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الجامعة تعلن عن فتح باب التقديم على وظيفة «معيد»
في عدد من التخصصات
فتحت الجامعة ،باب التقديم
لعدد مــن الوظائف الشــاغرة
املتوافرة يف  37تخصصا مختلفا
بمسمى «معيد» يف عدد من كليات
الجامعة للجنسني ،وذلك لشغلها
بكفــاءات وطنية مؤهلــة علميا ً
وعملياً ،حيث بدأ استقبال طلبات
التقديم عىل هذه الوظائف اعتبارا ً
من يوم األحــد املوافق  18ربيع
الثاني 1441هـ ،وحتى يوم األحد
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اللقاء ناقش آلية تحفيز رؤساء األقسام وتطويرهم وإعادة هيكلة األقسام حسب متطلبات سوق العمل وخلق التنافس بينها

برعاية معالي مدير الجامعة ..وكالة الجامعة للشؤون التعليمية تنظم
«اللقاء السنوي األول لرؤساء األقسام العلمية»
أقامت الجامعة ،مُمثلة بوكالة
الجامعــة للشــؤون التعليمية،
«اللقاء الســنوي األول لرؤساء
األقســام العلمية» ،يوم األربعاء
املوافــق 1441/4/14هـــ،
بمرسح العيادات الطبية ،برعاية
معايل األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الــداود ،مدير الجامعة،
وبحضــور ومشــاركة وكيــل
الجامعة الدكتور محمد السعوي،
ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية
الدكتور محمد العضيب ،ووكيل
الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي األســتاذ الدكتور أحمد
الرتكي ،حيث هدف اللقاء ملناقشة
اإلشــكاالت والتحديــات التي
يواجهها عضــو هيئة التدريس،
وطرح الحلول املناسبة لها.
وأكد معايل مدير الجامعة يف
بداية اللقاء ،عىل أهمية عقد مثل
هذه اللقاءات مــع صناع العمل
األكاديمي بالجامعة ،للتشاور يف
كل ما يتعلق باألقســام العلمية
التي يُبنى عليهــا الكثري بل جل
العمــل األكاديمــي بالجامعة،
مشــرًا إىل أن مجلس الجامعة
يتخــذ قراراته بناء عىل ما يخرج
من األقســام العلمية ،من تعيني
أعضاء هيئة التدريس والرتقيات،
وأعداد القبول ،وغريه ،مبينًا أنه ال
يخفى الجميع أهمية عمل رئيس
القســم وصعوبة عمله ،حيث إنه
إذا نجحت األقسام العلمية فإنها
تؤدي إىل نجاح الجامعة بأكملها.
وأوضح "الداود" أنه سيتم يف
بداية كل فصل درايس – بإذن الله
– اجتماع معهم لنستمع لبعضنا
البعض ،ونراجع ما اتفقنا عليه يف
االجتماع السابق ،ونبحث ما يمكن
أن نحققه باملستقبل بكل شفافية،
ً
منوهــا إىل أن الجامعة تعترب من
أكرب الجامعات الســعودية من
خالل عــدد الكليــات  38كلية،
يدرس بهــا قرابة  70ألف طالب
وطالبــة وتغطــي محافظات
املنطقة ،ولها السبق يف الكثري من
األمور ،وكان لها السبق يف العام
املايض يف املناشــط العلمية من
خالل عقد الكثــر من املؤتمرات
والندوات واللقاءات وورش العمل
وغريها ،كما تعترب ثاني جامعة يف
عدد الربامج املعتمدة ،إضافة إىل
حصولها عىل االعتماد املؤســي
كثالث جامعة باململكة ،فضال عن
حصول بعض الكليات عىل برامج
متقدمة ومتطــورة ،ومن خالل
البحــوث العلمية قفزت الجامعة
قفزات كبرية يف هذا املجال.
ولفت "الــداود" إىل أن هذه
اإلنجازات قد تحققت بتوفيق من
الله ،ثم بما تلقــاه الجامعة من
دعم مــن حكومة خادم الحرمني

جانب من حديث الداود في اللقاء بحضور وكالء الجامعة

الرشيفــن وســمو ويل عهده
األمني ،ومتابعة وحرص واهتمام
ســمو أمري املنطقة وسمو نائبه،
وتشــجيعهم لنا ووقوفهم معنا
دائمً ا ،ثم جهودكم جميعاُ ،ألنكم
تزرعون هذه الثمرات حتى تنضج
وتقطــف ،ألنكم أســاس العمل
األكاديمي بالجامعة.
وقال معــايل مدير الجامعة
يف ختــام حديثه" :إنه ســيتم
تدوين جميع ما تم طرحه خالل
هذا اللقاء ،ومتفائل بأننا ســوف
نخرج بالكثري مــن األمور التي
ســوف تنعكس عىل األقســام
العلمية ،والكليات بشــكل عام"،

مقدمً ا الشــكر للحضور عىل ما
قدموه يف أقسامهم العلمية ،الفتًا
إىل أن التكاتــف والعمل كفريق
واحد ســوف ينعكس إيجابًا عىل
أقسامنا وكلياتنا وجامعتنا بشكل
عام ،كمــا قدم الشــكر لوكالة
الجامعــة للشــؤون التعليمية،
ووكالء الجامعة عىل املشاركة يف
اللقاء ،متمنيا دوام هذا التواصل
بني الجميع يف كل وقت ،ومتمنيا
للجميع التوفيق والسداد.
مــن جهته ،أوضــح وكيل
الجامعــة الدكتــور محمــد
العضيب ،أنه تــم التواصل مع
األقسام ورؤســائها ،منذ وقت

مبكر لعــرض مرئياتِهم حول
القضايا التي يرغبون يف طرحها
ومداولتِها يف هــذا اللقاء ،وبعد
الجمع والرتتيــب للمقرتحات،
ِ
حاولت الوكالة تقديم الكثري منها
بشــكل موجز وجامع ،مبينًا إنه
من بني أفكار ومقرتحات رؤساء
األقسام التي تمت مناقشتها مثل
تخفيف العبء التدرييس للعاملني
باللجان واألعمال اإلدارية ،وكذلك
إمكانية قطع اإلجازة لرؤســاء
األقســام ،ودعم البحوث العلمية
واملعامل ،إضافــة إىل صالحية
رئيس القســم يف تقويم أعضاء
هيئة التدريس أو إلزامه باملهام

جانب من الحضور

األكاديميــة ،والنظر يف موضوع
أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين
ذوي الكفــاءات املتميــزة ممن
تجاوزوا العرش ســنوات ،ومن
تجاوزوا الستني عامً ا.
وأضــاف "العضيــب"،
أن اللقــاء قــد ناقــش إيجاد
آلية لتحفيز رؤســاء األقســام
وتطويرهم ،ونقص أعضاء هيئة
التدريس وزيادة األنصبة السيما
يف الكليات الناشــئة ،إضافة إىل
وجــود موظف مختــص لكل
قسم للمساعدة يف أعمال الجودة
واالعتماد واملعامالت بشكل عام.
وأردف ،أن اللقــاء ناقــش

أيضا إيجاد آلية إليقاف األقسام
وفتحها أو إعادة هيكلتها حسب
متطلبات ســوق العمل ،وعرض
التجارب الناجحة بني األقســام
وخلــق التنافس بينهــا ،وكذلك
تتويج لقاء معايل املدير برؤساء
األقسام بدراسة استطالعية عىل
رؤساء األقسام تهدف إىل تطوير
األداء واقــراح الحلــول للتغلب
عــى الصعوبات ورفــع نتائج
وتوصيات الدراســة ملعايل مدير
الجامعة ،كما تمــت اإلجابة عىل
جميع االستفسارات املطروحة من
قبل رؤساء األقســام ،سائالً الله
التوفيق والسداد للجميع.
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الجامعة تشارك في المؤتمر الدولي
لتطوير وإعادة تصور التعليم في لندن
شــاركت الجامعــة يف
املؤتمر الدويل لتطوير وإعادة
تصــور التعليــم ،2019
واملقام يف لندن حيث شاركت
الجامعــة بمعــرض مصغر
اســتعرضت فيه نشــأتها
كجامعــة حديثــة ،ورسعة
تطورها وإنجازاتها املختلفة
وتعاونها الدويل واملجتمعي.
وقال األســتاذ الدكتور
خالد بن باني الحربي وكيل
الجامعة للتخطيط والتطوير
والجودة ،إن ممثيل الجامعة
قــد اســتقبلوا العديد من
األسئلة واالستفسارات ،التي
دارت حول نشــأة الجامعة
وحجمها الكبري وانتشــارها
داخــل منطقــة القصيــم،
والتخصصــات التي تقدمها،
إضافــة إىل البحــث العلمي
واملنــح املقدمــة لألبحاث
العلمية والطلبة الدوليني.

وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة وممثلي الجامعة

المؤتمر استقطب مايفوق
 700من المهتمين
والعاملين بالتعليم
وأضــاف ،أن املؤتمــر
اســتقطب ما يفــوق 700
مــن املهتمــن والعاملني يف
مجــال التعليــم وتطويره
بمختلــف مراحله وباألخص
املرحلة الجامعية من مختلف
أرجاء العالم والذين يمثلون
جامعــات أو رشكات عاملية
مرموقة كجامعــة هارفارد
وجامعــة أمربيــال كولج
وجامعة ليدز ورشكة ()IBM
وهيئــة الخدمــات الوطنية
الصحية الربيطانية ،وممثلني
من معهد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا وغريهــا من
الجهات والهيئات الحكومية
املهتمة بالتعليم.
حيــث قــدم املتحدثون
تجاربهــم ورؤيتهــم يف
مجــال تطويــر التعليــم
وتحســن جودة املخرجات
عامليــا ً لتواكــب متطلبات
ســوق العمل ،باإلضافة إىل
اســتخدام التقنية يف التعليم
كاستخدام الذكاء الصناعي،
والصعوبــات التــي تواجه
تقديــم الخدمــات التعلمية
وســبل حلها وأثــر التقنية
يف ذلك ،كمــا تضمن املؤتمر
جلســات حوارية شخصية
مــع قيــادات مرموقــة يف
مجال التعليم واالستثمار يف
التعليم.

فتح باب التقديم لعدد من
الوظائف الشاغرة بمسمى
«معيد» من الجنسين بعدة
تخصصات بكليات الجامعة

فتحت الجامعة ،بــاب التقديم لعــدد من الوظائف
الشاغرة املتوافرة يف  37تخصصا مختلفا بمسمى «معيد»
يف عدد من كليات الجامعة للجنسني ،وذلك لشغلها بكفاءات
وطنية مؤهلــة علميا ً وعملياً ،حيث بدأ اســتقبال طلبات
التقديم عىل هذه الوظائف اعتبارا ً من يوم األحد املوافق 18
ربيع الثانــي 1441هـ ،وحتى يوم األحد  3جمادى األول
14411هـ ،وذلك من خالل الرابطhttps://registra� :
. tion.qu.edu.sa/profile/login
ويشرتط لشــغل هذه الوظائف ،أن يـــكون املتقدم
سعودي الجنسية ،وأن يكون الئقا ً طبيا ً للعمل االكاديمي،
وأن تكون شــهادة البكالوريوس الحاصل عليها املتقدم
انتظاما ً ويف التخصص املطلوب من جامعة ســعودية أو
من جامعة موىص بها ومعادلة مــن وزارة التعليم ،وعىل
أال يقل التقديــر للمرحلة الجامعية عن التقدير جيدا ً جداً،
وأال يتجاوز عمر املتقــدم وقت التقديم  28عاما ً بالتاريخ
الهجري للحاصل عىل مؤهل البكالوريوس ،وال يتجاوز 32
عاما ً بالتاريخ الهجري للحاصل عىل مؤهل املاجستري أو ما
يعادلها يف التخصص املطلوب.

