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الداود :الدراسة مجانية بدون أية رسوم تيسيرا على النزالء ..ونسعد بالمشاركات التي تالمس احتياجات كافة شرائح المجتمع

أكاديميا في سجن المباحث في الطرفية
الجامعة تفتتح جناحاً
ً
افتتح معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمد الــداود ،مدير
الجامعة ،جنــاح الجامعة األكاديمي
الجديد يف مقر سجن املباحث العامة
بمدينة بريدة ،والــذي يقدم خدمات
التعليــم املنتظم للنــزالء يف عدد من
التخصصــات األكاديمية ،يف برنامج
يعترب من أوائل الربامــج األكاديمية
عىل مســتوى الجامعات واملؤسسات
التعليميــة ،وذلك بحضــور اللواء
عقيل بن خلف العنزي مدير املباحث
بمنطقة القصيم ،وعدد من القيادات
األمنيــة ،ووكيل الجامعة للشــؤون
التعليمية الدكتــور محمد العضيب،
وعــدد من النــزالء وأعضــاء هيئة
التدريس ،حيث يقدم هذا الجناح خطة
دراســية متكاملة للنزالء ومعاملتهم
كطالب بالجامعة ،مع تقديم املكافأة
الشهرية لهم.
ويحتــوى جنــاح الجامعة داخل
ســجن املباحث العامة بمدينة بريدة
عىل عدد مــن القاعات الدراســية،
لتقديم برامج الدبلوم والبكالوريوس،
باإلضافــة إىل الدبلوم العــايل بعد
البكالوريوس يف عدد من التخصصات
العلميــة  ،وتقــدم الربامج بطريقة
االنتظام للنزالء ،والذي التحق فيه عدد
( )54طالب بالدبلومات ،وذلك بهدف
مساعدتهم عىل االنخراط بسوق العمل
متسلحني بالشهادة املتخصصة.
وعرب معايل األســتاذ الدكتور عبد
الرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة،
يف كلمته عن ســعادته بهذه املناسبة
قائالً :نحن يف الجامعة نســعد بمثل
هذه املشــاركات املجتمعية للجامعة
التي تالمــس احتياجات كافة رشائح
املجتمــع ،خاصة عندمــا نخرج من
دائرة الجامعة بكلياتهــا وعماداتها
إىل عمق املجتمع ،ونكون أسعد عندما
نقدمها ألبنائنا نزالء ســجن املباحث
العامة بمنطقة القصيم.
مشــرًا إىل أن الفكرة انطلقت بعد

طلبة متجهين لقاعة المحاضرات

مدير المباحث العامة بالقصيم :الشراكة مع الجامعة سيكون لها أثر كبير على النزالء
ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع لديهم العلم والمعرفة
زيارته الســابقة ملقر الســجن وقد
تم دراســتها مع عدد من منســوبي
الجامعــة والبحث عن مــا يمكن أن
تقدمه الجامعة لنــزالء وتوصلت إىل
عدد من الخدمات التعليمية التي من
املمكن أن تقدمها الجامعة لهم.
وأوضح «الداود» أن الجامعة بدأت
بالدبلوم العايل بعــد البكالوريوس،
والذي يعترب مرحلة مهمة ألي طالب،
مؤكدا ً أن الطموح والهدف بالتعاون
مع رئاســة أمن الدولة ممثلة يف إدارة
مباحث القصيم ،يتعدى هذا السقف،
منوها ً عىل أن الجامعة ستقدم للنزالء
عددا من برامج الدراســات العليا يف
عدة تخصصات مثــل إدارة األعمال
وتخصصــات الرشيعــة والعلــوم
اإلنســانية واالجتماعيــة مثــل علم
االجتماع وغــره ،وذلــك إيمانا من
الجامعة بأهمية مشــاركة النزالء يف
إتاحــة الفرصة لهم يف االلتحاق بمثل
هذه الربامج.

وأكد الداود عىل أن تقديم مثل هذا
النــوع من برامج الدراســات العليا
للنزالء بما لها من متطلبات ليس باألمر
الســهل ،ولكن يف ظل التعاون الكبري
مع إدارة املباحث تم االتفاق عىل البدء
بتقديم الربامج واملقررات الدراســية
التي ليس لهــا متطلبات خارج هذه
اإلدارة ،وذلــك من خــال القاعات
املجهزة بالشاشات التي تبث الدروس
وكأن الطالب موجود بالجامعة ،مشريًا
إىل أن الجامعة ســتكون ســباقة يف
تقديم مثل هذه الربامج.
وأشــار « الداود» بأن الدراسة يف
هذه الربامج ســوف تكــون مجانية
بدون أية رســوم ،وذلك تقديرا من
الجامعة وتيســرا عىل أبنائها الطلبة
يف السجن لاللتحاق بها ،وتماشيا مع
رؤية خادم الحرمني الرشيفني وسمو
ويل عهده األمــن – حفظهما الله –،
ومــع ما تقدمه حكومــة اململكة من
خدمات وتســهيالت لنزالء السجون،

قاعة دراسية داخل السجن

خاصة وأن بعض الطالب من النزالء
قد حصلــوا عىل معــدالت عالية يف
مرحلة البكالوريوس تؤهلهم للدخول
يف مرحلة الدراســات العليا بكل يرس
وسهولة بإذن الله .
من جانبه ،أكد سعادة مدير املباحث
العامة بمنطقــة القصيم اللواء عقيل
بن خلف العنزي ،خــال كلمته عىل
مبدأ الرشاكة بــن اإلدارة والجامعة
مبينًا أنه قد تمت مناقشــة سبل هذه
الرشاكة خالل زيارة ســابقة ملعايل
مديــر الجامعة ،حيث بــذل معايل
مدير الجامعة جهــودا حثيثة لتوفري
الخدمات التعليمية لنزالء الســجن،
ليســتطيعوا مواصلــة تعليمهم من
داخل الســجن ،مؤكدا أن الرشاكة مع
الجامعة ســوف يكون لها أثر واسع،
مثنيًا عىل كافــة الجهود املقدمة من
إدارة الســجن ،ومثمنًا دور جامعة
القصيم والحرص عــى تقديم هذه
الخدمة للنزالء ،ليستفيدوا من خدمات

الجامعة التعليمية .وأوضح «العنزي»
أن نزالء الســجن عند خروجهم منه
سوف يكونون أعضاء فاعلني باملجتمع
مسلحني بســاح العلم واملعرفة ،بما
ســيتلقونه من علوم أثنــاء إقامتهم
ووجودهم يف هذا الســجن ،متمنيًا أن
نحتفل خالل األيــام القادمة بباكورة
الخريجني الجدد مــن الجامعة وأن
يواصلوا تعليمهم بالدراسات العليا.
ومــن جهته ،رحب ســعادة مدير
إدارة ســجن املباحث العامة بمدينة
بريدة العقيد تركي بن أحمد الجدعاني
بالحضور يف هذا اليوم ،الذي تصافح
فيه يد العلم يد األمن ،لتشيد بنا ًء قويًا
يســتمد قوته من نور العلم ،وصدق
العزم من قبل املسؤول من جهة ،ومن
قبل طالب العلــم واملعرفة من جهة
أخرى؛ لتحقيق أحد أهم األهداف التي
تســعى لها قيادتنا الرشيدة – أيدها
الله بتوفيقــه – وهو اإلصالح ،ومنح
النزيــل فرصته للتحصيــل العلمي،

وتهيئته ملمارســة حياتــه الطبيعية
عند خروجــه إىل املجتمع .وأشــاد
«الجدعاني» بالــدور الكبري للجامعة
الفتية يف هــذا التعــاون ،معربًا عن
تمنياته بــرورة أن يغتنم إخوانه
وأبنائه الطالب هذه الفرصة الثمينة،
واالســتفادة منها ،خاصة وقد اكتمل
عقد هذا التعاون بإســقاط الرسوم
الدراسية عن طالب «برنامج الدبلوم
العايل» ،وكذلك رصف مكافأة شهرية
للطالب املنتظمني يف برامج الدبلومات
املشاركة وبرنامج البكالوريوس أسوة
بزمالئهم الطالب يف كليات الجامعة.
وبــدوره ،تحدث الطالــب النزيل
فايد القايد ،بكلمــة نيابة عن زمالئه
الطــاب مؤكــدا ً أن الربامــج التي
ســتقدمها الجامعة ســوف تتيح له
ولزمالئه استكمال دراستهم ،خاصة
مع إعفائهم من الرســوم الدراسية،
ويســعى ألن يحتفل هــو وزمالئه
بالتخرج ومؤكدا ً أنهم ســيواصلون
الدراســة للحصــول عــى درجتي
املاجســتري والدكتوراه ،كما عرب عن
شكره وتقديره لكافة الجهود املخلصة
يف ســبيل تيســر أعمال الجامعة يف
الســجن .وبعد ذلك تم عرض فيلمًا
مرئيًا قام بإعــداده املركز اإلعالمي
بأجنحة إدارة الوقــت بعنوان «عهد
جديد» والذي حمل رســائل شكر من
الطلبــة الجامعة عىل هــذه الفرصة
العظيمة يف بناء مستقبلهم التعليمي
ومواصلة دراســتهم وتأثريها النفيس
عليهم ،ومن ثم قام الطالب عثمان بن
حمزة السمان باملشــاركة من خالل
عرض الرسم عىل الرمل معربا ً فيه عما
يخالجه من مشاعر بهذه املناسبة.
وســلم معايل مديــر الجامعة يف
نهاية االحتفال الحقائب الدراســية
للطلبة النــزالء ،والتــي تحوي عىل
الكتب الدراسية واملذكرات ،واملراجع
الدراسية للنزالء يف سبيل مساعدتهم
عىل مواصلة تأهيلهم العلمي.

جانب من الحفل الخطابي
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الجامعة توقع مذكرة تعاون مع مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز

«األميرة عادلة بنت عبدالله» :جامعة القصيم بيئة متميزة ومحفزة
للبحث والتعليم ..وهذا أول تعاون أكاديمي للمركز مع الجامعات

مراسم توقيع مذكرة التعاون

وقعت الجامعة مذكرة تعاون مع
مركز توثيق ســرة امللك عبدالله بن
عبدالعزيز آل ســعود ،وذلك يف مقر
البهو الرئيس باملدينة الجامعية ،يوم
الخميس املوافق 1441/2/25هـ،
بحضــور وكالء الجامعة ،وعدد من
منسوبيها.
ونصت بنــود االتفاقيــة التي
وقعتها صاحبة السمو امللكي األمرية
عادلة بنت عبدالله بــن عبدالعزيز
آل ســعود ،ومعايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمــد الداود ،مدير
الجامعة ،عىل التعاون بني الجانبني
يف مجاالت النرش واألبحاث ،ورعاية
وتنظيــم الفعاليــات ذات العالقة،
وكذلك تبــادل البيانات واملعلومات
ذات العالقــة ،وتبــادل الخربات
والكفاءات يف مجال نشــاط املركز،
والتعاون يف تنفيذ املبادرات املشرتكة
وفق املستهدفات املقررة ،باإلضافة
إىل فعاليــات علمية مشــركة من
خالل حلقات النقــاش ،والندوات،
وورش علميــة والتأليف واألبحاث
والدراسات العلمية.

الداود خالل اسقبال األمير عادلة

جزء هاما من تاريخ المملكة..
«الداود» :المركز يوثق ً
ونرحب بكل الجهات التي ترغب في التعاون مع الجامعة
وتحدثت سمو األمرية عادلة بنت
عبدالله ،بهذه املناســبة ،مؤكدة عىل
أن جامعة القصيم تعد بيئة متميزة
ومناسبة ومحفزة للبحث والتعليم،
وقالت سموها« :أســعدني جدا ً ما
وصلت إليه الجامعة من مســتوى
أكاديمي متميز ،ولهذا الســبب نحن
فخورون يف مركز توثيق سرية امللك
عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله –
بأن يكــون أول تعاون أكاديمي مع
الجامعات هو التعــاون مع جامعة
القصيم ،وبإذن الله ســوف تكون
هناك منافع متبادلة لتحقيق األهداف
املشرتكة».
من جانبــه ،عرب معــايل مدير
الجامعة عن ســعادته بــأن تكون
جامعة القصيــم هي الجامعة األوىل
التي توقع مذكرة تعاون مع املركز،
مؤكــدًا أن الجامعة تترشف بتوقيع

هــذه االتفاقية مبينًا أنها ســوف
تنعكــس بــإذن الله عىل أســاتذة
وطلبــة الجامعة من خالل التعريف
بمحتويات املركز وما يشتمل عليه،
حيث يمثــل جزء هاما مــن تاريخ
اململكة وبإذن اللــه يكون للجامعة
دور واضــح يف توثيق ســرة امللك
عبدالله –رحمه الله–.
وأوضــح «الــداود» أن هــذه
االتفاقية تعد جــزء من الدور الذي
تقوم به الجامعة يف خدمة املجتمع،
مؤكدًا أن الجامعة تسعد بالتعاون مع
املجتمع بجميع مؤسساته وقطاعاته،
قائال :نحن بحاجة إىل تعريف طالبنا
عىل األعمال التي يقــوم بها املركز،
والتي ســوف تنعكس عىل أساتذة
الجامعة» ،وأردف« :وبهذه املناسبة
نرحب بــكل الجهــات التي ترغب
بالتعاون مــع جامعة القصيم وذلك

انطالقا من مسؤولياتها الكثرية نحو
خدمة املجتمع يف كافة املجاالت».
من جهته ،أوضح وكيل الجامعة
للدراســات العليا والبحــث العلمي
الدكتــور أحمد الرتكــي ،أن وجود
مركــز علمي وبحثــي متخصص يف
توثيق سرية رجل من عظماء التاريخ
وأصفيــاء امللوك املتمثل بشــخصية
امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
رحمه الله من األهمية القصوى ،وذلك
لحفظ ســرته وأعمالــه املتنوعة يف
العطاء والبناء والتطوير يف كل نواحي
الحياة عرب عقود من الزمن ،مشريًا إىل
أن مركز توثيق ســرة امللك عبدالله
بن عبدالعزيز بما يملكه من إمكاناته
اإلدارية والعلميــة هو خري من يقوم
بهذه املهمة عىل نحــو أكاديمي وفق
األصول العلمية والبحثية.
بعد ذلــك تحدث عميــد عمادة

البحــث العلمي الدكتــور منصور
الرشيدة ،مؤكدًا أن رســالة الجامعة
تقوم عىل ثــاث ركائز وهي :التعليم
والبحــث العلمي وخدمــة املجتمع،
ونظرا ً ملا يحظى به قطاع التعليم من
دعم كبري من لدن حكومتنا الرشيدة،
فقد أصبحت الجامعة متميزة وطنيا ً
وذلك بحصولها عىل االعتماد املؤسيس
كثالث جامعة وثاني جامعة حكومية
من حيــث الربامج املعتمــدة وطنيا
ودوليــا ،ومن هــذا املنطلق رحبت
الجامعة ،وبتوجيــه من معايل مدير
الجامعة ومتابعة من وكيل الجامعة
للدراســات العليا والبحــث العلمي
بالرشاكة البحثية والعلمية مع مركز
توثيق سرية امللك عبدالله بن عبدالعزيز
 رحمــه الله -الــذي يعترب مصدرامعلوماتيا ومركز أبحاث ودراســات
علمية وتاريخية ،يسهم يف توثيق حياة
امللك عبدالله وإبرازها ،ويشــمل ذلك
سريته الشخصية والعملية ،والتعريف
بقيمه ومبادئه وأولوياته واهتماماته
وتوثيق جميع أعماله وإنجازاته عىل
جميع األصعدة.

صورة جماعية عقب التوقيع
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«آل الشيخ» :يشكر القيادة الرشيدة على اعتماد نظام الجامعات الجديد
أعرب معايل وزير التعليم الدكتور
حمد بن محمد آل الشيخ عن بالغ شكره
وعظيم عرفانه ملقــام خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود وسمو ويل عهده األمني صاحب
الســمو امللكي األمري محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز –حفظهما الله -بمناسبة
اعتماد نظام الجامعات الجديد.
وقــال معايل يف ترصيــح لوكالة
األنباء الســعودية  :إن النظام الجديد
يحقق نقلة نوعية يف مسرية الجامعات
الســعودية عىل أســس من التمكني
والتميّــز والجودة ،واملســاهمة يف
تطوير العمليــة التعليمية والبحثية،
ورفع كفاءة اإلنفــاق ،وتنمية املوارد
املالية للجامعات ،والقدرات البرشية،
بما ينســجم مع رؤية اململكة ،2030

موضحا ً أن تطبيق النظام سيبدأ بشكل
تدريجي عىل ثــاث جامعات كمرحلة
أوىل ،ومنحها مدة انتقالية ملدة (سنة)
ابتدا ًء من تاريخ نفاذ مرشوع النظام.
وأضــاف أن النظــام الجديــد
يمتاز بتحقيق االســتقاللية املنضبطة
للجامعات وفق السياســة العامة التي
تقرها الدولة ،وإنشاء مجلس لشؤون
الجامعات بعضويــة عدد من الجهات
الحكوميــة وممثلــن عــن القطاع
الخــاص ،ومجلــس لألمنــاء يف كل
جامعة بما يسهم يف تحقيق الحوكمة،
ومجالس استشــارية دولية لتوسيع
قاعدة املشاركة يف اتخاذ القرار ،مشريا ً
إىل أن النظــام الجديد يتيح للجامعات
تفعيل مواردها الذاتية ،ويســمح لها
بإنشــاء األوقاف وتأسيس الرشكات،

وتمكينها مــن إقــرار تخصصاتها
وبرامجهــا ،واختيــار قياداتها عىل
أساس من الكفاءة ،وتجويد مخرجاتها
بما يستجيب الحتياجات سوق العمل،
إىل جانب خلق فــرص وظيفية ألبناء
الوطن يف الجامعات عىل أســاس من
التنافسية.
وأشــار إىل أن النظــام الجديد
سيســمح بافتتاح فــروع للجامعات
األجنبية داخــل اململكة وفق ضوابط
محددة؛ لزيادة التنافسية يف رفع كفاءة
منظومة التعليم الجامعي ،مؤكدا ً عزم
وزارة التعليم بدعم القيادة الرشــيدة
املســتمر للتعليم الجامعي يف تحقيق
مكاســب نوعية غري مسبوقة عىل عدة
مســتويات تعليمية وبحثية ،وتفعيل
دور الجامعــات يف خدمــة املجتمع

وتنميته.
يذكر أن معايل وزيــر التعليم قد
عقد يف األسبوع األول من تعيينه اللقاء
األول بمديــري الجامعات بتاريخ 30
1440 / 4 /هـــ ،بمدينة الرياض،
ووجه بتشــكيل لجنة مــن عدد من
مديــري الجامعــات ملراجعة وإعادة
صياغة مــروع نظــام الجامعات،
حيث عقدت اللجنة عــدة اجتماعات،
وتم فيهــا مراجعة النظــام ومواده
وأحكامــه ،وقدمت اللجنــة تصورا ً
متكامالً عن مرشوع النظام ،ثم تم عقد
اللقاء الثاني بــن معايل وزير التعليم
ومديري الجامعات يوم الســبت 16
1440 / 7 /هـــ يف مدينة جدة ،وتم
خالل االجتماع إعداد النظام يف صيغته
النهائية ،والرفع به للجهات املختصة.

آل الشيخ

«المرزوقي» :نظام الجامعات الجديد يسهم في تمكين القطاع
الجامعي ويعزز البحث واالبتكار
رفع معــايل نائب وزيــر التعليم
للجامعات والبحــث واالبتكار الدكتور
حاتــم بن حســن املرزوقي ،شــكره
وتقديره ملقام خادم الحرمني الرشيفني
ولسمو ويل عهده األمني بمناسبة صدور
نظــام الجامعات الجديــد ،الذي يعد
امتدادا ً لدعم القيادة الرشــيدة للتعليم
الجامعي ومنســوبيه ،كما قدم معاليه
شــكره وتقديره ملعايل وزيــر التعليم
ملا قدمه من جهــد وحرص ومتابعة يف
تحقيق هــذا املنجز .وأوضح معاليه أن
النظام يتكون من  14فصالً ،ويشتمل
عىل  58مادة تحقــق التمكني للقطاع
الجامعي وتعزز البحث واالبتكار.
وأوضــح معاليــه يف ترصيح لـ
"واس" أن من أبرز مالمح ومكتسبات
النظام ،تطبيقه ملنطلقات وأهداف رؤية
اململكة ( )2030بمــا يف ذلك الهياكل
التنظيمية والصالحيات ومؤرشات األداء

يف املجاالت التعليمية والبحثية واإلدارية،
كما ســيمكن النظام الجديد الجامعات
من إقــرار برامجهــا األكاديمية وفق
االحتياجــات التنموية وفرص العمل يف
املنطقة التي تخدمها ،وتفعيل استثمار
املوارد الذاتيــة وإيجاد مصادر تمويل
جديدة ،والســماح للجامعات بتأسيس
الرشكات االستثمارية واألوقاف ،وإقرار
اللوائح املنظمــة للجمعيات والكرايس
البحثية ومراكز البحث واالبتكار وريادة
األعمال يف الجامعات.
وأفــاد معاليه أن مجلس شــؤون
الجامعات والذي يرأســه معايل وزير
التعليم ،يدخل يف عضويته كل من :وزارة
التعليم ،وزارة املاليــة ،وزارة الخدمة
املدنية ،وزارة االقتصــاد والتخطيط،
ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعية،
وهيئة تقويم التعليم والتدريب وعدد من
مديري الجامعات ،ســيقر السياسيات

واالسرتاتيجيات للتعليم الجامعي ،كما
سيقر عددا ً من اللوائح ،من بينها اللوائح
التنظيمية للجامعــات والكليات األهلية
وفروع الجامعــات األجنبية ،واللوائح
املالية واإلدارية ،وكذلك اعتماد إنشــاء
الكليات والعمــادات واملعاهد واملراكز
واألقسام العلمية يف الجامعات.
وأشــار إىل أن من أبرز مكتسبات
النظام ،إنشــاء مجلــس األمناء لكل
جامعة ،حيث يختــص املجلس بإقرار
رؤيــة الجامعة ورســالتها وأهدافها
وهيكلتها ودليلها التنظيمي ،عالوة عىل
إقرار القواعد التنفيذيــة للوائح املالية
واإلدارية ،وترشيح رئيس الجامعة.
وأكد أن النظام ســيتيح الفرصة
للجامعات النشاء الرشكات أو املشاركة
يف إنشــائها أو دخــول الجامعة فيها
رشيكا ً وفق ضوابط النظام ،وتعد هذه
الخطــوة تقدما ً متميــزا ً للجامعات يف

طريقة اســتثمارها وتنمية رأس املال،
مبينــا أن النظام يســتوعب التحوالت
والتطورات يف قطاع الجامعات والتعليم
العايل من خالل التنــوع يف عضويات
املجالس ،ويشمل ذلك :مشاركة ممثيل
الجهات الحكومية ،ومشــاركة القطاع
الخاص ،والخرباء واملختصني يف التعليم
الجامعي وكذلك الطالب والطالبات.
وذكر أن النظام يعترب نقطة تحول
نوعية يف اتاحــة الفرصة الفتتاح فروع
للجامعات األجنبية داخل اململكة لزيادة
التنافسية يف منظومة التعليم الجامعي
يف اململكة ،وخلق فرص تعليمية متنوعة
ومميــزة للراغبني يف االلتحــاق بتلك
الجامعات العاملية ،وسيطبق النظام عىل
ثالث جامعات يف مرحلته األوىل ،ومن ثم
يطبق عىل الجامعات األخرى تدريجياً،
وفق مــا تقتضيه املصلحــة وما يراه
مجلس شؤون الجامعات.

واختتــم معايل الدكتــور حاتم املرزوقي
ترصيحــه بالتهنئتــه ملنســوبي الجامعات
بمناسبة صدور نظام الجامعات الذي يعد نقلة
تطويرية تســهم يف تمكني القطاع الجامعي
وتعزز من قيمة البحث واالبتكار.

المرزوقي

مدير الجامعة يرفع شكره للقيادة بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد

«الداود» :النظام الجديد يضمن تطبيق معايير الحوكمة والشفافية
ويمنح الجامعات استقاللية في اتخاذ القرار وتنفيذ المبادرات
رفع معايل مديــر الجامعة ،رئيس
لجنة مراجعة مرشوع نظام الجامعات
الجديد ،األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود ،بالغ شكره وتقديره ملقام
خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز ،ولسمو ويل عهده األمني
صاحب الســمو امللكي األمري محمد بن
ســلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله
– ،بمناســبة صدور نظام الجامعات
الجديد.
كما عرب معاليه عن شكره وتقديره
ملعايل وزير التعليــم الدكتور حمد بن

محمد آل الشيخ عىل اهتمامه بمرشوع
النظام منذ تسلمه قيادة الوزارة ،حيث
كان من ثمرات أول لقاء ملعاليه بمديري
الجامعــات أن أصدر قرارا ً بتشــكيل
لجنة ضمت عددا ً من مديري الجامعات
ملراجعة مــروع نظــام الجامعات،
وضمان توافقه مــع أهداف ومبادرات
مرشوع رؤيــة ( ،)2030وقد أثمرت
أعمال تلك اللجنة عن إضافة وتعديل ما
تضمنه النظام من مواد وأحكام ،مشريًا
إىل أن متابعة معــايل الوزير وإرشافه
املبارش عىل أعمال اللجنة وكذلك متابعته

مع الجهات العليــا املختصة ومجلس
الشــورى ،كان لها األثــر الكبري يف أن
يظهر النظام بشكل يتسق مع تطلعات
القيادة الرشــيدة ويحقــق طموحات
منســوبي الجامعات وآمال الشــعب
السعودي تجاه هذا النوع من التعليم.
وأضاف الداود ،أن النظام الجديد
جــاء مواكبًا ألهــداف رؤيــة اململكة
( )2030التــي تضع ضمــن أهدافها
وصول خمس جامعات ســعودية إىل
مصاف أفضل مئتــي جامعة دولية يف
العام 2030م ،مؤكدًا عىل أهمية الدور

املناط بالجامعات يف تحقيق مستهدفات
الرؤية وقيــادة التغيري واالنطالق نحو
املســتقبل ،وأنها الذراع األهم يف تحقيق
أهداف برنامج (تنمية القدرات البرشية)
الذي يعد أحد الربامج التنفيذية الحيوية
يف مرشوع الرؤية ،مشريا ً إىل أن النظام
الجديد يضمن تطبيق معايري الحوكمة
والشفافية ،ويمنح الجامعات استقاللية
يف اتخاذ القــرار وتنفيــذ املبادرات،
واســتقطاب الكفاءات املتميزة ،إضافة
إىل أنه يتيــح للجامعات مصادر تمويل
مختلفة ومتجددة.

