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بت�كلفة إجمالية تجاوزت  98مليون ريال

فيصل بن مشعل يشهد توقيع عقد مشروع «البنية التحتية للجامعة»
شهد صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم األربعاء املايض
توقيــع عقد مــروع البنية
التحتية لـ  16مرشوعً ا بتكلفة
إجماليــة ()98،812،500
ثمانيــة وتســعون مليونــا
وثمانمائــة واثنى عــر ألفا
وخمسمائة ريال وذلك يف مقر
الجامعة الرئييس يف املليداء.

الداود :الهدف من
المشروع خدمة
منسوبي الجامعة
وطالبها
من جهته ثمن معايل مدير
الجامعــة األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود
حضور ســمو أمــر القصيم،
وأشــاد بدعم ســموه املستمر
لكل ما يخدم الجامعة ،وأكد أن
الهدف من هذا املرشوع خدمة
منســوبي الجامعــة وطالبها

بما يســهم يف تطوير العملية
التعليمية.
و قال املــرف العام عىل
إدارة املشــاريع املهندس حمد
الشــهوان أن املرشوع يخدم
مباني الجامعة ،حيث يشــتمل
عىل تمديــد امليــاه والرصف
الصحي ،والكهرباء ،والسفلتة
واألرصفة ،وأعمــال اإلنارة يف
 17مبنى متوقفة بســبب عدم
اكتمال مرشوع البنية التحتية
لهــا ،وكانت هــذه املباني قد
بلغت تكلفة إنشــائها أكثر من
 3مليــار ريال ،وأكــد أن هذا

الشهوان:
المقاول سيبدأ العمل
بالمشروع بشكل
مباشر
املرشوع يهدف إىل تشــغيلها
ليســتفيد منها طالب الجامعة،
وأشــار إىل أن املقاول سيبدأ
العمــل يف املــروع بشــكل
مبارش.

أثناء توقيع العقد
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أخبار الجامعة
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افت�تاح مبنى جديد لكلية الحاسب في المدينة الجامعية
نيابة عن معايل مدير جامعة
القصيــم افتتــح الدكتور وليد
البطــاح عميد كلية الحاســب
صباح يــوم الثالثــاء  17من
رجــب 1439هـ  ،مبنى الكلية
الجديد باملليداء وبحضور وكيل
الشــؤون األكاديميــة الدكتور
إبراهيم السكيتي ووكيل شؤون
الطالب الدكتور سليمان العمرو
ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة
التدريــس وعدد مــن الطالب،
وتخلــل حفــل االفتتاح عرض
لعدد مــن مشــاريع التخرج
للطالب ،ثم ألقــى عميد الكلية
الدكتــور وليد البطــاح كلمة
بهذه املناسبة عرب فيها عن بالغ
سعادته وقدم شكره ملعايل مدير
الجامعة الدكتــور عبدالرحمن
الداوود عــى حرصه ومتابعته
الدائمة وأشار فيها إىل ما شهدته
الكلية من تطور ومــا و ُِّفر لها
من إمكانيات وتجهيزات ،وذلك

زار مكتب وحــدة التوعية
واإلرشــاد بكليــة العلــوم
واآلداب األقســام األدبيــة يوم
الخميــس  27مــن جمــادى
الثانيــة 1439هـ  املدرســة
الثانويــة الثامنة عــر بربيدة
بقيادة األســتاذة مشاعل العودة
واألستاذة لولوه املحسن وااللتقاء
بطالبات الصــف الثالث الثانوي
لتعريفهن باملرحلــة الجامعية
وذاك بدعوة من مسؤولة الرشاكة
االجتماعية عواطف التويجري،
حيث احتــوى اللقــاء عىل عدة
مواضيع تم طرحها ومناقشتها

مبنى كلية الحاسب الجديد

لخلق بيئة تعليمية تتناســب مع
ِ
متطلبات الطالــب واحتياجاته،
وأن هذا األمر محل تقدير جميع
منســوبي الكلية ،وأبدى فيها
تمنياته لطالب كلية الحاســب

بمزيد مــن النجاحات والتميز
يف التحصيل العلمــي والبحثي
ملواكبــة رؤيــة اململكة 2030
وأضــاف أن الجامعة تســعى
جاهدة لتوفــر البيئة التعليمية

والبحثيــة املناســبة للطالب
وأعضاء هيئــة التدريس ،وبني
أنه تــم تجهيز املبنــى الجديد
للكلية وفق أحــدث املواصفات
التقنية.

وطرح األمــور املهمة التي يجب
عىل الطالب املســتجد اتباعها يف
مرحلته الجامعية ،كالتســجيل
والقبــول والتعريــف بموقع
الجامعــة االلكرتونــي وأيضا
التعريــف بالبطاقــة الجامعية
وبطاقــة الــراف واملواظبة
وعواقب التغيب عن املحارضات،
والتعريــف بالجــدول الدرايس
والقاعــات الدراســية ،واملعدل
الرتاكمي وتأثري انخفاضه ســلبا
عىل مستوى الطالبة ،والحركات
األكاديميــة التي يحــق للطالب
عملهــا خالل الفصــل الدرايس
وأنظمة الجامعة وقوانني الحرم
الجامعي ،وحركة النقل ،ولوائح

االختبــارات العامــة الفصيل
والنهائي.
وقد حظي اللقاء بكثري من

استفســارات الطالبات وتم الرد
عليها كما هو نظاما من األنشطة
املقدمة من قبل الوحدة.

بالتعاون مع عمــادة خدمة
املجتمــع وجمعية كنــوز لدعم
األرس املنتجــة والتــي ترأســها
صاحبة السمو امللكي األمرية ملياء
بنت فيصل بن مشــعل آل سعود
حرم نائب أمــر منطقة القصيم،
شــاركت كليــة التصاميم ممثلة
بقسم تصميم األزياء بإقامة ورش
تدريبية بعنوان "بتصاميمي أصنع
إبداعا" ملدة ســتة أيام من 8-15
من رجب 1439هـ  وكان الهدف
من الورش :تعريف املتدربات عىل
املهارات اليدوية يف مجاالت تصميم
األزياء خدمة للمرشوعات الصغرية،
والتعريف باألدوات املستخدمة يف
كل ما يختص بالحــرف اليدوية
وتنفيذ خطوات العمــل وإتقان
مهاراته ،كذلــك عرض للمنتجات
املخرجة بشــكل جمايل يجمع بني

األصالة والحداثة.
الدكتــورة فاطمة بنت محمد
الفريحــي عميــدة الكلية أكدت
أن املشاركة اشــتملت عىل خمس
ورش عمل حملت العناوين التالية
"ســلتي بالدمى بارعة ـ أكوابنا
برتاثنا أجمــل ـ طوقي من فرح ـ
أسمك يتألق بالخيط ـ مجوهراتي
من تراث جدتي" قدمها نخبة من
أعضاء هيئة التدريس واملحارضات
بقســم تصميم األزياء ومشاركة
من بعــض الخريجات والطالبات
املتميزات بالكلية.
وأضافت "الفريحي" أن هذا
اإلبداع يوصل لزوار املهرجان رسالة
الكلية املنبثقة من رسالة الجامعة يف
تقديم برامج تعليمية وفقا ً ملعايري
الجودة ،للمساهمة يف إعداد كفاءات
نســائية مؤهلة لســد احتياجات
سوق العمل يف مجاالت التصاميم
وتقديم أبحاث وخدمات استشارية

سمو ولي العهد
في أمريكا
لســت ممن يهتم كثريا ً بالكتابة يف الشأن السيايس بحكم
ظروف العمل األكاديمي ،ولكن لعيل ،من خالل هذه املســاحة
الصغرية ،أســتطيع القول أن زيارة سمو ويل العهد – حفظه
الله – للواليات املتحدة األمريكية تُعد مرحلة تاريخية يف عرصنا
الحارض ومنعطفا ً مهما يف جوانب مختلفة ســواء العسكرية
منها أو السياســية أو االقتصادية عىل وجه التحديد ،فاململكة
العربية السعودية وأمريكا حليفتان تربطهما رشاكات قوية منذ
مطلع األربعينات من القرن املايض وتحديدا ً منذ عهد املؤسس
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســعود طيــب الله ثراه.
واملتتبع لنشــاط ســموه الكريم عىل مدى األيام املاضية
يعرف ويقدر حجم وثقــل اململكة ليس كدولة مصدرة للنفط
فقــط وإنما ألنها تعــد زعيمة العاملني اإلســامي والعربي.
وكمــا يهمنا بناء عالقات قوية مــع أعظم دولة يف العالم
فهم أيضا ً حريصون عــى أن تبقى اململكة رشيــكا ً وحليفا ً
إســراتيجيا ً لهم ملكانتهــا وزعامتها اإلقليميــة والدولية.

مطويات وبرشورات إرشادية

كلية التصاميم تدرب األسر المنتجة وزوار مهرجان الكليجا العاشر في
مركز الملك خالد الحضاري
فوزية التوي�جري

مدارات

عبدالرحمن بن حمد الداود

وحدة اإلرشاد األكاديمي تزور المدرسة الثانوية الثامنة عشر بربيدة
مزون الفصيل
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وتدريبيــة متخصصــة وتفعيل
الرشاكة املجتمعيــة ،كما صاحب
الركن معرض خــاص بمنتجات
من تصميم وتنفيذ طالبات قســم
تصميم األزياء ملشاريعهن الخاصة
وذلك لتحفيزهن ودعمهن ملواكبة
سوق العمل.
وبيّنت "الفريحي" أن الورش
شهدت حضورا كثيفا من مختلف

رشائــح املجتمع من النســاء بما
يقــارب  180متدربــة ،وتأتي
مشاركة الكلية بمثل هذه املناشط
لربــط مخرجات الكلية بســوق
العمــل وردم الفجوة بني النظرية
والتطبيق ،وتم تنســيق الربنامج
التدريبي من قبــل مديرة وحدة
خدمة املجتمع األســتاذة مشاعل
الفايز.

وزيارة ســمو ويل العهد لم تكن كأي زيــارة لزعيم أو
رئيس دولة تأخذ مــن يوم إىل يومني ،بل امتــدت إىل قرابة
نصف شــهر وضع لها أهدافا ً إســراتيجية وخططا ً من أجل
مصلحة هذا الوطن الغايل وشــعبه الويف بــأن التقى رئيس
الدولة ثم تــدرج يف الزيارة واللقاء بكثري من املســؤولني يف
الحكومــة األمريكية وكذلــك يف القطاع الخــاص برشكاته
ومؤسســاته العاملية ،وأجزم أنه لم يســبق ألي مســؤول يف
العالم أن زار أمريكا وحقق لبالده ما حققه ســموه الكريم.
إن االتفاقــات والتحالفات التي ســعى لها ســمو ويل
العهد ســيكون لها ـ بمشــيئة الله ـ أثــر إيجابي وبخاصة
يف التقنيــة واالقتصــاد املعــريف ،ولربما ال يظهــر ذلك يف
ســنة أو ســنتني إذ إنها إســراتيجيات تحتــاج إىل وقت
لكي يشــعر بهــا ويعيشــها أبناء هــذا الوطــن املعطاء.
أسأل الله أن يحفظ سموه يف الحل والرتحال ويعينه عىل تحقيق
ما يتطلع إليه خادم الحرمني الرشيفني والشــعب الكريم ،وأن
يحفظ بالدنا من كل سوء ،ويرد كيد الحاقدين والحاسدين إىل
نحورهم إنه سميع مجيب.
مدير الجامعة

إحدى المنتجات اليدوية

ahmaldawood
aldawood2016@qu.edu.sa

04

مؤتمر الخصخصة
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في مؤتمر "الخصخصة  ..اآلليات والتحديات" بالجامعة ..األمري فيصل بن مشعل:

هذه المؤتمرات تضيء شمعة لخدمة اقتصاد الوطن
ونشر الوعي والثقافة

شــهدت الجامعــة األربعــاء  19من رجب
1439هـ انطالق مؤتمــر "الخصخصة ..اآلليات
والتحديات" برعاية صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمري منطقة القصيم ،ملناقشــة مســتقبل القطاع
الخاص السعودي وتطلعاته ،وذلك بمشاركة خرباء
ومختصني وأعضاء هيئة التدريس ،يف إطار تعزيز

سمو أمري املنطقة أكد خالل
كلمته يف حفــل افتتاح املؤتمر
أن الجميع يعلــم أن التحدي
االقتصادي من أكرب التحديات
التــي عانى منهــا الكثري من
الدول ،مثمنا جهود الجامعة يف
ما تقدمه من عطاء لرؤية الوطن
والتحول الوطني ،مشريا ً إىل أن
هذا املؤتمر يليق برؤية التحول
الوطني 2030م ،حيث وضعت
الدولة بقيادتها الرشيدة ،يدها
عىل بداية الطريق وبداية الخطة
لتأخذ بيد البــاد إىل مصاف
الدول املتقدمة.
وأوضــح ســموه أن
الخصخصــة مهمــة  يف هذا
الطريــق وكثري مــن الدول
املتقدمــة أســندت الكثري من
الخدمات التــي ال تمس دخل
املواطن إىل القطــاع الخاص،
والتوجه العام إىل الخصخصة
وإيجــاد التحالفــات وإعطاء
القطاع الخــاص الدور الكبري
يف تقديم الخدمات ،وهذا مهم،
مؤكــدا أن الكثري من الرشكات

التعاون وتبادل الخربات بني كافة الجهات املعنية.
و اســتعرض املؤتمر فلســفة الخصخصة
واســراتيجياتها واآلليات املرتبطة بها وعالقتها
برؤية اململكة 2030م ،وتقويم املمارسات الحالية
والتوجهات املســتقبلية للخصخصة وتشــخيص
الفــرص االقتصادية وتحليل ودراســة املتطلبات
لتماثل القطاع الحكومي.

الكربى ،واملؤسســات تحولت
بالتحالفات من كيانات صغرية
إىل كيانات كبــرة تقوم بأداء
دورها ،وإذا كان هناك مؤسسة
أو رشكة ال تســتطيع أن تقدم
مثالً إال  30%أو  ،40%فإنها
عندمــا تتحالف مــع رشكة
أخرى تســتطيع أن تقدم ما
يصــل إىل  ،100%موضحا أن
هذه هــي توجهات دول العالم
كلها فالخصخصــة لها علمها
وأبجدياتهــا ورجالها الذين
يقومــون ببحثها بنــا ًء عىل
معطيات علمية وعملية.
ورأى ســمو أمري املنطقة
أن الجامعة  برجالها وإدارتها،
وجميع مقوماتها حينما تعقد
هذا املؤتمر فإنه ســينتج عنه
توصيــات وأوراق عمل تفيد
الوطن ،وإال ملــا طرحت مثل
هــذه الفكرة ،مقدما ً الشــكر
والتقدير ملعايل مدير الجامعة
ألنه من أكثر املتحمســن لكل
مبادرة علمية تخدم الوطن قبل
كل يشء ،ثم تخــدم توجهات

الجامعة ،كما قدم شكره لوكالء
الجامعــة وعمــداء كلياتها،
ومنســوبي الجهات املشاركة
والحضور لحرصهم عىل إنجاح
مثل هذا املؤتمر ،مؤكدا أن مثل
هذه املؤتمرات تيضء شــمعة
للمختصني لتقديم ما يمكن أن
يقدم القتصاد الوطن والتقدم
يف هذا املجال ،ونــر الوعي
والثقافة ألهمية الخصخصة.
وقال سموه" :نحن بإمارة
املنطقة نعمل عىل إقامة ملتقى
لبحــث إمكانيــة تخصيص
ممتلكات الجهــات الحكومية،
كمواقعها ومــا تتميز به من
خصائص تجارية ،وكيف يمكن
أن نجد اآلليات املناســبة ،من
املراجــع الحكومية ،يف البحث
عن آليات مناســبة لخصخصة
مثل هذه القطاعات الحكومية
ومقراتها ،بما يزيد من دخلها،
واختتم سموه كلمته متمنيا ً أن
تخرج عن املؤتمــر توصيات
وأوراق عمل تعود بالنفع لهذا
البلد املعطاء.

مدير الجامعة:
الخصخصة أحد األساليب المهمة المستخدمة لدعم االقتصاد الحر
من جانبه كشــف معايل
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود مدير الجامعة  بأن
فكرة إقامة هذا املؤتمر انطلقت
من لدن سمو أمري املنطقة ألهمية
تنــاول هذا املوضــوع يف ظل
التغريات التنموية التي تمر بها
البالد وقد أوكل سموه هذه املهمة
للجامعة نظرا ملــا تمتلكه من
إمكانيات وخــرات وأكاديميني
قادرين عىل تنظيم هذا املؤتمر،
وتتحــدد أهمية هــذا املؤتمر
تجاوبا مع التطــورات الحالية
التي تمــر بها اململكــة بكافة
أبعادها االقتصادية واالجتماعية
والتقنيــة والترشيعية ،حيث أن
تطوير سياسات واسرتاتيجيات

الخصخصــة يتوقــع أن ينتج
عنه التخفيف عن كاهل املوازنة
املالية العامة للدولة وتقليل آثار
التقلبات االقتصادية بسبب تغري
أسعار النفط يف األسواق العاملية
وبمــا يضمن تحقيــق التنمية
الشاملة.
وأكــد "الــداود" أن
الخصخصــة أحد األســاليب
املهمة املســتخدمة مــن قبل
الدول املتقدمــة لدعم االقتصاد
الحــر والنمو والتطــور املايل،
مشــرا إىل أن الجامعــة ممثلة
بكلية االقتصــاد واإلدارة تعقد
هذا املؤتمر وهي تشعر بأهمية
املرحلة املقبلــة واألهداف التي
رســمت لها متمنيــا الوصول

لتوصيــات يكون لهــا دور يف
مســاعدة املختصني والجهات
املعنية يف وطننا الغايل لالرتقاء
بمســتوى التنميــة واالقتصاد
بشكل عام.
وقدم "الداود" جزيل شكره
لســمو أمري املنطقة عىل اقرتاح
إقامة مثل هــذا املؤتمر ،ودعمه
الكبري وما يتحقــق من جهود
مستمرة بفضل الله ثم الدعم من
حكومة خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز
وســمو ويل عهــده صاحــب
الســمو امللكي األمري محمد بن
سلمان  -حفظهما الله –شاكرا
اللجنة التنظيمية وأعضاء هيئة
التدريس والضيوف.

الداود ملقي ًا كلمته

عدد من منسوبي الجامعة خالل االفت�تاح

صحيفة
جامعة
القصيم

مؤتمر الخصخصة
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الصايغ :تطبيق الخصخصة في الجهات الحكومية أمر هام
لتخفيف أعباء االقتصاد
وبدوره ذكــر نائب محافظ
املؤسسة العامة للتدريب التقني
واملهنــي للتخطيــط والتطوير
األســتاذ زيــاد الصايــغ أن
الخصخصة تسعى ملواكبة رؤية
اململكة يف إرشاك القطاع الخاص،
حيث أصبــح تطبيق الخصخصة
يف الجهــات الحكومية أمرا ً مهما
لتخفيف األعبــاء االقتصادية بما
يســهم يف تنويع مصادر الدخل
وضمان كفــاءة الدخل الوطني
وتنافســيته والــذي نتطلع بأن
يحسن مســتوى املعيشة ويزيد
الفرص الوظيفية ألبنائنا وبناتنا

تغذية ســوق العمــل بكوادر
وطنية مؤهلة من خالل وحداتها
التدريبية املنترشة يف جميع مناطق
اململكة ،حيــث بلغ عدد الوحدات
أكثــر من  200وحــدة تدريبية
من الكليــات التقنيــة واملعاهد
الصناعيــة باإلضافة إىل الكليات
العاملية والرشاكات اإلسرتاتيجية
حيث تعمل املؤسسة عىل تدريب
 160ألف متدرب ومتدربة حول
اململكة ،كما بلــغ عدد الخريجني
يف عــام  2017أكثر من  32ألف
خريج ،باإلضافة إىل اإلرشاف عىل
 1000مؤسسة تدريب أهيل.

باململكة.
وأضاف "الصايغ"  املؤتمر
ســيخترص الوقــت والجهــد
من خــال اجتمــاع العديد من
أصحــاب الفكر والــرأي تحت
مظلة جامعة القصيم ملناقشــة
الجوانــب ذات االهتمــام والتي
تشمل االسرتاتيجيات والسياسات
ومتطلبــات التحول االقتصادي،
باإلضافة إىل االستفادة من أبرز
التجارب املحلية والدولية ،ويأتي
دور املؤسســة العامة للتدريب
التقني لالستثمار األمثل للطاقات
البرشيــة كونها رافــدا مهما يف

الصايغ

العضيب :الموتمر يناقش الخصخصة وجاهزية التحول
االقتصادي واالجتماعي
ومن جهته أكد الدكتور محمد
العضيــب عميد كليــة االقتصاد
واإلدارة أن انعقاد مثل هذا املؤتمر
يأتي تفعيالً لدور الجامعة ممثلة
بالكلية لخدمة املجتمع واالقتصاد
الســعودي ،كما يؤكد عىل سعي
الجامعة املستمر لتحقيق رؤيتها
ورســالتها لتصبح رائدة إقليميا ً
ومتميــزة عامليــا ً وخادمة لكافة
رشائــح املجتمــع والقطاعات،
مضيفا أن الجامعة تستشعر وهي
تنظم هذا املؤتمر العلمي تحقيق
رؤية اململكة  2030م.
وأضــاف "العضيــب" أن
هذا املؤتمر من خالل جلســاته
ومحــاوره ناقــش الخصخصة
وجاهزيــة التحــول االقتصادي
واالجتماعــي ،والبيئة الترشيعية

والقانونيــة والقطــاع الخاص
واملرصيف وســوق العمل ،وقطاع
التعليــم يف املرحلــة القادمــة،
باإلضافة إىل استعراض جاهزية
القطــاع الخــاص ،واإليجابيات
والســلبيات لطــرح فــرص
الخصخصة باململكة ضمن إطار
الرؤية يف تفعيل القطاع الخاص،
وأثــر الخصخصــة يف الخدمات
املقدمة للمواطن واالنعكاســات
املتوقعــة عــى ســوق العمل،
والتجــارب املحليــة واإلقليمية
والدولية يف مجال الخصخصة.
وبــن أن  املؤتمــر ناقش
أربعــة محــاور رئيســية وهي
فكر واســراتيجيات الخصخصة
"السياســات واآلليات" ملناقشة
سياســاتها يف اململكــة العربية

جلسات
اليوم األول
الجلسة األولى
«فكر اسرتاتيجيات
الخصخصة  ..السياسات
واآلليات»
جاءت الجلسة األوىل بعنوان
"فكر اسرتاتيجيات الخصخصة
السياسات واآلليات" ،أدار الجلسة
الدكتــور عيل النوديل وشــاركه
الدكتورة عائدة عثمان والدكتورة
بثينة نور الدين من جامعة األمرية
نورة والدكتور خالد أبو النور من
جامعة القصيم.
تناولــت الدكتورة "عائدة"
دراسة عن دور املحاسبة يف تحقيق
برامج الخصخصة يف السعودية
اســتعرضت موظفــي اإلدارة
املالية يف رشكة ســابك ،وهدفت

إىل التعريف بمــدى تأثري نظام
املحاسبة عىل تحقيق برنامج نظام
الخصخصة ،والعالقة بينهما وتم
استخدام املنهج الوصفي التحلييل
للوصول إىل نتائج الدراســة التي
كان من أهمها أن هناك عالقة ذات
داللة إحصائية بني النظامني وأن
للمحاسبة دورا يف تقويم املنشأة
املراد خصخصتها ،و للمحاسبة
أهمية يف نجاح برنامج الخصخصة
و التي تعد إحدى اهداف الرشكة
التي تــؤدي إىل تطويرها وكان
من أهــم التوصيــات رضورة
االهتمام باملحاســبني وتأهيلهم
وعمل دورات تدريبية وتوعيتهم
بأهمية املرحلة املقبلة ودورهم يف
تحقيقها والحفاظ عىل ممتلكات
الدولة ،وعمل منشــورات خاصة
لنرش الوعــي بأهمية ورضورة

السعودية واسرتاتيجيات التحول
للمرحلــة املســتقبلية ،كذلــك
الخصخصة وجاهزيــة التحول
االقتصــادي واالجتماعي ،والبيئة
الترشيعية والقانونيــة والقطاع
الخاص واملرصيف وســوق العمل،
باإلضافة إىل قطاع التعليم العاملي
للمرحلــة القادمة واســتعراض
جاهزيــة القطــاع الخــاص،
واإليجابيات والســلبيات لطرح
فرص الخصخصة باململكة ضمن
إطار رؤيــة اململكة يف تفعيل دور
القطاع الخاص ،وأثر الخصخصة
يف الخدمــات عــى املواطــن
واالنعكاســات املتوقعة عىل سوق
العمل ،والتجارب املحلية واإلقليمية
والدولية يف مجــال الخصخصة
ومدى مالءمتها للمملكة.