خالل استقبال الزوار بمعرض الجامعة

كما يشــرط حصول املتقدم عىل درجة ال تقل عن 75
يف اختبارات القدرات العامــة للجامعيني ال يتجاوز مدته
ســنتني ،وحصوله عىل درجة ال تقل عن  70من  100يف
اختبار التخصص املعد من القسم األكاديمي و ٧٠من ١٠٠
يف االختبار العمــي للتخصصات التي تتطلب ذلك ،إضافة
إىل تقديم عرض علمي يف مجال التخصص ملن حقق درجة
ال تقل عن  70من  100درجة يف معايري املفاضلة ســابقة
الذكر ،عىل أن يحصل املتقدم عىل درجة ال تقل عن  75من
 100يف العرض العلمي ،وكذلك إنهاء سنة االمتياز للتقديم
للتخصصات الصحية التي تتطلب ذلك ،وأن تكون جميع
الوثائق مكتملة أثناء التقديم.
وبيّنت الجامعة الوثائق املطلوبة خالل التقديم ،وهي
صورة من الهويــة الوطنية ،وصورة من املؤهالت العلمية
مع الســجل األكاديمي ،وصورة من معادلة الشهادة من
وزارة التعليم للحاصلــن عليها من جامعة خارج اململكة
العربية السعودية.

مقر إقامة المؤتمر (مركز إليزابيث للمؤتمرات)

وأكدت الجامعة عىل املتقدمني أنه لن ينظر يف أي طلب
ال تنطبق عليه الرشوط السابقة ،أو لم يرفق جميع الوثائق
املطلوبة إلكرتونيا ً عند تعبئة الطلب ،ويجب متابعة موقع
الجامعة اإللكرتوني وحســاب الجامعة يف "تويرت" ملعرفة
مواعيد االختبارات واملقابلة الشخصية ،إضافة إىل إحضار
أصل الهوية الوطنية وأصول الوثائق عند حضور االختبار
التحريري لتدقيقها ومطابقتها.
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مشيدا بتميز «صحيفة جامعة القصيم» ومهنيتها
ً
العالية ومشاركتها بعدد من المالحق الوطنية

رئيس تحرير صحيفة الوطن
يزور الجامعة ويلتقي منسوبي
«اإلعالم واالتصال»
اســتقبل معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمن بن حمد
الداود مدير الجامعة ،يف مكتبه
باملدينة الجامعيــة ،يوم اإلثنني
املوافق 1441/4/19هـ ،رئيس
تحرير صحيفة الوطن الدكتور
عثمان الصينــي ،ومدير مكتب
الصحيفة يف منطقــة القصيم
األســتاذ فهد الجهني ،بحضور
املرشف العام عىل اإلدارة العامة
لإلعــام واالتصــال بالجامعة
األستاذ فهد بن نومه.
وعقــب اللقــاء ،تجــول

"الصينــي" يف مقــر اإلدارة
العامــة لإلعــام واالتصــال
بالجامعة للتعرف عىل أقسامها
والتجهيزات الحديثة املستخدمة
يف اإلدارة إلنتــاج كافــة املواد
اإلعالمية والصحفية ،مشــيدا ً
بــدور اإلدارة الفعال من خالل
أقســامها املختلفــة ومهنيتها
العاليــة يف مختلــف املجاالت
املقروءة واملرئية واملســموعة،
إضافة إىل تميز صحيفة جامعة
القصيــم ،ومهنيتهــا العالية،
وذلك من خالل إصــدار جملة

من األعداد ،واملشاركة بعدد من
املالحق التي تواكب املناســبات
الوطنية للمملكة.
وقــال "الصينــي" خالل
لقائه بمنســوبي إدارة اإلعالم
واالتصــال" :إنني ســعيد بأن
لديكم مثل هــذه اإلدارة ،وأنكم
خرجتــم عن النمــط التقليدي
للعمل اإلعالمي املوجود سواء يف
الوزارات أو اإلدارات الحكومية
أو غريهــا ،داعيًا اللــه التوفيق
والسداد لجميع منسوبي اإلدارة
وكافة منسوبي الجامعة".

الجامعة تحيي اليوم العالمي للغة العربية بندوة علمية
حول «اللغة العربية والذكاء االصطناعي»
أقامــت الجامعــة ،مُمثلة
بقســم اللغة العربية وآدابها،
بكلية اللغة العربية والدراسات
االجتماعية ،يوم األربعاء املوافق
1441/4/21هـ ،ندوة علمية
بعنوان "اللغة العربية والذكاء
االصطناعي" وذلك بمناســبة
اليــوم العاملي للغــة العربية،
والذي يصادف يوم  18ديسمرب
من كل عام ،حيث أقيمت الندوة
بقاعة املناقشــات العلمية األوىل
بالكلية للطــاب ،وللطالبات يف
قاعة املناقشــات يف كلية العلوم
واآلداب بحي اإلسكان.
حيث أدار النــدوة الدكتور
محمد الخزيم األســتاذ املشارك
يف القســم ،وتم خــال الندوة
مناقشــة ورقتني علميتني؛ قدَّم
َ
الورقة األوىل األســتاذُ الدكتور
محمد مراياتي الخبري يف العلوم
والتكنولوجيا للتنمية املستدامة
مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
بالريــاض ،بعنــوان( :اللغة
العربية والتنمية املســتدامة)،
والتي ر ّكزت عــى أهمية اللغة
العربيــة يف االقتصــاد املعريف
والرهانات املستقبلية التي يمكن

أثناء الندوة العلمية

أن تتقدم فيها اللغــة العربية
ضمن لغات العالم.
بعد ذلك ،قدم الدكتور خالد
امليمان أستاذ الذكاء االصطناعي
يف جامعــة القصيــم ،الورقة
الثانيــة ،وكان عنوانها( :اللغة
العربية واملعالجة اآللية) وتحدث
فيها عــن املعالجة اآللية للغات
الطبيعيــة والصعوبــات التي
تحيط باللغــة العربية يف مجال
معالجتهــا اآلليــة ،وركز عىل
اآلفاق التي تنفتح للغة العربية
مســتقبال يف مجال الحوســبة
والذكاء االصطناعي.
وأوضــح عميــد الكليــة
الدكتــور إبراهيــم الالحم ،أن
الكلية تحتفل بهذه املناسبة من
خالل هــذه الندوة العلمية التي
تعالــج جانبني مهمني يف مجال
االهتمــام باللغة العربية ،وهما:
اللغة العربية والتنمية املستدامة
واملعالجــة اآللية ،كما شــملت
فعاليات القسم لالحتفال بهذه
ً
معرضا بالعثيم
املناسبة ،إقامة
مــول بربيدة مســاء الخميس
املايض ،تخلله أنشــطة ثقافية
ومسابقات.
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ندوة حول نقص فيتامين (د) والوقاية منه بكلية
العلوم الطبية التطبيقية
أقامت الجامعة ،مُمثلة بوحدة
التدريــب والتطوير بكلية العلوم
الطبية التطبيقيــة ،ندوة بعنوان
"فيتامني (د) ..هل هناك أزمه؟"
ألقاها الربوفسور أندرو وتون من
جامعة أر إم آي تي األســرالية،
وذلك يوم األربعاء املايض املوافق
هـــ ،1441/4/7يف مــرح
العيادات الطبيــة بحضور عميد
الكلية الدكتور محمد الســهيل،
ووكالء الكلية وعدد من منسوبيها
من الرجــال والنســاء ،إضافة
إىل الطــاب والطالبات وبعض
املهتمني من خارج الكلية.
بــدأ الربوفســور أنــدرو،
محارضته بالتعريــف بفيتامني
(د) وأهميته ومصادره الطبيعية
كالتعرض ألشــعة الشمس ،وهو
ما يشــكل قرابة  ٪٨٠كمصدر،
باإلضافة للمصدر الغذائي والذي
يشكل النســبة املتبقية ،ثم عرج
املتحــدث عىل مقارنــة معدالت
نقــص فيتامني (د) يف أســراليا
والســعودية ،وكذلــك الواليات
املتحدة وتحليل أسباب هذا النقص
ومحاولة الربط بني تلك املسببات
مع عرض املســتويات الطبيعية
وغري الطبيعية لفيتامني (د).

أندرو يتسلم شهادة شكر

بعد ذلك ،ناقــش املتحدث
عددًا من األبحاث العلمية املنشورة
التي تطرقت لنقص فيتامني (د)
يف املجتمع الســعودي خصوصاً،
وهو ما يشكل نســبة كبرية من
السعوديني تصل إىل  ٪٨٠بنقص
فيتامني (د) لدى كال الجنســن
ومن مختلــف األعمار ،ثم تطرق
املحارض إىل األمراض التي ربطت
بعوز فيتامني (د) الشــديد مثل
هشاشــة العظام وأمراض القلب
والرشايني والسكري وبعض أنواع
الرسطان واألمراض املعدية.
يف الختام ،أعطى الربوفسور
أندرو نصائحه املبنية عىل دراسات
علمية للوقاية من نقص فيتامني
(د) ،ســواء من ناحيــة اختيار
الوقت املناســب للتعرض ألشعة
الشــمس ،أو نوعيــة الكريمات
الواقية من أشعة الشمس العالية،
باإلضافــة للمكمــات الغذائية
املتمثلــة بكبســوالت فيتامني
(د) ،ومن ثم فتــح باب النقاش
أمام الحارضين لطرح األســئلة
واملداخالت والتي امتازت بالتنوع
خصوصا ً يف الجانــب الذي يهم
عوز فيتامني (د) يف الســعودية
وارتفاع معدالته.

إدارة المتابعة تطبق المرحلة الثانية من نظام «حاضر»
في فرع الجامعة الجنوبي
قامت إدارة املتابعــة بالجامعة،
بتطبيــق املرحلة الثانيــة من نظام
الحضور واالنرصاف «حارض» ،وذلك
يف فرع الجامعة الجنوبي ليشمل عددا
من كليات القطاع هــي :كلية العلوم
واآلداب بعنيزة ،وكلية الصيدلة بعنيزة،
وكلية الطب والعلــوم الطبية بعنيزة،
وكلية الهندسة بعنيزة ،إضافة إىل كلية
العلوم واآلداب باملذنب "موظفني".
حيث قام املرشف العام عىل فرع
الجامعــة الجنوبــي الدكتور محمد
الشارخ ،يوم الخميس املوافق  ٠١ربيع
الثاني ١٤٤١هـ ،بتدشني هذه املرحلة،
وذلــك بحضور مديــر إدارة املتابعة
خضريي الخضري ،وعدد من منسوبي
الجهات ذات العالقة.
ويأتي نظام «حــارض» ،امتدادا ً
ملســرة البناء والتطوير واســتمرا ًرا
لعملية تحســن الجــودة اإلدارية يف
الجامعــة وتعزيز مفهــوم الرقابة
الذاتيــة املرتكزة عىل رؤيــة اململكة
 ،2030وبناء عــى توجيهات معايل
األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد
الداود ،حيث تم تدشني هذا النظام يف
مركز الجامعــة الرئييس مطلع العام
الجامعي 1442/1441هـ ،وسوف
يشــمل جميع قطاعــات الجامعة
وفروعها بإذن الله.

