أكثر فعالية.

جامعة الملك خالد تنظم لقاء التاري�خ الوطني
لرؤية 2030
نظمت جامعة امللك خالد
اليوم ،لقاء ا ً بعنوان "التاريخ
الوطنــي من التعليــم العام
إىل التعليــم الجامعي يف ضوء
رؤيــة اململكة  ،" 2030الذي
تنظمــه الجمعيــة التاريخية
بعســر بالتعاون مع قســم
التاريــخ بالجامعة واإلدارات
التعليميــة باملنطقــة ،وذلك
باملدرجات املركزية بأبها.
وأكد معــايل مدير جامعة
امللك خالــد الدكتور فالح بن
رجــاء الله الســلمي يف كلمة
له بهذه املناســبة عىل أهمية
اللقــاء وترســيخ الثوابــت
والقيم الوطنية ،وزرع مفهوم

الــوالء واالنتمــاء الصحيح
وأهمية الرشاكة بني اإلدارات
التعليميــة يف ضــوء رؤيــة
اململكة .2030
من جهته أبان عميد كلية
العلــوم اإلنســانية الدكتور
يحيى الرشيف أن اللقاء يأتي
استشعارا ً ألهمية الرشاكة بني
العاملني واملهتمــن بالتعليم
وتســخري إمكانياتهم العملية
والعلميــة لتحقيــق أهداف
رؤية  ،2030مشــرا ً إىل أن
محــاور اللقــاء منوعة بني
التأصيل العلمــي واالنطالق
من املرتكــزات واالتكاء عىل
العمــق الحضاري والتاريخي

للمملكة العربية السعودية.
مــن جانبــه أوضــح
املرشف العام عــى الجمعية
التاريخيــة بمنطقة عســر
الدكتور ســعد بن حسني بن
عثمان أن مــروع الجمعية
التاريخيــة بمنطقة عســر
هو بعنــوان "تاريخ الوطن
ووطن التاريخ" ،الذي يبحث
موضوع التاريخ الوطني الذي
يعـــد هاجس من الهواجس
التي تهــم خــادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيز آل سعود  -حفظه
الله  ،-الذي أواله عناية تامة
وحث عليه ،ليؤكد عىل االنتماء
والوالء واملواطنة.

مسرية الخري�جني

لكم يف انتمائكم إليها وتخرجكم
منها".
وأضــاف مخاطبــا ً اآلباء
واألمهات الحضــور "أنتم اليوم
ضيوفنــا مثلما كنتــم باألمس
رشكاءنا يف صناعة نجاح أبنائكم
وأبنائنــا الذين نحتفــي اليوم
بتخرجهم ،ولــذا حرصنا عىل أن
تشاركونا االحتفال والفرحة ،وأن
نبعث يف نفوسكم مشاعر الفخر
واالعتزاز برؤيــة أبنائكم الذين
ســهرتم وتعبتم مــن أجلهم ،يف
لحظة مــن أهم لحظات حياتهم،
ســاعة الفرحة بإعالن نجاحهم
وتخرجهم".

من جانبه ،أعلن عميد القبول
والتســجيل بجامعــة الطائف
الدكتــور وصل الله الســواط،
النتيجــة العامة لخريجي الدفعة
الـــ  14من خريجــي الجامعة
للعام الجامعي 1439 / 1438
هـ .
وأوضح الدكتور السواط أن
العدد اإلجمــايل لخريجي الدفعة
بلغ  ١٣٧٦٤طالبا ً وطالبة ،منهم
 ٩٠٠خريج بدرجة املاجســتري،
و ١٢٧٩٠خريجــا ً بدرجــة
البكالوريــوس ٧٤ ،خريجا ً من
الحاصلني عىل درجة الدبلوم دون
الجامعي.

السلمي
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الرأي
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رؤية مركز اإلعالم و االتصال بجامعة القصيم

عبدالرحمن بن محمد المهوس
عمادة تقنية المعلومات

أشهر ِم ْن عَ َل ْم و أجاد بالقلم،
أبدع يف فنون الكلمة الســاميه و
جَ مَ ال الصورة من خالل زاوية،
وهــذه إيجابية للخــر الناجح
مكتمل املضمون نصا ً و صورة،
و ديدن اإلعالم يف ُك ِّل املعمورة يف
إيصال رسالته وهدفه باملصداقية
والشــفافية والتي تُمثل جامعة
القصيم.
من خــال متابعتي للعمل
الــدؤوب و الجُ هــد املبذول من
فريق مركز اإلعــام واالتصال
بجامعة القصيم وذلك بحســب
ما يتم نرشه يف وسائل التواصل
االجتماعي وعرب املوقع اإللكرتوني
للجامعــة وانتهــاء بصحيفة
جامعة القصيــم ،والتي أبدعت
منذ معاودتها الصدور فأثلجت

الصدور بأعــداد جميلة ومكتملة
الفائــدة وجعلت منســوباتها
ومنسوبيها وطالباتها وطالبها يف
سباق سا ٍم نحو بلوغ هدف النرش
ٍ
املعريف والثقايف والتوعوي وكذلك
املقــال التعليمي عرب نافذة الرأي
ٍ
بمشاركات فريدة
والتي تجمَّ لت
من ال ُكل و إن كان البعض يف ذلك
مُقل.
وحينما أقدم بذلك عن مركز
اإلعــام و االتصال  بجامعــة
القصيم ،فإنــي ُهنَا ال أقيِّم عمالً
شاقا ً و متواصالً وأفكارا ً متجددة
وبشكل أســبوعي ،و إنما بادرة
ٍ
عرفــان و امتنان إلتاحة الفرصة
لقل ٍم إعالمــي تمــ َّرس الكتابة
عرب صفحات الصحــف املحلية
الســعودية يف فرت ٍة ســابقة وما
زلت يف ذلــك ولله الحمد ،ويف ُك ِّل
مــرة أكتب حرفا ً أتقــدم بجملة
وأصنع ســطرا ً يحكي عن يشء
مـا ،ووجدت يف صحيفة جامعة
القصيم ويف صفحاتها الـ""24
مفتاحا ً متاحا ً ملا أظنه مناســبا ً
للنرش وبكل فخــر ،حيث جاءت
هذه الصفحــات بعددها املتوافق
مع عدد ســاعات اليــوم والليلة
أ َّكــدت أنَّها يف ســبيلها للتواجد
ُك َّل ســاعة وهذا بالتأكيد يعكس
االهتمام بــكل ما يدور يف جامعة

التسامح

أسامه بن أحمد المالك
وحدة العالقات العامة
واالعالم بكلية الرتب�ية

التســامح من أســمى
الصفات التــي أمرنا بها الله
ع ّز وج ّل ورســولنا الكريم،
فالتســامح هــو العفو عند
املقدرة والتجاوز عن أخطاء
اآلخرين ووضع األعذار لهم،
فقد أوصانا ديننــا الحنيف
بالتســامح وورد ذلــك يف
القران والسنة،
قال تعاىلُ :
(خــ ِذ ا ْلعَ ْفوَ
ف وَأ َعْ ِر ْ
وَأ ُم ْر ِبا ْلعُ ــ ْر ِ
ض عَ ِن
اهل َ
ا ْلجَ ِ
ِني ) األعراف199:
عن أبــي أيوب ريض الله

القصيــم ِم ْن حِ ــراك مرصود و
جُ ه ٍد مشــكور من كل القائمني
عليها و أخص رئيــس التحرير
اإلعالمي الخبري األستاذ/فهد بن
نومه والذي يقــود فريقا ً ناجحا ً
ٍ
خطوات
من شــباب الوطــن يف
إبداعيَّة أخرجت للمنطقة صحيفة
ورقية أسبوعيَّة باللغتني العربية
واإلنجليزيــة و يُضــاف العدد
الجديــد يف ٍ
رابط خــاص للنرش
اإللكرتونــي عىل موقــع جامعة
القصيم عىل الشــبكة العنكبوتية
لالطالع يف كل وقت .
ويُعد مركز اإلعالم واالتصال
منصة إعالم ومنارة عِ لم بمسماه
الجديــد واملتمــايش مــع رؤية
الســعودية 2030عــر الطرح
الجميــل والتغــر يف العمل نحو
التجديد والتفاعل اإليجابي ،ويأتي
رصد الفعاليــات داخل الجامعة
وخارجهــا يف املناشــط املتنوعة
وقوافل التوعية التــي يف جدولة
مرتبة وتُقــام يف كل محافظة و
تحظى بمتابعة مبارشة من معايل
مديــر جامعة القصيم األســتاذ
الدكتور/عبدالرحمــن بن حمد
الداود والذي يســهر عىل ســر
كافة األعمــال ويثق بكافة الفريق
العامل وينتظر مناسبة النجاح يف
الفكرة وهذا أسهم يف إثراء العمل

صحيفة
جامعة
القصيم

تشابهت أسماء األمراض وأعراضها
امليداني واإلعالمــي والذي بالتايل
نال إعجاب و ثناء صاحب السمو
امللكي األمــر الدكتور/فيصل بن
مشعل بن ســعود  بن عبدالعزيز
حفظه الله -أمري منطقة القصيم،وهذه اإليجابية ملركــز اإلعالم و
االتصال تُضاعف املســؤولية عىل
فريق العمل فردا ً فردا ً من التحرير
والتصوير وحتى اإلخراج الفني.
ولع َّل من أســباب النجاح يف
العمل اإلعالمي ملركــز اإلعالم و
االتصــال بجامعــة القصيم أنه
يُمثِّل الصوت املســموع واملقروء
واملرئي كذلك والــذي يتواجد يف
مختلف وســائل السوشيال ميديا
برباعة القائمــن والعاملني فيه..
ومما أدهشــني اإلصدارات املرئية
للفعاليــات والربامــج ما جعل
الجميع يف مرمى اإلعالم وباالنتظار
لكل جديد مُفيــد وتوثيق جميل،
وهذا لــم يكتمــل إال ًّ بفضل الله
ث ُ َّم بالجهــود املبذولة من الجميع
ويكتمل الدور اإلعالمي بالتفاعل
الكبري من قِ بل الزميالت و الزمالء
املنسقني يف الكليات والعمادات َّ
وأن
العمل الناجح يكتمل بروح الفريق
الواحد باالســتفادة مــن التقنية
الحديثــة والتي تُســهم يف رصد
الخرب بالصورة الواضحة والنص
الجميل.

أحمد العجالن

إن االستشارة الدوائية للمريض
من قبــل الصيدالني هــي مرحلة
مهمة من مراحــل رصف الدواء،
فهــي تعمل عىل تخفيــف الحمل
وإزالــة الوهم لــدى املريض عند
اســتالمه للدواء ،ومن حق املريض
هنا أن يعلم مــن الصيدالني أمورا
عدة تســهل عليه كيفية تعامله مع
الدواء ،وهذا يتضمن اســم الدواء،
الغرض من استخدامه ،مدة العالج
املطلوبة ،كيفية حفظ الدواء ،بعض
اآلثار الجانبية ،التداخالت الدوائية
مــع األدوية األخــرى أو حتى مع
بعض أنواع األطعمة إىل ما شــابه
ذلك من معلومات سيحصل عليها
املريض عند اســتالمه للــدواء...
وهنا قد يستوقفني البعض ليقول
ان املعلومــات الدوائيــة قد تكون

مكتوبة عىل علبة الدواء وهي كافية
فال داعــي لحضــور املريض أو
من يتابعه صحيــا إىل الصيدلية..
ولكن ما أثبتتــه التجارب العملية
بــأن الحوار القائــم بني املريض
والصيدالني هو أعمق وأبلغ تأثريا
يف ترســيخ املعلومات من عبارات
كتبت لتثبت هذه املعلومات ،ليس
هذا فحسب بل أن إنشاء حوار بني
الصيدالني واملريض عــن الدواء
املرصوف يعزز الثقة لدى املريض
بالدواء ما يــؤدي إىل زيادة تقبل
املريض للــدواء وهــذا يؤدي إىل
اســتمرارية تناول الدواء وهو ما
يسعى اليه الفريق الطبي ،حيث ان
تشخيص الحالة املرضية ال يثمر ما
لم يتــم عالجها وأحد طرق العالج
هو تناول الدواء بالطريقة املرجوة
منه،ومــن هذا املنطلــق اعتمدت
وزارة الصحة ً
ً
خاصا
هاتفا مجانيًا
بمركز معلومات األدوية والسموم؛
ســعيًا منها إىل تســهيل حصول
املستفرسين من كافة فئات املجتمع
عىل املعلومة الصحية املوثوقة من
مصدر معتمــد؛ إذ يقوم عدد من
األخصائيات املؤهالت بتخصصات
مختلفــة بالرد ويقــدم الهاتف
املجاني معلومــات علمية موثقة
تخــدم قطاعــات وزارة الصحة
املختلفة والجهات اإلعالمية األخرى.

