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بعد حصولهم على المركز الثالث بالمسابقة

وزي�ر االتصاالت يشيد بمشاركة طالب كلية الحاسب بـ «هاكاثون اآلالت الرقمية»

السواحه

أثنى معايل وزيــر االتصاالت وتقنية
املعلومــات املهندس عبدالله الســواحه
عىل مشــاركة كلية الحاســب بالجامعة
بمسابـقة"هـاكـاثـون اآلالت الرقمية"
و الذي أقيمت فعالياته يوم االثنني املايض
عىل مدى أربعة أيام بمشــاركة أكثر من
 200شاب وفتاة من خريجي الجامعات

وموظفي الرشكات الكربى يف مجال تقنية
املعلومات واالتصــاالت ،والذي يتيح لهم
الفرصة الســتخدام التقنية كأداة لنرش
ثقافة االبتــكار وتعزيز النمو االقتصادي
باململكة حيث تهدف املسابقة اىل استخدام
الذكاء االصطناعي يف عالم اإلنرتنت لحل
التحديات يف مجاالت الطاقة ،الصحة واملاء
 ،وكانت مشاركة الطلبة فريدة من نوعها
بني الفرق املشاركة كون الطلبة املشاركني
فيها قلة بسبب طلبات املسابقة باملهارات
العالية ومعارف متقدمة حيث شارك الوفد
من الطلبة وهم :عاصــم العثيم ,عاصم
التويجري ,ثامر املرشــد ,عزام الدويش,
عبدالرحمــن الصيخــان ,عبدالرحمن
الدويغري ,محمد العنزي ,أحمد الحديثي,
يزيد العمار ,عبدالرحمن السالمة ,فارس
العبداملنعم ,فيصل العنزي ,رائد الراشد,
عبدالرحمن الخميــس ,محمد العرشي,
عبدامللك الغرير.
و قابل الوفد املشــارك الوزير والذي

أشــاد بالحماس والتحــدي الذي ظهر
به الفريــق وهنأ "الســواحه" حصول
الفريــق عىل املركز الثالث ومنافســتهم
الكبرية مع الفــرق املتخصصة يف مجال
تقنية املعلومات واالتصاالت من خريجي
الجامعات وموظفي الرشكات املتخصصة،
وتم تســليم الفريق شــهادات التدريب
واملشاركة يف هذه املسابقة  ،حيث شارك
الفريق يف مجال الطاقة  ،وتوصلت جميع
الفرق إىل حلول إبداعية منها التنبؤ بحاجة
مراوح الرياح للصيانة قبل حدوث العطل
و ربط حاجــة املناطق الصناعية بأنظمة
التوليد مبــارش ًة لتقليل الفائض مع دمج
أنظمة صناعيــة مختلفة لزيادة الفعالية
واستخدام املراوح املتحركة.
وأكد الســواحه عىل ســعي الوزارة
لتشــجيع أبناء الوطــن الطموح البتكار
حلــول رقمية فعالــة تحقــق الفائدة
املجتمعيــة حيث أن الــوزارة أرادت من
خالل هذه الفعالية عىل تطوير املنتجات

السواحه :الوزارة تسعى
لتشجيع أبناء الوطن الطموح
والحلــول التقنيــة باســتخدام الذكاء
االصطناعي يف إإلنرتنت لتوظيفها بالشكل
اإلبداعي يف إيجاد حلول تقنية يف املجاالت
ذات االرتباط الشــديد بحيــاة املواطن
كالصحة والطاقة واملاء.
من جانبه عرب عميد كلية الحاســب
الدكتور وليــد بن صالح البطاح عن بالغ
ســعادته بمشــاركة فريق طالبي من
والذي يدل عــى الوعي لديهم بالفعاليات
التي تعقــد خارج اطــار الجامعة وأن
مشاركتهم بمثل هذه الفعاليات يزيد من
افاق التواصل مع القطاع الخاص وكذلك
من االعتماد عىل الذات يف كســب املهارات
التي يحتاجها ســوق العمــل" .وذكر
"البطاح"" :بأن مجرد املشــاركة تعترب
دافع كبري للطالب وحافز لهم ولزمالئهم،

والكلية دأبت يف الفرتة األخرية للمشاركة
يف مثل هذه الفعاليــات إلدراكها العميق
النعكاس فائدتها عىل الطالب والطالبات
حيث سبق هذه املشاركة تمثيل الطالبات
يف مســابقة الربمجة العاملية  ACMالتي
أقيمــت يف جامعة األمري ســلطان كذلك
مشــاركة العديد من الطالب يف هاكاثون
العام املايض إضافة إىل مشاركات الربمجة
السنوية التي يشارك فيها فريق الربمجة
يف كلية الحاســب عىل مستوى الجامعات
الســعودية الالفت يف األمر والذي يدعو
للتفاؤل كثريا ان مثل هذا الحماس يتطور
يوما بعد يوم لدى طالب وطالبات الكلية
وهذا دليل وللــه الحمد عىل التطور الذي
تشــهده الكلية عىل املســتوى التعليمي
إضافة إىل إدراك الطلبة بأهمية مثل هذه
املسابقات لصقل مواهبهم أكثر لتهيئتهم
لســوق العمل وتعكــس يف نهاية األمر
الصــورة الجيدة وااليجابيــة عن الكلية
والجامعة واملنطقة ككل".

لطالب وطالبات وأطباء طب األسنان وحديثي التخرج

الجامعة تطلق ملتقى طب األسنان بنسخته العاشرة «الثالثاء القادم»
ينطلــق ملتقــى القصيم
العلمي لطب األسنان السنوي
بنســخته العــارشة لطالب
وطالبات وأطباء طب األسنان
وحديثي التخرج باململكة وذلك
يــوم الثالثــاء  17من رجب
1439هـ برعاية معايل األستاذ
الدكتــور عبدالرحمن بن حمد
الداود مدير الجامعة  ،ويهدف
إىل إنمــاء بــذور التواصــل
والتبادل املعــريف والعلمي بني
طالب طب األسنان يف اململكة،
وتوعية طــاب ومنســوبي
الجامعة بأهمية العناية بصحة
الفــم واألســنان مــن خالل
جلســات مناقشة ومحارضات
علمية ويشتمل عىل محارضات
تعليمية ،وعــروض تقديمية
طالبيــة ،وملصقــات علمية،
ومعــارض مصاحبــة ،تحت
إدارة طالبية شاملة من طالب
كليــة طب األســنان بجامعة
القصيم،
ويشــهد امللتقــى تطورا ً
ســنويًا ملحوظا ً عــى صعيد
الطرح العلمي أو االستقطابي
لطالب وطالبات طب األســنان
وكذلك املتحدثني الســعوديني
والدوليــن يف ســبيل االرتقاء
املعريف بمجتمع طب األسنان يف
اململكة ،ومن خالل ملتقى علمي
بحثي متميز وطنياً ،يستهدف
طــاب وأطباء طب األســنان
لتوفري بيئة خصبة علميا ً وخلق
روح التنافــس الرشيــف يف
مجتمع طب األسنان وبرسالة
تنظيم واحتضان ملتقى وطني

فريد ومتميز يستهدف الطالب
واألطبــاء لرفــع مجتمع طب
األسنان علميا ً وبحثيا ً من خالل
طرح األساس العلمي والبحثي
وإقامة ورش عمــل للتطوير
املهني.
كما يسعى امللتقى إلكساب
الطــاب والطالبات العديد من
املهــارات اإلداريــة والعملية
وزرع روح القيــادة والعمل
الجماعي يف الرؤساء واألعضاء
املنظمني من الطالب والطالبات
وتعزيــز املســتوى العلمي
والقيم البحثية اإلبداعية وإثراء
الساحة األكاديمية الطالبية يف
اململكة ونرش اإلنتــاج العلمي
والبحثي وغــرس وتعزيز قيم
التنافــس العلمــي الرشيف،
وتعزيــز الثقافة الصحية للفم
واألسنان وبناء جسور التواصل
العلمي بني طــاب وطالبات
طــب األســنان يف اململكــة
باســتضافة متحدثني محليني
وعامليــن ودعــم الــركات
السعودية الناشــئة بإدخالهم
رعاة  يف التنظيــم والضيافة
والتجهيزات والزيارات وتفعيل
الــراث االجتماعــي املحــي
للمنطقة ولتاريخ اململكة و بناء
هيكلة واضحة تختص بجودة
وتطويــر امللتقــى ومواكبة
امللتقيات العاملية الكربى.
وتم تقســيم مهام العمل
للجــان املنظمــة وهي  لجنة
التســجيل وتختص بإنشــاء
قاعدة بيانات لتسجيل الحضور
يف امللتقــى وطباعــة بطاقات

االســم وتوزيعهــا يف حينه
وإرسال شــهادات الحضور
للمشاركني ،ولجنة ورش العمل
وتعمل عىل اختيــار متحدثني
لــورش العمــل املصاحبــة
للملتقى مــع املجلس واختيار
موقع إلقامة الــورش وتوفري
الضيافة للمشــاركني ،ولجنة
خاصــة للملصقــات العلمية
والعــروض التقديمية والتي
تعمل عىل تعيــن آلية لقبول
البحــوث العلمية بالتعاون مع
اللجنــة العلمية مــن األطباء
وإنشاء قاعدة بيانات الستقبال
البحــوث العلميــة ومــن ثم
جدولتها للعرض وتقييمها من
قبل لجنــة متخصصة خالل
أيام امللتقى ،إضافة إىل  اللجنة
تهتــم
التنظيمية  والتــي
بالجانــب التنظيمي للحضور
خالل أيــام امللتقــى ،ولجنة
تهتــم باملعــارض تعمل عىل
اســتقطاب العارضني وتنظيم
عملهم داخــل امللتقى ،ولجنة
التصميــم والطباعــة وتعمل
التصاميم والشعارات ،وطباعة
البانــرات اإلعالنية وامللصقات
العلمية ،ولجنة املرسح والدعم
التقني التي ســتقوم بتجهيز
املــرح بشــكل كامــل من
إضاءة ومرئيــات وصوتيات
والعمل عىل برنامجي االفتتاح
والختام  ،و لجنــة الضيافــة
والتي تهتــم بتقديم  املأكوالت
واملرشوبات خالل أيام امللتقى
وتوفري وجبة غــداء للحضور،
إضافــة إىل  اللجنة االجتماعية

إحدى عيادات كلية طب األسنان

تهتم بعمــل برنامج اجتماعي
اختياري للمشاركني يف امللتقى
وزيارة معالم املنطقة املختلفة.
وتــم تصميــم الربامــج
العلميــة والتــي تســتهدف
الطــاب والطالبــات وأطباء
األسنان حديثي التخرج لتعزيز
الجانب العلمــي واالجتماعي

وما يخص مســتقبلهم العلمي
و ا ملهني و طر ح مســا بقة
العروض التقديمية وامللصقات
العلميــة للبحــوث وذلك لحث
الطــاب والطالبات عىل البحث
والنهــوض بالعلــم يف املجال
وتعزيــز الثقــة يف أنفســهم
للمشــاركة عاملياً ،وعقد ورش

عمــل مصاحبة يف مســاء أيام
امللتقى واملكونــة من  ٥ورش
عمل  ،منها املتخصصة يف املجال
ويصاحب املعرض فعاليات
تهتم بالطــاب األطباء والذي
سيحتضن املستلزمات واملالبس
الطبيــة واملكتبــات الحديثة
وأندية طالبية.
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أخبار الجامعة
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لتفعيل مبادرة «باحث المستقبل»
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مدارات

«موهوبو» تعليم القصيم يزورون الجامعة

الموهوبني خالل الزيارة

يف إطار تفعيل اتفاقية التعاون
بني الجامعة وإدارة التعليم باملنطقة
قــام وفــد مــن إدارة املوهوبني
بالتعليم يوم االثنني التاســع من
رجب 1439هـ  بزيــارة الجامعة
صحبة عرشين طالبا ً من املرشحني
لتنفيذ املقرتحــات البحثية لباحث
املســتقبل من املرحلــة "ما قبل
الجامعية" بهدف تعريفهم  بالبحث
العلمــي وتشــجيعهم عــى
االنخراط  باألبحاث  واألخــذ عىل
اإلعداد الصحيح بهدف تشكيل جيل
من علماء املستقبل وقد بدأ الربنامج
بزيــارة عمــادة البحــث العلمي

لالستقبال والتعارف حيث كان يف
اســتقبالهم إدارة العمادة ممثلة يف
عميد البحث العلمي ووكالء العمادة.
كما قام الوفد بزيارة كلية اللغة
العربية والدراســات االجتماعية،
رافقهــم مدير الشــؤون اإلدارية
بعمادة البحث العلمــي ،وتعرفوا
بالكليــة واالهتمامــات البحثية
والتقوا  باملــرف األكاديمــي
املرشح بمجال علم االجتماع لوضع
الخطة املســتقبلية لتنفيذ املقرتح
البحثي ،بعد ذلــك توجه الوفد إىل
كلية الهندســة حيث تم التعريف
بالكلية واالهتمامات البحثية صحبة

مدير مركز البحــوث بالكلية  كما
قاموا  بزيارة رسيعة ألحد املعامل
املجهزة بالكلية والتقوا باملرشفني
األكاديميني باملجاالت الهندســية
لوضع الخطة املســتقبلية لتنفيذ
املقرتحات البحثية.
أمــا املحطــة الثالثة  لزيارة
الوفد  فتوقفت يف كليــة الزراعة،
حيث تعرفوا بالكلية واالهتمامات
البحثيــة وزاروا بعــض املعامل
املجهــزة بالكلية ،والتقــوا فيها
باملرشفني األكاديميــن باملجاالت
الزراعية  ،وانتهى الربنامج بزيارة
كلية الرتبية واستقبلهم مدير مركز

البحوث بالكلية حيث تم التعريف
بالكليــة واالهتمامــات البحثية
واملجاالت الرتبويــة لعمل الخطط
املستقبلية لتنفيذ املقرتحات البحثية
يف هذا املجــال عىل أن يتم التواصل
بني الطالب واملرشفني األكاديميني
لتنفيذ الربنامج املخطط له ســابقا
عن طريق اللجنة املشرتكة املشكلة
من الجامعة ممثلة يف عمادة البحث
العلمي وإدارة تعليم القصيم ممثلة
يف إدارة املوهوبني ويجري متابعة
التنفيذ بــإرشاف اللجنة التنفيذية
املشكلة برئاسة الدكتور عبدالله بن
حمود الفوزان وكيل عمادة البحث

كلية التمريض تقيم ورشة عمل بعنوان «ميثاق اآلداء والتقي�يم الوظيفي الجديد»
حنان عبدالعزي�ز

نفــذت كليــة التمريض
بالجامعة ورشة عمل بعنوان
"ميثــاق اآلداء والتقييــم
الوظيفــي الجديد" وذلك يوم
األربعــاء املوافــق  11رجب
1439هـ واملقامة يف قاعة كلية
الصيدلة تحت مبــدأ التعاون
بني الكليات  ،برئاســة وكيلة
الشــؤون اإلداريــة واملالية

وبحضور منسوبي الكلية .
ونفذت الورشــة من قبل
مدير وحدة املــوارد البرشية
التابع لعمادة شــؤون أعضاء
هيئــة التدريــس واملوظفني
بالجامعة بهدف إملام املوظف
واطالعه عــى طريقة تصنيف
األهــداف وكيفيــة التعامل
مــع ميثــاق اآلداء الوظيفي،
وتعبئته الالئحة وفقا ً لألنظمة
مع حــر األوزان النســبية

وتوضيح مسؤوليات املوظف
والرؤســاء ،و التأكيد عىل أن
مــن يثبت فاعليتــه يف مهامه
املوكلــة إليه ويحقــق أهدافا ً
نســبية عالية يكــون تقييمه
عــايل إثــر تميــزه وجهوده
امللموســة والتي تنعكس عليه
بالعديد من املزايــا الوظيفية
والذي يعترب إنصاف للموظف
املتفاني بعملــه ومحفزا ً كبريا ً
لبث روح الحماس واملنافســة

بني جمع املوظفني واملوظفات
إلدارة املســؤوليات املوكلــة
بكل عزيمــة وإرصار ،ولرفع
عمــل املوظف تجــاه مطالب
الرؤســاء ،وتم بعد ذلك طرح
عدة استفسارات من املوظفات
واإلجابــة عن ذلــك  ،وتأتي
هذه الورشــة ملعرفة املوظفني
حقوقهم ومالهــم وما عليهم
بشــعار "وثق جهودك تحفظ
الحقوق".

كلية المذنب تشارك بندوة «الجرائم المعلوماتية» ونشاط صحي
و«يوم المرتجم»
شاركت كلية العلوم واآلداب
بمحافظــة املذنــب بالجامعــة
بالندوة  التــي أقامتها هيئة األمر
باملعــروف والنهي عــن املنكر
باملذنب عىل رشف محافظ املذنب
األستاذ سليمان التويجري ،بعنوان
"الجرائم املعلوماتية ".
وتحدثت الندوة عن الشــبكة
العنكبوتية ودور وسائل التواصل
االجتماعــي يف نــر املعلومات
املفيدة إىل جانب انتشــار الجرائم
اإللكرتونيــة واإلســاءة لألمــن
االجتماعــي واالقتصــادي وأن
االســتخدام األمثل لهذه التقنيات
الحديثة هــو التعامل معها بحذر
واالستفادة من املعلومات املوثقة
والصحيحــة يف إثــراء أفــكار
املجتمع وتثقيفهــم باملعلومات
املفيدة حال اســتخدامها بالشكل
الكليــة
الصحيح  ،وتلقــت

درعاً  تكريميا ً من الهيئة ملشاركتها
الفعالة ومســاهمتها املتميزة يف
الندوة.
عــى الجانب اآلخــر أقامت
الكلية نشــاطا طالبيــا صحيا
توعويا يــوم الثالثاء  3من رجب
1439هـ  يف بهو الكلية بالتعاون
مع إدارة الصحــة العامة باملذنب
بعنوان "مــن أجل صحة أفضل"
حيث نال اهتمــام الطلبة بالكلية
ومنسوبيها وتم تجهيز معرض عن
األغذية واملرشوبات الصحية وغري
الصحية ومعــرض عن التدخني
وأرضاره وأمراضه  وقدم منفذو
الربنامج املختصني رشحا مفصال
للطلبــة عن أفضل املمارســات
الغذائية  والصحية لصحة أفضل
بحياتهم اليومية.
ومن جهة ثانية أقام قســم
اللغة اإلنجليزيــة والرتجمة فرع

خالل الندوة

الطالبات  معرضــا بعنوان "يوم
املرتجم"  ،اشتمل عىل عدة أجنحة
أبرزها دور املرتجم يف نقل الثقافات
وتبادلها حــول العالم  يف مجاالت
الرتجمة املتعددة بــن القانونية
والسياســية والدينيــة واألدبية
كما ضــم املعــرض أيضا جناح
توظيف التقنيــة الحديثة املرئية

واملســموعة لعرض نماذج حية
ألشخاص برزوا يف مجال الرتجمة
يف العــر الحديث  ،موهوبات
القسم  خصص لهن ركنا عرضن
فيه لوحات فنية تشكيلية وظفن
فيها املوهبة مع التخصص ونقشن
عليها عبــارات مرتجمة بالعربية
واإلنجليزية مع الرسم.

عبدالرحمن بن حمد الداود

النظام الجديد للجامعات..
تحديات وطموحات
مع إطالق رؤية اململكة  2030صدر معها توجيه سمو ويل العهد
رئيس مجلس االقتصاد والتنمية – حفظــه الله – لوزارة التعليم بأن
تقوم الوزارة بإعداد مــروع نظام جديد للجامعات يأخذ يف االعتبار
مضامني ومرتكزات رؤية اململكة  2030والعمل عىل إنشــاء جامعات
غري ربحية قادرة عىل االعتماد عىل مواردها املالية والبرشية ،ومنذ ذلك
الوقت والوزارة ممثلة يف أمانة اللجنــة املؤقتة القائمة بأعمال مجلس
التعليم العايل تعمل عىل قدم وســاق إلنجاز هذا املرشوع .ومن الجهود
التي بذلت يف ذلك ما اقرتحته جامعة القصيم بعقد ورشة عمل ملناقشة
مسودة النظام يحرضها مديري الجامعات وقد نفذت برعاية وافتتاح
معايل وزير التعليم وحضور جميع مديري الجامعات والزمالء يف أمانة
اللجنة وتم الخروج بتوصيات من شــأنها رفع مستوى النظام والرقي
به ليســاعد الجامعات للقيام بمهامها عىل أكمل وجه ويحقق تطلعات
قيادتنا الرشيدة واملواطن السعودي يف التأهيل والتنمية والتطوير.
والنظام يف مجملة ســوف يحدث نقلة نوعيــة تاريخية يف أداء
الجامعات السعودية أكاديميا ً وإداريا ً وبحثياً ،ويمنحها الحرية واملرونة
والفاعلية والكفاءة التشغيلية ويضعها يف دائرة املسؤولية تجاه تطوير
لوائحها وأنظمتها وقواعدها األكاديمية والبحثية ،وإعادة هيكلتها مما
يحقق تميزها ،ويمنحها االســتقاللية يف جميع شؤونها ،ويضعها يف
بيئة مرنة تمكن القائمني عليها من االبداع والتطوير والتميز بعيدا ً عن
البريوقراطية بأشكالها املختلفة.
ففي الجانب اإلداري ســتصبح الجامعات مستقلة من حيث عدم
تبعيتها لوزارة الخدمة املدنية بتحويل منسوبيها إىل النظام التعاقدي،
والترصف يف الوظائف املعتمدة دون التقيد بمسمياتها ،مما يتيح مرونة
يف التعاقد والنقل وتوجيه املوظف للقيام بمهامه الوظيفة التي تناسبه
من حيث القدرات والتأهيــل ،ومكافأة املجتهد ،والتخلص من صاحب
األداء املنخفض ،فاإلنتاجية اإليجابية ســتكون هي األساس يف تقييم
جميع األكاديميني واإلداريني.
ومن أبرز ما يحملــه النظام يف الجانب املــايل أن إقرار ميزانية
الجامعة ستكون من قبل مجلس األمناء ،وتعطى الجامعات فرصة إنشاء
الرشكات والتوسع يف األوقاف ،والدخول يف رشكات استثمارية وتجارية،
وفرض رسوم دراسية عىل الدورات وبرامج الدبلوم والدراسات العليا،
والخدمات البحثية واالستشــارية ،والندب واإلعارة ،وســتكون هناك
منافسة بني الجامعات كونها هي من يحدد حجم املوازنة املالية وحجم
التمويل الحكومي بناء عىل طبيعة الربامج وأعداد املقاعد وطبيعة البحث
العلمي.
وباختصار فإن النظام الجديد سيضع الجامعات أمام مسؤوليتها
التاريخية أمام املجتمع واإلدارة العليا ،لذا يجب أن يدرك منسوبي كل
جامعة صغريهم وكبريهم أنهم أمام مرحلة انتقالية تحمل بني طياتها
االســتقاللية والشــفافية والتحدي نحو فتح أفق واسع من املنافسة
واالبداع ،وسيبقى يف املقدمة من يعمل عىل توظيف هذه املساحة الواسعة
من االستقاللية والحرية األكاديمية واإلدارية والبحثية يف تطوير برامج
الجامعة وأنشطتها األكاديمية والبحثية واملجتمعية.