الداود

أخبار الجامعة 05

العدد  13 | 100ربيع األول  10 | 1441نوفمبر 2019
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

إدارة الصيانة والخدمات تُ دشن المرحلة الخامسة من مبادرة
«أرض القصيم خضراء»
دشــنت اإلدارة العامــة
للصيانــة والخدمات بالجامعة،
بالتعــاون مــع فــرع وزارة
البيئة واملياه والزراعة بمنطقة
القصيم ،املرحلة الخامســة من
املبادرة التــي أطلقها صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود بن
عبد العزيز أمــر املنطقة تحت
شعار «أرض القصيم خرضاء»،
وذلك باملدخــل الرئيس باملدينة
الجامعية ،برعاية معايل األستاذ
الدكتور عبــد الرحمن بن حمد
الداود ،مدير الجامعة.
وتم تدشــن هذه املرحلة،
بحضور وكيل الجامعة الدكتور
محمــد الســعوي ،واملهندس
ســلمان بن جار الله الصوينع
مديــر عام فرع البيئــة واملياه
والزراعــة بالقصيــم ،ووكيل
الجامعــة للشــؤون التعليمية
الدكتور محمد العضيب ،ووكيل
الجامعــة للدراســات العليا
والبحث العلمي األستاذ الدكتور
أحمد الرتكــي ،ووكيل الجامعة
للتخطيــط والتطوير والجودة
األستاذ الدكتور خالد الحربي،
وعــدد من منســوبي الجامعة
والطالب.
وقال املهنــدس صالح بن
عبد اللــه الضالع املرشف العام
عىل الصيانة والخدمات ،خالل
كلمته عقب تدشــن الحملة :إن
هذه املرحلة تستهدف زراعة 5
آالف شــتلة تم جلبها بالتعاون
مع وزارة البيئة ،حيث ســتتم
زراعة هذه الشتالت عىل مراحل
وفقا ملا تــم تجهيزه يف عدد من
املواقــع من مواقــف الطالب
وبعــض الشــوارع الداخلية
باملدينة الجامعية ،مشريًا إىل أن
العام املايض قد شهد زراعة أكثر

من  10آالف شــجرة متنوعة ما
بني نخيل وأشجار ظل وأشجار
حمضيات تمت زراعتها باملواقع
القريبة من الكليــات واملباني
املناســبة لزراعــة مثــل هذه
األشــجار .وأضاف «الضالع»:
إن إدارة الصيانــة والخدمات
وبدعم من معايل مدير الجامعة
ووكيــل الجامعة تحرص دائما
عىل زراعة أكرب عدد من األشجار
لجعل املدينة الجامعية خرضاء،
وتزيــن جنباتهــا وميادينها
وشوارعها لتكون واحة خرضاء،
مقدمً ا الشكر والتقدير ملنسوبي
فرع الوزارة ومنسوبي الجامعة
عىل حضورهم وتشجيعهم عىل
هذه املبادرة .مــن جهته ،أكد
املهندس ســلمان بن جار الله
الصوينع مدير عام فرع البيئة
واملياه والزراعــة بالقصيم ،أن
االســتعداد لهذه الحملة قد تم
بنا ًء عىل توجيهات ســمو أمري
املنطقة ،حيــث تم خالل األربع
مراحــل املاضيــة زراعة أكثر
من  300ألف شــجرة ،موضحً ا
أن هذه املرحلة الخامســة التي
تنطلق اليوم يف جامعة القصيم
تســتهدف زراعة حوايل 100
ألف شــتلة يف املنطقة ،مشــرًا
إىل أن جميع هذه الشــتالت –
ولله الحمد – تنتج من مشــاتل
فرع منطقــة القصيم .وأوضح
«الصوينــع» أن هــذه الحملة
تعمــل عــى زيادة مشــاركة
الطــاب والطالبــات لتنمية
ثقافة االهتمــام بالبيئة لديهم،
مشريًا إىل أن املنطقة قد شهدت
تأســيس لجنة للبيئة تعترب هي
األوىل عىل مستوى اململكة ،مبينًا
أن هذه التجربة قد تم تعميمها
وصدر بها أمر سامي بأن جميع
مجالس املناطــق تعمل عىل ما

أقامــت كلية اللغــة العربية
والدراسات االجتماعية بالجامعة،
لقــا ًء علميًا مع الدكتــور عبدالله
املســند أســتاذ املناخ يف قســم
الجغرافيــا بالجامعــة ،بعنوان
«رحلة املعراج ..تأمالت يف الرسعة
واملسافة» ،بقاعة املناقشات العلمية
بالكلية ،يــوم األربعــاء املوافق
1441/3/9هـــ ،وذلــك ضمن
برنامج اإلثراء العلمي بالجامعة.
حيث تحدث الدكتور عبدالله
املسند عن قصة املعراج من بوابة
مغايرة اختارهــا الدكتور ،وربما
ألول مرة تطرق من هذا الباب عرب
مخرجات علم الفلك ،إذ أثار سؤاال ً

عن الرسعة التي تمت رحلة املعراج،
وأجاب عىل هذا السؤال عرب سلسلة
من املعلومات الرقمية املصورة عن
ملكوت الله يف السماء ،والتي نقل
فيها الحضور إىل رحلة ســياحية
فضائية إيمانية يف ملكوت الله ،يف
محارضة وصفها الحارضون بأنها
تتحدث عن توحيد الربوبية قبل أن
تكون يف مجال علم الفلك.
وهدف اللقاء إىل دفع الحضور
إىل تفعيل عبــادة التأمل والتدبر
والتفكر يف خلق الله يف الســموات
عرب سلســلة من مخرجات العلم
الحديث املصورة واملوثقة بطريقة
مبتكرة وسهلة ومؤثرة يف الجمهور.

وكيل الجامعة يدشن المبادرة

عمل بالقصيم ،بتأســيس لجنة
مستقلة باسم لجنة البيئة.
بعــد ذلك ،تحــدث عضو
الهيئة التدريبية بقســم تقنية
التصنيع الغذائــي واملختربات
الكيميائية والباحث يف الشؤون
البيئة املهندس ســعود عبدالله
التويجري ،عن مــدى االهتمام
الــذي توليــه بالدنــا للبيئة
وتنميتهــا واملحافظــة عليها
واالســتدامة ،ممــا جعلها أحد
مرتكزات رؤية اململكة ،2030
لتشــكيل الوعي بمشاكل البيئة
وتثقيف عامــة الناس ،ملواجهة
التحدي الحقيقي يف ظل املشاكل
والتحديات البيئيــة املتزايدة،
والذي تتطلــب تضافر جهود
كبــرة لتحقيق هــذه الغاية،
مؤكدًا عىل أن الوعــي املتنامي
يف القضايــا البيئية يف مجتمعنا
يشــعرنا بالفخر ،واإلحساس
باملســؤولية بأهمية املحافظة
عىل البيئة وحمايتها ،وترســيخ

جانب من الحضور

مفهــوم التنميــة املســتدامة
وااللتزام بالقوانني والترشيعات
البيئية املعمول بها محليًا ،وهذه
ثمرة جهــود الجهات الحكومية

والجمعيــات البحثية والباحثني
يف مجــال البيئــة .ويف نهاية
الحفل كــرم وكيــل الجامعة
الدكتــور محمــد الســعوي،

املشاركني بالحملة ،وتم إطالق
قافلة توزيع املرحلة الخامســة
مــن مبــادرة «أرض القصيم
خرضاء».

لقاء علمي عن «رحلة المعراج ..تأمالت في السرعة والمسافة» في كلية
اللغة العربية بالجامعة

جانب من اللقاء
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أكد على أهمية تذليل كافة التحديات التي قد تواجه خدمة العمل التطوعي بالمنطقة

األمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية بين وزارة
العمل والتنمية االجتماعية وإمارة المنطقة لتأسيس
منصة للتطوع بإمارة المنطقة
    شهد صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيم ،بمكتبــه بديوان اإلمارة
بمدينــة بريدة ،توقيــع اتفاقية
رشاكة بــن وزارة العمل والتنمية
االجتماعيــة وإمــارة املنطقة.
وتهــدف االتفاقية إىل تأســيس
منصة للتطوع بإمــارة املنطقة
والتي تعترب الثانية عىل مســتوى
اململكة بعد منطقة مكة املكرمة.
حرض توقيع االتفاقية معايل
وكيــل وزارة العمــل والتنمية
االجتماعيــة املهنــدس ماجــد
الغانمي ،ووكيل امــارة املنطقة
الدكتــور عبدالرحمــن الوزان،
ومدير إدارة التطوع مشــاعل ال
مبارك ،ومدير فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية
باملنطقة الدكتور فهد املطلق،ومســاعد مدير فرع
الوزارة باملنطقة هدى الزعاق.
ووقع االتفاقية من جانب وزارة العمل والتنمية
االجتماعية مدير إدارة التطوع مشــاعل آل مبارك،
ومن جانــب امارة املنطقة أمني عام رابطة التطوع
باملنطقة سفيان الربيش.
كما تهــدف االتفاقية إىل إيجاد منصة للتطوع
بإمارة املنطقة حســب املعيار الوطني السعودي
والتي تأتي ضمن مشــاريع مبادرة تمكني وتنظيم

العمل التطوعي ،ومتابعة مــؤرشات تفعيل العمل
التطوعي من خالل البوابة بعدد املتطوعني وفرص
العمل التطوعي وعدد الساعات التطوعية املقدمة.
بعد ذلك شاهد ســمو األمري فيصل بن مشعل
عرضا ً مرئيا ً عن بوابات العمل التطوعي وتشجيعه
باململكــة والذي يأتــي ضمن برنامــج التحول
الوطني،الذي اشــتمل عىل مبــادرة بناء منظومة
للمشاركة التطوعية ،وبناء ثقافة ومحفزات العمل
التطوعي،وتنظيم وتمكني العمل التطوعي ،باإلضافة
إىل مؤرشات العمل التطوعي والتي وصلت من عام

 2019من  120ألف متطوع إىل
 300ألف متطوع ,وعدد الفرص
التطوعيــة وصلت إىل 112,000
الف فرصة تطوعية.
وبارك ســمو أمري منطقة
القصيم توقيع اتفاقية تأســيس
منصة للتطــوع باملنطقة،مؤكدا ً
عىل أهمية تيســر وتذليل كافة
التحديات يف ســبيل تأســيس
العمل بمهنية عالية خدمة ألبناء
املنطقة ،مع تفعيل وتذليل كافة
التحديات التــي قد تواجه خدمة
العمــل التطوعي ،مؤكــدا ً عىل
أهمية االلتزام باملعايري واألنظمة
التي تنظم عمليــات ارشاك أبناء
هذه املنطقــة مــن املتطوعني
واملتطوعــات ،تحقيقا لتطلعات
حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز وسمو ويل عهده األمني
ـ حفظهما الله ـ والتي تســعى دائمــا ً لتحقيق
ونرش ثقافة العمــل التطوعي ،مشــيدا ً بالجهود
التي تبذلها رابطة التطوع عرب مشاركة  45فريقا ً
من أبناء املنطقة ,مقدما ً شــكره لــوزارة العمل
والتنمية االجتماعية،ولوكيل امارة املنطقة الدكتور
عبدالرحمن الوزان وكافــة فريق العمل بالرابطة،
ســائالً املوىل عز وجل أن يبارك بالجهود وان يوفق
الجميع لكل خري.

تحصين أكثر من  13ألف شخص ضد
اإلنفلونزا الموسمية بالقصيم

اســتطاعت الفرق الطبية التابعة للتجمع الصحي بمنطقة
القصيم من تحصني  13248مواطنــا ً ومقيماً ،ضد اإلنفلونزا
املوسمية.
وحرص التجمــع الصحي باملنطقة ،عــى اختيار الوقت
املناسب يف الوصول للمستهدفني ،حيث زار  57جامعا ً متوزعة
بأنحاء املنطقة وذلك بعد صالة الجمعة مبارشة ،لتشهد الحملة
تفاعالً وتحقق مؤرشات إيجابية يف أعداد املستفيدين.
وأكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور
سلطان بن سعود الشــايع ،أن اإلدارات املعنية بالحملة أعدت
خطة وقائية مســبقة للحملــة يف أســبوعها الثاني حيث تم
تهيئة الفــرق الطبية ودعمهم باللقاحــات الالزمة  ،للوصول
إىل املســتهدفني وتقديم التحصينات الالزمــة لهم للوقاية من
االنفلونزا املوسمية.
وأضاف الدكتور الشايع أن الحملة كانت تزامنا مع خروج
املصلني بعد أدائهم صالة الجمعة ،وهو توقيت مناسب لضمان
وصول اكرب عدد من املستهدفني ،مشريا إىل أنه يتم توثيق جميع
بيانــات املواطنني واملقيمني الذين حصلــوا عىل التطعيم ،ليتم
إرسالها يف قاعدة البيانات الخاصة بالحملة .

أكد على أن ما رأيناه من إنجازات يؤكد قدرة شقائق الرجال على إنجاز األعمال بكل مهنية

أمير منطقة القصيم يزور البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة
زار صاحــب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن ســعود
بــن عبدالعزيز أمري منطقــة القصيم،
مقر البلدية النســائية الفرعية بمدينة
بريدة بحضور أمــن املنطقة املهندس
محمــد املجيل،ووكيــل امــن املنطقة
املهنــدس عبداللطيف الخطيب،ورئيس
املجلس البلــدي بمدينة بريــدة خالد
الخرض،ورئيسة البلدية الفرعية النسائية
أمرية الرصيخ،ومنسوبات البلدية.
ودشن ســموه فور
وصولــه برنامج األمرية
عبري املنديــل االثرائي
ملنسوبات القطاع البلدي
باملنطقة،مستمعا ً لرشح
مفصل من رئيسة البلدية
الفرعية النســائية أمرية
الرصيخ عــن الربنامج
والذي يقــدم من خالله
 28برنامجــا ً متنوعــا ً
تســاهم يف تفعيل الدور
التفاعيل للبلدية النسائية
مع كافة فئات املجتمع,
مبينــة لســموه عىل أن
الفئة املستهدفة للربنامج
هي منســوبات القطاع
البلدي وقياديات القطاع

الحكومــي واألهيل والفــرق التطوعية
واملراقبات الصحيات وسيدات املجتمع,
باإلضافة إىل خطة برنامج التوطني التي
اطلقتها امانة املنطقة عرب توظيف 416
موظف عىل عقود التشــغيل والصيانة
وتمكينهم من مزاولــة مهامهم ,مقدمة
شكرها وتقديرها لســمو أمري منطقة
القصيم ولسمو األمرية عبري املنديل عىل
كل دعم وتشــجيع لكل االعمال الخادمة
للمنطقة وأبناءها.

  عقب ذلك تفقد سموه سري العمل يف
األقسام الرئيسية للبلدية،وشاهد عرضا ً
مرئيا ً يحكي األنشــطة والخدمات التي
تقدمها البلدية الفرعية النسائية بمدينة
بريدة ،تال ذلك شاهد سموه عرضا ً مرئيا ً
عن الخدمات التي تقدمها البلدية الفرعية
النســائية بمدينة بريدة ،والتي اشتملت
عىل تنظيم العمل الرقابي من خالل 170
زيارة ورصد  60مخالفة ومصادرة 160
كيلو من األغذية الغري صالحة لالستهالك

االدمي شهرياً ,ومتابعة صالونات التزيني
واألســواق واملحالت والنوادي واملطابخ
واملشاغل والحدائق املخصصة للسيدات.
وأشاد صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن
عبدالعزيز أمري منطقــة القصيم بهذه
النقلة النوعية يف تقديم الخدمات وتوجيه
االهتمام واسنادها إىل العنرص النسائي
يف القطاع البلــدي بمدينة بريدة منوها ً
بما تقدمه حكومة سيدي خادم الحرمني

الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز
وســمو ويل عهده األمني ـ حفظهما الله
ـ من دعم وعطــاء للقطاع البلدي لبذل
كل االعمال الخادمة ألبنــاء هذه البالد
املباركة ,مشــرا ً عىل أهمية تعميم هذه
األعمال املهنيــة واإلدارية لخدمة رشائح
كبرية من النشاطات النسائية عىل جميع
املحافظات لخدمة املستفيدات وأعمالهن
التنموية ,مؤكــدا ً أن ما رأيناه من انجاز
وأعمــال جميعها مرتبطــة بالعنرص
النســائي يؤكد القدرة
العالية لشقائق الرجال
عىل انجاز كافة األعمال
املناطة بهــن يف كافة
القطاعــات ,مقدمــا ً
شــكره ألمني املنطقة
ولكافــة منســوبي
األمانة ولرئيسة البلدية
النســائية الفرعيــة
أمــرة الرصيخ وكافة
منسوبات البلدية عىل ما
يبذل من جهود للرقي
بالخدمــات املقدمــة
للمواطنني واملواطنات،
ســائال ً املوىل عز وجل
أن يبارك بالجهود وأن
يوفقالجميعلكلخري   .
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بست لغات« ..الهالل األحمر» يبث رسائل
توعية ويبدأ بـ«ديربي القصيم»
بث فرع هيئــة الهالل األحمر
السعودي بمنطقة القصيم بالتعاون
مع مكتب الهيئــة العامة للرياضة
يف املنطقــة ،ممثــل يف إدارة مدينة
امللــك عبدالله الرياضية ،رســائل
ومواد توعوية قصــرة عرب تطبيق
«اسعفني» ،عىل الهواتف الذكية بـ6
لغات.
وتخدم هــذه الخطوة رشائح
املجتمع من املواطنــن واملقيمني،
وبواســطة هذا التطبيــق يرتبط
طالب الخدمة اإلســعافية مع غرفة
العمليات لطلــب الخدمات الطبية
الالزمة واستغالل الدقائق الذهبية
شعارنا يف ذلك «نسعى لنحييها».
وتم عــرض التطبيق يف مباراة
الديربــي التي أقيمــت بني نادي

غرفة القصيم
تصدر كتيب نظام
المرافعات الشرعية

أصــدرت اإلدارة القانونية
يف الغرفة التجاريــة الصناعية
بمنطقة القصيم ،كتيبا ً تفصيليا ً
ً
خاصا بنظام املرافعات الرشعية
لتسليط الضوء حول املرافعات
وأنظمتها .وأوضح مدير قانونية
غرفة القصيم فــراس بن خالد
اليحيى أن هــذه الخطوة تأتي
ضمن خطة اإلدارة لزيادة معدل
النمو املعريف لدى منتسبي الغرفة
من رجال املال واألعمال باألنظمة
القضائيــة والرشعية التي تهم
قطاعهــم وعملهم وتســهم يف
تبسيط املعلومة ،وتكوين مراجع
إثرائية علمية تمكنهم من سهولة
الحصول عىل األنظمة والقرارات
والخطوات التي تهمهم.
وبني أن الكتيب يضم 242
ماد ًة قانونيــة بنظام املرافعات
الرشعيــة ،وبرشح تفصييل لكل
ً
إضافة إىل توضيح اللوائح
مادة،
التنفيذيــة لنظــام املرافعات
الرشعية (1435هـــ) وتضم
أيضا ً  242ماد ًة قانونية مفصلة.
يذكــر أن غرفــة القصيم
تسعى إليضاح جميع املعلومات
العلميــة والعمليــة التي تهم
أصحــاب املنشــآت الصغرية
واملتوســطة من رجــال املال
واألعمال وجميع فئات ورشائح
املجتمع ،وسيكون هذا اإلصدار
ضمن املــواد املتاحة والخدمات
التي تقدمهــا الغرفة من خالل
التطبيق اإللكرتوني.

التعاون والرائد عىل اســتاد مدينة
امللــك عبدالله الرياضيــة بربيدة،
مســاء أمس األربعاء ،وفق املتحدث
الرســمي بهيئة الهــال األحمر

بمنطقة القصيم ،محمد بن عبدالله
الجعيثن.
يأتي هذا عرب الرشاكة املجتمعية
بني هيئة الهالل األحمر الســعودي

والهيئــة العامــة للرياضة لتعزيز
الرشاكة اإلنسانية بني الهيئتني التي
تهدف إىل توطيــد أوارص التعاون
املشرتك بينهما ورفع مستوى الوعي
والتثقيف الصحي يف مجال الخدمات
واإلســعافات الطارئــة والتدريب
والتأهيل عىل اإلسعافات األولية.
وتعزز هذه الرشاكة بالتوســع
يف العمل التطوعي واإلســعاف مع
القطاع الريايض بشــكل عام من
خالل التدريــب والتطوير ،وتقديم
الخدمات اإلســعافية لألنشــطة
الرياضية املختلفة ومنها بث الرسائل
التوعويــة الهادفة للهالل األحمر يف
املناسبات الرياضية للمساهمة بنرش
الوعي الثقــايف للجماهري الرياضية
بشكل عام.

المدير العام يفتتح ملتقى الوقاية
من المخدرات بتعليم القصيم
انطلقــت فعاليــات اليوم األول
مللتقــى الوقاية مــن املخدرات تحت
شعار “يدا بيد نحو مجتمع آمن من
املخدرات ” والــذي افتتحه مدير عام
االدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم
صالــح الجارس عرب الدائــرة املغلقة
وبحضور مساعد املدير العام للشؤون
التعليمية هيفاء اليوســف وعدد من
القيــادات التعليميــة بتنظيم إدارة
توجيه وإرشاد الطالبات والذي يقام
خالل الفــرة 1441 /3 /8_6هـ
عىل مــرح اإلدارة العامــة بمبنى
اإلدارات النسائية .
وأكد مديــر عام التعليم بمنطقة
القصيم صالح الجارس خالل امللتقى
بأن دولتنا اململكة العربية السعودية
تــويل اهتماما ً كبــرا ً بمكافحة آفة
املخدرات ،وهي تضع اســراتيجيات
وسياسلت ملواجهة التحديات املتوقعة
لتنامي هذه الظاهــرة ،ويظهر ذلك
جليــا ً يف دورها املؤثــر عىل مختلف
املستويات الدولية واملحلية من خالل
التعاون والتنســيق بــن الكيانات
واملؤسسات العاملة يف مجال مكافحة
املخدرات ،وذلك من أجل بناء مستقبل
واعد وجيل واع باملخاطر الناجمة عن
هذه اآلفة والعمل عىل تصديها” ،مشريا ً
إىل أن بالدنا مستهدفة بحرب رشسة
من قبل دول وجماعات تريد أن تفتك
بشــبابها ولحمتها االجتماعية ولذلك
فقد وجــب التوعية بهذه املخططات،
معربا ً عن تقديــره واعتزازه بالجهود
الكبرية التي تبذلهــا الجهات املكلفة
باملديرية العامــة ملكافحة املخدرات
لحماية الوطن وشبابه من أخطارها،
مؤكدا ً عــى أهمية تظافر الجهود بني
القطاعات كافة للوقوف يف وجه هذه
اآلفة التي تهدد املجتمع واســتقراره،
مقدما ً شــكره إلدارة توجيه وإرشاد
الطالبات والجهات املشــاركة يف هذا
اللقاء .وتضمن اللقاء عدة جلســات

بدأها مســاعد مدير الشؤون الوقائية
بمديريــة مكافحة املخــدرات خالد
الصقيهي ،تحدث فيها عن اسرتاتيجية
اململكــة يف مكافحة املخدرات وعرضا ً
توعويا ً عن أثار املخدرات ،مستعرضا ً
مدى تأثريهــا عىل الفــرد واألرسة
واملجتمــع ،مبينا ً الجهــود العظيمة
التي توليها قيادة هذه البالد املباركة
للقضاء عىل هــذه اآلفة الفتاكة .فيما
كان عنوان جلســة العمــل الثانية ”
مخاطر التواصل اإللكرتوني من واقع
الســجون ” تناولتها مديرة القســم
النسائي بسجن بريدة عبري السالمة،
اســتعرضت فيها أخطــار التواصل
اإللكرتوني وتوعية املجتمع بسلبياتها
وإيجابياتها وخطورة بعض الربامج
،ودور املجتمع واملوقف الســليم إزاء
خطرها.
واختتمت الجلســات بجلســة
العمل الثالثة “أساليب معاملة املربني
وعالقتها بانحراف األحداث” ناقشتها
رئيسة القسم النسائي عضوة الشؤون
الوقائية بمديريــة مكافحة املخدرات
فاطمة املزينــي متناولة دور األرسة
يف حماية األبناء وأعــراض التعاطي
والتعريــف باملواد املســببة لإلدمان
وأرضارها ،وسمات شخصية املدمن.
منســقة مرشوع “نــراس ”
بــإدارة توجيه وإرشــاد الطالبات

منى املهوس ذكــرت أن امللتقى يأتي
اســتمرارا ً لنرش الوعي بــن أفراد
املجتمع وحماية ألبنائنا من املخدرات
 ،مشــرة إىل أن إدارة تعليم القصيم
بالتعاون مع املديرية العامة ملكافحة
املخدرات عقــدت العديد من اللقاءات
واملحــارضات التوعوية اســتهدفت
جميع الطالبات ومنسوبات املدارس،
كما قدمت دورات تدريبية للمرشدات
الطالبيات وتنظيــم زيارات ملعرض
املديريــة العامة ملكافحــة املخدرات
للتثقيــف والتوعية ملواجهة املخدرات
بجميع أنواعها وغريهــا من الربامج
النوعيــة ،وذكــرت بأنــه بلغ عدد
املســتفيدات من برنامــج (نرباس)
 ١٠٤٩٠مستفيدة .
بعدها تجولت املساعدة التعليمية
والحــارضات باملعــرض املصاحب
للملتقــى والذي احتــوى عىل أركان
توعوية تثقيفية شــاركت فيه جميع
املــدارس التابعــة ملكاتــب التعليم
واملديرية العامــة ملكافحة املخدرات
وإدارة السجون بربيدة.
جدير ذكره أن امللتقى استهدف
يف يومــه األول مديرات ومنســوبات
اإلدارات النســائية ُ
،وخ ِصص اليوم
الثاني لقائدات املدارس بينما سيكون
اليوم الثالث للمرشدات الطالبيات يف
املدارس.

تعليم عنيزة يعقد االجتماع األول
للمجلس التعليمي بالمحافظة

عقــدت إدارة التعليــم
بمحافظــة عنيــزة ،صباح
الثالثاء املــايض ،االجتماع
األول للمجلــس التعليمــي
باملحافظــة لهــذا العــام
الدرايس ،وذلك بقاعة األستاذ
عبدالرحمن العليان يف مبنى
اإلدارة ،برئاسة سعادة مدير
تعليم عنيزة رئيس املجلس
األســتاذ محمد بن سليمان
الفريح ،وبحضــور أعضاء
املجلس ،حيث جرى مناقشة
العديد من املواضيع التي تهم
امليدان التعليمي.
ورحب ســعادة مدير
إدارة التعليم بعنيزة ،يف بداية
االجتمــاع ،بأعضاء املجلس

الجــدد وبالحضــور ،كما
قدم شــكره ألعضاء الدورة
الســابقة ،بعــد ذلك جرى
مناقشة املواضيع املدرجة عىل
جدول األعمال وأبرزها ،نقل
املعرفة واملبــادرات النوعية،
والئحــة تقويــم الطالــب
1441هـ ،ومنجزات الطفولة
املبكرة ،وأبرز املســتجدات
من أعمال اإلدارة .ويف ختام
االجتماع ،قدم الفريح جزيل
شكره للجميع عىل جهودهم
الكبــرة املبذولــة لخدمة
امليدان التعليمي ،مؤكدا عىل
أهمية تحقيق املجلس أهدافه
الوزارية وتطلعاته.