السيف

العضيب

وكيــل الجامعة للشــؤون التعليمية
األســتاذ الدكتور عيل السيف افتتح جلسة
اليــوم األول حيث قال " قطــاع التعليم
يحظى بدعم مســتمر مــن حكومة خادم
الحرميــن الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيز و ويل عهــده األمني  -حفظهم
الرقابــة واملراجعة املســتمرة
للمرشوعات وتوفري البيانات التي
تساعد املحاســبني عىل التقدير
الدقيق ملوجودات املرشوعات املراد
خصخصتها وحثهــم عىل اتباع
األخالق املهنية واملعايري املحاسبية
يف التقييــم وتوعيــة العاملني يف
الرشكات وتفعيل دور وســائل
االعالم يف التوعيــة بأهمية هذا
املرشوع وفكرته.
كما ألقت الدكتورة "بثينة"
ورقــة عمل حــرت فيها أهم
متطلبــات التحــول الترشيعي
والقانوني لربامــج الخصخصة
والتي تتمثل يف عدد من املتطلبات
التي قامت بهــا اململكة العربية
السعودية يف الفرتة السابقة ،وآخر
املتطلبات التي يلزم اســتكمالها
لضمان فاعليــة برامج اإلصالح

الله  -إيمانا ً منهم بدور التعليم ورســالته
يف تنمية املجتمــع ومواكبة للتطورات وما
تشــهده جامعة القصيم من دعم ومتابعة
مســتمرة من أمري املنطقة هو استشــعار
من ســموه ألهمية الجامعــة وتأثريها
ونســعد باحتضان مؤتمر الخصخصة "

االقتصــادي وتحقيــق الهدف
املرجو منها وقد اعتمدت الدكتورة
عىل املنهج االســتقرائي التحلييل
الستقراء وتحليل البيئة الترشيعية
السعودية وتجارب الدول التي لها
باع يف هــذا الصدد يف عرض تلك
املتطلبات ،سواء التي تم تنفيذها
أو تلــك املأمــول إجراؤها وتم
تقسيم الدراسة إىل مبحثني تناول
األول منهمــا ماهية الخصخصة،
وأهميتها ومــررات اللجوء إليها
بشــكل عام ويف اململكة العربية
السعودية بشكل خاص.
وكان عنــوان الدكتــور
"أبو النور" اســتمرار االنفاق
الحكومي عــى القطاع الصحي
باململكة العربية السعودية وبني
ان بعض الدراســات أوضحت
ان مســتوي رضا املســتفيدين

يذكــر أن املؤتمر شــارك
فيــه مجموعة مــن القطاعات
الحكوميــة املســتهدفة يف
عملية الخصخصــة يف املرحلة
األوىل بحســب رؤيــة اململكة
2030م ،كما شــارك يف العديد
من  الندوات  املركــز الوطني
للتخصيــص كراعي مشــارك
وعــدد من القطاعــات األخرى
منهــا وزارة التعليــم ،ووزارة
العمــل والتنميــة االجتماعية،
ووزارة النقــل ،وهيئة ســوق
املال ،واملؤسسة العامة للتدريب
التقني واملهني ،وهيئة الطريان
املدني ،ووزارة اإلسكان ،ووزارة
الشــؤون البلديــة والقروية،
باإلضافة إىل مناقشــة األوراق
العلميــة املشــاركة يف املؤتمر
بمشــاركات من خارج اململكة
ومن داخلها ،حيث يتضمن أربع
جلســات لهذه األوراق العلمية
يعرض من خاللهــا مجموعة
من تجــارب الخصخصة داخل
وخارج اململكة ،وعرض لتجارب
الخصخصة يف تركيا ،وماليزيا،
والجزائر ،والسودان ،باإلضافة
إىل عرض مجموعة من التجارب
يف اململكة باإلضافة إىل الحديث
عن خصخصــة قطاعي التعليم
والصحة ومتطلبــات التنظيم
الترشيعي للخصخصة باململكة.

اآلليات والتحديــات" والذي يأتي امتدادا
ملا نشــهده من حراك علمي ونشاط بحثي
خالل هذه الفرتة يتواكب مع رؤية اململكة
 2030و التحول الوطني  2020وتنوعت
أهداف الحراك بالسعي يف التنمية املستدامة
باململكة"

عــن الخدمــات التــي تقدمها
املستشفيات الحكومية منخفض
مما يعني تدني مستوي الخدمة
املقدمة وكذلك طول فرتة انتظار
املراجعني للحصول عىل الخدمة
مما يتطلــب اعــادة النظر يف
كيفية ادارة هذه املستشــفيات،
وبني بعض الحلول املقرتحة من
العديد من الخرباء واملهتمني بهذا
القطاع والتي كان أهمها اللجوء
إىل خصخصة هذه املستشــفيات
 ،و يهدف البحــث بصفة عامة
إىل التعــرف عىل مــدى امكانية
خصخصــة القطــاع الصحي
(مستشــفيات وزارة الصحــة)
ومقومات ومتطلبات خصخصته
واملزايا والصعوبات التي قد تواجه
عملية الخصخصة بهذا القطاع.
القطــاع الصحــي والدروس

املســتفادة منها ،والتعرف عىل
الوضــع الحايل لإلنفــاق العام
بوزارة الصحة السعودية.
وقد اعتمدت منهجية البحث
عىل أســلوبي التحليل الوصفي
والكمي وذلك باستخدام أسلوب
االنحــدار الخطى البســيط يف
الصورة الخطيــة ،باإلضافة إىل
استخدام تحليل التباين يف اتجاه
وأحد كما استخدم البحث نموذج
قيايس يعتمد عىل منهج التكامل
املشرتك وفقا ألســلوب االنحدار
الذاتــي ذي الفجــوات املوزعة
( )ARDLلقياس العالقة طويلة
األجل ،باإلضافة إىل تقدير نموذج
تصحيح الخطأ غري املقيد لقياس
االنحرافات التي تحدث يف األجل
القصــر يف اتجاه العالقة طويلة
األجل.
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مؤتمر الخصخصة

الجلسة الثانية
«فكر اسرتاتيجيات
الخصخصة  ..السياسات
واآلليات»
الجلســة الثانيــة باليوم
األول انطلقــت بعنــوان فكر
واســراتيجيات الخصخصــة
"السياســات واآلليات" والتي
أدارهــا الدكتــور عبداملنعــم
العبداملنعم وشــارك يف الجلسة
الدكتور سليم موالدي من جامعة
الجياليل بونعامــة بالجزائر و
الدكتور بغــداد بنني من جامعة
الوادي بالجزائــر و الدكتورة
هدى إبراهيم من جامعة القصيم.
وقدم الدكتــور "موالدي"
ورقة علمية بعنوان االســتثمار
األجنبي وخصخصة املؤسسات
العامة (اآلثار – التحديات) والتي
تهــدف إىل معالجة خصخصة
املؤسســات العموميــة لصالح
املســتثمر األجنبي وما يمكن أن
ترافقها من سلبيات وآثار جانبية
مثل السقوط يف فخ املنح التنافيس
لالمتيــازات لصالح املســتثمر
األجنبــي املحتمل من أجل جذبه
وتوطينــه ،فكما هــو معروف
تعمل الدول النامية أو املتطورة
عىل جذب االســتثمار األجنبي،
ومن بني األســاليب املستخدمة
يف جذبه ســواء يف إطــار عملية

الخصخصة ،أو يف إطار تشجيع
االستثمار تقديم امتيازات مالية
واســتثمارية  ،هذه االمتيازات
املقدمة ويف ظــل ظروف معينة
كعدم جاهزية األنظمة الترشيعية
والقانونية املناسبة و قلة الخربة
التفاوضيــة و رغبــة الدولة يف
جــذب االســتثمار األجنبي يف
إطار اإلصالحــات االقتصادية
والهيكلية اإلدارية أو املفروضة
من طرف الهيئات الدولية أو يف
إطــار التنافس بني مجموعة من
الدول يف عملية الجذب.
وقــدم " بنني " دراســة
عن معرفة تأثــر أهم املتغريات
االقتصاديــة عىل السياســة يف
الجزائر خالل الفــرة الزمنية
( ،)1990-2016وقــد اعتمدت
عىل أهم املــؤرشات االقتصادية
التي يمكن أن تكــون لها داللة
ســببية عىل الخوصصة بنسبة
اســتثمار القطــاع الخاص إىل
الناتــج املحــي اإلجمــايل ،أما
املحــددات الداخلة يف الدراســة
فقد تــم إدراج أربعة محددات
وهــي :معدل التضخم ،ســعر
الرصف الحقيقي الفعيل ،االنفتاح
االقتصادي ،ونســبة املديونية
الخارجيــة وبالنســبة لعملية
تقدير الدراســة فقد اســتخدم
نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء
الزمني املوزع ( ،)ARDLوهذا
بعد القيــام بجــل االختبارات

جلسات
اليوم الثاني
الجلسة األولى
«الخصخصة  ..وجاهزية
التحول االقتصادي
واالجتماعي»
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان
"الخصخصــة وجاهزية التحول
االقتصــادي واالجتماعي" والتي
أدارهــا الدكتور خالــد الرشيدة
وشاركه باألوراق العلمية املحارضة
اصايل األعجــم بجامعة القصيم
و الدكتــورة ســاوي أبو ضيف
والدكتور صالح أحمد من جامعة
كردي بالسودان.
وعرضت املحارضة "أصايل"
فــرص وتحديــات خصخصة
قطاع الكهربــاء يف اململكة العربية
الســعودية وأثرها عىل العمالة يف
رشكة الكهرباء حيث تكمن مشكلة
الدراســة عند تطبيق خصخصة
قطاع الكهرباء بالســعودية عىل
فرص وتحديات تفاقم مشــكلة
البطالــة ،حيث يعــد الخوف من
البطالة وزيادتها هاجســا يواجه
كافة الدول التــي خاضت تجربة
الخصخصة ،ويعــد تأثريها عىل
العمالة من أهم املشــاكل املتوقعة
التي تواجه مســتوى الرفاه لدى

العاملــن يف رشكــة الكهربــاء
السعودية باإلضافة إىل احتمال أن
يكون لها أثر عــى العمالة واألمن
الوظيفي للعاملني.
ويبلغ الهدف الرئيس استنباط
فرص وتحديات خصخصة قطاع
ومن املهم تقديــر أثر خصخصة
قطاع الكهرباء عىل تفاقم مشــكلة
البطالــة ،وتحديد أثر الخصخصة
عىل مســتوى الرفــاه االجتماعي
لــدى العاملني برشكــة الكهرباء
الســعودية وأثر الخصخصة عىل
أعداد العاملني.
ولخصت الدكتورة "سلوى"
حــاالت تزايــد وتــرة األخــذ
بالخصخصــة باعتبارها الخطوة
الرئيســية ىف عمليــة التحــول
االقتصادي يف جميع الدول املتقدمة
والنامية عىل حد سواء ويستهدف
البحــث الحــايل يف الوقوف عىل
التجربــة التي خاضتهــا اململكة
العربية الســعودية والتعرف عىل
األسباب الكامنة خلف تبنى خطط
التنمية الخمسية ىف اململكة ملثل هذه
التجربة ىف فرتات مبكرة وقد اتبع
البحث املنهــج الوصفي التحلييل
واملنهج الكمــي للوقوف عىل دور
تنفيذ السياســات يف التخفيف من
عجز املوازنة الســعودية والذى
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اإلحصائية الداعمة لهذا النموذج،
وقد بينت الدراسة أن الخوصصة
يف الجزائر تتأثر يف املدى الطويل
بكل من معدل التضخم واالنفتاح
االقتصادي ونسبة املديونية ولم
تظهر معنويتها لســعر الرصف
الفعــي الحقيقــي .وقد تم عىل
مخرجات النتائــج من الربنامج
االحصائــي  Eviews9لتحليل
نموذج (.)ARDL
وكشــفت الدكتورة "هدى"
عــن التحديــات االقتصاديــة
لخصخصة قطاع التعليم الجامعي
يف اململكة العربية السعودية وعن
مشكله تتمثل يف السؤال الرئييس،
هل ســيتأثر اإلنفاق الحكومي
نتيجة خصخصــة قطاع التعليم
الجامعــي؟ باإلضافة إىل دوافع
خصخصة التعليم الجامعي  ،وما
مدي االستفادة من تجارب الدول
الســابقة يف خصخصة التعليم
الجامعي  ،و ما هــي التحديات
االقتصادية التي ستواجه اململكة
يف حال خصخصة قطاع التعليم
الجامعي بالرتكيــز عىل اإلنفاق
الحكومــي  ،وتهــدف الورقة
العلميــة إىل تحديــد التحديات
االقتصاديــة لخصخصة التعليم
الجامعــي يف اململكــة العربية
الســعودية ،بجانــب األهداف
الفرعية وهي  :استعراض واقع
التعليم الجامعي السعودي قبل
الخصخصة و عــرض نبذه عن

أشكال خصخصة التعليم ودوافع
الخصخصــة و توضيــح اآلثار
املرتتبة عىل خصخصة التعليم.
منهجية الدراســة :انتهجت
الدراسة أسلوب التحليل الوصفي
الستعراض واقع التعليم الجامعي
الســعودي قبــل الخصخصة
ولتوصيف األشــكال والدوافع
املختلفــة لخصخصــة التعليم؛
باإلضافــة إىل توصيف تجارب
الدول الســابقة .كما استخدمت
منهــج التحليــل اإلحصائــي
(برنامج  )spasباستخدام دوال
االنحدار الخطي .OLS
ويوجد أثر عــى احصائية
لإلنفــاق الحكومــي عىل قطاع
التعليــم الجامعي عــى املوارد
البرشية وأهم املتغريات التي تؤثر
يف اإلنفاق وهي عدد العاملني يف
الجامعات (أعضاء هيئه تدريس
أو فنيــن أو إداريــن) وعدد
الطالب والطالبات يف الجامعات
الســعودية الحكومية .حيث إن
خفض اإلنفــاق الحكومي عىل
قطاع التعليم الجامعي بنســب
 50% ،30% ،10%يــؤدي إىل
خفض إجمايل اإلنفاق الحكومي
بمقــدار ، 138.09، 4 .107
33- .193مليــون ريــال عىل
الرتتيــب .وهذا ما تهــدف إليه
اســراتيجية اململكــة العربية
الســعودية 2030م لرتشــيد
اإلنفاق الحكومي.

كما افتتــح الدكتور فهــد املحيميد
رئيس اللجنة العلمية باملؤتمر الجلسات
العلميــة لليــوم الثاني حيــث بني أن
مجموعــة مــن القطاعــات الحكومية
املســتهدفة يف عمليــة التخصيــص
بمرحلته األوىل بحســب رؤيــة اململكة

تفاقم ىف السنوات األخرية من القرن
الحايل وتوصلت الدراسة النظرية
لتجربة الخصخصة يف اململكة والتي
لم تكن نتيجة لضغوط خارجة من
مؤسســات التمويل الدولية ،وإنما
عن وعي بــرورة زيادة حصة
القطاع الخاص ,وتوسيع مساهمته
يف االقتصــاد الوطني وتمكينه من
القيام بدوره يف االستثمار والتمويل
وفقا لخطط التنمية الوطنية.
وناقش الدكتــور "صالح"
اثر الخصخصة عىل أداء مؤرشات
االقتصــاد الــكيل " التجربــة

صحيفة
جامعة
القصيم

2030م تشــارك يف الجلســة ،وزارة
الشــؤون البلدية والقروية  ،وقال" قد
تحدثنا يف األوراق عن دور املحاســبة يف
تحقيق برامج الخصخصة يف السعودية،
وركــزت عــى االهتمــام باملحاســبة
وتطوير عملهم ،ومناقشة أهم متطلبات

الســودانية للفرتة مــن 1990-
2016م" و تناولــت الدراســة
وهدفــت الدراســة للتعرف عىل
الدور الذي تقدمه الخصخصة يف
التنمية االقتصادية بالســودان و
أبرز إيجابياتها وسلبياتها وآثارها
عــى أداء املــؤرشات االقتصادية
الكلية وتطرقت مشــكلة الدراسة
إىل عدد من التساؤالت أهمها ما هو
أثر الخصخصة عىل أداء مؤرشات
االقتصاد الــكيل؟ وما الصعوبات
والتحديات التــي واجهت تطبيق
سياســة الخصخصة خالل فرتة

التنظيــم الترشيعي والقانوني يف برامج
الخصخصــة ،باإلضافــة اىل مناقشــة
خصخصــة القطاع الصحــي باململكة،
وفرص ومتطلباتها".

الدراســة؟ نبعت أهمية الدراسة
يف توضيــح أثر تطبيق سياســة
الخصخصة عــى أداء املؤرشات
الكلية لالقتصاد واتبعت الدراسة
املنهج الوصفي والتحلييل والتحليل
اإلحصائي للبيانات باســتخدام
برنامــج ( .)E.viewsتوصلــت
الدراسة إىل عدد من النتائج أهمها
عدم وجــود رقابة عــى تنفيذ
برنامج الخصخصة أدت إىل فقدان
الكثري مــن مرافــق الدولة دون
تحقيق املطلوب أوصت الدراسة
بعدد من التوصيات أهمها رضورة

تطوير أساليب عمل القطاع العام
وإعادة هيكلتــه وتنظيمه لعملية
املنافســة مع القطــاع الخاص
املحيل واألجنبي و مشكلة الدراسة
تتلخص يف  :هل تعرب الخصخصة
عــن رضورة اقتصاديــة لدفع
عملية التنمية والنمو االقتصادي
السوداني خالل فرتة الدراسة و ما
أثر الخصخصة عىل اداء مؤرشات
االقتصاد الكيل الســوداني خالل
فرتة الدراســة و مــا الصعوبات
والتحديات التــي واجهت تطبيق
سياسة الخصخصة يف مايل.

صحيفة
جامعة
القصيم

مؤتمر الخصخصة
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عزي�زي الطالب

الجلسة الثانية
«التجارب المحلية
واإلقليمية والدولية
في مجال الخصخصة»

وناقشــت الجلســة الرابعة
" التجــارب املحليــة واإلقليمية
والدوليــة يف مجال الخصخصة"
بإدارة الدكتور نصــار النصار
وألقاء الدكتور إدريس عبديل من
جامعة البليدة بالجزائر و الدكتور
الزين أحمــد من جامعة الجزيرة
بالسودان .
وقــام الدكتــور "عبديل"
بدراســة مســار الخصخصة
يف ماليزيــا ،وأثــره عىل بعض
املؤرشات االقتصاديــة الكلية و

دراســة تحليلية وقياسية خالل
الفــرة ( )1990-2016والتي
تهــدف إىل تســليط الضوء عىل
إحدى التجــارب الدولية الرائدة
يف مســار الخصخصة ،أال وهي
التجربة املاليزية ،حيث لجأت هذه
الدولة إىل انتهاج هذا األســلوب
من أجل التقليل من األعباء املالية
امللقاة عىل كاهلها  ،وعدم قدرتها
عىل دعم القطاع العام الذي تميز
بمؤرشات أداء ضعيفة خالل فرتة
الثمانينات و لــم تعتمد ماليزيا
عــى آلية واحــدة يف خصخصة
الرشكات الحكوميــة ،بل أخذت
بعني االعتبار طبيعة ومدى أهمية
كل مؤسسة ،فمن بني هذه اآلليات
نجد :بيع األســهم ،بيع األصول،
نظام  ،BOTنظــام  ،BOOإدارة

العقود...،الخ ،كما وضعت خططا
وبرامج واضحة لتقييم ومراجعة
آليات الخصخصة و نسبة التقدم
يف كل مرشوع .
أما الدكتــور "الزين" فقد
قدم دراسة من اعداده عن املجال
االقتصادي الرتكــي والذي كان
أداءه ضعيفا ً خــال عقود عدة
أواخر القرن املــايض؛ وكان من
ضمن سياســات اإلصالح التي
اتبعت إلعادة تــوازن االقتصاد
هــي وضــع وتنفيــذ برامج
الخصخصــة؛ التــي تمثل أحد
املناهج التي تنادي بها مؤسسات
بريتــن ودز (Bretton Woods
لإلصــاح
)Institutions
االقتصادي وال ســيما لتخفيض
عجز موازنات الــدول بتقليص

دور الدولة يف االقتصاد ،وإعطاء
القطــاع الخــاص فرصة أكرب
ليأخذ بزمــام مرشوعات التنمية
االقتصادية وملا كان األمر كذلك،
انطلقت تجربــة الخصخصة يف
تركيا يف منتصف ثمانينات القرن
املايض ،ولم تتوقف مسريتها حتى
اآلن وبمــا أن االقتصاد الرتكي
بات مــن أفضــل االقتصادات
الناشــئة أداء ،دعا ذلك كثري من
املهتمــن إىل وصل ذلــك األداء
بعملية الخصخصة؛ أي أن سياسة
وبرامج الخصخصة كان لها دور
بــارز يف نقل االقتصــاد الرتكي
من حالة الضعــف والركود إىل
حالة االزدهار وتصبح تجربتهم
أنموذجا ً للمحــاكاة والتطبيق يف
مجاالت التنمية االقتصادية.

د .فهد بن سليمان األحمد

هنيئا لكم ولكن
عزيــزي الخريج وعزيزتي الخريجة ،املرحلــة الجامعية مرحلة ذهبية يف
العمر حيث فتوة الزمالة ،والثقة بالنفس ،والحريّة يف اتخاذ القرار ،وموسم الزرع
بالتحصيل واكتساب املهارات ...فهي بحق ربيع العمر وتاج املراحل ...ولن تعرف
عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة هذا الربيــع وتتذوق حالوته إال حني تتجاوز
املرحلة بسنني عددا وتدخل يف معرتك املسؤولية وااللتزامات املجتمعية والواجبات
األرسية  .وهكذا هي طبيعة الحياة يف تنوع املراحل العمرية واختالفها ،وطبيعة
النفس البرشية تفرح بنتاج حصادها وتعب كدها ...وتسعد بروية مستقبلها  .وبعد
أيام قالئل بإذن الله سنعيش الفرحة بتخريج أكثر من ثمانية آالف طالب وطالبة
من ثمان وثالثني كلية يتوزعون عىل أكثر من سبعني تخصصا ،فهنئيا لهم وهنيئا
لهن وبإذن الله ينتظرهم مســتقبل مرشق واسمح يل عزيزي الخريج وعزيزتي
الخريجة أن أهدي إليكما بعض اإلشارات التي أعتقد أنها تساعدكما يف مرحلتكما
القادمة .
األوىل :ال تنس أن تشكر الله عىل نعمة الحصول عىل الشهادة الجامعية ،وتذكر
أن هناك من زمالء مرحلتك مَن تعثر بســبب صوارف الحياة و ظروفها القاهرة
التي ال طاقة له بها.
الثانية  :ال تحسب أنك بهذه الوثيقة قد استكملت التحصيل وأحطت بجوانب
تخصصك فما َّ
حصلته ال يعدو أن يكون إشــارات يف العلم الذي بدأت الدرس فيه
وبقي عليك أن تستكمل وتتابع القراءة واالطالع حتى تبقى موصوال بتخصصك
خصوصا بعد إخالص وقتك للمارسة العملية .
الثالثة :ال تحرص مستقبلك يف الحصول عىل الوظيفة فقط؛ ألن هذا قد ال تيرس
لك وبالتايل تكون حبيس االنتظار والرتقب والبحث فكلما فكرت أن تشق طريقك
يف فكرة أو مرشوع حبسك أمل الوظيفة أو أعاقك أو أخرك .
الرابعة :ال شــك أنك أمام تحد صعب ومنافسة رشسة وفرص قليلة ...وهذا
يحتم عليك أال تستقل برأيك ألن آراء اآلخرين ومشورتهم تساعدك عىل اتخاذ القرار
السليم وبالتايل االستمرارية وعدم املزاجية والتقلب بني املشاريع والفكر.
الخامسة  :حاول أن توجد مرشوعا صغريا أنت وعدد من زمالئك تتوزعون
املهام واألوقات يف املتابعة والتشــغيل واصربوا وال تستعجلوا النجاح فالبدايات
صعبة ال تظهر نتائجها إال بعد مدة.
السادســة  :إذا الح لك أفق االستكمال يف تخصصك واملواصلة فيه فإياك أن
تفوت هذه الفرصة ،فكلما ترقيت يف تخصصك انفتحت لك املجاالت وتنوعت لك
الفرص.
الســابعة  :إياك أن تتنازل عن مبادئك التي تعلمتها عندما تخضع للتجربة
والتحدي وكن واثقا من نفسك مرصا عىل تطبيق ما تعلمت .
الثامنة :فكر جديا يف االســتقالل بنفســك واســتغن عن اآلخرين وواجه
الصعوبات بتحد الواثق وال تكن عالة عىل والديك فتثقل كاهلهما ماديا أو تتعبهما
معنويا.
التاسعة :ال تنقطع عن زمالء املرحلة فهم من أفضل زماالت العمر حيث إن
جوانب الشخصية لكل منكم تفتقت وأنتم يف سن متقارب وبالتايل فالتوافق بينكم
أكثر وبقاء الود واستمراره أدوم.
العارشة  :أجزلوا الشكر لكل من قدم لكم معروفا من أساتذة ومربّني وردوا
الجميل لجامعتكم بأن تعطوا عن أنفســكم صورة حســنة وجادة تعكس حق
وواجب الوطن عليكم يف رد الجميل .