الصدفة عند الملحدين
عنــه أن رســول الله صىل
الله عليه وســلم قال :ال يحل
ملســلم أن يهجر أخاه فوق
ثالث ليــال يلتقيان فيعرض
هذا ويعرض هــذا وخريهما
الذي يبدأ بالسالم.
مــن عــارش النــاس
باملســامحة ،زاد اســتمتاعه
بهم .
التســامح أجمــل صفة
يتصف فيها املسلم ،يتسامح
عــن زلل أو خطــأ ليس من
ضعــف ولكن حبــا ً للخري،
يكثــر يف وقتنا هــذا صفة
االنتقام من لــكل من يخطئ
لنثبت أننا أقويــاء والعكس
صحيح ففي التســامح قلوب
تتصاىف وعالقة تدوم ســامح
أخاك أو أختــك أو صديقك
فالعمر قصري ولذة الحياة يف
صفاء القلوب.
اسال الله أن يديم عليكم
حبــا ً باللــه ويرزقكم صفة
رسول الله بالتسامح والعفو
وأن يرحم والدينا ووالديكم

ابتسام منصور العمرو
كلية العلوم واآلداب
بالنبهانية

وانقســمت من بني الورود
زهــرة إكليل ،بيضــاء ناصعة
كنور القمر بدجى الليايل يف أيام
الحنني.
واستشــعرت دمعة يتيمة
أرض الواقــع بألــم األنني ،فلم
تكن هي التــي غابت عن العالم
ولم تكن هي األسرية الوحيدة يف
قضبان الشوق املرير ،وتهاتفت
أحالمنــا رغــم انقباضها عنق
الزجاجة بألم جديــد ،وكان لنا
الحق أن نبكي بصوت واحد للمرة
األوىل يف حني أن النســيان طي
للذكرى أتــى من غفلة للراحلني،
وأقسمت خياالتنا عىل أن ال تنىس
ذاك الــرف املبجــد بالتقدير
والتكريم ،أال تدمع العني شــوقا
يف حني يملؤها فخر الســنني !..
وذاك الشبل الصغري املهذب يقف
عىل حدود الجبل العرير ،ويسريه
الهواء وتقصفــه جبهات الرباد

واألمطار وحــر الصيف وال جو
عليل ،وال تجده إال قويا متماسكا
رشيفا يملــؤه حب األرايض وحب
السبع البحور ،وملعة عينيه تربق
وتعصف بعلــم عاهدناه كثريا يف
سماء الحضور ،وطنه كان أجمل
قصة حب رعاها بني يديه ،وأرضه
كانت أطهر بصمة رشف حملها يف
قلبه ،وغابت عيناه ولربما لم تغب
ولكنه لم يخش النســيان يوما،
رغم الفراق ورغــم البعاد ورغم
املسافات الطوال ،كان يقبل جبني
املوت ويميس عىل غرار البقاء..
ويصمد ألجل الوطن
ويبقى ألجل الوطن
ويســهر ألجل الوطن ،فهل
وقفة احرتام تجزيه القدر ..
وهــل صفقة مريــرة قوية
تجزيه الشكر  ..وهل دمعة يتيمة
تكفي عيني أمه عن الضجر ..
فال يحق لنــا ولك أن نبكي،
فما يحق سوى الفخر ،إن بكيت
فعزة كيــف لــذاك الرضيع أن
يحمي الوطن !..
فتأميل عينيه شبلك الصغري يا
أماه كرب   ..وقبيل جبينه فزوجك

اليوم بطــل   ..ورافقــي آماله
بالدعاء فأخوك اليوم عاهدنا عىل
الصرب .
وال تنسوه يا أمة تغفى الليايل
تاركــة له الســهر   ..وإن لهونا
بالحياة ...
أال يحــق للذكــرى التكرار
دون ملــل   ..فدعــوة من فيك
إىل الســماء بعــن يملؤها األمل
  ..ألبطــال الوطن   ..وإنه لتدمع
عيني ألبطــال الحــد الجنوبي
  ..ألولئك املرابطــن رغم زحام
األنني والحينن ،رغم الشوق ورغم
البعاد ورغم األحــام واألقدار ..
عانقوا حلم الســام  ..وصافقوا
برد الليايل وحر السنام  ..وهاجوا
عىل أعدائهم دون ملل دون انتظار
 ..ولبوا الدعاوي وســاروا أمام
الخصام ،ولم يتفكروا يوما بالغد
الخايف عن األعيان ..
إن كان موت فموت فما الحياة
بال رشف بال خصال  ..وإن كان
نرص فنرص فما عىل الله محال
أنا ال أقول ال نبكي ،بل وحر
الدموع ألجلهم حــال ،ولكنها
ممزوجــة بفخر بعــز باحرتام،

وخالطت حبا عفيفــا رشيفا يف
عهد التطور واالختالف والتغري،
وقاســمت قصة عتيقة لم تتقبل
التحريف والتحرير .
فاململكة العربية السعودية،
لها أن تنــام يف عني الحمية دون
تفكري ،وســماؤها لها أن تغيب
وترشق مادام التوحيد طائرا فيها
عليال ،ومادام أبطالنا وشــبابنا
عىل حــزم الجبــال صامدين،
وعىل رائحة األوامر متشفقني ،..
وقادهم حب االنتماء وعزة الرشف
قبل القسم وقبل التجنيد والتسليم
 ..فما فرق هو القلــوب والنوايا
وليست قوانني وقواعد وخطابات
تأمــر  ..وختامهــا أال يا أمتي
فلتبتســمي افتخارا ،ولتقشعر
أجســادنا اعتزازا ،ولتبك أعيننا
شــوقا وانتصارا  ألولئك األبطال
وإن ال تكف ألســنتنا عن ترديد
الدعاء لهم فاللهــم احفظ جنود
الوطن وارعهم وردهم منترصين
حاملني معهم راية التوحيد ،وأبق
هذا الوطن آمنا واحفظ والة أمرنا
وقوي بأســهم وأيدهم بالتقوى
والعمل الصالح .

صحيفة
جامعة
القصيم

نصف طري�ق..

الرأي
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سفسطة

كاريكاتري

عبداهلل العواد

عزام البدراني

كلية العلوم واآلداب بعقلة

كلية العلوم واآلداب بالرس

الصقور

تعلمنا بأن ال نقبل أنصاف
الحلول.
وال نقبــل بالنصف مهما
اختلفت أشكاله وألوانه.
كأن نعيــش نصف حياة
ونصف حب ونصف صداقة..
فقد خلقنا الله يف أحســن
تقويم.
وكرمنا بجالئل التكريم،
وعزنا باإلسالم وبالعروبة،
فكيف ألمثالنا بأن يرضيهم
النصف!
بمنتصف الطريق..
الذي ال يوصلك لنجاح،
وال بمنتصف عالقة،
التي ال ترفعك وال تعتز فيك
فنصــف الكأس ال يســد
ضمأك.
ونصف مباراة ال تحقق لك
الفوز.
ونصــف الجملة ال تتم لك
معنى.
ونصف نــوم ال يتمم لك
األحالم.
ونصف يوم ال يكفي لسري
حياتك.
ونصــف جهد ال يحقق لك
ما تريد..
فكيــف يرضينا النصف..
ونحــن ال نقبل القســمة عىل
اثنني!
وأكرب دليل..
القرب ال يضم جسدين..

الموت البطيء للمريض
أ.نهى بنت عبداهلل المزيني
أخصائية شؤون الموظفات
بكلية الرتب�ية (اإلسكان ) بربيدة

يف مجتمعنــا الحبيب الذي
أنتمي إليه عدة سلبيات وإيجابيات
كمــا هــي املجتمعــات األخرى
..سأتحدث عن أحد هذه السلبيات
وهو الحكم عــى املريض باملوت
البطيء.
أخص بهذه املقالة األشخاص
أو األرس التــي لديهــا مريــض
وخاصة إذا كان املرض مزمنا.
أقول لهم ..
التكونوا أنتم و مرضه عليه..
هو يعاني بما فيــه الكفاية ولن
يشــعر بأمله كما هو يشعر مهما
عانيتم منه.
كونوا عونا له يف تحسني حالته
النفسية وإن لم تستطيعوا تحسني
حالته الصحية .
بعــض النــاس لألســف
يعتقدون بأن املريض من املفرتض
أن ال يسافر  ..أن ال يخرج  ..أن ال

يزور الناس ..أن اليحرض املناسبات
واالجتماعات وإن كانت بسيطة.
واألدهــى من ذلك إذا كان من
يعول املريــض مقتنعا تماما من
هذه األفكار..فــإن أراد املريض
السفر حتى لو ملكان قريب اليؤثر
عليه وطلــب منهم ذلــك قابلوه
بالرفض وبعبارة (مريض شلون
تسافر).
وإذا أراد الخــروج لنزهــة)
مريــض مايصلح تطلــع( وإذا
أراد حضور مناســبة حتى ينىس
قليال من تعبه قالوا):شلون تروح
وأنت مريض الناس يحســبونك
طيب( وإذا أراد الصالة يف املسجد
) التروح أنت مريــض(وإذا أراد
الخــروج لنزهة ولــو لحديقة )
وشلون تطلع وأنت مريض) ولو
أراد الذهاب ملطعــم ألنه حتما ال
يأكل ويشعر بأنه لو خرج ستتغري
نفســيته و ســيأكل قالوا( كيف
تأكل من  املطعــم وأنت مريض )
وإذا كانــت امرأة ( ال تحطني ميك
ِ
خفيت
أب أنت مريضة بيحسبونك
ومافيك يش)......الخ

ويف النهاية يرضخ ويستسلم
ويضطر ملقابلــة جدران املنزل أو
حتى جدران الغرفة حتى ال يخرج
ألنــه مريض و املريــض البد أن
يحرس املنزل وال يخرج منه نهائيا
ألن من يعوله يرى بأنه لن يستمتع
طاملا أنه مريض وألن يف مجتمعنا
العزيز مــن يظن و يُفجع لخروج
مريض مــن منزله لنزهة بزعمهم
أنه اذا خرج معناها أنه ُشفي ..وإذا
وضعت مســاحيق التجميل فهي
شــفيت و بعضهم يدخل يف موال
جديد هو موال الحسد
) مريض ومســافر ،مريضة
وكاشخة،مريض و يروح مطعم (   
والله وتالله أنني أشعر بأنني
ُ
مرضت بمجرد كتابتي لهذا املقال
 ..مالذي يدفعهــم للتفكري بهذه
الطريقة؟!!
مالذي يدفعهم بــأن يعاملوا
املرىض بهذه القسوة..؟!!
املريــض بحاجــة أكثر من
اإلنسان الطبيعي للسفر  ..للنزهة
 ..لتغــر املكان..للخروج من جو
املرض بأي طريقة كانت.

أيعقل أن يدفن نفسه بالحياة
بســبب لم يكن له حيلــة فيه..
وبسبب مرض ُقدّر وابتيل به..
أيعقل أن يزيد مرضه مرضا
من تفكري أناس يعولونه مصابني
بهــذا اليشء الــذي ال أعرف ماذا
أسميه.
كفانــا جهــا  ..كفانا ظلما
ملريض نعوله ..كفانا تحطيم لهذه
األرواح التــي ابتليــت باألمراض
املزمنة ..كفانا دفنا لهم وهم أحياء
 ..كفانا قتلهم ببطء.
فأنت أيها اإلنســان الطبيعي
الذي تتمتع بكامل قواك .
تخيل لــو أنــك حرمت من
الخروج ألســبوع فقــط فماذا
ســيكون حالك  ..وماذا سيكون
مزاجك..فما بالك بمن هم مرىض.
والله لهــو املــوت البطيء
للمريض.
أســأل الله الشفاء لكل جسد
أنهكه التعب..وأسأل الله أن يجزي
من كان رحيما بهم األجر و الثواب
وأن يهدي من كان قاســيا عليهم
ويحنن قلوبهم عليهم..