مدير الجامعة
ahmaldawood
ab.aldawod@qu.edu.sa

04

أخبار الجامعة

العدد  15 | 72رجب  01 | 1439أبري�ل 2018

 ..تحت رعاية أمري القصيم

الجامعة تنظم مؤتمر الخصخصة «اآلليات والتحديات»
األربعاء القادم
تحت رعاية صاحب السمو
امللكــي األمري الدكتــور فيصل
بــن مشــعل بن ســعود أمري
منطقــة القصيم تنظم الجامعة
ممثلة بكليــة االقتصاد واإلدارة
مؤتمر الخصخصــة "اآلليات
والتحديــات" وذلــك يف يومي
األربعاء والخميس   19 – 18من
رجــب 1439هــــ  ،والــذي
يناقش املســتقبل الســعودي
يف القطاع الخــاص وتطلعاته
بمشــاركة خــراء ومختصني
وأعضاء هيئة التدريس ،بهدف
اســتعراض فلسفة الخصخصة
وإسرتاتيجيتها واآلليات املرتبطة
وعالقتها برؤية اململكة 2030م
 ،وتقويــم املمارســات الحالية
والتوجيهات املستقبلية للمتابعة
يف مختلف القطاعات وتشخيص
الفــرص االقتصادية وتحليــل
ودراســة املتطلبــات للقطاع
الخاص تماثل القطاع الحكومي.
عميــد كليــة االقتصــاد
واإلدارة الدكتــور محمــد بن
إبراهيم العضيب  أكد أن املؤتمر
يأتي عىل أربعة محاور رئيسية
وهــي فكــر واســراتيجيات
الخصخصــة "السياســات
واآلليات" ملناقشــة سياساتها
يف اململكــة العربية الســعودية
واسرتاتيجيات التحول للمرحلة
املســتقبلية ،كذلك الخصخصة
وجاهزية التحــول االقتصادي
واالجتماعــي ،ملناقشــة البيئة
الترشيعيــة والقانونية والقطاع
الخاص واملرصيف وسوق العمل
وقطاع التعليــم العايل للمرحلة
القادمة واســتعراض جاهزية

القطاع الخــاص ،باإلضافة إىل
اإليجابيات والســلبيات لطرح
فــرص الخصخصــة باململكة
ضمن إطــار رؤيــة اململكة يف
تفعيل القطاع الخــاص ،وأثر
الخصخصــة يف الخدمات عىل
املواطن واالنعكاســات املتوقعة
عىل ســوق العمــل ،والتجارب
املحلية واإلقليميــة والدولية يف
مجال الخصخصة ومالءمتها مع
اململكة العربية السعودية.
من جهته بني الدكتور فهد
املحيميد رئيــس اللجنة العلمية
باملؤتمر أنه سوف تتخلل اليوم
األول ندوتان مع حفل االفتتاح،
وتبــدأ النــدوات  9صباحــاً،
ويشــارك فيهــا مجموعة من
القطاعات الحكومية املستهدفة
يف عملية "التخصيص" بمرحلته
األوىل بحســب رؤيــة اململكة
2030م ،
املركز الوطني للتخصيص
يتواجد كراع مشــارك يف تنظيم
املؤتمــر ،إضافــة إىل عدد من
القطاعات املشاركة منها وزارة
التعليم ،ووزارة العمل والتنمية
االجتماعية ،ووزارة النقل ،وهيئة
ســوق املال ،واملؤسسة العامة
للتدريب التقني واملهني ،وهيئة
الطريان املدني ،ووزارة اإلسكان
إضافة إىل وزارة الشؤون البلدية
والقروية.
وأضــاف أن اليــوم األول
للمؤتمر يتخللــه حفل االفتتاح
بحضور أمــر املنطقة ،ونائب
املحافــظ للمؤسســة العامة
للتدريب التقني والفني للتخطيط
والتطويــر وزيــاد إبراهيــم

الصايغ ،ووكيــل وزارة النقل
للخصخصة ودعم االســتثمار
ملنظومــة النقــل عبدالرحمن
محمد العيىس ،وعدد من ممثيل
القطاعات الحكومية املشاركة يف
عملية التحول إىل التخصيص.
فيما يتضمــن اليوم الثاني
للمؤتمر ،تقديم األوراق العلمية
املشــاركة يف املؤتمر من خارج
اململكــة وداخلها ،حيث يتضمن
أربع جلسات علمية يعرض من
خاللهــا مجموعة مــن تجارب

الخصخصــة داخــل وخارج
اململكة ،واســتعراض تجارب
الخصخصة يف كل مــن تركيا
وماليزيا والجزائر والســودان،
باإلضافة إىل عــرض مجموعة
من التجــارب يف اململكة إضافة
إىل تجربة رشكتــي االتصاالت
الســعودية (  ) stcوالكهرباء،
والحديث عن خصخصة قطاعي
التعليــم والصحــة ومتطلبات
التنظيم الترشيعي للخصخصة
باململكة.

كلية رياض الخرباء تقيم لقاء تعريفيا لطالبات المرحلة الثانوية
نظمــت وحــدة التوجيه
واإلرشاد الطالبي بكلية العلوم
واآلداب بمحافظة رياض الخرباء
بالجامعة ،يوم الخميس  29من
جمادى األوىل 1439هـ برنامجا
تعريفيــا لطالبــات املرحلــة
الثانويــة بهــدف التعرف عىل
الكلية وأقســامها ،وتبصريهن
باملجــاالت والتخصصــات
التعليميــة التي تتناســب مع
قدرات واستعدادات وميول كل
طالبة ،باإلضافة إىل مساعدتهن
مستقبلهن التعليمي
للتفكري يف
ِ
واملهنــي وفــق أســس علمية
ومنهجية.
الدكتــورة اســام رجب
مرشفة وحدة التوجيه واإلرشاد
الطالبي  بالكليــة أوضحت أن

كلية الطب ت�تفاعل مع اليوم
العالمي «للصرع»

مطويات ت�ثقيفية

في إطار التعاون القائم بني الجامعة والمؤسسات الحكومية
الكلية ترحب بمثل هذه الزيارات
والتي عادة يتم جدولتها ضمن
الخطة السنوية ألعمال الوحدة ،
وأن هذه الربامج  مهمة للطالبات
الراغبــات يف االلتحاق بالتعليم
العــايل ،وبينت أنه تــم توزيع
عدد من املنشــورات واملطويات
عــى الطالبــات وتزويدهــن
بالنصائح واإلرشــادات املهمة
الختيار التخصــص الجامعي
املناســب   ،بعــد ذلك  تجولت
الطالبات يف الكلية للتعرف عىل
مرافقها ،ويأتي هــذا الربنامج
ضمن التعاون القائم بني الكلية
واملؤسســات الحكومية األخرى
بما يخدم املجتمــع ويعود عىل
العمليــة التعليميــة والرتبوية
بالنفع والفائدة.

صحيفة
جامعة
القصيم

جانب من الفعاليات المصاحبة

شاركت كلية الطب بالجامعة
يــوم االثنني التاســع من رجب
1439هـ  باليوم العاملي للرصع
من خــال فعاليــات أقامتها
بالبهو الرئيس باملدينة الجامعية
"باملليــداء" بهــدف التعريف
بمرض الــرع وطرق التعامل
مع املصاب وإسعافه وعالجه.
وتم خالل  املعرض توزيع
املطويــات للتعريــف باملرض
والعوامــل التي تؤدي إىل حدوث
حالة الــرع ونوباته ،كما قام
عدد من أعضــاء هيئة التدريس
بالكليــة بتقديــم معلومــات
للزائرين حــول املرض  وأكدوا
عىل أن املرض ليس مرضا نفسيا
واملريض ال يعانــي من تخلف
عقيل بل هــو مرض  ناتج عن
فشــل الدماغ يف إنتــاج الطاقة
الكهربائيــة ،وبينــوا أن هناك
عاملني يؤديان إىل حاالت الرصع:
عوامل ذاتية  وأخرى مكتســبة،
وأن للــرع ثــاث نوبات هي
نوبة الرصع الكبري ونوبة الرصع
الخفيف والنوبة النفسية الحركية
وفيها يترصف املريض بشــكل

انطوائي وغريــب لعدة دقائق،
وأوضحوا  أن للنوبات أشــكاال
وأعراضا  .ويتم تشخيص املرض
حســب املعلومات التي يعطيها
املقربون للطبيب عن عدد املرات
التي أصيب بهــا املريض واملدة
الزمنيــة وعدد مــرات اإلغماء
والعوامل املتغرية يف ســلوكياته،
وأكدوا  أن  العــاج بالعقاقري
املضادة للتشــنج يعترب الخيار
األول يف معظم حاالت الرصع وأن
املراجع العلمية تشري إىل أنه تمت
الســيطرة التامة عىل ٪٥٠ من
املرىض امللتزمني بتناول العقاقري
وف
املعالجة للــرع بانتظام ِ
وقتها ،كما قدم الفريق  تعليمات
وتوجيهات لإلســعافات األولية
لنوبة الــرع وأوضحوا فيها
أنه  تتم عرب إبعاد املريض عن كل
ما يمكن أن يســبب له أي رضر
ويتم وضع قطعة قماش مطوية
أو فلني بــن فكي املريض حتى
ال يقوم بعض لسانه وأكدوا أنه
من املهم ترك املريض نائما ً وعدم
إيقاظه ومالزمته حتى يســتعيد
وعيه تماما.

وفد طالبي من الجامعة يزور
مركز أبحاث الزراعة العضوية
زار وفدا ً طالبــي من كلية
الزراعة والطب البيطري من قسم
إنتاج النبات و وقاية املزروعات
بالجامعة يــوم الخميس املوافق
 1439 / 7 / 12هـــ مركــز
أبحــاث الزراعــة العضويــة
باملنطقــة بهــدف التعرف عىل
أنشــطة وبرامج املركز يف مجال
اإلنتاج العضوي.
واســتمع الوفد الذي يرأسه
عضو هيئــة التدريس بجامعة

القصيم األستاذ دكتور سليمان
بن محمــد الرحياني برفقة 20
طالب لرشح تفصيل عن أنشطة
املركــز وبرامجــه املختلفة يف
مجــاالت اإلنتــاج العضوي من
مدير عام املركــز املهندس وليد
بن إبراهيم البسام ثم قام الوفد
بجولة عىل حقول املركز املختلفة
والبيوت املحمية ومخترب املكافحة
الحيوية ومختــر الرتبة واملياه
وغرفة استنبات الشعري.

الوفد في صورة جماعية

صحيفة
جامعة
القصيم
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كلية التصاميم تقيم ورشة للتعريف بأنظمة مدير الجامعة يشيد بموافقة خادم الحرمني
الرتقيات العلمية ودورة عن مهارات التواصل على صرف مكافأة «للطلبة المبتعثني»
الفعال

فوزية التوي�جري

نظم مركــز البحوث بكلية
التصاميم ورشــة عمل بعنوان
التعريــف بأنظمــة الرتقيات
العلميــة ،بتوجيــه من عميدة
الكلية الدكتــورة فاطمة بنت
محمــد الفريحي ،والتي نفذها
الدكتور عبدالله الغدوني أمني
املجلــس العلمــي بالجامعة،
وذلك يــوم االثنني  9من رجب
1439هـ.
تناولــت الورشــة عــدة
محاور شــملت املواد واللوائح
وإجــراءات اســتكمال طلب
الرتقيــة العلمية ،ونماذج طلب
الرتقيــة ،واألخطاء الشــائعة
يف طلبات الرتقيــة ،باإلضافة
إىل الخطــوات املثالية لضمان
ســامة إجراءات الرتقية ،وقد
حرض الورشــة عميدة الكلية
ووكيلــة الكليــة للتخطيــط

والتطويــر وعدد مــن أعضاء
هيئــة التدريس ،ثــم أجاب
الدكتور عىل أسئلة العضوات،
مــن ناحيتها عــرت عميدة
الكلية الدكتــورة فاطمة بنت
محمد الفريحي عن ســعادتها
بورشة العمل التي ستسهم يف
تشجيع عضوات هيئة التدريس
عىل اإلقبــال لتقديــم بحوث
تحمل اسم الجامعة ،وتأهيلهن
للحصول عيل درجــات علمية
ما يســهم يف رفع أفق البحث
العلمي بجامعة القصيم.
ويف الختام ُق ِدم الشــكر
للدكتور الغدوني عىل ما قدمه
يف هــذه الورشــة وتوضيحه
إلجراءات الرتقية بالجامعة.
من ناحية أخــرى أقامت
وحدة الخريجات بالكلية دورة
تدريبية عن "مهارات التواصل
الفعال" قدمها الدكتور وسام
محمد بكر األســتاذ املســاعد

بقســم تصميم األزيــاء بكلية
التصاميم ،وذلــك يوم الثالثاء
 10مــن رجــب 1439هـــ
بالكليــة  ،وذلــك لتعريــف
املتدربات عىل مفهوم التواصل
اإلنساني "نظرياته ،وأبعاده،
ودوره" يف نجــاح الطالبة عىل
املستوى الشخيص واالجتماعي
والعميل ،واكتســاب املهارات
الالزمة للتواصــل الفعال مع
ذاتها واآلخريــن ،والنجاح يف
تطبيقهــا ،ىف املواقف الحياتية
املختلفة ما يســاعدها لتقديم
نفسها وأفكارها بأكثر الطرق
فعالية.
حــر الدورة عــدد من
الخريجات وطالبات املستويني
السابع والثامن بالكلية ،والتي
القت استحسانهن وتجاوبهن
مــن خــال املشــاركة يف
التدريبات واألنشــطة العملية
أثناء الدورة.

سمو ولي العهد في صورة مع المبتعثني

ثمــن معــايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمن بن حمد
الداود مديــر الجامعة موافقة
خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز ،عىل ما
رفعه له سمو ويل العهد األمري
محمد بن ســلمان – حفظهما
الله – بــرف مبلغ 2000
دوالر للطلبــة الســعوديني
املبتعثني يف الخارج ،مشــيدا
بهذا القرار الذي شــمل كافة
املبتعثني بما يف ذلك الدارسني
بالخارج عىل نفقاتهم الخاصة
مما يدعم االنتماء لهذا الوطن
املعطاء ويرفع معنويات طالب
وطالبات اململكــة ويحفزهم

عىل التفوق يف دراستهم.
وقــدم "الــداود" عقب
صدور قرار املوافقةكل الشكر
والدعاء ملقــام خادم الحرمني
الرشيفني عىل مــا أمر به من
مكافأة للمبتعثني واســتجابته
ملبــادرة ســمو ويل العهــد،
وتوجيهــه الكريــم بإلحاق
الطــاب الذيــن يدرســون
بالخارج عىل حسابهم الخاص
بربنامج االبتعــاث ،كما قدم
الشكر لسمو ويل عهده األمني
عىل تقديم هــذه املبادرة التي
تمثل دعما كبــرا من الدولة
ألبنائهــا املبتعثــن بالخارج
وتخفــف عنهــم بعضا من

مصاعــب االبتعاد عن وطنهم
وأهلهم وتشــعرهم بأهميتهم
ومكانتهــم املتميــزة لــدى
القيادة الحكيمة.

الداود :قرار يعكس
اهتمام القيادة بدعم
الطلبة المبتعثني
وأشــار" الداود" إىل أن
هذا القــرار يعكس بحمد الله
اهتمام القيادة الرشيدة بدعم
أبنائها من الطلبــه املبتعثني
لدعمهم و ليكونــوا لبنة خري
وعطاء لهذا الوطن املعطاء.

«عرف بفكرتك» يكشف عن موهوبني سعودي�ي في كلية الحاسب
تحدي ّ
أقامت كلية الحاســب ممثلة
بقســم تقنية املعلومــات فعالية
"ع ّرف بفكرتك" وهي مســابقة
فصلية يقيمها القسم بهدف تقييم
مشاريع التخرج للطالب والطالبات
حيــث يتعلمون أساســيات بدء
األفكار الناشــئة وكيفية تقييمها
واالنطالق إىل عالم املشاريع الناشئة
وسط تفاعل بني الطالب والطالبات
املتنافسني لحصد لقب أفضل فكرة
تقنية.
وتتكون املشاريع من مجموعة
من الطــاب والطالبات ال يتجاوز
عددهــم ثالثــة يف كل مجموعة,
وتتنــوع ما بني مشــاريع بحثية
وبرمجية تتبنى املشــاكل التقنية
الواقعية املرتبطة بســوق العمل
الســعودي لصقل مواهب الطلبة
وتهيئتهم لسوق العمل.
ويتم عرض مشاريع "ع ّرف
بفكرتــك" يف غضــون دقيقتني
باإلضافة إىل االســتماع إىل  ردود
وأراء الحضــور البناءة يف دقيقتني
ليستفيد الطلبة من الخربات املتنوعة
لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة
املتميزيــن بالكلية يف جو ســاده
االنســجام الذي عرب عنه حماس
الطالب والطالبــات وقدرتهم عىل
إظهار مهاراتهــم التقنية وإتقان
اللغة اإلنجليزية مما أسهم يف زيادة

تفاعل الحضور.
وعقدت الفعاليــة يف قاعات
وادي التقنيــة بالكليــة (Tech
 )valleyوحرض املنافســة عميد
ووكالء ورؤســاء أقســام الكلية,
والدكتور فهد املنصور واألســتاذ
أحمد الرشــودي ضيوف عمادة
تقنية املعلومــات ,والدكتور عيل
الخليفة مــرف مركز املعلومات
ودعم القرار ،وعدد كبري من أعضاء
هيئة التدريــس والطلبة يف الكلية
اكتظت بهم القاعة.
وأشــاد الطــاب والطالبات
بأهميــة مثل هــذه الفعاليات يف
تحفيز استخدام التقنيات الناشئة
يف السعودية لتمكني رؤية .2030
وذكــرت الطالبــات فاطمة
الضبيعي وعنــادل الصقعبي  أنه
منذ بداية الفصل كن يعملن  كفريق
واحد وبشكل متواصل لتعلم تقنيات
جديدة تفيدهن يف مرشوعهن "بناء
نموذج للتنبؤ بالجرائم باستخدام
أدوات البيانــات الضخمة" تحت
إرشاف الدكتــور صالح بن محمد
الباهيل عىل تحليل البيانات للتنبؤ
باملستقبل اإلجرامي لدى الشخص
من خالل فهم الســلوك واألنماط
اإلجرامية من أجل مساعدة املجتمع
يف البقاء أكثر أمانا ,وإرشادا املجتمع
لألماكن األقل عرضة للجرائم.

وعن مرشوع محاكاة القصيم
الذكية بتفعيل الســامة املرورية,
يصف الطالب عبدالله املشــيقح
مشاركة مجموعته بإرشاف الدكتور
محمد عــزام بالتحــدي الجميل
فالطلبة بحاجــة ملثل هذا التجمع
التقني الذي يكتســب فيه الطالب
املعرفة ويتبــادل األفكار واألدوات
التقنية الحديثة مــع الجميع بما
يف ذلك إيجاد الحلــول للكثري من
العوائق التي يمــر بها الطالب يف
مرشوع تخرجه.
تجاوز عدد الطالب والطالبات
املشاركني يف مســابقة قسم تقنية
املعلومات  ٣٠طالبا وطالبة قسموا
إىل  ١٥مجموعــة للتنافــس عىل
الخروج بأفضل األفــكار التقنية
لتكوين نواة يف تحســن الخدمة
املجتمعية واالرتقاء بمستوى العملية
التعليمية يف الكلية حيث  بدت تلك
األفكار عالمات مضيئة تنبئ بجيل
تقني ذا طاقات واعدة وبما يحقق
أهداف رؤية اململكة  ,2030حيث
تعد مشاريع التخرج اختبارا حقيقيا
لقدرات الطلبة وإدراكهم ملا تعلموه
عمليا عىل مــدى أربعة أعوام لكون
املشاريع تجربة حقيقية لتهيئتهم
لســوق العمل ولالعتماد الكيل عىل
جهودهم الشخصية والعمل ضمن
فريــق الختبار وفهــم إبداعهم يف

صورة من المسابقة

ظل إرشاف نخبة من أعضاء هيئة
التدريس عىل مشاريعهم.
ويف نهايــة الفعالية عرب عميد
الكليــة الدكتور وليــد بن صالح
البطاح عن ســعادته بهذا الجمع
التقني وشكر جميع املشاركني عىل
تفاعلهم وروح املنافسة وحثهم عىل
الجد واملثابرة وتنمية مهاراتهم من
خالل العديد من املنافسات التقنية
التي تعقد بالكلية .وقال "البطاح"

 :الشك أن مشاريع التخرج  تحتاج
من الكثري االهتمام السيما أن بعض
األفكار التقنية ذات أهداف قيمة يف
املستقبل بما يخدم توجه الجامعة يف
مواكبة رؤية .٢٠٣٠
وأشار إىل أهمية إقامة مثل
هذه الفعاليات التقنية بني الطلبة
ليس لهدف الفوز بل لحث الطلبة
عىل كســب املواصفات األساسية
لكل خريج تقني والتي تتمثل يف

املعرفة والخربة واللغة واملهارات
ليكونوا عالمات مضيئة ملستقبل
مرشق لهذا البلد املعطاء.
وشكر العميد الفريق الفائز
بأفضل فكرة "التســوق الذكي
باســتخدام نظام التوصيات"
للطالبتني :ربى السكاكر ومزنة
الجمعة عــى الجهــد املبذول
والرائع تحــت إرشاف الدكتورة
منال غيث الغيث.
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للمساهمة في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020

كلية الرتب�ية تعقد الربنامج العلمي الثاني لتطوي�ر مهارات المعلمني

ثالثة مواضيع ت�تعلق
بالمعلم والعملية
التعليمية
واحتوى الربنامج العلمي
يف دورتــه الثانيــة عىل ثالثة
مواضيــع تتعلــق باملعلــم
والعمليــة التعليميــة ،حيث
جــاء املحــور األول بعنوان
"املعلم املثقــف" ،الذي يربز
ويحدد الدور الوطني والدور
املجتمعي واملؤســي للمعلم،
يف حني تناول املحــور الثاني
عنــوان "املعلــم الباحــث"
واشــتمل عىل مهــارات املعلم
الباحث ،والبحــوث اإلجرائية
لحــل املشــكالت التعليمية،
باإلضافــة إىل أســاليب
وتطبيقات بحثية ,أما العنوان
الثالث فقد جاء تحت شــعار
"املعلــم الرقمــي" ،والــذي
ضم مهارات املعلــم الرقمي،
ودمــج التقنيــة يف التعليم،
واملســتحدثات التكنولوجية يف
الفصول الدراسية.