مدني البكيرية يناقش
االستعدادات لموسم األمطار

تــرأس وكيل محافظة البكريية األســتاذ نــادر الدورسي
االجتماع الدوري للجنة الفرعيــة للدفاع املدني بحضور أعضاء
اللجنة.
واستعرض االجتماع جدول أعمال اللجنة الفرعية ،كما ناقش
تنفيذ التوصيات السابقة ومخاطر السيول واألمطار ومدى توفري
اشرتاطات ووسائل السالمة والوقاية من الحريق داخل املنشآت
الحكومية ورفع درجة الوعي ملنسوبي تلك الجهات.
ويف نهاية االجتماع قدّم الدورسي شكره لجميع األعضاء عىل
حضورهم ،مؤكــدا ً رضورة تنفيذ التوصيات والعمل عىل تذليلها
وتنســيق الجهات ذات العالقة يف تنفيذ التدابري واإلجراءات مع
الدفاع املدني باملحافظة يف حاالت الطوارئ لدرء أخطار األمطار
والسيول.
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الجامعة تنظم المؤتمر الدولي األول الستدامة الموارد
الطبيعية بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة بالمنطقة

الداود  :تحقيق االستدامة البيئية من
أهم مرتكزات الرؤية لرفع كفاءة إدارة
المخلفات والحد من التلوث
الحربي :الجامعات أولت المجاالت االقتصادية
أهمية كبيرة عالوة على تضمين مفاهيم

االستدامة بمقررات البرامج األكاديمية

أكد معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود ،مدير
الجامعة ،أن تحقيق االســتدامة
البيئية تعد من أهم مرتكزات رؤية
اململكة  ،2030وذلك لرفع كفاءة
إدارة املخلفات والحد من التلوث،
حيــث إن اململكة بوصفها عضوا
فاعال يف املنظومة الدولية وخاصة
يف مجموعة العرشين التي تسعى
لتحقيق األهداف األممية للتنمية
املستدامة ،مشــرًا إىل أن قضية
إدارة النفايــات ترتبط بعدد من
األهداف األممية ومنها الصناعة
واالبتكار والهياكل األساســية
واملــدن املســتدامة ،واإلنتــاج
واالستهالك املســتدام ،وكذلك
الحد من التغريات املناخية.
جــاء ذلــك خــال رعاية
معايل مدير الجامعــة ،للمؤتمر
الدويل األول الســتدامة املوارد
الطبيعيــة :اإلدارة املســتدامة
للنفايات الصلبة ،الذي انعقد عىل

مدى يومي الثالثــاء واألربعاء
املاضيــن ،والــذي نظمته كلية
الهندسة بالجامعة ومركز التنمية
املستدامة ،يف مقر البهو الرئيس
باملدينــة الجامعيــة للرجــال،
وللنساء يف مرسح كلية االقتصاد
واإلدارة ،بمشــاركة  36متحدثًا
لتغطية جميــع محاور وأهداف
هــذا اللقاء العلمــي الذي هدف
لبحث اإلجراءات الالزمة للتحوّ ل
إىل نظم مستدامة للغذاء.
وأضــاف "الــداود" أن
الجامعــة تســعى لتحقيــق
االستدامة عرب مراكزها وأبحاثها
وعلمائها ،من خــال منظومة
مــن التكامــل والتعــاون بني
وحداتها ،وبرامجهــا التعليمية
والبحثية ،مقدمً ا الشــكر لرعاة
املؤتمر وأمانــة منطقة القصيم،
وجميع القطاعات املساهمة داخل
الجامعة وخارجها.
كمــا افتتــح معــايل مدير

الداود خالل إلقاء كلمته

الجامعــة ،املعــرض املصاحب
للمؤتمر ،والذي شــارك فيه 6
جهات حكوميــة وخاصة ،منها
ركــن ألمانة منطقــة القصيم،
وركــن لكلية الهندســة ،وركن
ملركز التنمية املســتدامة ،وركن
لرشكة أســمنت املدينة ،ورشكة
مصنع آليــات النظافة املحدودة،
ورشكة الفهاد ،كما شهد مراسم
توقيع مذكرة تعــاون بني كلية
الهندســة بالجامعــة ،ورشكة
أسمنت املدينة.
مــن جهته ،تحــدث رئيس
اللجنة التنظيمية للمؤتمر األستاذ
الدكتور خالد باني الحربي وكيل
الجامعة للتخطيــط والتطوير
والجودة ،عن أهمية هذا املؤتمر
الذي جاء متناغما ً مع استشــعار
الجامعة لدورها االســراتيجي
بشــكل عام وباملنطقة
باململكة
ٍ
بشكل خاص ،وتجسيدا ً لتطلعات
ٍ
اململكة املنبثقة من رؤيتها ،2030

التي أولت املجــاالت االقتصادية
ومجاالت جودة الحيــاة أهمية
بالغــة ،مشــرًا إىل أن الجامعة
تبنت عددا من املناشط األكاديمية
تجسيدًا لهذا الدور ،من أهمها هذا
النوع من اللقاءات العلمية ،عالوة
عىل دعم البحــوث يف هذا املجال
وتضمــن مفاهيم االســتدامة
بمقررات الربامــج األكاديمية،
ومؤخرا ً إطالق مرشوع الجامعة
املستدامة الذي يرشف عليه معايل
مدير الجامعــة وبرعاية كريمة
من صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل بن
سعود بن عبدالعزيز أمري املنطقة
 حفظه الله.-وأضــاف "الحربــي" :أن
اللجنــة التنظيمية قــد عقدت
ً
أكثر مــن  12اجتماعــا ً
مطول
للتحضري للمؤتمر ،بينما تجاوزت
اجتماعــات اللجــان التنفيذية
األخرى أكثر من  30اجتماع عمل

الحربي خالل إلقاء كلمته

 19منها للجنة العلمية ،كما بلغت
ساعات عمل الفريق التحضريية
أكثر من  150ساعة عمل ،وضم
فريق العمل أكثر من  36عضواً،
وقد أسفر هذا العمل عن مشاركة
أكثر مــن  15دولــة بـ 168
مشــارك ،وتم تحكيم أكثر من
 120بحثا علميا.
وأوضح "الحربي" أن اللجنة
املنظمة والقائمني عىل هذا املؤتمر،
الذي يكرس لالســتدامة مفهوما
وبحثا ً مــن خالل املشــاركني
واملهتمني ،ارتأوا أن يتعدى املؤتمر
هذا ليكون مستداما ً حتى بطابعة
التنظيمي ،مُقدما ً الشكر والتقدير
لرشكاء للنجاح متمثلني بالرشيك
االسرتاتيجي رشكة أسمنت املدينة
والراعــي الفيض رشكــة الفهاد
والراعــي الداعم أمانــة منطقة
القصيــم ،والجهات املتعاونة مع
املؤتمر والتــي يأتي يف مقدمتها
وزارة البيئة وامليــاه والزراعة

ً
ممثلة بوكالة البيئة وفرع الوزارة
ً
باملنطقة ممثال بسعادة املهندس
سلمان الصوينع ،وكذلك اإلدارة
العامة للتعليــم باملنطقة ممثلة
بسعادة األســتاذ صالح الجارس
عىل تعاونهم البنــاء إلنجاح هذا
املؤتمر.
بعــد ذلــك تحــدث عميد
كلية الهندســة الدكتور مشــعل
بــن إبراهيم املشــيقح ،أن كلية
الهندســة بالجامعة تويل أهمية
كبرية ملوضوعات استدامة املوارد
الطبيعية لطبيعتها التخصصية،
لتكــون الكلية أحد أهــم أذرع
الجامعــة لتحقيق هــذا الغرض
الســامي بجانب الجهــات ذات
العالقــة التخصصية من الكليات
والوحدات األخــرى ومن أهمها
مركز التنمية املستدامة بالجامعة،
كرشيــك يف التنظيــم وحاضن
للمؤتمر مع الكليــة يف إقامة هذا
امللتقى الدويل النوعي.
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وأشار "املشــيقح" إىل أن
املؤتمــر يهــدف إىل بيان حجم
املوارد الطبيعيــة واالقتصادية
املهدرة وتقديــر الكلفة البيئية
للهدر ،وكذلــك بحث اإلجراءات
الالزمة للتحوّ ل إىل نظم مستدامة
للغذاء يقل فيها الفاقد ويتم فيها
خفض هدر الطعــام ،باإلضافة
إىل تحفيــز التكامل بني الرشكاء
من التخصصات املختلفة إلدارة
النفايــات بصورة مســتدامة،
ودراسة فرص تحفيز االستثمار
بمجال تطوير تقنيــات تدوير
النفايــات باململكة ،ودراســة
معوقــات االســتثمار يف مجال
الصناعــات التحويلية للنفايات،
وذلك مــن خالل عــدة محاور
يناقشــها املؤتمر وهــي :إدارة
فاعلة ،غــذاء مقــدر ومواطن
مســؤول ،واســتثمار جاذب
وطموح ،وفريق مرتابط لحماية
البيئة واستدامتها.
وســعى منظمو املؤتمر إىل
املســاهمة يف إعداد رؤية حول
اإلدارة املســتدامة للنفايــات
الصلبــة عىل املســتوى الوطني
والعاملــي ،من خالل مشــاركة
عدد من الخــراء واألكاديميني
واملختصني مــن  15دولة يف هذا
املجال ومناقشــة نتائج أحدث
الدراســات واألبحاث واألوراق
العلمية املتعلقة باإلدارة املستدامة
للنفايــات الصلبــة من خالل 6
جلسات عىل مدار يومي املؤتمر،
وذلك لخفض معدالت استهالك
الفرد باململكة العربية السعودية
لبعض السلع والخدمات ،والتي

تأتي ضمــن أعىل املعدالت عاملياً،
مما زاد من حجم النفايات الصلبة
املتولدة ،والحد من اســتنزاف
املــوارد الطبيعيــة وتدهورها
بسبب معدالت االستهالك العالية،
ونقل وتوطني التقنيات العاملية
الحديثة بمجال إدارة النفايات بما
يتوافق مع ظروف اململكة.
وأضاف عميد كلية الهندسة،
إىل أن املؤتمــر ســعى أيضا إىل
التصــدي للتحديات الناجمة من
النفايات والتي تعد مسؤولية كل
فرد من املجتمــع ،ورفع الوعي
املجتمعــي للمخاطــر الناجمة
مــن توليد النفايات ،وتشــجيع

املبادرات الهادفة لتحسني اإلدارة
املســتدامة للنفايــات ،وإتاحة
الفرصة لتبادل الخربات واملعارف
بني املتخصصني يف إدارة النفايات
والتنمية املستدامة.
ومن ثم ،ألقــى كلمة الرعاة
املدير التنفيذي ألســمنت املدينة
األســتاذ ماجد بن عبدالرحمن
العســيالن ،والتــي أكــد فيها
عىل وجود ماليــن األطنان من
املخلفــات البلدية التــي تقدر
بمليارات الرياالت ،والتي تحتوي
عىل مــواد عضوية وغري عضوية
مــن أطعمة ونِعم حبــا الله بها
هذا البلد املبــارك ومواد أخرى

كان باإلمــكان إعــادة تدويرها
وتحويلها إىل طاقة لتحقق قيمة
مضافة للوطن ،ولكن لألســف
ينتهي بها املطاف يف املرادم مما
يعد نوعا مــن أنواع الهدر وينايف
قيمنا وتعاليمنا اإلسالمية إضافة
إىل اآلثار البيئية السلبية الناتجة
عن ردم املخلفات يف باطن األرض
والتي يحتاج بعضها إىل أكثر من
 100سنة ليتحلل يف الطبيعة.
ونوه "العسيالن" إىل مخاطر
ترسب بعض املــواد الضارة من
تلك املخلفــات إىل الرتبة واملياه
الجوفية أو خطر نشوب الحرائق،
مشريًا إىل أن أغلب الدول األوربية

املتقدمــة مثل أملانيــا وهولندا
وبلجيــكا تبلغ كميــة املخلفات
التي توجه للمرادم صفر تقريبا،
حيــث ال يتــم ردم أي مخلفات
ويف حــال رضورة ذلك يتم دفع
رسوم عالية جدا ً عىل الردم للحد
من هــذه املمارســات وحماية
البيئة ،من خالل إحالل استخدام
الوقود البرتويل بالطاقة املتجددة
والوقود البــدي ،مُقدمً ا خالص
الشكر والتقدير لكافة الزمالء يف
جامعة القصيم والقائمني عىل هذا
املؤتمر ،لجهودهــم املباركة وملا
سيساهم فيه من تحقيق توجهات
حكومتنا الرشيدة من رفع الوعي

فيما يخص البيئة واالســتدامة
ودعم التنســيق بــن القطاعني
العام والخاص ،واملســاهمة يف
تحقيــق رؤية اململكــة 2030
لوضع اململكــة يف مصاف الدول
املتقدمة.
من جهته ،تحدث مدير مركز
التنمية املستدامة األستاذ إبراهيم
بن صالــح الربدي ،عــن رؤية
مركز التنمية املستدامة بالجامعة
لالســتدامة من خالل اتباع نهج
متوازن متكامــل لتحقيق تنمية
ٍ
عادلة بني املناطق واألجيال ،فكل
يأخــذ حقه وكل يقــوم بواجبه
باتجاه بيئته ومجتمعه واقتصاده
لتكتمل عناقيد االستدامة الثالثة،
وتعالــج االســتدامة موضوع
النفايات يف أبعادها املادية والفنية
واالجتماعية والتقنية واملعلوماتية
واملالية واالقتصادية.
وأوضح "الربدي" أن إدارة
النفايات ترتبط بعدد من األهداف
األممية وخاصة الهدف التاســع
وهو الصناعة واالبتكار والهياكل
األساســية ،والهــدف الحادي
عرش واملتعلق باملدن املســتدامة،
والهــدف الثاني عــر الخاص
باإلنتاج واالســتهالك املستدام،
والهدف الثالث عرش الذي يعنى
بالحــد من التغــرات املناخية،
واملؤمل من هذا املؤتمر الســعي
لتشخيص املشاكل بدقة ووضع
الحلول املناسبة عىل أيدي العلماء
والخرباء املجتمعــن ،وكلنا امل
أن تتحقق أهداف هــذا املؤتمر
وترتجم توصياته إىل مشــاريع
عملية نافعة.

أهم أهدافها تقليل اعتماد اململكة
عىل النفط واملحافظة عىل البيئة.
وتنص هــذه املذكــرة عىل
التعاون بــن الجانبني من خالل
املساهمة الفعَّ الة يف تحقيق رؤية
اململكــة  2030عــن طريق عقد
الندوات واملؤتمرات وورش العمل

للتوعيــة بمســتهدفات الرؤية
فيما يخــص التنمية والتطوير يف
مجاالت الصناعة ،واقرتاح وتنفيذ
مبادرات مجتمعية يف إطار محاور
الرؤيــة املختلفــة ،باإلضافة إىل
إجراء دراســات وأبحاث مشرتكة
تتعلق بتوفري الطاقة والحفاظ عىل

البيئة مــع الرتكيز عىل تطبيقاتها
يف صناعة اإلســمنت ومواد البناء
بشكل عام ،وكذلك اقرتاح برامج
تســاهم يف خدمة املجتمع ونرش
الوعي البيئــي وتطوير منتجات
جديدة صديقة للبيئة.
كما اشتملت بنود املذكرة كذلك

عىل االستعانة بالخرباء واملهندسني
املتميزيــن العاملــن بالرشكة
لعضوية الهيئة االستشارية للكلية
التــي تعنى بمراجعــة األهداف
الدراسية لربامج الكلية دوريا ً بما
يتوافق مع متطلبات سوق العمل،
باإلضافة إىل إتاحة الفرصة لطالب

الكلية للزيــارات امليدانية ملصانع
الرشكة بما يسهم يف إثراء معارفهم
الهندسية قبل التخرج ،وقبول عدد
من طالب الكلية ســنويا ً إلجراء
التدريــب الصيفي بالرشكة ،وأي
مجاالت تعاون مُســتجدة يراها
الطرفان.

المشيقح :المؤتمر يبحث اإلجراءات الالزمة

للتحول إلى نظم مستدامة للغذاء يقل فيها
الفاقد وينخفض هدر الطعام

الربدي :إدارة النفايات ترتبط بعدد من األهداف
األممية وخاصة الهدف التاسع "الصناعة
واالبتكار والهياكل األساسية"

الربدي

المشيقح

معالي مدير الجامعة يشهد توقيع مذكرة تعاون بين كلية الهندسة
وشركة أسمنت المدينة
شــهد معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود ،مدير
الجامعة ،الثالثاء املايض ،مذكرة
تعاون مشرتك بني الجامعة ممثلة
بكلية الهندســة ورشكة أسمنت
املدينة ،وذلك بالتزامن مع املؤتمر
الــدويل األول الســتدامة املوارد
الطبيعيــة "اإلدارة املســتدامة
للنفايــات الصلبة" ،الذي نظمته
الجامعة عىل مدى يومي الثالثاء
واألربعاء املاضيني بمشاركة 36
متحدثا.
وجاءت االتفاقية التي وقعها
الدكتور مشــعل بــن إبراهيم
املشــيقح ،عميد كلية الهندسة،
بمقــر البهو الرئيــس باملدينة
الجامعية ،مع املديــر التنفيذي
ألســمنت املدينة األســتاذ ماجد
بن عبدالرحمن العسيالن ،وذلك
بحضــور وكالء الجامعة ،وعدد
من منسوبي الجامعة يف املعرض
املصاحب للمؤتمر ،تماشــيا مع
ما تسعى إليه اململكة من برامج
اقتصادية وتنموية من خالل خطة
مرشوع التحول الوطني 2020
ورؤية اململكــة  2030والتي من
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الجلسات العلمية للمؤتمر تناقش أحدث الدراسات واألوراق العلمية في مجال اإلدارة
المستدامة للنفايات الصلبة
م .محمد المطيري ود .وليد الزامل :إدارة النفايات
البلدية الصلبة أحد التحديات التي تواجه إدارات المدن
الكبرى في المملكة العربية السعودية
اختتمــت جامعــة القصيم،
ممثلــة بكلية الهندســة ،األربعاء
املوافق 1441/3/9هـ ،الجلسات
العلميــة للمؤتمر الــدويل األول
الستدامة املوارد الطبيعية :اإلدارة
املســتدامة للنفايات الصلبة ،الذي
نظمتــه الكلية عىل مــدى يومني
باملدينة الجامعيــة ،وذلك برعاية
معايل األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود ،مديــر الجامعة،
وبمشــاركة  36متحدثًا يف جميع
محاور هذا اللقــاء العلمي الذي
يهدف لبحث اإلجــراءات الالزمة
للتحوّل إىل نظم مستدامة للنفايات
الصلبة ،حيث ناقشــت الجلسات
العلمية املتخصصة للمؤتمر عددا
من أحدث األوراق العلمية واألبحاث
والدراسات املتعلقة بكافة محاور
املؤتمر وكيفية االستفادة منها.
حيث قــدم املهندس محمد بن
مزحم املطريي ماجســتري تنفيذي
يف السياســات البلدية وتنمية املدن
بجامعة امللك سعود والدكتور وليد
بن سعد الزامل أستاذ مساعد بقسم
التخطيــط العمراني بجامعة امللك
سعود ،ورقة بحثية عن آليات ترشيد
االستهالك الغذائي لألرس السعودية
كمدخل إلدارة النفايات الغذائية يف
اململكة ،والتي ناقشت سعي الرؤية
الوطنية لتحســن البنية الحرضية
للمدن الســعودية واالرتقاء بجودة
الخدمات البلدية من خالل تطوير
سياسات اإلدارة والتحكم بالتنمية
العمرانية ،حيث تعد إدارة النفايات
البلديــة الصلبة أحــد التحديات
التي تواجــه إدارات املدن الكربى
يف اململكة العربية الســعودية ،وقد
أثرت التحــوالت االجتماعية والنمو
االقتصادي ،والسكاني خالل العقود
الثالث املاضية عىل أنماط االستهالك
الغذائي لألرس الســعودية ،وترافق
ذلك مع ارتفــاع يف حجم النفايات
املتولدة.
وكذلك تم عرض ورقة بحثية
عن اإلدارة الفعالــة للنفايات من
خالل تعزيز التغليف القابل إلعادة
االستخدام ،قدمها الدكتور أحمد بن
بابادر االستشاري يف رشكة األداء
املسؤول ( ،)SARPوالتي تحدث
خاللها أن النفايــات هي معضلة
قديمة للبيئــة واملجتمعات ،حيت
من الرضوري التعامل مع نفايات
التغليف كجزء من جميع النفايات،
حيث هدفت هذه الورقة إىل اقرتاح

طريقــة متكاملة لتقليــل كمية
نفايات التغليف من خالل تعزيز
التغليف القابل إلعادة االستخدام
يف املجتمعــات والصناعات ،وتم
تصميم إطار عمــل مفاهيمي من
خالل مراجعة األدبيات املناسبة.
وناقشت الجلســات العلمية
أيضا ورقة علمية بعنوان "منهج
اسرتاتيجي هرمي لفقدان األغذية
وإدارة النفايات لتحويل اململكة إىل
اقتصاد دائــري" ،قدمها الدكتور
نوح معاذ من كلية الهندسة جامعة
اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ،والذي
قال إن مفهــوم االقتصاد الحيوي
يف العقود األخرية هو اتجاه عاملي
ينطبق عىل نهج مناسب ومستدام
إلدارة النفايــات الصلبــة ،مــع
الرتكيز بشكل خاص عىل املكونات
العضوية والغذائية ،مشريًا إىل أن
الخسائر يف األغذية وإدارة النفايات
عىل الصعيد العاملي كانت مشكلة
تطــرح تحديات كبــرة للتنمية
املســتدامة يف العديد من البلدان،
وعىل وجه الخصــوص يف اململكة
العربية الســعودية ،وكان هناك
عدد كبري مــن العوامل االجتماعية
واالقتصادية مســؤولة بشــكل
كبري عن حجم هائل من الخسائر
الناتجــة عن األغذيــة والنفايات
( )FLWمما يشكل تحديًا لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة.
كما تــم اســتعراض ورقة
بحثية بعنوان "التحليالت البيئية
واملالية لخيارات إدارة النفايات يف
املدينة املنــورة" ،عرضها الدكتور
عبد القادر أســتاذ مشارك بكلية
الهندســة يف الجامعة اإلســامية
باملدينة املنورة ،والتي تناول فيها
خيارات إدارة النفايات الصلبة التي
تتطلب تكامل املبادئ االقتصادية
والبيئية من أجــل اختيار أفضل
طريقة لــإدارة ،حيث حللت هذه
الدراســة كيفيــة إدارة النفايات
الصلبــة ( )MSWوتكوينهــا
وجمعها يف منطقة املدينة املنورة ،
باعتبارها واحدة من أكرب املدن يف
اململكة العربية الســعودية بهدف
إيجاد طريقة إدارة بأقل تكلفة.
وقدم كل مــن الدكتور محمد
شارق األســتاذ املســاعد بقسم
الهندســة املدنية بكلية الهندسة
والتكنولوجيــا جامعــة أليغــرا

مســلم ،أليغاره ،يف الهند وأرشاي
ساكســينا طالب ماجســتري يف
قســم الهندســة املدنية باملعهد
الهندي للتكنولوجيا غانديناجار،
وساروش سليمان طالب جامعي،
يف قســم الهندســة املدنية ،من
كلية الهندســة والتكنولوجيا يف
جامعة هانوفــر ،ورقة بحثية عن
الخواص امليكانيكية املعتمدة عىل
العمر للخرسانة التجميعية املعاد
تدويرها املحتوية عــى النفايات
الصناعية :حل نظيف ومســتدام،
أكدوا فيهــا عىل أن الخرســانة
أصبحت من املواد األكثر استهالكا
بعد املاء بســبب استخدامها عىل
نطاق واســع يف صناعــة البناء
والتشــييد عىل الصعيــد العاملي
وتقدر بحــوايل  25مليار طن من
الخرسانة تستخدم سنويا يف البناء،
ففي الهنــد بمفردها تولد -165
 175مليــون من هدم النفايات يف
السنة ،يذهب معظم هذه النفايات
إىل مدافن النفايات ويخلق مشاكل
يف التخلص منها ،ويمكن أن يؤدي
استخدام الركام املعاد تدويره يف
البناء الخرساني إىل توفري املوارد
الطبيعيــة ،ال يؤدي اســتخدام
النفايــات اإلجماليــة والصناعية
املعاد تدويرها يف البناء الخرساني
إىل حل مشاكل التخلص فحسب،
بل إنه يحل ً
أيضا املشكالت البيئية
املرتبطة بها.
وورقة علميــة بعنوان تقييم
الكفاءة االقتصاديــة لنظم إدارة
النفايات الصلبــة الكندية ،قدمها
الدكتور غالم كبري أســتاذ مساعد
يف هندسة النظم الصناعية بجامعة
ريجينا بكنــدا ،والدكتور كيلفن
تي دبليو نج أستاذ هندسة النظم
البيئية بجامعــة ريجينا يف كندا،
اللذين تحدثا عن اإلدارة املستدامة
واملتكاملــة للنفايــات الصلبــة
والتي أصبحــت قضية حرجة يف
املجتمعــات يف جميع أنحاء العالم
بســبب التحرض الرسيــع والنمو
السكاني ،وهدفت هذه الدراسة إىل
تقييم أداء أنظمة تحويل النفايات
غري الخطرة مع النظر يف املخرجات
االقتصاديــة والنفقــات واألرباح
وأحجــام األعمال لكل من خدمات
النفايات العامة والخاصة.
كما تــم اســتعراض ورقة
بعنوان الجوانب اإللزامية لإلدارة
املســتدامة للنفايــات يف منطقة

الرشق األوسط وشــمال إفريقيا،
قدمهــا عابر محمــد ،وصفوت
حميدات ،وعبد الله نصور ،ووسيم
شــعبان ،ومايكل نيلز ،وتناولت
إدارة النفايــات الصلبة ()SWM
كواحدة من التحديات الرئيســية
التي تواجــه البلدان النامية ،حيث
يعد توفري خدمــات كافية إلدارة
النفايات أم ًرا بالغ األهمية بســبب
التأثري املحتمل عىل الصحة العامة
والبيئة .مع وجود عدد من العقبات
الرئيسية التي تواجه إدارة النفايات
الصلبة البلديــة يف منطقة الرشق
األوسط وشــمال إفريقيا ،ومنها
النمو السكاني يف املراكز الحرضية،
واالفتقار إىل التخطيط ،واالفتقار
إىل التخلــص الســليم ،وخدمة
التجميــع املحدودة ،واســتخدام
التكنولوجيا غري املناسبة والتمويل
غري الكايف.
وقدم الدكتــور فيصل أحمد
أرسة أستاذ مساعد بكلية الهندسة
والعمــارة اإلســامية بجامعة أم
القــرى ،ورقة بعنــوان توصيف