عميد عمادة القبول والتسجيل
@fahadalahmed1
fashmd@qu.edu.sa
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أمري القصيم  :االست�ثمار عنصر مهم في توليد الوظائف وخلق فرص العمل

األمري فيصل بن مشعل

أكد صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود
بن عبدالعزيز أمري منطقة القصيم
رئيس لجنة تنمية االســتثمار  ،أن
االهتمام بمجال تنمية االســتثمار
يمثل ركيزة ولبنة قوية ملســتقبل
اقتصــاد املنطقة  ،الفتا ً االنتباه إىل
أن املنطقة ماضية يف تعدد خيارات
التنمية يف مختلف مجاالتها  ،مبينا ً
أهمية املرشوعات االســتثمارية يف
تأديــة دور كبري يف تحقيق التنمية
االقتصادية  ،وتعزيز مكانة املنطقة
االقتصادية وقدرتها التنافســية
لجذب املرشوعات االســتثمارية ،
وتشجيع املســتثمرين يف األنشطة
كافة  ،كاشــفا ً أن إمــارة املنطقة
أبوابهــا مفتوحــة لجميع رجال

األعمال لتذليــل كافة الصعوبات
لتمكينهم من االســتثمار باملنطقة
التي تُعد واحــدة من أهم املناطق
األكثــر حيويــة  ،واألميز بمجال
النخيل.
جاء ذلك يف كلمة لســمو أمري
منطقــة القصيم خالل الجلســة
األسبوعية  ،لسموه مع املواطنني,
التــي تناولت فــرص ومميزات
االســتثمار بمنطقــة القصيــم
أمــس  ،بقرص التوحيــد بمدينة
بريدة  ،بحضور صاحب الســمو
امللكــي األمري ســلطان بن نارص
بن عبدالعزيز  ،وصاحب الســمو
امللكي األمري فيصل بن سلطان بن
نارص بــن عبدالعزيز  ،وأصحاب
املعايل والفضيلة  ،ووكالء اإلمارة

خالل الجلسة

 ،ومســؤويل القطاعات الحكومية
والخاصة  ،وأهايل املنطقة  ،ووفد
من رجال األعمال مــن محافظة
جدة.
وقــال ســموه  :إن إيجــاد
لجنة تنمية االســتثمار باملنطقة ،
هدفها الســعي يف تحسني البيئة
االقتصاديــة للمنطقة  ،باعتبارها
منطقــة تتمتــع ببنية أساســية
متكاملــة وقوة رشائيــة كبرية ،
وموقع إسرتاتيجي يتوسط الوطن
 ،ومحفزات اســتثمارية متنوعة
 ،باإلضافــة إىل توفــر الخدمات
للمواطنني واملستثمرين  ،وإيجاد
فرص العمل وتقليل نسبة البطالة
 ،الفتا ً االنتباه إىل أن االستثمار هو
العنرص األهــم يف توليد الوظائف

وخلق فرص العمل  ،إذ أن الشباب
هم الرقم الصعب الذي نراهن عليه
 ،باعتبارهم الســواعد الحقيقية
لبناء الوطن.
وأضاف ســمو األمري فيصل
بن مشــعل  :إن تنمية االستثمار
من أهم األولويات ملواكبة تطلعات
ورؤية اململكة  ، 2030مبديا ً فخره
واعتزازه يف وطن يقوم أبناءه من
رجال األعمال باالستثمار يف جميع
مناطق اململكة  ،األمر الذي يدل عىل
قوة االنتمــاء للوطن الغايل  ،مبينا ً
أن املواطنة الفاعلة واملسؤولة هي
حجر األســاس يف تحقيق التنمية
بمختلف مجاالتها.
من جهته أبــان األمني العام
للجنة تنمية االســتثمار بالقصيم

غرفة القصيم تقيم ورشة آلية تقديم إقرار ضري�بة القيمة المضافة
نظمــت الغرفــة التجارية
الصناعيــة بمنطقــة القصيم،
بالتعــاون مع مجلــس الغرف
الســعودية والهيئة العامة للزكاة
والدخل ورشــة عمــل تناولت
متطلبــات تقديم إقــرار رضيبة
القيمة املضافة ومحتويات نموذج
اإلقرار واألساســيات واملرتكزات
التي تبنى عليها آلية التقديم.
وافتتح الورشــة األمني العام
لغرفة القصيم سعود بن عبدالكريم
الفدّا ,مثمنا ً تفاعل قطاع األعمال
واملكلفني واهتمام مندوبي وممثيل
الرشكات واملؤسسات بحضورها
للحوار مــن املعنيني واملختصني
وتوضيح الكثري من التســاؤالت
حول الئحة رضيبة القيمة املضافة
وكيفية احتسابها وسدادها.
وعرب مدير عــام فرع الهيئة
العامة للــزكاة والدخل باملنطقة
عبدالله بن عيل املطلق عن امتنانه
لغرفة القصيم وتعاونها يف إقامة
الــدورات وورش العمل التوعوية
التي تستهدف توضيح الكثري من
اإلشــكاليات وتوفري خدمة أفضل

لقطاع املال واألعمال.
وبينت الورشــة التي قدمها
ممثــي الهيئة ســالم بن مطلق
املطــري ،وعبدالله بــن ممدوح
العنــزي أن املؤهل لتقديم اإلقرار
الرضيبــي هو كل شــخص أو
منشــأة تمارس نشاطا ً اقتصاديا ً
وتجاريا ً بشــكل منتظم ومستمر
بهدف توليد الدخل والربحية ,وأن
املستهلك النهائي هو من يتحمل
دفــع قيمة الرضيبــة عىل املنتج
سواء كان سعلة أو خدمة بالنسبة
التي أقرتها الالئحــة ,وأن حجم
التوريــدات الســنوية الخاضعة
للرضيبة بالنسبة للمكلفني يحدد
الوقت الذي ينبغــي عليهم البدء
بتقديــم إقراراتهم وفــق املدة
الزمنية املتاحة لذلك باالستناد إىل
قيمة عائدات النشــاط (مبيعات
ومشــريات) ,مفيديــن أن لكل
منشــأة رقم رضيبي واحد حتى
وإن تعددت أنشطتها ,موضحني
كيفية تاليف األخطــاء عند تقديم
وتعبئة النمــوذج وتقديم اإلقرار
واحتساب الرضيبة.

الدكتور يوسف العريني أن القصيم
بيئة خصبة ومحفزة لالســتثمار
ومُصدرة للعمالة الوطنية  ،كاشفا ً
أنه يوجد يف املنطقة  313مصنعا ً
 ،بعمالة كلية فيها  31500عامل ،
ومدن صناعية تجاوزت مساحتها
 20مليون مرت مربع  ،مشريا ً إىل أن
القصيم فيها مدينة صناعية مهيأة
لعمل املرأة .
وتحدث العرينــي عن توفر
وسائل النقل الربية والجوية كافة
 ،باإلضافة إىل أنها منطقة زراعية
مــن الدرجة األوىل لوفــرة املياه
وصالحية الرتبــة  ،مبينا ً أن لجنة
تنمية االستثمار تُقدم دعما ً مجانا ً
يف توفري الخدمات للمستثمرين.
وأوضح أمني الغرفة التجارية

بالقصيم سعود الفدا  ،أن القصيم
منطقــة تتميز بمنتــج التمور ،
تســتطيع تمويل املســتثمرين
بالتمــور بمقــدار  70ألف طن
ســنويا ً من التمور  ،موضحا ً أن
القصيم تمتلك تجارة واعدة  ،وأن
 90%من املزارعني مســتثمرين
بمجال التمــور  ،ولديها مخازن
بطاقات اســتيعابية عالية وشبكة
طرق هائلة.
ويف نهاية الجلســة  ،شارك
العديــد مــن الحضــور بطرح
مداخالتهــم حول أهميــة تنمية
االســتثمار  ،والدور الذي يؤديه
القطاع الخــاص يف نمو االقتصاد
واملســاهمة يف تحقيــق التنمية
الشاملة.

اخت�تام أسبوع المنتجات العضوية

الربنامج بأحد مدارس المنطقة

أثناء الورشة

أقام مركز أبحــاث الزراعة
العضويــة بمنطقــة القصيم،
بالتعــاون مــع إدارة التعليــم
باملحافظــة ، ،الحفــل الختامي
ألسبوع املنتجات العضوية.
ويأتــي الربنامــج تعريفا
باملنتجات العضويــة ومميزاتها
وفوائدها ،حيث تــم توزيع أكثر
من  30ألف نســخة من مسابقة
"غذائنا آمن" عىل طالب وطالبات
املــدارس ويف بعــض املواقــع
باملحافظة ،بحضور محافظ عنيزة
عبدالرحمن ابراهيم السليم ،وعدد

من مديــري اإلدارات الحكومية
وذلك بمركز صالــح بن صالح
االجتماعي باملحافظة.
وشــارك يف الفعاليات التي
اســتمرت أربعة أيام أكثر من 20
من املنتجني العضوين يف املعرض
املصاحــب لعــرض منتجاتهم
العضوية ،كمــا جرى تقديم نبذة
عن أعمال املركز وعرض مرسحي
لطالب ثانوية ابــن عثيمني عن
أهمية الغذاء اآلمن والسليم الخايل
من املواد الكيمائيــة ومتبقيات
املبيدات.
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القصيم تعرض  20فرصة است�ثمارية سياحية في ملتقى
االست�ثمار السياحي
عرض جنــاح مجلس التنمية
الســياحية بمنطقــة القصيم يف
ملتقى السفر واالستثمار السياحي
يف مركز الرياض الدويل للمعارض
واملؤتمرات بمدينة الرياض حوايل
ً
فرصة اســتثمارية يف املجال
20
السياحي بدعم من غرفة صناعة
وتجارة القصيم وغرفتي محافظة
عنيزة ومحافظة الرس.
وعــرض جنــاح القصيم 3
فرص كربى ألمانه منطقة القصيم
يف مدينة بريدة عبــارة عن إقامة
منتزه ســياحي عىل أرض فضاء
مســاحتها 45000م 2يف خــب
روضــان وفرصة إلقامــة مدينة
ترفيهيــة بمســاحة 41000م2
بمنتزه امللك عبدالله بطريق امللك
فهــد ،وفرص إلقامــة فندق عىل
أرض فضاء مساحتها 16000م2
بطريق امللك فهد بربيدة.
كمــا عرض الجنــاح فرص
استثمارية لبلدية محافظة عنيزة
تمثلت يف مرشوع لتطوير وتشغيل
وإنشــاء منتجع صحي ،وتطوير
وتشــغيل منتزه امللــك عبدالله،
وإنشــاء مدينة العاب ترفيهية،
كما يعرض جناح القصيم فرصا ً
اســتثمارية يف الــرس عبارة عن
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محافظ عقلة الصقور يدشن المرحلة
الثانية من «أرض القصيم خضراء»

الفوزان يتوسط األهالي

جناح القصيم بالملتقى

اقامة حديقة ترفيهية بمســاحة
4000م 2وإنشاء مدينة ترفيهية
رشق حديقــة االمــر فيصل بن
بندر بمساحة 50000م 2وفرصة
إلقامــة مهرجانــات وفعاليات
بحديقة املحفــل بالرس ،وقدمت
بلديــة الشماســية فرصــا ً يف
منتزه الجال الرشقــي ،واحتوى
الجنــاح عىل فرص اســتثمارية

لبلدية البدائع عبــارة عن مواقع
استثمارية إلقامة منتجعات ونزل
سياحية عىل طريقي امللك عبدالله
وامللك سلمان ،كما عرض الجناح
فرصا لبلديــات البرص والنبهانية
وقصيباء والفويلق.
واستعرض فرع وزارة البيئة
واملياه والزراعة بمنطقة القصيم
فرصة لتشــغيل وتأجــر مواقع

اســتثمارية وميدان دراجات يف
منتــزه القصيــم الوطني برشق
ً
وفرصا استثمارية يف منتزه
بريدة،
الغضاء الــري بمحافظة عنيزة
ومنتزه االسياح الوطني ،ويف منتزه
وادي السهل ،ويف املنتزه الوطني
بقبة ،ويف منتزه االحمدية يف البدائع
ويف منتزه جبل ســاق بالفويلق
الربي ويف منتزه صعافيق الوطني.

دشن محافظ عقلة الصقور
ســليمان العيل الفــوزان اإلثنني
املنــرم ،املرحلــة الثانية من
حملة " أرض القصيم خرضاء "
بمشاركة البلدية وومكتب التعليم
وعدد من طالب مدارس املحافظة
وأعضــاء املجلــس املحيل وفرع
الزراعة بالفوارة ,والجهات األمنية

والتطوعية ولجنة الشــباب وعدد
من األهايل باملحافظة .
وتتضمن الحملة زراعة آلف
شتلة من األشــجار الربية ،حيث
تم تهيئة املكان مــن قبل البلدية
وحمايتــه بســياج حديدي يقع
شــمال طريق امللــك عبدالعزيز
تقاطع طريق املحيالني .

انطالق كرنفال السيارات الرتاثية
والكالسيكية الثاني بربيدة الخميس القادم

خدمات المياه بالقصيم تطلق خدمة جديدة ت�تيح
للعميل االطالع على تفاصيل االستهالك الشهري
أطلقت املديرية العامــة لخدمات املياه
بمنطقة القصيم ،خدمة جديدة تتيح للعميل
االطالع عىل تفاصيل االستهالك الشهري عرب
صفحة االســتعالم عن "اشرتاك" عرب موقع
املديرية اإللكرتوني.
وأوضــح مدير إدارة العالقــات العامة
املتحدث الرســمي للمديرية العامة لخدمات
املياه بالقصيم إبراهيــم الركيان ،أن تنامي
الطلب عىل خدمــات املياه والرصف الصحي
باملنطقــة تطلــب النهــوض بالخدمــات
اإللكرتونية التي تم تســخريها من أجل راحة
العمالء ،إذ بات مــن غري الرضوري مراجعة

العميل للمديريــة أو إدارات خدمات العمالء
بالفــروع يف الكثري من الخدمــات التي من
املمكن تقديمها إلكرتونيا ً واالستفادة من هذه
الخدمات املقدمة لهم وهــي متوفرة بموقع
املديريــة اإللكرتوني لضمان راحة وكســب
رضاء العميل.
وبني الركيان أن الخدمة الجديدة املقدمة
للعمالء متاحة ملن تقرأ عداداتهم عرب األبراج
الثابتة وبإمكان العميل الدخول ملوقع املديرية
عــر الرابــط  ،www.gw.gov.saللحصول
عــى هذه الخدمة عن طريــق اختيار خدمة
االستعالم عن "اشرتاك" ومن ثم إدخال رقم

الحساب والدخول عىل عرض الرسم البياني،
ثم وضع الكود املرسل عىل جوال العميل ،بعد
ذلك يظهر للعميل رســوم بيانية من ضمنها
تفاصيل االستهالك الشهري.
وأشــار أن املوقــع اإللكرتوني وبجهود
إدارة تقنية املعلومات باملديرية يوفر للعميل
عددا ً من الخدمات منهــا تقديم الطلب عىل
خدمــة املياه والرصف الصحــي والبالغات
واالســتعالم عــن الفواتري واالشــراكات
واملخالفات واالعرتاض عىل الفواتري وتدقيقها
وتصفيتها ،باإلضافة إىل استالم الفاتورة عرب
الربيد اإللكرتوني وخدمة الرسائل النصية.
من الكرنفال

برج بريدة

ينطلــق كرنفال الســيارات
الرتاثيــة والكالســيكية بمنطقة
القصيم "كالســيك القصيم"  ،يف
نســخته الثانية  ،الخميس املقبل
 ،بمركــز النخلة بمدينــة التمور
بربيدة ،بتنظيم من مجلس التنمية
السياحية بالقصيم.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة
العامة للســياحة والرتاث الوطني
أمني عام مجلس التنمية السياحية
بالقصيم رئيس اللجنة التنظيمية
للمهرجان إبراهيم بن عيل املشيقح
 ،أن إقامــة املهرجــان أتت وفقا ً
لتوجيه سمو أمري القصيم صاحب
الفكرة يف نسخته األوىل والتي تعد
األوىل من نوعها باملنطقة  ،وتوجيهه

 حفظــه الله  -باعتمــاد إقامتهســنويا ً  ،وإضافتــه يف روزنامة
الفعاليات الســياحية باملنطقة ،
باإلضافة إىل النجاح الذي حققته
النســخة األوىل من املهرجان التي
شــارك فيها أكثر من  300سيارة
تراثية وكالسيكية ملالك من داخل
اململكة ودول الخليج .
وأكد أن املهرجان يف نســخته
الثانية فرصــة لتعزيــز التقاء
مالك السيارات النادرة والقديمة
الستعراض ســياراتهم من داخل
اململكة وخارجها ،مبينا ً أنه سيشهد
الكثري من الرتتيبات الجديدة التي
ستكون بمشيئة الله إضافة فريدة
للمهرجان واملنطقة.
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وزي�ر التعليم 120 :متحدثا عالميا يشاركون بـ  33ورقة عمل عن
الطفولة المبكرة
ثمــن معايل وزيــر التعليم
الدكتور أحمد بن محمد العيىس,
الرعاية الكريمــة من لدن خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه
الله ـ ،للمعرض واملنتدى الدويل
الســادس(تعليم  ,)2018الذي
ينطلق خــال الفرتة  23إىل 25
رجب 1439هـ املوافق  9إىل 11
إبريــل 2018م ،ويأتي بعنوان
"التعليــم والتعلــم يف الطفولة
املبكرة".

العيسى :هدفنا
أن يحصل كل طفل
سعودي أينما كان
على فرص التعلم الجيد
وفق خيارات متنوعة
وقال معاليــه :إن املعرض
واملنتــدى الــدويل يف نســخته
السادسة هذا العام يأتي إسهاما ً
من الــوزارة يف تحقيــق رؤية
اململكة  2030م ,التي من أهدافها
أن يحصــل كل طفل ســعودي
 أينما كان -عــى فرص التعلمالجيــد وفق خيــارات متنوعة،
مشريا ً إىل أنه سيكون من أهدافنا
الرتكيز بشــكل أكرب عىل مراحل
التعليــم املبكر ،ودعمــا ً للرؤية
التنموية للوطن ببناء غد واعد .
وكشف معايل وزير التعليم
يف مؤتمر صحفــي اليوم  ,عن
مشــاركة  120عاملــا مختصا
مهتما يف مجــال الطفولة املبكرة
من داخــل اململكــة وخارجها
يشــاركون بـــ  33ورقة عمل
خالل الجلسات العلمية للمؤتمر،
مبينا أن املؤتمر واملنتدى الدويل

العيسى

هذا العــام يســتعرض تجربة
الواليــات املتحــدة األمريكية
(الدولــة الضيــف) يف مجــال
تعليم الطفولــة املبكرة قبل 60
عامــا ،مؤكدا ً اهتمــام الوزارة
بدعم التعليــم والتعلم يف مرحلة
الطفولة املبكرة .
من جهتهــا ,أوضحت وكيل
الوزارة للتعليم ( بنات ) رئيس
املعرض واملنتدى الدويل بنسخته
السادســة الدكتــورة هيا بنت
عبدالعزيز العــواد ,أن املعرض
يأتــي اســتكماال ً للتوجه الذي
بدأته الوزارة منــذ العام األول
للمعرض واملنتدى الدويل للتعليم
باســتضافة وعــرض التجربة
الســنغافورية يف التعليم ،تلتها

اســتضافة جمهوريــة كوريا
الجنوبيــة ثم فنلندا ثــم أملانيا
وبعدها فرنسا.

العواد :التعليم
األمريكي يستحضر
تجربته خالل الدورة
الحالية
وأضافت :يستحرض التعليم
األمريكــي تجربتــه الريادية
يف مجــال (الطفولــة املبكرة)
خالل الدورة الحالية لـ (تعليم
)2018؛ نتيجة امتالكها خربات
طويلــة يف مجــال الحضانــة
وريــاض األطفــال منــذ عام

1856م ،حتى باتت اآلن تشمل
بخدماتها أكثر من مليوني طفل
أمريكي .
وأشــارت الدكتورة العواد
إىل أنه وفقــا ً للتقارير األمريكية
حول تعليم الطفولة املبكرة ،فإن
أكثر ما يميز النظــام التعليمي
للمرحلــة املبكــرة يف الواليات
املتحــدة األمريكية برتكيزه عىل
جوانب استثارة التفكري اإلبداعي
لدى األطفال وتشــجيعهم عىل
التعبري عن أنفســهم عن طريق
تقديم فــرص البحث والتجريب
وحل املشكالت وممارسة أوجه
النشــاط املختلفــة ،واإليمان
باملجهــود التعاونــي يف اتخاذ
القرارات وحل املشكالت.

مدير تعليم القصيم يكرم الفائزي�ن في مسابقة «جلوب البيئي»

كــرم املدير العــام للتعليــم بالقصيم
عبدالله الركيان الطالب  ,الفائزين بمســابقة
برنامج "جلوب البيئي" للمرحلتني املتوسطة
والثانوية ،وذلك خالل حفل املرحلة الختامية
الــذي احتضنتــه اإلدارة ،ممثلة بالنشــاط
الطالبي القســم العلمــي ،بحضور مرشف
النشــاط العلمي بــوزارة التعليم ،املنســق
الوطني لربنامج "جلــوب البيئي" الدكتور

عبداللــه الثبيتي ،ومســاعد مدير عام تعليم
القصيم للشؤون التعليمية صالح الجارس .
وافتتح املدير العــام يف البداية املعرض
الخاص بعــرض األعمال الطالبيــة الفائزة
 ،واملتمثلــة بـ  20عمــاً  ،مطلعا ً عىل رشح
مفصل من الطالب عن أعمالهم ومنجزاتهم .
وتضمن الحفل الخطابي عرضا ً تعريفيا ً
بالربنامــج  ،ثــم كلمة الطــاب الفائزين ،

وأوبريتا إنشــاديا يحكي املســرة التنموية
للمملكة بعنوان (اسأل املصمك) .
من جانبه أشــاد مرشف النشاط العلمي
بوزارة التعليم الدكتور الثبيتي بجهود الجميع
 ،موضحً ا أن اململكــة أصبحت ضمن الدول
املتقدمــة يف مجال األبحــاث بربنامج جلوب
البيئــي  ،معربا ً عن اعتزازه وفخره بما تحقق
من منجزات طالبية .

صحيفة
جامعة
القصيم

تعليم الرياض يطلق مبادرة «دمي
فداء لوطني»

أكد املدير العــام للتعليم
بمنطقة الرياض حمد بن نارص
الوهيبي أن مبادرة " دمي فداء
لوطني" هي مبادرة نوعية تع ّد
من أبســط ما نقدمــه للجنود
البواســل املرابطني عىل حدود
الوطــن  ,وهذا ديدن الشــعب
الســعودي تحت قيادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود وسمو
ويل عهده االمني -حفظهما الله.
جاء ذلك خالل زيارته أمس

للمبادرة التي نفذها مكتب تعليم
النهضة (بنــات) بالرشاكة مع
مدينة األمري سلطان العسكرية
الطبيــة واختتم اليــوم تحت
عنوان " دمي فــداء لوطني"،
بحضــور املســاعد للخدمات
املســاندة يف تعليــم الرياض
محمد العيــد ومديري مكاتب
التعليــم واملــرف العام عىل
رشكة املدارس املتقدمة الدكتور
عبد الرحمــن الحقباني وذلك
بمدارس الجامعة التطبيقية.