الرتكيز على التنمية
المستدامة للكوادر
الرتبوية لتحقيق الرؤية
وجعل أساليب التدريس
أكرث فاعلية
واستهدف امللتقى املعلمني
يف اإلدارة العامــة للتعليــم
بمنطقة القصيــم واملعلمني يف
إدارة التعليــم بمحافظة عنيزة
ويف إدارة التعليــم بمحافظة
البكرييــة ،حيــث أرشف عىل
تقديم الدورات كال ً من الدكتور
عبدالرحمن العجالن والدكتور
ســلطان املحيميد ،والدكتور
عبدالكريم السيف ،والدكتورة
عواطف الصقري ،والدكتورة

قائد دوريات المنطقة يزور عمادة
خدمة المجتمع لتعزي�ز سبل التعاون
امتدادا ً لجهود عمادة خدمة
املجتمــع بالجامعة املســتمرة
لتقديــم الخدمــات اإلجتماعية
للطالب و الطالبات وأعضاء هيئة
التدريس ومنســوبي الجامعة
وتفعيالً للــراكات املثمرة مع
مؤسســات املجتمع بما يحقق
رؤية الجامعة ٫يف خدمة مجتمع
فقد أستقبل عميد عمادة خدمة
املجتمع الدكتــور عبدالرحمن
النصيان قائــد دوريات منطقة
القصيم العقيــد فهد املديهش
بمقر العمــادة بالجامعة صباح
يوم االثنــن املوافــق 7رجب
1439هـ وعقد معه اجتماعا ً بني
العمادة وإدارة الدوريات وتمت
مناقشة أوجه التعاون بينهم يف

نظمــت كليــة الرتبيــة
بالجامعــة الربنامــج العلمي
الثاني ملعلمــي منطقة القصيم
يــوم االثنني املنــرم ،وملدة
ثالثة أيام بعنوان "نحو معلم
متميز لتحقيق التحول الوطني
 ،"2020والذي يأتي انطالقا
مــن رؤيــة ورســالة الكلية
يف خدمــة املســتقبل الوطني
واملجتمعي وتأهيل رأس املال
البــري لتحقيــق مبادرات
برنامــج التحــول الوطنــي
ولتفعيل رؤية اململكة 2030م،
من خــال القيــام بدورها يف
تدعيم تلك املبادرات ومن أهمها
التطويــر املســتمر للمعلمني
والقيادات األكاديمية.

صحيفة
جامعة
القصيم

خدمة الجامعة ومنســوبيها من
خالل التنسيق املستمر .
وقــد أشــاد "النصيان"
بجهود رجال األمن يف ســبيل ما
يقدمونه لخدمــة دينهم و والة
أمرهــم و بالدهم والذي يحظى
بدعم مستمر من قيادة حكومة
خادم الحرميني الرشيفني امللك
ســلمان بــن عبدالعزيز و ويل
عهــده األمني صاحب الســمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان
و ســمو وزير الداخلية صاحب
الســمو امللكي األمري عبدالعزيز
بن ســعود بن نايف –حفظهم
الله -ســائال املوىل أن يحفظهم
ويديم نعمة األمن و األمان يف هذ
البلد املعطاء.

عدد مع المعلمني الحاضري�ن

خالل االجتماع

أربع دورات في «ثقافة األنظمة»
لطلبة كلية الشريعة

خالل الربنامج

فوزية املدهونــي ،والدكتورة
غادة التميمي.
ومن جانبه أكــد الدكتور
ســامي بن فهد السنيدي عميد
كلية الرتبية أن الكلية تســعى
من خالل هذا الربنامج لإلسهام
يف بناء منظومة للتطوير املهني
للمعلمــن ،وتزويدهم بأفضل
الخربات واملمارسات التعليمية
والرتبوية لالرتقاء بمســتوى
أدائهــم وفق معايــر علمية،
وتحــت إرشاف متخصصــن
أكاديميني يف املجاالت الرتبوية
املختلفة.
كما يركــز عــى التنمية
املهنيــة واملســتدامة للكوادر
الرتبوية لتحقيــق تلك الرؤية
ومتطلبــات مهــارات القرن
الحــادي والعــرون لــدى
املعلمــن ليصبحــوا قادرين
عــى التعلم الذاتي واملســتمر
وتنميــة مهاراتهم يف توظيف
العمليــة التعليميــة بعيدا عن

النمطية والقوالــب التقليدية
يف جعل األســاليب التدريسية
والتعليمية أساليب اكثر فاعلية
لتواكب عقــول املتعلمني لتلبي
احتياجــات املجتمع والوطن،
مقدما شــكره ملــن قاموا عىل
تنظيــم الربنامــج وأعضــاء
هيئة التدريس الذين ســاهموا
بتقديــم الــدورات التدريبية
للمستفيد ين .
يذكــر أن الجامعة نظمت
امللتقى العلمــي األول تزامنا
مــع اليــوم العاملــي للمعلم
العام املــايض وناقش عددًا من
املوضوعات املتعلقــة باملعلم
يأتــي يف مقدمتهــا دوره يف
تحقيق قيــم املواطنــة لدى
املتعلم ،وتنميــة مهاراته من
أجل املواطنــة الواعية ،إضافة
إىل تعزيــز املواطنــة الرقمية
لدى املتعلم من خالل التوظيف
الفعّ ــال لوســائل التواصل
االجتماعي.

استكماال ً للدور الذي تقوم
به عمادة خدمة املجتمع يف تقديم
العديــد من الــدورات املتنوعة
التي تخــدم كافة فئات املجتمع
وتلبي احتياجات أفراده ،عقدت
العمــادة بالتعاون مــع كلية
الرشيعة والدراســات اإلسالمية
ممثلة يف قســم األنظمة سلسلة
دورات الثقافــة والنظاميــة
وذلك ملدة أربعــة أيام من  8إىل
 11مــن رجــب 1439هـ   ،و
شهدت الدورات إقباال ً كبريا ً من
الحضور حيث شارك يف الدورة
األوىل والتي جاءت تحت عنوان
"املشــاكل العملية والقانونية
للتعامل بالشيكات"  110متدربا ً
ومتدربــة ،قدمتهــا الدكتورة

ذكرى خليفة.
"حقــوق والتزامــات
العمــال يف النظــام" كان
عنوان الــدورة الثانيــة التي
قدمهــا الدكتور  محمــد عبد
الســتار  بحضور128  متدربا ً
ومتدربة ،كما بلغ عدد الحضور
يف الدورة الثالثــة ضمن نفس
السلســة تحت عنوان "التحكيم
أهم وســائل فــض املنازعات
التجاريّة" والتي قدمها الدكتور
محمــود وايف  128متدربــا ً
ومتدربــة يف مقــر العمادة أما
الدورة الرابعــة فتحمل عنوان
"تبســيط إجراءات التقايض "
حرضها  120متدربا ً ومتدربة،
قدمها الدكتور محمود وايف.

صورة جماعية عقب اخت�تام الدورات
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أخبار الجامعة
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«اختبار إلكرتوني» لوظيفة معيد بتقنية األسنان
واألجهزة الطبية واألشعة التشخيصية
اســتقبلت كليــة العلــوم
الصحيــة التطبيقيــة بالــرس
املتقدمــن عىل وظيفــة معيد يف
قسم تقنية األسنان وقسم األجهزة
الطبية واألشــعة التشــخيصية
باألقســام املزمع افتتاحها قريبا ً
بالكلية وتم التحقــق من بيانات
املتقدمني من أجــل عمل اختبار
التخصص اإللكرتوني باستخدام
منصة  Blackboardمما يضمن
أعىل معايري الشــفافية للمتقدمني
بحيث يســتطيع املتقدم معرفة
الدرجة التي حصــل عليها فور
االنتهاء من االختبــار عن طريق
التصحيــح اإللكرتوني الذي يقلل
من األخطاء البرشية غري املقصودة.
يذكر أن تخصــص األجهزة
الطبية الذي تعتزم الكلية افتتاحه
من التخصصــات الحديثة التي
تجمع بني الطــب والعلوم الطبية
والهندســة ،ونظرا ً للحاجة املاسة
لهذا التخصص يف منطقة القصيم
فإن القســم يهــدف إىل تخريج

أخصائيــن يف األجهــزة الطبية
قادرين عــى صيانــة األجهزة
الطبية يف املستشــفيات ما يحقق
االكتفاء الذاتــي للمنطقة ويقلل
التكاليف املالية الضخمة املتعلقة
بعقود الصيانــة الطبية والتقنية،
ومساعدة الكوادر الطبية األخرى
للتعامل مــع تقنية الجهاز الطبي
بشــكل صحيح وآمــن ويحفظ
للجهاز جودة عمله وإطالة  عمره
وتخريج طالب متميزين قادرين
عىل القيام باألبحاث الطبية وإيجاد
حلول هندســية وتقنية للمشاكل
الصحية التي يعاني منها املجتمع
املحيل والدويل.
كما يسعى القسم للعمل مع
الجهــات الرقابيــة املحلية لرفع
جودة املعايري الهندسية املختصة
باألجهزة الطبية  وتوعية املجتمع
بالبالغــات املتعلقــة بحــوادث
ومشــاكل األجهزة الطبية وإعداد
كــوادر ذوي مؤهــات عالية يف
التخصــص عن طريــق برامج

عزي�زي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

استقبال المتقدمني

الدراسات العليا.
مــن جهــة أخرى تســعى
الكلية للريادة يف قسم صحة الفم
واألســنان بالتعاون أكاديميا ً مع

معهد باتيسون األمريكي من خالل
افتتاح قســم خاص معني بتقنية
األسنان والذي سيكون تخصصا
رديفا لرعاية األسنان يف املنطقة.

البجيدي :اإلرهاب الوطن له والجنسية والينتمي لدين أو ثقافة

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالبكريية ٌتنفذ
محاضرة «للتوعية الفكرية»

البجيدي خالل إلقاء المحاضرة

نفذت كليــة الصحة العامة
واملعلوماتية الصحية بمحافظة
البكريية محــارضة "معً ا ضد
اإلرهــاب والفكــر الضــال"
يــوم الخميس  5مــن رجب
1439هـ ،التي أطلقها صاحب
الســمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن ســعود
بن عبــد العزيز أمــر منطقة
القصيم ،والتي تهدف لصناعة
اإلطــار التوعــوي الوطنــي
للجهات الحكوميــة والخريية
والخاصة تجاه محاربة اإلرهاب
وســلوكياته واألفكار الضالة
الهدامة ،لتحصــن أبناء وبنات

الوطــن أمام محــاوالت نرش
الفكر الضال خاصة عرب وسائل
التواصل االجتماعي.
حيــث ألقى عميــد الكلية
الدكتور فهد بن محمد البجيدي
محارضة ذكر فيها أن اإلرهاب ال
وطن له وال جنســية ،كما أنه ال
ينتمي لدين أو ثقافة أو حضارة
معينة ،فهو عمل إجرامي معاد
لإلنســانية ومخالف لرساالت
الله سبحانه وتعاىل ،وإن العالقة
بني األمن واإليمان وطيدة وهي
من أعظم نعم الله عىل اإلنسان،
وأن اإليمــان باللــه وعبادته
وحده من أعظــم األمانات التي
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حملها اإلنســان وكلــف بها،
مؤكدا ً أن هــذه الحملة ح ٌ
ظيت
بالكثري مــن اإلعجاب والتفاعل
يف ظل اللحمة الكبرية بن الشعب
وحكومتنا الرشيدة ملحاربة هذه
األفــكار والتي تؤدي لإلرهاب،
وتأتــي إقامتها استشــعارا ً ملا
للكليــة من دور بالــغ األهمية
يف تنشئة شــخصية الطالب من
خــال اســتكمال دور األرسة
واملؤسسات االجتماعية األخرى
بتطويــع ســلوكه وتوجيهه
وإكســابه القيــم واملفاهيــم
الصحيحة ،وتحصني الفرد ضد
املؤثرات الفكرية السلبية.

وتأتــي هــذه الجهــود
امتدادا لتوجيه معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمن بن حمد
الداود مدير الجامعة للســعي
ملواجهة املوجــة الدعائية التي
تستهدف الشباب السعودي من
قبل جماعات العنف واإلرهاب،
بقصد تشجيع الحوار ،والتأكيد
عىل قيــم التســامح واالعتدال
والوســطية واملحافظــة عىل
اللحمــة الوطنية ،لــدى كافة
أطياف املجتمع ،وللمساهمة يف
حماية الطــاب من أفكار الغلو
واإلرهاب ،وسد الذرائع املوصلة
لهذا السبيل.

بدايةُ نهاية
يرسنــا دعوتكم لحفل زواج ابننا الشــاب عبدالله عىل
كريمة ....كان زواجا ســعيدا مســتقرا هانئــا ...ينتظر
الزوجان بفــارغ الصرب فرحتهمــا األوىل  ...رزقهما الله
ببرشى  ...مولودة كاســمها مألت البيت الصغري ســعادة
ثم اكتملت فرحتهما بالبنــت الثانية ليىل  ...واكتمل العقد
بمقدم محمد ...فــرح به والداه وأختــاه ...صار حديث
والديه ومحل اهتمامهما ومصدر سعادة للجميع .. .ترقبه
عيون األرسه  ...يخشــون عليه حتى من نسمات الهواء ..
.ويرقبــون حركته وســكونه...محمد كل يشء يف البيت...
وكل يشء يرورن فيه محمدا ْ ...رســمت خطواته وحاجاته
يف كل زاوية وكأنها من صميــم املنزل وتصميمه  ...ألعابه
ومقتنياته محل نظر الجميــع ...ضحكاته محل الرسور ..
وأخطاؤه محــل القبول ..حيث براءة الطفولة والرضاء ...
التحــق بالروضة القريبة  ..تخرج من املدرســة االبتدائية
فاملتوســطة فالثانوية كان متميزا ومتفوقا  ...البيئة التي
عاش فيها متوازنة وداعمة  ..لم تؤثر عليه ســلبا  ...حزم
حقائبه للســفر ...ألول مرة يبتعد عــن والديه  ...عن جو
أرسته  ...فكر كثــرا يف الغربة  ...يف البعد عن بيتهم  ..عن
مدينته ...عن أصدقائــه ...عن حيه...قبل يف جامعة متميزة
بالســنة التحرضيــة  ...تخصص يف كليــة الصيدلة  ...يف
املســتوى الســابع نرش بحثا يف مجلة لهــا قيمتها العلمية
 ...شــارك يف مؤتمرات كليته وخارجها  ...زرع اإلبداع يف
كل مرحلــة  ...إنه محل التقدير من أســاتذته وزمالئه...
خالل مراحله ال شــك م َّر بعقبــات ومنعطفات تجاوزها
بكل ثقة واقتدار ...وأســهمت بصناعة شــخصيته  ،ويف
يوم األحــد ١٤٣٩ / ٨ / ٢٩هـ يف مدينــة امللك عبدالله
الرياضية بربيدة يتوشــح املشــلح من والده ويخطو بكل
...ف يوم االثنني
ثقة واحدا من خريجي جامعــة القصيم ِ
يوم املهنــة١٤٣٩ /٨/١ -هـ ســيوقع عقدا مع إحدىالرشكات الدوائية ...شــق طريقه وصنع مستقبله صناعة
فخــر لوالديه ومجتمعه ...والده يدعــو أقاربه وأصدقاءه
لحفل زفاف ابنه الشاب محمد بن عبدالله عىل كريمة .....
وهكذا عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة ترتسم الحياة
حصــادا مثمرا وممتعــا إذا وجد الغــرس الطيب وعْ ني
بالرعاية واملتابعة وكان صاحبه باذال للســبب وأهال للثقة
فهنيئــا لجميع خريجي جامعة القصيم ومســتقبال مرشقا
حافال باملــرات بإذن الله وعني اللــه ترعاكم وتحوطكم
عنايته .
عميد عمادة القبول والتسجيل
@fahadalahmed1
fashmd@qu.edu.sa
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نائب أمري القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس
جمعية الرب الخريية بمحافظة األسياح
استقبل صاحب السمو امللكي
األمري فهد بن تركي بن فيصل بن
تركــي بن عبدالعزيــز نائب أمري
منطقــة القصيم ,بمكتب ســموه
بديوان إمــارة املنطقة ,بحضور
محافظ األســياح محمد العريفي
ومدير فرع وزارة العمل والتنمية
االجتماعيــة تركــي املانع ,رئيس
وأعضــاء جمعية الــر الخريية
بمحافظة األسياح.
وتحدث رئيــس مجلس إدارة
جمعية الــر عبدالله الرعوجي عن
مسرية الجمعية منذ نشأتها وعدد
الخدمات املعتمــدة فيها واملناطق
التي تخدمهــا الجمعية ,باإلضافة
إىل الخطط املقدمة والقادمة لخدمة
املحتاجني واملتعففني واملستفيدين,
وكذلك الدورات التدريبية املقدمة
للمســتفيدين يف كافة األقســام
الرجالية والنسائية ,مقدما ً شكره
وتقديره لســمو نائب أمري منطقة
القصيم عىل ما تحىض به الجهات

صحيفة
جامعة
القصيم

قائد القوات الربية يرعى حفل تخري�ج
دورات معهد طريان القوات الربية
بالقصيم

األمري فهد بن تركي خالل االستقبال

الخرييــة من دعم ووقفه ســموه
لتوصيل رســالتها السامية لخدمة
املجتمع ,واطلع سموه بعد ذلك عىل
كتيب تم إصدارة من قبل الجمعية
تضامنا ً مع حملة معا ً ضد اإلرهاب
والفكر الضال.
ونوه نائب أمري منطقة القصيم

بما تحظى به املؤسســات الخريية
من دعم قيادة هــذا الوطن وعىل
رأســها خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز وسمو
ويل عهــده األمني ـ حفظهما الله ـ
مؤكدا ً أن الخدمات املقدمة من قبلها
يعكس ما يتميــز به مجتمعنا من

خري وصالح وحب إلعانة املحتاج,
مقدما ً شــكره ملا تــم عملة من
جهود دائمة لتحقيق تلك األهداف
السامية التي أوجدت من أجلها هذه
املؤسسات ,سائالً املوىل عز وجل أن
يديم عىل هذه البــاد نعمة األمن
واألمان والسالمة والنماء الدائم.

محافظ المذنب يستقبل رئيس ومسؤولي برنامج «سوسة النخيل
الحمراء» بالمنطقة
اســتقبل محافــظ املذنب
ســليمان بن محمد التويجري
 ،بمكتبــه بديــوان املحافظة ،
رئيس برنامج مكافحة سوسة
النخيل الحمراء بمنطقة القصيم
املهندس محمد الدريبي  ،يرافقه
مرشف الربنامج املهندس موىس
الفريــدي  ،ومســاعد مرشف
الربنامج الفني عادل النغيميش
 ،ومــرف برنامــج املكافحة
بمحافظة املذنب املهندس سليم

الصالحي  ،ومــرف برنامج
عيــون الجواء الفنــي صالح
التويجري .
ونوقش خــال اللقاء دور
اللجنــة الفرعيــة وعــدد من
الحلــول املطروحة للصعوبات
التي تواجه الربنامج يف منطقة
االلتماس مــع منطقة الرياض
وإيجاد مراكــز خدمية جديدة
ملكافحة سوسة النخيل الحمراء
 ،باإلضافة اىل تكثيف االجتماع

أعلنــت الغرفــة التجارية
بالقصيم عن سعيها لتسجيل منتج
الكليجا عامليا مــن خالل منظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
«اليونسكو» ،مشرية إىل أن الكليجا
الذي تجــاوز عمرها نصف قرن
تستحق خوض غمار املنافسة مع
األغذية العاملية التي اشتهرت بها
كل دولة.
قال أمني عام الغرفة التجارية
بالقصيم ســعود بن عبدالكريم
الفدا ،إن «توجهات مجلس اإلدارة
بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطنــي تقديم مزيد من
املبادرات للوصول بمنتج الكليجا
لألقاليم املجاورة ،ومن ثم االنطالق
به نحو العاملية وتســجيل الرباند
غذائيا وتراثيا.
وأضــاف «أن منتج الكليجا
الذي تجاوز عمــره نصف قرن
يســتحق خوض غمار املنافسة
للدخول يف قائمة اليونســكو مع
األغذية العاملية التي اشتهرت بها كل
دولة ،واإلجراءات مستمرة لتحقيق

ذلك» ،مشــرا إىل أن الطموحات
كبرية بدعم كبري وتطلعات من أمري
منطقة القصيم الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود ،ونائبه األمري فهد
بن تركي بن فيصل لتجاوز املحلية
إىل العاملية.
أوضــح الفدا ،أن «النســخة
القادمة من املهرجان ستعتمد عىل
استقطاب عدد من رجال األعمال
ورشكات األغذيــة املتخصصــة
وربطهم باألرس املنتجة من خالل
غرفة للمفاوضــات وتوقيع عقود
طويلة األجل ،وتوجيه األرس للعمل
املؤسيس املحرتف ،وذلك بعد إنشاء
مركز معلومات شامل ودائم لألرس
املنتجة».
وأبان أن «عالقة األرس املنتجة
بالغرفة التجارية يجب أن تستمر
طــوال العــام ،وال تنتهي بنهاية
املهرجان» والذي سيعزز من شعار
املهرجــان "أهلنــا أوىل بدعمنا"
 ،شــاكرا كافة الرعاة والعاملني
والزوار لحضورهــم املتميز هذا
العام.

مع كبار املزارعني يف املحافظة
وتذليل كافــة الصعوبات التي
تعرتض فريق املكافحة للقضاء
عىل هــذه اآلفــة الزراعية يف
النخيل والتخلص منها بالشكل
اآلمن والصحيح.
وقــدم محافــظ املذنــب
ســليمان التويجري شــكره
وتقديــره للجهــود املقدمــة
مــن قبل جميــع العاملني عىل
الربنامج والذيــن قاموا بجهود

ملموســة للســيطرة عىل هذه
اآلفة وفق برنامج متقن ساهم
يف انحســارها وسيسهم بإذن
اللــه بالقضاء عليهــا  ،منوها ً
بما توليه القيــادة من حرص
للقطاع الزراعــي ومؤكدا ً عىل
الحــرص الدائم لســمو أمري
منطقة القصيم وســمو نائبه
وتوجيهاتهما املســتمرة لكل ما
يخدم املزارعــن ويحافظ عىل
منتجاتهم بشكل عام.