النفايات الصلبــة يف مكة املكرمة،
قال فيها إنه تــم إجراء توصيف
للنفايات البلديــة الصلبة الحالية
يف مكــة املكرمــة ،لتقييم مدى
مالءمتها ملختلف تقنيات معالجة
النفايــات ،موضحــا أن هيمنة
اإلغراق املفتوح وغيــاب البيانات
املوثوقة بشــأن توليــد النفايات
وتوصيفها قد أوجدت وضعا صعبا
بالنسبة للهيئات املحلية الحرضية
املسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة
املتولــدة يف املدينــة ،وتم يف هذه
الدراســة تحليل عينات النفايات
البلدية الصلبة التي تم جمعها من
شــوارع مواقع مختلفة يف أوقات
مختلفة عىل مدار الســنة ملعرفة
خصائصهــا الفيزيائيــة ،والتي
أشارت الخصائص الفيزيائية لها
إىل أن النفايات البلدية الصلبة غنية
باملواد القابلة للتحلل البيولوجي يف
شكل -كمتوســط معدالت -املواد
العضوية بنسبة  ،٪47والبالستيك
 ،٪ 25والورق والكرتون بنســبة
 ،٪20واملعــادن بنســبة ،٪4
والزجاج بنسبة  ،٪2واملنسوجات
من  ،٪1والخشب .٪1

وكذلك دراســة عن خصائص
النفايــات املنزلية بمدينــة بريدة:
املدخل األول لإلدارة الجيدة للنفايات،
لألســتاذ إبراهيم بن صالح الربدي
مدير مركز التنمية املستدامة بجامعة
القصيــم ،والدكتور عــادل الطيب
عبدالنور أســتاذ مساعد بقسم إنتاج
النبات بكلية الزراعة والطب البيطري
بجامعــة القصيم ،والتي ناقشــت
النفايات املنزلية الصلبة التي تختلف
يف خصائصها ومكوناتها وفق ظروف
عديده منها عدد أفراد األرسة وطبيعة
االســتهالك وحجم املنزل ومستوي
الدخــل وخلصــت إىل تحديد بصمة
للنفايات.
وتم عــرض ورقة عــن تقييم
إمكانات الزيوليــت الطبيعي والفحم
الحيوي يف التحويــل الحيوي للجزء
العضــوي من النفايــات الصلبة إىل
األســمدة العضوية ،وتناول البحث
تقييــم إضافة الزيوليــت الطبيعي
املوجود يف اململكة العربية الســعودية
ونفايات فضالت الحشــائش والفحم
الحيــوي ( 10و )٪15إىل نفايــات
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د .عابر محمد :النمو السكاني والتمويل واالفتقار إلى
التخطيط أهم عقبات إدارة النفايات الصلبة في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
د .فيصل أسرة :غياب البيانات الموثوقة بشأن النفايات
أوجدت وضعا صعبا بالنسبة للهيئات المحلية الحضرية
المسؤولة
الطعام بغرض إنتاج الســماد ،وتم
تقييم جودة السماد من حيث مؤرشات
الثبــات النموذجية مثــل محتويات
الرطوبــة وتدهور املــواد العضوية
والتغري يف إجمايل الكربون واالختالف
يف مكونــات النيرتوجــن ،وأظهرت
النتائــج أن كال التعديلني كان لهما
تأثري إيجابي عىل سماد نفايات الطعام
من حيث جميع معايري النضج.
وقدم كل مــن رضوان املرصي
أســتاذ الهندســة بجامعة القصيم،
وحسني حيدر أســتاذ مساعد بكلية
الهندســة جامعة القصيم ،ومحمد
رعد ،وعابر محمد من كلية الهندسة
امليكانيكية والكهربية يف جامعة البعث
بسوريا ،ورقة علمية عن تقييم نظام
هجــن للطاقة الشمســية الحرارية
والكتلــة الحيوية كمصــدر للتزويد
باملاء الساخن يف ظل ارتفاع استهالك
الطاقة الكهربائيــة للفرد يف اململكة
العربية السعودية من  6.11ميجاوات
يف عــام  2004إىل  9.41ميجاوات يف
عام .2014
كما تم اســتعراض ورقة بحثية
عن إنتاج الكربون املنشط القائم عىل
الحمأة :دراسة التوصيف والتحسني
واالمتصاص ،قدمهــا كال من محمد
داود ،ومحمد املالك من قسم الهندسة
املدنيــة والبيئية بجامعــة امللك فهد
للبرتول واملعادن ،وناقشــت الورقة
استخدام حمأة الرصف الصحي إلنتاج
الكربون املنشــط باستخدام طريقة
التنشــيط الكيميائي مــع العوامل
الكيميائيــة املختلفة التي تشــمل،
كلوريد الزنك ،هيدروكسيد البوتاسيوم
وحمض الفوسفوريك.
وكذلــك ورقة عن اســتخدام
النفايات الصلبــة العضوية يف إنتاج
الكربون املنشط وتطبيقه يف امتصاص
األصبــاغ واملعادن الثقيلــة ،قدمها
عبدالله با صالــح ,ومحمد املالك من
قسم الهندسة املدنية والبيئية بجامعة
امللك فهد للبرتول واملعادن ،وتناولت
الورقة مشــكلة إنتاج كميات كبرية
من النفايات الصلبة ( )MSWسنويًا،
حيث يتم إنتاج إجمايل نفايات صلبة
محلية تبلغ حــوايل  17مليون طن
مرتي ســنويًا ،تحتوي عىل عنرصين
رئيســيني؛ النفايات البالســتيكية
والعضوية ،وتمثل النفايات العضوية
حوايل  ،٪79وتشكل النفايات الغذائية
املصــدر الرئييس للجــزء العضوي،

واملمارسة الشــائعة إلدارة النفايات
الصلبــة العضوية هــي االحرتاق أو
اإللقــاء يف مواقع املكب مما يســبب
العديد من املشــكالت البيئية ،لذلك
يمكن أن يكون تحويلها إىل الكربون
املنشط بطريقة بديلة عملية.
ومــن خــال ورقــة املناهج
املستدامة الســتعادة الطاقة النظيفة
املتجددة من النفايــات الصلبة التي
قدمتها آروبا وقار املحارض يف قســم
الهندســة املدنية يف جامعة العاصمة
للعلوم والتكنولوجيا بإســام أباد،
واشتياق حسن أستاذ مساعد يف قسم
الهندســة املدنية بجامعة العاصمة
للعلوم والتكنولوجيا يف إســام أباد،
عن اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة
والحاجــة لتخفيف العــبء البيئي
الضار واملخاطر االجتماعية والصحية
املرتبطــة بها ،حيث يعــد الحد من
النفايات وإعادة تدويرها واسرتدادها
من املكونات الرئيسية لإلدارة املتكاملة
للنفايات الصلبة.
وورقــة بحثية عــن معالجة
املخلفات الصلبــة عن طريق التحلل
(الهضم) الالهوائي إلنتاج الســماد
العضوي والغاز الحيوي ،التي تحدثت
عــن أن النفايات الصلبــة املحلية
(البلديــة) كنفايــات الطعام وروث
املاشية وحمأة املجاري والتي تتطلب
إدارة مناســبة ومقبولــة بيئيا ً قبل
التخلــص النهائي منها ،فهي مصدر
رئييس لتلوث الهــواء واملاء ،ويمكننا
اســتثمار الطاقة املولدة كغاز حيوي
وإنتاج ســماد عايل الجــودة ، ،كان
الهدف من هذه الدراســة هو دراسة
جدوى إنتاج الغــاز الحيوي وامليثان
من فضالت الطعام وروث املاشية يف
التجربــة األوىل وىف الثانية هو إنتاج
الغاز الحيوي وامليثــان من الحمأة
وروث املاشية عن طريق نظام التحلل
(الهضــم) املشــرك يف ظل ظروف
مناخية معتدلة.
وتمت مناقشــة ورقة علمية عن
تأثري إعــادة تدوير خردة املطاط عىل
التنمية املستدامة وتحسني البيئة ،التي
أوضحت أن إدارة النفايات هي مصدر
قلق كبري يف تحســن البيئة والتنمية
املســتدامة ألي بلد ،ومــع ذلك ،فإن
منتقدي إدارة النفايات يتجهون نحو
أن إعادة التدوير قد ال يكون لها فائدة
تذكر عىل البيئة ،مشريين إىل أنه قد يتم
استخدام قدر من الطاقة يف الحصول

عىل املواد املراد إعــادة تدويرها أكثر
مما توفــره عملية إعادة التدوير ،عىل
الرغم من أن نفايات املطاط القديم ال
سيما اإلطارات القديمة (الخردة) بدأت
تظهر يف العديد من تيارات النفايات،
إال أن البيانات املتاحــة تُظهر األداء
البيئي املعقول إلعــادة التدوير فيما
يتعلق بالطلب عىل الطاقة ،واستنزاف
املــوارد الطبيعية ،ووجهــة النظر
االقتصادية.
وكذلــك تــم عرض دراســة
جيوفيزيائية عن تأثري مردم املعيصم
عىل املياه الجوفية لتطوير الخيارات
املتاحة لبناء غطائه الهنديس ،قدمها
تركي مســفر العبود أستاذ مشارك
بكلية الهندســة والعمارة اإلسالمية،
بقسم الهندســة املدنية ،يف جامعة أم
القرى ،الذي تحدث عىل أنه حفاظا عىل
البيئة وحمايــة املياه الجوفية وإلدارة
النفايــات ،تعتزم أمانــة العاصمة
املقدسة تغطية املردم القديم يف منطقة
املعيصم وإغالقه بغطاء هنديس يمنع
وصول مياه األمطار إىل باطن املردم،
واالختــاط بمكوناتــه ،والتأثري عىل
جودة املياه الجوفية يف الوديان القريبة
منه .وللحفاظ عــى البيئة الهوائية
تعتزم إنشاء شبكة لجمع الغاز والنظر
يف إمكانية االســتفادة منــه يف إنتاج
الطاقة .لذلك فــان هذا البحث يعنى
بدراسة تأثري املردم عىل املياه الجوفية
باملنطقة والتعــرف عىل مدى امتداد
رقعة التلوث يف الوديان القريبة منه.
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 6جهات تشارك بمعرض «المؤتمر الدولي األول الستدامة الموارد
الطبيعية» بالمدينة الجامعية
جــذب املعــرض املصاحب
للمؤتمر الدويل األول الســتدامة
املــوارد الطبيعية الــذي انطلق
يــوم الثالثــاء املــايض املوافق
8/3/1441هـــ باملدينــة
الجامعية ،أنظــار زوار املؤتمر
واملشــاركني به وطالب الجامعة
ومنسوبيها ،حيث استضاف أكثر
من  907زائر من طالب وأعضاء
هيئة تدريس ومهندسني وموظفني
يف القطاعــن الحكومي والخاص
عىل مدى يومني ،تجولوا عىل كافة
أركان املعرض ،الذي شاركت فيه
 6جهات مختلفــة تمثلت يف كلية
الهندسة بالجامعة ،وأمانة منطقة
القصيم ،ومركز التنمية املستدامة
بالجامعة ،ورشكة اإلسمنت الراعي
االســراتيجي للمؤتمر ،ورشكة
رشكة الفهــاد ،ورشكــة آليات
النظافة.
من جهتــه ،أوضح املرشف
عىل املعرض ،وكيل كلية الهندسة
بالجامعة الدكتور فواز الحربي،
أن املعــرض ،الذي اســتمر ملدة
يومني خالل فرتة انعقاد املؤتمر،
اســتقطب زواره مــن طــاب
الجامعــة واملتخصصني يف مجال
االستدامة والهندسة البيئية ،حيث
ركز املعرض عىل تجارب الجهات
الحكوميــة والرشكات الخاصة يف

مجال إعادة التدوير واالســتدامة
للموارد الطبيعية.
وأضــاف "الحربــي" :أن
املعــرض املصاحــب تضمن ٦
معارض تشــمل :جنــاح لكلية
الهندســة والذي يتضمن عرض
للمشــاريع الطالبيــة واألبحاث
العلمية ،ومعرض رشكة اإلسمنت
الراعــي االســراتيجي للمؤتمر
والذي يعــرض تجربة الرشكة يف
الحفــاظ عىل البيئة باســتخدام
الطاقــة البديلة ،وجنــاح مركز
االســتدامة بالجامعة الذي يبني
مبــادرات الجامعــة يف مجــال
االستدامة والحفاظ عىل املصادر
الطبيعية.
كما احتوى املعرض عىل جناح
ألمانة منطقــة القصيم الرشيك
الداعــم الــذي يعــرض تجربة
األمانة الحديثــة يف التخلص من
النفايات ،ومعرض رشكة الفهاد
الراعــي الفيض للمؤتمــر الذي
يعرض الحاويــات الحديثة التي
تقوم بضغــط وتحويل النفايات
إىل أسمدة يمكن االستفادة منها،
ومعرض رشكة آليــات النظافة
الذي يتــم خالله عرض تجربتهم
يف اســتخدام معدات حديثة لفرز
النفايات حســب نوعيــة مادة
الصنع.

أخبار الجامعة 13
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أمانة المجلس العلمي تدشن أنظمة إلكترونية لترقيات أعضاء هيئة
التدريس ورسوم المحكمين
دشــن معــايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الــداود ،مدير
الجامعة ،األربعاء قبل املايض ،ثالثة أنظمة
إلكرتونية جديــدة تابعة للمجلس العلمي
بالجامعة ،بحضور سعادة وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي األستاذ
الدكتور أحمد الرتكي ،وعميد عمادة تقنية
املعلومات الدكتور فهد املنصور.
حيث دشــن معاليه نظــام ترقيات
إلكرتونــي بالتعاون مع عمــادة تقنية
املعلومات ،والذي يختص بطلبات ترقيات
أعضاء هيئة التدريس ،وذلك ســعيا ً نحو
تطوير العمل ،وتحقيق أعىل مســتويات
الجــودة واإلنجــاز ،حيث اســتعرض
أمــن املجلس العلمي الدكتــور عبدالله
الغدوني ،النظــام اإللكرتوني للرتقيات
العلمية ومراحل ســر معامالت الرتقية
يف هذا النظام ،كما دشــن معاليه النظام
اإللكرتوني لرســوم املحكمــن لإلنتاج
العلمي ،بالتعاون مع وكالة الجامعة.

جانب من اجتماع األمانة

وقدم معايل مدير الجامعة شــكره
وتقديره ألمانة املجلس العلمي ومنسوبيه
عىل الجهود املبذولــة الخاصة بإجراءات
الرتقيــة ألعضاء هيئــة التدريس ،والتي

استفاد منها أكثر من  400عامل

تســهم يف ضبط وجــودة أعمال املجلس
العلمي .من جهته ،استعرض سعادة وكيل
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
يف اللقاء الدليل التنظيمي واإلجرائي ألمانة

املجلس العلمي ،حيث يشتمل الدليل عىل
التوصيف الوظيفي ألمانة املجلس العلمي
وسري املعامالت ونماذجها.
كما ستشهد أمانة املجلس العلمي يف

املرحلة القادمة تدشــن عددًا من األنظمة
اإللكرتونية الجديــدة وهي :نظام التفرغ
العلمي ،ونظام مكافــأة التميز العلمي،
ونظام التعيينات.

عمادة خدمة المجتمع تستهدف عمال النظافة بمدينة بريدة من خالل حملة «صحتك تهمنا»
أقامت الجامعة ،مُمثلة بعمادة خدمة
املجتمــع ،الثالثاء قبل املــايض ،الحملة
األوىل للتوعية الصحيــة والتثقيفية تحت
عنوان «صحتك تهمنا» ،والتي اســتهدفت
عمال النظافة بمدينة بريدة ،بمشــاركة
كلية العلــوم الطبية التطبيقية وكلية طب
األسنان ،حيث استفاد من خدمات الحملة
أكثر من  400مســتفيد من عمال النظافة
بربيدة.
من جهته ،أوضح وكيل عمادة خدمة
املجتمع الدكتور حمد الصقعبي ،أن الحملة
تسعى الستهداف العديد من فئات ورشائح
املجتمع وقد وجهت خدماتها يف هذه املرة
لعمال النظافة ،حيــث قدمت كلية العلوم
الطبية التطبيقية خدماتها يف قسم األشعة
لعدد من املســتفيدين بلغ ٢٨حالة ،كما
اكتشفت بوادر ملرض هشاشة عظام لدى

بعض األشــخاص بلغ عددهم  6حاالت،
فيما اســتفاد من خدمات قسم املختربات
 ٨٢زائــر ،كما تم اكتشــاف  10حاالت
تعاني من ارتفاع يف ضغط الدم ،و ٧حاالت
أخــرى تعاني من ارتفاع يف مســتوى
الســكر بالدم .وأضاف «الصقعبي»،
أن كليــة طب األســنان قد قدمت
خدماتها خالل الحملة لعدد  44من
املستفيدين ،وتم اكتشاف  38حالة
تعاني منالتهاب حاد بأنســجة
اللثــة حول العظــم ،و 20حالة
تعاني من انحســار اللثة ،إضافة
إىل  28حالة تآكل باألســنان ،كما
قام طالب الكليــة بتوعية وتثقيف
أكثــر من  ١٤٠شــخص من عمال
النظافــة بطرق الوقايــة من أمراض
األسنان وطرق العالج الواجب اتباعها.

 14كليات
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كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالبكيرية
تهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية

تعــد كليــة الصحــة العامة والمعلوماتية الصحية بالبكيرية إحــدى الكليات الحديثة التابعة لجامعة القصيــم ،كما تهدف كلية الصحة
العامــة والمعلوماتيــة الصحيــة إلــى إعــداد و تأهيــل كــوادر وطنيــة صحية ذات كفــاءة تعليميــة وتدريبيــة بحيث تكون تلــك الكوادر
قــادرة علــى اســتيعاب التطــورات المضطردة في العلــوم الطبية .وتعتبر الكلية مــن أوائل الكليات في المملكــة والتي تمنح درجة
البكالوريوس في (الصحة العامة ،اإلدارة الصحية ،المعلوماتية الصحية).

أهداف الكلية

رؤية الكلية
كلية متميزة وطنيا ً يف الصحة العامة واإلدارة واملعلوماتية
الصحية  ،داعمة للبحث التطبيقي  ،مؤهلة للكوادر البرشية
لتطوير الخدمات الصحية.

01العمل عىل توفري االكتفاء الذاتي لسوق العمل السعودي
بالكوادر الوطنية.

 02تنمية املعرفة الصحية لألفراد واملجتمعات بصفة عامة.

03املحافظة عىل السلوكيات الصحية وتحسني النتائج
الصحية.

رسالة الكلية
توفري برنامج تعليم صحي متطور ومعتمد  ،يقدم خدمات
بحثية استشارية يف مجال الصحة العامة واإلدارة واملعلوماتية
الصحية  ،يخدم متطلبات سوق العمل  ،ملتزما ً بالتطوير
واالستدامة

04تطوير وتعزيز املهارات لجميع األفراد العاملني يف
املجاالت الصحة العامة  ،والوبائيات  ،واملعلوماتية
الصحية  ،وإدارة الخدمات الصحية  ،والتأمني الصحي.

05استخدام التقنيات الحديثة و املناسبة لتحليل املشاكل
الصحية يف املجتمع.

وكيل الكلية للشؤون التعليمية
د.على بن حليفان الحربى
أستاذ المعلوماتية الصحية المشارك

عدد الطالب

136
طالب

79

إنجازات الكلية:
◌حصلت جميع برامج الكلية عيل دروع
الجامعة للجودة.
◌حصلت الكلية عىل درع الجامعة يف خدمة
املجتمع.
◌برنامج الصحة العامة أول برنامج معتمد
من املركز الوطني للتقويم و اإلعتماد عىل
مستوى اململكة.
◌إعتماد برنامج املاجستري يف الصحة العامة.
◌إعتماد برنامج املاجستري يف اإلدارة الصحية.

عميد الكلية
د .فهد بن محمد البجيدى
أستاذ اإلدارة الصحية المشارك

طالبة

◌إعتماد برنامج املاجستري يف املعلوماتية
الصحية.
◌مشاركة الكلية يف يوم املهنة الذي تنظمه
الجامعة.
◌تم االنتهاء من الخطة اإلسرتاتيجية للكلية
ضمن منظومة الخطة اإلسرتاتيجية
للجامعة.
◌تفعيل املوقع اإللكرتوني للكلية ليقدم
خدماته ملنسوبي الكلية ولكل من يرغب

اإلطالع عىل أنشطة الكلية وما تقدمة من
خدمة تعليمية لطالبها واإلطالع عىل أخبار
الكلية وما يستجد من معلومات أكاديمية
تهم كل مطلع عىل هذا املوقع .
◌برنامج التجسري يف تخصص (االدارة
الصحية) و تخصص (املعلوماتية الصحية)
حيث قامت الكلية بتدريس الربنامجني
للطالب و تخريج دفعات أمدت سوق العمل
بالكفاءات املطلوبة.

البرامج األكاديمية
 01بكالوريوس الصحة العامة
 02بكالوريوس اإلدارة الصحية
 03بكالوريوس املعلوماتية الصحية
 04دبلوم السكرتارية الطبية
 05دبلوم السجالت الطبية

كليات 15
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شركاء الكلية

01الجمعية األهلية للتوعية
الصحية (حياتنا)
02الجمعية السعودية لإلدارة
الصحية
03الجمعية السعودية للجودة
04جمعية الخدمات الصحية
بالقصيم
05الجمعية الخريية ملكافحة
التدخني بربيدة
06الجمعية السعودية الخريية
ملرىض الكبد (كبدك)

اإلنجازات البحثية

 01تم نرش عدد  313بحث ألقسام الكلية الثالث موزعة عىل النحو األتي:
 88بحث لقسم الصحة العامة
 154بحث لقسم اإلدارة الصحية
 71بحث لقسم املعلوماتية الصحية.
02عدد اإلستشهادات باألبحاث املنشورة يف الكلية كانت  1977موزعة عىل
النحو األتي:
 355لقسم الصحة العامة
 1140لقسم اإلدارة الصحية
 482لقسم املعلوماتية الصحية  .
03حصول الكلية عىل عدد  4مرشوعات من عمادة البحث العلمي بجامعة القصيم.
04حصول الكلية عىل عدد  3مرشوع من الخطة الوطنية بمدينة امللك عبد
العزيز لألبحاث العلمية.
 05حصول الكلية عىل جائزة التميز العلمي عىل مستوى الجامعة.

الجودة
المهام و األهداف:
01اإلرشاف عىل جمع البيانات واملعلومات بشكل مستمر عن أنشطة الجودة يف
الكلية.
 02املشاركة يف وضع النظم والنماذج املختلفة التي تستخدم لتقييم أنشطة الكلية.
 03متابعة تنفيذ أعمال التقويم الذاتي وامللف األكاديمي لجميع األقسام.
 04اإلرشاف عىل توعية الكلية بمتطلبات اإلعتماد املؤسيس والربامجي.
05متابعة تطبيقات نظم إدارة الجودة يف الكلية ومدى التزام اإلدارات بالعمل
بها.
06تقديم التوصيات واملقرتحات لتحسني وتطوير األداء اإلداري.
 07متابعة تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية للكلية.
 08متابعة األقسام يف تطوير خطط الربامج األكاديمية.

التعليم اإللكتروني ومصادر التعلم
المهام و األهداف:
01اإلرشاف اإلداري والفني عىل جميع الجوانب املختصة بشبكة
الحاسوب يف الكلية.
02إجراء ما يلزم من صيانة دورية وإعدادات خاصة بأجهزة
الحاسوب الخاصة بالكلية.
03تقديم الدعم الفني املناسب لهيئة التدريس والطالب واملوظفني
فيما يتعلق بمصادر التعلم.
04توفري مصادر معلومات متعددة ذات عالقة باإلحتياجات
التعليمية.
05التنسيق مع أقسام الكلية املختلفة لتحديد إحتياجاتهم املختلفة
من مصادر التعلم.
06اإلرشاف عىل نظام اإلعالنات اإللكرتونية عرب شاشات التلفاز يف
الكلية.
07تحديث بيانات الكلية باستمرار من خالل املوقع اإللكرتوني
الخاص بالكلية.

األنشطة الطالبية
شارك الطالب في الفعاليات التالية:
 01دورة عن الوجبات الرسيعة واثارها الصحية (التعليم العام)
 02دورة عن صحة الفم واالسنان (التعليم العام)
 03التوعية الصحية املدرسية (التعليم العام)
 04التوعية الصحية املدرسية (التعليم العام)
 05املعرض التوعوي (البكريية مول)
 06املعرض التوعوي مهرجان الرمان (الحديقة العامة بالشيحية)
 07املعرض التوعوي (نادي الحديثي لذوي االحتياجات الخاصة بالبكريية)
 08اليوم العاملي لإلعاقة (مركز التاهيل الشامل – البكريية)
 09ندوة عن قضايا التغذية والغذاء (التعليم العام)
 10ندوة عن الحوادث املرورية (التعليم العام)

المشاركات المحلية

 01دورة عن الوجبات الرسيعة واثارها الصحية (التعليم العام)
 02دورة عن التخلص االمن من نفايات الرعاية الصحية الخطرة (مستشفي الرس العام)
 03ندوة عن الصحة املهنية (الرشكة السعودية للكهرباء عنيزة)
 04دورة عن صحة الفم واالسنان (التعليم العام)
 05دورة عن صحة وسالمة االلبان (مصنع االلبان رياض الخربة)
 06ندوة عن مكافحة العدوي (مستشفي سليمان الحبيب –بريدة)
 07التوعية الصحية املدرسية (التعليم العام)
 08التوعية الصحية املدرسية (التعليم العام)
 09املعرض التوعوي (البكريية مول)
 10املعرض التوعوي مهرجان الرمان (الحديقة العامة بالشيحية)
 11املعرض التوعوي (نادي الحديثي لذوي االحتياجات الخاصة بالبكريية)
 12اليوم العاملي لإلعاقة (مركز التاهيل الشامل – البكريية)
 13ندوة عن قضايا التغذية والغذاء (التعليم العام)
 14ندوة عن الحوادث املرورية (التعليم العام)
 15دبلوم السجالت الطبية (عمادة خدمة املجتمع)
 16دبلوم السكرتارية الطبية (عمادة خدمة املجتمع)

خدمة المجتمع
المهام و األهداف:
 01تخطيط وتنظيم أنشطة خدمة املجتمع وتطويرها.
 02تشجيع منسوبي الكلية عىل املشاركة يف أنشطة خدمة املجتمع.
 03متابعة وتوثيق أنشطة وفعاليات خدمة املجتمع.
04إعداد خطة الكلية املتضمنة املشاريع املنوي تنفيذها خالل العام الدرايس
يف مجال خدمة املجتمع .
 05وضع آلية لتقويم مشاركة الكلية يف أنشطة وفعاليات خدمة املجتمع.
06تخطيط وتنظيم كل ما من شأنه تنفيذ وتسهيل سري العمل وفقا ً لخطة
لجنة خدمة املجتمع.