كيمياء الحياة

عبدالرحمن الشنقيطي
طالب في كلية االقتصاد
واالدارة

لكل يشء يف هذه الحياة نقيضه،
فأمام الليــل يقف النهار وأمام
املوجب يوجد الســالب ،وإمام
الحيــاة يوجد املــوت ،يعيش

أحدنا يف هــذه الدنيا ويخالجه
شــعور بأن الحياة حالة أبدية
وأن املــوت احتمال مســتبعد،
ولعــل هذا مــا يفــر حالة
الصدمة واإلنــكار الذي يًصاب
به املقربــون من امليــت بعد
وفاته،أنهم يترصفون كما لو أن
املوت ال وجود له و أنه لن يأتي،
وأن املفرتض أن يبقى اإلنســان
خالد،املوت قدر الجميع وكل ما
عدا الله فان،والعجيب أن املوت
حالة نعايشــها يوميا ونتلمسها
يف ما حولنا بل حتى يف انفسنا،
فحني تغســل يدك بالصابون
تموت ماليني الجراثيم بني رغوة
الصابون وامواج املياه ثم تأتي
جراثيم لتحــل مكانها ،وكذلك

خاليا الدم يمــوت منها أعداد
هائلــة يوميا ً لتتجــدد مكانها
خاليــا أخرى ،وعىل املســتوى
املعنوي نجــد تجليات املوت يف
القلق والكآبة والبؤس وانعدام
األمل والسلبية وسطوة األفكار
العدمية التي تســلب طاقاتنا
وتوجههــا نحو املوت ،هذا و إن
املوت ليس طارئا ً جديدا بل هو
حالة سبق ان عشناها،يقول الله
( :كيف تكفــرون بالله وكنتم
أمواتــا فأحياكم ثــم يميتكم
ثم يحييكم ثــم إليه ترجعون)
البقرة29 :
ولــذا علينــا ان ال نخاف من
املوت بقدر ما علينا أن نســتعد
له بالعمل الصالح الذي يقربنا

اىل اللــه ويحبب إلينــا عباده،
فالحكيم مــن اتعظ بغريه وعلم
أن ال دار له بعد املوت يســكنها
إال التي كان قبل موته يبنيها .
و أصعــب أشــكال املوت عىل
النفس هي تلك التي تأتي فجأة،
يعيــش أحدهم بيننــا بكامل
صحتــه وعافيته ثــم يداهمه
املوت فجأة ليخطفه من بيننا يف
حادث سيارة أو جريمة قتل أو
أي حدث لم يكن يف الحســبان،
ويف مثل هذه الحالة تكون حالة
اإلنكار عند املبتلني أكرب ووقعها
أعظم وطأة ،لكونهم لم يرصدوا
أي مؤرشات تشري إىل قرب أجل
هذا اإلنســان ،بعكس الحاالت
التي تكون فيها الوفاة متوقعة

مثل الوفــاة التي تعقب املرض
الشديد .
والتغلب عــى املوت وقهره حلم
راود البرشية منذ األزل ويتداول
األدباء والكيميائيون مســمى
"أكســر الحياة" وهو مسمى
افــرايض لرشاب مــن تركيبة
معينــة تحقق الحيــاة األبدية
والشــباب الدائم لشاربها ،وقد
ســعى الكثري من القدماء الذي
اشــتغلوا يف العصــور الغابرة
بالخيميــاء ( الكيمياء القديمة
) للتوصــل إىل صناعــة هذا
املــروب ولكــن محاوالتهم
باءت بالفشل،ونحن نحمد الله
أنها باءت بالفشــل ! فليس من
مصلحة اإلنسان أن يبقى خالدا ً

لطاملــا كان الجدل ظاهرة
صحيّة ،تصوّب األخطاء وتوسع
املدارك وتحل كثريًا من املشاكل
ذات اإلطــار امل ّ
طاطي ،بمعنى
آخر  :املشــاكل التي تحكمها
اآلراء واألذواق بنا ًء عىل تباينها
وهذا التباين بذاته نعمة عظيمة
.
ولكن ...
املاء الــذي فجّ ره الله لقوم
مــوىس عيونًــا فأنقذهم من
الهالك ظمأ ً هو نفس املاء الذي
أهلك قوم نوح ً
غرقا !
ُ
ً
وأخاف ْ
أن نهلك جدل !
جدليون يف كل يشء ،حتى
يف الحقائق !
أدمنا الجدل حتى أصبحنا
نراه
ً
أصل يف كل مسألة ،واملسألة
ذاتها ال تهم .
ما يحدث ليــس ً
جدل ،بل
سفسطة .
ومما يؤثر عــن األوزاعي
قوله  ( :إذا أراد الله بقوم رشًّا،
ألزمهم الجدل ،ومنعهم العمل )
وباملناسبة :
كان يف أحــد العصــور
املنرصمة
ويف إحدى الكنائس
سفســطائيّون يتجادلون
يف الشيطان  ،أهو كبري  تضيق
به أركان الكنيسة أم أنه صغري
يسعه فنجان ؟
ويف تلــك اللحظة جيوش
األعداء تجوب شوارع املدينة !
لقد أهلكهم الله بالجدل .
يف هذا العالم،إذ ال يمكن الجمع
بني التكاثر البــري والخلود
يف كوكــب محدود املســاحة
والحجم ،فباملوت تتجدد الحياة
وتظهر أجيال تلــو أجيال مما
يعنــي أفــكارا ابداعية جديدة
ودفعة حضارية يشحنها الجيل
الجديد نحو األمام بعد أن ذهب
األقدمون إىل ربهم ،لقد كان من
االجدر بأوالئــك "الخيمائيون"
أن يدركوا هــذه الحقيقة و أن
يدفعوا بالناس إىل االســتعداد
آلخرتهم بدل أن يشــغلوا أبناء
عرصهم بتلك األوهام واألكاذيب
أســأل الله أن يتغمــد والدي
وجميع اموات املســلمني بواسع
رحمته وفضله.
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بت�كلفة  56مليون ريال خالل العام ألكرث من  754طالب

الجامعة تستضيف «طالب المنح» من جميع قارات العالم
كشــفت عمادة شؤون
الطالب عن احتضانها لـ754
طالــب منــح خارجية من
جميع قارات العالم الســبع
ألكثر من  75دولة تقدم لهم
خدمــات التعليــم والرعاية
الصحية و الســكن ووجبات
مخفضة "مدعومة بنســبة
 "60%ومكافأة شهرية تبلغ

 1000ريــال 12"  ألف خالل
العام" وتذاكــر طريان عىل
مختلف التخصصات العلمية
بالجامعة بقيمــة إجمالية
ســنوية  للجميع تفوق 56
مليــون ريــال ،وبأكثر من
 165نشاطا خارجيا وتوفري
 35باص نقل خارجي و 90
وسيلة نقل ترددي .

برامج مختلفة
حيث وضعــت العمادة لهم
برامج مليئة بالجوانب االجتماعية
والرتفيهية داخل السكن الجامعي
وتقديم برامج مهارية وإرشادية
ودورات تدريبية وأنشطة علمية
ورياضيــة واجتماعية وترفيهية
تســهم يف تطوير وبناء الطالب
بما يتحقــق مع رفــع مهارات
الطالب ,وتشمل األهداف ترسيخ
مبادئ الدين اإلســامي الحنيف
يف نفوس الطــاب والتأكيد عىل
مواطنــة وتعزيــز االنتماء لدى
الطالب واستغالل ألوقات الفراغ

و الرتويح عنهم وتنمية املهارات
ونــر الوعي األمنــي والصحي
عن أرضار املخــدرات والتدخني
والســلوكيات املنحرفة وما تؤدي
إليه من فساد لألرسة واملجتمع.
كما تتضمن األنشطة رحالت
برية وزيارات علميــة وتوعوية
وســياحية واجتماعية وتعارفية
و تراثيــة ،وتتكون األنشــطة
الطالبية من  7لجان وهي العلمية
واإلعالمية والرياضية التنظيمية
واملرسحيــة واملصــى والثقافية
واالجتماعية.

طالب المنح من عدة دول خالل إحدى مباريات بطولة االتحاد الرياضي للجامعات

اللجنة العلمية
وتبلغ مهام اللجنة العلمية
باعتماد الربامج العلمية وترشيح
منفذيهــا وإقرار املســابقات
واملوافقة عىل الدورات التدريبة
واإلرشاف عىل سري الربنامج ،و
من أهم أعمال اللجنة االجتماعية

تنظيم زيــارات الحج و العمرة
واستضافة شــخصيات مهتمة
باملجــال االجتماعــي وتنظيم
رحالت ثقافيــة تراثية وإقامة
مرسحيــات وابتكار أنشــطة
مفتوحة.

اللجنة الرياضية والتنظيمية
وتنظم اللجنــة الرياضية
إقامــة األنشــطة الرياضيــة
املستمرة لكرة الســلة والقدم
واأللعــاب الفرديــة وتنفيــذ
بطــوالت متنوعــة وإقامــة
مســابقات ألعاب قــوى مثل
املاراثون وتقديم االرشــادات
الالزمة بالرياضة.

كما تقوم لجنة املرسحيات
بإعــداد األفــكار وترشــيح
املمثلني وتهيئة املرسح و ضبط
املرسحيات لتكون هادفة.
أما  اللجنــة التنظيميــة
فتقوم  برتتيــب االجتماعــات
الدورية والرحــات الخارجية
وتوزيع وترتيب الضيافة .

طالب المنح في صورة تذركاية مع الداود بمعرض تراث الشعوب

لجنة المصلى
وترشف لجنــة املصىل عىل
الحلقات القرآنية ومتابعة توفري
الكتب واملصاحف واألذان واإلقامة
للصلوات الخمس وتنظيم جوالت

تنبيه عىل إقامة الصالة والتنسيق
عــى نظافة املصليــات وتنظيم
الكلمــات التوجيهية بعد الصالة
والتدريب عىل الربامج الرشعية.

العقالء :يتم مساواة طالب المنحة
الخارجية بالمواطن السعودي
من جانبه  أكد عميد شــؤون الطالب الدكتور عيل العقالء
بأنه يتم مســاواة طالب املنحة الخارجية باملواطن السعودي
وأن آلية اختيار طالب املنحة تأتي بعد رفع الطلب من الجامعة
إىل وزارة التعليــم ومن ثم املوافقة الخارجية وبعدها يتم طلب
تأشرية خارجية ،حسب اللوائح واألنظمة فالجامعة توفر كافة
الخدمات لهم وال يحق لهم العمل خارجها وهناك إدارة بالعمادة
تعتني بمتابعتهم وتطوير قدراتهم.

جانب من مباني إسكان طالب المنح

أحد طالب المنح مستغ ً
ال وقت الفراغ بالقراءة

صحيفة
جامعة
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الرئيس التنفيذي لقوافل لطب األسنان :نستعد بتدريب مهني لخدمة المجتمع

خالل ثمانية أعوام  ..قوافل «طب األسنان» تجوب  20مدينة
داخل المملكة وخارجها
حوار :عبدالرحمن الفنيخ

"قوافــل طــب األســنان"
خدمات مجتمعيــة تقدمها كلية
طب األســنان بجامعة القصيم
وهي بقيادة طلبتها وارشاف من

عرفنا عىل نفسك ؟
انيــس عدنان ايشــان ،
عمري  ٢٤سنة  ،من اهايل طيبة
الطيبة  ،طالب بالسنه الخامسه
واألخريه بكلية طب االســنان
بجامعــة القصيــم والرئيس
التنفيــذي لربنامج قوافل طب
االسنان التطوعية
ماهــي قوافــل طــب
االسنان وكيف انضممت لها؟
برنامج يهــدف اىل الرقي
بالحالــة الصحيــة للمجتمع،
وتمكني املستفيدين من خدمات
افضل يف مجال طب االســنان
ونرش مفهــوم التطــوع بني
طــاب وطالبــات كلية طب
االسنان ،نشأت فكرة الربنامج
لتقديم خدمات صحيه عالجية
وتثقيفيــه ألهــايل املحافظات
والقرى النائيةالبعيدة عن مركز
املدينةلصعوبــة وصولهم لها،
وباإلضافةالرتفاع تكلفة عالج
طب االسنان.
ابتدأت رحلة قوافل مع اول
مشاركه يل فالســنة الدراسية
االوىل عام  ٢٠١٤بقافلة اقيمت
يف منطقــة املدينة املنورة .حيث
كانــت تجربة ثريــه جعلتني
اشعر بفضل التطوع ومساعدة
املحتاجني وشــاركت حتى االن
 11مشــاركة تطوعية متتالية
خالل  ٥سنوات.
ماهــي آليتهــا وآليــة
االنضمام لها ؟
يتكون الربنامج من رئيس
مجلس إدارة وهو الدكتور ظافر
االسمري عميد كلية طب االسنان
ومدير تنفيذي يتم اختياره من
قبل رئيس املجلس سنويا بحيث
يسمح للمدير التنفيذي بتشكيل
مجلــس تنفيــذي يتكون من
نائب ووحدة تســجيل ووحدة
التصاميــم والطباعة ووحدة
الجــودة والتطويــر ووحدة
التموين الطبــي ووحدة مالية
والوحدة اإلعالمية.
آليــة االنضمام تكون تحت
رشوط ومعايري محددة من قبل
مجلس اإلدارة وتكون االولوية
لطالب وطالبات السنة الخامسة

عميدها ،تجــوب املناطق النائية
حول اململكــة وخارجها وتقدم
الخدمــات الطبية من قبل الطلبة
وبدعم الجامعة إىل صقل موهبة
وصناعة شــخصية الطالب وفق
تدريب عميل مســتمر تزيد من