هيئة تقويم التعليم تبدأ بتقويم «»1200
مدرسة في جميع مناطق المملكة
بدأت هيئة تقويم التعليم
بتطبيــق برنامــج التقويم
املدريس الذي سيستهدف خالل
عام  2018تقويــم ()1200
مدرســة يف ( )45إدارة تعليم
موزعــة عىل جميــع مناطق
اململكة.
وعدت الهيئة هذا الربنامج
أحــد العنــارص املهمــة يف
االســراتيجية الشــاملة التي
وضعتهــا الهيئــة لربامجها
ومشاريعها الرامية لرفع جودة
وكفاية العمليــة التعليمية -
التعلميــة  ،وتحقيقــا ً لرؤية
 2030التي ركــزت يف إحدى
جوانبها عــى تطوير منظومة
التعليم يف اململكة.
وسيســر الربنامــج عىل
مراحل لتحقيق أهدافه الساعية
لنرش ثقافــة التقويم وتعزيز
ممارســات التقويم الذاتي يف
املــدارس ،من خــال تطبيق
معايري الهيئــة يف التعرف عىل

مستوى أداء املدارس ،وتشجيع
أفضل املمارســات التعليمية
وتبــادل الخــرات ،وتزويد
املدارس بتوصيات التحســن
ورفع مســتوى الجودة ،مما
يسهم يف تحســن املمارسات
التعليميــة والرتبوية يف جميع
مدارس اململكة.
مما يذكر أن الهيئة وضعت
نموذجا ملعايري التقويم املدريس
عملت عىل تطويــره بالتعاون
مع نخبة مــن الخرباء املحليني
والدوليني الذين قاموا بمراجعة
األدبيات الرتبويــة والتجارب
املحلية ،وأفضل املمارســات
العاملية يف التقويــم املدريس،
إضافة إىل دراسة االحتياجات
التطويرية وتشــخيص الواقع
واإلستفادة من التطبيق السابق
للتقويم املدريس ،واســتعانت
الهيئــة بالعاملــن يف امليدان
الرتبــوي ملراجعــة وتحكيم
النموذج واملعايري.

صحيفة
جامعة
القصيم
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األمري تركي الفيصل يرعى حفل تخري�ج كلية العلوم
والطب «بجامعة الفيصل»

نوه صاحب الســمو امللكي
األمــر تركي الفيصــل رئيس
مجلــس إدارة مركز امللك فيصل
للبحوث والدراســات اإلسالمية،
نائب رئيس مجلس أمناء جامعة
الفيصــل ،بالخطة التي تســر
الجامعة وفقهــا ،ذات العالقة
بالســعي نحو تحقيق املبادئ
والقيــم التي عرفــت عن امللك
فيصل  -رحمه الله .-
وقال يف ترصيــح صحفي
عقب رعايته أمس حفل تخريج
 153طالبة و 89طالبا ً من كلية
العلوم والدراسات العامة وكلية

الطب بالجامعــة" :امللك فيصل
 رحمه الله  -تــرك إرثا ً كبرياً،يصعب بلوغه يف مــدة قصرية،
لذا جاءت اســراتيجية الجامعة
وخطتها األكاديمية مراعية لهذا
األمر" مؤكدا ً أنها تســر باتجاه
تحقيق هذا الهدف بعون الله.
جــاء ذلــك يف ترصيحات
صحفي عقــب رعايتــه أمس
حفل تخريج الفيصل بالرياض
بحضور صاحب الســمو األمري
بندر بن ســعود بن خالد ،عضو
مجلس األمناء ،رئيــس اللجنة
التنفيذية بجامعة الفيصل.

ولفــت ســموه النظر إىل
اإلنجــازات التي حققتها جامعة
الفيصــل يف غضــون العرشة
سنوات املاضية ,بوصفها مؤرش
نجاح لهــا يؤكد ســرها عىل
الطريق الصحيح نحو أهدافها،
مستشهدا ً بحصول الجامعة عىل
املركز الثاني من بني الجامعات
الســعودية والســابع عربيا ً يف
تصنيف التايمز ملؤرشات التعليم
العــايل لعــام 2018م ،وهو ما
يضاعــف املســؤوليات ويحفز
ملزي ٍد من الجهــود لبلوغ ما هو
أبعد من ذلك اإلنجاز.

ورش عمل ت�أسيسية لكراسي أبحاث جامعة
األمرية نورة
تعقد جامعــة األمرية نورة
بنــت عبدالرحمــن اليوم األحد
ورش العمل التأسيسية لكرايس
البحث املعتمدة حديثا بالجامعة
وهــي :كريس أبحــاث أمراض
القلب والرشايني لدي النســاء،
كــريس أبحــاث كليــة العلوم
للمحافظة عيل البيئة من التلوث،
كريس أبحاث أدب الطفل ،كريس
الشيخ محمد بن راشد آل زنان
ألبحاث العمل التطوعي.
ويعــ ّد عقــد الــورش
التأسيســية إيذانا ً بالتدشــن

التعليم

الرســمي لهذه الكرايس والبدء
بالعمل بهــا ،بحضور وكيالت
الجامعة وممويل كرايس البحث
واملهتمني.
الجديد بالذكر أن الكرايس
البحثية قد أقرت بجلسة مجلس
كرايس البحــث بالجامعة كونها
تتفق مــع األولويــات البحثية
للجامعة والتي تسهم يف تحقيق
أهداف رؤيــة اململكة ،2030
حيــث تتنــاول موضوعــات
تطبيقيــة ذات أثــر اجتماعي
واقتصــادي كبــر ،وبحاجة

إىل املزيــد من إجــراء البحوث
الرصينة ذات املصداقية العالية،
لتحويل نتائجها إىل نواتج فعلية
قابلة للتطبيق تخدم اإلنســانية
بشــكل عام ،وتسهم يف بناء غد
مــرق ألبناء اململكــة العربية
الســعودية ،كما يذكر أن كريس
أبحاث أدب الطفــل تم تمويله
عن طريــق املركز الســعودي
الربيطاني للتعليــم والتطوير
وكريس أبحاث العمل التطوعي
تم تمويلــه عن طريق محمد بن
راشد آل زنان.
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اخت�تام أعمال المؤتمر األول للمرصد الوطني للمرأة
بجامعة الملك سعود

اختتمت اليوم أعمال املؤتمر
األول للمرصــد الوطني للمرأة
تحــت عنــوان ( دور املرأة يف
التنميــة  :نحو اقتصاد مزدهر)
الذي عقد خــال الفرتة - 17
 19رجب 1439هـــ باملدينة
الجامعية للطالبات بجامعة امللك
سعود .
وصاحب املؤتمــر معرضا ً
يعد منصــة مكملة لعرض دور
املرأة يف التنمية  ،يف محاور رؤية
اململكة  ( 2030مجتمع حيوي،
اقتصاد مزدهر ،وطن طموح ) .
وشمل اليوم األول للمؤتمر
جلســتني حواريتني نوقش يف
األوىل فــرص تمكــن املرأة يف
إطار رؤية  ، 2030فيما ناقشت
الجلســة الثانيــة دور املرأة يف
التنمية  ،باإلضافــة إىل منصة
اإللهــام الحوارية مــع مديرة
مركز القيــم بجمعية الغد ديما
آل الشــيخ ومديرة املســؤولية
املجتمعية يف االتحاد الســعودي
لكرة القدم اضواء العريفي .
وتضمــن اليــوم الثاني
للمؤتمــر جلســتني حواريتني
افتتحهــا معايل رئيــس الهيئة
العامة لإلحصاء الدكتور فهد بن

سليمان التخيفي  ،ونوقش فيها
"مؤرشات قياس مشاركة املرأة
يف التنمية " ،فيما ناقشت الثانية
الفرص والتحديات ملشــاركة
املرأة يف التنمية ،كما استعرضت
الجلسة األخرية نماذج ومبادرات
ناجحة يف تعزيــز دور املرأة يف
التنمية.
تجدر اإلشــارة إىل أنه تم
توقيــع اتفاقية بني جامعة امللك
سعود والهيئة العامة لإلحصاء
 ،لتأســيس املرصــد الوطني
ملشــاركة املرأة يف التنمية لبناء
املــؤرشات التفصيليــة لرصد
مشاركات املرأة بصورة دورية
لتنفيذ الدراســات االحصائية
للدعــم والتطويــر وأثمر عن
عدد مــن التوصيات منها الرفع
للمقام الســامي للموافقة عىل
إقامة مؤتمر سنوي للمرصد يف
جامعة امللك سعود يتم فيه دعوة
ممثلني من املنظمــات الدولية
املعنية للمرأة ،ومساهمه املرصد
يف وضع املؤرشات الداعمة للمرأة
وقياسها دوريا ً من أجل متابعة
تنفيــذ االســراتيجية الوطنية
للمرأة التي يعدها مجلس األرسة،
وإعداد وتنفيذ الدراسات البحثية

ذات العالقة باملشاريع املتعددة
تحت مبادرة تمكني املرأة يف روية
اململكة  ،٢٠٣٠وإنشــاء قاعدة
بيانات تحرص الدراسات املعنية
باملرأة الســعودية ومشاركتها
بالتنمية .
كمــا شــملت التوصيات
تشــجيع الباحثــن وطــاب
الدراســات العليا عــى تبني
موضوعــات تتعلــق بمحاور
ومــؤرشات مشــاركة املرأة يف
التنميــة وتوثيــق بياناتهم يف
قاعدة بيانات املرصد ،والتعاون
بني املرصد والرشكاء من الجهات
الحكومية والخاصة ومن القطاع
الغري ربحي يف تبــادل وتكامل
البيانات لدى كافة األطراف بما
يخدم املصلحة العامة ،واملوافقة
عىل اســتحداث أقسام أو برامج
دراسات عليا يف األقسام املختلفة
لبحث قضايا املــرأة وتعمل مع
التوجهات البحثية التي يقدمها
املرصد ،والتنســيق مع أداء يف
وزارة االقتصــاد والتخطيــط
لربط مؤرشات املرصد بمنصب
متابعة األداء العاملية التي يمكن
من خاللها ربط مؤرشات اململكة
بمؤرشات العالم .

الجامعة اإلسالمية توقع مذكرة تفاهم مع المركز
الوطني للقياس
تعاون مشــركة شــملت 9
مجاالت.

وقــع املديــر التنفيذي
للمركز الوطني للقياس األمري
الدكتور فيصل بــن عبدالله
املشــاري آل ســعود ومعايل
مديــر الجامعة اإلســامية
باملدينــة املنــورة الدكتور
حاتم بــن حســن املرزوقي
بمقر املركز بالرياض مذكرة

وتضمنت املذكرة التعاون
يف مجــال إجــراء اختبارات
قيــاس الالزمــة للراغبني يف
االلتحاق بالجامعة من داخل
اململكــة وخارجها ،وللراغبني
يف االلتحــاق بالوظائــف
واإلداريــة،
األكاديميــة
وإجــراءات اختبارات تحديد
املســتوى والكفايات للغتني
العربية واالنجليزية ،وتطوير
اختبارات خاصــة بالجامعة
وتنفيذهــا محليًــا ودوليًا،
وقياس نواتج التعلم للربامج

األكاديميــة والتأهيلية للغة
العربية واإلنجليزية.
واشــتملت املذكــرة عىل
إنشــاء مركز لالختبارات يف
الجامعة ،مع تقديم الخدمات
االستشــارية يف سبيل وضع
االختبارات املعيارية واقرتاح
املقاييــس املناســبة ملختلف
قطاعات الجامعة بما يضمن
رفع مستوى العدالة والجودة
والشفافية ،باإلضافة إىل دعم
إجراء الدراســات املنفذة يف
الجامعــة واملتعلقــة بتعميم
اختبــارات القبــول دوليًا،
ودعــم إجــراءات اختبارات
طالب املنح.
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الرأي
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ورقة مذكرات تسمو بالقدرات

عبدالرحمن بن محمد المهوس
عمادة تقنية المعلومات

ٌ
وصف مؤلم ألفراد
"مُعَ اق"
يف املجتمــع قدَّر اللــه عليهم ما
يعتــره األغلب ضعفــا ً وأعتربه
وقود للنجاح بــإذن الله متى ما
وثق بقدراته و َفعَّ ــل امكانياته
الكامنة وحوَّلها إلنتاج محسوس
ٌ
لفظة
وملموس ،وكلمة "مُعَ اق"
كارسه لألنفــس التَّواقه لإلنجاز
بفضل ما عوَّضهم الله من ُقدرات
قد تكون خافيه عــى الجميع و
ْ
غابت بسوء تعامل أو ُغيبِّت
ربما
ٍ
لقتل الطموح بقصــد أو بدونه،
َكلمة واحدة  ،ح َّركت يف النفوس
العاليــه قيمة وقامــه وقادت
مجموعــة نحو اإلبــداع طريقا ً
وجعلت عُ نوانها التحدى لبعض
القناعات َّ
السلبيَّه  ،والتي ال تزال
لألسف تحاول املساس بأيقونات
بارزه يف محــاور النجاح  ،وذلك
عَ رب مصطلحات متنوعه وقواميس
لغويَّه! بَ ْل وَصل الحال بالبعض
إلســتخدام الكلمــات الدراجة

محليــا ً للحُ كم عىل ذوي القدرات
الخاصة بأنهم عـاله عىل املجتمع
واإلنجاز لديهم اليُشــكل شــيئا ً
ملومسا ً بنظرهم القارص ورؤيتهم
الضبابيَّة نحــو عنارص مهمه يف
املجتمع وأنهم ال يعملون فارقا ً عىل
مستوى التشكيل املجتمعي!.
ســعدت وبكل فخر بتسجيل
حضوري للعرض األول ملرسحية
"ورقة مذكرات"عىل مرسح مركز
األمري سلطان الحضاري بمحافظة
الــرس والــذي اســتم َّر لثالث
ليال(األربعاء والخميس والجمعة)
ٍ
وبالفعل المســت واقعا ً مجتمعيا ً
وســط حضور الفــت و تفاعل
أجمل من الحضور من الجنسني
والذي شهد حضورا ً نسائيا ً وألوَّل
مرة يف منطقة القصيم ملشــاهدة
مرسحية  ،وقدَّمت رســالة ساميه
يف املعنى اإلجمايل واملحتوى الفني
الراقي نحو ترجمة القدرات بأنها
ليست حكرا ً عىل أحد وإنما متاحه
للجميع وهي رســالة من مُعَ اق
لكل طبقات املجتمع ومفادها أنَّي
أستطيع تقديم نفيس فأنا إيجابي
بقدراتي فقط امنحني املســاحه
الكافيه.
من هنا  ،شــ َّكلت مرسحية
"ورقة مذكــرات" نتاجا ً إيجابيا ً
لعمل امت َّد لخمســة أشــهر من
العمل الدؤوب منذو الفكرة التي
انطلــق منها كاتب الســيناريو
الرائع األســتاذ/محمد دهشان،
وســ َّ
طر ما كتبه املبدع فهد الفهد
عرب ورقــة صغــرة الحجم يف

مرحلة عابــره وتع َّلقت بالذاكرة
وأخرجت عمالً إيجابيا ً  ،أجاد معه
يف تعامله مــع حياته و عاش مع
وبعقل
اعاقته عىل كريس متحرك
ٍ
متفتَّح طموح وصاحب مبادرات
اجتماعية ورياضية وقفت عليها
شخصيا ً وحققت نجاحات باهره
والقت استحســان الجميع  ،وهذا
تأكيــد عىل َّ
أن الطموح أساســه
فكرة اليوقفها يشء بإذن الله متى
ما كانت اإلرادة حارضه وتعني فن
اإلدارة و تذليل ِّ
الصعاب ألسلوب
حياة وبمشاركة فاعله من نجوم
العمــل املرسحي(فهــد الفهد/
راشــد البيل/عزام عبالن/خالد
العساف/صالح الحناكي).
وتأتي أحداث مرسحية "ورقة
مذكرات" تسجيالً للواقع املعايش
و البيئة املجتمعية يف تعاملها مع
هذه الفئة الغالية عىل قلوبنا والتي
ال تنتظر تعاطفا ً أو مساعدة بقدر
مــا تحتاج إىل اإلحــرام و األخذ
بأيديهم نحو تحقيق طموحاتهم
بتذليل ِّ
الصعــاب و فتح األبواب
أمامهم و اإلستفادة مما لديهم من
قدرات هي النجــاح الذي أصبح
لدى البعض "مع وقف التَّنفيذ" ،
قصة الفهد وكيف أنصفته "ورقة
مذكرات" من تجاهل دام سنوات
وذلك حينما وصل امللف الوظيفي
ُ
يخاف الله و يتحمَّ ل
إىل مســؤول
املســؤولية أمام الله وأخذ بيده
نحو القمَّ ة املتاحــة للجميع من
فئات املجتمــع واألجدر بالكفاءة
هو ا ُملســتحق للوظيفه ُرغم ما قد

يواجهه يف بيئة العمل من تعنيف
لفظي أو تعابري خارجه عن النَّص
ِم ْن ُزمــاء أ ْو مُدراء و َّ
أن انتصار
كفيل بالنجاح
العَ قل عــى اإلعاقة
ٍ
بالعمل الصحيح و التعامل املثايل
يف بيئــة العمل وبهــذا يتحقق
املأمول مــن موظف صاحب همَّ ه
عاليــه وبقدرات ســاميه يف فهم
أسلوب العمل واملسارعه يف وضع
الحلــول الناجحــة والتي تخدم
العمل وتحمي الدائرة من املخاطر
املحتملة وهو مــا رمى إليه الفهد
من مجرد "ورقة مذكرات" كانت
فكرة بسيطه ورأت النور بإحتواء
ايجابي وتعاطــي للفكر ألهمت
اآلخرين َّ
بأن امتالك القدرات متاح
فقط اعمل واغتنــم الفرصة وال
تلفت ألعداء النجاح وثق بنفسك،
وال تقف عند أول ُّ
الس َّلم الوظيفي
ً
وإنما اجعل هدفك عاليا وارســم
خطتك عىل اإلســتحواذ اإليجابي
بالفكــر الراقــي واألداء العايل
وقتها ستكون املدير التنفيذي بل
ســتكون صاحب الرشكة وقائد
املرحلة ،وما كان الكريس املتحرك
إال ًّ وســيلة متاحه موصله للنجاح
فأنا أســتطيع و قدراتي تقودني
لتحقيق ما آمُلــه و أحلُم به فأنا
موجود وضمن أفــراد مجتمعي
أســمو بالعطاء فقط أحتاج لبيئة
جاذبه و راقيه بالفكر اإلنساني ال
العطف الوجداني فهذا لسان حال
فهد الفهد ومَ ْن ُه ْم يف مثل حالته
و يأتي نجاحهم بحسن التواصل
معهــم ومنحهم الحقــوق التي

كفلتها لهم األنظمة.
وشــهدت مرسحيــة "ورقة
مذكــرات" املمتعــة يف طرحها
وقالبها الفني الذي جمع ُ
الفكاهه
روحا ً لها واملحتوى الجاذب لواقع
حقيقي مما ش َّكل همزة وصل بني
نجوم املرسح و الحضور يف تفاعل
منقطع النظــر تجاه لغة الحِ وار
املتنوع يف اإلثارة و املعلومه تار ًة
أخرى ويف تناغــم مابني عاصفة
تصفيــق والتقاط صــور حيَّه
للمشــاهد الجميله من الحضور
للعمل الــذي أنتجته جمعية ذوي
اإلعاقــة بالرس بالتعــاون مع
مجموعة رتم الفنية.
واختتمت مرسحيــة "ورقة
مذكرات" بالتعريف بنجوم العمل
والذين مثلوا فريقا ً واحدا ً
وبروح
ٍ
واحده وتوشحوا بالشكر والعرفان
ملقام ويل العهــد األمري محمد بن
ســلمان -حفظه اللــه -ملرشوع
األمري محمد بن ســلمان الخريي
الذي قــدَّم الدعم لهــذا العمل
اإليجابي و للحضور تحية تقدير
و امتنان.
ختامــاً :هل تدعــم جامعة
القصيم مرسحية "ورقة مذكرات"
من جانب املســؤولية اإلجتماعية
ونسعد بعرضها القادم يف مرسح
الجامعة؟
إضاءة :مركز امللك ســلمان
ألبحاث اإلعاقــة يعمل عىل تنفيذ
وتمويل األبحاث العلمية واملعملية
وامليدانية يف جميع مجاالت اإلعاقة
تحقيقا لشعار "رؤية تتحقق".

لماذا زاد الطالق ؟

عبدالرحمن الشنقيطي
طالب في كلية االقتصاد
واالدارة

االنتقال الثقايف للمجتمع من
مرحلــة اىل اخرى عادة ما يكون
له اعراض جانبية مؤملة تشــبه
آالم املخاض  ,أنهــا كاملرور من
عنق الزجاجة حيث تصل شــدة
االختناق ذروتهــا قبل االنعتاق
التام والخروج من سجن الزجاجة

اىل فضاء الحرية  ,ويمر املجتمع
الســعودي هذه االيــام بمرحلة
انتقالية حساســة والحقيقة ان
هــذه املرحلة قد بــدأت منذ ان
داهمتنا وسائل االعالم الحديثة و
وصلــت ذروة تأثريها بعد ظهور
مواقع التواصل االجتماعي  ,حيث
استفحلت عوامل ومثريات معينة
لم تكن موجودة يف الســابق ومن
شــأنها التأثري ســلبا ً عىل عالقة
الزوجني ببعضهم  ,فظهر اسلوب
املقارنــة بني الزوجــن فلم يعد
أحدهمــا قانعا ً بما عنده كما كان
الوضع ســابقا  ,يتصفح أحدهم
جواله فــرى العجب العجاب من
الجنس اآلخر ثم يبــدأ باملقارنة
وينتهي اخريا ً بحالة إحباط تربّد
مشاعره إزاء رشيك حياته  ,تزعج
هذه املقارنــة الرشيك اآلخر وقد
يرد باملثــل او يكتفي بالغضب

والتذمــر  ,واذا حدثته عن غض
البــر هز رأســه وهو يضحك
ويقول ( أي غض برص والفتن يف
كل مكان ) ؟!
وهنا تأتي املسئولية الكربى
عىل وســائل االعالم فيما آلت اليه
األمور  ,أضف اىل ذلك انتشــار
افكار املســاواة وتحرر املرأة  ,اذ
لم تعد املرأة كما كانت يف السابق
خاضعة وخانعــة يف بيتها ترعى
شــئون املنزل وتشــتغل برتبية
االبناء وترتيب اغــراض املنزل ,
لقد خرجت املرأة اليوم من بيتها
واصبحت تنافــس الرجل يف كل
مكان وباتت ترى يف نفســها ندا ً
له  ,وبذلك أصبحت األرسة أقرب
اىل التفكك وعليه بــات احتمال
الطالق واردا ً بشــكل أكرب  ,كانت
املرأة يف املايض صابرة و راضية
وهي متعلقة بزوجها مهما كانت

شخصيته  ,أما اليوم فما أن ترى
منه عيبا ً بســيطا ً اال و تراها قد
تذمرت ومطت شــفتيها ضجرا ً
وبدأت تلوّ ح بورقة الطالق  ,فلم
يعد الزوج يهمها كما كان سابقا
فهي مشــغولة اليوم بالوظيفة
او املرشوع او الشــهادة او الخ
 ,ومن الصعــب الجمع بني الهم
االقتصادي والهــم األرسي يف آن
واحد .
يقــول علمــاء االجتماع (
اإلنســان ابن بيئتــه )  ,ولعيل
اســتنبط من هذه القاعدة سببا ً
ثالثا للزيــادة املهولة يف معدالت
الطالق وهــي طبيعة عاملنا اليوم
 ,ان عالم اليوم ديناميكي ملتهب
يف ذاته متفاعــل ومنطلق بقوة
نحو االمام وبخطى متســارعة
ومندفعــة ال تــروى وال تعرف
الوقوف  ,واذا كانت هذه ســمات

البيئة التي يعيش فيها انســان
العرص فال بــد ان ينعكس يشء
من صفاتها عىل شخصيته كثريا
او قليال   ,كانــت عجلة التاريخ
يف السابق تســر بهدوء وبوترية
بطيئة وكان الســفر يأخذ أياما ً
وشهورا ً  ,وســائل الرزق تتطلب
صربا ً وجلدا ً  ,ولذا كان انســان
املايض صبورا ً ساكن النفس كثري
التحمل يــرىض بالقليل ويعيش
عليه ســعيدا ً  ,اما اليوم فالعالم
غري العالم واالنسان غري االنسان
 ,صار املــرء عجوال رسيع امللل ال
يطيق صربا عىل انتظار يشء وما
ان يحصل عىل مكانة حتى يطمع
ملا هو أعىل منهــا  ,وقد انعكس
هذا عىل الزواج فصار االزواج اقل
احتماال لبعضهم البعض و اكثر
اندفاعــا لخيار الطالق  ,تأملوا يف
االسباب واستخرجوا منها العالج .