عزيزي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

(بوش)
اشــرى املذكرة عند العارشة مــن ليل االختبــار وذهب إىل
االســراحة ..بدأ عملية التصوير يف الجوال بشكل دقيق وجعل
لها ملفا خاصا ورقما رسيا..
أدخل صو ًرا أخرى ألشياء ال عالقة لها باملقرر تمويها وتضليال
واحرتازا من...
استأنف الجلسة مع (الش َّلة)..
الثامنــة صباحا ..صالــة االمتحان هادئة ..املراقبــون يمينًا
ً
وشمال ..ال يزال هادئا ومتماسكا وواثقا ..أحد زمالئه الجادين
ً
ينظر إليه وهو يمــارس هويته املفضلة ويــكاد يتقطع أملا..
"ليش أنا (أكرف)" وهو ينجح بكل ســهولة ..ظهرت النتيجة
وحصل عىل  ..B+يف مادة أخرى صاحبنا ..وثالثة..
وصل إىل املســتوى السابع  ..اســتعد كعادته وأحرض أدواته
وآلياته لكنه يف هذه املرة أكثر احرتافية وأفضل أسلوبًا فلم يعد
ً
محرتفا ..فاســتطاع أن
مكتفيا بالتصوير ،وإنما أصبح تقنيًا
يجعل املقررات كلها يف ملــف واحد يمكن التحكم به وتصفحه
عن بعد بواســطة الجوال بكلمات مفتاحيــة ال يعرفها غريه..
بطاريــة الجوال قاربت عــى النفاد بدأ يكثر مــن االلتفات..
تولدت حوله الشكوك ..تم ضبطه ،وإعداد محرض بالواقعة..
صدر بحقه قرار تأديبي يقــي بحرمانه يف املقرر الذي َّ
غش
فيه ومقررين آخريــن ..بقي يحاول يف التخرج ..يحتاج فرصة
تمديد بسبب انقضاء املدة النظامية ..وافقت الكلية عىل إعطائه
الفرصة ..بقي عليه  ٣٦ســاعة ..أخذ اإلنــذار الثاني وأعطي
فرصة  .بقي عليه  ١٦ســاعة ..معدلــه يف نزول حيث تراكمت
الســاعات عليه ..فصل أكاديميًا ..وافقت لجنة املشــكالت عىل
إعطائه فرصة ..تخ َّرج بمعدل ( )٢من (.)٥
ال يــزال (يطقطق) يف محل جواالت ..انتقل محاســبًا يف محل
أدوات كهربائية ..بائع تمــور متجول ..ثالث مرات لم يتجاوز
اختبار املعلمني ..وال يزال يدور (بوش).
عميد عمادة القبول والتسجيل
| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa

تشكيل «اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية»
الستقبال الشكاوى والتظلمات من الطالب
تجاه القرارات الصادرة بحقهم

الشارخ خالل تدشين النظام

أصدر معايل األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمــد الداود ،مدير
الجامعة ،قرا ًرا بتشــكيل اللجنة الدائمة للحقــوق الطالبية بالجامعة،
وتعيــن الدكتور خالد بن عيل العايد عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة
ً
رئيسا لها ،والدكتور أحمد بن سليمان الفراج عضو
والدراسات اإلسالمية
هيئة التدريس بكلية الرشيعة والدراســات اإلسالمية نائبًا للرئيس ،حيث
تبدأ اللجنة بوضع اللوائح الداخلية والقواعد املنظمة لعملها وألعمال لجان
الحقوق الطالبية يف الكليات.
وتختص اللجنة الجديدة بتلقي الشكاوى والتظلمات املحالة لها من
لجان الحقوق الطالبية بكليات الجامعة ،كما تســتقبل اللجنة شــكاوى
التظلم من الطــاب تجاه القرارات الصادرة بحقهم ،وتعنى اللجنة بدعم
حقوق الطالب عىل أســس تتوافــق مع األنظمة واللوائــح املعمول بها،
والعمل عىل تنمية ثقافة العدل واإلنصاف بني الطالب .وقد تم تشــكيل
اللجنة بعضوية وكيل عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل الدكتور
عبدالرحمن بن عبدالعزيز أبو الحاج ،ووكيل عمادة الدراسات العليا للقبول
والتسجيل الدكتور عيل بن إبراهيم الالحم ،واألستاذة الدكتورة منى بنت
عبدالله الدامغ عضو هيئة التدريس بكلية العلوم واآلداب بمحافظة عنيزة،
والدكتورة نوف بنت فيصل الحربي وكيل كلية العلوم لشؤون الطالبات،
واألستاذ عبداملجيد بن عبدالله العويف املستشار باإلدارة القانونية ،واألستاذ
أحمد بن محمد البهدل املوظف بعمادة القبول والتسجيل أمينًا لها ،وللجنة
االستعانة بمن تراه من منسوبي الجامعة.

 06القصيم
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بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية...

األمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير تعليم
القصيم ورئيس النادي األدبي بالمنطقة

استقبل صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيــم ،بمكتبه بديوان
اإلمــارة بمدينة بريدة ،مدير عام
التعليم باملنطقة صالح الجارس،
ومدير تعليم عنيزة محمد الفريح
ورئيــس نادي القصيــم األدبي
الدكتور حمدالســويلم ،واألديب
الدكتور حســن الهويمل ،وعدد
من عمداء كليــات اللغة العربية
والعلوم واآلداب بجامعة القصيم
 ،الذين قدموا للســام عىل سموه
بمناســبة اليومــي العاملي للغة
العربيــة الــذي يصــادف 18
ديسمرب من كل عام ،حيث حمل
عنوان هذا العــام "اللغة العربية
والذكاء اإلصطناعي".
بعد ذلك دشــن سمو أمري
منطقة القصيم حســاب مركز
اعتزاز للغة العربية التابع ملؤسسة
فيصل بــن مشــعل املجتمعية
''مجتمعي '' عىل شبكة التواصل
االجتماعي "تويرت" ،واســتمع
ســموه لعدد من الجهود املبذولة
يف قطاع تعليــم املنطقة ونادي
القصيم االدبي وجامعة القصيم
واالكاديميني لتعزيــز اللغة بني

منسوبيها.
ورحب ســمو األمري فيصل
بن مشــعل بالجميع ,منوها ً بما
تحظى به اللغة العربية من دعم
من لدن خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل
سعود  ،وسمو ويل عهده األمني ـ
حفظهما الله ـ  ،مثنيا ً عىل الجهود
التي يبذلهــا املثقفني واملثقفات
من خالل دعــم اللغة العربية يف
عدة محافل دولية ،موجها ً سموه
برضورة تفعيــل هذا اليوم بعدد
من الوســائل اإلعالميــة للنرش
والتعريف بأهميــة اليوم العاملي

للغة العربيــة لتعريف األجيال
واملجتمع بقوة وفصاحة وإبداع
لغة القرآن التي هــي لغة ديننا
الحنيــف ،ومســؤولية الجهات
واملؤسسات الحكومية يف ذلك.
وقال ســموه :إن بالدنا تويل
اللغة العربيــة التي هي مصدر
قوتنا كأمة عربية إســامية جل
اهتمامها ألنهــا باقية كونها لغة
القرآن الذي تكفل املوىل سبحانه
وتعاىل بحفظه ،مشددا ً عىل أهمية
أن يرتبى الجيل عىل االعتزاز بها،
وإكسابهم التقدير للغتهم كونهم
عنارص فعالة ومساهمة يف إنشاء

املســتقبل  ،مباركا ً لكافة معلمي
ومعلمات اللغة العربية واملهتمني
باللغة من مفكرين ومثقفني بهذا
اليوم العاملي للغة العربية ،داعيا ً
املوىل عز وجل للجميع مزيدا ً من
العطاء لــكل مايخدم لغة القرآن
الكريم اللغة العربية.
من جانبــه أكــد الرئيس
التنفيذي لـ "مجتمعي" ابراهيم
بن سعد املاجد ،أن مركز 'اعتزاز
للغة العربية' سيعمل ومن خالل
رشاكات مع الجهــات التعليمية
والثقافيــة ،عىل إقامــة العديد
من ورش العمــل واملهرجانات
التوعوية ،مما سيســاهم يف ربط
الجيل بلغتهم.
مــن جهتهم قــدم الجميع
شــكرهم وتقديرهم لسمو أمري
منطقــة القصيم عــى تحفيزه
وتشــجيعه الدائم لكل مايخدم
اللغة العربية ،مؤكدين أن كلماته
ســتظل نرباســا ً لبذل املزيد من
الجهــد والعمل والعطــاء لكل
مايخدم لغتنا العربية ،ومواصلة
بناء األجيال والتعزيز من تعلمهم
اللغة العربية ،من خالل ما تقدمه
القيادة ـ أيدهــا الله ـ من دعم
وعطاء لقطاع التعليم باململكة.

...ويشهد حفل تكريم  27فريقاً تطوعياً
شهد صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيــم ،حفل جائزة
العمل التطوعــي واملقام بتنظيم
إدارة تعليــم محافظــة عنيزة
بالرشاكة مع الجمعيــة األهلية
الصالحيــة للعمــل التطوعي،
بمركــز األمرية نــوره الفيصل
باملحافظــة ،بحضــور وكيل
امارة منطقــة القصيم الدكتور
عبدالرحمن الــوزان ،ومحافظ
عنيــزة عبدالرحمن الســليم،
ومستشار ســمو أمري القصيم
إبراهيــم املاجــد ،ومدير تعليم
عنيزة محمد الفريح.
وعزف الســام امللكي فور
وصول ســموه الكريم ,تال ذلك
انطلقت فقــرات الحفل بآيات
من الذكر الحكيم ،بعد ذلك قدم
فلما ً يحكي الشــخصية املكرمة
معايل األســتاذ عبدالله بن عيل
النعيــم والذي قــدم العديد من
األعمــال التطوعية طوال حياته،
واســتعرض من خالله انعكاس
اعماله عىل أهل بيته عرب انشــاء
ابنته نــوره مدرســة ابتدائية
سميت باســم زوجها صالح بن

عبدالله النعيــم ـ رحمه الله ـ،
والدكتورة لولوة التي أنشــأت
مدرسة يف حي شعبي بمحافظة
عنيزة ,باإلضافــة إىل ابنته منال
والتــي قامت بتأســيس روضة
أطفال لتنري عربها دروب براعم
الوطن.
عقب ذلك قدمت كلمة راعي
الجائزة والشخصية املكرمة معايل
األستاذ عبدالله بن عيل النعيم الذي
قدم من خاللها الشكر والتقدير
لســمو أمري منطقة القصيم عىل
دعمه الدائم وتشجيعه لكل عمل

تطوعي يقدم للمنطقة ،مشــرا ً
عىل أن العمــل التطوعي من أهم
الوسائل املستخدمة للمشاركة يف
النهــوض باملجتمعات ،مبينا ً عىل
أن الجمعية االهليــة الصالحية
يف عنيزة املنشــأة عام 1402هـ
بدافع الوفــاء ألبراز رواد الحركة
التعليمية للمربي صالح الصالح
ـ رحمه اللــه ـ منذ أكثر من 80
عاماً ،مبينــا ً عىل أن رؤية اململكة
املباركة رفعت معــدل الحرص
بالعمل التطوعي وتوســيع دائرة
املشــاركات االجتماعية من خالل

تنظيم مثل هــذه الجوائز للعمل
التطوعــي والتي يســتفيد منها
سنويا ً آالف الطالب ,مقدما ً شكره
وتقديره لكافــة الجهود املبذولة
من قبــل تعليم عنيــزة ,وكافة
فريق العمــل ،تال ذلك قدم حورا ً
طالبيا ً عن التطوع وتعزيز العمل
التطوعي قدمــه أحمد املطرودي
ويوسف الحربي وطالل الفوزان
من تعليم محافظــة عنيزة ،بعد
ذلك قدم فلما ً عن العمل التطوعي
وتعزيزه اشــتمل عىل الخطوات
واألعمال التــي تقدمها محافظة
عنيزة لتعزيــز العمل التطوعي
واإلنســاني وجهودها يف تعزيز
املسؤولية االجتماعية ورشاكاتها
املتعددة.
ويف ختام الحفل كرم سمو
أمري منطقة القصيم الشــخصية
املكرمة معايل األســتاذ عبدالله
النعيــم ,باإلضافــة إىل تكريم
سموه  27فريق تطوعي اشتملت
عىل فــرق الطــاب والطالبات
التطوعية ،ومنســقي ومنسقات
العمــل التطوعي باملــدارس،
باإلضافة إىل املــدارس املعززة
لألعمــال التطوعية وتنميتها بني
منسوبيها وطلبتها.