والرابعــة حتى الســنة االوىل
وتعتمد ايضا عىل السريةالذاتية
من قبل املتطوع املتقدم للقافلة،
بحيث يتم فرز وتقييم املشاركني
واملشــاركات من قبــل وحدة
التسجيل ثم ارسال اشعار قبول
باملشاركة.
القوافــل ،كيــف أفادت
املجتمع ؟
الرقي بمستوى صحة الفم
واألسنان وتقديم خدمات طب
األســنان العالجية لكل محتاج
وتوعية املجتمع بأهمية الحفاظ
عىل صحة الفم واألسنان.
متى بــدأت القوافل وكم
أجمايل املستفيدين منها؟
ابتدأ برنامج قوافل يف عام
 ٢٠١٢وبلغ عدد املســتفيدين
من الربنامــج اكثرمن ٣٠الف
مســتفيد عىل الجانب العالجي
والتثقيفي.
كم عدد القوافل التي
أقيمت وأين؟
اقيم  ٢٠قافلة تطوعيه
داخل اململكة وخارجها عىل
النحو االتي :كحلة  -ضليع
رشيد االوىل  -املدرج  -دخنة
 الصليبية  -الدليمية االوىل -قافلة السودان الدولية  -الثمد
(شمال املدينة املنورة)  -الذيبية
 القوارة  -رضية  -عقلةالصقور االوىل  -رشي االوىل -
قبة  -رشي الثانية  -الدليمية
الثانية  -ضليع رشيد الثانية -
الفويلق  -عقلة الصقور الثانية
كيف تصقل القافلة
مواهبكم؟
القافلة بها الكثري
من اللجــان املختلفة
التــي نقــوم بها ،
بمختلــف املجاالت
منها العالقات العامة
ومهــارات التواصل
مع الجهات املختلفة
والتعامــل مع
ا ملر ىض

خــرة الطبيب الطالــب ،وتعد
هذه القافلة هي األوىل من نوعها
عىل مســتوى الجامعات والتي
تســتعد لضخ األطباء يف سوق
العمل لدفع عجلة التنمية ورحلة
توطني املهن وفق رؤية . 2030

اإلســـــــــــــــــــم :أنيس عدنان ايشان
الــكــــــلــــــــيـــــة :طب األسنان
الرئيس التنفيذي لربنامج قوافل
طب األسنان التطوعية

وأهايل القرى بمختلف عاداتهم
وأعمارهــم  ،وايضــا إدارة و
تشــغيل العيــادات والعمل يف
لجنــة التموين الطبــي التي
تُ ِ
كسب الطالب الخربة يف معرفة
االدوات الطبيــة يف بدايــات
دراســتهم يف الكلية باإلضافة
اىل مساعدة االطباء يف العيادات
املوجــودة يف القوافل واالمور
التقنيــة والتصاميــم املختلفة
للربنامــج  ،وتثقيف الطالب يف
املدارس و يف مركز إقامة القافلة
ماهــي الخدمــات التي
تقدمها القافلة؟
* خدمــات توعويــة
وتثقيفية:
 -١توعية املرىض عن أهمية
أمراض الفم واألســنان ومدى
انتشارها.
 -٢تصحيــح العــادات
الغذائيــة املؤثــرة ســلبا ً عىل
األسنان.
 -٣االهتمــام بالصحــة
املدرســية من خالل الفحص
والتوعية التثقيفية لصحة الفم
واألســنان وتدريــب املعلمني
لتعزيز صحة الفم لدى الطالب.
* خدمــات عالجية :يقوم
برنامج قوافــل بتقديم خدمات
عالجيــة مجانية بعــدد من
التخصصــات بطب االســنان
ومنها  :الحشوات  -عالج اللثة -
الجراحة  -وطب اسنان االطفال
 عالج العصبنظرتك املستقبلية
لطب االســنان
باململكة؟
الجيل الحايل
يتميّــز بحــب
العمل والتطوير
سواء كان بشكل
شــخيص من
درجــات علميّة
أو مجتمعــي مــن
تثقيف وتوعية لالرتقاء
باملجتمع .
وجود هذه
ا لصفا ت

بني الطلبــة يبرش بمســتقبل
مــرف وخاصة عــى صحة
املجتمع.
فطب األسنان مهنة تهدف
اىل زيادة وعي املجتمع ممايؤدي
ملجتمع صحي وسليم ،ذلك يرفع
انتاجية البلد عىل جميع األصعدة.
كيف ســاعدتكم أنشطة
الجامعة يف إبراز جهودكم؟
ســاهمت االجتماعــات
الالصفية بمعرفة شــخصيات
كل منا وإعطاءه مايناسب ميوله
خارج إطار الجهد الدرايس ،ذلك
مما زاد نشــاطنا الذي اتضح
يف مجهودنا وعملنــا الطالبي

املتكامل لتقديم هذه الخدمة عىل
أكمل وجه.
كلمة أخرية؟
يرسنــي أن أقدم شــكري
ملعايل مدير الجامعــة الدكتور
عبدالرحمــن الــداوود عىل ما
تحقق من نجاحات ،وما حصلت
عليــه الجامعة مــن إنجازات،
وذلك كنتيجــة طبيعية ملا بُذل
من جهد ،وثمرة متوقعة ملا ُقدم
مــن عطاء وعمــل مخلص من
قِ بل جميــع العاملني يف الجامعة
واقدم شكري ايضا لعميد كلية
طب االســنان الدكتــور ظافر
االســمري عىل ثقتــه بأبنائه

الطالب والوقوف معنا جنبا اىل
جنب لتلبية متطلباتنا وتوفريها
عىل اكمل وجه .واشكر املجلس
االداري لربنامــج قوافــل هذا
العام وعىل رأســهم الزميل عيل
الجديعي  -وائل خميس  -مساعد
العزيري  -صالح الشــدوخي -
عبدالكريم املــوىس  -عبداملجيد
الربادي  -عبدالرحمن املرشــد
 صالــح الســدراني  .واخرياكل االحــرام والتقدير للمركز
االعالمــي بجامعة القصيم عىل
تواجدهــم الدائــم وجهودهم
املبذولــة لتغطية برنامج قوافل
طب االســنان ونتمنى لكم كل
التوفيق والنجاح
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عدسة الصحيفة

العدد  08 | 71رجب  25 | 1439مارس 2018

صحيفة
جامعة
القصيم

فعالية الرسم المخصصة لألطفال بحملة اليوم العالمي لطب األسنان بالبكريية
تصوي�ر :رائد السليمي

فحص البصر للزوار بحملة الجامعة توعية وصحة وت�ثقيف المقامة مؤخر ًا بعقلة الصقور
تصوي�ر :رائد السليمي

صور لألطفال الزوار بالفعاليات المصاحبة لليوم العالمي لطب األسنان بالنخيل مول
تصوي�ر :فهد الضويفري

ركن مرسم األطفال المصاحب لفعاليات حملة اليوم العالمي لطب األسنان بالرس
تصوي�ر :رائد السليمي

أحد منسوبي كلية العلوم الصحية بالرس يجرى فحص التربع بالدم خالل حملة التربع
تصوي�ر :رائد السليمي

زائر ياباني يطلع على منت ــج القص ــيم "الك ــليجا" خالل زيارته لجناح كلية الص ــيدلة بمـ ــؤتمر
تصوي�ر :علي الحربي
"دوفات" بدبي

صحيفة
جامعة
القصيم

األنشطة الطالبية

العدد  08 | 71رجب  25 | 1439مارس 2018

«كلية التصاميم» تنفذ ورشة عمل لطالباتها ..وتقيم
دورة لتنمية مهارات الخري�جات
فوزية التوي�جري

أقامت وحــدة خدمة املجتمع
بكليــة التصاميــم بحضور 34
خريجة وطالبة باملستويني السابع
والثامن ورشة عمل تخللها العديد
من األنشطة والتدريبات العملية
التي تعزز من معارف ومهارات
الخريجــات يف كيفيــة إقامــة
املشــاريع الصغرية واملتوسطة،
والقت استحسانهن ،باإلضافة إىل
تجاوبهن يف املشاركة بالتدريبات
العملية.
مــن ناحيــة أخــرى
أقامت  الوحدة ملتقــى بعنوان
"بمهارتــي أصنــع إبداعا ً بيدي
أخــدم مجتمعي" يف املتوســطة
األوىل بمركز الشقة بربيدة وذلك
يوم الثالثــاء املايض  3من رجب
1439هـ  ،والذي يهدف إىل نرش
ثقافة التصاميم واألعمال اليدوية
واالستفادة منها يف البيئة املنزلية
والحياة اليوميــة ،حيث احتوى
امللتقى محارضة تثقيفية بعنوان
القياسات الجسمية للمرأة تعرفت
من خاللها الحارضات عىل أنواع
القياسات الجســمية ومناسبتها
مع املالبس الجاهزة وكيفية عمل
الباترون بالقياسات الشخصية،
و قامت الطالبات بتفعيل أنشطة
تثقيفه متنوعة تخدم جميع فئات
املدرســة يف الساحة ،كما اشتملت
عىل ثالث أنشــطة تفاعلية وهي
الطــرق املثىل ألخذ القياســات
الشخصية والبطاقة اإلرشادية عىل
املالبس الجاهزة وطرق التعرف
عىل أنواع األقمشة ومالمسها ،كما

أتمت الطالبات سبع ورش داخل
فصول املدرســة منهــا "أصنع
مهارتي بيدي ،فــن الديكوباج،
فن التطريز ،فــن الديكوباج يف
تصميــم األزيــاء ،مهارتي بفن
النقش باألبرة" ،حيث هدفت إىل
خدمة طالبات املرحلة املتوســطة
وتعليمهن قيمة الفن الحريف وقد
لوحظ  إبــداع الطالبات املدربات
من خالل مجــاالت تخصصهن
يف تصميــم األزياء ،وتــم إعداد
امللتقــى بمجموعة مــن طالبات
قسم تصميم األزياء تحت إرشاف
الدكتورة شــراز عمار ،ومديرة
الوحدة األستاذة مشاعل الفايز.
من جهة أخــرى تقيم عمادة
شــؤون الطالب بالتعــاون مع
كلية التصاميــم بالجامعة دورة
تدريبية ملدة ثالثــة أيام بعنوان
"تنميــة مهــارات الخريجات يف
تصميم وإخراج املالبس" ،تقدمها
الدكتورة سوسن رزق والدكتورة
ألفت شــوقي محمد واألستاذة
مشاعل الفايز ،وذلك خالل الفرتة
من  9-11مــن رجب 1439هـ ،
بمبنى كلية التصاميم فرع النساء.
وتشــتمل الــدورة عىل عدة
محــاور مــن أهمهــا :تأهيل
الخريجات باملعــارف التعليمية
واملهارات الالزمــة للتعامل مع
املتغريات املســتمرة باألسواق،
وتنمية مهــارات تصميم األزياء
واملالبس الرتاثية بأشكال هندسية
يف مجال املرشوعــات الصغرية،
باإلضافــة إىل توظيف املخرجات
يف املشــاريع الناشئة واملتوسطة
لربطها بسوق العمل.

شيء هني

أ.د .فهد الضالع

رسالة إلى متقاعد
جانب من المعرض

منسوجات

«الهندسة» بطالً لكأس كلية الهندسة بعنيزة لكرة القدم
ن ّ
ظــم النــادي الطالبي يف
كلية الهندســة بمحافظة عنيزة
بجامعة القصيــم كأس "كلية
الهندســة بعنيزة" لكرة القدم
يف نسختها األوىل  ،والتي شارك
فيها طالب من شــتى أقســام
الكلية (املدنيــة  ،الكهربائية ،
وامليكانيكية) باإلضافة إىل فريق
مكون من أعضاء هيئة التدريس
بثمانية فرق  ،وقد لعب الدوري
بنظــام التصفيــات بالنقاط ،
واختتمــت البطولــة باملباراة
النهائيــة يوم الثالثــاء املوافق
 3مــن رجــب  1439بحضور
عميد الكلية الدكتور محمد فهد
الشارخ  ،ووكيل الكلية للشؤون
التعليميــة الدكتور عبدالرحمن
إبراهيم العطيــة وأعضاء هيئة
التدريس وعدد من طالب الكلية
بتتويج فريق الهندســة املدنية
خال من
بكأس البطولة بسجل
ٍ
الهزائم ،وقد شــارك بالبطولة
 8أندية وهــم  3أفرقه مدني و
 3ميكانيــكا و  1كهرب و  1من

خالل تسليم الكأس

أعضاء هيئة التدريس فيما حقق
لقب الهداف الطالــب إبراهيم
البسام.
وقــد أقيمــت البطولة يف
الصالــة الرياضية بمتوســطة
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عبداللــه بن مســعود بعنيزة ،
تفعيال ً للرشاكــة املجتمعية بني
الكلية وكافة القطاعات األخرى
إذ كان هذا التعــاون مع نادي
الحي بمتوسطة ابن مسعود.