البحث العلمي
المهام و األهداف:
 01إعداد خطة سنوية للبحث العلمي بناء عىل احتياجات الربامج والكلية.
02تسجيل األبحاث التى أجريت لفرتة  3سنوات سابقة لعدم تكرار
املوضوعات البحثية.
03إعداد دليل لزيادة الوعي بأخالقيات البحث العلمي.
 04إعداد آلية لتشجيع مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس يف األنشطة العلمية
(ورش عمل دورات تدريبية بعمادة البحث العلمي بالجامعة) .لضمان
اتصالهم باملستجدات يف تخصصاتهم وتوظيف ذلك يف العملية التعليمية.
05وضع آلية لتحديد احتياجات املجتمع للتعرف عىل الخدمات العلمية
واملجتمعية التي يمكن للكلية القيام بها و سبل تسويقها وتقييمها وكذلك
املتطلبات عىل املستوى املحىل والقومي واستخدام تلك النتائج املستخلصة
يف إعداد خطة سنوية للكلية لإلسهامات املجتمعية.
06متابعة إعداد خطة سنوية لخدمة املجتمع وفق االحتياجات .
07العمل عىل ضم أرباب العمل وأصحاب املهن ذات العالقة للجان الوحدة
للنظر يف برامج الكلية.

الخطط والمناهج
المهام و األهداف:
01تطوير الخطط الدراسية باألقسام وتحديثها دوريا بحيث تكون
مواكبة للتطور العلمي ومتطلبات سوق العمل.
02استحداث خطط برنامج البكالوريوس يف تخصصات يحتاج
إليها سوق العمل.
03دراسة الخطط املقدمة من األقسام يف مرحلة الدراسات العليا (
برامج الدبلومات ،واملاجستري والدكتوراه).
04التنسيق مع وحدة املناهج وعمادة الدراسات العليا بالجامعة يف
اعتماد الخطط والربامج ملرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا
بالكلية  .
05متابعة تطبيق الخطة الدراسية بعد اعتمادها ووضع املعايري
والنماذج الالزمة لذلك .
06استيفاء املناهج مع متطلبات االعتماد األكاديمي ،وخطط الهيكلة
األكاديمية.

اإلمتياز والتدريب وشؤون الخريجين  :
المهام و األهداف:
01تحديد وتطوير رسالة الوحدة ورؤيتها.
 02تحديد االحتياجات التدريبية للخريجني ملواكبة التطور يف سوق العمل.
03التواصل مع الخريجني عرب رسائل االتصال املختلفة مما يعزز
عالقة الطالب بالكلية.
 04إنشاء موقع الكرتوني ليسهل التواصل مع الخريجني والتعاون معهم.
 05متابعة ورصد الحاالت الناجحة للخريجني لإلفادة من تجاربهم.
 06انشاء قاعدة بيانات الخريجني
 07تزويد الخريجني بنرشة إخبارية دورية
 08اعداد دليل خاص بالخريجني
 09دعوتهم لحضور الفعاليات العلمية للكلية واملشاركة فيها.
 10تكريم بعض املتميزين من الخريجني والخريجات.
 11اعداد احصائية التخصصات الصحية للخريجني
12الوقوف عىل اهم العقبات التي تعرتض الطالب بعد تخرجهم
والتحاقهم بسوق العمل.
13االستجابة لكل متطلبات االعتماد الربامجي واملؤسيس بالتعاون مع
وحدة الجودة بالكلية

اإلرشاد األكاديمي
المهام و األهداف   :

تحديد زيارات دورية خاصة بالطالب للتواصل معهم عىل املستوى الشخيص لبحث
املشكالت والقضايا التى تصادفهم
التواصل اإللكرتوني مع الطالب لبحث كل ما يتعلق بالصعوبات التي تواجههم يف
دراستهم فيما يتصل بكل مايخص املقرر من واجبات واستفسارات ومعرفة لنتائج
االمتحانات الفصلية والقصرية وغريها
إرشاك الطالب يف الندوات وورش العمل التي تقيمها الكلية كلما أمكن ذلك لتحقيق
التفاعل الشخيص واالجتماعي وإرشاك الطالب يف أنشطة الكلية
مساعدة الطالب عىل إيجاد حلول مبارشة للمشكالت األكاديمية التى تواجههم
إتاحة الفرصة للطالب لالستفادة املبارشة وغري املبارشة من خربات أعضاء هيئة
التدريس خارج قاعات الدراسة.
اإلعالم بخطة اإلرشاد :قامت وحدة اإلرشاد بالكلية باتخاذ مجموعة من اإلجراءات
لإلعالم بالخطة وهي :
إعداد دليل التوجيه واإلرشاد األكاديمي وتوزيعه عىل الطالب الجدد يف بداية الفصل
الدرايس.
عرض الخطة عىل اللجنة التعليمية بالكلية للتصديق واملوافقة عليها وإبداء أي
مالحظات خاصة بها   .
توزيع الطالب املستجدين عيل أعضاء هيئة التدريس مع استمرار الطالب القدامى
مع مرشديهم مع بداية الفصل الدرايس.
نرش الخطة عيل موقع الكلية اإللكرتوني إلعالم الجميع بها  .
عقد دورات للتعريف باإلرشاد األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس و الطالب.
توجيه أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلعداد ملف خاص لكل طالب من الطالب الذين
أوكلت اليه مهمة اإلرشاف عليهم ويحتوي امللف عيل االتي :
قائمة مقررات التخصص الدرايس املؤدية لتخرج الطالب
استمارة التسجيل و الحذف و اإلضافة                  .
نسخة حديثة من السجل األكاديمي للطالب
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أغلفة أعداد «صحيفة جامعة القصيم»
لمحة في أرشيف المنجزات
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صحيفة جامعة القصيم من التأسيس إلى العدد المئوي..
رحلة بين الطموحات والمنجزات
اسم «صحيفة جامعة
القصيم» خرج عن نمطية
أسماء الصحف الجامعية
السعودية

مع صــدور هذا العــدد الذي تصل
فيه أعــداد «صحيفة جامعة القصيم» إىل
الرقم  ،100البــد وأن تكون لنا وقفة مع
الرحلة الطويلــة التي قطعها هذا اإلنجاز
الذي وقف خلفه العديد من األشــخاص
والجهات داخــل الجامعــة وخارجها،
والتي كان لها الفضل ،بعد الله ســبحانه
وتعاىل ،يف اســتئناف إصــدار الصحيفة
يف حلتهــا الجديدة ،يف ظــل الصعوبات
التي تواجههــا الصحف الورقية يف اآلونة
األخرية ،خاصة مــع بزوغ نجم اإلنرتنت،
حيث ســحبت املواقع اإلخبارية وشبكات
التواصل االجتماعي البســاط من تحت
أقدام الصحف.
عاودت «صحيفــة جامعة القصيم»
الصــدور يف انطالقتها الثانيــة يف يوم
1439/3/15هـ ،بثوبها الجديد ،بدعم
كبري من قيــادات الجامعة ويف مقدمتهم
معايل األســتاذ الدكتور عبد الرحمن بن
حمد الداود مدير الجامعة والذي شــجع
الفكرة وتحمس لها ،فكان اإلصدار الثاني
بداية من العــدد ( )58بعد أن تم تغيري
هويتهــا ،حيث أصبحت تصدر بشــكل
أســبوعي ،باللغة العربية ،إضافة إىل عدد
باللغة اإلنجليزية.
وكانــت االنطالقــة األوىل لصحيفة
الجامعة قد شهدت العديد من النجاحات
التي قام عليها العديد من قيادات الجامعة
وكوادرها ومنســوبي املركز اإلعالمي يف
ذلك الحــن ،بداية من مناقشــة اختيار
اســم الصحيفة ،حيث استعرضت اللجنة
املشــكلة لهذا الغرض أســماء الصحف
والنرشات التي تصدرها جامعات اململكة،
وقد لوحظ أن جميع أسمائها تنتهي بكلمة
الجامعــة مثل :أخبار الجامعة ،رســالة
الجامعة ،مرآة الجامعــة ،آفاق الجامعة،
منار الجامعــة ،ورأت اللجنة البحث عن
اســم متميز لصحيفة الجامعة ،واقرتحت
اسم «صحيفة جامعة القصيم» وميزة هذا
االسم أنه يشري مبارشة إىل الجامعة اسما
ومكانا ويخرج عن نمطية األســماء التي
غلبت عىل الصحف الجامعية السعودية.
وصــدر العدد األول مــن الصحيفة
يوم 1427/5/20هـ ،متزامنًا مع زيارة
خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز آل ســعود  -طيب الله ثراه -
للجامعة ووضع حجر األســاس للمرحلة
الثانية مــن مرشوع املدينــة الجامعية،
وتضمنت الصحيفة حال صدورها آنذاك،
إضافة إىل أخبار الجامعة ،صفحات خاصة
عن مجتمــع الجامعة ،وأخبــار التعليم
العايل ،وصفحة الطالب ،وآراء ومقرتحات،
وكذلك مقاالت متنوعة ،وكتابات إبداعية،
وبحوث ودراسات ،والرسم كاريكاتريية،

فريق متميز من المحررين
الصحفيين والمصورين
والمخرجين في منظومة
متناغمة يقودها رئيس
التحرير

أمير القصيم يبارك إعادة
إصدارها ويخصها بمقال
عن دور جامعة القصيم
ومكانتها

االنطالقة الثانية شهدت
كبيرا في تبويب
تطورا
ً
الصحيفة وتنوع المواد
المنشورة بها

وأخبار املجتمع املحيل.
وهدفت الصحيفة منذ إنشائها وحتى
اآلن إىل نرش أخبــار الجامعة ،بما يف ذلك
الربامج واألنشطة واملناسبات التي ترعاها
الجامعة ،ونرش آراء منسوبي الجامعة يف
مختلف القضايا سواء ما كان منها خاصا
بالجامعة أو بالقضايا التعليمية أو قضايا
املجتمع ،وتحقيق التواصل بني الجامعة
ومنســوبيها وطالبها بصفــة خاصة،
واملجتمع املحيل ومنسوبي التعليم العايل
بصفة عامة ،باإلضافة إىل إتاحة الفرصة
للطــاب الراغبني يف صقــل مواهبهم
وهواياتهم الكتابيــة والصحافية ،ونرش
الكتابات اإلبداعية للمنســوبني والطالب
سواء كانت شعرا أو نثرا أو فن تشكيلية
أو كاريكاترييا ،ونرش البحوث والدراسات
وأخبار األنشــطة البحثية ألعضاء هيئة
التدريس يف الجامعة.
ويف انطالقتهــا الثانيــة ،شــهدت
صحيفة الجامعة محطات هامة وطفرات
كــرى يف الشــكل واملحتــوى ،حيث
استقطبت كوادر مهنية يف فنون اإلخراج
الصحفي والتحرير الصحفي واملصورين
املحرتفني ورســامي الكاريكاتري ،إضافة
إىل املتميزين يف فنــون الكتابة واملقاالت
من كوادر الجامعة وطالبها ،كما شهدت
طفرة أخرى عىل صعيد التوزيع حيث يتم
توزيع نسخ الصحيفة عىل مستوى كافة
مناطق اململكة ،وعىل مقــرات الوزارات
والســفارات إضافة إىل إرسال نسخ عرب
الربيد الســعودي إىل عدد مــن الجهات
الداخلية والخارجية.
وتحــرص إدارة اإلعــام واالتصال
بالجامعة ،وهي الجهــة املنوطة بإعداد
وإصدار الصحيفة ،باستمرار عىل تطوير
مضامينهــا وأهدافها ،حيــث تحتوي
عىل عدة أقســام منها :أخبار الجامعة،
وأخبــار املنطقة ،واألنشــطة الطالبية،
وأخبار اململكة ،وأخبار التعليم ،وصفحة
للتقارير ،وصفحة للتحقيقات ،وصفحة
للحوارات ،إضافــة إىل تقرير عن كليات
الجامعة ،وتقريــر صحة ،وتقرير بيئي،
إضافة إىل عدد من األعمدة لكتاب املقاالت،
حيث ترشفت أرسة الصحيفة بتسليم سمو
أمري منطقة القصيم األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود أمري منطقة القصيم
العدد األول من الصحيفة بحلتها الجديدة
العدد ( ،)58والذي بارك هذه الخطوة ،بل
وقد خص ســموه الصحيفة بأن يرشفها
بكتابة مقال خاص تم نرشه عىل صفحات
العدد التايل ( )59عن دور جامعة القصيم
ومكانتها يف املنطقة.
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ويف هــذه املناســبة ،يرشفنا نحن
منســوبو إدارة اإلعــام واالتصــال
بالجامعة ،أن ننقل لقرائنا األعزاء رسالة
من القلب مفادهــا :أننا حاولنا عىل مر
األعداد السابقة من الصحيفة وسنحاول
دومــا أن نقــدم لكم عــى صفحات
صحيفتكــم الغراء كل مــا يهم طلبة
الجامعة ومنســوبوها بشكل خاص،

وما يخدم أهل منطقــة القصيم عامة،
وســنظل دوما مرحبني بأي مالحظة
أو رأي أو اقرتاح من قبلكم يف ســبيل
االرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها
الصحيفة ،كمــا نجــدد دعوتنا لكل
املهتمني بالعمل الصحفي واإلعالمي من
طالب وطالبات الجامعة وأهايل منطقة
القصيم األعزاء الراغبني يف مشــاركتنا

هذا الرشف يف خدمــة القراء للتواصل
معنا ليكونوا عونــا وزخرا لنا يف إنجاز
هذا العمل الكبري.
ونســأل الله تعاىل أن يحفظ بالد
الحرمني الرشيفني وقيادتها وشعبها من
كل مكروه وسوء ،وأن يديم عىل وطننا
العزيز أمنه وأمانه واستقراره.

انطالقة صحيفة جامعة القصيم
الثانية باألرقام
ﻋﺪد
اﻟﺼﻔﺤﺎت

ﻋﺪد
اﻹﺻﺪارات

43

648
ﺻﺤﻴﻔﺔ

اﻹﺻﺪارات
اﻟﺨﺎﺻﺔ

08

اﻟﺤﻮارات

15

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت

إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﺪد اﻷﺧﺒﺎر

814

73
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مع الشكر الجزيل لجهودكم يف هذه الصحيفة
وإبرازكم مناشط الجامعة وأخبارها املختلفة
وعرض مختلف األراء والرؤى من منسوبي
الجامعة أساتذة وطلبة فأصبحت القلب النابض
بالحيوية والنشاط اللذين يعكسان جهود
الجامعة عىل مختلف األصعدة  ..شكرا لكم من
األعماق
د .محمد السعوي
وكيل الجامعة

أ.د .محمد الدغيري
عميد عمادة الدراسات
العليا

أبارك ملعايل مدير الجامعة االستاذ
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود
وملنسوبي الجامعة بإصدار العدد
رقم  100يف مسريتها الصحفية
كما اتقدم بالشكر الجزيل لفريق
عمل صحيفة الجامعة وملا يقومون
به اليوم من دور فعال يف نقل كافة

األخبار عن الجامعة وابراز دورها
األكاديمي يف سبيل الرقي بطالبها
وطالباتها وإظهار ما وصلت اليه
الجامعة من تقدم وتطور يوازي
طموحها وتطلعاتها
سائالً املوىل -عز وجل -أن تكون
منرب خري وعطاء.

د .جمال بن محمد السمري
عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس

الوصول إىل العدد  100ليس
داللة عىل رقم فقط ولكنه
يحمل الكثري من املضامني
واالنجازات والتطلعات ويفيش
ارسار العثرات واالنكسارات و
يفاخر بالجهد املبذول لتذليل
العقبات والصعوبات واألخذ
بيد الوليدة الصغرية لتقف
بعزة وعنفوان ووجه مرشق
يحدث الكون عرب الصحافة

الرقمية والورقية عن رصحنا
التعليمي الشامخ  /جامعة
القصيم . /
والتي يرص قادتها بداية من
معايل مدير الجامعة عىل بذل
كل ماهو نفيس واستقطاب
القدرات البرشية الخالقة
لألرشاف واملتابعة وجمع
املعلومات واالخبار ومواكبة
االحداث والتنسيق مع كافة

الكليات لتزويدهم باملناشط
والفعاليات لتكون ساحة
علم وخرب ومعرفة ولتكون
مساحاتها متاحة لكل من
ينتمي لجامعة القصيم.
فشكرا من االعماق لإلعالم
واالتصال الرجال الذين حملوا
االمانة بكل اخالص وتفاني
ومسابقة مع الزمن ليصدر كل
عدد يف موعده صباح االحد

د .أشواق بنت صالح الشريدة
عميدة كلية التأهيل الطبي

أصالة عن نفيس وعن منسوبي كلية
التأهيل الطبي أتقدم بالشكر الجزيل
لكل من ساهم يف تأسيس صحيفة
الجامعة وإعدادها والنرش فيها ولكل
ُقراءها ومقتنيها .
كما ال يخفى أن هذه الصحيفة هي

اللسان الناطق للجامعة وفيها تجري
ً
أساتذة
أقالم املنتمني إىل الجامعة
ومسؤولني وباحثني وطالبا ويُنرش
فيها كل ما يفيد علميآ وثقافيآ
وختاما ً أرجوا أن تلبي هذه الصحيفة
طموحات القارئني وإفادتهم

والنهوض بها نحو األفضل والتقدم
واإلبداع وأن تكون دائما ً منربا ً مفتوحا ً
لجميع الكتاب واألدباء كما أتوجه
بالشكر والعرفان ألرسة الصحيفة
ورئيس تحريرها راجية من الله العيل
القدير التوفيق والسداد.

أ.د .خالد بن باني الحربي
وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة

خطت صحيفة الجامعة
خطوات كبرية يف تغطياتها
النوعية لجميع أخبار وفعاليات
ومشاركات الجامعة طيلة الفرتة
ً
مساهمة بفاعلية إلبراز
السابقة،
أدوار الجامعة الكثرية عىل
األصعدة األكاديمية والبحثية
واملجتمعية ،بل تجاوزت هذا
ملد جسور التواصل مع مختلف
الرشكاء باململكة عموما،
وباملنطقة عىل وجه الخصوص،
استشعارا باملسؤولية املشرتكة،
وتعزي ًزا لألدوار التكاملية.

وإنه لشعور يمتزج فيه االعتزاز
والسعادة بصدور العدد ()100
لصحيفة الجامعة ،والذي
يعرب عن االستمرار يف السعي
الدؤوب ،واملساهمة يف هذا
اإلنجاز ترتبط ارتباطا وثيقا ً
بالحرص عىل الجودة والتطور
للصحيفة ومن يشارك فيها.
ويف هذه املناسبة أحب أن أنتهز
هذه الفرصة ألهنئ معايل مدير
الجامعة والقائمني عىل صحيفة
الجامعة الذين يسعون بدورهم
الفاعل واإليجابي يف تطوير

وتحسني إصدارات الصحيفة
من خالل ما قدموه وما
سيقدمونه من إسهامات ،راجيا ً
من الله لهم التوفيق والسداد يف
قادم األيام.
كما أسأل الله تعاىل أن يحفظ
لهذه البالد دينها وأمنها
ومقدساتها يف ظل راعي
نهضتها وباني مجدها يف هذا
الزمن خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبد العزيز،
وسمو ويل عهده األمني ــ
حفظهما الله ــ.

د .فهد بن سليمان األحمد
عميد عمادة القبول والتسجيل

سري بهدوء برفقة زميله
إذا بسيارة أخرى تحاول
التجاوز ..تأخر قليال لم يفسح
له الطريق ..وصل األمر إىل
العناد ورغبة االنتصار وكأنهما
يف حلبة مصارعة ..تجاوزه
ورمى بالسيارة عليه ..لحق به
وتجاوزه من كتف الطريق..
زميله يقول له ال يهمك ويشجعه
عىل االنتقام..
يقرأ خربًا عن اللوائح الجديدة
(الئحة التدخني  -الذوق العام
 املخالفات املرورية) ،وهويتصارع مع ال يهمك مرحلة
وتعدي..
يف بهو الجامعة يتبادلون
األحاديث..
وعىل الطاولة صحيفة الجامعة
العدد ( )٩٩فيها أخبار عن

مؤتمرات ..متابعات مستمرة..
رصد لقاءات إنجازات لعدد
من الطالب واألساتذة ..أخذها
أحدهم قال له أخر :ال يهمك ما
فيها يشء كالم فايض وتطبيل..
قال أحدهم هل سمعتم عن لقاء
معايل مدير الجامعة بالطالب
والطالبات الذي نظمته عمادة
شؤون الطالب من خالل اللجنة
الطالبية العليا يف الجامعة يوم
َّ
ركز
الثالثاء املايض ..والذي
فيه عىل أن الجامعة ال ترىض
بانتقاص حقوق الطالب
والطالبات ،وأن لهم الحق
بالتظلم إىل اللجنة الحقوقية
للطالب ..يتسابقون الجواب ال
يهمكم كالم بس..
يمر قريبا منهم أحد األساتذة..
ً
يأخذونه
عرضا وطوال بالسبِّ

واالنتقاد ..ويتفقون عىل ال يهمك
ما عنده سالفة ..ال يهمك عند
روحه أنه شديد..
أحدهم يقول :عندنا بالقاعة
(دافور) أشغلنا باألسئلة
واملناقشة ..والدكتور زوّد علينا
املنهج بسببه ..يرد عليه أخر ال
يهمك الوعد النتيجة..
يغيب ..يتأخر ..ال يتابع مع
األساتذة ..يكلمه أحد زمالئه
يف ذلك ..ال يهمك العذر سهل
(باملخبأة) ..نزل حرمانه يف
صفحته الشخصية ..وحجته أنه
لم يعلم بأن نسبة الحرمان نزلت
إىل .٪٢٠
االمتحانات عىل األبواب..
وزمالؤه بدأوا يف املذاكرة ورتبوا
أوقاتهم ..وهو ال يزال يف ال يهمك
كل يشء "ملحوق" عليه.

د .فاطمة بنت محمد الرشيد
عميدة كلية العلوم واآلداب بالبدائع

تحتفي جامعة القصيم بصدور
العدد  100من صحيفة الجامعة
 ،ولها أن تحتفي باستمراريتها
وقدرتها املتجددة يف نقل أخبار
الجامعة بكافة فروعها للمجتمع ،

ونرش آراء منسوبيها واملوضوعات
واألخبار العلمية التي تثري
الرصيد املعريف للقارئ وكل ذلك
بشفافية مميزة ونزاهة بينة
لقد كانت الصحيفة يف أعدادها

املتتابعة والزالت تظهر كل مرة
بثياب قشيبة محتفظة بحيويتها
مجددة أقالمها لتكون الواجهة
النابضة لجامعتنا الطموحة.
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د .لطيفة بنت عبدالله الحربي
وكيلة كلية العلوم واآلداب بضرية

الحمد لله رب العاملني والصالة
والسالم عىل أرشف االنبياء
واملرسلني يطيب يل ان أهنئ
جامعتنا العريقة ممثلة بمعايل

مدير الجامعة وكافه قيادات
الجامعة بمناسبة صدور العدد
املائة من صحيفة الجامعة والتي
تميزت بالطرح املميز الراقي

د.هدى القنيعير
رئيسة قسم اللغة اإلنجليزية بكلية العلوم واآلداب بعنيزة

واملصداقية واملهنية الصحافية
وننتمى مزيدا من التقدم وان
تتبوأ مكانا مميزا يف عالم
الصحافة واالعالم.

متميزون باخراج افضل املحتويات
نبارك لجامعتنا املوقرة التي تخط
بفخر صحيفتها بعددها املئة ،
صحيفة خطت يف حناياها كل ما
يستجد من أمور يف جامعة القصيم
من دورات وإعالنات وأخبار محلية

الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم
اإلنسان ما لم يعلم ،أحمده حمد
الشاكرين ،وأثني عليه بما هو اهله
الشكر ملن أسدى معروفا ً والثناء
ملن قدم خريا ً وعظيم االمتنان ملن
يواصلون العطاء من اداريني وطلبة

د .دالل العتيبي
وكيلة عمادة القبول والتسجيل

البدايات دائما جميلة ويبقى
األجمل يف النهايات  ....بدايتها
فكرة ونهايتها رصح من الثقافة
والتجديد املتواصل لتنقل اآلراء
وتوثق األفكار واالبتكارات ..

بصمة تميز يف تاريخ الجامعة
ونقلة إبداع لعاملها العلمي رسمت
طريقها بأهداف وحققت نجاحها
بتطلعات وآمال ،فبعد أن كانت
الفكرة حلما بعدد  ....أصبحت

واقعا بمئة عدد فالبدايات
الجميلة تصنع النهايات املتميزة  .
عهدا ألفناه وواقعا عشناه مع
صحيفة الجامعة وروادها
املتألقني.

عبدالرحمن محمد المهوس
إدارة العقود والمشتريات

امتداد النجاح مرهون بالعمل
عىل تحقق األركان الالزم ،
وهذا ما رأيته يف صحيفتنا
صحيفة جامعة القصيم والتي
تكللت أمورها يف الصميم وذلك
يف عمل دؤوب مَالء الفضاء
ِحراكا ً شهدت له أروقة الجامعة
يف تناغم تام مابني لغتنا
الخالدة "العربية" وقرينتها
"اإلنجليزية" يف رصد تام
للمشهد الحضاري والتنوع
املعلوماتي علميا ً و أدبيا ً
لكل اإلنجازات التي تحققت
لجامعة القصيم تحت إدارة
معايل مديرها األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود

والذي يأتي كأهم أعمدة البناء
و اإلستدامة يف جامعة القصيم
من حيث حُ سن التوجيه وقراءة
املشهد أمامه وسرب أغوار
املستقبل القريب والعمل عىل
إحداث صدمه إيجابية عىل أعىل
املستويات والهدف ْ
أن تكون
جامعة القصيم ضمن األفضل
واألكمل.
وتميَّزت صحيفة جامعة
القصيم يف اطاللتها املتكاملة منذ
الوهلة األوىل للصدور يف بدايتها
واكتملت بكل التفاصيل يف صدق
املعلومة من مصدرها وسهولة
عرضها عىل املتلقي كان باحثا ً
مختصا ً أ ْو طالبا ً مبتدئا ً ،حيث لم

ُتمثل خطا ً بعينه و إنما احتوت
ُ
الكل يف  24صفحة يف صدورها
كل اسبوعني و ُتحقق مرجعا ً
للجميع عرب نافذه مُتاحه للتعرف
عن ُقرب عىل املعلومة املتكاملة
واملدعومه بالفيديو والصورة
للتوثيق فيسمو لغة اإلعالم
التي ُتحاكي العقول بواقعيَّه
متناهيه  ،فكل الشكر و ْ
إن َق َّل
ال يوازي ما يُقدمه"الزمالء يف
اإلدارة العامة لإلعالم واإلتصال
بجامعة القصيم"يف آلية الرصد
و التوثيق َكمَّا ً و َكيفاً ،مما يجعل
املتلقي يف غرفة البث املبارش مع
كل عدد قبل صدوره  ،فكونوا ْ
عىل املوعد مع الـمئوي األول.