بمشاركة  266مشارك ًا

وكيل إمارة القصيم يفتتح
الورشة التعريفية األولى
لمركز "أداء" بالمنطقة

تحت رعاية صاحب الســمو امللكي األمــر الدكتور فيصل
بن مشعل بن ســعود بن عبدالعزيز أمري منطقة القصيم ،افتتح
وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان الورشــة
التعريفية "محــارضة األداء" بالرشاكة بني إمارة منطقة القصيم
واملركز الوطني لقيــاس أداء األجهزة العامــة "أداء" ،بحضور
 266مشاركا ً يمثلون مسؤويل إمارة منطقة القصيم ،واملحافظني
ورؤســاء املراكز ومديري اإلدارات الحكومية باملنطقة ،وأعضاء
مجالس املنطقة ،ورؤساء البلديات  ،ومسؤويل عدد من القطاعات
الحكوميــة باملنطقة ،وذلك بمركز امللك خالــد الحضاري بمدينة
بريدة.
وأوضح الوزان ,أن تنفيذ الورشــة يأتــي يف إطار توجيهات
ســمو أمري منطقة القصيم التي تسهم يف تطوير العمل اإلداري يف
املنطقة ،وتنفيذا ً التفاقية التعاون املوقعة بني إمارة منطقة القصيم
ومركز "أداء" ،حيث يعد هــذا اللقاء األول لتفعيل هذه االتفاقية،
الفتا ً النظر إىل أن إمارة القصيم من أوىل اإلمارات املبادرة يف إنشاء
مكتب تحقيق الرؤية ،وأن الجميع يف املنطقة يتحرك يف تحقيق هذه
الرؤية املباركة.
وأكد استعداد إمارة منطقة القصيم تسهيل كل ما يصبو إليه
املركز لخدمة املنطقة سعيا نحو التميز ،مشيدا ً بما طرحه مسؤولو
بعض الجهات الحكومية باملنطقة من مداخالت ومشاركات تنم عن
الوعي وحجم اإلدراك باملسؤولية ،سائالً الله أن يوفق الجميع لكل
مافيه خري وصالح.
فيما ثمن املركز الوطني لقيــاس أداء األجهزة العامة "أداء"
توجيهات سمو أمري منطقة القصيم التي من شأنها تمكني األجهزة
العامــة من تنفيذ غاياتها وخططها اإلســراتيجية و َْفق مؤرشات
تسهم يف ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومرشوعاتها املعتمدة.
وترمي الورشة إىل نرش ثقافة قياس األداء ،وإكساب موظفي
إمارة منطقة القصيم ،وموظفي الجهات الحكومية باملنطقة املعرفة
واملهــارات الالزمة للتعامل مع مؤرشات األداء الرئيســية وكيفية
عملها ،واالستفادة منها يف شتى املجاالت ،ليسهم هذا التعاون املثمر
يف رفع كفاءة الكوادر البرشية ،وتعزيز التطوير املعريف يف تحسني
أداء األجهزة العامة وجودة املخرجات ،ويف تنمية قدرات املشاركني
العلمية واملهنية يف مجال ثقافة قياس وإدارة األداء.
واســتعرضت الورشــة أساســيات تطوير مؤرشات األداء
الرئيسية ،وتوحيد املفاهيم واملصطلحات الخاصة بها ،والتعريف
بأهمية تطوير اإلســراتيجيات وتنفيذها لتطوير مؤرشات األداء
الرئيسية واملســتهدفات واملبادرات بالجهات الحكومية باستخدام
بطاقة قياس األداء املتوازن.
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أمين القصيم :معالجة مظاهر التلوث البصري "أولوية قصوى"
شــدد أمني منطقة القصيم
املهندس محمد بن مبارك املجيل عىل
أن معالجة مظاهر التلوث البرصي
أولوية قصوى لكافــة القطاعات
البلدية عىل مستوى منطقة القصيم
خالل املرحلــة القادمة  ،جاء ذلك
ترأســه االجتماع الدوري لرؤساء
بلديات املنطقــة وبحضور وكالء
األمانة بقاعة االجتماعات الرئيسية
بمقر األمانة بمدينة بريدة
وأكــد م.املجيل خــال اللقاء
أنه وفقا ً لتوجيهــات معايل وزير
الشــئون البلدية والقروية املكلف
الدكتور ماجد القصبي عىل أهمية
العمل الرسيع عىل معالجة مظاهر
التشوهات البرصية داخل املناطق
الحرضية عــر املعايري املحددة يف
هذا الجانب.

وأشــار أمني منطقة القصيم
عــى رضورة العمل عــى برامج
زمنية محددة ومستهدفات واضحة
مع مراجعــة مخرجات كل مرحلة

لضمان ســر العمل وفق الخطط
 ،باإلضافــة إىل العمــل التكاميل
بني كافــة بلديات املنطقة لتحقيق
األهداف املشرتكة يف إطار معالجة

مظاهر التلوث البرصي.
كما أكد أمني املنطقة عىل أهمية
متابعة املشــاريع ورسعة إنجازها
حسب الخطة الزمنية املعتمدة.

مسرح اإلبداع بتجمع القصيم الصحي يستعرض تقنية
الباركود في األدوية واستقطاب األطباء االستشاريين
استعرض التجمع الصحي
بمنطقة القصيم مؤخرا ً إبداعات
وإنجازات منسوبيه وذلك ضمن
فعاليات مرسح اإلبداع ،بحضور
الرئيــس التنفيــذي للتجمع
الصحي الدكتور سلطان الشائع،
والقيادات الصحية باملنطقة.
وشــهد مــرح اإلبــداع
الذي أقيم بمستشــفى الصحة
النفسية  ،عرض إبداعات ثالثة
كوادر يمثلون التجمع الصحي
باملنطقــة ،بعد أن أســهموا يف
تحقيق إنجازات وجدت اإلشادة
من الجميع.
وقدمت رئيسة قسم الرعاية
الصيدلية بمستشــفى رياض
الخرباء مالك الحربي استخدامها
لتقنية ( ) QR codeيف صيدلية

مستشفى رياض الخرباء  ،لتسهيل
وصــول املعلومــات الصحيحة
للمريض وذلك بوضع ملصق QR
 Codeرمز االستجابة الرسيع عىل
ً
مفصل
األدويه التي تحتاج رشحً ا
للدواء بطريقة االســتخدام مثل
بخاخات الربو وحقن األنســولني
عند رصفهــا للمريض عن طريق
فتح كامريا الجوال وتوجيه الكامريا
إىل الكود امللصق عىل الدواء وعندها
ينتقل املريض إىل صفحة تتضمن
ً
مفصل عن الدواء وطريقة
رشحً ا
اســتخدامه بالصــور والفيديو،
ُ
وصمم كــود لألدوية التي ترصف
للمريض.
وكانت املشاركة الثانية لبندر
الحربــي الذي حصــل عىل األداء
املتميــز ملركز صحــي الفايزية

وحقق املركز الثالث ضمن 2500
مركــ ًزا صحيًا و ُكــرم مؤخ ًرا من
معايل وزير الصحــة ،حيث قدم
رشحً ا ملا أُنجــز باملركز الصحي
واملبادرات التــي تمت يف عيادات
ً
وصول إىل اإلنجاز
املركز الصحي،
وتحقيقه املركز الثالث.
فيما قدم وليــد العليان من
مستشــفى البدائــع العام رشحا ً
لفكرته التي حققت نجاحا ً لتوفري
التخصصات الطبية االستشــارية
ملستشــفى البدائــع  ،من خالل
تفعيــل املشــاركة املجتمعية مع
األطبــاء االستشــاريني وجدولة
زياراتهــم لعيادات مستشــفى
البدائــع وتمكــن املــرىض من
الحصول عىل العالج دون الحاجة
إىل مراجعة املستشفيات املرجعية

خارج املنطقة.
من جانبه أعــرب الرئيس
التنفيــذي للتجمــع الصحي
بالقصيم الدكتور سلطان الشائع
يف كلمة له يف ختام عرض األفكار
اإلبداعية للمشاركني ،عن شكره
وتقديــره لجميع املشــاركني
بمرسح اإلبــداع ،مؤكــدًا بأن
التجمع الصحــي حريص عىل
إيجاد بيئة عمل مبدعة ،تســهم
يف تنفيذ برامج بطريقة إبداعية
تساعد عىل رفع كفاءة الخدمات
الصحيــة باملنقطــة ،مؤكدًا أن
التجمع الصحي ،ســيعمل عىل
تبني جميع األفــكار اإلبداعية
وتطويــر أداء املبدعــن ،بما
ينعكس عــى مخرجات التجمع
الصحي إيجاباً.

سياحة القصيم تنظم ورشة عمل عن المنصة الوطنية للرصد السياحي

نظمة الهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطني وبدعم من إمارة
منطقــة القصيم ورشــة عمل
بعنوان "املنصة الوطنية للرصد
السياحي" والتي أقيمت بفندق
موفنبيك القصيم ،بمشاركة عدد
من الجهات الحكومية املرشفة عىل
قطاع اإليواء الســياحي بمنطقة
القصيم ومشــغيل منشآت اإليواء

السياحي باملنطقة.
وهدفت الورشة إىل التعريف
باملنصة الوطنية للرصد السياحي
التي أطلقتها الهيئة مؤخرا ً والتي
تعد منصة إلكرتونية ملراقبة أداء
منشآت اإليواء والحركة السياحية،
حيث ســتكون املنصــة مركزا ً
لجميــع اإلحصــاءات والبيانات
املتعلقة بالقطاع السياحي.

وأوضــح مدير عــام فرع
الهيئة العامة للســياحة والرتاث
الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم
بن عيل املشــيقح أن الهدف من
الورشــة هو تعريف الرشكاء من
الجهات الحكوميــة يف اإلرشاف
عىل القطاع الســياحي باملنطقة
ومشغيل منشآت اإليواء السياحي
بالخدمات التــي تقدمها املنصة
للمســتفيدين وآليــة التنفيــذ
وطريقة التسجيل والتفعيل ،إىل
جانب فتح باب النقاشــات والرد
عىل االستفسارات مبينا ً أن املنصة
توفر أحدث اإلحصائيات عن نسب
اإلشغال ،ومستوى األداء والتقييم
لهذه املنشآت ،وهو ما سيسهم يف
رفع جودة الخدمات الســياحية
املقدمة وتنشيط االستثمارات يف
هذا القطاع ،كما أنها تســاعد يف

متابعة الحركة السياحية وتحفيز
االستثمار السياحي ،بما يتماىش
مع برنامــج التحــول الرقمي
الوطنــي ،وهو عنرص أســايس
ضمن رؤية اململكة .2030
يُذكــر أن الهيئــة العامة
للسياحة والرتاث الوطني أصدرت
يف وقت ســابق تعميمــا لجميع
مشــغيل مرافق اإليواء السياحي
بشــأن أهمية االلتزام بالدخول
عىل رابط املنصة www.ntmp.
 gov.saوإكمــال عمليات الربط
املبارش مــع الهيئــة لتزويدها
بالبيانات واملعلومات وذلك خالل
 90يوما ً من تاريخ التعميم ،حيث
ســيتم رصد املخالفات وتطبيق
العقوبات النظامية بحق املنشآت
غري امللتزمة بالربــط بعد انتهاء
املهلة املحددة.