وتسعى الكلية ممثلة بالنادي
الطالبــي إىل تفعيل األنشــطة
يف جميع املجاالت ما يســهم يف
التواصل بــن طالبها وتطوير
مهاراتهم يف مجاالت عدة.

يف ريعان الشباب ..ومع كل شــعاع من شموس الصباح ..تبادله بروح
من شــموس العطاء  ..وذات صباح تتلقى مرسوما موسوما برتشيحك
لتكون ضمن منسوبي الجامعة – حيث هو اختيارك األمثل ثم بدأت رحلة
العطاء  ..ففي صباح اليوم التايل تقف بني الصفوف لتستكمل إجراءات
املبارشة ..ويســعى بك اشتياقك لالنتســاب للرصح الجميل أن تنهي
اشــراطات العمل ..لتعود يف املساء إىل والديك وتطبع بني عينيهما قبلة
الشكر واملسؤولية حيث أمسيت موظفا يف الجامعة ..
ومع إرشاقة الشــمس كانت روحك أكثر إرشاقا ..يف مكتبك يف الجامعة
..تبتسم لهذا وتقف مع ذاك ..وتستمع لذلك ..وتتناغم مع الجميع مؤديا
رسالة العطاء وأمانة املؤمن تجاه كل يشء يف الجامعة ..
ولم تزل كذلك يف صباحك ومسائك  ..ويف أوقات الرخا تنساب كاملاء عطاء
وبذال ..ويف أوقات الشــدة حزم وبذل وصدق وتفان وجذوة مشتعلة ال
تخبو وال تعرف الكسل والســلبية ..حتى صارت الجامعة جزءا منك ال
تكاد تعيش بعيدا عنها إال ويردك الشوق إىل أحضانها مرة أخرى ..فهي
كاألم الحانيــة أنجبت ثم رعت وصربت عىل وليدها من حيث كان معيدا
أو مبتدئا بالعمل فلم تزل تعطيك من روحها ماء الشــباب فبلغت أشدك
حيث رصت األستاذ الدكتور واملهندس املاهر واملوظف الخبري ..فبادلتها
الرب والوفاء فأعطيتها جميل املواقف ..وجزيل األوقات ..ولم تزل كذلك
عرب السنني ..
إذا تم يشء بدا نقصه  ..ترقب زواال إذا قيل تم ..
إنها قصة القمر  ..ترى القمر يف حمرة الشفق..اليكاد يرى بالعني املجردة
..فينمو ويزداد رونقا وجالال ..حتى إذا بلغ اإلبدار..واستكمل واستدار
..يأرس األبصار ..ويمأل القلوب إلهاما وجماال ..حتى رست بنوره أبيات
الوالهني من العشاق إذ يتســامرون ..وبعد اإلبدار يتناقص ..وال يزال
..حتى عاد كالعرجون القديم ..اليكاد يــرى ..إنها قصة القمر ..قصة
العشب األخرض ..قصة االنسان ..قصة الحياة ..
أيها املتقاعد الكريم ..كأن للجامعــة حديث يجول يف ذكراك فيقول " :
لطاملا كنت هنا ..وأبدعت وأعطيت وأغدقت ..لك يف روحي كل يوم إرشاقة
..ويف ممراتي آالف الخطــوات ..ويف قيعان قلوب األجيال من تالميذي
وأبنائي سبائك الذهب ..نعم إنها كلماتك الصادقة حني تودعها األجيال
عرب الســنني ناصحا ومربيا  ..يا صانع النجاح ..لن أنىس حضورك إيل
حيث ال يراك إال الله تحت جنح الظالم لتشعل إضاءة مكتبك وتشعل معه
النور يف قلوب اآلخرين ..كن واثقا أن كل أثر جميل سيبقى يلهج باسمك
شكرا وذكرا..
ياصانع الجيل ..وأنا أبلل خطوات الوداع بالدموع ..حيث تستقل بحياتك
وعطاءاتــك فكل عزائي يف وداعك هو ثقتي بوفائك ..ألنك ســتظل ابن
الجامعة البار بكل عمل رشيف كريم يعجب الناظرين ..وســيبقى حبل
الوصل بيننا ممدودا ..حيث تناقش رسالة هنا ..أو تكون مستشارا هناك
..أو عرب أي منفذ يأذن يل بعطائك املستمر ..
ياصانع النجاح  ..ســام عليك وعىل كل لؤلؤة رصعت بها راية وطنك
.فتظل تربق باسمك ..

وكيل عمادة شوون الطالب
@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa
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تفاعالً مع اليوم العاشر لصحة الفم العالمي

أكرث من  4384مستفيد من حمالت طب األسنان خالل يومني بعدد من المحافظات

الحملة بالبكريية مول

أقامــت كلية طب األســنان
بالجامعة اليــوم العارش لصحة
الفــم بالتزامن مع اليــوم العاملي
لصحة الفم واألســبوع الخليجي
املوحــد ،لتعزيز صحة األســنان
خــال يوميالخميــس والجمعة
 5-6من رجب 1439هـ ،وذلك يف
إطــار جهودها لتعزيز صحة الفم
واألســنان باملنطقة وتحت رعاية
معايل األستاذ الدكتور عبد الرحمن
الداودمدير الجامعة  ،يف ستة مراكز
تجارية بعدد من محافظات املنطقة
ففي مدينة بريدة انطلقت بالعثيم
مول والنخيل بــازا اما يف مدينة
عنيزة فكانت يف عنيزة مولو العثيم
مول ويف الــرس انطلقت بالواحة
مول والبكريية مول واســتمرت
الفعاليات عىل مــدى اليومني من
الســاعة الرابعة عــرا ً وحتى
العارشة مساءاً.
حيث اســتفاد مــن الحملة
 4384مستفيدا ً ومستفيدة ،منها
 655مستفيد من تطبيق الفلورايد،
والفحص ،باإلضافــة اىل 3729
مستفيدا ً من التثقيف ،كما أستفاد
منالحملة بمعــرض العثيم مول

بربيدة  2220مستفيد ،واستفاد من
معرض النخيل مول بربيدة 446
شخص ،بينما استفاد من املعرض
بمجمع العثيم مول بمحافظة عنيزة
 642مستفيد ،باإلضافة اىل املعرض
املقام بمجمع عنيزة مول أستفاد منه
 513مستفيد ،ويف املعرض املقام
بمجمع البكريية مــول بمحافظة
البكريية ،بلغ عدداملستفيدين 103
مستفيد ،بينما حقق املعرض املنفذ
بمحافظة الرس بمجمع الواحة مول
 460مستفيدا ً ومستفيدة.
الدكتور ظافر األسمري عميد
كلية طب األسنان قال أن يوم صحة
الفم العارش تضمن فعاليات متنوعة
اشــتملت عىل حملة توعية مكثفة
ألهمية العناية بصحة الفمواألسنان
من خالل عــرض مجموعة كبرية
من امللصقات واملطويات التوعوية
باإلضافة إىل نقاط التوعية املبارشة
ألفــراد املجتمع كما تم الكشــف
وتطبيــق مادةالفلورايد لألطفال
وإعطائهم بعــض الهدايا العينية
التي تحفزهم عىل االعتناء بصحة
الفم و األسنان.
وأضــاف "األســمري" أن

قامت كلية العلــوم واآلداب
بمحافظــة األســياح بالجامعة
بالتعاون مع عمادة خدمة املجتمع
حملة توعوية "ألجلــك" يف بلدة
قبة بقيادة وكيلة الكلية الدكتورة
هدى الغفيص ومشاركة عدد من
األســاتذة والطالبات وذلك صباح
يوم الثالثاء املــايض  3من رجب
1439هـ   ،حيث اشتملت الحملة
عىل برامج متعددة تتضمن دورات
وأركان األنامــل املبدعة واألرسة
واالستشارات النفسية والتعريف
باألقســام العلميــة وتضمنــت
مرسحية أين نحن من  الخرافات
يف حياتنا .
وقد بدأت الفعاليات بتالوة من
القرآن الكريم ثم بكلمة افتتاحية
من مرشفة وحــدة خدمة املجتمع
الدكتورة حنان محمد أحمد ومن
ثم تقديم طالبات قسم الدراسات
دورتني األوىل خاصــة باملعلمات
تحت عنوان "مهــارات االتصال

الفعال" قدمتهــا الدكتورة هدى
الغفيص وأخرى للطالبات بعنوان
"فن التواصل الفعــال" قدمتها
األستاذة تغريد الشمري ،وتواصل
الربنامــج بالتعريف باألقســام
العلمية حيث اســتأنفت الحملة
فعالياتها يف الفرتة الثانية بدار أم
عمار لتحفيظ القرآن بثالث دورات
األوىل بعنــوان "هــل أنت مؤثر"
ألقتها األســتاذة تغريد الشمري
وأخرى بعنــوان "نجاحي هدف
حياتي" قدمتها األستاذة ميمونة
الحربي ولقاء لألمهــات بعنوان
"األمان األرسي".
واختتمت فعاليــات الحملة
بكلمــة للدكتــورة "الغفيص"
قدمت فيها شكرها إلدارة الجامعة
وعمادة خدمة املجتمع عىل دعمهم
ملثل هذه الحمالت وملحافظ األسياح
عــى تعاونه الدائم مع مناشــط
الكلية وكذلك مديــرة ثانوية قبة
ومنسوباتها عىل التنظيم.

الحملة بالنخيل مول بريدة

الحملة بالبكريية مول

الحملة بالواحة مول الرس

جميع الفعاليات بمشــاركة طالب
وطالبــات الكليــة وتحت إرشاف
نخبة من أعضــاء هيئة التدريس
بالكلية ،مؤكدا ً أن أيام صحة الفم
التي تنظمها الكلية سنويا ً تأتي يف
إطار سياسة الكلية لتعزيز صحة
الفم و األسنان باملنطقة عىل مدار
العام و التي تشــمل أيضا ً زيارات
ميدانية للمدارس و وحدات الرعاية
األوليةو دور املســنني ومستشفى
األورام وتنظيم قوافل طب األسنان
التطوعية.
ّ
وبي الدكتور األســمري أن

هذا اليوم يتم األحتفال به ســنويا ً
يف يــوم  20مارس عىل مســتوى
العالم ،ويتــم إطالقه بهدف زيادة
الوعي العاملــي بالقضايا املتعلقة
بالصحةالفموية وأهمية نظافة الفم
حتى تتمكن الحكومات والجمعيات
الصحية وعامــة الناس من العمل
معا ً لتحقيق الهدف املنشــود من
هذا اليــوم وهو أن يكــون الفم
صحيوخايل من األمراض وأن يتمتع
الفرد بحياة سعيدة و ينظم االتحاد
العاملي لطب األسنان يف هذا اليوم
عدة حمالت لألسنان يف جميع أنحاء

الحملة بالواحة مول الرس

العالم بأكثر من 130بلد ،.وتشري
اإلحصائيات إىل أن نســبة 90%
ســكان العالم يعانون من أمراض
الفم يف حياتهــم ،وكثري من الناس
يهملون هذه األمراض.
وأوضح "األسمري" أن مثل
تلــك الحمالت هي بــاب للعطاء
وما تحملــه الكلية عىل عاتقها من
خدمــة املجتمع ،والتــي تٌعد أحد
الركائز األساســية للجامعة بعد
التعليموالبحــث العلمــي ،وهذه
الحملة قدمــت خدماتها العالجية
التخصصيه و التوعوية والتثقيفية

«قبة» تستضيف فعاليات حملة كلية العلوم واآلداب «ألجـــلــك» بـاألسياح

لخدمة املجتمع يف طب األســنان،
مٌبينا ً أن الربنامج ســار وفق خطة
مسبقةوتنســيق تام مع الجهات
الحكوميــة املختصــة ،واملوالت
باملنطقة.
وأكد أن الكلية أسندت لطالبها
إدارة الحملــة ،وذلك لغرس روح
القيادة وتحمل املســؤولية وحب
العمل التطوعي يف نفوسهم،و أن ما
ملسه فيهم من عمل احرتافيومتميز
يدعو لإلشــادة بهم والفخر بهذه
الكوكبة املتميزة من طالب وطالبات
الجامعة بكلية طب األسنان.