صحيفة
جامعة
القصيم

وحدة خدمة
المستفيدين
«أمل تحقق»

د .سامي زهران

أحســنت اإلدارة العامــة
للعالقات صنعا بإنشــائها وحدة
للمستفيدين بهدف تقديم خدمة
رسيعة للمستفيدين من منسوبي
الجامعة واملتعاملــن معها -من
كافة الرشائــح –بإتقان ورسعة
وجودة عاليــة إلنجاز معامالتهم
ومتابعة متطلباتهم ومقرتحاتهم
والعمــل عىل مواصلــة التطوير
والتحســن التي تتــم بالتعاون
مع كافة الجهــات للوصول إىل ما
بعد رضا املســتفيد وهو مرحلة
(اإلبهار ،اإلبداع ،االبتكار)  ،وتطوير
كفاءة وفاعلية العمليات الحكومية
واإلجــراءات الداخلية والخارجية
لتعزيــز املرونــة والقــدرة عىل
االستجابة إىل احتياجات أصحاب
العالقة واملعنيني.
باإلضافــة إىل ابتكار مفاهيم
وتقنيات إداريــة جديدة لالرتقاء
بمستوى وبنوعية الخدمات املقدمة
للمســتفيدين ،فضال عن العناية
بجميع استفســارات ومتطلبات
وخدمات جميع املستفيدين وتلبية
احتياجاتهم بالتنســيق مع بقية
أقسام وإدارات الجامعة ،وفق رؤية
تسعي لتحقيق أكرب قدر من األداء
للوصول ملخرجات عالية الجودة.
وكل ما نرجوه من هذه الوحدة
السعي لتحقيق أكرب قدر من األداء
للوصول ملخرجات عالية الجودة،
والتأكــد من وضوح إرشــادات
تقديم الخدمة يف كل إدارة وعمادة،
واإلرشاف عــى نظــام تواصل
واستقبال شكاوى املستفيدين/ات
عرب عدة قنــوات (نظام تواصل –
قنوات التواصل االجتماعي -الربيد
اإللكرتوني-الحضور الشــخيص
ملقــر الوحــدة) ومتابعتها لدى
اإلدارات واألقسام لحني حلها ،ونرش
ثقافة تقييم الخدمة لدى املستفيد
والتشجيع عىل ذلك ،والتأكيد عىل
أن تقييم جــودة الخدمة ومقدمها
حق من حقوق املستفيد حيث إنها
أداة للتقويــم والتطوير ال للعقاب
والتشــهري ،ونرش ثقافــة جودة
الخدمة بني جميــع اإلدارات التي
تقدم خدماتها للمستفيدين داخيل
أو خارجي.
واللــه معكــم ولــن يرتكم
أعمالكم.

صحيفة
جامعة
القصيم

الرأي
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صحح مرآتك

المستحيل..
في قاموس
العاجزي�ن فقط

كاريكاتري

نهى فرحان الحربي
طالبة كلية الرتب�ية

عبداهلل العواد

"رياض أطفال"

يف حياتنا نصــادف الكثري
من الناس باختالفهم واختالف
شــخصياتهم وأفكارهم  ...وال
بد أنك صادفــت نوع غريب من
الناس ؛ نوع عندما تجالســهم
رسعان ما ســتجد أنهــم بدؤوا
يخربوك عن مشاكلهم وكم أنهم
يجتهدون ولكن ال يفلحون باي
عمل فهم ســيئني للغاية ودوما
ما تنتابهــم الغبطة عندما يرون
نجاح األخرين  ،إن كنت تشابهني
فستبدأ بكل حماس بطرح الحلول
ومحاولة املساعدة ومع أول حل
ستطرحه ستسمع " ال ال صعبة
ما أقدر " ثم تتكرر هذه الجملة
عىل مســامعك مرة تلو األخرى .
الغريب هنا أنك ستجد أن هؤالء
جميعهم يشــركون بيشء واحد
أال وهو أنهم ضحايا! إما ضحايا
لغريهم أو ســيصفون أنفسهم
أنهم ضحايا طيبتهم .وال أستطيع
وصف شعورهم هذا إال بالخوف ؛
فقد أغمضوا أعينهم عن الحقيقة
تلك التــي يخافونها وبشــدة؛
حقيقة أنهم ضحايا أنفسهم.
إن أهم معركــة يخوضها
اإلنسان هي معركته مع عقله فإن
تغلب عليه بتذكريه بفشــله وكم
انه يسء وأخطــأ ولم ينجح هنا
تحدث أعظم خسارة يتعرض لها
اإلنسان وهي قتل ابداعه و فقده
الحرتام ذاته.
هنالك قاعدة تربوية لتعديل
ســلوك الطفل تنص عىل مدحه
أمام األخرين وتجنب ذمه ؛ وهذا
هو رس نجاح اإلنسان يف معركته
مع عقله .فكــر بإيجابية...كرر
عليه أنك قادر وتستطيع  ،عامل
عقلك وكأنه طفلك ســتجد أنك
املنترص .أنت لســت يسء لكنك
اخرتت النظر للمرآه الخاطئة.

طالب بكلية العلوم واآلداب
بعقلة الصقور

ِ
أنت وابنتك المراهقة
د .رشيدة محمد أبو النصر
أستاذ مشارك بكلية العلوم
واآلداب بالبكريية

كثريا ً مــا تواجه األم صعوبة
يف التعامل مــع أبنائها املراهقني
الذيــن يتهمونها بأنها ذات عقلية
متحجرة ،وأن زمانهم غري زمانها،
ويتعني يف مثل هذه الحالة التعامل
بروية وهــدوء وحذر مع األبناء يف
هذه السن الخطرة ،وإيجاد وسيلة
معقولة إلقناعهم بأنهم عىل خطأ،
وأن هدف األم هو مصلحة األبناء
وليس أي يشء آخر.
وغني عن البيــان أن مرحلة
املراهقة تبدأ ما بني ســن الثانية
عرشة والثالثة عرشة ،كما أن لكل
مرحلة يف حياة اإلنســان ظروف
خاصة بهــا وطريقــة للتعامل
معهــا ،وتعد املراهقــة من أهم
الفرتات التي يمر بها اإلنســان،
خصوصا الفتيــات ،وتتميز هذه
الفرتة بالعناد والرغبة يف التمرد،
فيتبدل شكل الفتاة وتكرب برسعة

وتدرك وقتها أنهــا لم تعد طفلة،
وأنهــا يف طريقهــا لتصبح امرأة
ناضجة ،وهي مرحلة دقيقة تشمل
تغريات عديدة عىل كل املستويات،
ومــا تختربه الفتــاة خاللها عىل
جميع األصعــدة يُلقي بظالله عىل
شخصيتها مدى الحياة.
ففي مرحلــة املراهقة ،تبدأ
مشاعر وسلوكيات ابنتك يف التغري،
عىل سبيل املثال ،قد تجدينها تهتم
بمظهرهــا أكثــر أو يظهر عليها
الخجل بصــورة أكــر أو تميل
إىل العزلة أكثــر ،وما إىل ذلك من
التغريات ،مثل اختبارها ملشــاعر
الحب واالنجذاب للجنس اآلخر.
وهناك بعض األمور التي يجب
االنتباه لها عند التعامل مع الفتيات
يف تلك املرحلة ،وهى:
 عدم اســتخدام العنف أوالعناد مع الفتاة مادام العناد وعدم
االســتماع للنصح لم يصل لدرجة
تؤدى لالنحراف.
 اجعــي مراقبتك لترصفاتابنتــك تأخذ شــكل الرعاية التي
يظللها الحنان ،أعطيها ما تحتاجه

االصرار أول خطوات النجاح
أسماء عبدالعزي�ز المصلح
كلية الطب والعلوم الطبية
بعنيزة

النجاح ال يتحقق إال باإلرصار،
وعدم التوقف عن محاولة التقدم
والتطور ،وعدم االستسالم للفشل
أو اليــأس واإلحباط ،وليس عيبا ً
أن تسقط ،ولكن العيب أن تركن
إىل الســقوط .أما اإلرصار فيمكن
تلخيصــه يف مواصلــة الجهد
والعمل الدائم لتحقيق هدف ما،
دون االستســام حتــى يتحقق
النجاح.
واإلنســان الناجــح يتمتع
بالقــدرة عــى اإلرصار ،لهذا،
فكل ما عليك فعله أن تســتمر يف
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طريقك ،ألنه قد قيل عن اإلرصار
«أن ال يشء يف العالم يمكن أن يحل
محــل اإلرصار» ،فاملوهبة مثالً ال
يمكن أن تكون بديالً ،وليس هناك
واقع أكثر شــيوعا ً يف الفشل من
أشخاص موهوبني وغري ناجحني.
والعبقرية ليســت كذلك بديالً،
فالعبقرية التي لم تأخذ فرصتها
هي مجرد مثل قديم ال معنى له،
والتعليم ليس بديالً فالعالم ميلء
باملتعلمني املهملني.
إن اإلرصار والعزم ،وحدهما
الدافعان نحو النجاح .والناجحون
عادة ما يواجهون عقبات شــتى،
ورضبات قويــة ،لكنهم باملثابرة
واملداومــة واإلرصار فهــم حتما ً
ســيحققون االنتصار ،والوسيلة
الوحيدة للنجاح هي االســتمرار

لتميــز بــن الخطــأ والصواب،
وشــجعيها عىل اتخاذ القرار وأن
تكون حــرة يف االختيــار تحت
رعايتك.
 االبتعاد عن أساليب التوبيخوالخشونة يف التعامل ودور املراقب
الذى يسخر من كل الترصفات ،أو
االنتقادات واللوم املســتمر خاصة
أمام اآلخرين.
 يجب االستماع لها ،حتى إذاِ
كنت تعلمني مسبقا ما ستخربك به،
دعيها تكمل قصتهــا ،وكونى لها
صديقة منصتة ،وكونى املالذ أينما
تحتاجك فكونى صديقة وفية.
 يجب التعامل معها كشخصبالغ وارتقى بأســلوبك معها فهي
لم تعد طفلة صغــرة بما يكفى،
احرتمــي رأيها وقومي ســلوكها
بهدوء ،فهي تأخــذ منكِ خرباتها
وتكون شخصيتها.
 تعاميل معها وكأنك يف مثلســنها ،فكونى لها املخلصة التي
تنصح بمحبة وصدق.
 ال تقارنــي بينها وبني فتاةأخرى ،فلكل واحدة قدرات مختلفة

عن األخرى ،ساعديها لتكون أفضل
وتكون متميزة ومختلفة ،وشجعيها
بحبك وحنانك ،وأعطها اإلحساس
بأنك تحبيها كما هي ،وســتحاول
هي أن تكون عند حسن ظنك.
 تتأثر املراهقة بشدة بأسلوبالنصح عن طريق القصص خاصة
حني تكون تلــك القصص واقعية،
من خــال تحويــل النصائح إىل
شــخصيات ومواقف توضع أمام
الفتاة املراهقة كقدوة ومثل ،ويمكن
لألم أن تستخدم أسلوب القصة يف
نصح ابنتها دون أن يظهر ذلك يف
صورة أمر أو تهديد ،فقد تواجه األم
صديقة البنتها وهى غري راضية عن
سلوك تلك الصديقة ،هنا تقوم األم
برسد قصة البنتهــا توحى لها بأن
اصطفاء الصديق يعتمد عىل حسن
االختيار  ،حتى ترشــدها الختيار
أصدقائها بما يتناسب مع أخالقها
وبما يرشدها إىل الطريق الصحيح.
وتبقى يف النهاية كلمة مفادها
ان تكوني قــدوة البنتك  ،وصدق
من قال هل يســتقيم الظل والعود
أعوج ؟

االكت�ئاب
بقوة حتى النهاية ،والفشل ينبغي
أن يكــون معلما ً لنا وليس مقربة
لطموحاتنا.
ولكي تعود نفسك عىل طريق
اإلرصار افعل ما ييل:
ضع لنفسك أهدافا ً يومياً.
ابذل ما تستطيع من الجهد.
تحدث مع نفسك بحديث إيجابي.
نفذ خطتــك دون تســويف أو
تأجيل.
ثابر عىل العمل وال تستسلم أبداً.
تعلم من فشلك واعترب ذلك خطوة
تقودك إىل النجاح.
ازرع يف أعمــاق نفســك الثقة
بالنفس.
ليكن لديــك الدافعية والحماس
والرغبة.ليكن شــعارك يف الحياة
النجاح هو هديف.

نواف عبداهلل البداح
طالب كلية الصيدلة

مع تزايد ضغوطــات الحياة
ومصاعبها تــزداد معدالت ااإلصابة
باألكتئاب يف املجتمعات الحديثة.
وتصنف منظمة الصحة العاملية
االكتئاب حاليا عىل أنــه رابع أكرب
سبب لألنقطاع عن العمل وتوقعت
أن يقفز بحلــول عام ٢٠٢٠ليحتل
املرتبة الثانية بني أهم أسباب الوفاة
واإلعاقــة يف العالم بعــد أمراض
القلب ،وأســبابه ترتاوح بني عوامل
جينية وظروف اجتماعية أو اإلصابة
بأمراض مزمنــة ،وال يمكن ربطه
بضعف اإليمانيات لدى اإلنســان ،

فاملؤمن قد يُبتــى ،ويعيش امللحد
بدون هذا املرض.
ويتفق األطباء عــى أن تناول
مضــادات االكتئاب تُســاعد عىل
الخروج من هــذه الحفرة املظلمة،
وأن اســتخدامها لفــرات طويلة
يرتبط بنمو وظهــور خاليا جديدة
تُعرف علميا باســم "النيو رونات"
كما أن لها تأثري يف السريوتونني أحد
الناقالت العصبية ،و النورادرنيالني
ومن أمثلــة تلك  :الفلوكســتني و
سايتلوبرام "  " SSRIو ديلكوستني
و الفينالفكسني " “ SNRI
ختاما؛ عىل املســلم أن يفرح
بكالمه صل الله عليه وسلم (مايصيب
املسلم من نصب وال وصب وال حزن
وال غم وال أذى حتى الشوكة يُشاكها
إال كفر الله تعاىل بها خطاياه).

الحياة لم تصفــوا ألحد يوما ًمن
األيام.
فلكل منا همه ومشــاكله ،فنلجأ
للهروب ،هــروب ذهني ورشود،
نســافر ،نعرب البحــار  ،نقطع
األميال هربا ً مــن الواقع املحطم
لآلمال إىل عالــم الخيال واألحالم
علنا نجد عاملا ً أفضل وأجمل..
فكما هو معروف يتميز الشباب
بقوة األحالم ( أحالم اليقظة ) لكن
هناك من يغرق فيها ويصحوا من
أحالمه بعد ضيــاع الوقت دون
فائدة تذكر.
وهنــاك من يحلــم ويعمل عىل
أرض الواقع لتحقيــق أحالمه ،
فينجح بعــد توفيق الله قد تحلم
بالثــراء ،وربما تحلم بنيل درجة
علميــة  ،أو بأن تجــوب العالم
وترى الحضارات والثقافات  ،أو
تحلم بتطبيق اخرتاع لطاملا أشغل
خيالك وتفكريك.
فالعلماء العباقرة بدأت عبقريتهم
بحلم من أحالم اليقظة فتوسعت
أحالمهم فحققوا نجاحات علمية
وإنجازات خدمت البرشية عىل مر
العصور.
"ولعلنــا نعرف أهميــة األحالم
وتأثريها عــى حياتنا من خالل
التجربــة التي قــام بها بعض
الباحثــن حول بعــض طالب
الجامعــة  ،حيث تمــت مراقبة
الطــاب أثناء مراحــل نومهم
املختلفة ،بحيث يتــم إيقاضهم
قبل الدخول باملرحلة التي يحلم
فيها اإلنســان ،وبعد أربع ليال
أصبح الطــاب عىل درجة كبرية
من االضطراب والتوتر  ،والنتيجة
التي خرج بها الباحثون هو أهمية
األحالم يف تحقيق التوازن النفيس
لحياة االنسان"
فاألحالم مهمة ورضورية لحياتنا،
لنطلق العنان لخيالنا ونسبح يف
عالم األحالم ونحــذر من أعداء
األحالم واملثبطني..
وال تســمح أبدا ألحدهم أن يضع
حدا ألحالمك أو يرسقها..
فكن دائــم الثقة بقدراتك واعمل
بجد لتحقيق أحالمــك .ولتعلم
أن حياتك قصــرة والوقت يمر
رسيعا ً وقمم النجاح لن تنتظرك
حتى تقرر أن تبدأ بالعمل وتشق
طريقك إليهــا ،ابدأ وال تخف من
الفشــل ،أقنع عقلك الباطن أنك
تستطيع وسيفعل
تخيل ذلك الشــعور ..شــعور
الوصول لنقطة النجاح  ..وستصل
عزيزي القارئ ،آن اآلوان لتنطلق
بقواك الداخليــة وبأقىص رسعة
فاملستحيل يف قاموس العاجزين
فقط
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صحيفة
جامعة
القصيم

بمشاركة  14كلية من جامعات وكليات طب األسنان بالمملكة

«الداود» يرعى ملتقى القصيم العاشر لطب األسنان
بالمركز الحضاري
دشن معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة صبــاح الثالثاء املوافق
 17من رجب1439  هـ ،فعاليات
ملتقى القصيــم العلمي العارش
لطب األسنان ،الذي نظمته  كلية
طب األسنان بالجامعة عىل مدار 3
أيام بمركز امللك خالد الحضاري
بمدينة بريدة ،وبمشــاركة 14
جامعة وكليــة حكومية وأهلية،
و 13متحدثــا عامليًــا ومحليًــا
مــن أعضــاء هيئــة التدريس
واالستشاريني ،إضافة إىل العديد
من الفعاليات والتي تمثلت يف20  
عرضــا تقديميــا و 60ملصقا
علميا ،و 9محارضات ،و 5ورش
عمل ،و 10معــارض وجمعيات
مصاحبــة ،بمعدل  30ســاعة
معتمدة من قبل الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية.

الداود :الجامعة تفتخر
باستضافة مثل هذه
الفعاليات وتنظيمها
معايل مدير الجامعة األستاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بن حمد
الداود عقب تدشــن امللتقى قال
يف كلمتــه"   أن الجامعة تفتخر
باســتضافة مثل هذه الفعاليات
وتنظيمها ،إذ إنها نظمت باألمس
القريب محفال علميا وهو املؤتمر
الدويل للصيدلة املجتمعية ،وتنظم
اليوم كلية طب األسنان الفتية هذا
امللتقى العلمي ،مشريًا إىل أن أكثر
ما يدعو للفخر هو مشاركة طالب
الكلية وطالباتهــا يف تنظيم مثل
هذه امللتقيات عالية املســتوى"،
ومؤكدا ً أن تواجد املتحدثني يثري
هــذا امللتقى ويســهم يف تحقيق
الفائدة ،مُتمنيا ً بأن يحقق امللتقى
األهداف املرسومة له وأن يخرج
جميع املنتســبني لهذا التخصص
بالفائدة.

األسمري :الكلية تولي
هذا الملتقى اهتماما
كبريا حتى  يصبح
مجتمعا علمي ًا تبنى
ً
فيه روح المهنة
مــن جانبه رحــب الدكتور
ظافر األســمري عميد كلية طب
األســنان بالجامعــة بالضيوف
املشاركني يف امللتقى الذي ينظمه
طلبــة الكلية ،مؤكــدا ً عىل أنهم
الركيزة األساســية ألي كلية وقد
أثبتوا أنهم عىل قدر املســؤولية
الكبرية التي أعطيت لهم عىل الرغم

من املشاغل الدراسية ،ولكن روح
الشــباب تدفقت بالنجاح عندما
أتيحت لهم الفرصة.
وأوضح "األسمري" أن الكلية
تويل هذا امللتقــى اهتماما كبريا
حتى  يصبح مجتمعً ا علميا ً تبنى
فيه روح املهنة ويكتسب الطالب
الخربة واملعرفــة ،وقال"  تنعقد
اليــوم النســخة العــارشة من
امللتقيات الطبية الثمينة عرب عرش
ســنوات تعاقب عليها أجيال من
الطلبة إلظهارها بالشــكل الالئق
وتجاوز العقبــات والصعاب"،
وشــكر معايل مديــر الجامعة
وبــن  أن لدعمه  وتحفيزه األثر
الواضح يف إبــداع الطالب ،كما
وجه الشكر للمحارضين يف ورش
العمل ،والــوكالء وأعضاء هيئة
التدريس ،ورئيس امللتقى الطبي
العارش الطالــب عبدالله  العناز
وزمالئه عىل ما بذلوه من جهود
لنجاح هذه الفعالية والرعاة عىل
دعمهم الالمحدود.

المحاضرة األولى

المحاضرة األولى

وانطلق امللتقــى خالل اليوم
األول بمحارضة ألقاهــا الدكتور
عبدالعزيــز العمــرو بعنــوان
"االنطبــاق الوظيفــي يف طــب
األسنان" حيث استعرض وناقش
فيه العالقة الوظيفية بطب األسنان
وفهم بعض األمور املتعلقة به ،مع
توضيح بعض النقاط عن املمارسة
الصحيحة التي تؤخذ بعني االعتبار
يف املحافظة عــى الوظيفية املهنية
االجتماعية السليمة.

و ابتدأ اليــوم الثاني للملتقى
بمحــارضة القتهــا الدكتــورة
مها باهمام األســتاذة املشــاركة
واالستشارية يف عالج اللثة و زراعة
األسنان تحدثت فيها عن أساسيات
التطعيم العظمي كما اســتعرضت
بعض طرق جراحة اللثة .

المحاضرة الثانية

المحاضرة الثانية

باليوم األول

باليوم األول

املحارضة الثانية للدكتور محمد
مشيخي بعنوان" عالج العصب يف
العناز :الملتقى الطبي زيارة واحدة" حيث قدم رشحا عن
الطريقــة التقليدية لعالج العصب
العاشر يدار من قبل
واســتعرض املبــادئ الصحيحة
الطالب بشكل كامل
لعالجه يف زيــارة واحدة وطرق
مــن جهتــه أكــد الطالب الوقاية واألرضار املسببة لذلك.
عبداللــه العناز رئيــس امللتقى
الطبــي العارش أن هــذا امللتقى
الذي تعقده الكلية بشكل سنوي ورشة العمل األولى
بإدارة كاملة مــن الطالب وعىل
مدى ثالثة أيــام ،يتخللها عرس
علميا تتبادل فيه العقول النقاش
وقد انطلقت الجلســة األوىل
وتتحــاور فيه األفــكار بكافة
األنشــطة األكاديميــة الخصبة لورش العمــل التي قدمها الدكتور
والتي تشــعل روح املنافسة بني محمد مشــيخي األســتاذ املساعد
الطلبة بامللتقى لتحقيق األهداف يف عالج عصب وجذور األســنان
املرجوة التي تتلخص يف إكســاب بجامعــة جــازان تحــت عنوان
الطالب والطالبــات العديد من "األساســيات يف تحضــر قنوات
املهارات اإليجابية والعلمية وزرع العصــب باســتخدام األجهزة"
روح القيــادة فيهم  واالرتقــاء والتي تحدث فيها عن األساســيات
باملســتوى العلمــي والبحوث يف تحضري قنوات عصب األســنان
الطالبية ،باإلضافة إىل تشــجيع باســتخدام األجهــزة وتطبيقها
البحوث اإلبداعية يف طب األسنان بشكل آمن ورسيع.
باململكــة ونرش النتــاج العلمي
بني طالب اململكة وتعزيز ســبل
التنافــس بينهم ،فضال عن طرح ورشة العمل الثانية
محارضات علميــة تثري املجتمع
وتعزز الثقافــة الصحية ،متمنيا
بأن يحقق امللتقى أهدافه يف خدمة
كما انطلقت الورشــة الثانية
طب األسنان باململكة.
ثم قام معــايل مدير الجامعة بعنــوان "تحــول االبتســامة"
خالل تدشــينه لفعاليات امللتقى ألقاهــا الدكتور هشــام موصيل
بتكريــم املشــاركني والرعــاة استشاري الرتكيبات وقدم خاللها
الداعمــن ،وبعد ذلك تفقد أركان تحليال مفصال للوجه واالبتســامة
املعرض املصاحب ،وشاهد عددا وتصميمهــا يدويا وأســتعرض
من امللصقــات العلمية والبحثية الخطــوات االعتيادية الصحيحة يف
التشخيص والعالج.
املعروضة.

باليوم الثاني

باليوم الثاني

الداود خالل إلقاء كلمته

و قدم الدكتــور خالد الجهني
األستاذ املساعد يف طب الفم وعميد
كلية طب األســنان بكليات القصيم
األهلية يف ملتقــى القصيم العارش
محارضة قيمة بعنوان األدوية ألطباء
األسنان يف املمارســة العامة تداول
فيها األدوية الشائعة املستخدمة و
أعراضها الجانبية ألطباء األسنان يف
املمارسة العامة .