بعد  100عدد من هذه
الصحيفة كانت ملئا باألخبار
واإلنجازات والتميز 100 ،عدد
كانت كالنجوم تيضء سماء
هذه الجامعة بأسماء ملعت
عىل مستوى الكادر التعليمي
ﺻﺤﻴﻔﺔهذه الصحيفة
والطالبي ،كانت
فخورة لتخليدها ذاك التميز
لهذه الجامعة الفتية ،شهدت

ﻟﻨﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﻜﻢ
وﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻜﻢ

ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺮ اﻹﻳﻤﻴﻞ:

news@qu.edu.sa

أ.د .فاطمة سحاب الرشيدي
فسم علم النفس بكلية التربية

يف عددها الـ( )١٠٠صحيفة
جامعة القصيم تستحق
أجزل الثناء و أصدق التعبري
عن تميزها شكال ومحتوىً ،
تطور رسيع ونقلة نوعية
بكل املقاييس يف فرتة وجيزة
جداً ،من خالل فريق محرتف
يقوم بتحريرها بمهنية
صحفية عالية.
فريق عمل جبار ومتميز
وطموح أحدث ما يشبه
الثورة الفكرية واملهنية

والتقنية يف الصحيفة من
خالل إبراز جهود الجامعة
املحلية والدولية واألنشطة
الطالبية من خالل نرش
وتقاريرها،
أخبارها
باإلضافة اىل تميزها بإصدار
باليوم
خاصة
مالحق
الوطني ،وحفل التخرج،
والزيارة امللكية ،حيث
لم تخترص الصحيفة عىل
أخبار الجامعة فحسب،
بل امتدت اىل نرش أخبار
املنطقة ،وأخبار اململكة،

وأخبار التعليم ،وكذلك
األخبار الرياضية ،والتقارير
والتحقيقات الصحفية.
كما تميزت الصحيفة يف
عرض تقارير عن كليات
الجامعة املختلفة من خالل
صفحات يتم التحدث بها
بشكل مبسط عن الكلية
وأهدافها ورؤيتها وبرامجها
وإنجازاتها،
األكاديمية
لتضع للقارئ تصور كامل
عن الكلية بكامل معلوماتها.

الطالبة :افراح الناصر
قسم الرياضيات بكلية العلوم واآلداب بالمذنب

التميز صفة من صفات القادرين
عىل مواصلة النجاحات وتحقيق
االنجازات ولعل صحيفة
«الجامعة» الغالية التي يقود
أسطولها نخبة من املنسوبات
بكل نجاح أصبحت اآلن تشكل
واجهة من التميز واالبداع

والنجاح سعدنا جميعا ً بحصول
صحيفتنا وصحيفة الجميع هذا
االنجاز املتميز صحيفة الجامعة
تكمل العدد مئة اتمنى لها
املزيد من التميز والنجاح ارسل
لكم  :مئة زهره تزف صحيفه
جامعة القصيم ،ابتهاجا بصدور

نسختها ال  ،١٠٠صحيفة كبريه
بمحتواها ،شمولية مواضيعها
رسمت لنا خطوط واضحه
للجامعة غطت جميع مستجداتها
امدتنا بمعلومات لم نكن نعرفها،
واطلعتنا عىل العديد من االشياء
التي كنا نتمنى رؤيتها.

فوزيه القويفلي
العالقات العامة واإلعالم بكلية العلوم واآلداب بالمذنب

الطالبة  :مها الغفيلي
كلية ادارة األعمال بالرس

صحيفتنا العديد من املناسبات
والزيارات لكبار املسؤولني
بهذا البلد  ,وها هي املسؤولية
تصبح أكرب وها نحن اآلن
نشكر جميع من قام عليها منذ
صدورها وحتى اليوم ،نشكر
كل من قرأ وكل من شجّ ع
وكل من نقد  ,فحروفكم كانت
كالبيارق تيضء لنا الطريق،

ودولية نفخر بالوصول إىل هذا العدد
 ،وأتقدم بالشكر الجزيل باسمي
وباسم اعضاء الهيئتني التعليمية
واإلدارية يف قسم اللغة االنجليزية
كل من أسهم وبذل جه ًدا وم َّد ي ًدا يف
استمرار صحيفة جامعه القصيم.

وها هو العدد مائة أتى متوجا ً
مسرية هذه الصحيفة  .مسرية
جهد وعطاء وطموحات ال
تنتهي ،وهاماتنا اآلن أعىل
وأعيننا عىل أهداف أسمى إىل
أن ّنطرَز اسم هذه الجامعة
يف كل مكان بأسمى الحروف
وأرقى اإلنجازات عىل كل
املستويات.

صحيفة الجامعة شكرا من
األعماق بلغت املئة من العطاء
واإلنماء ،مئة عدد من اإلرصار
واإلستمرار ،وأنتي البوتقة التي

انصهرت بها كلمات وعبارات
وجمل يف سبيل رفع شأن
الجامعة ،وفيك املصداقية ،وأثر
نفوس أبيه ،وفيك ا حرتام األقالم

واستضافة األعالم ،رصدت لنا
اإلنجاز ،ونقلت لنا اإلعجاز،
أثلجت الصدور ،وجلبت الحبور،
ملكت األلباب ،وجمعت الكتاب.

الطالبة  :شادن عبدالرحمن الدهيمان
كلية العلوم واآلداب بعنيزة

بمناسبة صدور العدد املئة
من صحيفة جامعة القصيم ،
نشكر جميع القائمني عىل هذا
الرصح بالنظر لدورهم املتميز
و جهودهم املبذولة يف نقل كافة

املستجدات و األخبار  ،و طرح كل
ما يهم طالب و طالبات الجامعة
و يسهم يف إطالعهم عىل أهم
القرارات املتخذة و اإلنجازات
املحققة .

نسعد باهتمام الجامعة وتحقيقها
لهذا اإلنجاز اإلعالمي املتميز  ،و
نسأل الله لهم التوفيق والسداد و
املزيد من النجاح واإلنجاز .

الطالبة :وريف الدامغ
كلية العلوم واآلداب بعنيزة

جامعة القصيم الجامعة الرائدة
تخط بفخر صحيفتها املئة  ،وهذا
ليس أول ما أنجزته جامعتنا الرائدة.
صحيفة الجامعة تحوي كل ما
يستجد من أمر يف جامعة القصيم

من دورات وإعالنات ومحافل وما
إىل ذلك يف جميع كلياتها.
ونحن كطالبات يف هذه الجامعة
نفخر بالوصول إىل هذا العدد ،
وأشكر باسمي وباسم زميالتي كل

من أسهم وبذل جه ًدا وم َّد ي ًدا يف هذا
اإلنجاز الكبري  ،وأتمنى أن تكمل
صحيفتنا مسريتها حتى عددها
األلف ومن إنجاز إىل إنجاز أسمى
بإذن الله.
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العالج الطبيعي هو الخيار األول
في عالج آالم أسفل الظهر
إذا كنت تعاني من آالم أســفل الظهر ،فأنت لســت
وحدك ،فآالم أســفل الظهر هي الســبب األكثر شيوعً ا
لإلعاقة املرتبطة بالعمل ،وتشــر دراسة حديثة إىل عدم
وجود ســبب لتأخري العالج الطبيعــي الذي قد يخفف
األلم.
وال يتلقى املاليــن من البرش الرعاية التي أوصت بها
املبادئ التوجيهية لعالج آالم أســفل الظهر ،و قد ارتفع
معدل العجز من آالم أســفل الظهر املزمنة عىل مستوى
العالم بنسبة  50٪منذ عام .1990
وأصبح واجب عىل املختصني يف مجال العالج الطبيعي
الدعوة إىل اتخاذ إجــراءات ملواجهة التحديات املرتبطة
بالوقاية من مشكلة آالم أسفل الظهر  .

السبب األول لإلعاقة

وعــى الرغم من أن تلــك الالم هي الســبب األول
لإلعاقــة يف جميع أنحاء العالــم  ،إال أنها أيضا غالبا ً ما
يتم معالجتها بشــكل غري صحيح من خالل اختبارات
وعالجات أصبحت غري مناســبة يف عرصنا الحايل بعد
التطور الكبري الذي شــهده علم العــاج الطبيعي ،بما
يف ذلك بعض العالجــات الدوائية والتي يمكن أن تصل
يف بعض الحاالت الصعبة إىل إســتخدام املواد األفيونية
املخدرة بما لها من أرضار جانبية معروفة  .

تقديرات

وتشري التقديرات إىل أن ما يصل إىل  80٪منا سيعاني
من شكل من أشــكال آالم الظهر أو الرقبة يف مرحلة ما
من حياتنا.

تثقيف المريض

والخرب الســار هو أن معظم حاالت آالم أسفل الظهر
ليســت خطرية وسوف تستجيب بشــكل جيد للعالج
التحفظي بعيدا عن الجراحــة واألدوية مثل العالج من
قبل أطبــاء وأخصائي العالج الطبيعــي ،ويعد أطباء
العالج الطبيعي خرباء يف الحركــة يعالجون األلم من
خالل الحركــة والتمارين العالجيــة والرعاية العملية
وتثقيف املريض  .

العالج الطبيعي

وأصبح العالج الطبيعــي يف الفرتة األخرية
هو الخيار األول يف عالج آالم أســفل الظهر ألنه
يُعد الخيار الفعال من حيث تحســن النتائج
عىل املدى الطويل و تكاليف الرعاية الصحية يف
عرص يتم فيه اإلفراط يف عالج آالم الظهر يف كثري
من األحيــان باألدوية أو الجراحة مما يؤدي إىل
ارتفاع التكلفة عىل املريض وعىل الدولة.

أجزاء العمود الفقري

يتكون العمود الفقري من  33فقرة مكدســة فوق
بعضهــا البعض ،بــن كل من هذه الفقــرات عبارة
عن قطعــة مطاطية من الغــروف تدعى "القرص
الفقري" ،تخيل الغرضوف كإطار ،مع ملء الجيالتني يف
اإلطار ،يسمى اإلطار "بالطوق" ،ويطلق عىل الجيالتني
"النواة".
عندمــا نكون صغا ًرا  -أقل مــن  30عامً ا  -يتكون
الغــروف يف الغالب من الجيالتــن ،ومع تقدمنا يف
الســن ،وأحيانًا مع اإلصابة ،نبــدأ يف فقد جزء من هذا
الجيالتني وينخفض حجم الغــروف ،مما يؤدي إىل
مساحة أقل بني الفقرات ،يصبح الغرضوف أقل مرونة،
مما يرتك مســاحة أقل بني كل مجموعة من الفقرات.
ً
اســتجابة لتدهور
وتتشــكل العظام يف بعض األحيان
الغرضوف  ،مما قد يجعل العمود الفقري صلبًا ،وهذه
الصالبة اإلضافية يف العمود الفقري ليســت مؤملة عىل
اإلطالق .ومــع ذلك ،يف بعض الحــاالت ،عندما تحتك
األسطح الوعرة للفقرات ،قد ينتج األلم وااللتهابات عند
جذر العصب وهي النقطة التــي يخرج فيها العصب
الفقري مــن العمود الفقري ويمتد إىل أجزاء أخرى من
الجسم  ،قد يصبح ملتهبا أو مضغو ً
طا.

دراسة حديثة

وحتــى يف الحاالت املعقــدة التي تحتاج إىل
إجــراء جراحة ،ففي دراســة حديثة نُرشت يف
مجلة ( Spineتعليم علــم األعصاب آلالم ما
قبل الجراحة لعالج اعتــال الجذور القطنية
  15أغســطس  ، )2014تابــع مجموعة مناألفراد الذين خضعوا لجراحة يف العمود الفقري
القطني .قبل الجراحة  ،تلقى نصف املشاركني
الرعاية النموذجية قبل الجراحة و تلقى النصف
اآلخــر تعليمــا ً متخصصا ً مــن دكتور عالج
طبيعي يف علم األعصاب لأللم ،وتابع الباحثون
املشاركني بعد عام واحد من الجراحة ووجدوا
أن املجموعة التي تلقت جلســة تعليمية واحدة
من دكتور العالج الطبيعــي ،كانت تجربتهم
الجراحية أكثر إيجابية ،واستفادوا بتقليل نسبة

 45٪من نفقات الرعاية الصحية بعد الجراحة.

الغرض من العالج الطبيعي

ويعتربالغــرض من العــاج الطبيعي هو
املساعدة عىل مواصلة نشــاط املصاب اليومية
بشكل عادي وبدون ألم .سيقوم دكتور العالج
الطبيعي بتصميم برنامج عالجي يستند إىل كل
من نتائج التقييم وأهدافك الشخصية .قد يشمل
برنامج العالج  :
•تمارين اإلطالة و املرونة :ســوف يعلمك
دكتــور العــاج الطبيعــي الخاص بك
تمارين محددة لتحسني الحركة يف مفاصل
وعضالت العمــود الفقــري والذراعني
والساقني .غالبًا ما يكون تحسني الحركة
يف املفصل هو مفتاح تخفيف األلم.
•تمارين تقوية العضالت :توفر
عضالت الجــذع القوية دعمً ا
ملفاصل العمود الفقري ،وتساعد
عضالت الذراع والساق القوية عىل
تخفيف بعض عبء العمل عن
مفاصل العمود الفقري.
•التمارين العالجيــة :ثبت أن
التمارين العالجية و الرياضية
املنتظمة ،مثل امليش ،والسباحة،
أو أخــذ حصــص األيروبكــس
منخفضة التأثري ،تساعد عىل تخفيف
األلم ،وتعزيز وزن الجســم الصحي،
وتحسني القوة الكلية والتنقل  ،وكلها
عوامــل مهمة يف عالج آالم أســفل
الظهر.
• العالج اليدوي :قد يقوم دكتور
العالج الطبيعي بتطبيق العالج
اليدوي ،لتحســن الحركة يف
املفاصل القاسية والعضالت
املتقلصة التي قد تســهم يف
ظهور األعراض.
•تعليــم ميكانيكا الجســم:
قد يوضح لــك دكتور العالج
الطبيعي كيفية إجراء تغيريات بسيطة يف

كيفية الجلوس والوقوف واالنحناء والرفع
 حتى يف طريقة نومك  -للمســاعدة يفتخفيف األلم ومســاعدتك يف إدارة حالتك
بمفردك  .
قد يبدو هذا كأنــه كثري من التمارين ،ولكن
ال تقلق ،فقد أظهرت األبحــاث أنه كلما زادت
قدرتك عىل التمرين ،زادت رسعة التخلص من
األلم واألعراض األخرى.
وتشــر الدراســات إىل أن تكرار آالم أسفل
الظهر أمر شــائع عندما ال يتم عالجها بشكل
صحيــح ،األداء املنتظم للتماريــن العالجية
والتدريبات التي يختارها لــك دكتور العالج
الطبيعي حتــى بعد انتهاء جلســات العالج
الطبيعي أمر مهم للغاية للتأكد من عدم عودة
األلم.

المصدر :كلية التأهيل الطبي
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ﻧﻈﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻳﺤﻞ

ﻧﻈ ــﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺤ ــﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
واﻟﺠﺎﻣﻌ ــﺎت ،اﻟﺼ ــﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ــﻮم اﻟﻤﻠﻜ ــﻲ رﻗ ــﻢ م ٨/وﺗﺎرﻳ ــﺦ
 ١٤١٤/٠٦/٠٤وﻳﻠﻐﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻌﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم.

ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺗﺘﻜ ــﻮن اﻟﺠﺎﻣﻌ ــﺔ ﻣ ــﻦ :ﻛﻠﻴ ــﺎت ،ﻋﻤ ــﺎدات ،أﻗﺴ ــﺎم ﻋﻠﻤﻴ ــﺔ،
ﻣﻌﺎﻫ ــﺪ ،ﻣﺮاﻛ ــﺰ ،وﺣﺪات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ دون اﻟﻤﺴ ــﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ،
ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ.

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺲ ،وﻳﺴﻤﻰ ”ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ“
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ

ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ

 ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺪاء اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﻌﻤﺎدات واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أرﺑﻌ ــﺔ أﻋﻀ ــﺎء ﻣ ــﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻜﻔﺎﻳ ــﺔ واﻻﻫﺘﻤ ــﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﺠﺎﻣﻌ ــﻲ ،ﻳﺼ ــﺪر ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬ ــﻢ ﻗ ــﺮار ﻣ ــﻦ ﻣﺠﻠ ــﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﺑﻨ ــﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺷ ــﻴﺢ ﻣ ــﻦ رﺋﻴ ــﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ــﺔ ﻟﻤ ــﺪة ﺳ ــﻨﺘﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠ ــﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳ ــﺪ ﻣﺮة
واﺣﺪة

اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻳﺤﺪد

ﻣﺠﻠﺲ ﺷ ــﺆون اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ”ﺛﻼث ﺟﺎﻣﻌﺎت“ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻟﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸ ــﺮوع
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎذه ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﺧﺮى
ً
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆون اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

ﺗﻜﻠﻴﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻳﻜﻠ ــﻒ رﺋﻴ ــﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ــﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣ ــﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠ ــﺲ اﻟﻮزراء ،ﺑﻨ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷ ــﺆون اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ،وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.

ﻣﻤﻴﺰات ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ:

إذا ﻛﺎن رﺋﻴ ــﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﺸ ــﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣ ــﺔ ،أو ﻛﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ،ﻓﻴﺤﻖ
ﻟ ــﻪ اﻻﺣﺘﻔ ــﺎظ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﺧﻼل ﻣﺪة رﺋﺎﺳ ــﺘﻪ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﺗﺤﺘﺴ ــﺐ ﺗﻠ ــﻚ اﻟﻤﺪة ﻓﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.

ﻓﺮوع اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ـﺎءا ﻋﻠﻰ اﻗﺘ ــﺮاح ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨ ــﺎء وﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ
ﻳﺠ ــﻮز ﺑﻘ ــﺮار ﻣ ــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﺑﻨ ـ ً
ﺷﺆون اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻓﺮوع ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

 ﻳﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﺸﻮون اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم وﻣﺎﻳﺼﺪره ﻣﺠﻠﺲ
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ً
ﺷﺆون اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﻣﻦ ﻟﻮاﺋﺢ وﻗﻮاﻋﺪ.
 ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻻﺑﺘﻌﺎث.وﻓﻘﺎ ﻟﻺﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺪراﺳ ــﺔ
ً
 ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻔﺼﻴﻼت اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲوﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ.
 اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺒﻮل وﺗﺤﺪﻳﺪ أﻋﺪاد اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲﻛﻞ ﻋﺎم دراﺳﻲ.
 -وﺿﻊ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳ ــﻴﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪورات ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ

ذﻟﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ.
 ﻣﻨﺢ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ. اﻟﻤﻮاﻓﻘ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌ ــﺎون اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻔﻨﻲ وﻣﺬﻛ ــﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫﻢﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ
 ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﻻﻧﻔﺎق ﻣﻨﻬﺎ ًﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆون اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
 ﺗﺨﺼﻴ ــﺺ ﺟ ــﺰء ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ــﺔ ﻷوﻗﺎف اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺴ ــﻴﻖ ﻣﻊاﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
 إﻧﺸﺎء اﻟﻜﺮاﺳﻲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ووﺿﻊ ﻟﻮاﺋﺤﻬﺎ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺎﻟﻲ أو أﻛﺜﺮ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ،ورﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء.ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء.
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔً
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ﻧﻈﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ

؟

ﻣﻦ ﻫﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﺆون اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
رﺋﻴﺴﺎً

وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻋﻀﻮاً

ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﺒﺤﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﻋﻀﻮاً

ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﻋﻀﻮاً
ﻋﻀﻮاً
ﻋﻀﻮاً
ﻋﻀﻮاً
ﻋﻀﻮﻳﻦ

ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﺧﻤﺴﺔ رؤﺳﺎء ﺟﺎﻣﻌﺎت أﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ
اﺛﻨﺎن ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص

أوﻗﺎف اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
أوﻗﺎﻓﺎ
ً
ﻳﺠـــﻮز ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت أن ﺗﻨﺸـــﺊ ﻟﻬﺎ ”ﺑﺈﺷـــﺮاف ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻈـــﺎرة“
ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
وﺗﻜ ــﻮن إدارﺗﻬ ــﺎ وﻓ ــﻖ اﻟﻘﻮاﻋ ــﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘ ــﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷ ــﺆون
اﻟﺠﺎﻣﻌ ــﺎت ﺑﻤ ــﺎ ﻻﻳﺘﻌ ــﺎرض ﻣ ــﻊ ﺷ ــﺮوط اﻟﻮاﻗﻔﻴ ــﻦ ،وﻳﺠ ــﻮز ﻟﻠﺠﺎﻣﻌ ــﺔ
وﻷوﻗﺎﻓﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت
ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
وﺗﺼ ــﺪر ﺑﻘ ــﺮار ﻣ ــﻦ ﻣﺠﻠ ــﺲ اﻷﻣﻨ ــﺎء وﻓ ــﻖ اﻟﻘﻮاﻋ ــﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘ ــﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮون اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

إﻳﺮادات اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ﺗﺘﻜﻮن إﻳﺮادات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ:
 اﻹﻋﺎﻧ ــﺔ اﻟﺘ ــﻲ ﺗﺨﺼﺼﻬ ــﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻬ ــﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋ ــﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
 اﻟﻤﻘﺎﺑ ــﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳ ــﻴﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣ ــﺎت واﻟﺪورات واﻟﺨﺪﻣﺎتاﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ.
 اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﻷوﻗﺎف. رﻳﻊ أﻣﻼﻛﻬﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ وأوﻗﺎﻓﻬﺎ. اﻟﻤ ــﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴ ــﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨ ــﺎء ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﻌﺎرضﻣﻊ أﻫﺪاف ﻧﺸﺎط اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ.

؟

ﻣﻦ ﻫﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
أﻣﻨﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻧﺎﺋﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻮارد ذﻛﺮﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ  ٢ ، ١أدﻧﺎه
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة.
 -١أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻜﻔﺎﻳﺔ واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻤﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
 -٢ﺛﻼﺛ ــﺔ أﻋﻀ ــﺎء ﻣ ــﻦ اﻟﻘﻄ ــﺎع اﻟﺨ ــﺎص ﻣ ــﻦ ذوي اﻟﺨﺒ ــﺮة واﻟﻜﻔﺎﻳ ــﺔ
واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﻟﻨﻈﺎﻣﻲ.
 -٣رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 -٤ﺛﻼﺛ ــﺔ ﻣ ــﻦ أﻋﻀ ــﺎء ﻫﻴﺌ ــﺔ اﻟﺘﺪرﻳ ــﺲ ﻓ ــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﺮﺷ ــﺤﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة

ﻣﺴﺆوﻻ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء
ً

؟

ﺷﺆون اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء

ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻤﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ذاﺗﻴﺎ
إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ً

ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ،
ﻳﻤﻜـــﻦ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـــﺔ أن ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ
ﻣﻘﺎﺑﻼ ً
ً
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 رﺳﻮم دراﺳﻴﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ. رﺳﻮم دراﺳﻴﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪورات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ. رﺳ ــﻮم دراﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ،وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺢاﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ.
 ﻣﺒﺎﻟ ــﻎ ﻣﺎﻟﻴ ــﺔ ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ اﻟﻘﻴ ــﺎم ﺑﺒﺤ ــﻮث ﻋﻠﻤﻴ ــﺔ ،أو ﺧﺪﻣ ــﺎت اﺳﺘﺸ ــﺎرﻳﺔوﺧﺎرﺟﻴﺎ.
داﺧﻠﻴﺎ
ﻟﺠﻬﺎت أﺧﺮى
ً
ً
 ﻣﺒﺎﻟ ــﻎ ﻣﺎﻟﻴ ــﺔ ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ اﺳ ــﺘﻤﺜﺎر اﻹﻳ ــﺮادات اﻟﻤﺎﻟﻴ ــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ــﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴ ــﺔوﻓﻘﺂ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
ً
وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
 ﻣﺒﺎﻟ ــﻎ ﻣﺎﻟﻴ ــﺔ ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬ ــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ــﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦﻣﺎﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
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ﺻﺤﻴﻔﺔ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﺑﻌﻨﻴﺰة

College of Science and Arts Unaizah

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻓﻬﺪ ﺑﻦ وازع ﺑﻦ ﻧﻮﻣﻪ

ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ10301 :
bin.nomah@qu.edu.sa

ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر

ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
أﻣﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

ﺗﻨﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﺑﻌﻨﻴﺰة
وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻛﺮﺳﻲ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻮاﺟﻲ
ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ10302 :
h.alawji@qu.edu.sa
ﺗﻨﻔﻴﺬ وإﺧﺮاج

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺴﺎﻧﻲ

m.ahmasani@qu.edu.sa
إدارة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺨﺘﺎور

ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﺪي
آﺛﺎره اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺪﻋﻮﻳﺔ

ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ10306 :
kbakhtar@qu.edu.sa
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﻦ دﺑﻴﺲ اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﺑﻴﻮﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺸﺮﺗﻲ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

اﻷرﺑﻌﺎء واﻟﺨﻤﻴﺲ
 ٢٤-٢٣رﺑﻴﻊ اﻷول ١٤٤١

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺑﻌﻨﻴﺰة

اﻟﺴﺎﻋﺔ ١١:٠٠

أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﻐﻨﻴﻢ
رﻳﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﺻﺒﺎﺣﺎ
ً

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻟﻤﻠﻴﺪاء

اﻟـــﺮﻋـــــﺎة

إﻳﻤﻴﻞnews@qu.edu.sa :
ﺗﻮﻳﺘﺮ@qunewspaper :
ﻛﺎﻓﺔ اﻵراء اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺗﺒﻬﺎ
وﻻ ﺗﻌﻜﺲ رأي ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
أو ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
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مركز االبتكار والملكية الفكرية يدشن
معسكر رواد األعمال في الجامعة
دشــنت الجامعة ،مُمثلة
بمركــز االبتــكار وامللكية
الفكرية ،اللقــاء التعريفي
بربنامــج ريــادة األعمال،
بالتعــاون مــع الهيئــة
العامة للمنشــآت الصغرية
واملتوسطة (منشآت) ،وذلك
يوم األحد املايض ،حيث يمتد
الربنامــج ملــدة  10أيام يف
الفرتة مــن  3نوفمرب وحتى
 13نوفمرب ،بمشــاركة أكثر
من  40شخص من منسىوبي
وخريجي الجامعة.
ويهدف الربنامج لتفعيل
أندية ريــادة األعمال ،وهو
أحد برامج مبادرة الرشكات
الناشئة الجامعية يف الھیئة
العامة للمنشــآت الصغیرة
واملتوســطة ،وھــو برنامج
متكامل یساھم ببناء مجتمع
ریــادي يف جامعات اململكة،
وتمكیــن ودعم منســوبي
الجامعــات لیصبحوا رواد
أعمال وقادة بمھارات عالیة،
قادرین عــى تطویر وتنمیة
مشاریعھم الریادیة لتحقیق
رؤیة اململكة .2030
وبدأ املعســكر بتعريف
شــامل عن الربنامج قدمه

معرض عن«المنتجات المالية الشرعية»
لطالبات كلية العلوم واآلداب بعنيزة
حميدة الصالحي

عبد الرحمــن الخضري مــن الهيئة
العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة،
كما يحتــوي الربنامج عــى لقاءات
مع رواد أعمال ممارســن ،وأنشطة
تواصل وتعارف ،وجلسات إرشادية
واستشــارية ،وتحدي ريادة األعمال،
كما يهــدف الربنامج إىل اكتســاب
مهارات ريادية ،وإنشاء وبناء مشاريع
ريادية ،ومفهوم االبتــكار والتفكري،
وفرص اســتثمارية بجوائز تصل إىل
 30ألف ريال ألفضل ثالث فرق.
من جانبه ،أوضح الدكتور عبد الله

املحيميد املرشف عىل مركز االبتكار
وامللكية الفكرية بالجامعة ،أن هذه
املبادرة تعترب فرصة ذهبية لكافة
منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة
تدريس وموظفني وطالب وطالبات
لالنضمــام ملجتمــع رواد األعمال
يف الجامعة ،وذلــك بهدف تطوير
أفكارهــم وتطبيقها لواقع ملموس
للحصول عىل منتــج واعد يخدم
االقتصاد السعودي وذلك بتحويل
أفكارهم إىل مشاريع ريادية.