غرفة القصيم تطلق منصة
تسهيال
االحتجاج اإللكتروني
ً
للخدمات واإلجراءات
أطلقت الغرفــة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم منصة
خاصة بتقديم االحتجاج  ،وذلــك من خالل موقعها اإللكرتوني
ً
رغبة يف مواكبة التحوالت الرقمية وتحقيقا ً للتطلعات املنشودة.
وأوضح مديــر اإلدارة القانونية يف الغرفة فراس اليحيى أن
إطالق املنصة يأتي يف إطار حــرص الغرفة عىل تطوير العمل
وتسهيل كافة اإلجراءات وتحويلها إلكرتونيا ً بهدف رسعة اإلنجاز
وتمكني املنتسبني من االستفادة من الخدمات املقدمة يف كل زمان
ومكان.
وبني أن تقديم االحتجاج سابقا ً يتطلب املرور عىل  7خطوات
وأنظمة تستغرق من طالب الخدمة  20دقيقة ،وتم تطوير العمل
واختصار الوقت واآلليات حتى أصبحت  120ثانية ويتم تقديم
الطلب النهائي إلكرتونيا ً من خالل موقع الغرفة .
يذكر أن غرفة القصيم ســتطلق يف القريب العاجل موقعها
ً
مواكبة للتحوالت التقنية ويحتوي
اإللكرتوني يف حلته الجديــدة
عىل عدة خدمات وميزات.

التجمع الصحي بالقصيم يحصل على
إعتماد المنظمة الدولية " بلين تري "
حصل التجمع الصحي بمنطقة القصيم عىل اإلعتماد الدويل
من منظمة " البلني تري " ،وذلك بعد إجتياز مستشــفى امللك
سعود بعنيزة لجميع املعايري واإلشرتاطات املطلوبة من املنظمة .
وأكد التجمع الصحــي بالقصيم بأن منظمة " بلني تري "
تعترب رائدة يف إضفاء الطابع اإلنســاني ،وتركز عىل احتياجات
املريض ،ومنحت مستشفى امللك سعود اإلعتماد الفيض ،ليكون
أول مستشفى باملنطقة يحصل عىل هذا اإلنجاز الذي سيكون له
أثرا ايجابيا عىل رفع جودة الخدمات الطبية املســاندة للمرىض،
وبني التجمــع الصحي بأن الحصول عىل اإلعتمــادات الدولية
واملحلية  ،للمنشــآت الصحية باملنطقة  ،سيسهم يف تجويد أداء
الخدمات املقدمة للمستفيدين ،يف جميع املسارات الطبية   .
وأشــار التجمع الصحي بأن املنظمــة قامت بمتابعة ١٠
مكونات لنموذج البلني تري ،تم تطبيقها مستشفى امللك سعود
بعنيزة  ،تشمل التفاعل اإلنســاني ،والطعام والتغذية ،والفنون
والرتفيه ،والعالجات التكميلية واللمســة االنسانية ،وإيجاد بيئة
شفاء ،ودور األرسة واألصدقاء والدعم اإلنساني ،والقيم الروحية،
وسهولة الوصول للمعلومات ،واملجتمعات الصحية .
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ورقة األسئلة هدف تعليمي
د .عبد الله بن أحمد الرميح
وكيل الشؤون التعليمية في كلية العلوم واآلداب في محافظة عنيزة

إن ألساليب القياس العلمي أثرها
الكبــر يف دقة قيــاس الحصيلة
العلميــة للطالــب مــن جهة،
وألهميتهــا يف أداء دور تعليمــي
للطالــب من جهة أخــرى ،وإننا
لنرى االختالف كبريا يف أســاليب
إعداد األســئلة لدى األساتذة من
حيث أنواعها وأساليبها وكفاءتها
مما يتطلب منا وقفة خاصة يف هذا
املجال.
إن ورقة األســئلة تعــد أحد أهم
وسائل القياس للمخرج التعليمي
للمقررات الدراســية ،وبكفاءتها
تصبح مؤرشا عىل تحقيق األهداف
التعليمية وبضعفها ال تكون أداة
صادقة للقياس ،ومن ثم تســهم
يف ضعف مــؤرشات التعلم ،ومن
خاللهــا أيضا تنعكــس كفاءة

تدريس املقرر ومدى اســتيعاب
الطالب له ،بل إن ورقة األسئلة هي
أداة للتعليم لو أحســن إعدادها،
وإن املتأمل ليدرك مدى ما تنعكس
ورقة األســئلة املتوازنــة واملعدة
إعــدادا جيدا عىل رؤيــة الطالب
للمقرر واألستاذ وأسلوب التعليم
فهي آخر عالقــة الطالب باملقرر
وأستاذ املقرر غالبا.
إن من األهمية بمــكان أن تعنى
الجهــات العلميــة عناية خاصة
ومســتمرة يف تطوير هذه األداة
واالســتعانة باملستجدات الرتبوية
والتكنولوجية يف تطويرها.
إن العملية التعليمية يف الجامعة يف
مجال األسئلة تتطلب الرتكيز عىل
نقاط من أهمها:
• أســباب جودة إعداد األسئلة

أو ضعفها لدى كل قســم علمي
عرب دراسة مستمرة ألسئلة القسم
العلمي ،والكشف عن أبرز األخطاء
املمارســة يف اإلعداد ،ثم بيان هل
تؤدي تلك األســئلة قياسا صادقا
ملدى اســتيعاب وتحقق األهداف
واملخرجات العلمية؟
• تطوير أســاليب التصحيح
بما يتوافق مع التطــور التقني،
بحيث تعطي صدقا وكذلك دقة يف
القياس وتوفــرا لوقت التصحيح
عىل األستاذ.
• اإلسهام الفعيل لورقة األسئلة
يف خدمــة املقرر الدرايس وتطوير
الطالب.
• أبــرز املعايــر العلميــة
والصياغية للجودة يف إعداد ورقة
األسئلة.

عنيزة

الكوزوموبولتانية
أ .هنا مفوز الفواز

“السير في الحياة والحظ"

الطالبة  /ساره المطيري
كلية العلوم واآلداب بعنيزة  -قسم الشريعة.

قــد يتطرق إىل أســماعنا كثرياً،
قول أحدهم" :أنــا ال يوجد لدي
حظ يف هذه الحياة ،يا ليتني مثل
فالن وفالن حظه جميل" ،دعني
أخربك عن رس هذا الحظ يف هذه
الحياة التي قــد يغفل عنه كثريا ً
من الناس بحجة أنهم ينتظرون
الوقت الجميل ملجيء الحظ ،وهو
حقيقة لن يأتي إن كنّا نعامل الله
عز وجل بنفــس العمل واأللفاظ
وغريها من األمــور التي ال تليق
باملؤمن..
الحياة الحقيقة هي االستجابة لله
ولرســوله صىل الله عليه وسلم،
فمن كان حظه من االستجابة أوىف
كان ح ُّ
ظه من الحياة أتمَّ.
نعم اســتجب لكــي تحيا حياة
جميلة طيبة ،من قال أن الراحة يف
العصيان والهوى ،بل هو أساس
الهــم والضيــق والضنك وعدم

أم لـتوحدي
أ .شريفة الحربي
معيدة كلية العلوم
واآلداب بالمذنب

التوفيق يف الحياة.
لذلك يا أخي /أختي يجب علينا
أن نعامل الله باالستجابة التامة
ال باستجابة حسب الهوى ،لريضا
هــو أوال ً وتبلغ بعد رضاه جنته،
وتعيــش يف دنيــاه بتوفيق منه
كل جانب.
يحوطك من ِ
تفقد تعاملك معه اليوم؟
وف
هل صليت الصلوات يف وقتها ِ
جماعة يف املسجد؟
ِ
وأنت يــا أختي هــل تخرجني
بالعبــاءة الســاترة الخالية من
الزينة إىل الشوارع واألسواق؟
هل تتجنبون الغيبــة والنميمة
والوقوع يف أعراض الناس؟
هل تتجنبــون الكــذب الغش
والخداع؟
والكثري من األمور التي يجب أن
نبعد عنها تحقيقا ً لرضا الله عز
وجل.

أيا صغريي وبُني؛
الناس قد تحبك ألنك تعطي شيئا..
وبقدر العطايا (قد) تُحَ بْ !
ِ
وقد ال تعطيهم شيئا ،وال ترى منهم
حب..
ُني ،حب الناس مدفوع.
يا ب ّ
وتبقى األم وحدهــا التي تحب بال
مقابل..
بل تحب مــن ال يعطي ومن يعطي؛
عىل ح ٍد سواء وربما أكثر!
وهي إن أحبتك.
فإنها تحبك ألجلك (أنت) فقط.
ال يدخل يف حبها (األنا)!

الله سبحانه عندما يقول لكِ هذا
حرام ،هذا ال يجوز ،هو غني عن
عبادتك له ،ولكنه الكريم يريد لك
املعايل والحيــاة الجميلة الطيبة
الهانئة ،وليخترب تحقيق انقيادك
له فكونوا عىل بصــرة وفطنة،
وابتعــدوا عن طرق ومســالك
الشــيطان فإنه يريد لنا الهالك
والخزي والعــار ،والله يريد لنا
الفردوس والجنة وطيب العيش،
لنبادر قبل النــدم الحقيقي يف
اآلخرة..
إضاءة لك أخرية:
"القرآن العظيم وتفسريه والعيش
مع تدبره ســاح عظيم تعيش
وف اآلخرة
بهداه ونوره يف الدنياِ ،
سيكون لك أعظم صديق وشفيع
يا مقلب القلــوب واألبصار ثبت
قلوبنا عىل دينك.

ُ
الخلق كلهم ضعفاء أمام حبِّ
يا بُن َ ّي؛
ذواتهم؛ إال أمك.
فهي إحساسك الذي ينبض.
وكلماتك التي لم تُن َ
طق.
ورغباتك التي ترتدد.
يا بُن َ ّي ،التجربة رضيبة الخربة!
ويبقى بعضهم ُق َّ
ــر لم ينضحوا
بعد!
فال يسعفهم فكر دقيق!
وال يسعفهم تفسري حسن!
وال يسعفهم حب مرهف!
وال يسعفهم حكم عدل!
لذا يا صغريي نحن نَعْ ذُر وال نُعْ ذَر..

عنيزة اســم المع عىل مســتوى
العربية ،أســئلة تتبادر للذهن،
ملاذا عنيزة؟ ،وكيف استطاعت أن
تثبت وجودها يف العالم العربي؟
هل الســبب جمالهــا أم ذكاء
أهلها؟ أم أن هنالك يشء نجهله؟
لنبحر من خــال هذا املقال معا ً
لنستكشــف اســتحقاق عنيزة
جائزة املدينة العربية املســؤولة
اجتماعيا ً .2020
إن الغاية األساســية من وجود
املدن هي خدمة اإلنسان بالدرجة
األوىل ،وكل الكائنــات املوجودة
فيهــا ،من خالل تهيئــة البيئة
املناســبة لها من كافة النواحي
الوظيفية والنفســية ،لذا أطلقت
الشــبكة اإلقليمية للمســؤولية
االجتماعية مبادرة نوعية تمثلت
يف إطالق "جائزة املدينة العربية
املســؤولة اجتماعيــا" ضمن
املبادرات النوعية للشبكة والتي
يتم مــن خاللها تكريــم املدن
العربيــة التي تتبنــى مبادرات
مســؤولة تتوافق مــع املعايري
العامليــة يف مجاالت املســؤولية
املجتمعية ،والتنمية املســتدامة
واالقتصاد األخرض.
وقد تم اختيــار عنيزة العاصمة
العربية للمســؤولية االجتماعية
لعــام  ،2020وذلــك لدورها
يف تبنــي ترشيعــات وقوانني
وممارســات مسؤولة يف مجاالت
الخدمة واملســؤولية املجتمعية،
إن هذه املبــادرة املحمودة التي
قدمتها الشبكة للمنطقة العربية،
تعكــس حالة الوعــي اإليجابي
والحضاري واملهني ألبناء املنطقة
تجاه املمارسات املسؤولة.
عنيزة ..أيتها الفاتنة ..يا باريس