المحاضرة الثالثة
باليوم الثاني

واســتعرض الدكتــور ريان
كيال استشاري عالج اللثة وزراعة
األســنان محارضة قيمــة بعنوان
زراعة األسنان للممارس العام وقام
بالتعريف عن تاريخ زراعة األسنان
ومفاتيــح النجاح لعــاج زرعة
األسنان .

جانب من الورش المصاحبة للملتقى

المحاضرة الرابعة
باليوم الثاني

كما القى عضو هيئة التدريس يف
كلية طب األسنان بجامعة القصيم و
األستاذ املشارك يف الرتكيبات السنية
الدكتور محمد الخرضي محارضة
رشح فيهــا كيفية عــرض اقرتاح
لكتابة البحــوث األصلية كما تداول
فيهــا كيفية الحصــول عىل أفكار
جيدة ومفيدة للبحوث العلمية .

جانب من الورش المصاحبة للملتقى

صحيفة
جامعة
القصيم
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ملتقى القصيم لطب األسنان

تقري�ر المنافسة العلمية المقامة في الملتقى
بني  تقرير املنافسة العلمية
املقامة يف ملتقى القصيم العارش
لطب األسنان من اللجنة العلمية
أنه ضــم  60ملصقــا علميا و
20عرضا تقديميــا من مختلف
التخصصات مثل "جراحة الفم،
طب األسنان الجنائي ،طب أسنان
املجتمع ،جراحة اللثة ،استعاضة
أسنان ،حشوات أســنان ،أشعة
الفم ،تركيبات األسنان املتحركة،
جراحة الفكــن ،تركيبات ثابتة،
تقويم األســنان ،طب أســنان
األطفال" .
وشــارك من كليات اململكة
كل من كلية طب األسنان بجامعة
رياض العلم وكلية طب األسنان
بجامعة امللك ســعود وكلية طب
األسنان بجامعة امللك خالد  وكلية

طب األســنان بجامعــة األمري
سلطان بن عبدالعزيز و كلية طب
األســنان بجامعة الطائف وكلية
طب األســنان بجامعة القصيم
وكلية طــب األســنان بجامعة
طيبة وكلية طب األسنان بجامعة
نجــران وكليــة طب األســنان
بجامعة حائل وكلية طب األسنان
بجامعــة املجمعــة وكلية طب
األسنان بجامعة الجوف وكليات
الفارابي  وكليات بريدة الخاصة
و كلية ابن سيناء.
وشهد اليوم األول للملتقى
انطــاق منافســة امللصقــات
العلمية والعروض التقديمية بني
املشاركني والتي خضعت للتحكيم
وذلك ضمن األنشطة املتنوعة التي
يقدمها امللتقى طيلة أيامه الثالث.

منافسة الملصقات العلمية
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عدسة الصحيفة
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صحيفة
جامعة
القصيم

شابان سعوديان يعمالن بالدعم الفني وذلك بعد تطبيق توطني الوظائف
تصوي�ر :رائد السليمي

فحص آذان طفل خالل حملة سابقة نفذتها الجامعة
تصوي�ر :رائد السليمي

عميد كلية العلوم واآلداب يساند فري�ق الكلية من منصة تبديل الالعبني
تصوي�ر :فهد الضويفري

من فعاليات يوم الصحة العالمي والتي أقامتها كلية الت�أهيل الطبي بالرس
تصوي�ر:رائد السليمي

افت�تاح مبنى كلية الحاسب اآللي بالجامعة
تصوي�ر:فهد الضويفري

أحد طالب كلية طب األسنان خالل ورشة العمل المصاحبة لملتقى األسنان
تصوي�ر :فهد الضويفري

صحيفة
جامعة
القصيم

األنشطة الطالبية
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معرض للتوعية بأضرار المخدرات بالجامعة
أقام النــادي الطالبي بكلية
ً
معرضا
العلوم بجامعة القصيم
توعويًا عــن أرضار املخدرات يف
املقر الرئيس باملدينة الجامعية،
وذلك يوم االثنني  16من رجب
1439هـ  وملــدة ســبعة أيام،
بالتعــاون مــع اإلدارة العامة
ملكافحــة املخدرات ،واشــتمل
املعرض عىل لوحــات تعريفية
بأرضار املخدرات وطرق الوقاية
منهــا وأنواعهــا وتأثريها عىل
الصحة ،وأعراض اإلدمان ،كما
تم يف املعرض التعريف بربنامج
نرباس لعالج اإلدمــان ،وذلك
بعرض عدد من األفالم التوعوية
املرئيّــة ،باإلضافــة إىل تقديم
مطويات وكتيبــات تحذر من
املخدرات والتي تبني خطورتها
عىل األرسة والفرد واملجتمع.
افتتح املعرض الدكتور عيل
العقالء عميد شــؤون الطالب
بحضور عدد مــن أعضاء هيئة
التدريــس والطالب من مختلف
الكليات لالستفادة من املعرض،
ثم قدم الفريــق املرسحي لكلية
العلــوم بالتعاون مــع النادي
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شيء هني

أ.د .فهد الضالع
العقالء خالل تجوله بالمعرض

املرسحي لعمادة شؤون الطالب
عرضا ملرسحية "عكاش ألرضار
املخدرات".
"العقالء" عقــب االفتتاح
قال إن هذا املعرض يأتي إيمانا
بدور الجامعة التوعوي لطلبتها
واستشــعارها بخطر املخدرات
التي تحــارب بالدنا الغالية من

خالل أهم ثرواتها قطاع الشباب،
الذين تتــم توعيتهم وتحذيرهم
بعــرض الحقائــق املؤملة التي
توجد يف املعــرض ومن خالل
املرسحية التي تــم عرضها عن
أرضار املخدرات".
وأشاد "العقالء" بالتعاون
الدائــم مــع إدارة مكافحــة

املخدرات باملنطقــة ،وقدم لهم
الشكر عىل ما يقدمونه من إرشاد
عالجي ووقائي لطلبة الجامعة،
وذلك من خالل تخصيص ركن
باملعرض عن طريقــة العالج
اآلمن والــري الــذي تبذله
مكافحة املخدرات ملن ابتيل بهذا
الداء.

عمادة شؤون الطالب تطلق بطولة الجامعة لكرة
القدم بني الكليات

مسؤولية الوالء
إن الله تعاىل أمر بالســر يف األرض ألخــذ العرب ..وإن
أولئك الذين يســرون يف األرض يدركــون كيف يحب
النــاس أوطانهم ويذودون عنها وعــن حماها وكيف يف
مجالســهم يجعلون الحديث عن الوطــن وحول الوطن
خطا أحمر غري مســموح التجاوز فيه أو عليه .
وإننا يف ظــل عطاءات رجــال الوطن الكريــم مدنيني
وعسكريني أمام اســتفزازت األعداء املفضوحة املأجورة
ســواء رصيحة أو مغلفة ملفقة ..فإننا بأشد الحاجة أن
نتذاكر ونثري ونذكر بأهميــة الوكت والوالء له ولقيادته
و مكتسبا ته..
عىل صفحة ماء األحــداث  ..يتهادى موكب الوطن الغايل
 ..يعرب
بمركبنا قادة وســادة يدركون بالوراثــة الكريمة كيف
الحفاظ عىل الســؤدد ..ويعرفون مصــادر األمور حني
تتوارد املهالك  ..إننــا يف اململكة العربية الســعودية ..
نحمد الله عىل تلك االســتثناءات التي حباهــا الله لبلدنا
..فهو مهد الرســالة وحاضن الحرمني  ..وهو مأرز كافة
املســلمني حول العالــم ..أمنه يف كتاب الله مســطور ..
وماضيه ببذل قيادتــه مربور ..وحارضه مزدهر معمور
 ..وله مســتقبل واعد  ..وقصف ملن اراده بسوء راعد ..
من حولنا يتخطــف الناس ..وهم اليــوم أكثر نزيفا ..
والحساد أشــد تزييفا  ..ونحن يف ظلنا الوارف ( الوطن
) تحت قيادة رشــيدة  ..ننعم بأمن من خوف  ..واطعام
من جوع ..

إحدى المبارايات بالبطولة

عبداهلل العبيد

انطلقــت بطولــة كليــات
جامعة القصيم لكرة القدم للعام
1438/1439هـــ عــى كأس
الجامعة مســاء الثالثاء  17من
رجب 1439هـــ ،بحضور عميد
شــؤون الطالب الدكتور عيل بن
فريح العقــا ،وعميد كلية العلوم
واآلداب باملذنــب الدكتور نارص
الصايغ ،وذلك بــإرشاف وتنظيم
قسم النشــاط الريايض بعمادة
شؤون الطالب ملدة  18يومل عىل
مالعب الجامعة املجاورة للمخيم
الكشفي ،وبمشاركة ( )16كلية من
كليات الجامعة.

وتقام البطولة بنظام خروج
املغلوب ،حيث جاءت أوىل املواجهات
بني (العلوم واآلداب باملذنب  ضد
العلوم الصحية بالرس)( ،ســكن
الطالب  ضد الرشيعة والدراسات
اإلسالمية)( ،العلوم واآلداب عنيزة
ضد العمارة والتخطيط)( ،العلوم
واآلداب بالــرس ضد العلوم) ،ويف
اليوم التايل ستكون املواجهات بني
( الزراعة والطــب البيطري ضد
الهندسة بعنيزة)( ،املجتمع بربيدة
ضد الحاسب)
(طب األســنان ضد العلوم
واآلداب بعقلــة الصقــور) ،
(الخدمات التعليمية ضد الرتبية)
وقد أقيمت أربع مواجهات يف

اليوم االفتتاحي للبطولة.
ومن املتوقع أن يشــهد دوري
هذا العام منافسة قوية بني الكليات
املشــاركة نتيجة االستعداد الجيد
للبطولة من قبل الفرق املختلفة.
وقال ماجــد الحربي املرشف
الريــايض بالجامعــة أن عمادة
شؤون الطالب وبتوجيه من معايل
مديــر الجامعة ،وعميد شــؤون
الطالب تســعى بكل جهد لتوفري
كافة اإلمكانــات إلقامة مثل هذه
البطوالت الرياضية ألنباء الجامعة،
مشريا ً إىل أن عمادة شؤون الطالب
نفذت عــدة بطوالت هــذا العام
منها بطولة التنس األريض ،وتنس
الطاولة وبطولة كرة القدم للصاالت

وبطولة اخرتاق الضاحية ،وبطولة
كــرة الطائرة الشــاطئية ،وحث
الطالب عىل املشاركة والبحث عن
طاقاتهم وإمكانياتهم الرياضية يف
البطوالت الداخلية لكي يصلوا إىل
بطوالت االتحاد الريايض للجامعات
السعودية ،ومنها يمثلون اململكة يف
املنافســات الدولية عرب الرياضات
املتنوعة التي تقام كل سنة.
واختتم حديثه بان هذا الحدث
الريــايض وغريه مــن الفعاليات
دليل عــى ما تشــهده الجامعة
من مبادرات شــبابية يف مختلف
املجــاالت ،والتي يقــف خلفها
مســؤولو الجامعة وعىل رأسهم
معايل مدير الجامعة.

إن كل عاقل من منســوبي هذا البلد الكريم ليضع يده عىل
وطنه من حيث يضعها عىل قلبه  ..فكلنا مســؤول وكلنا
أمن ..وكلنا عرب الســطور والصدور نذود عنه  ..ونتنبه
ألي دعوة طائشــة ترتبص  ..فخليق بنا أن نكون لبنات
يف جدار الوطن  ..تتناغم وتتكامل ويشــد بعضها بعضا
لنبقى ســدا منيعا  ..عىل جميع ثغوره الحسية واملعنوية
..
همسة
تيضء األوطان بقلوب مخلصيها ..

عضو هيئة تدريس بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa
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صحيفة
جامعة
القصيم

الصحوي�ي بالدالئل الكثرية....يلغون الوطنية وي�روجون لدولة الخالفة

برعاية أمري القصيم ..

الصحوة أذكت الصراع  ...وخلقت
الظنون وولدت المؤامرات
المؤتمر سيعمق حاالت التطوع
الصحيح بعيد ًا عن الغلو

«مؤتمر الصحوة» الثالثاء القادم
ويستمر لمدة يومني

أكرث المتضرري�ن من الصحوة هي المرأة التي ت�أثرت بذلك
تعتزم جامعة القصيم هذا األسبوع تنظيم "مؤتمر الصحوة  ..دراسات في المفهوم واإلشكاالت" برعاية صاحب السمو الملكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن سعود أمري منطقة القصيم يومي الثالثاء واألربعاء  25-24من رجب 1439هـ وذلك ببهو الجامعة بمشاركة متحدثني خرباء وأكاديمي�ي متخصصني ومشايخ
فضالء من أعضاء هيئة كبار العلماء ،وقد وجهت الجامعة الدعوة لكثري من المهتمني للمشاركة في هذا المؤتمر وتم قبول أكرث من  20ورقة علمية

الصحوة خلقت حالة من التوجس والعداء للدولة

خالد أبا الخيل

وأوضــح عميــد كليــة
الرشيعة والدراسات اإلسالمية
ومــرف وحــدة التوعيــة
الفكرية (املنظمــة للمؤتمر)
بجامعــة القصيــم الدكتور
خالــد أباالخيــل ،أن فكــرة
مؤتمر الصحــوة انطلقت من
عمــل وحدة التوعيــة لحماية
طلبــة الجامعة ومنســوبيها
من األفــكار املتطرفة وتعزيز
منهــج اإلعتدال والوســطية
وهي خطوة مبارشة ومتقدمة
لتحليل هذا املصطلح وتعطيل
أنساقه املتطرفة .
وأضاف يف سؤال وجه له هل
للصحوة إيجابيات ؟ قال  :هذا
الســؤال ابتداء خط  ،نحن ال
نتحدث عن الصحوة كممارسة
وســلوك حتى تدخــل قضية
النســبية  ،نحن نتحدث عنها
فكر وتصور للديــن  ،لو قلنا
إن الصحو أتت بيشء جديد لم
يكن موجودا ً يف الدين من قبل
فهذا يعني أنــه فعل بدعة من
الديــن  ،وإذا قلنا أنها عززت
بعض املمارسات والسلوكيات
التــي كانــت موجــودة يف
املجتمع من األعمــال الخريية
والتطوعيــة فهذا صحيح لكن
الذي يهمنــا يف الصحوة هو
تصور الصحوة للدين أو شكل
التدين الذي قدمته للمجتمع .
الصحــوة بــكل أســف
صنعت لدى وعي الشاب حالة
من الرصاع والعقلية املسكونة
بالتآمــر  ،ثمة بني أنســاق
خطاب الصحوة حالة توجس

وعــداء تجاه الدولــة وعلماء
املؤسســة الرســمية بسبب
بعض أدبياتهم "املســتوردة"
تجــاه الحاكــم وويل األمر.

متمثلة يف اإلنخراط بتنظيمات
اإلرهاب ،وبآخرون إىل الذهاب
إىل معســكرات الشــمال من
الشك والحرية.

كمــا أن هــذا املؤتمــر
ســيقطع الطريــق عــى
التوظيفــات املتطرفــة التي
تنتقد شــعائر الديــن تحت
ذريعــة نقــد الصحــوة.

أمــا مــن أشــعلوا فتيل
هــذا الوهــم فقــد أداروا
ظهورهــم للشــباب املنكرس
وانرصفــوا إىل شــؤونهم
الخاصة وكأن شــيئا لم يكن.

و أكد أبا الخيــل أن من أكرب
مشــكالت خطــاب الصحوة
هي ترويــج فكــرة الخالفة
عىل حســاب الدولة القطرية ،
فغابت دولة املواطنة وحرضت
دولة الخالفــة ،وهذا ظاهر يف
كثري مــن أدبياتهــم املنترشة
يف األناشــيد واملحــارضات
ممــا خلق جيال من الشــباب
لديهــم مشــكلة يف اإلنتماء .

وحول إتهــام منطقة القصيم
بكثــرة "الصحويــن" قال:
املنطقة تخرج منهــا العلماء
واملفكرون ورجــاالت الدولة
أما إتهامهــا بأنهــا منطقة
الصحويــن فيعــود هــذا
إىل وجــود بعــض الدعــاة
الذيــن تحســوا لخطــاب
الصحــوة ونــروا أدبياته
بشــكل مكثــف يف املنطقة.

وعن أبرز إشكاالت الصحوة قال:
أنها جعلت "التديْن" نســقا ً
ثقافيــا ً مختلفــا ً  ،وأعاقــت
بهذا الشــكل مــن التدين يف
بعض حاالته انســجام الشاب
بدولته وثقته بها وبتدبرياتها،
فصــار املوقــف الصحيــح
عنــد البعــض من الشــباب
هو املوقف املقابــل للدولة !!
بل حتــى القــرارات اإلدارية
البحتة التــي اتخذتها الدولة
تم تحويلها يف خطاب الصحوة
إىل حالة مــن املؤامرة واملكر
من الدولة ،ومــن أبرز األمثلة
عىل ذلك ما يســميها بعضهم
"معركة الدمــج" وهي عملية
دمج الرئاســة لتعليم البنات
بالوزارة  ،صورهــا بعضهم
بأنهــا معركة فاصلة يف تاريخ
اإلســام ،وبعضهم استدعى
مصطلــح الشــهادة لوصف
الرئاسة العامة به.

كمــا قال أبــا الخيل بأن
دولتنا منحــت املجتمع فضاء
أوســع للمناقشــة والنقــد
والتصحيح ونحن يف الجامعة
قررنــا أن نســتفيد من هذا
الفضاء لتحليــل هذا الخطاب
بطريقــة علميــة وعن طريق
خرباء ومتخصصني.

يف هــذه (املعركة) تعرض
الكثري من الشباب إلنكسارات
عنيفــة أدت ببعضهــم إىل
اإللتحاق بمعســكرات اليمني

و بــن أن املؤتمر سيشــهد
مشــاركة متحدثــن خرباء
وأكاديميــن متخصصــن
ومشــايخ فضالء  ،وقد وجهت
الجامعــة الدعــوة لكثري من
املهتمــن للمشــاركة يف هذا
املؤتمر إذ تم قبــول أكثر من
 20ورقة علميــة لطرحها يف
املؤتمر ومن أبرز تلك املواضيع
التي ســيتم طرحها "سمات
خطاب الصحوة "  ،و سيتناول
كذلــك "الصحــوة التطور
والنشأة واإلمداد"  ،و"عالقة
تيــار الصحــوة بالدولة" ،
و"الصحــوة اإلنحــراف بها
وعنهــا" ،والعديد من األوراق
التي سيتم مناقشــتها بشكل
شفاف وواضح.

صحوة اإلخوان وتغذية الجماعات اإلرهابية
من جهته تحدث رئيس قس م
الدراسات اإلسالمية ،رئيس لجنة
التوعيــ ة الفكري ة جامع ة الباحة،
ث قال
ي حي 
الدكتو ر محم د الثبيت 
ك أعدا ء األم ة اإلسالمي ة أن
لق د أدر 
يف اجتماعها
يف وحدتها  ،و 
قوته م  
ت مظلــ ة إســامي ة واحدة،
تح 
يف إطا ر منظ م يل م شــمله م يف
و 
مشارق األرض ومغاربها ،فجعلوا
ت هدف ا لهــ م لتفريق
املؤامــرا 
ني وتمزيقهم  ،ونجحوا
املســلم 
يف وق ت
عندم ا أســقطو ا الخالف ة  
مىض  ،ومزقــو ا دول ة اإلســام
إىل دويــات وحــدود وكيانات
متناحــرة ،إضعاف ا ً لهــا ،ونهبا ً
لخرياتها ،ورسقة ملواردها ،ومن
ث َ َّم يســه ل احتواؤه ا والسيطرة
ن ِم ن الطبيع 
عليها  ،لذ ا كا 
ي بع َد
يف املجتمعات
ق 
ن تنب ِث 
هذ ا كلــ ه أ 
حركات ودعوات تُنادي
ٌ
اإلسالميَّة
ىل اإلسالم  ،والعم ل عىل
بالعود ة إ 
ْ
ى مجاالت
يف شــتَّ 
األخ ذ بمبادئ ه  
َ
ني قوتهم
الحياة ؛ لتعو د للمســلم 
ووحدتهم وأمجادهم التاريخيَّ ة.
ونتيجة لذلك ،بدأت األصوا 
ت
اإلسالمية تستدعي نموذج الدولة
اإلســامي ة أيا م عزهــ ا ومجدها
يف العصــور الوســطى ،فظهر
اصطالح"الصحو ة اإلســامية"
يف بداياته،
ف ب ه النواي ا الطيب ة  
تح 
الذي ما لبث أن انزلق يف مرشوع
سيايس ،قارص عن إدراك متغريات

وف بالدنــ ا خاص ة
الواقــع ،والتحــوالت الكميــ ة بالعمــوم ِ ،
يف حركة- كونها الهدف الرئيس لتحقيق
ت 
ي حدث 
والكيفي ة التــ 
الحيــا ة والحضارة  ،م ع تطورات أغراضهم
اآلخر املهيمــن ،ولم تكن اململكة
ت الفكرية،
ى ع ن هذ ه التحوال 
بمنأ 
ت حقب ة الســتينيات
فق د شــهد 
ن املايض
ت م ن القر 
والســبعينيا 
نشــوء حركة اجتماعية واسعة
ال عرصيا ً
ت شك 
يف اململك ة مارس 
 
محمد الثبيتي
ي ورسعان
ط اإلســام 
م ن النشا 
ما اســتطاعت التأثــر يف جيل
ي اعتمادا ً الشيطاني ة وطموحاته م الحزبية.
ب الســعود 
م ن الشبا 
عىل العنــارص ا َملنفيّة من جماعة فباألمس القريب اســتطاع دعاة
ن بهذ ا األســلوب
اإلخوان املسلمني التي نزح ت إىل جماع ة اإلخوا 
يف بالدها املاكــر ،أن يوجــدوا لتنظيمهم
اململك ة هرب ا ً م ن القم ع  
ً
ا
قدم
ض الحرمني،
يف أر 
 راســخ ة  
والتي تعترب النواة األساسية التي
ش ّكلت الصحوة فكري ا ً ووجدانيا ً واستطاعو ا ه م وتالميذه م الجبناء
ر مبادئ
ن م ن نــ 
الســعوديو 
يف السعودي ة.
يف املحاضن
ن وفق الجماعــ ة وأفكاره ا  
ت جماعــ ة اإلخوا 
عمل 
إسرتاتيجية متلونة لتتناسب مع الرتبوية والدعوة إليه ا.
ن دالالت
ن بيــا 
وعلي ه فــإ 
خصوصية وقوانني الســعودية،
وتحاشــت كل مــا من شــأنه مفهو م الصحو ة بــك ل أبعاده،
ن قيادة وإيضــاح موقف اإلســام منه،
اإلرضا ر بها  ،لــذ ا نج د أ 
الجماعة تفهمت حساسية النظام ينبغي أن يحرص عليه الباحثون
ي تنظي م ديني يف الدراسات الدعوية والثقافية،
ي م ن أ 
الســعود 
ع رشعيت ه الدينية واألبحاث العلمي ة.
ن ينــاز 
يمك ن أ 
ب عظي م واملســؤولية
فالواج 
لذا بثــت أيدولوجياتهــا تحت
غطاء الصحوة اإلســامية األقل كبرية واملهمة جســيم ة .فاألفكار
الهدامة عصفت بفكر شــبابنا
حساسي ة.
نجحت الجماعة يف توظيف وقذفتهــم يف بحــر الفرقــة
ح الصحو ة اإلســامية والجماعات واألحزاب حتى تنكر
مصطلــ 
يف قادته
ك 
ي لدى بعضه م ملجتمع ه وشك 
ي املجتمع 
ب الوع 
الســتال 
األمتــن العربية واإلســامية وعلمائ ه.

المؤتمر هو خطوة من خطوات دراسة التاري�خ
تمهيد الستشراف المستقبل
وحــول ذات املوضــوع قال
مديــر التوعية الفكرية بجامعة
أم القــرى  ،الدكتــور محمد
السعيدي  :بأن الصحوة مرحلة
تاريخية مرت بها بالدنا والعالم
أجمــع ،وينبغــي معاملتهــا
كمرحلــة تاريخيــة نســتفيد
منها بدراســة هــذه املرحلة
بشــكل جاد وعلمــي وحيادي
و أي اختــال يف أحــد هذه
الرشوط ســيؤثر عىل النتائج،
و دراســة املرحلــة التاريخية

هــي أخطر الدراســات وذلك
ألن اســراتيجيات املســتقبل
واسترشافه و التخطيط للقادم
يبنى عىل أمثال هــذه النتائج
وإذا لم تدرس بعناية فســنقع
ضمن االســراتيجيات الخاطئة
و الثقافــات املزيفة  ،و املؤتمر
الذي تعقده جامعــة القصيم
هو خطوة من خطوات دراســة
التاريــخ تمهيد الســترشاف
املســتقبل و وضــع الخطط
املالئمة له متمنيا بأن تكون

محمد السعيدي

البحوث املقدمــة فيها الكثري
من اإلنصاف.