أقامت طالبات قسم الرشيعة
بكلية العلــوم واآلداب بعنيزة،
معرضا ً بعنوان «املنتجات املالية
الرشعية» ،بقاعة الخزامى بمبنى
( ،)8حيث عرضت الطالبات ما
تمت دراســته من موضوعات يف
(مقرر املعامالت املالية )٢بصورة
عمليــة بهدف تقريــب املفهوم
الرشعي لغري املتخصصني.
واشــتمل املعــرض عــى
عــدة أركان تنوعــت باختالف
موضوعات املقــرر منها :ركن
أنــواع الــركات الرشعيــة
ومعايريها والذي تضمن التحذير
من الــركات الوهمية ،وركن
الرهن حيث تــم توضيح فكرة
الرهــن وما يصلح فيــه عمليا
وباملشــجرات التعليمية ،إضافة
إىل ركن لعقــد املزارعة والفرق
بينه وبني إحيــاء املوات بما هي
من أرايض الدولة ،وركن لعرض
ألواح املخطوطات يف املعامالت.
كما تم إجراء مســابقة بني
الحارضات الســتخراج ضوابط
وعقود من صور ألواح املخطوط،
ثم ركــن املعامالت املعارصة من
البطاقــات االئتمانية ورشكات
التأمني ،وركن مبسط عرض فيه

الفرق بني الربــح والربا ،وركن
أخــر عن الصلــح يف املنازعات
ّ
بمجســم مادي مع
املالية تمثل
تقديم الحلول الرشعية للمنازعة،
فضــاً عن ركــن اللُقطة حيث
طرحت الطالبــات فيه ما يجوز
التقاطه ومــا يحرم ،ثم رشحن
الواجب رشعا عىل امللتقط.
وتنوعــت أركان املعــرض
لتشــمل ركن الغرر ُ
وصوره يف
املعامــات املالية ،حيث عرضت
الطالبات لفكرة بيع حمل الدواب
وعرضن بصــورة عملية لخطر

الغــرر يف حالة بيع الســمك يف
املاء ،ويف ركن الشــفعة تناولت
الطالبــات الفرق بــن األرض
املفروزة واألرض املشــاعّ ،
وبي
السبب يف وقوع الشفعة يف املشاع
والنظرة املقاصدية لترشيعها.
وقــد حــر الفعالية عدد
من أعضاء الهيئة التدريســية
واإلدارية ،وعدد كبري من طالبات
الكلية يف األقسام املختلفة ،وأثنى
الجميع عــى جهــد الطالبات
وكفاءتهن العلميــة والعملية يف
العرض والتوضيح.

النادي الطالبي بكلية االقتصاد واإلدارة
يشارك بمبادرة «أرض القصيم خضراء»
ضمــن مبــادرات النــادي
الطالبي بكلية االقتصاد واإلدارة
بالجامعة ،شارك النادي وضمن
وحدة العمــل التطوعي بمركز
التنمية املســتدامة بالجامعة ،يف
تدشــن املرحلة الخامسة من
املبادرة التــي أطلقها صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبد العزيــز أمري املنطقة ،تحت

شعار «أرض القصيم خرضاء»،
وذلك باملدخــل الرئييس باملدينة
الجامعية ،برعاية معايل األستاذ
الدكتور عبــد الرحمن بن حمد
الداود ،مدير الجامعة.
وتستهدف هذه املرحلة زراعة
 5آالف شتلة تم جلبها بالتعاون
مع وزارة البيئة ،حيث ســتتم
زراعة هذه الشتالت عىل مراحل
وفقا ملــا تم تجهيــزه يف عدد

من املواقع مــن مواقف الطالب
وبعــض الشــوارع الداخلية
باملدينة الجامعية ،حيث شــهد
العام املايض زراعة أكثر من 10
آالف شجرة متنوعة ما بني نخيل
وأشجار ظل وأشجار حمضيات
تمت زراعتها باملواقع القريبة من
الكليات واملباني املناسبة لزراعة
مثل هذه األشجار.
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كلية الحاسب تُ نفذ ندوة
«مهارة التطوير البرمجي الشامل» للطلبة

شؤون وشجون

أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

100
ولدت صحيفة الجامعة ذات يوم مع إرشاقة شــمس األحد ،وهي
شــمس الجامعة نورا وتثقيفا وتغطية وعطاءً؛ فمع بزوغ أعمال
العمل الرســمي األســبوعي تحل صحيفة الجامعة تنقل الخرب
الدقيق ،وتغطي الحدث األســبوعي الجامعي مهما تعدد مواقعه
وزمانه ،لتعزز التثقيف املجتمعي ،واألكاديمي ،وتقتنص كل جديد
الفت من الخرب املحيل والريايض واألكاديمي .

أقامت الجامعة ،مُمثلة بكلية
الحاســب ،ندوة بعنوان مهارة
التطوير الربمجي الشامل (Full-
 ،)stack Developmentمطلع
الشــهر الحايل ،يف مقــر الكلية،
قدمها املدرب عبد املجيب الحميد،
ونظمها نادي الحاســب بالكلية،
بالتعــاون مع عمادة شــؤون
الطالب بالجامعة.
حيث تحدث "الحميد" ،الذي
يعد مــن رواد التعلــم الذاتي
ومؤســس إحدى أبرز منصات
التعلــم اإللكرتوني عىل اإلنرتنت،
خــال النــدوة ،عــن التطوير
والربمجــة ،مفصــاً خارطــة

الطريق أمام الطالب الذي يريد أن
يسلك هذا التوجه ،ومبينا ً أفضل
املمارســات والطرق التي تساعد
الطالب عىل تطويــر مهاراته يف
الربمجــة وفق متطلبات ســوق
العمل وبيئــة التطوير الحديثة،
إضافــة لتقديمــه للعديد من
النصائــح املتنوعة للطالب الذين
يرغبون بأن يتوجهوا لهذا املجال.
وقــدم املدرب خــال اللقاء
تعريفا ً بمهارة التطوير الربمجي
الشــامل ،ومتطلباتها التقنية،
ومزاياها وعيوبها من الناحيتني
الفنية والدراســية ،كما تطرق
"الحميــد" إىل تحديــات هذه

املهارة يف سوق العمل الرقمي من
حيث نظرة صاحب العمل الذي
يحرص عــى وجود مربمج يملك
مهارة التطوير الربمجي الشامل
ألنها ســتضمن له جودة املنتج
الربمجــي ،وتوفر عليــه الوقت
واملال.
بعد ذلك ،أجــاب املدرب عن
السؤال املحوري يف اللقاء ،وهو:
كيف للطالب أن يحرتف مهارة
التطوير الربمجي الشامل؟ حيث
ع ّرج املــدرب يف إجابته عىل عدة
نقاط رئيسية يُفرتض أن ينميها
الطالب ويعمل عليهــا ،أولها:
جانب اإلملــام بتصميم واجهات

املســتخدم ،وثانيهــا :جانب
اإلملام بقواعــد البيانات ،وأخريا:
أهمية أن يراعي الطالب الجانب
الهنديس للربمجيات.
حرض الندوة عــدد كبري من
طالب وطالبات ومنسوبي كلية
الحاســب يتقدمهم عميد الكلية
الدكتــور عبدالله بــن محمد
الناجم ،والعديــد من املهتمني
بهذا املجال من خــارج الكلية،
وتميّز اللقاء بتفاعل الجمهور مع
املحارض ،حيث تمت اإلجابة عىل
استفسارات الطلبة وتساؤالتهم
عن مهــارة املطــور الربمجي
الشامل.

بمشاركة  14كلية ..وحضور  2500طالبة

عمادة شؤون الطالب تفسح المجال أمام الطالبات
الموهوبات للمشاركة في معرض «يوم السعادة»
اختتمت الجامعة ،مُمثلة بعمادة شؤون الطالب – شطر
ً
معرضا بعنوان «يوم السعادة» ،والذي أقيم يف مقر
الطالبات-
كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بربيدة عىل مدى يومني،
بمشاركة  14كلية من كليات املجتمع ،واحتوى املعرض عىل
عدد مــن األركان والعروض املتنوعة ،وذلك بهدف بث روح
املنافسة بني الطالبات وزرع الشعور بالسعادة بينهن ،حيث
زار املعرض أكثر من  2500زائرة خالل يومني.
وأوضحت وكيلة عمادة شــؤون الطــاب الدكتورة أمل
الربيــش ،أن هذه الفعالية جاءت ضمــن فعاليات العمادة
ً
عروضا
إلقامة األنشــطة الطالبية ،حيث ضم هذا املعرض
مرئية عن الســعادة ،ولوحات فنية ،وأشغال يدوية ،ورسم
حي ،إضافة إىل عرض مشــاريع للطالبات تتجىل فيها قيمة

وهي مع فتوتها وحديث عهدها بميالد فلم تأرس حروفها ورقاتها
املحسوســة والتي بدأ جيلها الورقي ينضب ويفقد حضوره؛ بل
تجدها ورقية تبلغ مكتبك ،وإلكرتونية تتصفحها من خالل شاشة
الحاسوب املكتبي ،وإن أعياك الخياران السابقان؛ فستجد فريقها
املعطاء يفصلون موضوعاتها رشائح مفرقة عىل معرف الصحيفة
يف مواقع التواصل (تويرت)
وحيث كان يل رشف الكتابة فيها ،فقد كان يل عهد ذهبي من األيام
مع فريق التحرير الفريد وعموم فريق اإلعالم واالتصال املميز.
إنهم فتية آمنوا بهدفهم وزادهم شغفهم بالنجاح تألقا ،فحيث وقع
الحدث الجامعي ،تجدهم يف املشــهد وفاء وإخالصا وعطاء مهما
تكاثرت عليهم املناســبة فهم يقضمون الوقت واملسافة يحصدون
الحدث الجامعي يف كل اتجاه ثم يقدمون العبارة املوزونة والصورة
العميقة املعربة.
إنني وأنا أصوغ حروف الفخــر يف لحظات النهاية ملقالتي ملئوية
الصحيفة ،فمن الشــهادة بالحق شــكر أولئــك املميزين الذين
اســتطاعوا نقل الحدث الجامعي هنا إىل دوائر أوســع بكثري من
اإلطار التقليدي..
نهاية
شكرا إدارة اإلعالم واالتصال..
مشرف وحدة الوعي الفكري
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

العطاء وإدخال الســعادة عىل النفوس تحت سقف واحد،
بهدف إدخال السعادة عىل املجتمع،
مشرية إىل أنه قد تم تجهيز عدد من األركان لتقديم الهدايا
لألطفال ،كما تخلل املعرض زيارة لدار املســنني "التأهيل
الشامل لرعاية املسنني" وتم تقديم الهدايا وإدخال الرسور
عىل قلوبهم.
وأضافت "الربيش" أن يوم الســعادة تخلله أيضا عرض
أفضل خمس مشاركات بالفيلم املرئي عن السعادة ،ومن ثم
تكريم املراكز األوىل يف املســابقة ،وتكريم الكليات املشاركة
بدروع تذكارية ،كما صاحب املعرض دورة تدريبية بعنوان
"كيف تكوني ســعيدة؟" قدمها الدكتور عبدالعزيز األحمد
بحضور  200طالبة.

وحدة الوعي الفكري
تحذر من دعاة الفرقة
عبر دورة «منهج السلف
في لزوم الجماعة»

يف إطار حرصها عىل ســامة الفكر ووحــدة الصف ،أقامت وحــدة الوعي الفكري
بالجامعة ،دورة تناولت أبرز معالم «منهج السلف يف لزوم الجماعة» ،والتي قدمها األستاذ
الدكتور عبدالعزيز الحجيالن عضو هيئة التدريــس بالجامعة ،وذلك بحضور أكثر من
 130طالب وطالبة.
حيث ناقشت الدورة عددا من املحاور التي تمثلت يف املعنى املراد بالجماعة ،وأبرز األدلة
من الكتاب والسنة عىل وجوب لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة ،ومنهج السلف وما جاء
عنهم من األمور القولية والفعلية يف لزومهم للجماعة ،باإلضافة إىل بيان ما يلزم للجماعة
من الســمع والطاعة لويل األمر ،وثمرات الجماعة ،وكذلك بيان ما يجب علينا يف هذا البلد
من اتباع الســلف يف لزوم الجماعة واإلمامة ،والحذر من االستماع لدعاة الفرقة والخالف
والفتنة من خالل وسائل االتصال الحديثة وغريها سواء كانوا يف الداخل أو يف الخارج.
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الهالل يكسب الجولة األولى في انتظار موقعة اليابان للفوز
باللقب المنتظر
فــاز فريــق الهــال
الســعودي عــى ضيفــه
فريق أوراوا ريد دايموندز
الياباني بهدف دون مقابل،
يف اللقاء الذي جمع بينهما،
السبت ،عىل ســتاد جامعة
امللــك ســعود يف العاصمة
الرياض ،يف ذهــاب نهائي
دوري أبطال آســيا 2019
لكرة القدم.
حيــث تمكن العب الهالل
أندريه كاريللو من تسجيل
هدف الفوز الثمني للهالل يف
الدقيقة  60من عمر اللقاء،
يف انتظار مباراة اإلياب بني
الفريقــن التــي تقام يوم
السبت  24نوفمرب الجاري
عىل ستاد سايتاما  2002يف
مدينة سايتاما اليابانية.
وخالل مشواره بالبطولة
تصــدر الهــال يف الدور
األول ترتيــب املجموعــة
الثالثة برصيــد  13نقطة
من ســت مباريات ،مقابل
 9نقاط للدحيــل القطري
و 8لالســتقالل اإليرانــي

ونقطتني للعني اإلماراتي.
كما تغلب الهالل يف دور
الـــ 16عىل نظــره األهيل
 3-4يف مجموع املباراتني،
ثم تغلب يف ربع النهائي عىل
فريق االتحــاد بواقع 2-3
يف مجموع مباراتي الذهاب
واإلياب ،وفاز يف قبل النهائي
عىل الســد القطري بواقع
 5-6يف مجمــوع املباراتني
التي جمعت بني الفريقني.

مايكون قادرون على تحقيق لقب الدوري مجدداً
شدد الربازييل مايكون مدافع
فريق النرص ،عىل أهمية حصد
االنتصار أمام ضيفه الفيصيل
بنتيجة ( .)0-2وقال مايكون يف
ترصيح صحفي« :لعبنا كفريق
واحد وجعلنا الكل يشاهد أننا
أبطال املوسم املايض ،وقادرون
عىل تحقيق البطولة مجددًا هذا
املوسم بنفس الالعبني».

بخصوص خط الدفاع القوي
بالدوري هذا املوسم ،أضاف:
«ليس العبو الدفاع فقط من
يتحملون املسؤولية الدفاعية،
بل الفريق كله مشارك يف ذلك،
وعدم تلقي الفريق هدف يف
 7مباريات يشء جيد للغاية،
ويمنحنا الثقة الكبرية ملا هو
قادم».

نادي االقتصاد واإلدارة الطالبي
يطلع على مركز التنمية المستدامة
ضمن الفعاليات واألنشطة
العلميــة التي تســعى لها
األنديــة الطالبيــة ،ويف
ســبيل التعرف عىل املراكز
البحثية العلمية بالجامعة،
قام النــادي الطالبي بكلية
االقتصــاد واإلدارة بعمــل
زيــارة إىل مركــز التنمية
املستدامة بالجامعة القصيم.
حيث كان يف استقبال أعضاء
النادي مدير مركز التنمية
املســتدامة الدكتور صالح
الربدي.
وقدّم الدكتور عادل عبد
النور مستشار مركز التنمية
املستدامة عرضا ً تفصيليا ً عن
أنشطة املركز والقضايا التي
يهتم املركز يف دراستها عىل
مســتوى القصيم واململكة.
وتضمن اللقــاء العديد من
االستفسارات والتساؤالت من
قبل األعضاء الذين أعربوا عن
ارتياحهم وسعادتهم بهذه
الزيارة العلميــة ومؤكدين
عىل جاهزيتهم يف اإلسهام يف
تنفيذ وإنجاح تلك األنشطة
العلمية.

من جانبــه رحّ ب الربدي
بطالب الجامعة مؤكدا ً عىل
رضورة ربط املركز بكليات
الجامعة املختلفــة ،وكلية
االقتصاد واإلدارة عىل وجه
الخصوص .مشريا ً إىل نشأة
املركز واألهداف التي يسعى
املركــز عــى تحقيقها عىل
مســتوى الجامعة واملنطقة
وعىل مستوى اململكة ،وبني
الربــدي أن تميــز املركز
وتفــرده بني مؤسســات
التعليم العايل باململكة.
من جهته قــدم الدكتور
رضار العبيــد املرشف عىل
النــادي الطالبي بالشــكر
إلدارة التمنيــة املســتدامة
إلتاحتهم الفرصة ألعضاءهم
بالزيــارة والتعــرف عىل
أنشــطته والعمل عىل رفع
وعي الطالب بالقضايا التي
يتناولها املركز  ،مؤكدا ً عىل
أهمية تعميق جسور التعاون
بني مركز التنمية املستدامة
وكليــة االقتصاد واإلدارة يف
العديد من املجاالت واألنشطة
التي تخدم أهداف الطرفني.

رابعا في بطولة االتحاد الرياضي للجامعات
منتخب الجامعة الختراق الضاحية ً

حقق منتخب جامعة القصيم الخرتاق الضاحية
املركز الرابع يف بطولة االتحاد الريايض للجامعات
السعودية يف موسمها العارش ،ملسافة  8كيلو ،وذلك
يف البطولة التي استضافتها جامعة األمري سطام بن
عبدالعزيز بمحافظة الخرج بمشاركة  28جامعة

حكومية وأهلية مختلفة ،وبمشاركة أكثر من  124عدا ًء
من عدة جنسيات مختلفة.
وحل باملركز األول جامعة جازان ،وجامعة الجوف
باملركز الثاني بينما حلت الجامعة اإلسالمية باملركز
الثالث.
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منتخب الجامعة يفوز ببطولة الجامعات السعودية لكرة الطاولة للفرق..
ويحقق المركز الثاني في الفردي والثالث في مسابقات الزوجي
عبدالله العبيد:
حصل منتخــب الجامعة لكرة
الطاولة عىل لقــب بطولة االتحاد
الريــايض للجامعات الســعودية
للفــرق ،التي أقيمــت يف جامعة
الطائف ،خــال الفرتة /3 /5-2
1441هـ ،بمشــاركة  125طالبا
مثلوا  25جامعــة وكلية حكومية
وأهليــة ،حيــث شــارك منتخب
الجامعة يف ثالث فئــات (الفرق-
الزوجي-الفردي) ،ومثل الجامعة
الطالب :تركــي املطريي ،وصالح
الطريفي ،وسفيان السيف ،ومتعب
الشعالن.
وخــاض منتخــب الجامعــة
مشواره يف البطولة بخطوات ثابتة
رغم صعوبة املواجهات مع الفرق
املنافســة من بداية البطولة وحتى
األدوار النهائية ،بقيادة املدرب خالد
الحربي العب املنتخب الســعودي
الســابق الذي يتوىل مهمة تدريب
منتخب الجامعة ،إذ أوقعته القرعة
مع جامعتي طيبة ونجران ،ثم تأهل
ليواجه جامعة الحدود الشمالية يف
دور الـــ 16ليتغلب عليهم بنتيجة
 ،0-3ويف دور الثمانيــة لعب ضد
جامعة جدة وانترص بنتيجة ،2-3
ويف الدور نصــف نهائي للبطولة
واجه منتخب جامعة امللك ســعود
وفاز عليه بنتيجة  ،1-3ويف املباراة
النهائية لعب أمام جامعة املجمعة
وانترص بنتيجة .2-3
ويف فئة الزوجي تحصل منتخب
الجامعة عىل املركــز الثالث ،حيث
قابل نجمي القصيم تركي الحربي
وسفيان الســيف منافسيهما من
جامعة أم القرى ،وتبوك ،وجامعة
امللك عبدالعزيــز ،ليصلوا لنصف
النهائي ،ولكنهما خرسا أمام جامعة

أ .عبدالله العبيد

«ركلة حرة»
عندمــا نال فريق االتحاد لقب دوري أبطال عامني  2004و
 2005وشارك مرتني ببطولة العالم لألندية وحقق نجاحات
مبهرة أرتقت الكرة الســعودية يف أعني العالم ولوت األعناق
للمالعب واألندية السعودية ،ناهيك عن الفائدة الكبرية التي
ناهلها التصنيف السعودي بني القارة آنذاك.
فبعــد انجاز االتحاد تقهقرت النتائج الســعودية بالبطولة
اآلســيوية وأصبحنا نعود للخلف عام بعد عام حتى أصبح
مركزنــا ال يليق بنا قاريا ً وعامليا ً وتخطى مركزنا بالتصنيف
العاملي حاجز املائة ألول مرة بتاريخ السعودية ،ونحن نملك
املقومات أن نكون األول قاريا.
أليس هذا محزنا ً ياسادة!.؟
يف ختام كل مشــاركة لألندية الســعودية يف أبطال آسيا
واملنتخب الســعودي بالبطوالت القاريــة يصدر تصنيف
ســنوي لالتحاد القارة اآلســيوية وظلت الكرة السعودية
تتأرجح بني املركز العارش حتى الخامس آسيويا ،وبني املائة
والتسعني عامليا ً .

جدة بطــل الزوجي ،وحققا املركز
الثالــث بعد فوزهمــا عىل جامعة
طيبة يف مباراة تحديد املراكز ،بينما
يف فئة الفردي حقق بطل الجامعة
تركي املطريي املركز الثاني .وكان
منتخــب الجامعة لكرة الطاولة قد
بدأ االســتعداد للبطولة منذ ثمانية
أسابيع يف الصالة الرياضية باملدينة
الجامعيــة تحــت إرشاف مدرب
مختــص باللعبــة ،برفقة مرشيف
النشاط الريايض يف عمادة شؤون
الطالب.

من جانبه ،قال املرشف الريايض
بعمادة شــؤون الطالب األســتاذ
ماجد الحربي :إن منتخب الجامعة
بــدأ االســتعدادات للبطولة منذ
شــهرين تقريبا وتــدرب بمعدل
ثالثــة إىل أربعــة أيام أســبوعيًا
بقيادة املدرب القدير خالد الحربي
العب املنتخب الســعودي سابقاً،
ولله الحمد حصــدوا ثمار تعبهم
وجهدهم ووصلوا إىل أدوار أكثر من
رائعة وحققوا البطولة عىل مستوى
الفرق.

الجامعة تحقق الفضية بالجودو
عبدالله العبيد
حقق الطالــب أغزون الييل
من كلية الرشيعة والدراســات
اإلســامية املركــز الثاني يف
بطولة االتحاد الريايض للعبة
الجودو لوزن تحت ( 100كيلو
جرام) وذلك يف بطولة االتحاد
الريايض للجامعات السعودية
التي أقيمت يف حائل األســبوع
ماقبــل املايض .حيث شــارك
منتخب الجودو يف بطولة اتحاد
الجامعات السعودية بالنصاب
األكمل يف األوزان .تجدر اإلشارة
أن منتخب جامعــة القصيم
للجودو حقــق املركز األول يف
النسخة املاضية يف البطولة التي
أستضافتها الجامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة .

وأشاد الحربي بمستوى البطولة
التي ضمت نخبة من أبطال اململكة
يف املنتخــب الســعودي واألندية
املهتمة باللعبة ،مشريا ً إىل أن مشوار
الجامعة لم يكن مفروشا بالورود
بل كان بالــغ الصعوبة ملا ضمته
البطولة من أســماء قوية يف مجال
كرة الطاولة ،متمنيا ً للطالب النجاح
والتوفيق يف قادم البطوالت ،ومقدما ً
شكره ملعايل مدير الجامعة ،ولعميد
ووكيل عمادة شؤون الطالب ووكيل
الشؤون التعليمية.

حســنا ً دعنا نتكلم عن تصنيف الكرة السعودية األخري وقبل
مباراة الهالل أمام الســد املاضية ،كانــت مرتبتنا الخامس
قاريا ،وبعــد وصول الهالل لنهائي القارة صعدنا إىل املركز
الرابع والثاني عىل اتحادات رشق آســيا ،كما أنه تم تثبيت
املقاعد اآلسيوية لألندية الســعودية حتى نسخة 2012م،
بمعدل ثالث مقاعد ونصف ،ووفقا ً ملوقع World ranking
حل الهالل يف املركز  17بني األندية العاملية.
هذا الرقي والتميز الذي جلبه الهالل للكرة السعودية يجعلنا
نقف معه يف تحقيق اللقب اآلسيوي والعودة للكرة السعودية
للمشاركة يف بطولة العالم لألندية.
فالهالل يف آخر  6ســنوات تأهل للنهائي للمرة الثالثة وذلك
يف  .2019،2017،2015هذه الرغبة ليست موجودة إال عند
الهالل ذلك النادي الذي حقق كل البطوالت اآلســيوية كأس
اسيا ألبطال الدوري ،والســوبر اآلسيوي ،وكأس الكؤوس،
وفقط دوري أبطال آســيا باملســمى الجديد التي اعتمدت
يف عام  2003هي البطولة الغائبة عــن خزينة هذا النادي
العريق الــذي نتمنى له التوفيق يف باملبــاراة النهائية أمام
نادي أوراوار الياباني.فيحق لجمهور الكرة الســعودية أن
يفتخر بهذا النادي بالرغم مــن وجود عقبات كثرية جدا يف
طريقــه ،إال أنه ويف كل مرة يُثبت ويؤكد للجميع أنه األفضل
يف تمثيل الوطن خارجيا ،وال يرفع راية االستســام مُ بكرا،
بل يُقاتل آلخر رمق محاوال استعادة املجد والهيبة والكربياء
ليس لنفسه فقط وإنما للكرة السعودية وإعادتها للمنصات
والذهب .
الواقعيــة والحياد يجرب أي متابــع أن يصفقوا لهذا الزعيم
الذي يستحق هذا األسم فعال ً بإنجازاته وبطوالته ،وال يمكن
أن نبخس الهالل حقه بمجرد أن منافس لنادٍ محليا ،أو أننا
نعتقــد ( مجرد اعتقاد ) أن الهــال يفوز بصافرة أو حظ
خدمة ،فهل الحكام والحظ خدموا الهالل يف ســت بطوالت
آسيوية و  58بطولة محلية وخارجية!.؟

عضو اللجنة الفنية الرياضية
بعمادة شؤون الطالب
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شهدت توقيع 26اتفاقية بقيمة إجمالية تقدر بـ 20مليار دوالر

نجاح مميز وكبير تحققه مبادرة مستقبل االستثمار  2019بالرياض
شــهد ويل العهــد نائــب رئيس
مجلس الوزراء ،رئيس مجلس الشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة ،رئيس مجلس
صندوق االستثمارات العامة األمري محمد
بن ســلمان ،أعمال الدورة الثالثة ملبادرة
مستقبل االســتثمار  2019التي نظمها
صندوق االستثمارات العامة.