غرفة القصيم ت�تحرك لتسجيل الكليجا كمنتج عالمي باليونسكو

طلفتني يصنعن الكليجا

مسرية حفل التخرج

رعــى معايل قائــد القوات
الربيــة الفريق الركــن فهد بن
عبداللــه املطري اليــوم  ,حفل
تخريــج دورات معهــد طريان
القوات الربيــة بالقصيم للعام
التدريبي 1439/1438هـ .
وكان يف استقبال معاليه يف
مقر الحفــل قائد طريان القوات
الربية اللواء الركن أنس بن حسن
العيل وقائد معهد طريان القوات
الربية اللــواء الطيار الركن فهد
بن مســحل الثبيتــي وعدد من
القيــادات العســكرية واألمنية
وعدد من مسئويل املنطقة .
وبــدأ الحفل بتــاوة آيات
عطرة من القــرآن الكريم  ،ثم
ألقى قائد معهد الطريان للقوات
الربيــة كلمة ترحيبيــة بمعايل
قائد القــوات الربية عىل ترشيفه
الحفل.
ثم تقدم قائد طابور العرض
العســكري ألخــذ األذن ببــدأ
العرض العسكري لوحدات معهد
الطريان القوات الربية والوحدات
املساندة.
وفــور انتهــاء العــرض
العسكري ألقيت كلمة الخريجني
 ,بعد ذلك تقدم قائد رسية الطلبة
لتالوة القسم للطلبة الفنيني.
إثرها تــم إعــان النتائج
النهائيــة للــدورات وتكريــم
املتفوقني.
بعدها تفضل معــايل قائد
القــوات الربيــة بتعليق أجنحة
الطــران عىل صــدور الضباط
الطيارين الخريجني.
وقــال معايل قائــد القوات

الربية  :إن ما الحظته وشاهدته
يف هذا اليوم هو شــيئ يدعو إىل
الفخــر واالعتــزاز بوجود هذا
الرصح الشــامخ يف قواتنا الربية
الذي يســتطيع تخريج طياري
وفنيــي القوات الربيــة بنفس
املعايري واملقاييس املستخدمة يف
أفضل جيوش العالم.
وأضاف  :إن ســاح طريان
القوات الربية أحد أسلحة القوات
الربية ذات األهميــة العالية وما
يقدمه من مرونــة وخفة حركة
ورسعــة اســتجابة يف ميــدان
اتضحت أهميته وقدرته الفائقة
من خالل أحــداث درع الجنوب
وأحداث عاصفــة الحزم وإعادة
األمل  ،ولكنه أيضا أحد القدرات
املهمة التي يمكن اســتخدامها
عىل مســتوى الوطــن بأكمله
مثل املشــاركة يف مساندة وزارة
الداخليــة والقطاعــات األمنية
واإلخالء الطبي والحاالت الطارئة
والحقيقة.
وقدم معاليه شكره وتقديره
ملنسوبي ســاح طريان القوات
الربية عىل مــا رآه من احرتافية
ومهارة عالية ســواء يف ميادين
القتال أو ما رأيته يف حفل معهد
طــران القوات الربية  ,ســائالً
الله التوفيق والســداد واملستقبل
املرشف  -بإذن الله. -
ويف ختام الحفل عزف السالم
امللكي .
بعد ذلك توجــه معايل قائد
القــوات الربية لزيــارة مرافق
املعهد  ,كما دشن معاليه طائرات
الشوايزر الجديدة.
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ترميم  16مسجدا تاريخيا في القصيم
أنهــى الربنامــج الوطني
للعنايــة باملســاجد التاريخية،
ترميــم  16مســجدا تاريخيا
يف عدد من محافظــات منطقة
القصيم.
ويعنــى الربنامج باملحافظة
عــى مواقع التاريخ اإلســامي
يف اململكة ،الــذي وافقت الهيئة
العامة للســياحة عىل تأسيسه
ضمــن هيكلهــا بدايــة عام
1437هـ.
ويهــدف الربنامــج إىل
املحافظــة عــى املســاجد
التاريخيــة والعناية بها وإعادة
تأهيلها وإظهــار قيمها الدينية
والحضاريــة والعمرانيــة ،وقد
حقق خالل الفرتة املاضية عددا
من اإلنجــازات املهمة يف مناطق
اململكة املختلفة.
وقال إبراهيم املشيقح ،املدير
العــام للهيئة العامة للســياحة
والرتاث الوطنــي يف القصيم ،إن
الهيئة أسهمت من خالل املبادرة
التي أطلقتها مع وزارة الشــؤون
اإلســامية والدعوة واإلرشاد يف
العمــل املنظم يف هــذا املرشوع
من خالل إطــاق برنامج وطني
للعنايــة باملســاجد التاريخية
بالهيئة والوزارة.
وأوضح أن الهيئة عملت عىل

دورة تدري�بية في "التسوي�ق
اإللكرتوني" بغرفة الرس

أحد المساجد التاريخية بالمنطقة

إطالق هذه املبادرة بالتنســيق
مع الوزارة يف ورشة عمل أقيمت
بهذه املناســبة ،كمــا تم إطالق
املبادرة بالقصيم وتحديد معايري
للمساجد ذات األولوية بالتنسيق
مع فرع وزارة الشؤون اإلسالمية
والدعوة واإلرشــاد واعتماد هذه
املعايري من خالل مجلس التنمية
السياحية برئاســة أمري املنطقة

الدكتور فيصل بن مشعل .وأشار
إىل تشكيل لجنة لحرص املساجد
التاريخية بالقصيــم وتقييمها
وتحديد املســاجد ذات األولوية
ليتم التنســيق مع متربعني لها،
وقد شاركت أمانة املنطقة يف هذه
اللجنة وكان أحد نتائج هذا العمل
التــرع برتميم أكثــر من عرشة
مساجد بالقصيم يف املرحلة األوىل

إضافة إىل تربع مكاتب هندسية
بإعداد املخططات واإلرشاف عىل
الرتميم .ولفت إىل أن عدد املساجد
التاريخيــة يف املنطقة يبلغ أكثر
من  62مســجدا ،تم ترميم 16
منها ،فيما يوجد عرشة مســاجد
أخرى تحت الرتميم ،مشــرا إىل
إطالق املرحلة الثانية للمســاجد
التي سيتم ترميمها قريبا.

الجمعية السعودية للطب الوراثي تقيم ورشة «الفحص
المبكر للمواليد» في بريدة
عقدت الجمعية الســعودية
للطــب الوراثــي بالتعاون مع
الشــئون الصحيــة بمنطقــة
القصيم الورشة السادسة عرش
تحت عنــوان  " :الفحص املبكر
للمواليد " وذلك يف فندق قولدن
توليب بمدينة بريدة .
وأوضــح رئيــس الجمعية
الدكتــور زهــر رهبينــي أن
الورشــة تأتي ضمن سلســلة
من ورش العمــل الطبية التي
تستهدف مناقشــة التطورات
يف الطب الوراثي عىل املســتوى
املحــي ،ومواكبتها ملا يســتجد
عامليــا ً  ،واالســتفادة من كل
جديــد يف هذا العلم ســواء من
ناحية التشــخيص اإلكلينيكي
 ،أو املختــري  ،أو البحثي أو
التدريبي  ،وبث روح املنافســة
بني الناشئني من األطباء يف هذا
الحقل وتشجيعهم عىل اكتشاف
الجديد فيه .
وأكــد رهبينــي حــرص
الجمعية عــى زيــادة الوعي
باألمراض الوراثية حيث تتنوع
هــذه الورش ليتــم تنفيذها يف
مــدن اململكــة  ،باإلضافة إىل
امللتقيات البحثيــة مع الجهات
املختصة الطبيــة داخل اململكة
وخارجها .

وتضم الورشة  12متحدثا ً
مــن مستشــفى امللــك فيصل
التخصــي ،والحرس الوطني،
ومدينــة امللــك فهــد الطبية،
ومتحدثني مــن منطقة القصيم
 ،حيث ســيتم مناقشة موضوع
الفحص املبكر للمواليد يف العالم
بشكل عام  ،ثم يف اململكة بشكل
خاص ،فيما ســيتم مناقشــته
خصوصا ً يف منطقة القصيم .
وتشمل الورشــة مواضيع

تاريخ الفحــص املبكر للمواليد
يف العالــم  ،وكذلــك املواليد يف
واململكة ومحافظــات املنطقة
 ،ونبــذة عن طبيعــة األمراض
الوراثية التــي وضعت يف قائمة
الفحص املبكــر للمواليد وطرق
التعامل معها ســواء يف الحاالت
الحادة أو املزمنة  ،كما يشــمل
الربنامج طرق الفحص املختلفة
والتأكــد مخربيا عــن املرض
 ،وكذلــك اســتعراض طــرق
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العــاج املختلفــة للمرىض من
أدوية وحميــات مختلفة كحمية
الربوتني وغريهــا  ،باإلضافة إىل
مراقبة املعايري املوضوعة لنجاح
الفحص املبكــر للمواليد وطرق
تصحيحه ،هذا عــدا املواضيع
التي تستجد عىل الساحة الطبية
ســواء مــن ناحيــة األمراض
الوراثيــة املســتجدة ،أو آلية
التعامل مع املرىض الحاليني .

الشؤون الصحية

أقامت لجنة شباب األعمال
التابعــة للغرفــة التجاريــة
بمحافظة الرس الثالثاء املنرصم،
بمقرهــا دورة تدريبية بعنوان
"التسويق اإللكرتوني" بحضور
 92متدربــا ً ومتدربة  ،تناولت
الدورة أبرز مفاهيم التســويق

اإللكرتوني وأهميته يف النهوض
باملنشآت التجارية واألفراد.
وأفاد رئيــس اللجنة أحمد
الخزي أن تســليط الضوء عىل
التسويق اإللكرتوني يأتي كأحد
عوامل نجاح املنظمات واملنشآت
التجارية .

غرفة القصيم تستضيف االجتماع
الـ  95لمجلس الغرف السعودية
الثالثاء القادم
تستضيف الغرفة التجارية
الصناعيــة بمنطقــة القصيم
الثالثاء القادم ،اجتماع مجلس
الغرف السعودية الـ 95برئاسة
املهنــدس أحمد بن ســليمان
الراجحــي ،بحضور رؤســاء
وممثلني عن  28غرفة تجارية
وصناعية باململكة.
وأوضــح رئيــس مجلس
إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز
بن عبداللــه الحميد ,أن الغرفة
أعدت بهــذا الشــأن برنامجا ً
خاصا ً لالجتماع بهدف عرض
الفرص االســتثمارية بمنطقة
القصيم واملزايــا الجاذبة التي
تتمتــع بها و فــرص النجاح
املواتية لهــا ،والتباحث حول
القضايا واملوضوعات التي تهتم
بتطوير قطاع األعمال وتجويد

مخرجاته بما يتالءم مع برنامج
التحول االقتصــادي الوطني
 2020ورؤيــة اململكة ،2030
ويحقق الطموحات املنشــودة،
مشــرا ً إىل أن ذلك يأتي ً
وفقا
لتوجيهــات صاحب الســمو
امللكي األمري الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمري منطقة القصيم ،وصاحب
الســمو امللكي األمــر فهد بن
تركي بن فيصــل بن تركي بن
عبدالعزيز نائــب أمري منطقة
القصيم ،لتقديم التســهيالت
والخدمات كافة لتحفيز القطاع
الخاص واســتقطاب مشاريع
نوعية ذات قيمة مضافة خاصة
يف ظل النهضــة الكبرية التي
تشــهدها املنطقــة يف مختلف
املجاالت.
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«نور» بوابة موحدة لحركة النقل الداخلي للوظائف التعليمية
وحدت وزارة التعليم إجراءات
حركــة النقل عــر بوابة "نور"
ضمن جهودها الرامية إىل توحيد
الربامــج اإللكرتونية بــاإلدارات
التعليميــة ،إذ أصــدرت الوزارة
تعميما ً بإجــراءات حركة النقل
الداخيل لجميع شــاغيل الوظائف
التعليميــة؛ باإلضافة إىل إجراءات
تحديث بيانات جميع شــاغيل و
شاغالت الوظائف التعليمية.
ووجــه التعميم بتقســيم
القطاعات إىل رشائح كربى تندرج
تحتها رشائح صغرى تنتمي إليها
املدارس ،وبحسب التعميم الجديد
فإن املدارس ســرتب حســب

األفضلية عىل مستوى كل قطاع،
كم سيتم ربط املدارس برشائحها
داخل قطاع النقل ،وربط املدارس
املشــركة يف املبنــى واإلدارة
ببعضها.
وبينت الوزارة أن فتح النظام
إلدخال رغبات النقل ســتبدأ يوم
األحــد املوافــق / 7 / 30 - 15
1439هـ ،حيث أتمــت الوزارة
إجراءات التنســيق بــن اإلدارة
العامة لشــؤون املعلمني وإدارات
شــؤون املعلمني بإدارات التعليم
بما يضمــن تســهيل إجراءات
ومتطلبــات تنفيــذ حركة النقل
الداخيل.

نظمت اإلدارة العامــة للتعليم بمنطقة
تبوك ممثلــة بــإدارة التوعية اإلســامية
وبالتعاون مع إدارة رياض األطفال مسابقة "
القرآن رباني" للعام الثالث عىل التوايل والتي
وتهــدف إىل غرس محبة القــرآن الكريم يف
نفوس الناشئة ,باإلضافة إىل توعية موظفات
رياض األطفال بأساليب غرس القيم القرآنية
لدى األطفال.
وأوضحت مديــرة إدارة رياض األطفال
بتعليم تبــوك مريفت الثمايل ,أن املســابقة
اســتهدفت مرحلة رياض األطفال يف مبادرة
تعاون بني إدارة التوعية اإلســامية وإدارة
رياض األطفال معلنة أن إدارة رياض األطفال
ســتتبنى املبادرة لألعوام القادمة ســعيا ً إىل
استمرار استفادة األطفال منها.
من جهتها أكدت مديــرة إدارة التوعية
اإلسالمية شيمة الجهني ,أن املسابقة حظيت
بإقبال كبري عىل مســتوى روضات املنطقة،
مؤكدة أن عدد األطفال املشاركني يف املسابقة
يف عامهــا األول  75طفالً من  19روضة ،ويف
العام الثانــي بلغ العــدد  93طفالً من 27
روضة ،فيما بلغ عدد األطفال املشاركني لهذا
لعــام  133طفالً من  39روضة من روضات
تعليم تبوك.

احتفت إدارة التعليم بمحافظة
صبيــا ممثلــة بمكتــب التعليم
بمحافظة الريث ,يتكرم املتميزين
من منســوبي املكتــب  ,بحضور
محافــظ الريث أحمــد بن موىس
أبوقرن و مدير تعليم صبيا عسريي
بن أحمــد األحوس وذلــك بمقر
املكتب.
ويف مستهل الحفل قام محافظ
الريث بقــص رشيــط املعرض
املصاحب  ,ثم تجول عىل افســام
املعــرض الذي يضــم العديد من
منجزات أقســام مكتــب التعليم
باملحافظة .
بعد ذلــك بدأ الحفل الخطابي
املقام بهذه املناســبة بتالوة آيات
من القرآن  ,ثــم ألقى مدير مكتب
تعليــم الريث مفرح بــن يحيى
الريثي كلمــة أبرز من خاللها أهم

وســام عىل صــدر كل مواطن
وذكراهــم تاج يحمــل فوق
الرؤوس ،مشرية إىل أنهم فرسان
هذا الوطن وأبطالــه وصفوة
رجاله ،وما تركــوا خلفهم من
أهل هم أمانة عظيمة يف أعناقنا،
وتكريمهم رشف لنا.
بعــد ذلك توالــت فقرات
الحفل التي تضمنت أنشــودة
ترحيبيــة ،وقصيدة شــعرية،
ومشــهد تمثييل قدمته طالبات
ثانوية التحفيظ الثانية،
وتكريــم بنات الشــهداء
والفائزات بمســابقة "تدبّر"
واملشاركات يف االحتفال.

 60مرشد ًا طالبي ًا بالخرب يتدربون على
مؤشرات األداء للمرشد الطالبي
اختتم مكتب إدارة التعليم
بمحافظــة الخــر  ،الربنامج
التدريبي ملؤرشات أداء املرشــد
الطالبي  ،بحضور  ٦٠مرشــدا ً
طالبيا ً من جميع املراحل .
وبني رئيس شعبة التوجيه
واإلرشاد بتعليم الخرب الدكتور
يــارس العضــل ،أن اللقاء بدأ
باستعراض الجهود املبذولة من

محافظ الريث يكرم المتميزي�ن من منسوبي مكتب التعليم
بالمحافظة
النشاطات والفعاليات التي نفذها
املكتب واملدارس التابعة له واألعمال
واإلنجازات التــي حققها املحتفى
بهم من املعلمني والطالب ومنسوبي
املكتب واملدارس التابعة له ,متمنيا ً

تعليم نجران يحتفي ببنات الشهداء
«تدبر»
والفائزات بمسابقة
ّ

نظمــت اإلدارة العامــة
للتعليم بمنطقــة نجران ممثلة
يف إدارة التوعيــة اإلســامية،
احتفاال ً بعنوان "بصمة وفاء"،
لبنات الشــهداء والفائزات يف
مسابقة وزارة التعليم "تدبّر"
للقرآن الكريم والســنة النبوية،
بحضور مســاعدة املدير العام
للشؤون التعليمية "بنات" رساء
الشــهراني ومديرات اإلدارات
وقائدات املدارس وأرس شهداء
الواجب.
وأوضحت الشــهراني يف
كلمة لها خــال االحتفال ،أن
دماء شــهداء الوطن الطاهرة

تعليم تبوك ينظم مسابقة «القرآن رباني» في عامها الثالث

صحيفة
جامعة
القصيم

التوفيق والســداد للجميع لتحقيق
كل ما من شــأنه خدمة الدين ثم
املليك والوطن.
أثر ذلك توالــت فقرات الحفل
من كلمات وأناشيد طالبية وغريها

من الفقرات.
ويف ختام الحفل سلم محافظ
الريث الهدايا للمحتفى بهم من قادة
املدارس واملعلمني املتميزين والطالب
املتفوقني عىل مستوى املحافظة.

خالل حفل الت�كريم

قبل مرشدي التوجيه والإلرشاد
يف امليــدان واألعمــال امليدانية
املميزة ،مؤكــدا ً أهمية مؤرشات
املرشد الطالبي الجديدة ودورها
يف تطوير عمل املرشد.
وأشار إىل أن اللقاء ركز عىل
عدد من املحاور وعىل آليه تفعيل
املؤرشات وطرق تنفيذها وكيفية
وضعها يف ملف متكامل ومميز.

«اكتشف موهبتك» برنامج تدري�بي
بتعليم صامطة

نفــذ مكتــب التعليــم
بمحافظــة صامطــة أمس ,
برنامجا ً تدريبيــا ً بعنوان "
اكتشــف موهبتــك " ضمن
برامج أسبوع املوهبة  ,وذلك
يف مقر نادي املوهبة بمدرسة
ديحمة املتوسطة والثانوية .
وأوضــح مــرف نادي
املوهوبــن محمــد حناني ,
أن الربنامج الذي اســتهدف
الطــاب املوهوبــن  ,تناول
التعريــف بكيفية اكتشــاف
املتــدرب موهبتــه وأين يجد

نفسه  ,ومعوقات ممارسة هذه
املواهب ,إىل جانب االسرتشاد
بنماذج من املوهوبني عامليا ً .
وأكــد أهميــة االهتمام
باملوهبــة ورضورة تطويرها
 ,ومســاعدة املتدربــن عىل
اكتشــاف مواهبهم ليكونوا
منتجني يف املجتمع  ،مشــرا ً
إىل أن هذا الربنامج يعد إحدى
أهــم الربامج التي تســهم يف
تعزيز الخربات وتطويرها بما
يضمن تأثريهــا االيجابي يف
املجتمع .

صحيفة
جامعة
القصيم
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فعل أيام
جامعة األعمال والت�كنولوجيا بجدة ُت ّ
األعمال «معا لغد أفضل»
أطلقــت جامعــة األعمال
والتكنولوجيــا شــطر الطالبات
بمحافظة جدة  ،أمس معرض أيام
األعمال بعنوان "معا لغد أفضل"
 ،الــذي نظمته كلية إدارة األعمال
بالجامعة  ،وذلك بمقر الجامعة يف
جدة .
وشــملت فعاليات املعرض
التي تهدف إىل عرض مشــاريع
التخــرج الخاصــة بالطالبات ،
عىل العديــد مــن ورش العمل
واملحارضات العلميــة املجانية,
باإلضافة إىل تقديم املعرض حزمة
مــن العــروض االجتماعية التي
تقدمها الكلية لفتيــات املجتمع
 ،بمشــاركة وحضور نخبة من

املتحدثني البارزيــن والرشكات
الوطنية املتخصصة يف هذا الشأن .
وعدّت عميــدة الكلية يرسى
جمجوم الفعاليــة فرصة رائعة
لخلــق تواصل بــن الرشكات

مدير مركز ريادة األعمال بجامعة الباحة :مشروع
الطاقة الشمسية يسجل إحدى القفزات االقتصادية

الرائدة والطالبات يف مجال إدارة
األعمال  ،مشــرة إىل أن املعرض
أتاح الفرصــة للطالبات لعرض
مشاريعهن املتميزة يف تخصصات
الجامعة املختلفة .

جامعة الملك عبدالعزي�ز تواصل استقبال المشاركات
في مسابقة «ابت�كاري»
تواصــل عمادة شــؤون
الطالب ,بجامعة امللك عبدالعزيز
بجــدة ممثلة يف مركــز املوهبة
واإلبداع ,استقبال املشاركات يف
مسابقة "ابتكاري" ,بمقر مركز
املوهبة يف العمادة.
وخصصــت اللجنة املنظمة
للمســابقة أربعة مجاالت علمية
لالبتكارات املشاركة يف املسابقة,
تتمثــل يف املجــال الصحــي,
والتقنــي ,والهنــديس ,ومجال
الطاقة ,بجوائز قيّمة للفائزين,
باإلضافــة إىل دعــم وتبنــي
االبتكارات من قِ بل مركز موهبة
لإلبــداع وحاضنــات األعمال
بالجامعة.
وأكد عميد شــؤون الطالب
بالجامعة الدكتــور عبد املنعم

أكــد مديــر مركــز ريادة
األعمال بجامعــة الباحة الدكتور
زياد الزايــدي أن مرشوع الطاقة
الشمسية يســجل إحدى القفزات
االقتصاديــة املعــززة لتنــوع
القطاعــات ومصــادر الدخــل
مما يســهم برفــع الناتج املحيل
وزيادة فــرص العمــل وإتاحة
مجاالت دراســية وبحثية متقدمة
يف الجامعات واملراكــز البحثية،

واســتقطاب فرص اســتثمارية
ضخمة تخدم الطاقة املســتدامة
وتدعم مكانة اململكة يف أوائل دول
العالــم املنتجة للطاقــة و تعزز
دورهــا يف اتفاقيات األمان العاملي
البيئي ،باغتنــام الثروة الطبيعية
واملكانــة الجغرافيــة التي حبا
الله بها البالد مــن باطن األرض
وظاهرها لتصبح السعودية رائدة
ومورد عاملي للطاقة الشمسية .

وأوضح الزايدي أن االتفاقية
تشكل إطارا ً جديدا ً لتطوير قطاع
الطاقة الشمســية يف السعودية،
الذي من املتوقع بحسب املعلن أن
يوفر هذا املرشوع بما يقدر بـ100
ألف وظيفة  ،وزيادة الناتج املحيل
للسعودية ،كذلك بما يقدر بـ 12
مليار دوالر أمريكــي ،إضافة إىل
توفري ما يقدر بـ  40مليار دوالر
أمريكي سنوياً.