صحيفة
جامعة
القصيم

تقري�ر
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جامعة القصيم  :الجدية واألصالة والشفافية

الصحوة  ...والعهد السعودي الجديد

عقيــدة صحيحة بحمــد الله،
ولســنا بحاجة إىل جماعات وال
تيارات ســواء كانت إسالمية أو
ليربالية أو علمانية .
أغنانا الله عن ذلك ،وال يليق
بنا أن نســتبدل الذي هو أدنى
بالذي هو خري .
ومن ذلك مــا اص ُ
طلح عليه
بالصحــوة ،وليــس املقصود
بالصحوة النشــاط يف التمسك
باإلسالم ،والنشاط يف طلب العلم،
كال ،وإنما املقصــود الصحوة
الحركيــة ،التي تأثــرت بفكر
جماعة اإلخوان املسلمني ،ونقلت
واقع تلــك الجماعات إىل واقعنا
مع الفرق العظيم بني مجتمعنا
وتلــك املجتمعــات ،ولذا رصنا
نسمع" اجرتارا "ملصطلحاتهم
 -االســتبداد..."،
كـ"الطغاة
وترويجــا لكتاباتهم يف قصص
التعذيــب والســجون والقيود
ونحوها .
فنشأ جي ٌل لديه توجس من
الدولــة ،وكأن الحق هو دائم يف
الجهة املخالفــة للدولة ،والعا ِلم
الحق عنــد بعضهم هــو من
يخالفها ،مــا لم يكن يف وجوده
مع الدولة مصلحة لهم ،وتحسني
لصورتهم .
كما نشــأ جي ٌل لديه خلل يف
الوالء والــراء ،ألن الوالء والرباء
عند كثري منهم عىل أهواء أنفسهم
ورغبة قياداتهم ،ال عىل دين الله
ورســوله ،فأفىض بهم ذلك إال
أن يحمدوا من لــم يحمده الله
ورسوله ،ويذموا من لم يذمه

املســلم ،وابراز موقف الصحوة
من قيام الدولة الوطنية واالنتماء
الوطني وبيان اثر اقامة الخالفة
االســامية عىل خطاب الصحوة
وتداعياته ،وابراز اسباب ضعف
منهج التوسط واالعتدال يف فكر
الصحوة والكشف عن االشكاالت
الفكرية يف خطــاب الصحوة،
تأتي جهــود الجامعة ودورها
يف حمايــة املجتمع والشــباب
الســعودي من ذلــك ،إضافة
إىل تعريف الشــباب السعودي
بواجبهــم الرشعي نحو وطنهم
ووالة أمرهــم ومجتمعهــم،
وحمايتهم من خطــر التحزب
والتكفــر واإللحــاد ،و إبراز
جهود اململكة يف توعية الشــباب
السعودي وحمايتهم من األفكار
املنحرفة والجماعــات الضالة
 ،وتعزيــز دور الجامعــات
الســعودية يف توعيتهم وتوعية
املجتمع من األفكار الضالة.
جامعــة القصيم رائدة يف
مكانتها ،ومــا تمتلكه من نخب
فكريــة متنوعــة ،عليها دور
مهم يف التعامــل اإليجابي مع
هذا النوع من القضايا يســتلزم
البحث والتقيص والتحليل الذي
يؤدي بدوره إىل فهم املنطلقات
والســياقات واملــآالت ،ومن ثم
وضــع األطر العمليــة الكفيلة
بمواجهة هذه التحديات الفكرية
التــي تمكنــت يف مجتمعنــا،
ويســتلزم عليها دورا كبريا يف
مكافحة التطرف وتعزيز االمن
الفكري بكل اشكاله.
جامعــة القصيــم عليها
مســؤولية مهمــة مــن خالل
برامجها وأنشــطتها املتنوعة يف
كلياتها فهــي نموذجا مثاليا ً يف
تدريس العلوم الرشعية

وشــارك الدكتــور أحمد
الرضيمــان ،أســتاذ العقيدة
املشارك يف كلية الرشيعة ورئيس
التوعية الفكرية بجامعة حائل،
حيث قــال" لقــد تتلمذت يف
كليــة الرشيعة وأصــول الدين
ُ
وأمضيــت فيها
يف القصيــم،
سنوات من أجمل سنوات العمر،
اســتفدت من علمائهــا الكبار
ويف مقدمتهــم شــيخنا محمد
بن عثيمــن رحمه اللــه الذي
كان يدرسنا العقيدة ،وترشف ت
بمزاملة ثلة من الطلبة األخيار،
وإذا كانــت بعــض الجامعات
تكثر فيها املؤتمرات وإن كانت
موضوعاتهــا متماثلة وال جديد
فيها ،فإن جامعة القصيم تتميز
باالختيارات النوعية ذات الجدة
واألصالة واإلبــداع ،وهي قادرة
عىل إدارتهــا واإلرشاف عليها،
ومناقشة مضامينها بعلم وعدل،
الســيما أنها تضــم كوكبة من
خيار أهل العلم والفكر والثقافة.
وعندما عرضــت الجامعة
هذا املوضوع للبحث واملدارسة
والحــوار ،فهي رســالة منها
أنهــا ال تخىش مــن نقاش أي
موضوع ،فالحق ال يزيده البحث
إال رســوخا وثباتــا ،والباطل
لن يصمد أمــام البحث العلمي
املنصف ،وســيضمحل ،وهذا ما
يريده كل باحــث عن الحقيقة،
وال يخىش من البحث إال ضعيف
الحجة ،أو مــن يعلم الخطأ وال
يرغب يف تصحيحــه ونحن يف
اململكة العربية الســعودية عىل

أحمد الرضيمان

 الله ورســوله ،وهذا منهج
عامة أهل األهــواء ،ويف هذا
يقول شيخ االسالم ابن تيمية
"يغضبون عــى من خالفهم،
وإن كان مجتهــدا معذورا ال
يغضب اللــه عليه ،ويرضون
عمن يوافقهم ،وإن كان جاهال
سيئ القصد ،ليس له علم وال
حســن قصد ،فيفيض هذا إىل
أن يحمدوا من لم يحمده الله
ورسوله ويذموا من لم يذمه
الله ورسوله وتصري مواالتهم
ومعاداتهم عىل أهواء أنفسهم
ال عىل دين الله ورســوله".
وجامعــة القصيــم بهــذا
املؤتمــر ،وبكفــاءة علمائها
وأساتذتها ،قادرة بحمد الله
عىل إيجاد الحلول املناســبة،
وسيســتفيد مــن مؤتمرها
هذا كافة جامعــات اململكة
ومدارسها ،وهي بهذا املؤتمر
تنفــي عن الديــن"تحريف
الغالني ،وانتحــال املبطلني،
وتأويل الجاهلني " .فشــكراَ 
لجامعة القصيم ومنســوبيها
الفضالء .

التعافي من الصحوة والتنظيمات الحركية لن يكون إال بالسري
على منهج ولي العهد
ف والغل و
ب والتطر 
يف مكافح ة اإلرها 
ب وزي ر الشــؤو ن اإلسالمي ة  
أما نائ 
ىل
تالفكري ةبكاف ةالسب لع 
والدعو ة واإلرشــاد  ،الدكتو ر توفي ق واالنحرافا 
يل وتبنيه ا منه ج
يل واملح 
ي فقال" أ ن دينن ا اإلسالم ي الصعي د الدو 
السدير 
ف آخ ر األديا ن السماوية  ،وه و االعتدا ل والوسطية  ،وذل ك يعو د ألم ر
الحني 
ت
ي قام 
ىل في ه حقيق ة التواز ن مه م وه و رســو خ املبد أ الذ 
ي تتج 
الدي ن الذ 
س املختلفة  ،ألن ه عليه  ،والرسال ة الت ي تحمله ا للناس،
ت النفــ 
ني ملكا 
ب 
ي خل ق هذ ه النفس ،رسال ة االعتدا ل والوسطي ة مهم ا حاو ل
منه ج الل ه الــذ 
ت اآليــ ة القرآني ة رصيح ة أعداؤه ا إثار ة أشــيا ء ملفق ة عنها،
وق د جاء 
ت للعال م أجم ع وللعقال ء أ ن
ث ثب 
يف قو ل حي 
يف إيضــا ح معال م هذ ا املنه ج  
 
توفيق السديري
الل ه ع ز وج ل َ ((:و َكذَ ِل َ ك جَ عَ ْلنَا ُك ْم أُمَّ ًة اململك ة تحم ل رسال ة وسطي ة معتدلة،
و ََس ً
ر ومتطلباته ؛ أل ن
ت العــ 
ت “نشــاز ” مهم ا كا ن مقتضيا 
اس وأ ن ك ل صو 
ل الن َّ ِ 
ط ا ِ لتَ ُكونُو ا ُشــهَ دَا َء عَ َ 
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
عَ
ت
يف م ن آثا ر الصحو ة والتنظيما 
ون ال َّرســو ل ليك م ش ِهيدًا)) ،مصدر ه  ال يمثله ا و ال يمث ل رسالتها .التعا 
 َويَ ُك 
ىل
ف الشباب  ،ه ي الحركي ة ل ن يكو ن إ ال بالســرع 
ب انحرا 
ت الرباني ة للدي ن إ ن أو ل أسبا 
يف الترشيعا 
كم ا أ ن  
ب السم و
يل العه د صاح 
االســام ي مظاه ر بينــ ة للرحمة ،بعده م ع ن الدي ن اإلسالم ي الصحيح ،منه ج سم و و 
ري محم د ب ن سلما ن حفظ ه
ت التعلي م امللك ي األم 
ىل مؤسسا 
ب ع 
والوســطية  ،واالعتدال  ،والتسام ح  .وم ن الواج 
ي قال" إ ن مرشو ع الصحوة
يل محارب ة الفك ر الضا ل الل ه الذ 
س املل ك عب د العزي ز رحم ه العا م والعا 
ولق د أس 
يف املنطقــ ة بع د العام 1979
رش  
الل هاململك ةالعربي ةالسعودي ةووحدها ومواجه ة التنظيمات  ،وتعزي ز الفك ر انت 
ب كثرية  ،فل م نك ن بهذ ا الشك ل
ى فئ ة ألسبا 
وف ق املنه ج الرشع ي الصحيح  ،مرورا الصحي ح بمقاص د الرشيع ة لد 
ىل ما
ط نعو د إ 
يف الســابق  ،نح ن فق 
ي عام ة  
ىل عه د الشباب ؛ أل ن املجتم ع السعود 
بعه د امللوك -رحمه م الله -إ 
ىل
ىل اإلســا م املنفت ح ع 
ص كن ا عليه  ،إ 
ىل وج ه الخصو 
ب الوط ن ع 
السخا ء والرخا ء والحز م عه د خاد م وشبا 
ي جمي ع األديا ن والتقالي د والشــعوب،
ني املل ك سلما ن ب ن يتعرضو ن من ذ عقــو د لغز و فكر 
ني الرشيف 
الحرم 
ش حيا ة طبيعي ة ترتج م
ف ونري د أ ن نعي 
ي تأث ر منظم  ،ومنهجي ة تدعــ و للتطر 
عبدالعزي ز حفظ ه اللــ ه الذ 
ئدينن االسم حوعاداتن اوتقاليدنا
تأثر ا ً بالغ ا ً بشخصي ة والد ه املل ك عب د والغلو  ،تسع ى لج ّره م ملواق ع الرصا ع مباد 
ش م ع العال م ونسه م
الطيبة  ،ونتعاي 
يف بنا ء والفتن ة.
العزيز  ،فق د ساهمو ا جميع ا ً  
يف تنمي ة وطنن ا والعالــ م" ،أصب ح
ت  
ىل صو 
هذ ا الوط ن وكانو ا أوفيا ء لهذ ا الدي ن ث م اليو م نح ن بحاج ة ماس ة إ 
يف
ي تبن ي مرشو ع ثقا 
ت العقــ ل والحكم ة والعلــ م الرشع ي م ن الــرور 
لهذ ه األم ة ولهذ ا الوط ن .لق د حظي 
ي وعلم ي ملواجه ة وتفكي ك ما
ث وفكر 
يف معالجــ ة األحدا 
ب وتقدي ر الصحيــ ح  
هذ ه البال د املبارك ة بإعجا 
ني.
تبق ى م ن أجند ة الصحوي 
ت وفق
ت الكبري ة والتعاط ي م ع املتغريا 
دو ل العالم ؛ نظر ا ً للنجاحا 

محمد بن مخلف بن الشيخ
من مركــز الوعــي الفكري يف
وزارة التعليم قال "حديث األمري
محمد بن سلمان -حفظه الله-
مؤخرا ً عن "الصحوة" ونشأتها
يف املجتمع السعودي بعد العام
1979هـ .لم يكن وليد الصدفة
وليس لالســتهالك بل كان نهج
وخارطة طريق للعودة لإلسالم
الوســطي املعتدل ،حينما قال
ســموه "الســعودية لم تكن
كذلك قبــل عــام 1979هـ،
السعودية واملنطقة كلها انترش
فيها مرشوع الصحوة بعد عام
1979هـــ ،ألســباب كثرية ال
مجال لذكرهــا اليوم ،فنحن لم
نكن بالشــكل هذا يف السابق،
نحن فقــط نعود ملــا كنا عليه
اإلسالم الوسطي املعتدل املنفتح
عىل العالم".
ّ
تتجل الشــواهد يوما ً بعد
يوم عــى ما تتمتع بــه اململكة
العربية الســعودية من مكانة
كبرية من تأسيسها عىل يد امللك
عبد العزيــز رحمه الله اىل عهد
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده
االمري محمد بن سلمان مؤسس
الصحوة الحقيقية بكل معانيها
ومفاهيمها الفكريــة والتنموية
من فكــر ّ
ني ،ومنهــج معتدل
أكســبها مكانــة مرموقة بني
األمم ،فاالعتدال ســنة إسالمية،
والتــوازن يف الحيــاة مطلوب،
ْ
ومرغــب فيه؛ حتى تســتقيم
الحياة نفسها .
يأتــي مؤتمــر جامعــة
القصيم مؤتمــر الصحــوة..
دراسات يف املفهوم واإلشكاالت
الــذي يهدف اىل بيــان مفهوم
الصحوة واطالقــه عىل املجتمع
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واللغــة العربيــة والعلوم
االخرى وما يــدور يف نطاقهما
فيجب ان تــرادف معها برامج
وفعاليات تعزز قيم الوســطية
واالعتدال والسماحة ونبذ الغلو
والتطــرف؛ إذ تعمل عىل غرس
القيم اإلســامية الســمحة يف
طالب وطالبــات الجامعة ويف
املجتمع؛ وذلك من خالل رؤيتها
ورسالتها وأهدافها التي تسعى
إىل تحقيقها بمــا يخدم الدين
والوطن .
أن واجــب الجامعــات
الســعودية عظيم ودورها كبري
يف إظهار ذلك وبلورته من خالل
اتخاذ السبل واآلليات واألدوات
املناســبة إليضاح املنهج السليم
ألبناء وبنات الوطــن ،والعمل
عىل بــذل كل الجهود والتكاتف
لحمايتهم وحفظهم وتوســيع
مداركهــم وتوجيههــا الوجهة
الســليمة وفق املنهج اإلسالمي
القويــم القائم عىل الوســطية
واالعتدال والسماحة .
ومــن الواجــب أن يخرج
"مؤتمر الصحوة  ..دراسات يف
املفهوم واإلشكاالت" بتوصيات
واقعيــه فعليا تكــون لبنة يف
مسرية العطاء وتحقق تطلعات
قيادتنا حفظها الله.

مؤتمر الصحوة يقضي على فرصة قدوم كيانات مثل داعش والقاعدة
اما عضو املعهد العايل للقضاء
واألستاذ بجامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية ،األستاذ الدكتور
هشــام بن عبدامللك ال شيخ فقد
قال "بالدنا نشــأت عىل العقيدة
والتوحيد و منهج السلف الصالح
منذ أن تعاهــد اإلمامان محمد بن
عبدالوهــاب ومحمد بن ســعود
رحمهم الله -وسارت عىل العلمالرشعي الصــايف والنقي يف الدول
السعودية األوىل والثانية واستمرت
يف العهد الثالث عــى نفس النهج
وعدا ذلك فهو دخيل عىل اإلســام
وجاء من أهــل الرش لصنع الفرقة
واألحزاب وتمرير األهداف السيئة.
عام  1979خرج لنا مصطلح
جديد تحت مســمى "الصحوة"
والــذي أطلقــه الخميني لرتويج
مرشوعه باململكة ولكن تصدى له
ملوك اململكة يف ذلك الوقت بسالح
العلماء األفاضل ومنهم الشيخ ابن
باز والشــيخ ابن عثيمني والشيخ

األلبانــي – رحمهم اللــه  -لردع
مثل هذه التدخالت الرشانية ،فلما
جاءت حرب الخليــج الثانية ظهر
هؤالء الحزبيون بهدف الفرقة ضد
الدولة ومعارضة قــدوم القوات
األجنبية والذين أطلقوا عىل أنفسهم
"اإلسالميني" يف الوقت الذي كان
يف املشائخ األجالء الذين تم ذكرهم
يطلقون عىل أنفســهم طلبة علم،
هشام آل الشيخ
ظهر اإلســاميون عىل غري منهج
السلف الصالح وتسبب منهجهم يف يحتويه من ضالل وفســاد و قد
ظهور تنظيــم القاعدة الذي وصم اكتظت اململكــة بأصحاب املناهج
اإلسالم بالعنف تحت دعوات نرص الخداعــة بمســميات براقة مثل
األمة ومحاربة الفســاد ونتج عنه "جماعــة اإلخــوان املســلمني"
اإلجرام بالرشق والغرب بل وحتى والتي تدل عىل األخــوة وترتبط
أرض الحرمني لم تنج من رشهم ،باسم اإلسالم الســتخدامه درعا
وأخرج لنــا داعــش واملنظمات للمعارضــن واالختبــاء خلفــه
اإلرهابية ،وقد استشعرت جامعة لرتغيب الشباب بما يقدمونه ،ومنذ
القصيم خطر هذه املنظمة وأعلنت ظهور اإلسالم الذي نرش الخري بني
تنظيــم مؤتمر الصحوة لكشــف الناس فقد كان دينا وسطيا منفتحا
املخططات بطريقــة علمية و لفك معتدال ،أما التشدد فهو من أحرض
اإلرهاب و التطرف.
غطاء "اإلسالميني" وكشف ما
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نظريات التحكم في األلم وكيفية
التقليل من اإلحساس به

صحيفة
جامعة
القصيم

«لنتعايش معه كصديق»  ..حملة توعوية لمرضى السكري بالعثيم مول
شاركت طالبات السنة الرابعة بكلية الصيدلة بعنيزة يف الحملة
التوعوية ملرض السكري املقامة من وحدة خدمة املجتمع ،يف العثيم
مول و ذلك خــال يومي الخميس و الجمعة  22-23من شــهر
مارس 2018م ،تحت إرشاف وتنســيق د .سماح محمد أحمد من
قســم املمارســة الصيدالنية وذلك تحت رعاية عميد كلية الصيدلة
بعنيزة "د .عليان عايل الرشيد".
وكان الهدف من الحملة زيادة الوعي بداء الســكري ومعرفة
أرضاره وأعراضه ومضاعفاته وأهمية التعايش معه واملحافظة عىل

املعدل املطلوب  يف مستوى السكر.
عميد كلية الصيدلة بعنيزة الدكتور عليان عايل الرشيدي افتتح
الفعالية ،حيث قام بزيارة الحملة مع وفد مرافق من منسوبي كلية
الصيدلة وأبدى إعجابه بمشاركة الكلية يف خدمة املجتمع .
كما لقيت الحملة تفاعال من زوار العثيم مول وبلغ عدد زوارها
مــا يقارب  500زائر وتــم خاللها إجراء أكثــر من  300فحص
ملســتوى الســكر يف الدم للزوار وتم توزيع أكثر من  700مطوية
إرشادية عىل الزائرين.

جانب من المعرض

حنان عبدالعزي�ز

نظمت طالبات السنة الثالثة
بكلية التمريــض االثنني  16من
رجب 1439هـ  يف بهو الجامعة
نشــاطا ً تثقيفيا ً بعنوان نظريات
التحكــم يف األلم وكيــف نقلل
اإلحساس به بطرق طبيعية بديلة
عن األدوية ،وفرست النظرية كيف
أن هذه البدائل تقلل من الشعور
باأللم ومن ذلك ،املساج العالجي
واإلبــر الصينيــة والرياضة كما

تــم التطرق للقولــون العصبي
وطريقة الســيطرة عــى آالمه
بالبدائل واألعشــاب ،والهدف من
هذا النشاط التثقيف ونرش الوعي
بني مختلف الكليات واملستويات
الجامعية ،بهــدف أن تكون تلك
املعلومات يف متناول الجميع ،بلغ
عدد الزوار لهذا النشــاط قرابة
 150زائرة ،وتم تقديم منشورات
توعوية ،أرشف عىل هذه الفعالية
كل من  د .ســماح العويض و د.
حنان ترك.

رئيس نادي النجمة يكرم المشاركني في
البطولة المدرسية لكرة القدم

خالل الت�كريم

ك ّرم رئيس مجلــس إدارة
نادي النجمة األستاذ عبدالرحمن
الونني يــوم األحد  15من رجب
1439هـ  وبحضــور وكيــل
محافظ عنيزة األستاذ سعد السليم
و مدير تعليم عنيزة محمد الفريح
النــادي الطالبي لكليــة الطب
والعلوم الطبية بعنيزة والطالب
املشاركني يف حفل ختام البطولة
املدرســية لكرة القــدم ،وذلك
لجهودهم ومشــاركتهم الفعالة
واملميزة يف إنجاح البطولة ،وقدم
"الونني" شكره للنادي الطالبي
بالكلية عىل حملهم املســؤولية
االجتماعية والتوعوية وأشــار
أن الهدف من التكريم هو شــكر
الكلية عىل جهودها ومســاندتها
الدائمة لألنشطة باملنطقة ،وكذلك
نرش ثقافة االهتمام باملشــاركني
واملتطوعــن وتشــجيعهم عىل
تعزيــز التعاون بــن الجهات
الحكومية وغري الحكومية وحثهم
عىل تقديم املزيــد من الجهود يف
الخدمة املجتمعية.
من جانبه قــال مدير تعليم

عنيــزة ،أن أدارة التعليم تفخر
بمشاركة طلبة كلية الطب الذين
أثبتوا مــن خــال مبادراتهم
وعملهم عــى أنهــم محل ثقة
واعتــزاز الجميع شــاكرا ً إدارة
النادي عىل هــذا التكريم متمنيًا
لهم التوفيق.
كما أكــد مــرف النادي
الطالبي الدكتور عادل الحمادي،
أن الكلية ممثلة بالنادي الطالبي
تســعى للقيام بواجبها الصحي
تجاه املجتمع واإلســهام يف رفع
مســتوى الوعي ،بهدف توعية
املجتمــع بأهميــة املحافظة عىل
الصحة وتثقيفهم بأهم املخاطر
وذلــك بمشــاركتها بجميــع
الفعاليات وامللتقيات االجتماعية.
يذكر أن نــادي النجمة نظم
البطولة املدرســية لكرة القدم
باملشــاركة مــع إدارة التعليم
باملحافظة وبرعاية رشكة املعايل
التجاريــة وفاز بلقــب البطولة
ثانويــة الفتح بعــد تغلبها عىل
ثانويــة الفاخريــة يف املبــاراة
النهائية عىل ملعب النادي.

«يوم المرأة العالمي» باالقسام األدبية بكلية العلوم واآلداب بربيدة
مزون الفصيل

أقامت وحــدة العالقات العامة
باألقســام األدبية بكليــة العلوم
واآلداب بربيــدة وبالتعــاون مع
مركز دروب ومسارات (فريق جداء
التطوعي ) فعالية يوم املرأة العاملي
والذي يهدف إىل إبــراز دور املرأة
يف املجتمع بعرض نماذج لنســاء
تركن لهن أثــرا وبصمة يف مجال
عملهن ،كما قامــت وكيالت الكلية
بتكريم عدد من أعضاء ومنسوبات
وطالبات الكلية  والفريق املشارك .