كلمة ملك االردن

وألقى جاللة ملك األردن عبدالله الثاني
كلمة أثنى مــن خاللها عىل هدف املبادرة
وجمعها لقادة العالم وصناع السياسات
ورجال األعمال من حــول العالم ،منوها
بما تمتلكــه املنطقة من مــوارد برشية
هائلة تتمثل يف الشــباب والفتيات الذين
يشــكلون قوة برشية عظيمــة ومحفزة
للنمو االقتصــادي واالبتكار ،وتطرق إىل
ما يتوقعه الشباب من قادة العالم وصناع
السياســات عند االســتثمار يف مستقبل
املنطقة ،مختتما بدعــوة العالم لتوجيه
أعينهم نصــب املنطقة وملــا تقدمه من
إمكانات من ثروة برشية هائلة ومتعطشة
لصناعة مستقبل مبدع يشمل الجميع.

كلمة رئيس وزراء الهند

كمــا تحدث رئيــس وزراء جمهورية
الهند ناريندرا مودي عن االســراتيجيات
املطلوبة لتحويل املوارد البرشية والبيئية
والتحديات التي نواجهها اليوم إىل فرص
من أجل تحقيــق النمو االقتصادي ،ونوه
إىل أن جمهورية الهند تندرج ضمن أرسع
الدول نموًا للسنة الثالثة عىل التوايل ،كما
تطرق إىل العالقات الســعودية الهندية
شــاك ًرا خادم الحرمــن الرشيفني عىل
الدعوة .فيما حث كبري مستشاري الرئيس
األمريكي جاريد كوشنر قادة العالم وصناع
السياسات عىل خلق مستقبل أكثر ازدها ًرا
لشعوبهم ،وأكد أهمية أن يبدأ الحوار عن
مستقبل منطقة الرشق األوسط بالحديث
عن االستثمار وخلق الوظائف ،منوها ً إىل
أن املنطقة تزخر بالكثري من الفرص ويف
مقدمتها وجود مجتمع شاب وطموح.

كلمة جاريد كوشنر

فيما حــث كبري مستشــاري الرئيس
األمريكي جاريد كوشنر قادة العالم وصناع
السياسات عىل خلق مستقبل أكثر ازدها ًرا
لشعوبهم ،وأكد أهمية أن يبدأ الحوار عن
مستقبل منطقة الرشق األوسط بالحديث
عن االستثمار وخلق الوظائف ،منوها ً إىل
أن املنطقة تزخر بالكثري من الفرص ويف
مقدمتها وجود مجتمع شاب وطموح.

تواصل القادة

وعىل مدار أيام املبادرة الثالثة ،تواصل
قادة دول ورؤســاء حكومــات ووزراء
وصنّاع سياسات ،وتفاعلوا مع الحضور
عرب إلقاء كلمات رئيســة وإدارة حوارات
مفتوحة وقمم عامة ،بغية مناقشة إمكانات
تطور املجتمعات واالقتصادات لكي تكون
أكثر انفتاحا ً ومساواة الحتياجات أفرادها،

يف ظل سباق نحو مستقبل ستكون وسائل
االتصال املستقبلية أحد أهم سماته.

جلسة خاصة

واختتمت أعمال املبادرة بالحضور الكبري
لجلسة خاصة تناولت مستقبل الدبلوماسية
االقتصاديــة ومجموعة الــدول العرشين
الصناعيــة الكربى ،تزامنا ً مــع حقيقة أن
اململكة العربية السعودية تستضيف يف العام
املقبل الــدورة الجديدة الجتماعات مجموعة
العرشين .وقد شهدت تلك الجلسة مشاركة
معــايل وزير الدولة عضــو مجلس الوزراء
الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ،مع
نخبة من رؤساء الحكومات السابقني يف دول
من مجموعة العرشيــن؛ وهم رئيس الوزراء
األســبق يف اململكة املتحدة ديفيد كامريون،
ورئيس الوزراء األســبق يف فرنسا فرانسوا
فيلون ،ورئيس الوزراء اإليطايل السابق ماتيو
رينزي ،و رئيس الوزراء األســبق يف أسرتاليا
كيفن رود ،بغية مناقشــة مقدرة مجموعة
العرشين عــى التكيف مع قوى التغيري التي
تدفع التحوالت واســعة النطاق يف فضاءات
االقتصاد العاملي املقبل.

ديفيد كاميرون

ويف معرض حديثه عــن دور اململكة
العربيــة الســعودية بصفتهــا الدولة
املســتضيفة للقمــة املقبلــة ملجموعة
العرشين ،قــال ديفيد كامريون" :بالنظر
إىل ما تمثله اســتضافة اململكة وترؤسها
القمة مــن مزايا وفرص كبــرة ،فإنني
أنصح املســؤولني بالتفكري بشكل عميق
قبل تحديد امللفات التــي ينبغي الرتكيز
عليها خالل القمة حتى تتمكن من إحداث
الفارق الحقيقي".

كيفين رود

من جانبه ،قال كيفني رود بأن "هناك
ثورة هائلة يف مجــال الطاقة املتجددة"،
ونصح أولئك الذين يعيشون يف مجتمعات
تشهد كما ً كبريا ً من انبعاثات الكربون بأن
يكونوا عىل يقني من "وجود فرصة هائلة
يف مستقبل الطاقة املتجددة".

التركيز على قضايا الشمول المالي

وشــهد اليوم األخري من أعمال املبادرة
تركيزا ً عىل قضايا الشمول املايل ،والقيمة
التــي تتحقق عــى املــدى الطويل من
االستثمار يف رشكات ومرشوعات تقودها
السيدات ،واألطر الجديدة التي من شأنها
أن تعــزز التماســك االجتماعي يف عرص
يشهد تحوالت مجتمعية متسارعة اإليقاع،
وكان جدول أعمال املبادرة الثري واملتنوع
يف ملفاتــه وموضوعاته بمثابة تأكيد عىل
قدرة املبادرة من خالل الوفود واملتحدثني
والرشكاء والضيوف ،عــى إحداث فارق
كبري ملا فيه صالح العالم أجمع.

دور المملكة العربية السعودية
في مجال التكنولوجيا

ويف تأكيد عىل التــزام اململكة العربية

السعودية تجاه دورها الطليعي يف مجال
التكنولوجيا الحديثة ،شــهدت فعاليات
املبادرة عرض مجموعــة من الروبوتات
املتطورة وتجــارب الواقــع االفرتايض
وتعريــف عمــي بربامــج التعرف عىل
الوجوه والهوية .كمــا كان ملعهد مبادرة
مستقبل االستثمار جناح خاص ،برعاية
القائمني عىل املبادرة ،بهدف تعزيز دور
هذه النســخة من املبادرة عرب تقديم عدد
من املبــادرات ،ومن املخطط له أن يكون
مؤسســة تعمل لتكون منصــة معرفة
ملجتمع املستثمرين يف العالم تمكن تبادل
األفكار والخــرات ،والتوصل إىل حلول
مبتكرة تحقق مستقبالً واعدا ً لالستثمار
وتخلق القيمة االقتصادية املنشودة.

ضيوف ومتحدثين من قادة
وزعماء الدول

وجذبت املبــادرة يف دورتهــا للعام
2019م ضيوفــا ً ومتحدثــن من قادة
وزعماء الدول واملســؤولني الحكوميني
من العالم العربي وأفريقيا واألمريكيتني
وأوروبا ،من بينهــم جاللة امللك عبد الله
الثاني ،ملــك األردن؛ ودولة رئيس وزراء
الهند ،ناريندرا مــودي؛ وفخامة الرئيس
الربازييل جائري بولسونارو؛ ووزير الخزانة
األمريكي ستيفن مونشني ،ووزير الطاقة
األمريكي ريك بريي ،وكبري مستشــاري
البيت األبيض األمريكي جاريد كوشــنر،
وفخامة رئيــس نيجرييا محمدو بخاري؛
وفخامة رئيس النيجر محمدو إيســوفو؛
وفخامة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا؛
عالوة عىل كوكبة من قيادات األعمال كان
منهم ماسايويش سون ،املؤسس والرئيس
التنفيذي يف رشكة ســوفت بانك ،اليابان؛
باتريس كــن ،رئيس مجلــس اإلدارة
والرئيس التنفيــذي يف مجموعة تاليس،
فرنســا؛ جون باغانو ،الرئيس التنفيذي
يف مرشوع تطوير البحــر األحمر ،الري
فينك ،املؤســس ورئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيــذي يف رشكة بالك روك،
الواليات املتحدة األمريكيــة؛ نويل كني،
الرئيس التنفيــذي ملجموعة إتش إس بي
يس القابضــة ،اململكة املتحدة؛ ســتيفن
شــوارزمان ،الرئيس التنفيذي واملؤسس

املشــارك يف مجموعة ذا بالك ســتون،
الواليات املتحدة األمريكية؛ وتيجاني تيام،
الرئيــس التنفيــذي يف مجموعة كريديه
سويس ،سويرسا.

 300متحدث

وشهدت فعاليات وجلســات مبادرة
مستقبل االستثمار يف دورته الثالثة للعام
2019م حضور قرابة  300متحدث من
الشــخصيات العامليــة املرموقة ،ما بني
صانع قرار ومستثمرين وخرباء من أكثر
من  30دولة ،وتعكس خلفيات الحضور
تلك الســمة العاملية للمبادرة ،حيث تبلغ
نسبة ممثيل قارة أمريكا الشمالية ،39%
بينمــا يأتي  20%من حضــور املبادرة
من أوروبا ،وتحوز آســيا نســبة 19%
من املتحدثني ،بينما كانت نســبتهم من
دول منطقة الرشق األوسط قرابة ،15%
وكذلك ســجل أكثر من  6000شخص
حضورهم ألعمال الحدث الكبري.
وتأتي مبادرة مستقبل االستثمار بغية
تشــجيع الحوار وتعزيــز التعاون بني
الجهات املعنيــة حول بعض املوضوعات
التي تواجه العالم اليــوم؛ ومنها قضايا
االســتدامة والتكنولوجيــا ومســتقبل
املجتمع ،وتلتزم مبادرة مستقبل االستثمار
بتوفري منصة شاملة تشجع التواصل الحر
واإلبداعي بني رواد األعمال وصناع القرار
واملستثمرين واملبتكرين وقادة العالم.

 26اتفاقية

وأعلنــت الهيئة العامة لالســتثمار عن
 26اتفاقيــة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من
 20مليار دوالر ( 75مليــار ريال) ،حيث
شهدت منصة «استثمر يف السعودية» توقيع
اتفاقيتــن بني كل من رشكــة تربل فايف
األمريكيــة والرشكة العقارية الســعودية،
باإلضافــة إىل اتفاقية بــن كل من رشكة
سماءات ورشكة سربنكلر األمريكية.
وتضمنت االتفاقية ما بني رشكة سماءات
ورشكة سبنكلر تعاونا مشرتكا يتم بموجبه
تبادل ونقل الخربات بني الطرفني يف مجاالت
إدارة منصات مواقــع التواصل االجتماعي،
ورفع كفاءة الظهور الرقمي للعمالء ،إضافة
إىل تحســن تجارب العمــاء يف الخدمات

الرقمية.
فيما تضمنــت االتفاقية بني رشكة تربل
فايف والرشكة العقارية الســعودية تعاونا
دوليا إلنشــاء أكرب مركز تســوق ترفيهي
متعــدد النشــاطات يف مــروع الوديان
بالرياض ،حيث ســيتضمن املرشوع مراكز
تســوق وحدائق مائية ومراكــز ترفيهية
ورياضية ومناطق ضيافة وغريها من املراكز
األخرى متعددة الخدمات.
وكانت الهيئة أعلنت ســابقا عن توقيع
 24اتفاقية جرت ضمــن فعاليات مبادرة
مســتقبل االســتثمار ،حيــث تضمنــت
االتفاقيات عددا من النشاطات االستثمارية
يف مختلــف القطاعات االســراتيجية ،من
أبرزها قطاع الطاقة واملياه ،إضافة إىل قطاع
الدواء والخدمات اللوجستية والبرتكيماويات
والتقنية وريادة األعمــال واالبتكار .وتأتي
االتفاقيات التي تم توقيعها ،امتدادا للتقدم
الذي تحققه اململكــة يف عام  ،2019حيث
أعلنــت هيئة االســتثمار يف تقريرها للربع
الثالث ،الــذي أصدرته بالتزامن مع انطالق
فعاليات مبادرة مستقبل االستثمار ،أن عدد
الرخص الصادرة لالســتثمار األجنبي بلغ
 251رخصة ،بزيادة نسبتها  30%مقارنة
بالفرتة نفسها من عام .2018
وذكرت الهيئة أن عدد تراخيص االستثمار
األجنبي حتــى نهاية الربع الثالث من العام
الحايل بلغت  809تراخيص ،شملت مشاريع
مشرتكة مع مســتثمرين محليني ،وبإضافة
مجموع العدد الرتاكمي عــى مدى األرباع
الثالثة املاضية خالل العــام الحايل ،والتي
بلغت  809تراخيص استثمارية ،فإن الهيئة
تســجل بذلك أكرب عدد للرتاخيص السنوية
عىل مدى األعوام التســعة املاضية ،أي منذ
عام .2010
ويأتي هــذا النمــو الرسيــع يف عدد
االستثمارات يف الوقت الذي نفذت فيه اململكة
سلسلة واسعة من اإلصالحات االقتصادية،
حيث قفزت اململكة  30مرتبة وفقا لتقرير
ممارســة األعمــال  ،2020الصــادر عن
مجموعة البنك الــدويل ،لتصبح بذلك أكثر
االقتصادات تطورا عىل مستوى العالم.
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الحاسب المحمول Samsung Galaxy Book S
شاشــة بحجم  13.3إنش تدعم اللمس مع أداء فائق يف اإلضاءة واأللوان
وعمق يف اللون األسود.
إطار كامل مصنوع من األملنيوم مع خلفية منحنية للجهاز.
وزن الجهاز أقل من  1كجم أي  0.96جرام وسماكة  11.8ملم.
معالج  8cx Snapdragonمن كوالكوم بتقنية تصنيع  7نانومرت.
توفري يف استهالك البطارية بنسبة  %40لوحدة املعالجة املركزية.
نظام تشغيل  Windows10و .Pro 10 Windows
ذاكرة داخلية نوع  SSDبسعد  256جيجابايت أو  512جيجابايت وذاكرة
عشــوائية من نوع  LPDDR4Xبســعة  8جيجابايت مع إمكانية زيادة
السعة بذاكرة خارجية من نوع  micro SDتصل لـ  1تريابايت.
بطارية سعة  42وات مع ساعات تشغيل تصل لـ  23ساعة متواصلة.
ســعر الكمبيوتر املحمول  Samsung Galaxy Book Sيبدأ من  999دوالر
أمريكي.

تطبيق للتذكير بمواعيد تناول الدواء
تطبيــق  My Therapyهــو تطبيق
لالعتناء بصحــة املريض ،وجــد للتذكري
بمواعيد تناول الدواء ،فهو مناسب للمرىض
الذين يتناولون األدوية باســتمرار وكذلك
من يتعاملون مع األمراض املزمنة كارتفاع
ضغــط الدم والســكري والتهاب املفاصل
واالكتئاب.
من مميــزات التطبيق دعــم العنرص
االجتماعــي مع العائلــة واألصدقاء بهدف
التذكري والتشجيع عىل تناول الدواء بإنشاء
قائمة مهام تتضمن اليوم والســاعة وكذلك
حجم الجرعة مع قدرة عىل التعرف عىل أنواع
األدوية واملكمالت الغذائية وتوفر مجموعة
متنوعة من القياسات الطبية كقياس ضغط
الدم ومســتوى الجلوكوز وإصدار تقرير
شامل.
التطبيق ملتزم بالخصوصية وال يكشف
عن أي بيانات للمستخدم ومتوفر اآلن بشكل
مجاني وال يتطلب أي تسجيل.

كليك

حسن أحمد العواجي

انتحار ..إنستغرام
يف مايو/أيار من العام املايض ،نرشت فتاة ماليزية تبلغ من العمر
 ١٦عاماً ،استطالعا ً مفاده أنها تعاني من الوحدة وهل ينبغي لها
أن تعيش أو تموت ،وجاءت اإلجابــات صادمة فقد دعاها أكثرية
املصوتني لالنتحار فال يشء يدعو للعيش.
وبالفعل ،انتحرت الفتاة ظنا ً منها بأنها اختارت الطريق الصحيح
إلنهاء معاناتها ،هذه الواقعة سبقتها أخرى لفتاة بريطانية يعتقد
بأنها انتحرت بعد قراءة منشور عن االنتحار عرب شبكات التواصل
االجتماعي.
هذه الحادثة اســتدعت اثنني من كبار املسؤولني يف إنستغرام هما
(فيشل شاه) رئيس املنتج و(كارينا نيوتن) رئيس السياسة العامة،
للمثول أمام لجنة برملانية يف اململكة املتحدة ملناقشة بعض التقنيات
املثرية للجدل التي يوفرها التطبيق ،ورغم أسفهما ملا حصل إال أن
كارينا أكدت بأن اســتطالع الفتاة يتعارض مع إرشادات مجتمع
إنستغرام التي تحظر الرتويج لالنتحار.
بالعودة لالســتطالع ،فإن نسبة  ٪٦٩صوتوا لصالح االنتحار مما
دعا اللجنة لسؤال فيشــل وكارينا ما إذا كانت الرشكة ستتخذ أي
إجراء حيال من شاركوا يف االســتطالع ،لكنهم أجابوا بأن الوقت
سابق ألوانه ،وما تم ربما لم يكن بسبب االستطالع فقط ،بل ألمور
أخرى تتعلق بالضحية.
وبما أن إنســتغرام هو أحد منتجات فيســبوك ،فحدث وال حرج
عن سلســلة ال تنتهي من املشــاكل واالخرتاقات وترسيب بيانات
املستخدمني والقائمة تطول ،وما يؤكد حديثي أن االستطالع نفسه
تم تغيريه لصالح الحياة وليس املوت وبنســبة  ٪٨٨فكيف حدث
ذلك؟!

ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻤﺔ

ﺑﻮﻛﺎﺗﻲ  Bookatyﻣﻮﻗﻊ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ رﺣﻠﺔ اﻟﺴﻔﺮ

لـ "فيس بوك" تاريخ أسود من الثورات وحشد الجماهري لقضية
أو حدث ســيايس أو اجتماعي أو غريه ،فما يحتويه الربنامج من
وســائل يجب إعادة النظر بها ،وإيقاع أقىص العقوبات ملن يثبت
عليه االســتخدام الخاطئ لهذه الوسائل ،ولنا يف مذبحة (كرايست
تشريش) عربة وعظة.
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية ،إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa

اﻷﺟﻨﺪة
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 2019
ﺑﻮﻛﺎﺗﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﻀﻢ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻔﺮ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺬاﻛﺮ
وﺣﺠﻮزات اﻟﻄﻴﺮان ﻣﻊ ﻣﻴﺰة وﺟﻮد ﻋﺮوض وﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻔﻨﺎدق.
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﺴﻔﺮ وﻣﻮاﻋﻴﺪ
اﻟﻮﺻﻮل واﻟﻤﻐﺎدرة ﻟﻴﻘﻮم اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪوره ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﺮض اﻷﻧﺴﺐ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﻴﻦ
ﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻟﻌﻄﻼت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
www.bookaty.com

13 - 11

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

28 - 24

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

11 - 10

دﻳﺴﻤﺒﺮ

اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺴﻌﻮدي اﻷول ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
Saudi Emerging Technologies Forum

اﻟﺮﻳﺎض
وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻄﻮري ﻗﻮﻗﻞ اﻟﺴﺤﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
Google Cloud Developers Community-Saudi Arabia
اﻟﻘﺼﻴﻢ-ﺗﺒﻮك-ﺟﻴﺰان-ﺣﺎﺋﻞ-اﻹﺣﺴﺎء
وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻋﺮب ﻧﺖ اﻟﺮﻳﺎض AD/EADG 2019

اﻟﺮﻳﺎض
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻤﻌﺎرض
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من اآلخر
فهد بن نومه

 100عدد من
صحيفة الجامعة
منذ أن بدأ التفكري بإعادة إصــدار «صحيفة جامعة القصيم» يف
عددها التطويري ،بعد أن مرت عىل الصحيفة فرتة من التوقفات
واإلصدارات املتقطعة عىل فرتات ،فــكان القرار بدعم من معايل
األســتاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الــداود مدير الجامعة،
بإعادة إصدار الصحيفة بشكل منتظم ،حيث كان معاليه حريصا
أشد الحرص عىل ظهور هذه الصحيفة للنور مرة أخرى ،لتساهم
يف إثــراء البيئة التعليمية يف الجامعــة ،وتفيد الباحثني واملهتمني
بالجامعة وأخبارها بما تقدمه من مواد صحفية متنوعة وتغطيات
للفعاليات واألنشطة املتنوعة التي تقدمها الجامعة سواء يف مجال
التعليم أو البحث العلمي أو الخدمات املجتمعية.

في إنجاز يعد األول بالمنطقة ..بمستشفى الملك سعود بعنيزة

عضوا هيئة تدريس بالجامعة يجريان عملية ترقيع
لطبلة األذن بالمنظار دون تدخل جراحي
مع التوسع يف استخدام
املناظري يف إجراء العمليات
الجراحية ،ودخول املنظار إىل
مجال الجراحة بقوة ملا له من
مميزات يف إجراء العمليات بدون
جروح خارجية ،وكذلك قرص
وقت العملية مقارنة بالعمليات
الجراحية التقليدية ،وبما يقلل
من اآلالم يف فرتة ما بعد
العملية ،ويساعد عىل
رسعة االستشفاء
بعدها وقرص فرتة
النقاهة.
ويف إنجاز
يعد األول
من نوعه عىل
مستوى منطقة
القصيم ،تمكن
عضوا هيئة
تدريس من
الجامعة
من

إجراء عملية باستخدام املنظار
لرتقيع طبلة األذن بالغرضوف
بمستشفى امللك سعود بعنيزة
ملريض خمسيني كان يعاني من
ثقب بطبلة األذن.
حيث أجرى العملية الدكتور
سلطان العنزي األستاذ املساعد
بكلية الطب والعلوم الطبية
بعنيزة بجامعة
القصيم،

استشاري األنف واألذن
والحنجرة والرأس والرقبة،
والدكتور مزيد العنزي األستاذ
املساعد بكلية الطب بجامعة
القصيم ،واستشاري األنف
واألذن والحنجرة والرأس
والرقبة ،عملية تعد األوىل من
نوعها يف منطقة القصيم.
وكان األطباء
بمستشفى امللك

سعود بعنيزة قد قاموا بمبارشة
الحالة فور دخولها للمستشفى،
وأوضحوا أن جراحة األذن
باملنظار من العمليات الحديثة
التي أثبتت نجاحها بنسبة
كبرية دون الحاجة إىل التدخل
الجراحي ،ولذلك فقد تم عمل
 3عمليات أخرى لحاالت مماثلة
بعد هذه العملية.

وبفضل من الله تعاىل ،تم تدشــن االنطالقــة الثانية للصحيفة
لتعاود اإلصدار بشــكل منتظم لتكون إحدى أهم حلقات الوصل
بني الجامعــة ،وجمهورها الداخيل من أعضــاء هيئة التدريس
واملوظفني والطلبــة والطالبات ،باإلضافة إىل أنها أصبحت حلقة
وصل جيدة مع الجهات خارج الجامعة ،كونها تحتوي عىل العديد
من املقاالت العلمية واملشــاركات املتميــزة ،حتى أصبحت رافدا
من روافد العمل اإلعالمي بجامعة القصيم وأشــاد بها عدد كبري
من جمهور الصحافة الجامعيــة واملهتمني بها من داخل املنطقة
وخارجها.
وكان الهاجــس الدائم والهدف املنشــود والتحدي الكبري أمامنا
منذ إعــادة إصدار الصحيفــة هو تقديم هــذا املنتج الصحفي
املتميز بصورة مســتمرة ،فتم إصدار الصحيفة يف سنتها األوىل
رغم التحديات الكبرية وقلة الكوادر املهنية املحرتفة ،أســبوعيا
بشكل انتظام ،وحققت نجاحات كبرية بني مثيالتها من الصحف
الجامعية عىل مستوى اململكة ،وبرزت بينهم بشكل الفت ومتسارع
حتى أصبحت اليوم يشــار لها بالبنان ،واســتقطبت العديد من
املهتمني بالعمل اإلعالمي من داخل الجامعة ،وتستقبل املشاركات
من خارج الجامعة ،وحققت مــن خالل جهود فريق عمل متميز
نتائج جيدة ومرضية للجميع.
ونالت صحيفة الجامعــة يف هذه الفرتة منــذ انطالقتها الثانية
العديد من اإلشــادات من عدد من املسؤولني ويف مقدمتهم سمو
أمري منطقة القصيم ،وســمو وزير الداخلية ،إضافة إىل عدد كبري
من الشخصيات والهيئات واملؤسسات حيث تلقت إدارة الصحيفة
العديد من خطابات الشــكر والتقدير يف هذا الصدد ،مما يدفعنا
إىل مواصلة العمل واملســرة بنفس الهمة العالية والجهد الكبري
والعمل الدؤوب الذي يرشف الجامعة وينعكس عىل سمعة العمل
الصحفي واإلعالمي املتخصص بالجامعات الســعودية ،خاصة
وأنها تمارس كافة أشكال العمل الصحفي ومهاراته.
وقد حرصــت الصحيفة عىل التواجد عىل الفضــاء اإللكرتوني،
فأتاحت للجمهور واملهتمني يف اململكة العربية السعودية وخارجها
نســخا ً إلكرتونية عىل موقــع الجامعة ومنصاتهــا اإللكرتونية
املتنوعة عىل شبكة اإلنرتنت ،ليســهل الوصول إليها يف أي وقت،
كما ستشــهد الصحيفة يف الفرتات القادمة بإذن الله العديد من
التحديثات والتطوير الذي يتناسب مع املرحلة ،مع عمل أرشيف
لجميع محتوياتها إلكرتونيًا لسهولة الوصول إليها وللمعلومات
التــي تثري املهتمني ســواء من املتخصصــن بالجانب البحثي
واألكاديمي ،كما ســتظل الصحيفة مكانًا لتدريب وتأهيل كوادر
صحفية من أبناء املنطقة.
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