نجد املبدعة بطباعك ،واختالفاتك،
وتنوعك ،وحضاراتــك ،يا قائدة
اإلبداعات أيتها الغــادة املثرية،
أيتها املتألقــة بأبنائك ،بأحبائك،
بعشــاقك ،بكل ما فيــك ،أيتها
املدينة العربية الكوزوموبولتانية،
يا هامة املجد ،يا أروع محافظة
يا منبع السخاء والنقاء والعطاء.
عنيزة التي حني أكتب عنها تتدفق
ٌ
شموخ يذهل
حرويف النابضات،
الفوائد ،مدينة العلماء والفقهاء،
فشــك ًرا لكل من ساهم أن تكون
عنيزة املدينة العربية املســؤولة
اجتماعياً ،شكرا ملحافظها الفذ،
شــك ًرا لتاريخ عنيزتنــا املمتد،
شــك ًرا للقيم والتأصيل ،شكرا ً
لفكر أهلها املتقدم املرموق ،شك ًرا
للشباب النابض ،شك َرا للمبدعني
الذين وصل بها للعربية ،شــكرا ً
لكل منسوبي ومنسوباتها الذين
قدموا ومازالوا يقدمون من أجلها
إلبراز نجاحاتهــا محليا وعامليا
بكل امليادين.
فشــك ًرا لكل من ساهم لتصبح
عنيزة كما حلــم وتمني أهلها،
شــك ًرا لله من قبــل ومن بعد
أن جعل القلم مرســول الفكر
لنعرب من خالل جامعتنا املوقرة
جامعــة القصيــم عــن عنيزة
الكوزوموبولتانية مع تمنياتي لها
مزيد من التألق واإلبداعات.
مالحظــة ..أطلــق مصطلــح
«الكوزموبوليتانيــة» عىل مدن
وعواصم عاملية ،بل وأشــخاص
عىل مــر التاريــخ ،للتعبري عن
تعدد ثقافاتهم ومدى انفتاحهم
عــى العالــم ،تو ُِص َفــت املدن
بهذه الصفــة لثقافاتها املتعددة
وانفتاحها عىل العالم.

بصمة خير
حنان النويصر
كلية التمريض

عند اقتناء قلم بصمة الحضور
(للتوقيع) إعالنــا ً ليوم وظيفي
أول تبدأ معه املخاوف وخوض
تجربة جديدة ،ومقابلة الرئيس
واملرؤوس ُ
وصحبــة ،ويتخللها
أداء كيفمــا تكيفت مع كل ذلك
حصل رضــاك الوظيفي ويليه
اإلنتاجية ،ابدأ أمانك الوظيفي يف
مقرك لتصل إىل التميز وتحقيق
الذات.
ومــع هبة األعاصــر واألمور
التي تطرأ ،ولهذا احتمالية كبرية
حاول أن تُحقق االتزان والبحث
عن أســباب املشــكلة وبعدها
أحدِث الحلول متبعا ً النظام ً
دقة
وتح ّري قبل ذلك وذاك ،مهم جدا ً
عند البدء يف الحيــاة الخطابية

(خطاب) أو املعامالت النظامية
(نظام).
ومن يتكتــف يثق ثقة تامة بأن
املعلومة ال تبحث عنه بل تتخطاه
مهمتك هنا (البحث والســؤال)
وذلك إلرضــاء إجابات فضولك
اعمــل األوبديت لك ولســرڤر
معلوماتك حتى لو تكن محتاجا ً
بل مطلعا ً حتى يُرى الالمتوقع
منك عندما تكــون مؤهال ً لكل
ذلك تُصبح حجتك قوية ودالئلك
أقوى ألن العطاء بقدر املشــقة،
وحينها ســتُصبح ِهبة لكل من
يقابلك ويتعامل معك.
كن عــى إطالع تــام بالنظام
وأساليب التعايش مع املقر ألنه
من تزينت دنياه الوظيفية تزيّن

مجراها.
ال تكن كمن أشبه بمن يمىل دلوه
فقط بل اجعلــه يفيض امتالءً،
ً
منفعة
ملــدك يد العون ألن لــه
دينية ودنيوية ،حتما ً ســتكون
مرجع ويذيع صيتك وســتؤجر
عىل ذلك ،مبادرتك سرتفع سقف
توقعــات من حولــك ،فتبادل
بمعرفتك ســتفيد وتســتفيد،
وحينها تســتطيع أن تجد من
تحتاجه لبــدء املعرفة من جديد
يف كل مرة.
آخرياً ،يرتك اإلنسان بصمة خريّه
يف عموم رصحه راجني له الخري
أثناء حله وترحاله (الوظيفي)؛
ومتمنني ذلك .
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ﺻﺤﻴﻔﺔ

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻓﻬﺪ ﺑﻦ وازع ﺑﻦ ﻧﻮﻣﻪ

ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ10301 :
bin.nomah@qu.edu.sa
ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

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

جامعة القصيم ..فكر يبنى

ﺗﻨﻔﻴﺬ وإﺧﺮاج

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺴﺎﻧﻲ

د .سليمان محمد العطني
وكيل كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية

املواطن الصالح لبنة البناء ..والبناء
بحاجة للفكر السليم ،الذي هو نتاج
الرتبية والتعليــم ..وفيهما يصنع
الفكر ويصقل..
جامعة القصيم تدرك بأن الغايات
ال تتحقق ســوى بصادق العمل،
مقرونا ً بفكر يوجهه للركن الشديد،
ومن هنا كانــت الرؤية التي تؤدي
للمواطنــة الصالحــة ..فاملقرر
والبحث العلمي هما الوسيلة التي
تفند فكر خوارج العرص وتدحض

األعمال
بالخواتيم
أ.د .فاطمة الرشيدي
أستاذ علم النفس التربوي
بكلية التربية

m.ahmasani@qu.edu.sa

الحجج التي تثري الشــبهات والتي
ليس لها غري العلم الراسخ ..فشمس
الحقيقة تهزم ظلمة الباطل.
وهنــا كان مقرر "فقــه جرائم
اإلرهــاب" ،يف قســم الفقه هدفه
تكوين ملكة فقهية تجعل الطالب
قادرا ً عىل استنباط ومعرفة األحكام
الرشعية لجرائم اإلرهاب وتنزيلها
عىل الواقع املعارص ،وكذلك تجعله
يمتلك مهارة التعامل مع املخالفني
ويكون قادرا ً عىل إقناعهم.

ويف جانب آخر ،تمتد يد البناء من
أجل اإلفادة من التقنية الحديثة يف
الدعوة ،وألن الغاية كبرية فالفكر يف
البناء يستوجب استقصاء املشكلة
والعمل عــى تفنيدها ،فكان مقرر
"شبهات الغلو املعارصة" يف قسم
أصــول العقيدة يعالج شــبهات
الغلو املؤدي للقتل وســفك الدماء
ويأتي بالجواب الراســخ ليكون
رافدا ً وطنيا ً ومســاعدا ً يف نقض
الفكر الضال وهــدم كيانه ،لتأتي

كليــة اللغة العربية والدراســات
االجتماعية ،ممثلة بقســم التاريخ
وتقدم أطروحة علميــة عنوانها
"املواطنــة يف الســرة النبوية"،
أطروحــة راقيــة يف هدفها تمثل
أنموذج يف فكرتها ،تعرض املواطنة
وواجب الفرد ومــا له من حقوق
من خالل ربطها بمصدر الترشيع
الثاني ،يف ســعي يقول أن الوطن
ببناء الفكر يكتمل ويزدهر وتينع
ثماره.

إنمــا األعمال بالخواتيــم ..هذه
حقيقــة وقانــون ال تقترص عىل
األمور الدينية فقط ،وإنما عىل كل
مجاالت حياتنا وتعامالتنا.
ففي مجالنــا األكاديمي لن تكون
الخاتمة يف انتهــاء رصد واعتماد
املواد ،بــل إن الخاتمة الحقيقية
تكمن يف اإلجابة عىل الســؤال :هل
تجاوز الطالــب فعليا املادة بفهم
واســتفادة من املادة أم ال ؟ ..هنا
فقط ســيكون النجاح والرسوب
لألســتاذ قبل الطالــب وهذا هو
املحك الحقيقي.

يف حياتنا اإلدارية ،الخاتمة باإلنجاز
الفعيل عىل أرض الواقع بعيدا ً عن
ضغط الورق يف امللفات ،ويف مدى
تحقيق التغيري البرشي الجذري يف
اتجاهات وقيم وسلوكيات الطاقم
الذي عمل معه أو ترأســه وليس
مجرد التغيري الظاهر.
يف حياتنــا االجتماعيــة ،تحديدا ً
الخواتيم هي النقطــة املفصلية
ليــس يف بقاء تلــك العالقات من
عدمه وإنمــا يف األثر الذي تحدثه
تلك النهايــات يف نفوس اآلخرين،
فبها تنكشــف وتتحقق املعاني

الفعلية لجوهــر النوايا وصدقها،
فقــد تكــون النهايــة بموقفها
العابر كافية لتدمري تاريخ جميل
يسبقها ..لذلك وكما قيل (أحسنوا
النهايات كما أحسنتم البدايات)
حياتنا كلها مســارات متنوعة..
طويلة كانت أم قصــرة ..فإنها
تتخللهــا محطات كثــرة كفيلة
بإكســابنا الخربة والنمو يف شتى
صوره ،وهــي الكافية ألن تكون
املحطــة األخرية خاتمــة لطيفة
مهما كانت قســوة تلك التوقفات
والعقبات.

إدارة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺨﺘﺎور
ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ10306 :
kbakhtar@qu.edu.sa
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﺑﻴﻮﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺸﺮﺗﻲ

اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﻐﻨﻴﻢ
رﻳﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻟﻤﻠﻴﺪاء
إﻳﻤﻴﻞnews@qu.edu.sa :
ﺗﻮﻳﺘﺮ@qunewspaper :

ﺻﺤﻴﻔﺔ

ﻟﻨﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﻜﻢ وﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻜﻢ
ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺮ اﻹﻳﻤﻴﻞ:

news@qu.edu.sa

ﻛﺎﻓﺔ اﻵراء اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺗﺒﻬﺎ
وﻻ ﺗﻌﻜﺲ رأي ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
أو ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
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كلية المجتمع ببريدة

تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الطالب وتعزيز معارفهم علمياً وعملياً
أنشــئت كلية المجتمع ببريدة في العام ١٤٢٦ھ .ومنذ إنشــائها
والكليــة لهــا دور كبيــر في اســتيعاب شــريحة كبيرة مــن خريجي
الثانوية العامة من الطالب الذين يفضلون االنخراط ســريعاً في
سوق العمل لكون مدة الدراسة فيها أقصر من الكليات األخرى
(سنتين) ،أو الطالب الذين ال تنطبق عليهم بعض شروط القبول
في الكليات األخرى.
وعلى مدى الســنوات الماضية ،أســهمت كلية المجتمع ببريدة
بإمداد ســوق العمل بمئات الخريجين المؤهلين وذوي الكفاءة
ممــن يحملــون شــهادة الدبلــوم المشــارك (مــا بعــد الثانــوي)،
وتكمــن أهميــة خريجــي كليــة المجتمــع في حاجة ســوق العمل
لمــن يشــغر الوظائــف الفنية واإلداريــة التي ال تقــل أهمية في
الهــرم الوظيفــي عــن الوظائف العليا في تســيير شــؤون العمل
في القطاعين العام والخاص.

رؤية الكلية
كلية مجتمع رائدة ومتميزة وطنيا ً يف الربامج التعليمية
التأهيلية ،مسهمة يف التنمية املستدامة ورائدة يف خدمة
املجتمع املحيل.

رسالة الكلية
تقديم برامج تعليمية تأهيلية متميزة ومعتمدة أكاديميا ً
لتلبية احتياجات سوق العمل وإنتاج بحوث علمية تسهم يف
التنمية املستدامة واقتصاد املعرفة ،وعقد رشاكات وتعاون مع
الجهات الحكومية واملؤسسات واألفراد لخدمة املجتمع املحيل.