كلية العلوم واآلداب بمحافظة رياض الخرباء تنظم فعالية عن تراث الشعوب
غادة العوي�رضي

نظم النــادي الطالبــي لكليــة العلوم
واآلداب بمحافظة ريــاض الخرباء فعالية عن
تــراث الشــعوب ،وذلك يوم االثنــن  16من
رجب 1439هـــ ،  بحضور عميــدة الكلية
الدكتورة  أســماء بنت صالح العمرو ،ووكيلة
الكلية للشؤون التعليمية  وجمع من املنسوبات
والطالبات  .تضمنــت الفعالية معرضا ً احتوى
عىل عدة أركان يمثل كل ركن دولة ،واشــتمل
عىل موروث الدولة  من مالبس وتحف وأكالت
شعبية ومنســوجات باإلضافة إىل صور ملعالم
تاريخية وطبيعية لكل بلد  .كما شاركت طالبات
الكلية بتقديم فلكلور شعبي يمثل بعض البلدان.
عميدة الكلية أوضحــت أن املعرض أتاح
للجميع التعرف عىل ثقافــات وعادات وتقاليد
بعض الدول  ،كمــا هدِف إىل تجســيد روح
التواصــل واالنفتــاح عىل الثقافــات العاملية
واالطالع عىل حضاراتها العريقة ،وترســيخ
ثقافة االنتماء للوطن.
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في دراسة منشورة في دورية ساينس أدفانسز

ابت�كار «طبلة أذن» أصغر من البشرية بـ« 10تريليون مرة»
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كونيات

سامي زهران

تمكن مجموعة من الباحثني
يف جامعــة "كايس ويســرن
ريزيرف" األمريكية من ابتكار
"طبلــة أذن" جديدة أصغر من
مثيلتها البرشية بـ 10تريليون
مرة ( 1يليــه  14صف ًرا) وأقل
وزنًا بمقدار  100ألف مرة.
وأشــار الباحثــون إىل أن
الطبلة الجديدة تستطيع التقاط
األصوات بدقة تقرتب من "أذن
قط".
واســتخدم الباحثــون
طبقات ذرية من بلورات أشباه
موصالت لديها قطر ال يزيد عن
حوايل  1ميكرون لصناعة الطبلة
الجديدة.
تســتقبل طبلــة األذن
االصوات التــي تنجم عن أمواج
تنترش يف األوساط املادية وتُحدث
مجموعة من موجات التضاغط
والتخلخــل ،تنقــل الصــوت
من الهــواء إىل عظيمات األذن
الوســطى عن طريق االهتزاز.
وتســتخدم الطبلة االلكرتونية
املبتكرة حديثًا نفــس التكنيك
لنقل األصوات.
ومن املرجح أن يســهم ذلك
االبتكار يف تطوير جيل ثاني من
أجهزة االتصاالت الفائقة نانوية
الحجــم ذات نطاقات كشــف
وضبط أكرب بكثــر من املتاحة
اآلن يف األسواق.

أ.د .عبداهلل المسند

من يسكن معنا في هذا
الكون العظيم !؟

أســتاذ الهندسة الكهربائية
وعلــوم الكمبيوتر واملشــارك
يف الدراســة املنشورة يف دورية
ساينس أدفانسز "فيليب فنج"
قــال أن تقليــص حجــم ذلك
الجهــاز سيســاهم "يف جعل
العالم متواصــاً بصورة أكرب"
خالل العقــود األخرية تم ربط
األجهزة اإللكرتونيــة لتحقيق
كفــاءة ديناميكيــة يف االتصال
عرب شــبكات اإلنرتنت .وأشار
"فيليب" يف ترصيحــات نقلها

موقع "يوري كالريت" أن الطبلة
الجديدة تحتاج إىل مُحمول يمكنه
التعامل مع اإلشارات دون فقدها
"نحتاج إىل جهــاز أخر يرصد
أعىل مســتويات اإلشــارة غري
املشوهة وعزل الضوضاء منها".
وال يُمكــن تصنيــع تلك
املحــوالت اال بعد  10ســنوات
من اآلن بســبب الحدود التقنية
وصعوبة اســتخدام األساليب
الحالية للحصول عىل دقة كبرية
أثناء تصنيع املحول.

ولن يُمكن اســتخدام تلك
الطبلة يف األجهزة االلكرتونية إال
بعد نحو  15عاما ً من اآلن.
إال أن الفريق العلمي أظهر
قدرة جديدة لتصنيع طبالت من
طبقات ذرية قادرة عىل تحويل
االهتــزاز إىل صــوت حتى يف
النطاقات التى قد تصل إىل أكثر
 120ميجاهيزتــز ،وهو نطاق
كبري إذا ما قورن باألذن البرشية
التى تحظي بنطاق ديناميكي ما
بني  10هريتز إىل  10كيلوهريتز.

االحتباس الحراري يدفع النباتات إلى أعالي الجبال
كشفت دراســة علمية أن
املزيد من النباتات تنمو بشكل
كبــر يف قمم الجبــال مقارنة
باملائة العــام املاضية .وربط
العلماء بــن هــذه الظاهرة
واإلحتباس الحراري.
وقــام باحثــون من 11
دولة ،بينهم املعهــد الفدرايل
الســويرسي للغابات والجليد
واملناظر الطبيعيةرابط خارجي
( ،)WSLبأخــذ عينات نباتية
من  302قمــة جبلية أوروبية
وتم مقارنتهــا بعينات أخرى
تعود إىل  145عاما.
القائمــون عىل الدراســة
أوضحوا "وجدنا تســارعا ً عىل
مستوى القارة يف معدل الزيادة
يف ثراء األنــواع النباتية .حيث
تضاعف حجــم اإلثراء يف أنواع
النباتات خمســة أضعاف بني
عامي  2007و  2016مقارنة
بالفــرة الزمنيــة بني 1957
و 1966قبــل خمســن عاما
مضت".
وأضــاف الباحثــون يف
تقرير نٌرش رابــط خارجيفي

مجلــة العلــوم الطبيعية أن
هذا التسارع "متزامن بشكل
مدهــش" مــع اإلحتبــاس
الحراري العاملي املتســارع،
ولم يكن مرتبطا بعوامل بديلة
مثل التلوث أو تواجد املزيد من
البرش يف الجبال.
من جهتها أوضحت سونيا
فيبف مــن املعهــد الفدرايل
الســويرسي للغابات والجليد
واملناظــر الطبيعية "أن هذه
هي املــرة األوىل التي يتم فيها
إثبــات هذا التأثر املتســارع
لظاهرة االحتباس الحراري يف
موائل الجبال".
وحتــى اآلن  ،فــإن هذه
العمليات املتسارعة  -الناجمة
عــن االحتبــاس الحــراري
العاملي -قد تم إثباتها يف املقام
األول لألنظمة غري الحية  ،مثل
األنهار الجليدية..

 ..تداعيات

يُمكن االحتباس الحراري
املزيد مــن أنــواع النباتات
املحتاجة للحرارة (التي تزدهر
عادة يف درجــات حرارة أعىل)

األرنيكا هي واحدة من أنواع الزهور المت�أثرة باالحتباس الحراري

من االرتفاع إىل مناطق االرتفاع
العايل  ،حيث لــم تكن قادرة
عىل البقــاء والنمو يف املايض.
وتشــمل هذه األنواع عشــب
أرنيكا وعشــب مــرج األلب
وهندباء جبال األلب وشجريات
التوت الربي.
ويف حني ينظــر البعض
بصــورة إيجابيــة إىل فكرة
ازدهار قمم الجبال ،فإن املعهد
الفدرايل الســويرسي يشري إىل
عواقب ســلبية محتملة للتنوع

البيولوجي املتزايد.
ونــوه الباحثــون "يف
املتوســط  ،هذه النباتات أكرب
حجما وبالتايل أكثر قدرة عىل
املنافســة من أنواع النباتات
الناميــة يف القمــة التقليدية
والتــي هي بالتــايل معرضة
لخطر التوقــف عن النمو عىل
املدى الطويل ومع ذلك ،سوف
تمر عقود قبل أن نعرف كيف
غري املناخ أنواع القمة عىل املدى
الطويل".

من يسكن معنا يف هذا الكون العظيم!؟ سؤال كبري وقديم ،وال يزال
يُشــغل جمعا ً غفريا ً من العلماء منذ زمن مبكر .وعىل الرغم من تطور
العلم بشكل مذهل ،إال أن السؤال ال يزال عالقاً ،وال يستطيع أحد أن يُثبت
(حســياً) بوجود كائنات عاقلة غرينا أو ينفيها!! .وحتى اآلن العلماء لم
يكتشــفوا كوكبا ً ككوكب األرض يف موقعه ،يف هندسته ،يف مكوناته ،يف
كائناته ،يف أحيائيه ،يف خصائصه ،يف حفظه ،يف روعته ،وجماله.
ومع ذلك أحسب أنه ال يوجد دليل رشعي ((رصيح)) يُثبت أو ينفي
وجود كائنات عاقلة غري البرش ،والجن ،واملالئكة يف هذا الكون الفسيح،
َات و َْال َ ْر ِض َومَا ب ََّث فِ ِيهمَا ِمن دَابَّةٍ
السمَاو ِ
وقوله تعاىل( :و َِم ْن آيَاتِهِ َخ ْل ُق َّ
و َُه َو عَ َل ٰ جَ مْعِ ِه ْم إِذَا ي ََشا ُء َقدِي ٌر) إشارة إىل وجود عوالم أخرى يف الكون
والله أعلم ،وإشــارة أخرى يف قوله تعاىل( :يَ ْو َم ي َُقو ُم ال ُّروحُ وَا ْلم ََل ِئ َك ُة
ص ًّفا لَّ يَتَ َك َّلمُــو َن إِلَّ َم ْن أ َ ِذ َن َل ُه ال َّرحْ َٰم ُن و ََقا َل َ
َ
صوَابًا) (طالع تفســر
"الروح" يف كتب التفسري).
وال يصح إغالق بــاب التفكري والتفكر يف خلــق الله حتى يف هذا
الباب ،ما دام التفكر واقعا ً يف حدود اإلدراك ،بل هو استجابة لقوله تعاىل
الســمَاو ِ
( َويَتَ َف َّك ُرو َن ِف َخ ْل ِق َّ
َات و َْال َ ْر ِض) ،وقد يستعجل بعض الناس
ويقول لم يرد يف الكتاب وال يف الســنة يشء من هذا ،وال فائدة من مثل
هذا االفرتاض ،ويقول :بل قطعيا ً ال يوجد غرينا يف هذا الكون!! والجواب:
أن القرآن الكريم أخفى علينا كثريا ً من قصص الرســل وهم عىل كوكب
األرض ،ال نعلم عددهم؟ وال أماكنهم؟ والزمانهم؟ وال أســماءهم؟ وال
رشيعتهم؟ وال أممهم؟ وال حتى مصريهم؟ ( َو َل َق ْد أ َ ْر َس ْلنَا ُر ُس ًل مِّن َقبْ ِل َك
صنَا عَ َليْ َك و َِمنْهُ م َّمن َّل ْم ن َ ْق ُ
ص ْ
ص ْ
ِمنْهُ م َّمن َق َ
ص عَ َليْ َك) ،فمن باب أوىل أال
يذكر لنا كائانات عاقلة غرينا يف الكون إن كانوا كائنني.
فإن كان هناك عوالم غرينا يف الكون فأين هم؟ وهل هم يبحثون عنا
كما نبحث عنهــم؟ وهل حُ ملوا األمانة كما حُ ملنا؟ وهل قيامتنا واحدة؟
وحسابنا واحد؟ وجنتنا واحدة؟  ..ال أعلم ال أعلم  ..الله وحده أعلم .فإن
وُجد عوالم أخرى يف الكون فال يلزم أن يكونوا كأشــكالنا ،كأحجامنا،
كقدراتنا ،فالجن واملالئكة ال نجتمع معهم يف الخِ لقة ،إال كوننا خلق عاقل
فحسب ،من جهة أخرى فإن حجم الكون مخيف جدا ً جدا ً جدا ً وأحسب أن
الخالق املدبر املالك خلقنا وخلق الجن واملالئكة ومخلوقات عاقلة أخرى
يف مكان ما يف الكون ،والله وحده أعلم وأحكم.
شــخصيا ً أميل إىل أن يف كل سماء أرض ،وعىل كل أرض خلق عاقل
السمَا َء و َْال َ ْر َ
مُحمل األمانة ومكلف ،قال تعاىلَ ( :ومَا َخ َل ْقنَا َّ
ض َومَا بَيْنَهُ مَا
السمَا َء و َْال َ ْر َ
َ
عِ
ب ِ
َاط ًل) ( َومَا َخ َل ْقنَا َّ
ض َومَا بَيْنَهُ مَا َل ِبني) .وربما بعد إطالق
تلسكوب جيمس ويب الفضائي العمالق عام  2018يحدث مالم يكن يف
الحســبان يف هذا الخصوص!؟ فإن صح وجود عوالم أخرى يف الكون
( َوي َْخلُ ُق مَا َل تَعْ َلمُو َن) فهل ســيتقابلون!؟ كيف!؟ ومتى!؟ (و َُه َو عَ َل ٰ
جَ مْعِ ِه ْم إِذَا ي ََشا ُء َقدِي ٌر) الله أعلم هل املقصود يف الدنيا أو اآلخرة.
ختاما ً أقول :وفقا ً لقدراتنا التقنية الحالية فال نستطيع التواصل مع
حضارت كونية نظرا ً التســاع الكون ،إال أن تكون الحضارات األخرى
أذكى وأقدر منا فقد يصلون إلينا يوما ً ما  ..هذا والله أعلم.

أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا
@almisnid
almisnid@yahoo.com
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عميد البحث العلمي للبرتول والمعادن يلقي محاضرة االبت�كار بالجامعات وفرص النجاح
يف إطار سعي عمادة البحث
العلمــي بالجامعــة لتطوير
العملية البحثية تم دعوة الدكتور
نارص بن محمــد العقييل عميد
البحــث العلمــي بجامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن والرئيس
التنفيذي لرشكة وادي الظهران
للمعرفة إللقاء محارضة وذلك
يوم الخميــس  19رجب 1439
هــــ ،بعنــوان "دور البحث
العلمي واالبتكار يف الجامعات،
فرص النجــاح األقرب لتحقيق
رؤية اململكة"  ،وذلك بقاعة (أ)
باملدينة الجامعيــة وقد تناولت
املحــارضة الرؤية املســتقبلية
ملا يجب أن يكــون عليه البحث
العلمــي يف اململكــة يف املرحلة
القادمــة ورضورة البحث عن
امليــزة التنافســية للجامعات
لتصبح بيت خربة للبيئة املحيطة

بهــا ورضورة وجــود ارتباط
وثيق بــن الصناعــة والبحث
العلمي وكذلك تفعيل ما يسمى
بالبحوث التعاونية حتى يكون
البحث العلمي ابتكارا ً واقتصاداً،
و شــهد املحــارضة عــدد من
املهتمني و سعادة الدكتور أحمد
الرتكي وكيل الجامعة للدراسات
العليا والبحــث العلمي وكذلك
عميد البحــث العلمي والوكالء
باإلضافــة إىل العديد من أعضاء
هيئة التدريس وطالب الدراسات
العليا ،وعقــب املحارضة دارت
مناقشات ومحاورات حيث طالب
الحارضون برضورة العمل عىل
إبراز امليزة التنفســية لجامعة
القصيــم فيما يخــص البحث
العلمــي ورضورة تنميتهــا ثم
تسويقها ليصبح البحث العلمي
ابتكارا واقتصادا.

العقيلي خالل المحاضرة

الجودة والتطوي�ر تزور كلية العلوم واآلداب بالمذنب
زار فريق املراجعة الداخلية
بالجامعــة كلية العلوم و اآلداب
باملذنب برئاسة الدكتور سلطان
بــن عبداللــه املحيميــد عميد
عمادة التطويــر والجودة وكان
يف اســتقباله ســعادة الدكتور
عبدالله بــن محمد العامر وكيل
الكلية للشــؤون التعليمية حيث
تم لقاء الطالب و املوظفني ضمن
عمل الجودة داخل مكتب وحدة
الضمان لتقييــم معايري الجودة
للكليــة وذلك يف يــوم الثالثاء
املوافــق 1439/ 7 /17هـ و
يف الختام التقــى فريق الجودة
بســعادة عميد الكلية الدكتور
نارص بن محمــد الصائغ وقدم
شكره وتقديره للجهود املبذولة
من وحدة الجودة بالكلية وفريق
الجودة.
ومــن جانبه تنظــم وكالة
التخطيط والتطويــر والجودة
بالجامعة حفل الجودة السنوي،
و الذي يكرم خاللــه العمادات
واإلدارات والكليــات الحائــزة
عىل درع معــايل مدير الجامعة
للجــودة يف ،والكليات الحاصلة

جانب من الحضور

كلية الهندسة بعنيزة تقيم محاضرة
"موجهات التعليم الهندسي اليوم"
ن ّ
ظــم النــادي الطالبي يف
كلية الهندســة بمحافظة عنيزة
بالجامعــة محــارضة بعنوان
(موجهات التعليم الهنديس اليوم)
 ،والتي ألقاها الدكتور عبداللطيف
املنيفــي عضو هيئــة التدريس
بالكلية.
وقد اشــتملت املحارضة عىل
عدد من املحــاور أهمها مراحل
تطــور الهندســة  ،واملهــارات
التي يحتاج املهندس الكتســابها
وممارستها يف سوق العمل ،وكيف

يبني الطالب خربته بشكل مبكر،
وتحــدث باختصار عــن كيفية
كتابة الســرة الذاتية ،ثم تطرق
"املنيفي" إىل مهــارات التواصل
وحل املشــاكل التي يحتاجها كل
شخص يدخل يف سوق العمل.
وقدم النــادي الطالبي نيابة
عن الطــاب شــكره وامتنانه
للدكتور املنيفــي وبقية أعضاء
هيئة التدريــس لحرصهم الدائم
عىل تثقيف الطــاب فيما يخص
مستقبلهم العلمي والعميل.

جانب من الزيارة

عىل االعتمــاد الربامجي الوطني
واالعتماد الــدويل  ،ويتم تكريم
أعضــاء املراجعــة الداخليــة
املســاندة واإلدارات  ،نظــرا ً ملا
يبذل مــن جهــود يف االرتقاء
بمســتوى العمليــة التعليمية
بالجامعة.
كمــا أقامت وحــدة التعلم
االلكرتونــي يف كليــة العلــوم

واآلداب باملذنب للبنات بالتعاون
مع عمادة التعليــم االلكرتوني
والتعليم عــن بعد ندوه بعنوان
"التعلم االلكرتونــي وتوظيفه
يف العمليــة التعليمية" قدمتها
األســتاذة ماجده صالح الزويد
رئيســة مكتــب التدريــب يف
العمادة بحضــور أعضاء هيئة
التدريــس والطالبــات عىل حد

سواء.
وقد رافق النــدوة معرض
يخص التعلم االلكرتوني وتهدف
الندوة لتعزيز التعليم اإللكرتوني
و االستفادة من التقنية بالعرص
الحديث يف ظل ســعي الجامعة
لتقــدم ومســابقة الزمــن يف
التطور الذي تشهده املؤسسات
التعليمية حول العالم.

جانب من الزيارة
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إعالم
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أﺧﺒﺎر وأﺣﺪاث

ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ

@QassimUniv1
@qu_uni
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من اآلخر

فهد بن نومه

الصحوة  ..والتوعية الفكرية

 ..بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030

تقنية المعلومات بالجامعة «توطن وظائف الدعم الفني»
كشــف عميد عمادة تقنية
املعلومات بالجامعــة الدكتور
عادل بن عبداللــه العريني عن
املــي بتوطــن وظائفها بما
يتماىش مع رؤية اململكة ،2030
حيث تم توظيف )45(  موظفا
وموظفة مــن خريجي الكليات
التقنية بوظائف تتناســب مع

مؤهالتهم ضمن مرشوع الدعم
الفني للجامعة.
وأشــار "العرينــي” بأن
عمادة تقنية املعلومات وضعت
يف خطتهــا التشــغيلية  لعدة
مســتويات للدعم الفني ومنها
ما يتناسب مع خريجي الكليات
التقنيــة ،وأن هذه الخطوة تأتي

اســتكماال ً لخطوات ســابقة يف
توطني الوظائف يف إدارة البوابة
اإللكرتونيــة ،وإدارة الشــؤون
التقنيــة ،ووحــدة التعامالت
اإللكرتونيــة يف عمــادة تقنية
املعلومات.
وتأتــي هــذه الخطوة يف
ظــل حــرص حكومــة خادم

الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيــز وويل عده األمني
صاحب الســمو امللكــي األمري
محمد بــن ســلمان –حفظهم
الله -عــى إيجاد فــرص عمل
للمواطنني والعمل الدؤوب عىل
توطــن الوظائــف يف مختلف
مجاالت الحياة.

جامعــة القصيم من االجامعات التي يحســب لها خالل
الفرتة املاضية القصرية التصــدي لدعاة الفكر املتطرف حيث
أنشأت وحدة للتوعية الفكرية منذ ما يقارب العامني ،بنا ًء عىل
توجيه من معايل مدير الجامعة ،بهدف مواجهة املوجة الدعائية
املتطرفة التي تستهدف الشــباب السعودي من قبل جماعات
العنف واإلرهاب ،بهدف تشــجيع الحــوار والتأكيد عىل قيم
التسامح واالعتدال والوسطية واملحافظة عىل اللحمة الوطنية،
لدى كافة أطياف املجتمع ،إضافة إىل هدفها األساس املتمثل يف
حماية الطالب من أفكار الغلو واإلرهاب ،وسد الذرائع املوصلة
لهذه السبيل ومساعدة الطالب والطالبات وتوجيههم إىل االتجاه
الصحيح.
ومنذ ذلك التاريخ تسعى هذه الوحدة إىل تحقيق تطلعات
القيادة ممثلة بخادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل العهد ،يف بناء
مجتمع معتدل يكرس التسامح وينبذ العنف وينرش قيم اإلسالم
الســمحة ،وهذا ما أكدت عليه رؤية  ،2030عندما نصت عىل
أن منهج الوسطية والتسامح وقيم اإلتقان واالنضباط والعدالة
والشفافيّة هي من املرتكزات األساسية لتحقيق التنمية يف شتّى
املجاالت ،وما ذكر ســمو ويل العهد األمري محمد بن سلمان يف
ترصيح سابق لها  ":أن الســعودية تعود إىل اإلسالم املعتدل
الوسطي املنفتح عىل العالم"
ومن هذا املنطلق نظمت الوحــدة عىل مدار عامني العديد
من الفعاليات والندوات وقدمت الخدمات التوعوية والتثقيفية
واللقاءات الفكرية وقدمت اإلرشــادات الالزمة ســواء كانت
بصورة جمعيــة أو فردية لطالب وطالبــات الجامعة بصفة
خاصة ولكافة أبناء املجتمع بصفة عامة.
ونستعد هذا األســبوع بالتعاون مع عدة جهات لتنظيم
مؤتمر "الصحوة :دراســات يف املفهوم واإلشــكاالت" باملقر
الرئيــس للجامعة باملليــداء ،بهدف توضيــح وبيان مفهوم
الصحوة وإطالقه عىل املجتمع املســلم ،وإبراز موقف الصحوة
من قيام الدولة الوطنية واالنتماء الوطني ،باإلضافة إىل بيان أثر
إقامة الخالفة اإلسالمية عىل خطاب الصحوة وتداعياته ،وكذلك
إبراز أسباب ضعف منهج التوسط واالعتدال يف فكر الصحوة،
كما سيحاول املؤتمر الكشف عن اإلشكاالت الفكرية يف خطاب
الصحوة من خالل عدة محــاور وموضوعات يف حضور عدد
كبري من رجال الدين والفكر وأســاتذة الرشيعة والعقيدة من
عدة جامعات باململكة.
ونأمل أن يثمر املؤتمر عددا من التوصيات والنتائج الفكرية
املوجهة لطالب الجامعات باململكــة تحميهم -بإذن الله -من
االستقطاب الفكري الذي تمارســه بعض الجماعات املنحرفة
تجاه الشباب السعودي ،وتســاعدهم عىل رفع مستوى الوعي
الفكري والشــخيص ،وتمنح الطالب القدرة عىل الفرز والتقييم
لألفكار واالتجاهات وتنمية البعد الديني والوطني لديهم.
رئيس التحري�ر

كادر سعودي تم توظيفهم بالدعم الفني

@bin_nomah
bin_nomah@qu.edu.sa