عمادة مركز دراسات العمل التطوعي بجامعة
اإلمام ت�كرم المتطوعات

بن عبد السالم الحياني ,حرص
الجامعة عىل دعم املبتكرين من
الطالب والطالبات واكتشــاف
مواهبهم ,داعيــا ً جميع الطالب

املبتكرين إىل رسعة املشــاركة
يف املســابقة من خالل تسجيل
ابتكاراتهــم يف موعــ ٍد أقصاه
الـ15من شهر رجب القادم .

جامعة الطائف تنظم ندوة ثقافية عن «الرؤية
والهوية »2030
نظمــت جامعــة الطائف
أمس ندوة ثقافيــة بعنوان "
الرؤية والهوية  " 2030وذلك
بمقر الجامعــة بالحوية  ،تم
فيها تسليط الضوء عىل تأصيل
قيمة االلتزام وتحمل املسؤولية
لتحقيق رؤية اململكة .2030
وأوضح األســتاذ املشارك
بكلية اآلداب بالجامعة الدكتور
أحمد عيضة الثقفي ،أن الرؤية
تقــوم عىل التمكــن للمواطن
وعىل املحاســبة ،متناوال ً دور
املواطنة املسؤولة يف بناء وطن
طمــوح  ،فيما تحــدث رئيس
قســم اللغة العربيــة بكلية
اآلداب بالجامعــة الدكتــور
مازن مريــي الحارثي ،عن
العالقة بني التنمية االقتصادية
واملتغريات الثقافية يف ظل رؤية
 ،2030والفــرق بــن التغري
والتحول يف الهويــة والعالقة
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بني الهوية والثقافة ،مشــرا ً
إىل دعم رؤيــة  2030لثقافة
االبتكار ،وتحفيزها الســتثمار
الطاقات البرشية الكامنة.
كما تحدث األستاذ املشارك
بقســم اللغة العربية الدكتور
عبدالرحمن بن مردد الطلحي
 ،عن الهوية الثقافية بني القيم
الراســخة والقيــم املتجددة ،
مؤكدا ً أن الوحدة الوطنية هي

مصدر فخر لــكل أبناء الوطن
 ،مشــرا ً إىل دعم الثقافة من
خالل رؤيــة  2030وربطها
بالرتفيه.
وناقــش األكاديميــون يف
النــدوة التي أدارهــا فيصل
الســويهري  ،املحاور الثالثة
لرؤية اململكة  : 2030مجتمع
حيــوي ،واقتصــاد مزدهر،
ووطن طموح .

نظمــت عمــادة مركــز
دراســات العمــل التطوعي
بجامعــة اإلمــام محمد بن
سعود اإلسالمية ،اليوم ،الحفل
الختامي لتكريــم املتطوعات
الالتي شاركن بأعمال تطوعية
متنوعة داخل وخارج الجامعة
 ،بحضــور وكيلــة الجامعة
لشــؤون الطالبات الدكتورة
حنان عبدالرحمــن العريني ،
وعميدة مركز دراسة الطالبات
الدكتــورة مــويض إبراهيم
الدبيان  ،وذلك يف مقر الجامعة
بالرياض.
وبــدأ الحفــل بعــرض
مرئــي تحدث عــن منجزات
عمادة مركز دراســات العمل
التطوعــي بالجامعة ،ثم ألقت
وكيلة عمادة مركز دراســات
العمــل التطوعــي الدكتورة
أمــل عبدالله الخضــر كلمة
أوضحت فيهــا أن الهدف من
إقامة هذا االحتفال هو ترسيخ
مبدأ التعاون يف ســبيل تلبية
احتياجات املجتمــع وتقديرا ً
لجهود املتطوعات ســواء ّ
كن
من أعضــاء هيئة التدريس أو
الطالبات  ,مشرية إىل أنه كلما
تقدم املجتمــع وارتقى كانت
فرصة املرأة أوسع يف املشاركة
والعطاء .
كمــا ألقــت الدكتــورة
العرينــي كلمة أكــدت فيها

أن إنجــازات الجامعة بقيادة
معايل مديــر الجامعة الدكتور
سليمان بن عبد الله أبا الخيل
تأتــي يف إطار رؤيــة اململكة
 2030وهــو جانــب العمل
التطوعي وتطويره  ،واستثمار
قــوة التطــوع يف التنميــة
واإلنتاجية .
مــن جانبه أشــاد عميد
مركز دراسات العمل التطوعي
الدكتور عمــر بن عبد الرحمن
العمر عرب الدائرة التلفزيونية ،

بمبادرة عمادة مركز دراسات
العمل التطوعــي بإقامة حفل
تكريمــي للطالبات املتطوعات
الالتي شاركن بأعمال تطوعية
متنوعة داخل وخارج الجامعة.
عقب ذلك كرمت الدكتورة
العريني  56متطوعة ,وأعضاء
هيئــة التدريــس  ،إضافة إىل
تكريــم املتطوعة حنان باتيس
الفائزة بمسابقة أفضل مبادرة
التي شــاركت فيهــا بمبادرة
(اختبار فصائل الدم ) .
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إعداد األطباء في عصر اإلبداع
د .وليد أحمد المصري

تعترب مهنة الطب من أرقى
املهــن التي عرفتهــا البرشية
عــر تاريخهــا الطويل ،فال
حياة ســليمة دونها ،إنها مهنة
إنسانية راقية تحتاج مجموعة
من السمات يجب ان تتوفر لدى
الطبيب حتى يســتطيع القيام
بمهنته عىل أكمــل وجه ،ومن
هنا تربز أهمية إعداد األطباء يف
كليات الطب ،إعــدادا ً أكاديميا
عن طريق الحصول عىل تدريب
عال يؤهلهم ملمارسة هذه املهنة
اعداد يشــمل أيضا ً الجوانب
اإلنسانية واألخالقية فالطبيب
ينبغي أن يتمتع بأخالق عالية
تجعلــه شــخصا ً مؤتمنا ً عىل
أرسار مرضاه متعاطفا ً معهم
مقلــا ً من مخاوفهــم وباعثا ً
األمل فيهم.
لذلك بــدأت كليات الطب
يف الواليات املتحــدة األمريكية
باتخاذ اســراتيجيات جديدة
ومختلفــة بعــض اليشء يف
إعداد الطــاب يف تلك الكليات
مركزين عىل الجوانب اإلنسانية
والتعاطف مع املرىض.
إن املنهج املندفع واملتعجل
يف معالجة املرىض والذي يعتمد
عــى معرفة حقائــق مجردة
ربما يتغــر يف الوقت الحارض
والفضل يف ذلك يعود إىل جهود
الدكتورة ريتا شارون األستاذة
بكلية الطب بجامعة كولومبيا.
لقد حاولــت وضع القصة
يف مركز عمليتي التشــخيص
والعــاج ،حيــث توصلت إىل
نتيجــة مفادها أن مــا تفعله
كطبيبة يقــوم يف معظمه عىل
القصــص ،فاملرىض يوضحون
ما يعانون منه يف شــكل قصة

واألطباء يروون قصصا ً خاصة
بهم.
لقد دعت هــذه الطبيبة إىل
إصــاح العمليــة التعليمية يف
كليات الطــب وأطلقت حركة
الطب القصــي يف مقالة لها
عــام 2001م يف جريدة رابطة
الطب األمريكــي Journal of
the American Medical
 ASSOCIATIONوالتي دعت
إىل منهــج يقوم عــى تكامل
وظائف املخ.
وال يســتطيع الطبيب ا ٌملعد
أكاديميا ً فقط مساعدة مرضاه
عىل مواجهة مشكالتهم الصحية
دون اإلصغــاء لحكاياتهــم
واســتيعاب وتقديــر معانيها
والتأثــر بها من أجــل العمل
لصالح املريض.
ويأخذ اليوم طالب الســنة
الثانية يف كليــة الطب بجامعة
كولومبيــا محــارضات يف
الطب القصــي Narrative
 Medicineإىل جانــب املناهج
التقليدية حيــث يتعلم الطالب
يف تلــك املحــارضات اإلصغاء
بتعاطــف أكــر إىل القصص
التــي يرويها املــرىض وقراءة
تلك القصــص بمزيد من الدقة
والتأمــل بدال ً من طرح ســيل
عارم من األســئلة التشخيصية
للمرىض بطريقة آلية ،كما يجب
أن يتعلم هــؤالء الطالب جعل
استفساراتهم أكثر شموال ً فمثال ً
عبارة ((أخربني بموضع األلم))
تتحول إىل عبارة ((أخربني عن
حياتك).
إن دراســة طــاب الطب
للقصة يساعدهم عىل االرتباط
أكثر بمرضاهم وتقييم حالتهم
الصحية يف سياق قصة حياتهم
الكاملة.
يعد الطــب القصيص جزءا ً
من اتجاه أوســع لدمج منهج
يعتمد عــى قــدرات الجانب
األيمن من املخ يف املمارســات
الطبيــة والتي بقيــت لفرتات

وش حيثهم؟
أ .شقريان الشقريان
كلية الزراعة والطب البيطري

أكاد اجزم بــان هذه الكلمة
مستفزة لجميع العقالء
كيف ال وهي تستخدم للتندر
من واقــع الحــال بمقارنة غري
منطقية ال يقبلها العقل منها مثالً
وش حيثهم يســافرون؟!!!
وحنا ال !! وراه ما حنب زيهم؟!!!
وش حيثهــم ســيارتهم
جديدة؟!!!
وقــس عليهــا الكثري من
املقارنات
انا ال اســتغربها من االطفال
ففي مرحلة من حياته الطبيعية

صحيفة
جامعة
القصيم

الخائن المتسرت
طويلة معقــا ً لقدرات الجانب
األيرس قبل خمس عرشة ســنة
كانت واحدة مــن ثالث كليات
طب يف أمريــكا تقريبا ً تدرس
مناهــج يف العلوم اإلنســانية،
واليوم يفعل ذلك ثالثة من كل
أربع كليات ويقوم مستشــفى
بيليفــو  Bellevueالعــام يف
نيويــورك ســيتي بإصــدار
دورية خاصة بها هي iteracy
 ReviewBellevue Lوبــدأ
مدرسو كلية الطب يف الجامعات
األمريكيــة يطلبون من طالبهم
كتابــة التاريخ املــريض ألحد
مرضاهم يف صــورة قصة ،أي
رسد قصة املريــض من وجهة
نظر املريض ذاته.
إن القصص وحدها بطبيعة
الحال لن تشــفي املرىض ،لكن
عندما تجتمــع مع التكنولوجيا
الحديثة تصبح لها قوة عالجية
ال يمكن ألحد الشــك بها ،ربما
يكون هذا مستقبل الطب حيث
يتم تخريج أطباء يســتطيعون
تحليــل االختبــارات وتقدير
القصص ،أطبــاء بعقل جديد
مبدع ومتميز.
إن التعاطف هو القدرة عىل
تخيل نفسك يف موقف شخص
آخر وعىل اإلحساس بمشاعره،
إنــه القدرة عىل وضع نفســك
مــكان اآلخر والرؤيــة بعينيه
واإلحساس بقلبه
إن التعاطــف يختلف عن
العطف الــذي هو الشــعور
باألســف تجاه شــخص آخر،
أما التعاطف فهو الشــعور مع
الشــخص اآلخر والشعور بما
يظهر عليــه الحال لو أصبحت
مكانه.
إن التعاطــف عمل تخييل
يتصف بالشــجاعة مذهل ،قمة
الواقع االفرتايض حيث تقفز إىل
ذهن شــخص آخر لرتى العالم
من منظوره.
ويقــول أحــد األطبــاء
األمريكان (هالــرن) :األطباء

يعربون عن التعاطف ليس فقط
من خالل إعطاء تعليقات دقيقة
عن مشــاعر املرىض ،ولكن من
خالل توقيــت إعطائها ونربة
الصــوت والوقفــات والتناغم
الكامــل مع النمــط العاطفي
للمرىض.
لقد بدأت الهيئة التي تعتمد
كليات الطب تشــرط أن يكون
التواصل بفعالية وتعاطف مع
املرىض عامال ً يدخل يف التقييم
العــام لطالب الطــب ،وبدأت
املمثلة املرسحية ( ميجان كول )
تسافر إىل كليات الطب لتدرس
فــن التعاطف وتعلــم األطباء
املتدربني بهدف فهم أفضل آلالم
املرىض ،كما يتلقى طالب الطب
يف جامعــة (فاندربلت) دورات
يف دراسة التعبري عن أخطائهم
واالعتذار عنها .
كمــا أن كليــة الطــب يف
جامعة جيفرســون بفيالديلفيا
وضعت مقياسا ً للتعاطف اسمه
(مقياس جيفرســون لتعاطف
الطبيب).
إن اإلدراك املتزايــد لدور
التعاطــف يف العــاج هو أحد
األســباب يف أن مهنة التمريض
ســتصبح واحدة مــن املهن
األساســية يف القوى العاملة يف
عرص اإلبداع.
تشــهد هذ األيــام مناهج
كليــات الطــب يف أمريكا أكرب
تغري يف حياتها فالطالب يف كلية
الطب بجامعــة كولومبيا يتم
تدريبهم عــى الطب القصيص
حيــث أظهرت الدراســات أنه
رغم قوة التشخيص بالكمبيوتر
إال أن جــزءا ً مهمــا ً من عملية
التشــخيص يكون متضمنا ً يف
قصة املريــض أو رسد حكايته
مع املــرض ،ويف كليــة الطب
بجامعة (ييــل) يقوم الطالب
بشحذ قدرتهم عىل املالحظة يف
مركز ييل للفن الربيطاني ،ألن
األطباء املتدربني الذين يدرسون
اللوحــات الفنيــة يتفوقون يف

مالحظــة التفاصيــل الدقيقة
لحالة املريض.
كما قامت أكثر من خمسني
كلية طب يف الواليــات املتحدة
بدمــج مقــررات دينيــة يف
مناهجها الدراسية ،وقد أنشأت
كلية الطب بجامعة كاليفورنيا
برنامجا ليليا ً باملستشفى يسمح
لطالب الســنة الثانية بدخول
املستشفى ليال ً بأمراض مقرتحة
أو متخيلــة وتقــول الكلية إن
الهدف مــن التمثيل هو تمكني
التعاطف مع مرضاهم.
كما أظهرت الدراســات أن
تحسني تصميم املنشأت واملرافق
الطبية يســاعد املــرىض عىل
التحســن برسعة ،ففي دراسة
بمستشــفى ( مونتيفيوري) يف
بتســرج احتاج املرىض الذين
أجريت لهم عمليــات جراحية
وتم وضعهم يف غــرف تتوفر
فيها اإلضاءة الطبيعية إىل قدر
أقل من املسكنات وكانت تكلفة
أدويتهم أقل بنســبة  20%من
نــزالء الغــرف التقليدية ،كما
قارنت دراسة أخرى بني عينتني
من املرىض كانــوا يعانون من
اعتــاالت مماثلة حيث عولجت
إحداهــا يف جناح تقليدي كئيب
يف املستشــفى بينمــا عوُلجت
الثانية يف جنــاح حديث تدخله
الشــمس  ،وقد احتاج مرىض
الجناح األفضل إىل مســكنات
أقل مقارنة باللذين يسكنون يف
أجنحة تقليدية .
كما قــرر األطباء خروجهم
مــن املستشــفيات قبل يومني
تقريبا ً باملتوسط ،وتعيد الكثري
من املنشــآت الطبيــة تصميم
مرافقها بهدف توفري أكرب قدر
من اإلنارة وغرف انتظار تتيح
الخصوصية والراحة ومجموعة
مــن أشــكال التصميــم مثل
الحدائق واملتاهات التي تساعد
عىل التأمل والتي يعتقد األطباء
أنها تساعد عىل الشفاء وتعجل
به.

فضه سعيد علي الحربي
طالبة قسم اللغة العرب�ية

هل تسألت يوماًعن السموم
القاتله يف املجتمع ؟
إن أخطر أفه عىل املجتمع ،
ليست دوله متسلحه  ،وال عدو
حنِــق  ،وال دا ٍء فتاك  .إنما فرد
خلع رداء العــزة و املروه  ،و
توشح بكساء كل نِفاق و غِ ل .
يميش مختاال ً فخور ،فتجد
يف كل حادث يقف ضد الوطن
 ،يتباهى بما يــراه عند بعض
الدول بإســم الحريه الزائفه
ينصاع إىل من يستعمله لزعزعة
األمن  ،و شــتم املواطن  ،و أيد
كل باطل  ،و أشغل الناس عن
ظهور الحــق  .وتجده ال تهدأ
نفسه حتى يتنازل من يجادله
عن رأيــه  ،ولكن يأبى املجتمع
عىل اإلنصيــاع إىل مثل هؤالء ،
فاسدوا األخالق  ،صغار العقول.
ســتظل بــاد التوحيد
 ،ومهبــط الوحــي  ،و أرض
الحرمــن شــوكه يف حلق كل
خائن  ،و مالذ كل مســتجري ،
وقبلة املسلمني .
قال الشاعر الكاظمي :
ْ
تكــن أوطان ُه
 ومــن لمموطن
مفخرا ًُ ل ُه  ...فليس له يف
ِ
املج ِد مفخ ُر
ْ
يبــن يف قومهِ
 ومــن لمناصحا ً لهم  ...فما هو إ ِال خائ ٌن
يتسرتُ
كان يف أوطانهِ حاميا ً
 ومن َلها  ...فذكرا ُه مســ ٌك يف األنا ِم
وعنربُ
ْ
دون
 ومن لميكــن من ِ
أوطانهِ حمى  ...فذاك جبا ٌن بل
أ َ َخ ُّس وأحق ُر

لطف ًا ..ثم ت�أتي جميع الحقوق طواعية
يبدا باملقارنة وهي جزء من نموه
العقيل وادراكه ملا حوله
ولكن العجــب العجاب ان
تســمعها من شــخص تجاوز
مرحلة النضج العمري
ال استبعد ان يكون لوسائط
التواصل االجتماعــي دور بذلك
فالبحث عن االخرين ومتابعة ما
يفعلون والفضــول الذي يزداد
عند االشخاص الفاضني لها دور
بانتشار هذه الكلمة.
والحــل ببســاطه حتى ال
تسمعوها اشغلوا من حولكم
النفس ان لم تشغلها بالحق
شغلتك بالباطل
ً
شــغل
لقد هاج الفراغ عليه
***********
وأسباب البالء من الفراغ

حنان النويصر
كلية التمريض

عاد ًة مايكون الطالب صاحب
حق واضح ورصيح فما يكون عليه
بأسلوب حاد يعقبُه
سوى أن يأتي
ٍ
أســلوب أمر وكأن الدنيا جميعها
تحته مرغمه،
لطفــا ً فتأتي حقوقك طواعية
فالود كفيل بأن تطلب ثم أجاريك
بما طلبت وإن كان ليس بمقدوري،
فخدمتك أشبه برد جميل لطفك
وواجبي تجاهك ،ولتكن هناك
بني ناظريك قاعــدة "عامل كما
تحب أن يعاملوك" فاإلسالم دين

املعاملة وهــذا عائ ٌد مردوده حتما ً
لك ,إجمع لطفا ً كبــرا ً فلن تندم
عليه ،فغدا ً بدل أن تصبح صاحب
حق تُصبح "من له حق يعود إليك"
أترك طيب أثرك وأســهم يف
ُ
رقــي مجتمعك ،وكــن أنت منربا ً
للجامعة ولتعلن لطفك فهذا طيب
أثر ،فمن اللباقة أن تعود نفســك
أن تكون حسن كاملطر أينما وقع
يعود خريه عىل سائر البالد.
كن أنت كما أنت ،ال كما تطمح
أن يريد اآلخرون أن يروك ،فبلطفك
تصبح مكســبا ً والجميع يتمنى
أن ينال رشف إكتسابك ،وسيأتي
هذا كلــه يف مخزونك ويعود عليك
بالخري ولن تخرس.
ولتصبح النهايات سعيــدة،
قل نعم للطفك وال لإلرغام.

صحيفة
جامعة
القصيم

ال تحكم بال تجربة

الرأي
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مشاعر

كاريكاتري

روابي صالح التوي�جري

ريما بنت سليمان اللزام

طالبة كلية الرتب�ية

طالبةكلية العلوم واآلداب

"رياض أطفال"

بالرس

يشــتم من حوله ..ويلقي
عليهم سبب كل فشل..

ٌ
حساسة أنا  ،كأنما خلقني
الله بندب عىل القلب منذ الوالدة
ما إن يلقــي أحدهم كلمة
مؤذية حتــى أبــدأ بالنحيب
واإلنــزواء ،وكأن العالم ُخلق
يف دائرة لوحــده ،ولن يكرتث
شخص ألمري مهما حاولت.
هنــاك ،ويف اللحظة التي
تبدأ فيها جروح قلبي باإلتساع،
أملح طيف شــقيقتي الواقفة يف
آخر املمــر ،إنها تحرضني عىل
املواجهة ،كما هي عادتها..
إنها تحاول مالمسة قلبي
حتى يتشك ّل الضماد.
كثرية هــي الشــجارات
املندلعة بيننا بسبب االفطار يف
الصباح ،وال أحيص عدد النزاالت
التي نخلقها بشأن العودة من
الجامعة عنــد الظهرية ،ناهيك
عن اختالف األراء واألذواق ايل
ً
طاحنة يف املساء.
تشكل حروبًا
وبني هــذا وذاك ،ومع تلك
االختالفات كلها تبقى الشخص
األول الــذي يهتم ألمري بحق،
واألقرب لقلبي عىل الدوام.
لربما ُ
كنت أســتمتع حتى
بتلك التناقضات التي فيما بيننا
دون أن أدرك ..لربما كان ذاك
معنى أن يكون لك شقيقة..
أن تُبيــد العراقيل وكأنها
غــر موجــودة ،وأن تخوض
ً
معركة وأنت ال تخىش الخسارة
أن ال تذبل روحك ،أن تطلق
ضحكاتك للمدى ،وأن تتســع
الدنيا يف عينيــك وكأنها ُخلقت
ألجلك.
أكتب هذا املقال وكيل أمل
أن يصل لصاحبه..إىل شقيقتي
الصغرى التي شاركتني االسم
والقلب ذاته ،أحبك.

لحظة!!
هل جربت هذا؟ هل غريت
الطرق؟ هل اجتهدت وبذلت؟
أم كتفــت يديك بال عمل!
وأغلقت كل باب لألمل!
هذه الحيــاة تصبح حياة
حقا عندما نسعى ونكافح أما
من يســأم ويستسلم فتصبح
حياته بال طعــم كامليت فوق
األرض.
وكمــا قيل الحيــاة أخذ
عطاء ،فعندمــا تعطي تلقى
مقابــل عندمــا تتفاعل الكل
ســيتذكرك حتــى املــكان
سيذكرك.
ســأذكر تجربــة مررت
بهــا ،الكثري يقولــون صعبة
ومستحيلة حتى أن األطفال لن
يدركوها ،فقلت يف قرارة نفيس:
وملا ال أجرب فلن أخرس شيئا.
ونعــم جربت بأســلوب
مختلف فــكان التفاعل رائعا
واإلقبال كبري.
فعندهــا ســعدت مرتني
لنجــاح التجربــة ولخيبــة
املحبطني.
وبعد ذلك اتخذتها شعار
يل (ال تحكم بال تجربة) وادعو
الجميــع أن يضعوها قاعدة؛
فالكثــر من حولنــا يرفض
إجراء اختبــار ،أو التقديم عىل
عمــل ،أو إي تجربة مختلفة؛
ألسباب تشاؤمية كأن يقول أنا
لســت كفؤا ،أو أن الظروف ال
تسمح.
جــرب ولن تخــر فإما
النجاح أو الخربة.