أهداف الكلية
 -1تنمية وتطوير قدرات الطالب وتعزيز معارفهم علميا ً
وعمليا ً إلعداد خريجني يلبون احتياجات سوق العمل.
-2الدعم والتطوير املستمر ألعضاء هيئة التدريس ومن
يف حكمهم لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التعليمية والبحثية
لتوظيفها يف خدمة مجتمع املعرفة.
 -3إنتاج البحوث العلمية املميزة ذات الجودة العالية والتي
تساهم يف التنمية املستدامة واقتصاد املعرفة.
 -4التعاون وبناء الرشاكات وتفعيلها مع الجهات الحكومية
واملؤسسات واألفراد وتقديم املبادرات لتحقيق املنافع
املجتمعية.
 -5االرتقاء ببيئة العمل الداخلية وذلك برفع األداء اإلداري
والتقني املؤسيس.
 -6الحصول عىل االعتماد األكاديمي الوطني لجميع برامج
الكلية لتحقيق وضمان الجودة الشاملة
 -7تطوير مناهج وخطط الربامج والتوسع يف استحداث
ً
ومواكبة لرؤية
برامج جديدة حسب احتياجات سوق العمل
اململكة .٢٠٣٠

عن الكلية
عميد الكلية
د .عبدالله بن محمد الغفيص
أستاذ األدب والنقد المساعد

وكيل الكلية للشؤون التعليمية
د .فهد بن عبد الرحمن الحميضي
أستاذ الكيمياء الحيوية اإلكلينيكية المساعد

وكيل الكلية
د .علي بن عبد الرحمن السحيباني
أستاذ اللغة واالتصال المساعد

أقسام الكلية
قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية   :
 إدارة الموارد البشرية إدارة المبيعاتقسم العلوم الطبيعية والتطبيقية:
 علوم الحاسب األمن السيبراني* الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية هي الدبلوم
المشارك

1735

طالب وطالبة

المشاريع المستقبلية:
 .١الحصول عىل االعتماد األكاديمي من املركز الوطني للتقويم واالعتماد
األكاديمي لجميع برامج الكلية.
ً
ومواكبة
 .٢زيادة عدد الربامج يف الكلية حسب متطلبات سوق العمل
لرؤية .٢٠٣٠
 .٣زيادة عدد الربامج املقدمة يف شطر الطالبات.
 .٤عقد املزيد من الرشاكات مع الجهات الحكومية واملؤسسات تفعيالً
لدور الكلية الرائد يف خدمة املجتمع املحيل.
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وحدة الشراكة وخدمة المجتمع
تعتبر وحـدة الرشاكـة وخدمـة
املجتمـع مـن الوحـدات املهمـة
يف الكليـة ،كونهـا تسـهم بشـكل
مبـارش بـأداء رسـالة الكليـة
وتحقيـق أهدافهـا يف خدمـة
املجتمـع املحلي وتوسـيع دائـرة
الرشاكـة والتعـاون مـع الجهات
الحكوميـة واملؤسسـات واألفـراد
يف املجتمـع املحيل  .
وتنفـذ الكليـة سـنوياً ،خـارج

حرم الكليـة ،العديد مـن الربامج
التدريبيـة والحملات التوعويـة
والنـدوات وورش العمـل،
واملشـاركة بحملات الجامعـة
السـنوية ،والتعـاون مـع عمادة
خدمـة املجتمـع بالعديـد مـن
الربامـج .باإلضافـة إىل املشـاركة
يف تفعيـل األنشـطة يف األيـام
الوطنيـة والعامليـة ،واإلسـهام
بالتوعيـة اإلعالميـة املجتمعيـة.

وحدة التطوير والجودة
وحـدة التطويـر والجـودة هـي
الجهـة املسـئولة عـن تحقيـق
وضمـان الجـودة الشـاملة يف
الكليـة بتطبيقها معايير الجودة
املعتمـدة مـن املركـز الوطنـي
للتقويـم واالعتمـاد األكاديمـي،
والتأكد مـن أن الكليـة بوحداتها

وبرامجهـا تتبنـى الجـودة
الشـاملة وتمارسـها على الواقع
بشـكل يومـي ،مسـتعينة
ومسرتشـد ًة بالدعـم املقـدم
مـن وكالـة الجامعـة للتخطيـط
والتطويـر ومـن عمـادة التطوير
والجـودة.

وحدة التخطيط والمعلومات
وحـدة التخطيـط واملعلومـات
هـي الوحـدة املسـئولة يف الكلية
عـن متابعـة تنفيـذ أهـداف
الخطـة االستراتيجية للجامعـة،
والتـي بنـا ًء عليهـا تقـوم بإعداد
الخطـة االستراتيجية والتنفيذية
والتشـغيلية للكليـة ،كذلـك تقوم

الوحـدة بإعـداد مـؤرشات األداء
القياسـية للكليـة وللربامـج،
وإعـداد التقاريـر واإلحصـاءات
الدوريـة ،والرصـد والتتبـع
التحليلي املسـتمر لفـرص
التحسين يف برامـج الكليـة
ووحداتها  .

وحدة الدراسات والبحوث
تسـعى الوحدة إىل إثـراء العالقة
بين الكليـة واملجتمـع وتوطيـد
الحـراك البحثـي بين أعضـاء
هيئـة التدريـس بالكليـة مـن
جهـة والباحثين يف الكليـات
األخـرى من جهـة أخـرى ،وذلك
مـن خلال البحـوث التطبيقيـة
والدراسـات التـي تتصـل
باملشـكالت والظواهر املجتمعية،

كمـا أن الوحـدة تمـارس دورها
يف خدمـة البحـث العلمـي مـن
خلال النسـيق مـع عمـادة
البحـث العلمـي يف الجامعـة.
باإلضافـة إىل العديد مـن حلقات
النقـاش وورش العمـل التـي
تقدمهـا الوحـدة حـول البحـث
العلمـي ألعضـاء هيئـة التدريس
والطالب.

وحدة التعليم اإللكتروني
تهـدف الوحدة إىل تفعيـل التعلم
اإللكرتونـي بالكليـة ،وذلـك عـن
طريـق تفعيل نظـام البالك بورد
والـذي يعتبر منظومـة متكاملة
مسـئولة عـن إدارة ومتابعـة
وتقويـم العمليـة التعليميـة.
وكذلـك تقـوم الوحـدة بتقديـم
الدعـم ألعضـاء هيئـة التدريـس

لضمـان قدرتهـم على إدارة
املقـررات يف البلاك بـورد
ومتابعتهـم لطالبهـم وإجـراء
االختبـارات ،وتسـعى الوحـدة
أيضـا ً إىل مسـاعدة الطلاب
بشـكل مسـتمر لتمكينهـم مـن
االسـتفادة من الخدمـات املقدمة
على البلاك بـورد.

وحدة التدريب
تهـدف الوحـدة إىل املسـاهمة يف
تحقيـق رؤيـة وسـالة وأهـداف
الكليـة مـن خالل وضـع الخطط
التدريبيـة وتنفيذهـا ،بالتنسـيق

مـع األقسـام والوحـدات األخرى
بالكليـة وحسـب احتياجاتهـا،
لتطويـر قـدرات أعضـاء هيئـة
التدريـس واملوظفين والطلاب.

وحدة اإلرشاد األكاديمي
تقـوم وحـدة اإلرشـاد األكاديمي
بتقديـم خدمـات إرشـادية
لطلاب الكليـة وحل مشـكالتهم
واالرتقـاء بمسـتواهم األكاديمي
وذلـك مـن خلال تفعيلهـا
ملوقعهـا بالكلية بهـدف التواصل
مـع أعضـاء هيئـة التدريـس
لضمان سير العملية اإلرشـادية
بصـورة فعالـة ولتزويـد
املرشـدين األكاديميين بـكل

مـا هـو جديـد عـن اإلرشـاد،
وأيضـا ً تقـوم الوحـدة بتصميـم
اسـتبانات لقياس أداء املرشـدين
األكاديميين ،وتصميـم نمـاذج
ملقابالت الطالب ونمـاذج لقياس
األداء الفعيل ومسـتوى التحسـن
للطلاب .كمـا أن الوحـدة تعمل
على مـؤرشات األداء املعتمـدة
مـن وحدة الجـودة فيمـا يخص
اإلرشـاد األكاديمي  .

وحدة النادي الطالبي
تسـعى وحـدة النـادي الطالبـي
إىل اكتشـاف قـدرات الطلاب
ومواهبهـم وتنميتهـا وصقلهـا
وتوظيفهـا يف عمـل نافـع ومثمر
مـن خلال أنشـطتها وفعاليتها
الالصفيـة ،وتهـدف أيضـا ً إىل
ترسـيخ مبـادئ الدين اإلسلامي
الحنيـف يف نفـوس الطلاب
وتعزيـز االنتماء لديهـم والتأكيد

على املواطنـة الصالحـة.
وتنفـذ الوحـدة أكثـر مـن 30
نشـاطا ً يف العـام الـدرايس تمكن
الوحـدة مـن اسـتثمار طاقـات
الطلاب وقدراتهـم الرياضيـة
والفكريـة فيمـا ينفعهـم ويخدم
مجتمعهـم ،مسرتشـدة بالخطـة
املركزيـة لألنشـطة الطالبيـة يف
الجامعة.

وحدة مصادر التعلم
مـن أهـم أهـداف الوحـدة هـو
التخطيـط ومتابعـة التنفيـذ
لتوفير مصـادر التعلـم يف الكلية
حسـب احتياجـات األقسـام
والربامـج ،وذلـك مـن خلال
التأكـد مـن تجهيـز املكتبـة
باملصـادر املطلوبـة وتوفير
مراجـع إلكرتونيـة ممـا يمكـن
الطلاب مـن التعلـم املسـتقل.

كمـا تحـرص الوحدة على توفر
وتجهيـز التقنيـات الرضوريـة
التـي تسـاعد منسـوبي الكليـة
مـن أعضـاء هيئـة تدريـس
وطلاب على أداء عمليـة التعليم
والتعلم والبحث بشـكل مناسـب،
ذلك من خلال اسـتطالع آرائهم
بشكل دوري.

وحدة الخريجين
تسـعى وحـدة الخريجين يف
الكليـة إىل مسـاعدة الخريجين
يف الحصـول على فـرص عمـل
بعـد تخرجهـم مـن خلال فتح
قنـوات اتصـال مـع أربـاب
العمل والتنسـيق معهـم لتدريب
الطلاب يف مؤسسـاتهم ومـن ثم
توظيفهـم.

وتقـدم الوحـدة أيضـا ً العديـد
مـن الربامـج والـدورات للطالب
الخريجين والطلاب املتوقـع
تخرجهـم والتـي تسـاعدهم يف
االنخـراط والنجـاح يف سـوق
العمـل ،ومن أهـم مهـام الوحدة
هـو إعـداد قاعـدة بيانـات
وتحديثهـا للخريجين وأربـاب
ا لعمل .

كلية المجتمع ببريدة
أسهمت بإمداد
سوق العمل بمئات
الخريجين المؤهلين
وذوي الكفاءة

إنجازات الكلية:
 .١حصـول الكليـة على
االعتمـاد األكاديمـي الـدويل
مـن املجلس األمريكـي للتعليم
املهنـي (.)COE
 .٢اسـتحداث الكليـة مؤخـرا ً
لربنامـج دبلـوم إدارة املبيعات
للطلاب وبرنامـج دبلـوم
األمـن السـيرباني للطلاب
والطالبـات.
 .٣تطويـر خطة دبلـوم إدارة
املـوارد البرشيـة لتتناسـب
مـع احتياجـات سـوق العمل
والتطـور الحاصـل فيـه
واعتمادهـا مـن قبـل مجلـس
الجامعـة ،وهـو الربنامـج
الوحيـد يف املـوارد البرشيـة
على مسـتوى الجامعـة.
 .4البـدء بتطويـر دبلـوم
املحاسـبة ليكـون متاحـا ً
للطلاب والطالبـات بعـد
اعتمـاده من مجلـس الجامعة
بدايـة مـن العـام الـدرايس
القـادم 1441-1442ھ.
 .5حصـول الكليـة ،ممثلـة
بالنـادي الطالبـي ،عىل خمس
شـهادات ودروع تكريمية من
معـايل مديـر الجامعـة لنيـل
الكلية على مراكـز متقدمة يف
األنشـطة الطالبيـة آلخر سـت
سنوات.