ركن الحملة
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اﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺜﺎ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺑﻴﺔ

ﻧﺤﻮ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺘﻤﻴﺰ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ 2020

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻧﺎﻣﺞ
اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺜﻘﻒ :
اﻟﺪور اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ
اﻟﺪور اﺘﻤﻌﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ
اﻟﺪور اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ
اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ :
ﻣﻬﺎرات اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
أﺳﺎﻟﻴﺐ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ

اﻧﻄﻼﻗ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺑﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﺘﻤﻌﻲ وﺗﺄﻫﻴﻞ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺒﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ  ،2020وﻟﺘﻔﻌﻴﻞ رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ  2030ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ وﻃﻦ ﻃﻤﻮح وﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺴﺆول ﺗﺄﺗﻲ
وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺑﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎدرات وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﻨﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ واﻟﻘﻴﺎدات ا¯ﻛﺎدﳝﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎªﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺜﺎ¨ ﳌﻌﻠﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ " ﻧﺤﻮ
ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ  " 2020ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ،وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﳋات واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺑﻮﻳﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﲟﺴﺘﻮى أداﺋﻬﻢ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳ´ ﻋﻠﻤﻴﺔ
وﲢﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ أﻛﺎدﳝﻴﲔ اﺎﻻت اﻟﺑﻮﻳﺔ ا»ﺘﻠﻔﺔ
وﻟﺬا ﻳﺄﺗﻲ دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﺑﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻠﻚ اﻟﺮؤﻳﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮون ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﺗﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪ Æﻋﻦ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺟﻌﻞ ا¯ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
أﺳﺎﻟﻴﺐ أﻛ Éﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮاﻛﺐ ﻋﻘﻮل اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺘﻤﻊ واﻟﻮﻃﻦ

اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ :
ﻣﻬﺎرات اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ
دﻣﺞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ :
اﳌﻌﻠﻤﻮن  ا دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
اﳌﻌﻠﻤﻮن  إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻨﻴﺰة
اﳌﻌﻠﻤﻮن  إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﻜﻳﺔ
اﳌﻌﻠﻤﺎت  ا دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

ﺧﻼل اﻟﻔة :
 ١٢-١٠رﺟﺐ ١٤٣٩ﻫـ
 ٢٩-٢٧ﻣﺎرس ٢٠١٨م
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺎﳌﻠﻴﺪاء  -ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺑﻴﺔ
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تطبيق تيليجرام بات يملك  200مليون
مستخدم نشط شهري ًا
بعد عامني تقريبا ً من إكمال
املئة مليون االوىل أعلنت تيليجرام
اليوم ان تطبيق املراسلة الخاص
بهــا بات يملك أكثــر من 200
مليون مستخدم شــهريا ً حيث
اســتطاع التطبيق جذب مليون
شخص يف الثالثني يوما ً األخرية.
الرشكــة كانــت فخــورة
وهي تعلن عن مثــل هذا الرقم
وعــزت الفضل للمســتخدمني
ولكونهــا اول تطبيق مراســلة
يطــرح طريقة التشــفري اآلمن

 end-to-endمــع التأكيــد
بأنها كرشكــة ومنذ انطالقها يف
 2013لم تكشف عن اي بيانات
للمستخدمني.
إذا ً احتــاج التطبيــق إىل 5
ســنوات تقريبا ً لجــذب 200
مليون مستخدم وهو وقت طويل
نسبيا ً إىل أنه يؤكد إستمرار نمو
التطبيق وإيمان الناس به كأحد
أهم تطبيقات الدردشــة حاليا ً
والتــي تقدم خدمــات متكاملة
مثل املكاملات والقنوات وغريها.

انستغرام تخترب ميزة إعادة مشاركة المحتوى
دون الحاجة لتطبيقات خارجية
قــد ال تكــون مميــزات
ســناب شــات هــي الوحيدة
التــي تتطلع إليها انســتجرام
لنســخها يف تطبيقهــا ،حيث
تخترب الرشكة حاليًا نسخ ميزة
 Twitter-tweetالخاصــة
بتويــر يف تطبيقها وتحديدًا يف
قصص انســتجرام ،حيث أكد
متحدث باســم الرشكــة ملوقع
 TechCrunchأنهــا تعمــل
بالفعل عىل مثل هذه امليزة ويتم
اختبارهــا حاليًا مع عدد محدد
من املستخدمني.
يف حــن أن هــذه امليــزة
متوفــرة يف عــدد كبــر من
تطبيقات انســتجرام والتابعة
كل من
ألطراف خارجيــة مثل ٍ
تطبيــق  Regramو Media
 Repost for Instagramو
،Repost for Instagram
إىل أنهــا لم تشــق طريقها إىل
التطبيق الرســمي ،عمومً ا فيما
يخص هــذه امليــزة املنتظرة،
ستُتيح للمســتخدمني تضمني

صور  Instagramعامة داخل
قســم “القصص” يف التطبيق،
بمعنى آخر إعادة نرش املشاركة
عــى الخالصة الخاصــة بهم
كطريقة للمشاركة مع املتابعني
داخل قصصهم.
مــع دعها إمكانيــة تغيري
التصميــم ونقــل وتحجيــم
املشــاركة وحتــى إضافــة
تعليقات أو صور باســتخدام
األدوات اإلبداعية يف انستجرام،
كما وســتتيح للمســتخدمني

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺒﻮع

اختيــار عدم الســماح بوضع
مشاركات انســتجرام الخاصة
بهم يف االعداد الجديد quote-
 Storiedيف انستجرام.

أخريًا أشــارت الرشكة بأن
ليس هناك جدول زمني محدد
حول موعد طرح هــذه امليزة
للجميع ،أو حتــى زيادة عدد
املستخدمني الخاضعني لعملية
اختبار هذه امليــزة ،ولكن من
املتوقع جــدًا أن نراها متاحة
عاجل وليس ً
ً
آجل.
للجميع

صحيفة
جامعة
القصيم

محلل  Digitimesيتحدث عن الجيل الجديد
من هواتف أبل وخليفة آيفون X

وفقا ً لـــ  Luke Linكبري
املحللني ملوقع  Digitimesومن
خالل متابعته لسالسل التوريد
لهواتف آيفون.
فإنــه يؤكــد أن خليفــة
هاتف آيفون  Xسيأتي بشاشة
 OLEDســيبلغ حجمها تقريبا ً
 5.85بوصة ،واستشــهد Lin
بمعلومــات مــن مجموعات
التوريد ألبل تشري إىل أن إجمايل
مواد التصنيــع للهاتف الجديد
ستقل بنســبة  %10عن هاتف

آيفون  ،Xحيث ان تكلفة اجمايل
املواد يف هاتــف آيفون  Xبلغت
 400دوالر أمريكــي تقريبا ً يف
عام .2017
وقد صنف اتجــاه الجيل
الجديد من هواتف آيفون حسب
حجم الشاشــة ،حيث ستأتي
املجموعة الجديــدة يف أكثر من
نموذج ،األول بحجم  5.85بوصة
مع شاشة  OLEDوسوف تكون
األرخص ،باإلضافــة إىل هاتف
يف الوســط بحجم شاشة 6.1

بوصة من نوع  LCDويعتقد أنه
سيأتي بمساحة أكرب من الذاكرة
العشــوائية ،ويف األخري الهاتف
األعىل يف هذه السلسلة وسيكون
بحجم شاشة  6.45بوصة من
نوع  OLEDولــم يتم ذكر أي
تفاصيل عن نتوء الشاشة ،وعىل
األرجح ســوف تعتمد أبل عىل
التمييــز يف إعدادات وإمكانيات
الكامريا مابــن الهواتف الثالثة
بجانب املساحة والذاكرة ونوع
الشاشة.

 GOOGLEتقدم طريقة جديدة لالشرتاك
في المواقع اإلخبارية

سكايب ُتضيف الدعم لخدمتي

 TripAdvisorو StubHub

حصلت خدمة مكالمات الفيديو
والدردشة مع األصدقاء سكايب
“ ”Skypeمن مايكروسوفت على
تحديث جديد يدعم كافة منصات
التشغيل “ويندوز  ،10ماك ،أندرويد،
 ،”iOSوفي هذا التحديث تم دمج
خدمتي  TripAdvisorو  StubHubفي
قائمة الوظائف اإلضافة.

أعلنــت قوقل عــن ميزة
جديدة تحمل إسم Subscribe
 with Googleاالشــراك مع
قوقل وهي ميزة ســتجعل من
طريقــة االشــراك يف مواقع
االنرتنت االخبارية مثل الصحف
والتطبيقات سهلة جداً.
يف الوقــت الراهن اذا كنت
مشرتكا ً يف احد املواقع االخبارية
يجب عليك ادخال اسمك واسم
املســتخدم و وااليميــل كلمة
املرور وربما بطاقــة االئتمان
الخاصة بك لتأكيد اشرتاكك كل
مرة ولكن فكرة قوقل الجديدة
تخترص كل هذا يف خطوة واحدة

هي تسجيل الدخول بحسابك يف
قوقل .
بالتعاون مع الرشكاء بات
هناك طريقة اشــراك جديدة
من قوقل  ،فقط اضغط اشرتاك
مع قوقل وسيتم إدارة كل يشء
مبارشة وحتى عملية الدفع ستتم
بواســطة الخدمات املوجودة يف
حساب قوقل الخاص بك .
إذا ً طاملــا قمت بتســجيل
الدخــول يف حســاب قوقــل
ستتمتع بكل اشرتاكاتك مبارشة
وســتقوم قوقــل بتخصيص
االخبار للمواقع التي اشــركت
فيها كنوع من االفضلية وحتى

ترتيــب تلك املواقــع يف نتائج
البحث سيتقدم .
الخدمة متوفرة يف الواليات
املتحــدة والربازيــل واململكة
املتحدة وأســراليا واملكسيك
وفرنسا مع وعد بالتوسع الحقا ً
لـ  18دولة وطبعا ً البداية مع
صحف مثل The New York
 Timesو The Washington
 Postو Financial Times
و  The Telegraphولكــن
قوقل تعد باملزيــد ألنها تعقد
مجموعــات عمل مع  60وكالة
أنباء قد تكون جاهزة لالنضمام
لهذه الخدمة قريباً.

صحيفة
جامعة
القصيم
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كيف س ُتغري الطباعة ثالثية األبعاد من صناعة
السيارات كما نعرفها اليوم ؟
الســيارات ،والصناعــات
ا ُملغذية لها ،واحــدة من أضخم
الصناعات الثقيلــة عامليا ،ومن
أكثرهــا تكلفة كذلــك من حيث
إقتصاديــات تشــغيلها .ولكن
ا ُملســتقبل القريــب ُربما يحمل
تغيــرات إيجابية كبــرة لتلك
الصناعة العمالقة مُتمثلة يف آفاق
جديدة تفتحهــا تقنيات الطباعة
ثالثية األبعاد.
بعــد أن توســعت الطباعة
ثالثية األبعاد ا ُملوجهة بالكمبيوتر
يف مجاالت عديدة ،إتجهت رشكات
كثرية اىل التوسع يف إستخدام تلك
التقنيات الحديثــة بهدف جعل
بعض الصناعات التقليدية ال ُكربى
أكثر كفاءة ،أكثر دقة ،وربما أقل
تكلفة مما كانت عليه .من بني
تلك الــركات رشكة تحمل
إســم Divergent 3D
والتي قدمت فروضا حول
إستخدام الطباعة ثالثية
األبعاد يف إنتــاج أجزاء
وقطع غيار السيارات من
خالل طابعــات عمالقة
ثالثية األبعاد تســتخدم
مواد معدنية خفيفة الوزن
مثل األلومنيــوم أو ألياف
الكربون.
نظريــا ،وفقا ملــا طرحته
الرشكة ،فــإن املصانع العمالقة
التي تعتمد رشكات الســيارات

حاليــا عليها يف إنتــاج مكونات
السيارات يُمكن اإلستعاضة عنها
بمصنع يحتــوي عىل  ١٦طابعة
عمالقــة ثالثية األبعــاد ،بتكلفة
تُقدر بمليــون دوالر لكل طابعة،
ويستطيع مصنع يحتوي عىل تلك
الطابعات اإلنتاج بقدرة تبلغ ١٠
آالف سيارة سنويا.
ولكن األهم يف الواقع ليس فقط
خفض التكلفــة أو توحيد عملية
إنتاج الســيارات يف مكان واحد،
ولكن األهم هو املرونــة الهائلة
التي توفرها تلك الطابعات
والتي تعمل

بطريقة تختلف تماما عن الطريقة
الحالية التي يتم بها إنتاج أجزاء
الســيارات املعدنية والتي تعتمد
عىل عمل قوالب مجسمات معدنية
مكلفــة للغاية يتم إســتخدامها
إلنتاج كميات كبــرة من أجزاء
السيارات.
بدأت رشكات سيارات ُكربى
بالفعــل من اإلســتفادة من تلك
املرونة التي تٌقدمهــا الطابعات
ثالثية األبعاد ،بما يُنبأ بعرص جديد
تُقبل عليه صناعة السيارات .بدأت
رشكة “بورشة – ”Prosche
يف إســتخدام

الطابعات ثالثيــة األبعاد يف إنتاج
قطع الغيار لسياراتها الكالسيكية
القديمة ،والتي لم يعد من املمكن
عمليا إنتاج قطع غيار لها بكميات
كبرية يف مصانع الرشكة التقليدية،
نظرا لعدم جدوى ذلك إقتصاديا
وعمليا .نجحت “بورشة” فعليا اىل
اليوم يف إنتاج  ٨قطع غيار لم تكن
متوفرة من قبل بتلك الطريقة ،و
تنوي التوســع يف إعادة طرح ٢٠
قطعة أخرى بنفس التقنية.
إســتخدمت رشكة “بوجاتي
–  Bugatiطابعــات معدنيــة
ثالثية األبعــاد يف إنتــاج ألواح
املكابح الخاصة بسيارتها األحدث
 ،Chironمن مادة التيتانيوم ،بعد
أن نجحت يف خفض وزن املكابح
اىل النصف من خالل إستخدام
الطباعة ثالثية األبعاد كبديل
عــن القوالــب املعدنيــة
التطبيقيــة يف صناعة تلك
املكابح.
ربمــا ال تــزال تلك
املحاوالت معزولة نسبيا،
ولكن املستقبل – ال شك –
سيحمل الكثري من التوسع
يف إستخدام الطباعة ثالثية
األبعاد يف صناعــة مكونات
وقطــع غيار الســيارات نظرا
ملا تُقدمه تلــك التقنية من فوائد
ومميــزات هائلة لتلــك الصناعة
الضخمة واملكلفة يف نفس الوقت.