حتى ال يكون الطعام معركة بني األم والطفل
د .رشيدة محمد أبو النصر
أستاذ مشارك بكلية العلوم
واآلداب بالبكريية

كثــرا ً ما تعانــي األمهات من
مشكلة فقدان الشهية لدى الطفل،
وهذه املشكلة شائعة جدا ً بني األطفال
خصوصا ً ما بــن العام الثاني وإىل
العام السادس .وتسهم األم دون أن
تدري مساهمة كبرية يف إيجاد وإبقاء
هذه املشــكلة ،وذلك بإظهار قلقها
وشكواها الدائمة ،بأن أكل طفلها غري
كاف ،وقد يصبح البيت بجميع من
فيه مشغوال ً بطعام الطفل وشهيته،
ويحاول الجميع إقناعــه أن يأكل
زيادة عما يفعــل ،ويحاولون ذلك
بالرتغيب مرة وبالشــدة والتهديد
مرة أخرى ،وأحيانا ً بإعطاء الطفل
مختلف أنواع األدوية التي يفرتض
فيها أن تزيد شــهيته للطعام ويف
أغلب األحيان ال يعطي هذا الجهد أية
نتيجة ،بل ربما أعطى نتيجة عكسية
فقلل من شــهية الطفل للطعام ،إذ
أن معظم األطفــال قد يزيدون من

تعنتهم بتنــاول الطعام رغبة منهم
باالحتفاظ باهتمام األهل وعنايتهم.
وقد يدرك األطفــال ،أن األكل
مهم بالنسبة ألبويهم ،وأنه غري مهم
بالنسبة لهم ،وبذا يصبح عدم تناول
الطعام وســيلة للتعبري عن رفض
سيطرة الكبار.
والواقــع أنه يمكــن لألكل أن
يكــون منذ الوالدة ،خــرة إيجابية
خاليــة من الرصاع ،لهــذا يجب أن
يكون مكان األكل جذابــاً ،وهادئاً،
ويعطي الطفل مجاال ً لألكل بحرية،
ومن األفضل استخدام ملعقة قصرية
مســتقيمة مســطحة اليد ،يمكن
للطفل استخدامها ،وفيما بعد يمكنه
استخدام شوكة غري حادة الرؤوس،
وينبغي وضع الطعام يف مســتوى
املعدة بحيث ال يكــون عىل الطفل
الصغري أن يحاول الوصول إليه ،بل
اســتخدام مقعد منخفض ذي ظهر
مستقيم يريح الطفل.
إن األكل ينبغي أن يكون متعة
وليس معركة يجرب فيها األطفال عىل
األكل ،فال تثــر قضية حول الطعام
الذي يرفضه الطفل ،وإنما استبدل

به أطعمة أخــرى ،إىل جانب العمل
عىل أال يصبح الطفل محور االهتمام
بسبب الطعام ،وإنما ينبغي تقديمه
له بشــكل عريض ،ومن دون إلحاح،
مع مراعاة أن وقت الطعام غري املتوتر
الــذي يبعث عىل االســرخاء يؤدي
إىل عادات أكل جيــدة ويمنع تطور
املشــكالت ،فالتحقــر واإلغاظة أو
انتقادات عادات األكل ينبغي تجنبها.
وينبغي أال يكون أكل جميع ما
يف الطبق إجبارياً ،وأال نقوم بتعزيز
الطفل ألنــه أكل طعامه ،ألن املكافأة
تصبح أكثر قيمة ،بينما يفقد الطعام
نفسه قيمته.
ومن أهم أسباب فقدان الشهية
لدى األطفال:
· عدم شعور الطفل بالسعادة أو
ربط الطعام بحادثة غري سعيدة أو يف
طريقة تعامل األم مع طفلها وكيفية
تقديم الطعام له
· كراهية الطفل ألصناف الطعام
التي تقدمه له
· وكذلك إرصار األم عىل أن يأكل
الطفل كمية من الطعــام أكثر مما
يستطيع

على سفح آية

سماوي
ذو أثر
ً
ريهام حمد الخلف
كلية الصيدلة بعنيزة

جميعُ نا أرقا ٌم يف صفحات
التعداد ُ
السكاني لألوطان
لكن ..
من منا رقم إســتثنائي ال
هاميش  ..؟!
ً
باق
من منــا أثــ ًر
وإرث ٍ
مابقيت الحياة  ..؟!
ُ
لحظات الحنني
استوقفتني
 ،عندما ذُكِ َر أح ُد الراحلني ،كان
وكان وكان  ..مــاذا بقــي يف
األذهان عنهم ؟!
وملــا البعض رغــم مرور
ٌ
باقية
الســنني إال أن ذكــراه

· كما أن تشــديد الوالدين عىل
الطفــل أن يتبــع آداب املائدة كما
يمارســونها هم وانتقادهم له وهو
يأكل قد يتسبب يف فقدان الشهية عىل
املائدة.
معالجة فقدان الشهية
ومــن تجربتــي الشــخصية
والعملية مع األطفال ملعالجة فقدان
الشهية أود بداية الرتكيز عىل رضورة
إهمال هــذا املوضوع وترك الحديث
فيه مع الطفــل ومراقبة الطفل عن
بعد بحيــث ال يصبح تناوله للطعام
هو حديث األرسة وجــل اهتمامها،
كما يجــب االبتعاد عن إجبار الطفل
عىل األكل أو ترهيبه ،واســتبدال هذا
السلوك بســؤاله هل أخذت كفايتك
وشــبعت؟ ومن ثم رفع الطعام من
أمام الطفل.
وأخريا ً فإن التعامل مع موضوع
شــهية الطفل يجب أن يكون بهدوء
وتفهم ومصادقة الطفــل والنزول
إىل مســتواه العقيل فهي الوســيلة
الصحيحة لتحسني شهيته للطعام.
كما يجب تكــرار املحاولة مرة ثانية
وثالثة ورابعة وعدم امللل.

مابقيــت الحيــاة ،بينما اآلخر
إندفنت ذكراه بمجرد رحيله !!
ِمــن األرقام املســجلةِ يف
التعداد الســكاني مــن عندما
يتوارى يف الرتاب تصدع ذاكراه
الطيبة
يف األفاق  !!..نعم يف اآلفاق
فذاك إحسا ٌن  ،وآخ ُر عَ ٌ
طف
فق  ،ولُ ٌ
 ،وذاك ِب ٌر  ،وهذا ِر ٌ
طف
يَغمُر  ،وعِل ٌم يُنرش  ،وخريٌ يُزرع
 ،ومبس ٌم يُؤجر  ،وحوائج تُقىض
.
أُدرك فيها أن األنفس التي
ٍ
ألهداف عظيمة كان فيها
َسعت
ً
ِ
العَ طا ُء ســمة أساسية أثمرت
ومع مرور األيام ُ
كب ِت الثِما ُر و

أزدهرت حتى بلغت األفاق ..
ومن أجمــل الحكم لإلمام
الشافعي يف ذلك قوله :
الن َّ ُ
ــاس بالنَّــاس ِ ما دا َم
الحيا ُء بهم
تارات وهب ُ
ٌ
َّات
والسع ُد ال ش َّك
َ
وأفض ُل الناس ما بني الوَ َرى
َرجُ ٌل
ْ
َّ
ُ
َ
كفــهِ
للناس
تقــى عىل
حَ اجَ ات
َ
َّ
ِ
َ
منعَ
ال ت ن يــد املعروف عن
أَحَ د
ْ
َ
َ
ِ
فالســعْ دُ
َّ
ُمْ
ما د ت مُقتد ًرا
تارات
ْ
نع اللهِ إذْ
واش ُك ْر َف َ
ضا ِئ َل ُ
ص ِ
جَ عَ َل ْت إلي َك ال ل َك
ُ
ِحاجَ
ات  ،قد
ــاس
ِعن ْ َد الن َّ ِ

َ
مكارمُهم
مات قو ٌم ومَ ا مَ اتَ ْت
ِ
َ
َّ
ُ
ٌ
وعَ
اش قــوم وهم ِف الناس
ِأمْ ُ
وات
ُ
ٌ
أنفــس لــم تحتقــر من
املعروف شيئا ً
أثــ ٌر أبــى إال أن يبقى وما
يُبقيه إال إخالص كان يكسوه
ٌ
ومحبة من الله كان غاية ما
يرجوه
ٌ
ســماوية جُ ل ما
ومقاص ُد
يشدوه.
فاإلتقان ِس ُ
مة أهل القرآن
ٌ
عُ
واإلخــاص نوان ألفضل
كيان .واملؤمن ٌ
كيس فطن ..
فلنربــط تَح ُركاتِنــا برب
السماء لنَجني ثِمار العَ طاء .

عزام البدراني
كلية العلوم واآلداب بالرس

يقــول بارئنــا ( :وَعِ ند َُه
مَ َفاتِحُ ا ْل َغي ِْب َل يَعْ َلمُهَ ا إ َِّل ُه َو *
ب وَا ْلبَحْ ِر * وَمَ ا
َويَعْ َل ُم مَ ــا ِف ا ْل َ ِّ
تَ ْس ُ
ــق ُ
ط ِمن َو َر َقةٍ إ َِّل يَعْ َلمُهَ ا وَلَ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
ِ
مَ
حَ بَّةٍ ِف ظل ات ال ْر ِض وَل َرط ٍب
ني)
و ََل يَا ِب ٍ
ــاب مُّ ِب ٍ
ــس إ َِّل ِف ِكتَ ٍ
األنعام .
وأنت تتلــو هــذه اآلية ،
ستشاهد يف شاشة عرض خيالك
الرب والبحر ومــا فيهما  ،وهذه
األوراق التــي كنســتها الرياح
 ،وتلــك الحبة التــي ابتلعتها
الظلمــات  ،وما ال يــدرك من

الرطب واليابس
ثم ســتنطفئ شاشة عرض
خيالــك العمالقة بعد غلق اآلية ،
ولكنها أذكت فكرة وزرعت بذرة
واملوفــق من أربــى فكرته
وأسقى بذرته .
يا قارئ اآلية :
ً
جزافا
ال يشء يحدث
ال مــكان للصدفة يف كون
محكم بتدبري عزيز حكيم حتى
تلك الورقــة التي شــاهدتها
تسقط
سقطت ّ
ْ
ألن الله أراد ذلك
وقس هذا عــى ما يحدث
لك ،أو عليــك  ،وأنت تردد قوله
ســبحانه ( :والله يعلم وأنتم ال
تعلمون) البقــرة/ال عمران/
النور
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رسالتهم التي أرادوا إيصالها للمبعوث األممي لم ت�تحقق

صواري�خ الحوثي السبعة« ..ضربة يأس» أبكت االنقالبي�ي
يف اللحظة التي كان أبطال الدفاع الجوي الســعودي
يســقطون  7صواريخ إيرانية حوثية استهدفت  4مدن
ســعودية ،كانت الطائرات املدنية تحلق يف سماء اململكة
بشــكل طبيعي وتهبط يف املطارات بأمان ،وشــوارعنا

مكتظة باآلمنني الســائرين إىل منازلهــم لتناول وجبة
العشاء يف أمن وســعادة ال تغيب عن املشهد السعودي،
املاليني من مواطنني ومقيمني لم يشعروا بيشء من الفزع
أو القلق بفضل القدرات العالية ألبطالنا.

يأس الميليشيات
إن إطالق تلــك الصورايخ
يشــبه حالة من يرضب ويبكي
آن ،بكــى ألن ردة الفعل التي
يف ٍ
انتظرها كرســالة أمام املبعوث
األممــي بقصــف صنعاء خالل
وجوده لم تتــم ،لتتأكد وضعية
اليأس التي باتت عليها امليليشيات
االنقالبية اإلرهابية.
تراع مليشيات الحوثي
ولم
ِ
االنقالبيــة أي مخاطر بإطالق
ســبعة صواريخ دفعــة واحدة
عىل أرض الحرمني تم اعرتاضها
وإســقاطها دون تحقيــق أي

أهداف ،رغم أن الحوثيني يعرفون
أنها لن تحقق أي أهداف ســوى
املزيد من القصــف الجوي عىل
مناطق تمركزهم.
مليشــيات الحوثي شــنت
القصف الصاروخي عىل اململكة
يف الوقت الــذي يتواجد املبعوث
األممي الجديــد مارتن غريفتث
يف العاصمــة صنعاء ،التي وصل
إليها ظهر الســبت املايض للدفع
نحو عملية السالم يف اليمن وجمع
املليشيات يف طاولة حوار جديدة
مع الحكومة الرشعية.

تعطيل خيارات السالم
ترصف مليشــيات الحوثي
يؤكد رفضهم كل خيارات السالم؛
لتســتمر الحــرب يف اليمن التي
تدخل عامها الرابــع عىل التوايل
وتعطيل "الحوثي" كل خيارات
السالم يف اليمن رغم جوالت ثالث
من الحوار.
باختصار ..رسالة ميليشيات
الحوثي للمبعوث الدويل الجديد

بإطالق الصواريخ عىل اململكةـ
إلنما هي رصخة بصوت عايل أنها
ال تريد السالم؛ فالسالم يخنقها.
وتكرار اســتهداف اململكة
بصواريخ بالســتية يؤكد مجددا ً
الطبيعة اإلرهابيــة واإلجرامية
للمليشيات الحوثية ،وحجم الدعم
اإليراني لها ومســار مرشوعها،
وهي رسالة واضحة لوأد السالم.

أحد الصواري�خ البالستية بعد تدمريه بالرياض

المزيد من األدلة
ت�ثبت دعم إي�ران
القوات السعودية
بالمرصاد
من جانبهم ،رأى محللون
"أن املليشيات أرادت استفزاز
اململكة ألجل قيــام املقاتالت
الجوية بقصف مواقع بشــكل
مكثــف يف العاصمــة صنعاء
بالتزامن مــع تواجد املبعوث
األممــي ،ليوصــل الحوثيني
رســالة عــر غريفتــث عن
القصــف الذي تتعــرض له
العاصمــة صنعــاء ،إال أن
مقاتــات التحالف العربي لم
تنفــذ أي غــارة منذ اعرتاض

الصواريــخ عىل أربــع مدن
سعودية.
ســبعة صواريخ باليستية
إيرانيــة أطلقها الحوثي دفعة
واحدة عــى الرياض وخميس
مشــيط وجــازان ونجران
يف ذكــرى انطــاق عاصفة
الحــزم ،وانتهت باستشــهاد
مقيم مرصي وإصابة اثنني يف
الرياض؛ نتيجة تطاير الشظايا
أثناء عمليــة التصدي الناجحة
من قوات الدفاع الجوي.

مؤشرات النهاية
الشــعب اليمني اليوم عىل
أعتــاب مرحلة للخــاص من
كابوس ميلشيا الحوثي االنقالبية،
واملــؤرشات عــى األرض كافية
إلثبــات ذلــك ،ومباحثات ويل
العهد الناجحة يف واشنطن بعثت
برسالة أبلغ من صواريخ الحوثي
ومن يدعمــه" ،التحالف أقوى
والعاصفة ستنترص".
يعلم الرشفاء مــن األمة أن
اململكة ال تدافع عن نفسها فقط،
بل تحمي أمن األمتني اإلســامية
والعربيــة بمواجهة أطماع إيران
وأذنابها التي وصلت إىل الحرمني
الرشيفني.
العديــد من الــدول أدانت
اســتهداف املدنيــن يف األرايض
الســعودية يف برقيات استنكار
واستهجان ،وزير الدولة للشؤون
الخارجية اإلماراتية الدكتور أنور
قرقاش قال“ :رســالة صواريخ
الحوثــي اإليرانيــة واضحة؛ ال
تعايش مــع ميليشــيا إرهابية
تســتهدف اســتقرار منطقتنا
وتكون مطيّة لطهران ،ومصرينا

يف املعركــة مرتبــط بالرياض،
وهدفنا مســتقبل أمــن املنطقة
ويَمَ ــن عربــي متجانــس مع
محيطه”.
وعرب السعوديون واملقيمون
عن شكرهم وافتخارهم ببطوالت
الدفاع الجوي السعودي من خالل
وســم “شــك ًرا للدفاع الجوي
الســعودي” ،واختلفــت طرق
التعبري عن الفخر واملحبة.
عادل الجبري وزير الخارجية
جدد التأكيــد عىل حرص اململكة
عىل أمن ووحدة اليمن وســامة
أراضيــه ،وأن التوصــل إىل حل
ســيايس يســتند إىل املرجعيات
الثالث املتفق عليها وهي املبادرة
الخليجيــة وآليتهــا التنفيذية،
مخرجات الحوار الوطني وقرار
مجلس األمن .2216
ختاما اململكة تســعى لحل
األزمة يف اليمن عرب عملية سياسية،
وتحرز تقدما ً عسكريا ً إيجابيا ً يف
اليمن مع قوات التحالف العربي،
ومن خالل نفــس طويل كفيل
بإنهاء األزمة.

 100صــاروخ باليســتي
أطلقتهــا مليشــيات الحوثــي
االنقالبية عىل مــدن اململكة منذ
بداية عاصفة الحزم ،ولم تحقق
أي هدف اســراتيجي يف ترجيح
كفة ميزان املعركة التي تخوضها
قــوات التحالــف الســتعادة
الرشعية ،أو مكاسب سياسية عىل
طاولة الحوار ،بــل عىل العكس
كانــت تلــك الصواريــخ إدانة
واضحة للميليشــيات اإلنقالبية
وإليران التي تدعمها يف استهداف
املدنيني ،وخرقــا ً للقانون الدويل
اإلنســاني ،وتهديدا ً رصيحا ً ألمن
اململكة واألمــن اإلقليمي والدويل،
وانتهاكا ً للقرار األممي (،)2216
والقرار (.)2231
الحوثي ال يجرؤ عىل إطالق
تلك الصواريخ لوال الدعم اإليراني،
ومن يصطف حولها من دويالت
ومنظمات إرهابية ،ويبعث معها
برســائل فات الوقت عليها وهو
يزعم أنه ينادي بإيقاف الحرب،
ويقــرر بالنيابة مصري شــعب

ودولة يناضالن من أجل التخلص
من ميليشــياته ،ويريد أن يبقى
بعد كل تلك السنوات طرفا ً ثابتا ً
يف الحل السيايس ليميل رشوطه،
كحزب إيراني جديد يف الخارصة
الجنوبية للمملكة.
كل صاروخ تطلقه ميليشيات
الحوثي يبني حالــة اليأس التي
وصلــت إليها تلك امليليشــيات،
ويثبت عجزها ،وفشــلها ،فهي
ال تزال تنــاور يف الوقت الضائع
الستعراض ما تبقى من عتادها،
ويف كل مرة تتلقى رضبات مؤملة
وقاســية من قوات التحالف التي
تدير املعركة بنفس طويل لم يعد
الحوثي قادرا ً عىل املواصلة فيه ،أو
انتظار ما يسفر عنه ،لذا يحاول
ّ
يتكســب معنويا ً ليستمر فيما
أن
هو فيه ،ويحافظ عىل ما تبقى من
جنوده املتهالكــن ،ويدفع بآخر
ورقة سياسية كان يعتقد أن فيها
أن التخويف والرتهيب والتهديد
ســبيل للحصول عىل التنازالت
السياسية من األزمة.

صاروخ إي�راني الصنع "مدمر" خالل عرضه بمؤتمر دعم الشرعية بالرياض
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مشاركة منتخب الجامعة في بطولة الكرة الشاطئية الي أقيمت بمنطقة الجوف
تصوي�ر :منظمي البطولة

موهوبو تعليم القصيم خالل زيارتهم الجامعة موخر ًا
تصوي�ر :فهد الضويفري

ً
مؤخرآ في النخيل مول بربيدة
جناح كلية طب االسنان المقام
تصوي�ر :فهد الضويفري

أحد طالب كلية طب األسنان يداعب طفلة خالل حملة مقامة بصحارى مول الرس
تصوي�ر :رائد السليمي

فحص اآلذان لزوار حملة الجامعة توعية وصحة وت�ثقيف المقامة مؤخر ًا بعقلة الصقور
تصوي�ر :رائد السليمي

كلية الحاسب بجامعة القصيم تفعل شراكتها مع أكاديمية أوراكل
تصوي�ر :عاصم المقبل

صحيفة
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القصيم

األنشطة الطالبية
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تحت شعار «قطرة ماء تعني البقاء»

كلية العلوم واآلداب بربيدة «األقسام العلمية» تفعل
اليوم العالمي للمياه
فعلت كلية العلــوم واآلداب
بربيدة "األقســام العلمية" حملة
"قطرة ماء تعنــي البقاء" والتي
تأتي إحتفاال ً باليوم العاملي للمياه
والذي يقام يف  ٢٢مارس ،من كل
عام.
حيث شاركت طالبات الكلية
بتوزيع املطويات والدالئل الرمزية
والكتيبات عىل املنسوبات باإلضافة
إىل لصق قســم آخــر يف اللوحات
اإلعالنية لألقسام والوحدات ،وذلك
ً
انطالقا من املسؤولية االجتماعية،
بهدف التنبيه إىل أهمية املاء وكيفية
املحافظة عىل كل قطرة للمستقبل،
وتقديم النصائح لحســن اختيار
املياه املعدنيــة بأنواعها وكيفية
تصنيفها من خالل مدى جودتها،
وكيفية استغالل املياه الثانوية من
الفالتر يف غسيل السيارات وسقي
الزرع املنزيل وإغراض التنظيف.
كما تضمنت املشاركة تفعيل
وســم من عىل نعمة املاء ،إحضار
نباتات صغرية وغرســها يف نهاية
اليوم بالقرب من املباني الدراسية
ً
استكمال لتدشني مبادرة "
وذلك

شيء هني

أ.د .فهد الضالع

قبلة وداع ..
دلو السقيا

لرتتوي به كبدًا " والتي تهدف إىل
جمع املتبقي من املاء يف علب املياه
يف دلو سقاية مخصص حيث يتم يف
نهاية كل يوم سقي املزروعات به،
و تم االعتبار بمساحة فوهة الدلو
أن تكون كافية لتتمكن الطيور من
الرشب.

علوم وآداب عنيزة ت�تفاعل مع اليوم
العالمي للسعادة

كمــا تــم عــرض وتوزيع
منشــورات عن كيفية ترشــيد
استهالك املياه يف اســتخداماتنا
اليومية داخــل منازلنا وخارجها
وايضــا ً لوحــات تتضمن طرق
ترشــيد اســتهالك املياه وبعض
اإلحصائيات عن منســوب املياه

قسم رياض األطفال بزيارة ملركز
التميمــي للتوحد والــذي يهدف
إىل التعريف بمختلف املؤسســات
املهتمــة برعايــة األطفــال عىل
اختالف قدراتهم واحتياجاتهم وقد
شاركت  19طالبة بالفعلية وسط
ترحيب مــن إدارة مركز التميمي
بهذه املشاركات وترقب ملزيد من
التعاون واملشاركة فيما بينهم.
يذكر أن يوم السعادة العاملي
يحتفل به املجتمع الدويل فيه يوم
 20مارس من كل عام.
بعد أن اعتمدت األمم املتحدة
يف دورتها السادســة والســتني
 ،وذلــك بهدف أهمية الســعي
للســعادة أثنــاء تحديــد أطر
السياســة العامة لتحقق التنمية
املستدامة وتوفري الرفاهية لجميع
الشعوب.

واالســتهالك  ،كمــا شــاركت
الطالبــات بالتوعية بالتشــجري
بنوعية النباتات التي تحتاج كميات
قليلة مــن املاء للنمــو ،وطريقة
حســاب كمية املاء الذي يحتاجها
جسم اإلنســان باليوم وأهميته
للصحة بشكل عام .

كلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس
تزور «مدرسة ابن باز» وت�ثقف  150طالبا

جانب من الت�ثقيف

عدد من الهدايا

أقامت وحدة التوجيه واإلرشاد
بكلية العلــوم واآلداب بمحافظة
عنيــزة بالجامعــة معرض نفذه
فريــق الديم التطوعــي بعنوان
"شــيم" والذي يتك َّلم عن األخالق
اإلسالمية من خالل أربعة أركان،
منها ركن حديث أخرض وتم يف هذا
الركن الحديث عن األخالق بجلسة
ودية ،وركــن روض املعرفة وتم
عرض مجموعة من الكتب وإقامة
مســابقتني عليها وركــن أفانني
الذي تنوع بني عرض رســومات
ومخطوطات وأعمــال تطريزية
بشــكل بديع و ركن أحجية الذي
عُ ِرض فيــه مســابقات وألعاب
خفيفة.
ومن جانبــه تفاعلت وحدة
خدمــة املجتمــع بالكلية ضمن
فعاليات اليوم العاملي للسعادة قام
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واصلت كليــة العلوم الصحية
التطبيقية تنفيذ برامجها الصحية
لعــدد مــن الجهــات واملدارس
الحكومية ضمن برامجها املجتمعية،
حيث نفــذت الكلية يــوم األحد 8
من رجب 1439هـ ،ممثلة بقســم
صحة الفم واألسنان بالكلية زيارة
ملدرسة  ابن باز  املتوسطة بمحافظة
الرس وضم الوفد الزائر رئيس قسم
صحة الفم واألسنان بالكلية يرافقه
عدد مــن الطالب وأعضــاء هيئة
التدريس بالكلية.
وشــمل برنامــج الزيــارة
محارضات توعوية عن أهمية نظافة
األسنان عىل صحة اإلنسان كما قام
الوفد بالكشف امليداني ألسنان طالب
املدرسة وتطبيق موضعي للفلورايد
وتم خالل الزيارة  توزيع مطويات
عن صحة األســنان وقــد بلغ عدد

املستفيدين من الزيارات حوايل ١٥٠
مستفيدا.
وتحدث عميــد الكلية الدكتور
عبدالله الرثيع عــن  دور الكلية يف
خدمة املجتمع من خالل أقســامها
الصحية يف مجال األسنان والتغذية
الصحية الســليمة ّ
وبي أن برامج
الكلية املجتمعية لهذا العام اشتملت
عىل زيارات ميدانية لجهات ومدارس
حكومية بغــرض تثقيف املجتمع
صحيا ً والقيام بدور الكلية املجتمعي
لخدمة املجتمع.
يف نهاية الزيــارة قدمت إدارة
املدرسة شكرها للجامعة وللكلية من
خالل توزيع شهادات الشكر  لطالب
وأعضاء هيئة التدريس بالقسم وذلك
نظري جهدهــم املجتمعي يف تثقيف
طالب املدرســة عن أهمية نظافة
األسنان وأثرها عىل صحة اإلنسان.

اآلن اغرس اللؤلؤ عىل ســطور الذهب وأنا وكيل األنشطة ..وحني
يعرض هذا العقد يف سوق الصحيفة الثقايف هذا األسبوع فأنا عضو
هيئة التدريس !!
أليس هذا من لذائذ العِ َب ؟! ..
إن الروح النابضة وال ًء وعطا ًء لهذا الوطن الكريم وقادته ومسؤوليه
وأهل الثقة منه لن تكون حبيســة مسمى ..وال أسرية لقب ..فحيث
وجد االنســان فخليق به أن يمأل املكان روحا وعطاء ومالئمة بما
يليق بثقة املسؤلني حيث وضعت فيه ..
إنني وعرب ما يقرب من عقد من الســنني يف أنشطة الطالب لخليق
بمثل قلمي أن يضوع شذى ووفاء عرب باقات ..
األوىل  :إىل كل طالب تناغمت روحه وبوحه فكان جزءا أساســا من
األنشــطة الطالبية حتى طوانا الليل معا ننتظر الصباح يف سباقات
الزمن واإلبــداع والنجاح ثم ملا يذهب الجمهــور نتبادل التباريك
..فجعلت منا املناســبات قوة فوالذية وخلية إنقاذ التعرف االعتذار
وال القصور ..لكــم أنتم ..لقلوبكم البيضاء ..دموع تبللها الذكريات
والتضحيات التي لم تزل محفورة يف ردهات الجامعة ..فشكرا لكم
فأنتم حقيقة األنشطة ( وأنشطة الحقيقة ) ألن الرهان عىل الطالب
هو الرهان الحقيقي يف املجتمع الجامعي ..ولو شــئت لرصعت هذه
الصفحة بأسمائكم ..ولكن هاتفي ينووء بأسمائكم كثرة فأخىش أن
أنىس أحدا منكم ..
الثانيــة  :إىل النجوم الغر رشكاء التميز والنجاح زمالء العمل خارج
العمادة مــن وكالء الجامعة وأصحاب الســعادة العمداء ووكالء
العمــادات أو املرشفني عىل األندية الطالبيــة ..أو من زمالء العمل
يف عمادة شــؤون الطالب من لدن عميدها د  .عيل بن فريح العقال
و مرورا بوكالئها وانتهاء بموظفيهــا وإدارة األندية فيها ..حيث
كنا جميعا جدارا جميال متناغم اللبنــات ..متكامل العطاء ..متعدد
األغراض ..فشكر الله لكم ..ويظل العمل لهذا الرصح الكريم يرشف
من يقوم به ..
الثالثة  :خاتمة املسك ..
حيث يضع املســؤول األعىل ثقته فأنت يف رهان مع نفسك وموقعك
..وحيث هل علينا معايل مدير الجامعة يف حفل استقبال املستجدين
ثم اليوم الوطني ثم حملة وعي ..وما كان فيها يف رسالة عن اإلرهاب
عــر قصيدة نهاية أم ..فثناء وإكــرام ووصف باإلبداع يترشف به
االنســان ان يضيفه إىل نفسه من املسؤول األول .ثم ملا جاء االنجاز
الريايض إذا بمعايل املدير ..يصطفي فريق االنجاز بالكلمة والتقدير
والتصوير واإلكرام ..إنها موشحات مشكورة وثقة كريمة وتشجيع
يجدد العطاء ..ودعم يميل ببذل املزيد ..فشــكر الله لكم معايل املدير
روائع الثقة ..وكريم الرعاية ..
همسة  ..محطات الحياة ..مثل دواوين التاريخ ..
عضو هيئة تدريس بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa
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كلية الت�أهيل الطبي بعنيزة تقيم برنامج
الفيتامينات للصحة العامة

صحيفة
جامعة
القصيم

«إبداع وتميز» يقدم فنيات كلية الرتب�ية
دالل الرشيدي

أقامت كليــة الرتبية باملنتزة
ممثله بقســم التعليم األســايس
بالجامعة معرض "إبداع وتميز"
ضمن امللتقى األكاديمي والذي أقيم
ملدة يومني حيث افتتح املعرض يوم
االربعاء ١١/٧/١٤٣٩هـ عميد
الكليه الدكتور ســامي السنيدي
بحضور وكيل الكليــة الدكتور
عبدالله الربيعان والدكتور احمد
التويجري والدكتور نايف الفريح

وعدد من اعضــاء هيئة التدريس
ومنسوبي كلية الرتبية.
و احتــوى املعــرض عىل
عدة أركان مختلفــة منها أركان
الرياضيات و اللغة العربيةوالعلوم
«بيولوجــي وكيمياء»وركــن
إلبداعات اليدويــه للطالبات من
رسم وتريكو ويهدف املعرض إىل
عرض مهارات الطالبات ومواهبهن
التعليمية والفنية وتشجيعهن عىل
االبتكار والتميز من خالل عرض
أعمالهن ومهاراتهن يف امللتقى.

جانب من المعرض

اشتياق السرور

أقامت كليــة التأهيل الطبي
بمحافظة عنيزة بالجامعة برنامجا
لخدمــة املجتمع تحــت عنوان
"برنامــج الفيتامينــات للصحة
العامة" وذلك يوم الخميس  5من
رجب 1439هـ ،بعنيزة مول وقد
شــاركت طالبات الســنة الثانية
بقســم العالج الطبيعي بإرشاف
وكيلة الكلية للشــؤون التعليمية
الدكتورة إينــاس مرجان والتي
تهدف إىل التوعية باألرضار الناتجة

عن اإلفراط بتنــاول الفيتامينات
ورشح أعراض نقص الفيتامينات،
وقدمت االستشــارات الطبية من
قبل املختصني.
يأتي هذا الربنامــج امتدادا
لحــرص الجامعة عــى التوعية
الصحية من خالل املواقع التجارية
والتي يقصدها املجتمع حيث يقوم
الطالب والطالبات باملشاركة يف هذا
الربنامج الكتساب الخربة وتوعية
اآلخريــن بأهميــة الفيتامينات
وفوائدها وأرضارها.

المعرض المصاحب

علوم وآداب البكريية تقيم معرض «مشروعي
الصغري» لعرض مشاريع الطالبات
أمل الدخيل

نفذ النــادي الطالبي بكلية
العلــوم واآلداب بمحافظــة
البكريية مهرجــان "مرشوعي
الصغــر" الذي اســتمر ملدة
ثالثة أيــام حيــث يهدف إىل
تشجيع ودعم الطالبات لعرض
مشاريعهم داخل الكلية.
حيث ذكــرت عميدة الكلية
الدكتورة منريه بنــت عبدالله
العبــدان للطالبــات أنه من
من املهــم ان يتعلــم الطالب

كيف يحفز نفســه ذاتيا ً حتى
يحقق نتائج أكثر إيجابيه قدر
املستطاع ،وال يخفينا ان املسرية
املهنية قد يمــر بها العديد من
الهزات والتحديــات واملواقف
التــي قد تحبطــه للتوقف عن
العمــل  ،ولكــن الداعــي ان
ييــأس الشــخص ويرتاجــع
أمام املصاعــب األوىل التي قد
تعرتض طريقــة ،كما يجب أن
يحدد الهدف و أن يكون ضمن
الحدود والقدرات
باإلضافــة اىل وضع خطط

قصرية ،متوسطه وطويلة األمد
يمكن تنفيذها والقيام بها.
وأكدت "العبدان" أنه يجب
عدم الخوف يف إرتباك األخطاء
فالخطــأ قد يعلمنــا ويوعينا
ألمــور اكثر أهميــة ،ففي كل
مرة تقوم فيهــا بإتمام عنرص
معــن أو نشــاط يف قائمتك
سوف تشعر باإلنجاز العظيم،
ودورنا نحن يف تحفيز الطالبات
وتشجيعهم وتحفيزهم وإتاحة
الفرصه لهم بإبــراز أعمالهم
وإبداعاتهم للمجتمع.

مشروع إحدى الطالبات

معرض «بصمتي» يظهر إبداعات طالبات قسم
الفيزياء بكلية العلوم واآلداب الرس
أقام قســم الفيزياء بكلية
العلوم واآلداب بمحافظة الرس
واألقســام العلميــة بالجامعة
معرضا بعنوان "بصمتي" يوم
االثنني  9مــن رجب 1439هـ،
بإرشاف رئيســة قسم الفيزياء
إيمــان صابــر ومجموعة من
طالبات القســم بحضور وكيلة
الكلية الدكتورة أسماء الحربي
ووكيلــة شــؤون الطالبــات
األستاذة بدرية املعجل والعديد
من عضــوات هيئــة التدريس
والطالبات.
حيث تم عــرض مجموعة
من اإلبداعات املختلفة للطالبات
يف جــو فيزيائي فــكان هناك
عدة عروض شــملت رسومات
للطالبات عن تصادم أجســام
نيوترونية مع بعضها يف الفضاء
وأخــرى عن رائــد الفضاء ،و
عرض قطع من الرخام مكتوب
عليهــا آيــات قرآنية شــملت
ظواهر يف الفيزيــاء مثل تكور
الليل والنهار ورفع الســماء بال
عمــد والجاذبية ،وقمن بعرض
تجربــة عمليــة عن انكســار
الضوء عىل الســطوح املستوية،
وعــرض صور لبعــض علماء
الفيزيــاء ومعلومات عنهم وتم
أيضا إقامــة ركــن "علمتني
الفيزياء"  أبرز أهمية الفيزياء
يف حياتنا ومن حولنا يف جو من
اإلبداع والتميز.

من المعرض

صحيفة
جامعة
القصيم
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ﻛـﻠـﻴﺔ ﻃــﺐ اﻷﺳــﻨـﺎن

College of Dentistry

ﺗﺤﺖ رﻋﺎﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

أ.د .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﺪاود
ﺗﻘﯿﻢ ﮐﻠﯿﺔ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن

ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﺼﻴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﻟﻄﺐ اﻷﺳﻨﺎن

ﻣﺮﮐﺰ اﳌﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻀﺎري
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺮﯾﺪة

 19 - 17رﺟﺐ 1439
 05 - 03أﺑﺮﯾﻞ 2018

إعالن
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اﻟﺮؤﯾﺔ
ﻣﻠﺘﻘﯽ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺤﺜﻲ ﻣﺘﻤﯿﺰ وﻃﻨﯿﴼ ،ﯾﺴﺘﻬﺪف ﻃﻼب وأﻃﺒﺎء ﻃﺐ
اﻷﺳﻨﺎن ﺣﺪﯾﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﺑﯿﺌﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻋﻠﻤﯿﴼ وﺧﻠﻖ روح
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻲﻓ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺗﻨﻈﯿﻢ واﺣﺘﻀﺎن ﻣﻠﺘﻘﯽ وﻃﻨﻲ ﻓﺮﯾﺪ وﻣﺘﻤﯿﺰ ﯾﺴﺘﻬﺪف اﻟﻄﻼب
واﻷﻃﺒﺎء ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﻋﻠﻤﯿﴼ وﺑﺤﺜﯿﴼ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح
اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺒﺤﺜﻲ وإﻗﺎﻣﺔ ورش ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﳌﻬﻨﻲ
اﻷهﺪاف
ﺗﻌﺰﯾﺰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ وإﺛﺮاء اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻷﮐﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ ﻲﻓ اﳌﻤﻠﮑﺔ
ﻧﺸﺮ اﻟﻨﺘﺎج اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺒﺤﺜﻲ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻲﻓ اﳌﻤﻠﮑﺔ
ﻏﺮس وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺸﺮﯾﻒ
ﻃﺮح ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ
ﻟﻠﻔﻢ واﻷﺳﻨﺎن
ﺑﻨﺎء ﺟﺴﻮر اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﯿﻦ ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﻲﻓ
اﳌﻤﻠﮑﺔ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺘﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺤﻠﯿﯿﻦ وﻋﺎﳌﯿﯿﻦ
دﻋﻢ اﻟﺸﺮﮐﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺮﻋﺎة ﻲﻓ
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﻀﯿﺎﻓﺔ واﻟﺘﺠﻬﯿﺰات
زﯾﺎرات وﺗﻔﻌﯿﻞ ﻟﻠﺘﺮاث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وﻟﺘﺎرﯾﺦ
اﳌﻤﻠﮑﺔ
ﺑﻨﺎء هﯿﮑﻠﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺠﻮدة وﺗﻄﻮﯾﺮ اﳌﻠﺘﻘﯽ وﻣﻮاﮐﺒﺔ
اﳌﻠﺘﻘﯿﺎت اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ اﻟﮑﺒﺮى
اﮐﺘﺴﺎب واﺣﺘﻀﺎن ﻣﻠﺘﻘﯽ وﻃﻨﻲ ﻓﺮﯾﺪ وﻣﺘﻤﯿﺰ إﮐﺴﺎب اﻟﻄﻼب
واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻲﻓ ﮐﻠﯿﺔ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﯿﻢ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﳌﻬﺎرات اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
زرع روح اﻟﻘﯿﺎدة واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻲﻓ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﯿﻦ
ﻣﻦ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
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هل الزلنا بحاجة إلى القوائم الربيدية
تحديث  iOS 11.3متوفر اآلن لتفعيل فيس
تايم في السعودية وميزات جديدة للبطارية في عصر الشبكات االجتماعية؟

أطلقت رشكــة أبل تحديث
جديد لنظام تشغيل iOS 11.3
اليوم ،ولعل أبــرز ما جاء بهذا
التحديث هو تفعيل فيس تايم يف
اململكة العربية السعودية رسميا ً
كما جاء بتحديثات جديدة
إىل  ARKitحيــث قدمت ميزة
الســجالت الصحية وأضافت
ميزات جديــدة للبطارية .ومن
الجدير بالذكــر ان أبل جاءت
بهذا التحديث بعد ان تلقت عدة
شكاوى نحو بطء معالج هواتف
اآليفون التــي تعمل ببطاريات
قديمة ،ويبدو ان هذا التحديث
الجديد سوف يعالج هذا العطل.

ومع هذا التحديث سيُظهر
نظــام التشــغيل  iOSصحة
البطارية لجهاز آيفون ويويص
إذا كانــت تحتــاج إىل بعض
الخدمات .هــذا وباإلضافة إىل
انــه يمكن للمســتخدمني اآلن
إيقاف تشغيل ميزة اإلدارة التي
تقلل مــن طاقة معالجة أجهزة
اآليفون .وهذا ينطبق عىل أجهزة
آيفــون  6و Plus 6و SEو6s
و 6s Plusو 7و.Plus 7
يقوم  11.3 iOSبتحديث
وظائف الواقع املدمج بهواتف
آيفون ،مما يســمح للتطبيقات
بقراءة األســطح العمودية مثل

الجــدران واألبواب واألشــياء
غري املنتظمة مثــل الكرايس أو
الطاوالت الدائرية .هناك أيضا
مجموعة من الـــ Animojis
الجديــدة مثل :األســد ،الدب،
التنني والجمجمة.
كما يتوفر أيضا ً بالتحديث
ميــزة اخري وهي الســجالت
الصحية والتي تســمح ملرىض
أكثر مــن  40نظامً ــا صحيًا
بمشاهدة سجالتهم الطبية عىل
جهاز اآليفون الخــاص بهم.
وتشــمل هذه األنظمة  Dukeو
 Yaleو StanfordوNYU
.Langone

 GoProت�كشف عن كامريا  HEROالجديدة
بميزات متعددة وسعر  199دوالر
كشفت رشكة  GoProاليوم
عن كامريتهــا الجديدة HERO
التي يبلغ ســهرها  199دوالر.
وقد تم تصميم هــذه الكامريا
لجلــب العديــد من منشــئي
املحتويات ،كمــا انها جاءت يف
وقت مناسب جدا ً للرشكة حيث
ان الرشكة تحتاج بشــدة إىل ان
تنمو ،فقد شهدت حصة الرشكة
العديــد من عمليــات الصعود
والهبوط خالل األشهر األخرية.
تأتي كامريا  HEROبالعديد
من امليزات حيث تقوم بالتصوير
بدقة  1080بكســل بمعدل 60
إطار يف الثانية إىل جانب إمكانية

التقاط الصــور بدقة  10ميجا
بكسل .كما توفر أيضا ً GoPro
نظام تثبيت الفيديو االلكرتوني
مع هذه الكامريا ،هذا وباإلضافة
إىل انه يوجد بها شاشــة تعمل
باللمس.
وتعترب أحد املشــاكل التي
تواجهها رشكــة  GoProهي
التشبع الســوقي ،فعىل الرغم
مــن انخفاض ســعر MSRP
بقيمة  199دوالر ،إال انه يوجد
بدائل بأسعار اقل من الرشكات
املنافسة.
وعىل الرغم مــن انه يوجد
بالكامــرا نفــس املواصفات

العاليــة املوجــودة بكامــرا
 HERO5و ،HERO6إال انها
لــن تتمكن من إطــاق صور
بجــودة  ،4Kفهي تتمكن فقط
من إطالق لقطات بدقة 1440
او 1080بكسل.
تأتي كامريا  HEROأيضا ً
بميزة التحكــم الصوتي واألهم
من ذلك هو انها تشــمل غالف
مضاد للماء ،كما انها تتوافق مع
ملحقات  GoProالخاصة او مع
أي ملحقات اخري من الجهات
الخارجية ،وتشمل امليزات أيضا ً
التحكم الذاتي مــع تطبيقات
أندرويد و.iOS

سابقا ً كانت القوائم الربيدية
الوســيلة األهم لعقد اتصال دائم
مع املوقــع أو صاحب املوقع ،هي
وسيلة فعالة للتســويق الرقمي،
طبعا ً التسويق هنا بمعناه الشامل،
فتسويق املحتوى وتسويق األفكار
وحتى الذات ،كلها أشكال مختلفة
للتســويق ،وال يتم التســويق إال
بوجود قناة تســويقية ،والربيد
اإللكرتوني أحد أهــم وأبرز تلك
القنوات.
لكن قد يســأل سائل ويقول:
هل الزالت القوائم الربيدية فعالة
اليــوم ،بعد أن أصبحــت أيقونة
(االشرتاك) يف اليوتيوب أشهر من
نار عىل علم ،وأيقونة (اإلعجاب) يف
الفيســبوك من بديهيات االنرتنت،
وغريها من الوسائل الكثرية التي
يمكن أن يتواصــل بها أصحاب
املواقع والصفحــات الرقمية مع
الجمهــور املتابع لهــم واملهتم
بإنتاجهم.
يوتيوب وفيســبوك ليسا إال
مثالني بارزيــن ،هنالك الكثري من
الوســائل املجانية اليــوم التي ال
تكلف النارش الرقمي سنتا ً واحداً،
يف حــن أن االشــراك يف خدمات
القوائم الربيدية تلك يكلف عرشات
الدوالرت شــهرياً ،وكلما زاد عدد
املشرتكني وكربت القائمة الربيدية
زاد املبلغ حتى أصبح مرهقا ً وعبئا ً
إضافيا ً ال يستهان به.
فمثــاً يكلف االشــراك يف
موقــع ( )GetResponseالذي
يعد أبرز خدمــات إدارة القوائم
الربيدية  65دوالرا ً شــهريا ً لعدد
 10ألف عنوان بريــد إلكرتوني
أو مشرتك يف القائمة ،بينما يمكن
إنشــاء قناة يوتيوب والعمل عىل
إشهارها وكســب املشرتكني لها
حتى تصل  10ألف أو حتى 100

ألف وأكثر ،ولن يلزمك اليوتيوب
بدفع أي سنت ،بل سيعطيك بعض
األموال إن قررت فتح االعالنات يف
فيديوهات قناتك ومشاركة األرباح
معه.
وســائل كثــرة لكســب
املشرتكني
القنوات ليســت موجودة يف
اليوتيوب فقط ،إنما هنالك قنوات
كذلك يف تطبيــق (تليجرام) عىل
سبيل املثال ،حيث يمكن أن تنرش
فيهــا فيديوهاتك وكذلــك املواد
الصوتية والصور والنصوص عىل
حد سواء ،يمكن أن تدعو اآلخرين
لالشرتاك يف القناة ومن ثم تتمكن
من الوصــول إليهم ،واألفضل من
ذلك أن رسائلك ستصلهم عىل شكل
تنبيهات مالم يقوموا بإســكات
القناة إن كانت مزعجة.
القصــد أن هنالك وســائل
كثرية إلنشــاء عالقة بالجمهور،
فالشبكات االجتماعية اليوم قائمة
عىل هذا املفهــوم ،أن يكون لديك
صفحة (أو ملنتجك أو رشكتك) ثم
تسمح لآلخرين باالشرتاك يف تلك
الصفحة ومن ثــم إيصال صوتك
واملحتوى الذي تنــره تباعا ً إىل
أولئك املشرتكني ،تويرت – فيسبوك
– تليجــرام – ســناب شــات –

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺒﻮع

يوتيوب – انستقرام ،وغريها.
بدال ً من أن ترســل رســالة
بريد إلكرتوني إىل املشــركني يف
القائمة ،أرســل لهم منشــورا ً يف
قناتك يف التليجرام ،أو صفحتك يف
الفيســبوك أو اصنع فيديو جميل
يوضح الفكــرة بطريقة برصية
ممتعة ثم انرشه يف قناتك.
فباإلضافــة إىل كــون هذه
الطريقــة مجانيــة ،هنالك ميزة
أخرى هي قابيلة االنتشار التلقائي،
فالكثــر قد يعرف عــن قناتك يف
اليوتيوب ثم يشــرك فيها بدون
تدخل منك ،وهــذا ما ليس متوفر
يف القوائم الربيدية ،فلن يصل إليها
ويشــرك فيها إال زوار موقعك،
أو عليك أن تبــذل بعض املجهود
وتدفع بعض املال كي تحصل عىل
بعض املشرتكني.
املقابل لهــذه الخدمة املجانية
هي أن الشــبكة نفســها تستفيد
من جمهورك يف عرض االعالنات
عليهم وكســب بعض الدوالرات
منهم ،هنالك من يسمح لك بتقاسم
األرباح (مثل اليوتيوب) لكن البقية
يســتأثرون باملكســب لوحدهم،
واملقابل هو توفري خدمة تسمح لك
بربط الجمهور بإسمك رشكتك أو
منتجك أو حتى اسمك الشخيص.