دراسة :األجهزة اإللكرتونية أحد مسببات األرق
إن كنت تستيقظ طوال
الليل من األرق فإن
دراسة حديثة كشفت
عن أحد أسباب ذلك
ففــي دراســة أجرتهــا
مؤسســة ســليب هيلــث عام
 ،2017وصلــت إىل أن  4من
أصــل كل  ،10أو نحــو 7.4
مليون شــخص يف أســراليا،
يعانون من قلة النوم.
وأرجعــت الدراســة أن
األطــوال املوجيــة الزرقاء،
املنبعثــة مــن األجهــزة
اإللكرتونيــة ،الجوالة وأجهزة
الكومبيوتــر والتلفزيــون،
هي الســبب يف تعزيز اليقظة،
وبالتايل الســهر واألرق ،وذلك
وفقــا لصحيفة «ديــي ميل»
الربيطانية.
ونقلــت الصحيفــة عــن
الطبيبــة كارمن هارنغتون أنه
عند النوم ،يتم إرســال رسالة
إىل الجــزء الخلفي من الدماغ،
ليبــدأ بإنتاج هرمــون النمو

الذي يســمى امليالتونني ،وال
يمكن إنتاج هــذا الهرمون يف
الضوء.
وشــبهت هارنغتــون هذا
الهرمــون بدراكــوال مصاص
الدمــاء ،فهو ينتــج يف الظالم
ويكره الضوء.
وقــدر التقرير الخســائر
الناتجة عن األرق يف أســراليا
نحو  66.3مليار دوالر.
ووفقــا لتقريــر جامعة
هارفارد صــدر العام املايض،
فإن هذا الضوء األزرق يســبب
اضطرابات يف النــوم ،ويؤثر
عىل طبيعة الجسم اليومية.
كما أوضــح الباحثون أن
هذا الضوء يؤثر عىل الســاعة
البيولوجيــة للجســم ،وعىل
هرمــون امليالتونني ،الذي من
شأنه أن يساعد عىل النوم.
ويوضــح الباحثــون ،أن
إيقاع الجسم اليومي الطبيعي،
هــو الســاعة البيولوجيــة
للجســم ،التي تنظــم أنماط
النــوم واالســتيقاظ ،يف حني
ينتج الجســم هرمونــا ً يدعى
امليالتونني.
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كونيات

أ.د .عبداهلل المسند

شجرة تستظل تحتها بضعة
كواكب شمسية!!
 .:قال عليه الصالة والسالم" :إن يف الجنة شجرة
يســر الراكب الجــواد املضمر الرسيــع مائة عام ما
يقطعهــا!!"  100عام ما يقطعها!!؟ ســبحان الله،
دعنا نحســبها عىل (أقل) تقديــر وفقا ً لرسعة الجواد
يف (الدنيــا) وهي 50 :كــم يف الســاعة تقريبا ً ،أي
 1200كم يف اليوم 424,800 ،كم يف ســنة ،وتعادل
 42,480,000كــم يف مائة عام (الحــظ أنها رسعة
الجــواد يف الدنيا ،وال نعلم عن رسعته يف اآلخرة).
 .:ووفقا ً لحســاباتنا الدنيوية التقريبية القارصة:
فإن جزء ا ً من ظل شــجرة واحــدة يف الجنة تظلل ما
مســافته أكثر من  110مرة ما بني األرض والقمر!!
بعبارة أخرى تســتظل تحتها  3500كرة أرضية!!.
 .:هــذا ظل جــزء من شــجرة يف الجنــة ،فما
بالــك بالقصــور والــدور ،والحــور ،والخمور،
واألنهار ،واألشــجار ،واألزهار (وَ ِف ٰذَ ِل َك َف ْليَتَن َ َ
اف ِس
َ
ــون ) الله أكرب  ..فيها ما ال عني رأت وال أذن
ا ْل ُمتَنَافِ ُس
ســمعت وال خطر عىل قلب برش" صدق الرسول ﷺ.
 .:إنه حديــث نبوي عظيم يجســد ويصور جانبا ً
من نعيم اللــه ،وعظمت خلقه يف اآلخــرة كيف هو؟
ترجمناه بعقولنا القارصة ،وبحســابتنا البائسة حتى
بانت لنا أرقام طاشــت لها العقــول ذهو ال ً وانبهار ا ً
وانكســار ا ً ،فإذا هذا بعض ظل شــجرة يف الجنة ..
ار عُ وا إ َِل ٰ مَ ْغفِ َر ٍة
فكيف بمســاحة جنتك؟! ختاما ً (وَ َس ِ
ات وَ ْال َ ْر ُ
مِّ ن َّر بِّ ُكــ ْم وَ جَ نَّةٍ عَ ْر ُ
الســمَ اوَ ُ
ض أ ُ ِع َّد تْ
ضهَ ا َّ
ِل ْل ُمتَّقِ َ
ني ) .

أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا
@almisnid
almisnid@yahoo.com
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مركز  937بالصحة يتعامل مع أكرث من
 47ألف اتصال خالل أسبوع
تلقى مركــز  937بــوزارة الصحة خالل
األســبوع املايض  4618بالغا ،وتعامل مع 67
طلبا ً للنقل من مستشــفى إىل آخــر ،فيما قدم
املركز  25396استشــارة طبيــة خالل نفس
الفرتة ،وبلغ مجموع املكاملــات الواردة للمركز
 47893مكاملة ،و  16921استفســارا ،و 891
طلبا ً لإلقالع عن التدخني.
ويُقدم مركــز  937مجموعة من الخدمات

املميــزة ،تشــمل خدمــة االستفســارات عن
الخدمات املقدمة من الوزارة واالستفســار عن
املعامالت الصــادر والواردة للــوزارة وكذلك
الخدمــات الصحيــة ،واالستشــارات الطبية،
وطلبات النقل بني املستشــفيات حسب الحاجة
الطبية ،والبالغات والشكاوى عىل جميع املنشآت
الصحية الحكومية والخاصــة ،إذ يتلقى املركز
جميع االتصاالت من املرىض يف ما يخص الجانب

كيف تنظم مستويات السكر في الدم بعدة
طرق طبيعية ؟
توفر مستويات السكر يف الدم
عىل مدار اليوم إمدادات مستمرة
ً
خاصة
من الطاقة ألعضاء الجسم،
املــخ ،وتســاعد يف الحفاظ عىل
الحالة املزاجية والوزن مستقراً.
وعىل الرغم مــن أن معظم
النــاس يعرفون فوائــد تجنب
السكريات املكررة وتناول املزيد
من األليــاف ،إال أن هناك العديد
من الطرق األقل شــهرة لتنظيم
مســتويات الســكر يف الدم لكل
من األفــراد األصحــاء أو أولئك
الذين يحاولون معالجة #مرض_
السكري بطرق طبيعية ،بحسب
موقع "."Care2
وبالطبع يجب أن تتم املتابعة
مع الطبيــب إذا كنــت مصابا ً
بمرض السكري ،ألنه ربما تحتاج
إىل تعديل يف الدواء.
خل التفاح
ال يقترص األمر عىل استخدامه
يف إعداد إضافات جيدة أو توابل
للســاطة ،بل إنه تبني أن #خل_
التفاح يســاعد عــى تخفيض
مستويات الســكر يف الدم .وتأكد
ذلك يف دراســة ،نرشت بالدورية
الطبيــة ،Nutrition Reviews
حيث وجــد الباحثون أن النتائج
أثبتت فاعلية خل التفاح يف خفض
نسبة السكر بالدم .ومن ثم يلزم
إجراء املزيد مــن األبحاث ،ولكن
يمكن الحرص عــى إضافته إىل
الوجبات بعد تخفيفه باملاء ملعظم
الناس (فيما عدا املصابني بقرحة
املعدة ،حيــث يلزم استشــارة
الطبيب أوالً).
التوت األزرق
يتميز التوت األزرق الطازج
أو املجمــد بطعم لذيذ ،فضالً عن
فوائده يف إحداث توازن للســكر
يف الــدم .ويف بحث نرشته دورية
"The Journal of Nutrition
" ،تبني أن إضافــة التوت الربي
إىل النظام الغذائي يزيد حساسية
األنسولني ومســتويات السكر يف

الصحــي الــذي تُعنى به الصحــة ،إضافة إىل
جميع الشــكاوى واملالحظات عىل مدار الساعة
وتمريرها لإلدارات املعنيــة املختصة بالوزارة
وفروعهــا ،إىل جانب تلقي جميــع االتصاالت
الطارئــة والعاجلة ليكــون بمثابة أذن صاغية
للمرىض ملعرفة حاجاتهــم ومتطلباتهم والعمل
عىل تنفيذها.
ويُعد مركــز خدمة  937أحد أهم املبادرات

يف الصحة ،ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عرب
االتصال الهاتفي عىل املركــز ،ويمكن التواصل
من خــال هذا الرقم من جميــع أنحاء اململكة،
إذ يقوم املركز عىل مبدأ االســتماع واالستجابة
والتنفيذ والتحليل ،كمــا يتم تقييم أداء املناطق
يف إغالق البالغات املقدمــة من املواطنني ومدى
رضاهم عــن الخدمات املقدمــة ،إذ ينرش هذا
التقييم بشكل أسبوعي.

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺸﺮ  ..ﺑﺎﻷرﻗﺎم
ﮐﻞ دﻗﯿﻘﺔ ُﺗﺸﺘﺮى

1,000,000
زﺟﺎﺟﺔ ﺑﻼﺳﺘﯿﮑﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ

الدم .تناول نصف كوب من التوت
األزرق الطــازج أو املجمد يوميا ً
للحصول عىل فوائده الصحية.
الكزبرة
اعتاد األوروبيون والشــمال
اإلفريقــي عىل تنــاول الكزبرة
بشــكل تقليدي ملكافحة مرض
الســكري .ويف عام  ،2011قرر
فريق من العلماء املغاربة اختبار
مدى فعاليتها يف إطار دراســة
علمية .ووجد الباحثون أنه عندما
تمت إضافة الكزبــرة إىل حمية
الحيوانات ،فقد أدى إىل تحســن
أو تطبيع العديــد من األعراض
األيضية ملرض السكري.
القرفة
أفاد بحث علمي تم نرشه يف
دورية "Lipids in Health and
 ،"Diseaseأن القرفة يمكن أن
تقلل مستويات السكر املرتفعة يف
الدم ،وتسهم يف تنظيم األعراض
األخرى ملتالزمة التمثيل الغذائي،
وهــي مجموعة مــن األعراض،
تشــمل :الدهــون يف البطــن،
وارتفاع ضغط الدم ،ومستويات
الكوليســرول غــر الطبيعية،
والدهــون الثالثيــة ،فضالً عن
املستويات العالية من الغلوكوز.
وتكون هذه األعراض غالبا مقدمة
ملرض الســكري وأمراض القلب

والسكتة الدماغية.
جوز الهند
يف بحــث نــر بمجلــة "
Journal of Complementary
،"and Integrative Medicine
تبني أن تناول جوز الهند الطازج
ليــس مجــرد وجبــة خفيفة
لذيذة ،بل إنه يساعد عىل تنظيم
مستويات السكر يف الدم .ويمكن
تناول جــوز الهند وحــده ،أو
إضافته إىل املكــرات والبذور
املفضلة لديك.
الهندباء
تعتــر الهندبــاء أحد أهم
مكونــات عقار خفض ســكر
الدم ،املعروف باســم alpha-
 ،glucosidaseلذلــك فليس من
املستغرب اســتخدام املعالجني
باألعشاب الطبيعية نبات الهندباء
لســنوات عديدة للمســاعدة يف
تنظيم مســتويات السكر يف الدم
ويف عالج مرض السكري.
الزنجبيل
يف دراســة علميــة ،وجــد
الباحثــون أن الزنجبيل خفض
بشكل ملحوظ مستويات السكر
يف الــدم ،باإلضافــة إىل تنظيم
مستويات الكوليسرتول يف الدم،
مما يرجح أن هذا العشــب يمكن
أن يكون عالجا ً طبيعيا ً للسكري.