تطبيق الكامريا Camera
 NXيعيد وضع +HDR

ُيمكن الحصول على نتائج مماثلة
للكثري من نماذج الهواتف األخرى بما
في ذلك صاحبة الكامريا المزدوجة.
المعروف أن تطبيق  Camera NXغري
متاح على متجر قوقل بالي ،وهو
يعمل فقط مع هواتف قوقل.
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دراسة :الهواتف الذكية «ترفع حرارة» كوكب األرض
كشــفت دراســة حديثة أن
الهواتــف الذكية تســاهم يف رفع
درجة حرارة كوكب األرض.
وقالت الدراســة التي نُرشت
يف دوريــة “كلينر بروداكشــن”،
إن “صعــود تكنولوجيا املعلومات
واالتصــاالت بــدءًا مــن أجهزة
الكمبيوتر الشــخصية ،والهواتف
الذكية ،واألجهزة اللوحية إىل البنيات
األساســية مثل :مراكــز البيانات
وشــبكات االتصاالت ،يحطم آمال
مســاعدة تلك التكنولوجيا يف الحد
مــن انبعاثات الكربــون العاملية
باستبدال األنشطة البدنية بأخرى
افرتاضية”.
وذكرت صحيفة “دييل ميل”
الربيطانيــة ،أن “النتيجة األكثر
إثارة للدهشــة والتــي توصلت
إليها الدراســة هي املساهمة غري
املتكافئة للهواتف الذكية يف البصمة
الكربونيــة الشــاملة لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت” ،مشــرة
إىل “توقعات بنمو حصة انبعاثات
الهواتــف الذكيــة مــن  4%يف
العــام  2010إىل  11%بحلــول
عام 2020؛ ما يــؤدي إىل تراجع
املساهمات الفردية ألجهزة الحاسب
اآليل ،والــاب تــوب ،وغريها من
األجهزة اإللكرتونية”.

كونيات

أ.د .عبداهلل المسند

الغرفة النقية في مواجعة
العواصف الغبارية

وخلصــت الدراســة إىل أن
“االنبعاثــات الناتجة عن الهواتف
الذكية ســتقفز من  17إىل 125
ميغا طنًا من مكافئ ثاني أكســيد
الكربون”.
ونوهت الدراسة إىل أن “نصيب
األســد من تلك الكارثة لن يكون

بسبب اســتخدام الهواتف الذكية
وإنما بسبب إنتاجها ،وذلك بنسبة
ترتاوح من  %85إىل  .%95ويشمل
ذلك ً
أيضــا ،إضافــة إىل الطاقة
التصنيعية ،طاقة التعدين للذهب
وعنــارص األرض النــادرة مثل:
اإليرتيــوم ،والالنثانيوم ،وغريهما

من العنارص املتوافرة اليوم بشكل
شبه حرصي يف الصني”.
واعتربت الدراســة أن خطط
تشجيع املســتخدمني عىل تجديد
هواتفهــم الذكيــة كل عامني من
أســباب زيادة حجــم البصمة
الكربونية.

دراسة :األجهزة اإللكرتونية أحد مسببات األرق
يحتفل العالــم اليوم باليوم
العاملى للمياه ،فهو رشيان الحياة
وبدونه ال يســتطيع اإلنســان
االستمرار يف الحياة ألكثر من أيام،
كما أن املاء تحتوي عىل العديد من
املعادن الثمينة واملــواد الغذائية
التي يحتاجها الجســم ،وىف هذا
السياق نرصد لكم فيما يىل أغرب
الدراسات العلمية املرتبطة باملاء.
موقــع
نــر
" "HEALTHLINEدراســة
عمليــة تؤكد فوائــد الصيام عن
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رشب املياه وتتمثل ىف أن الصيام
عن رشب املياه يقلــل من خطر
اإلصابــة بالعديد مــن األمراض
املزمنــة كمــا يقلل مــن خطر
اإلصابة بالرسطان وأمراض القلب
والسكرى وألزهايمر ويساعد عىل
انخفاض ضغط الدم وتحســن
حساسية األنسولني و باإلضافة إىل
ذلك يساعد ىف انخفاض مستويات
الكوليســرول ىف الدم والدهون
الثالثيــة والتى تعتــر من أهم
أسباب اإلصابة بأمراض القلب.

أجــرت منظمــة "أو آر بي
ميديــا" األمريكيــة  ،بالتعاون
مع جامعة نيويــورك الحكومية،
دراســة حديثة توصلــت إىل أن
عبوة املياه املعدنية الواحدة يمكن
أن تكــون ملوثة بآالف الجزيئات
البالســتيكية ،وفحصت الدراسة
 250عبــوة بالســتيكية من 11
عالمــة تجارية عامليــة ،وكانت
النتيجــة أن املياه املوجودة داخل
تلك عبــوات املياه البالســتيكية
تحتوي عىل ملوثات بالســتيكية

ونيلون وبوليمرات.
حذرت دراســة أســرالية
جديدة ،من رشب املاء إن لم نكن
نشعر بالعطش ألن ذلك قد يقتلنا،
و أوضح الخــراء أن رشب كمية
زائدة من املاء ينقص الصوديوم يف
الدم وتصبح املعدالت الرضورية
من الصوديــوم يف الدم منخفضة
جدًا حني يت ّم استهالك كميّة كبرية
جــدًا من املياه ،وقد يســبب هذا
األمر الخمول ،الغثيان والتشنجات
وأحيانًا يؤدي إىل الغيبوبة والوفاة.

 .:قدرنا يف الســعودية أن تحيط بمراكزنا الحرضية بحار الرمال
الواسعة الشاسعة املتصلة إحاطة السوار باملعصم ،وكمظهر من مظاهر
الصحراء القاحلة ،فإن الرتبة الســطحية يف معظم مناطق الســعودية
مفككة وجافة بل وعارية من املصدات الطبيعية؛ كالنباتات و األشجار،
لذا فإن الرتبة قابلة للتحرك عند بلوغ الرياح أدنى درجتها الحرجة.
 .:ونسبة املصابني يف الربو ومشــاكل الجهاز التنفيس املختلفة يف
السعودية نســبة كبرية ،تقدر يف بعض املناطق بنحو  ،25%تعج بهم
املستشفيات الحكومية فضالً عن الخاصة عند حدوث موجة غبار كثيفة،
وهم أشد الناس حساسية ملثل هذه الظروف الجوية .وحيث أن ظاهرة
العواصف الرملية تتكرر يف كل الفصول وتتعاظم يف فصل الربيع وأحيانا ً
تعصف خالل اليوم الواحد مرتني ،وحيث أن التحسس من الغبار مرض
مزمن ومنترش إىل حــد كبري  ...لذا دونكم خطــوات علمية وعملية يف
مواجهة الظروف الســيئة إبان هبوب العاصفة الرتابية Sand storm
وهي فكرة الغرفة النقية.
كيف توفر غرفة نقية يف بيتك؟ أعد تأهيل إحدى الغرف لتكون ملجأ َ
صحيا ً آمنا ً إبان هبوب العواصف الرملية الشديدة وذلك عن طريق ما ييل:
 .1أحكم إغالق هذه الغرفة عن طريق اســتبدال النافذة املتحركة
بزجاج ثابت لإلضاءة فقط دون نفوذ الهواء الخارجي للداخل.
 .2ضع ربالت مطاطية تحيط بإطار الباب بما فيه اإلطار الســفيل
ملنع ترسب أي هواء للداخل.
 .3النقطــة الجوهرية يف الغرفة النقية هو إلغاء مكيف الشــباك
واستبداله بمكيف (اسبلت) مدعم بفالتر خاصة لتنقية هواء الغرفة من
العوالق الصلبة.
 .4استبدال السجاد األريض الحاضن للغبار برساميك.
 .5استبدال املقاعد املكسوة بالقماش الحاضنة للغبار بمقاعد جلدية.
 .6اســتبدال ســتائر القماش الحاضنة للغبار بســتائر رشائح
البالستيك أو األملنيوم.
 .7وملزيد من دعــم الكفاءة لنقاء الغرفــة إضافة وحدة صغرية
ومتنقلة لرفع نسبة الرطوبة وتنقية الهواء داخل الغرفة.
 .8توفري الكمامات يف حالة الخروج من الغرفة عند الحاجة.
 .9وبما إن اللجوء إىل هذه الغرفة قد يتكرر يف األســبوع أكثر من
مرة ،وربما يطول ألكثر من  24ساعة يف املرة الواحدة ،لذا تؤهل الغرفة
وتدعم بكل وسائل البقاء والرتفيه حتى ال يضطر صاحبها للخروج حتى
تنقشع الغمة( .ويتوجب إنشاء الغرفة النقية يف املدارس من باب أوىل).
ويُشــار إىل أن ظاهرة العواصف الرملية تعد من أســوأ وأخطر
الظواهر املناخية يف الســعودية عىل الصعيد الصحي والزراعي واملايل،
لذا فإنني أزعم أن إيجاد الغرفة النقية ،وتتبع ورصد العواصف الرملية،
قبل وأثناء نشوئها ،وتحذير املواطنني منها عرب وسائل اإلعالم املختلفة
ألخذ االحتياطات الالزمة ستحقق بإذن الله تعاىل تدني يف نسبة األزمات
الصدرية وعدد مراجعي املصحات الطبية ،بل والفائدة تتجاوز ذلك إىل
أخذ االحتياطات الالزمة من الجهات ذات العالقة كاملرور والنقل الجوي
وغريهما  ...ودائما ً الوقاية خري وأرخص وأرسع من العالج أليس كذلك؟

أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا
@almisnid
almisnid@yahoo.com
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ولي العهد يرعى ت�أسيس مشروع الصناعات العسكرية
بنسبة توطني % 55
رعى صاحب الســمو امللكي
األمري محمد بن سلمان ويل العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع -حفظه اللــه -يف مدينة
ســياتل األمريكية حفل توقيع
اتفاقية تأسيس مرشوع مشرتك
يهدف إىل توطني أكثر من 55%
من الصيانة واإلصــاح وعمرة
الطائرات الحربية ذات األجنحة
الثابتــة والطائــرات العمودية
يف اململكة العربية الســعودية،
باإلضافــة إىل نقــل تقنية دمج
األســلحة عىل تلــك الطائرات
وتوطني سلســلة األمداد لقطع
الغيــار داخل اململكــة ،وذلك
تحقيقا ً لرؤيــة اململكة 2030
وإعالن سموه توطني  50%من
اإلنفاق العســكري بحلول عام
.2030
وجرى توقيــع االتفاقية بني
الرشكة الســعودية للصناعات
العســكرية ( )SAMIورشكــة
بوينــج ،وقعها معــايل رئيس
مجلس إدارة الرشكة الســعودية
للصناعات العســكرية األستاذ
أحمد الخطيب والرئيس التنفيذي
رئيس مجلس إدارة رشكة بوينج
األستاذ دينيس مولنربج .
وقد تجول ســمو ويل العهد
يف مرافق رشكــة بوينج لصناعة
الطائرات ،مســتمعا إىل رشحا
مفصال عن عمليات الرشكة.
(رشاكــة اســراتيجية بني
" "SAMIو"بوينج")
وقامت الرشكة الســعودية
للصناعات العسكرية ()SAMI
بتوقيع عقد مــع رشكة بوينج
األمريكية ،إلنشاء مرشوع رشاكة

اســراتيجي ،يهدف إىل توطني
أكثر مــن  55%مــن الصيانة
واإلصــاح وعمــرة الطائرات
الحربيــة ذات األجنحــة الثابتة
والطائــرات العمودية يف اململكة
العربية السعودية  ،حيث سيكون
من أهداف هــذه الرشاكة ،نقل
تقنيــة دمج األســلحة عىل تلك
الطائــرات ،وتوطني سلســلة
اإلمداد لقطــع الغيــار داخل
اململكــة  ،باإلضافــة إىل أن من
ضمن مستهدفاتها ،رفع مستوى
استعداد أسطول القوات املسلحة،
وتعزيز قابلية الصيانة ،وخفض
تكاليف الدعم طول فرتة صالحية
األســطول  ،وقد تم توقيع هذه
الرشاكة برعاية كريمة من سمو
ويل العهد األمري محمد بن سلمان
بمناسبة زيارته سياتل .
ويتوقع أن تفــوق إجمايل
إيرادات املرشوع  22مليار دوالر،
وأن يحــدث نحو  6آالف وظيفة
بحلــول العــام  ،2030بحجم
استثمارات يصل لـ 450مليون
دوالر يف املرافــق واملعدات داخل
اململكة  ،حيث ســيكون املرشوع
الجديد بــن رشكتي ""SAMI
و"بوينــج" املــزود الوحيــد
لخدمــات دعم كافــة منصات
الطريان الحربــي باململكة ،بما
يدعم القــدرات الدفاعية ويعزز
إمكانيات الردع لديها | ،وستعمل
هذه الرشاكة االســراتيجية ،عىل
تعزيز العالقة بني بوينج واململكة
العربيــة الســعودية ،وتنمية
القــدرات الوطنيــة يف البحث
والتصميم والهندسة والتصنيع،
واالرتقــاء بإمكانــات عمليات

الصيانة واإلصالح املحلية .
ويأتــي املرشوع املشــرك
الجديــد ،كأحــد أهــم ثمرات
االلتــزام التاريخــي والطويل
الذي يربط بوينــج مع اململكة
العربية الســعودية واملمتد منذ
 70عــام ،حيث كانــت البداية
بتاريخ  14فرباير  1945عندما
أهدى الرئيس األمريكي فرانكلني
روزفلت امللك املؤسس عبد العزيز
بن عبد الرحمن آل سعود ،طائرة
"داكوتا دي يس – "3
وتع ّد هــذه الرشاكة كأوىل
ثمرات مبادرة توطني الصناعات
العسكرية التي أعلن عنها األمري
محمد بن ســلمان ضمن رؤية
 ٢٠٣٠والتــي تهــدف اىل رفع
املشرتيات العسكرية من الداخل
من مستواها الحايل البالغ تقريبا ً
 ٪٥اىل مســتوى  ٪٥٠بحلــول
العام .٢٠٣٠
من جانبه  ،ويف سبيل تحقيق
التوطني ،فقد أنشــأت الرشكة
السعودية للصناعات العسكرية
( )SAMIوالهيئــة العامــة
للصناعات العســكرية ،ووقعت
مذكرات تفاهــم لتحقيق إعالن
سمو ويل العهد لتوطني  50%من
االنفاق العسكري بحلول 2030
مع أكرب املوردين للســعودية ،
ومن اشــراطات جميع العقود
التي توقعها وزارة الدفاع تحقيق
التوطني الالزم يف املحتوى املحيل،
ومــن أمثلة ذلك بنــاء الزوارق
والســفن داخل اململكة العربية
الســعودية ،حيث ســتوفر تلك
العقود آالف الوظائف للمهندسني
والفنيني السعوديني .

جانب من توقيع االتفاقيات
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ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ
أﺧﺒﺎر وأﺣﺪاث

ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ

@QassimUniv1
@qu_uni
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من اآلخر

فهد بن نومه

مؤتمر الخصخصة

« 13مهمة» تقوم بها الشؤون القانونية للدفاع
عن حقوق الجامعة
تقوم اإلدارة العامة للشؤون
القانونية بالعديد من املهام املنوطة
بها لخدمة الجامعة ومنســوبيها
والدفاع عن حقوقهــا وتتمثل يف
تقديــم االستشــارات النظامية
لكافة الجهات يف الجامعة ودراسة
العقــود واالتفاقيــات ومذكرات
التفاهم التي تكون الجامعة طرفا ً

فيها وإبداء الــرأي وفق األنظمة
واللوائــح ودراســة مرشوعات
اللوائــح والقواعــد التنفيذيــة
الداخلية وتمثيــل الجامعة أمام
الجهات القضائية بكافة درجاتها
يف الدعــاوى املرفوعة من أو ضد
الجامعة وإعــداد الدفوع الالزمة
وتقديمهــا للجهــات القضائية

ومتابعــة كل مــا يســتجد من
أنظمة ولوائــح وقرارات وتعاميم
من الجهات املختصة واملشــاركة
يف اللجان الدائمة عىل مســتوى
الجامعة ولجــان التأديب بكافة
أنواعهــا والتحقيق و دراســة
ومراجعة محــارض لجان تأديب
طالب وطالبات الجامعة يف الكليات

ودراســة التظلمات املرفوعة من
أصحاب الشــأن وإبــداء الرأي
النظامي حيالها وإعداد وصياغة
القرارات اإلدارية و دراسة ما يتم
تكليفها به من الرد عىل مالحظات
الجهــات الرقابية  ومشــاركة
الجهات املختصة يف حرص وتوثيق
أمالك الجامعة ومبانيها.

تســتمر الجامعة يف تميزها من خــال إقامة املؤتمرات
والندوات املختلفة ا ّلتي تتنوع أهدافها وأنشــطتها لتشــمل
العديد من املجاالت العلمية والعملية واالقتصادية التي تصب
يف مصلحة الرؤية املســتقبلية لهذا الوطن الغايل عىل قلوبنا
واملتمثلة يف رؤيــة 2030م ،حيث تحرص الجامعة دوما عىل
تأدية دورها األكاديمي والبحثي ،لتضع مخرجات كافة هذه
الفعاليــات أمام أصحاب القرار بما يخــدم التوجهات العليا
للدولة ،إىل جانب دورها الخدمي والتوعوي والتثقيفي الذي
تسعى من خالله الجامعة للوصول إىل املواطن حيث كان.
ويف هذا اإلطار تنظــم الجامعة هذا األســبوع مؤتمرا
بعنــوان "الخصخصة :اآلليات والتحديات" ،برعاية ســمو
أمري املنطقة ،والذي يهدف إىل استعراض فلسفة الخصخصة
واسرتاتيجياتها واألساسيات واآلليات املرتبطة بها وعالقتها
بأهــداف رؤيــة 2030م ،باإلضافة إىل تقويم املمارســات
الحالية والتوجهات املستقبلية لخصخصة مختلف القطاعات
يف اململكة ،كما يســعى املؤتمر إىل تشخيص وتحديد الفرص
والتحديــات واآلثار االجتماعيــة واالقتصادية للخصخصة،
واســتعراض التجارب الســابقة يف هذا املجال واستخالص
الدروس املستفادة منها.
ويبحــث املشــاركون يف املؤتمر مدى جاهزية ســوق
العمل باململكــة لتنفيذ عملية الخصخصــة ،كما يتطرق إىل
جاهزية بعض القطاعات الحيويــة كقطاع التعليم والقطاع
املايل واملرصيف ،باإلضافة إىل مــدى جاهزية البيئة الترشيعية
والقانونية يف اململكة لتطبيق السياسات املطلوبة للخصخصة
بحيث تتوافق معها وتوفر البيئة املناسبة لتحقيق أعىل معدالت
النجاح لهذه العملية.
ويمكن اعتبــار هذا املؤتمــر أحد الفعاليــات النوعية
املتخصصة املوضوعية الهادفة للوصول ملخرجات وتوصيات
تساهم يف تحقيق أقىص استفادة وأعىل عائد لالقتصاد الوطني،
والخروج بنتائج محددة تشكل مع غريها من الجهود املبذولة
من كافة جهــات وقطاعات الدولة يف وضــع عملية التنمية
االقتصادية ورؤية 2030م يف مسارها املأمول.
وتعد مشــاركة الطالب والطالبات وحضور هذا املؤتمر
من أهم أوجه االستفادة التي تحققها الجامعة ،حيث يكتسب
الطالب املزيــد من الخــرات العملية والعلميــة ويلتقون
بالعديد من الخــراء والباحثني وصناع القرار ،كما يطورون
من مهاراتهــم وإمكانياتهم ويتعرفون مــن خالل مؤتمر
الخصخصة عىل متطلبات النهضة االقتصادية ،وأهم الفرص
والتحديات التي تواجهها.
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