11,000
ﻗﻄﻌﺔ ﺑﻼﺳﺘﯿﮑﯿﺔ ﺻﻐﯿﺮة
ﯾﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌﺄﮐﻮﻻت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ

12

ﻣﻠﯿﺎر ﻃﻦ

ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ ﺳﺘﺮﻣﯽ ﻲﻓ
اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم٢٠٥٠

ﯾﺤﺘﺎج اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ ﻟـ

400

ﻋﺎم ﻟﯿﺘﺤﻠﻞ
ﺑﺸﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﻲ

%91

ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ ﻲﻓ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻻﯾﻌﺎد ﺗﺪوﯾﺮﻩ
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 3ركائز لرحلة ولي العهد في أمريكا
انطلق ويل العهد السعودي
األمري محمد بن سلمان إىل
الواليات املتحدة األمريكية
من أجل االستثمار يف خطة
تحول االقتصاد الوطني وتنوع
الصناعات .فأجرى محادثات
سياسية واقتصادية وعسكرية
موسعة مع الرئيس دونالد
ترمب يف البيت األبيض .كما
سيقيض بقية رحلته املستمرة
ألسبوعني يف البحث عن
استثمارات ورشاكات مع رجال
األعمال يف نيويورك وهيوستن
ووادي السيليكون .وأوضحت
مجلة  Fortuneاألمريكية أن

األمري محمد بن سلمان يقود
حملة ثالثية األبعاد يف الواليات
املتحدة لتحويل االقتصاد
السعودي.
تنويع االقتصاد السعودي

يسعى ويل العهد بشكل رئيس
لتقليل اعتماد اململكة عىل
النفط والبرتوكيماويات من
خالل مجاالت متعددة مثل
السياحة والخدمات املالية
واملعدات العسكرية .ويمتلك
طموحا لتصنيع األسلحة يف
السعودية .وتعد خطة طرح
أسهم رشكة أرامكو لالكتتاب

العام أساس التنوع حيث
سيذهب جزء من العائدات
إىل بناء صندوق ثروة سيادي
لالستثمارات يف الخارج.
مكافحة الفساد

يعمل األمري محمد بن سلمان
عىل مكافحة الفساد يف
السعودية واستعادة األموال
من عدد كبري من رجال األعمال
والوزراء السابقني .فاستعادت
الحكومة السعودية نحو 100
مليار دوالر يف أواخر يناير
املايض ،بعد تخيري املحتجزين
يف فندق الريتز كارلتون إما

التوصل التفاقية مع الحكومة
أو إعادة األموال أو كشف
التهم يف املحكمة.
تشكيل الثقافة العمل

يحاول ويل العهد محو التقاليد
السلبية التي تجتاح املكاتب
الحكومية السعودية والرشكات
اململوكة للدولة .ويرى أن
عددا كبريا من موظفي
القطاع العام ال يؤدون عملهم
بشكل حقيقي .ويخطط عرب
زيارته الحالية ألمريكا لجذب
االستثمارات التي تثري القوى
العاملة.

توافق سعودي أمريكي إلحالل األمن في المنطقة
محمد بن سلمان:
نحتفل بمرور أكرث من
 70سنة على التعاون
العسكري واألمني مع
الواليات المتحدة
أكــد ويل العهد األمري محمد
بن ســلمان ،أن عالقــة اململكة
العربية الســعودية بأمريكا هي
أمر أسايس من أجل إحالل األمن
يف منطقة الرشق األوسط ،وقال
«نحن ممتنــون لدعمكم يف أفق
بناء مستقبل أفضل».
جاء ذلك خــال االحتفال
الكبري الذي شــهدته العاصمة
األمريكية واشنطن والذي شهد
إعادة ذكريات سنوات الصداقة
العميقة بني السعودية وأمريكا،

بمشاركة شــخصيات سعودية
وأمريكية صنعت الكثري يف سبيل
الرشاكة الراســخة بني البلدين.
وقد زينت القاعة بألوان العلمني
السعودي واألمريكي.
وأضاف األمــر محمد بن
ســلمان «نحتفل هــذه الليلة
بمرور أكثر من  70ســنة عىل
التعاون العسكري واألمني مع
الواليات املتحدة .لقــد تدربنا
معا ملواجهة التهديدات املشرتكة
والدفاع عن مصالح الدولتني».
أصدقاء حقيقيون

وألقى سفري اململكة األسبق
وأحد الشــخصيات السعودية
التي خدمت العالقــات الثنائية
بني البلديــن األمــر بندر بن
ســلطان كلمة تحت عنوان «معا

ننترص» ،أشار فيها إىل تاريخية
تلــك الصداقــة والعالقــات
الراسخة بني البلدين.
وتوجــه األمــر بنــدر
بــن ســلطان إىل الحضــور،
الذي شــارك فيــه العديد من
الشخصيات السياسية األمريكية
واملســؤولني األمريكيني ،قائال:
«لن أخاطبكم اليوم كســيدات
وسادة ،بل كأصدقاء حقيقيني».

وتضمن برنامج األمســية
اســتعراض مقاطــع فيديو
ألصوات رائــدة لعبت أدوارا
حاســمة يف التعاون السعودي
 -األمريكي.

مــن جهتــه ،قــال وزير
الخارجية األســبق جيمس بيكر
«إنهــا فرصة عظيمــة ووقت
مناســب لالحتفــال بالعالقات
الســعودية األمريكية ..تواجهنا
اليــوم تحديات هائلــة ،بما يف
ذلــك مواجهة إيــران وتهديد
اإلرهاب».

وأكدت شهادات املتدخلني
التعاون املســتمر بني البلدين
يف مجــال الدفــاع ومكافحة
اإلرهاب ،مشــددين يف الوقت
نفســه عــى رضورة «إبقاء
األعني منصبة عىل آفاق التقدم
التــي مــن شــأنها االرتقاء
بهــذه العالقــات الثنائية يف
ا ملستقبل » .

فرصة عظيمة

كما كان لســفري اململكة يف
واشنطن األمري خالد بن سلمان
كلمة أمام سمو ويل العهد.

ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ
أﺧﺒﺎر وأﺣﺪاث

ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
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كاريكاتري

صحيفة
جامعة
القصيم

من اآلخر

فهد بن نومه

الطالب والطالبة
شركاء النجاح

المتابعة ت�كشف لـ «صحيفة الجامعة» عن أبرز مخالفات
الموظفني والعقوبات والحلول
أوضــح مديــر إدارة
املتابعــة األســتاذ خضــر
الخصري عن  أبــرز املخالفات
والعقوبــات والحلــول التي
تتخــذه إدارة املتابعــة مع
املوظفني املخالفني

الت�أخري واالنصراف
والغياب والخروج بدون
إذن ..
أبرز المخالفات
حيــث بــن أن ابــرز
املخالفات التــي تم رصدها
عىل بعــض املوظفــن وهي
التأخري الصباحي ،واالنرصاف
املبكــر ،وكثــرة الغيــاب،
والخــروج دون إذن أثنــاء
الدوام الرســمي ،واالنقطاع
بعد انتهــاء التكليف ،ورفض
تأدية العمل ،وعــدم مراعاة
اآلداب واللياقــة مــع الزمالء
والرؤساء،
مؤكــد ا ً أن األبــرز مــن
املخالفــات يف بعض والحدات
تتمثــل يف عدم إغــاق بيان
الحضــور عنــد الســاعة 8
صباحا ،وعــدم كتابة الوقت
بعد إغــاق بيــان الحضور
للمتأخرين  وعــدم الرفــع
باملتأخريــن واملتغيبني  وعدم
التقيــد يف إيقاف الســيارات
الرســمية يف املواقــف
املخصصة بعــد انتهاء الدوام
الرســمي والعطل األسبوعية
واألعياد  والتأخــر يف الــرد
عىل مخاطبــات املتابعة وعدم
تسهيل وتمكني مفتش املتابعة
مــن تأديــة عمله  وأيضــا
تأخــر البعض مــن القيادات

يف الحضــور الصباحــي
فالقائد ة   إضافــة إىل تدني
مستوى النظافة وترك األثاث
"الرجيــع" يف املمرات  وهدر
الكهرباء من خالل ترك اإلنارة
وعدم إغالق النوافذ بعد انتهاء
الدوام الرسمي.

التعهدات وعقوبة
اللوم وطي القيد ..
أبرز العقوبات المتخذة
بعد سماع األقول
وصدور موافقة صاحب
الصالحيات
"الخضــر"
وبــن
وعقوبــة
أن  التعهــدات
اإلنــذار وعقوبــة اللــوم و
طــي القيد  كانــت أبــرز
العقوبات التي يتــم إيقاعها
بعد ســماع األقوال وصدور
موافقة صاحــب الصالحية،
وأوضح  املتابعة قدمت  حلوال ً
لرفع وعي املوظف وتحســن
أداء عملــه منها   حث وحدات
الجامعــة التي تم رصد بعض
املخالفات لديها بمعالجة ذلك
والتواصل مع الجهات املعنية
ملعالجتها  والتعميم عىل جميع
وحــدات الجامعــة لتزويدها
باملتغيبني واملتأخرين لســماع
أقوالهم واألسباب التي أدت إىل
ذلك وإيجاد الحلول املناســبة
والتواصل بشــكل مستمر مع
القيــادات يف وحدات الجامعة
ومنســوبيها وتقديم الحلول
واالستشــارات  كما ذكر أنه
قريبا سيتم  تشــغيل البصمة
للحد مــن مخالفات الحضور
واالنرصاف.

أﺑﺮز اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ رﺻﺪهﺎ

ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻵداب
اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ

رﻓﺾ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ

اﻻﻧﺼﺮاف اﳌﺒﮑﺮ

اﻻﻧﻘﻄﺎع ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﺘﮑﻠﯿﻒ

ﮐﺜﺮة اﻟﻐﯿﺎب

اﻟﺨﺮوج دون إذن

أﺑﺮز اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع اﻷﻗﻮال
اﻟﺘﻌﻬﺪات

اﻹﻧﺬار

اﻟﻠﻮم

ﻃﻲ اﻟﻘﯿﺪ

ال يخفــى عىل الجميع أن الطــاب والطالبات هم
املنتج الحقيقي ألي مؤسســة تعليمية عىل مســتوى
العالــم ،وهم مخرجها األســايس ،الــذي البد لها أن
تفتخــر وتحتفي بهم وهي تقدمهم إىل ســوق العمل،
متســلحني باملعرفة العلمية واملهارات العملية .
وتتميز املرحلة الجامعية بتنوع أنشــطتها التي ال
تقترص عىل الجوانب العلمية فقط ،بل تمثل النشاطات
الالصفية جــزءا كبريا من حيــاة الطالب يف جامعته،
وهذه النشاطات تســاعد بشكل كبري يف صقل مواهب
الطالب وتنميتها ،حيث تســهم األندية الطالبية التي
يديرها الطالب يف إبراز دورهــم وتحقيق العديد من
مبادراتهم وأعمالهم التطوعية والخدمية ،وأنشــطتهم
الرياضية والفنية.
ويف إطــار تفعيل املشــاركة الطالبية فقد حرص
معايل  مدير الجامعة عىل تكوين مجلس استشــاري
من الطــاب والطالبات ،يلتقي بهــم ويتناقش معهم
يف األمور والقضايــا التي تهمهم ،ويســتمع آلرائهم
ومقرتحاتهــم ويرد عــى استفســاراتهم ،إيمانا منه
بأن الطالب فعــا هو رشيك يف القــرار ويف العملية
ا لتعليمية .
ولعمادة شــؤون الطالب بالجامعة أيضا دور يف
تفعيل هــذه الرشاكة  مع الطــاب وتوجيههم نحو
مزيد من املشــاركة املجتمعية الهادفة ،وذلك عرب عدة
طرق منها تمكني الطالب مــن قيادة األندية الطالبية
واقرتاح جداول أعمالهــا وفعالياتها ،وطرح املبادرات
وتنفيذهــا ،واكتشــاف املواهــب ودعمهــا ،وإقامة
املعارض واملســابقات األدبية والفنيــة والرياضية،
وتقديم   كافــة التســهيالت التــي يحتاجها الطالب
لتنفيذ مبادراتهــم ومقرتحاتهم ،وتوفــر لهم الدعم
املادي واملعنوي والبرشي املطلوب .
ومن هــذا املنطلــق أتمنى  من الزمــاء عمداء
وعميدات الكليات ورؤســاء األقسام اســتثمار هذه
الطاقات لدى الطلبة   ،بحيــث يصبح الطالب رشيكا
فعليا يف النهوض بهذه الجامعة.
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