 .6إنجـاز الكليـة ،ممثلة بوحدة
الرشاكـة وخدمـة املجتمـع
وبالتعـاون مـع جميـع أعضاء
هيئـة التدريـس بالكليـة،
العديـد مـن الربامـج التدريبية
والحملات واملعـارض خـارج
الكليـة خلال العـام الـدرايس
 ،١٤٤٠-١٤٣٩وذلـك بتنفيـذ
 ٣٢برنامـج بعدد  ٢٠٩سـاعة
ألكثـر مـن  ٢٠٤٠مسـتفيد  .
 .7تعتبر الكليـة مـن أوائـل
الكليـات عىل مسـتوى الجامعة
بتطبيـق التعلـم اإللكرتوني عىل
املسـتوى الكامـل يف مقـرري
الثقافـة اإلسلامية ومهـارات
التفكري.
 .8مبـادرة الكليـة بتطبيـق
مشروع عمـادة التعلـم
اإللكرتونـي يف "التعلـم
اإللكرتونـي على املسـتوى
األسـايس" بواقـع  ٢٣مقـرر
مطور عىل املسـتوى األسايس  .
 .9تنفيـذ الكليـة  ٢٧مرشوعـا ً
مـن الخطـة االستراتيجية
للكلية ،وإسـهامها يف تنفيذ 34
مرشوعـا ً مـن مشـاريع الخطة
االستراتيجية للجامعـة ،وقـد
حصلـت الكليـة على خطـاب
شـكر مـن إدارة التخطيـط
االستراتيجي نظير إنجازاتهـا
يف الخطـة االستراتيجية  .

مبادرات الكلية وشراكاتها:
 .١بـادرت كليـة املجتمـع
بربيـدة ،ومنـذ العـام
١٤٣٢ھ ،وبدعـم مـن معـايل
مديـر الجامعـة ،وكأول
كليـة على مسـتوى اململكـة
بتدريـس برامـج تأهيليـة
(دبلـوم إدارة املوارد البرشية
ودبلـوم الحاسـب اآليل)
يف السـجن العـام بربيـدة،
لتؤهـل النـزالء للحصول عىل
الدبلـوم املشـارك ،باإلضافة
إىل العديـد مـن الربامـج
التدريبيـة والتثقيفيـة.
 .٢عـززت كليـة املجتمـع
بربيـدة دورهـا الريـادي يف
خدمـة املجتمـع برشاكتهـا
مـع الجهـات الحكوميـة،
ممثلـة باملديريـة العامـة
للسـجون ،وبتوجيـه مـن
معايل مديـر الجامعـة ودعم
مـن وكالة الجامعة للشـؤون
بتدشـينها
التعليميـة،
برنامجـي إدارة املـوارد
البرشيـة وإدارة املبيعـات
يف العـام ١٤٤١ه يف سـجن
املباحـث العامـة بربيـدة،

كمبـادرة فريـدة مـن نوعها
على مسـتوى اململكـة يف
التعليـم النظامـي الجامعـي
لنـزالء السـجون  .
 .٣اسـتمرارا ً لدورها املميز يف
التعليـم اإللكرتونـي ،بادرت
الكليـة بتطبيـق االختبـارات
اإللكرتونيـة ،بإجرائهـا أول
اختبـار إلكرتونـي نهائي عىل
مسـتوى الجامعـة يف معامل
الحاسـب اآليل بالكليـة ملقرر
الثقافـة اإلسلامية ألكثر من
 ٣٩٦طالباً.
 .٤مبـادرة الكليـة ،ممثلـة
بوحـدة التعليـم اإللكرتونـي
بإجـراء تجربـة جديـدة
اإللكرتونـي
للتصحيـح
الفصليـة
لالختبـارات
التقليديـة عبر تطبيقـات
محملـة على األجهـزة
الذكيـة ،وتم ذلك على مقرر
الحاسـب وتقنيـة املعلومـات
لعـدد  ٨شـعب وبمشـاركة
أربعـة أعضـاء مـن هيئـة
التدريـس بالكليـة  .
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معالي مدير الجامعة يكرم الكليات الحاصلة على درع الجامعة لخدمة المجتمع
كرم معايل األســتاذ الدكتور عبد
الرحمــن بن حمد الــداود مدير
الجامعــة ،يوم الثالثــاء املوافق
1441/4/13هـــ ،الكليــات
الحاصلــة عــى درع الجامعة
لخدمة املجتمع بنسخته الثالثة،
تحت شــعار «ســويًا نتحمل
مســؤولية مجتمعنا» ،وذلك بعد
تقييــم مشــاركات الكليات يف
مجال خدمة املجتمع خالل العام
الجامعــي 1440/1439هـ،
وذلك بحضور وكيــل الجامعة
الدكتور محمد السعوي ،ووكيل
الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي األســتاذ الدكتور أحمد
الرتكي ،ووكيل الجامعة للشؤون
التعليمية الدكتور محمد العضيب
وعــدد من العمــداء والعميدات
ومنسوبي الجامعة.
وتأتــي هذه املنافســة بني
الكليات يف مجال خدمة املجتمع،
كمبادرة من عمادة خدمة املجتمع
رغبة منهــا يف خدمــة املنطقة
وتنمية لكفاءات املواطن وتطوير
قدراته ،حيــث تقوم الجائزة عىل
عدة معايــر متطــورة لتقييم
الربامــج املقدمة مــن الكليات
املشاركة يف خدمة املجتمع ،وذلك
من منطلق املســئولية املجتمعية
التي تضطلع بها الجامعة.
وأوضح معايل مدير الجامعة،
خالل رعايته للحفل ،أن الجهود
التي يقوم بها الزمالء والزميالت
يف مختلــف الكليــات قد أثمرت
وقدمت خدمات مجتمعية ملسها
وشــاهدها الجميع ،مشــرًا إىل
أن هذه األعمــال التي قام عليها
الزمالء بعمادة خدمة املجتمع هو
جهد للجميع ،تــم خالله تقديم
خدمــات متنوعة للمجتمع وصل
عدد املســتفيدين منها قرابة مئة
ألف مستفيد ومستفيدة من كافة
رشائح املجتمع.
وقــال "الــداود" :يحق لنا
أن نفتخــر بأننــا نعمل يف هذه
الجامعة ،وســعيد باســتجابة
الزمالء ومشــاركتهم ،ونأمل أن
تكون املشــاركة العــام القادم
لجميع كليات الجامعة ،لنتخطى
حاجــز املئة الف مســتفيد من
خدمــات الجامعــة املتنوعــة،
وإدارة الجامعة عليها مسؤولية
ومن مســؤولياتها تقديم الدعم
والتحفيز.
وأضــاف مديــر الجامعة:
إننا نؤمن إيمانًــا تامً ا بأننا جزء
مــن املجتمع ،وخدمــة املجتمع
هي الهــدف الثالث للجامعة بعد
التعليــم والبحــث العلمي ،ولذا
فإننا نتطلع أن نبــدع يف تقديم
هذه الخدمة ،وبإذن الله ،ثم بهمة
الجميع ســوف نكــون قادرين
عىل أن نســتمر يف تحقيق املزيد
من التميــز لجامعتنا ،يف ظل ما
تلقاه الجامعة من دعم سخي من
حكومة خادم الحرمني الرشيفني،

مدير الجامعة :الجهود التي تقوم بها مختلف الكليات قد أثمرت
وقدمت خدمات مجتمعية لمسها وشاهدها الجميع

كلية التصاميم  -الدرع الماسي

عمادة البحث العلمي  -الدرع الماسي

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالبكيرية  -الدرع الماسي

كلية التأهيل الطبي  -الدرع الماسي

كلية الصيدلة  -الدرع الماسي

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -الدرع الماسي

وســمو ويل عهــده األمــن –
حفظهما الله – ،مبينًا أن ميزانية
الخري التي تم اإلعالن عنها باألمس
دليل عىل حرص هــذه الدولة –
رعاها الله – عىل دعــم التعليم
وتخصيص املليارات للسري نحو
األمام بتعليمنا.
ويف ختــام كلمتــه ،قدم
"الداود" الشكر والتقدير لجميع
العاملني عــى هذه الجائزة ،وما
حققوه من إنجــاز ،داعيا الله
تعاىل أن يوفقنــا لنصل إىل ما
نطمــح إليه بأن تكــون جميع
كليات الجامعة وعماداتها تقدم
خدمــة راقيــة للمجتمع ،وفق
تطلعات ســمو أمــر املنطقة
وســمو نائبه –حفظهما الله-
اللذين يؤكدًان عىل أهمية خدمة
املجتمــع ،وأن الجامعة رشيك
رئيس وأسايس يف هذا الشأن.
وقدمــت عمــادة خدمــة
ً
عرضــا مرئيًــا عن
املجتمــع
الجائزة ،تحدث خالله الدكتور
عبدالرحمــن النصيــان عميد
عمادة خدمة املجتمــع ،ليؤكد
عىل أن فكرة إنشاء جائزة درع
الجامعة لخدمة املجتمع جاءت
كأحد مخرجات مرشوع تحفيز
منســوبي الجامعة للمساهمة
يف أنشطة خدمة املجتمع ،وهذا
املــروع هو مــن مرشوعات
خطــة الجامعة االســراتيجية
التــي تنفذها العمــادة كجهة
مرجعية ،حيث تطورت الفكرة
عرب سلســلة مــن ورش العمل
ومجموعــات الرتكيز األكاديمية
املتخصصــة ،مشــرًا إىل أن
املشاركات قد شــهدت نقالت
نوعية يف أعــداد الكليات ،فبدأت
بـ  16كلية يف دورتها األوىل ،ثم
زاد العدد ليبلغ  22كلية بزيادة
مقدارها  %37يف دورتها الثانية،
أما هذه الــدورة املباركة فبلغ
عدد الكليات املشاركة  32كلية
بزيادة مقدارها  %45عن الدورة
الســابقة وزيادة بنسبة % 100
عن الــدورة األول ،كما بلغ عدد
الربامــج املحكمة يف هذه الجولة
نحو  1216برنامجــا متنوعا
يف طبيعتــه التنفيذية ،وخلفيته
األكاديميــة وفقا لطبيعة الفرق
املنفذة يف كل كليــة ،إضافة إىل
مشــاركة ثالث عمادات مساندة
ألول مــرة ،يف تحول نوعي ألداء
عمادات وإدارات الجامعة.
وأكد "النصيان" :أن العمادة
قد حققت هــذا العام ما خططت
له العام املــايض ،حيث وصلت
نسبة الكليات املشاركة إىل %85
من كليات الجامعــة ،معربا عن
أمله بــإذن الله بالعــام القادم
تحقيق  %100من مشاركة كليات
الجامعــة ،و %75مــن عمادات
الجامعــة واإلدارات املســاندة،
ومشــرًا إىل أن عدد املستفيدين
لهذا العام قد بلغ أكثر من

تغطيات 13
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عميد عمادة خدمة المجتمع :أكثر من  98.710استفادوا من الخدمات
المجتمعية لكليات الجامعة والعمادات واإلدارات المساندة

كلية الزراعة والطب البيطري  -الدرع الماسي

كلية التمريض  -الدرع الماسي

كلية العلوم واآلداب بعنيزة  -الدرع الماسي

كلية العلوم الطبية التطبيقية  -الدرع الماسي

كلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس  -الدرع الماسي

كلية العلوم واآلداب باألسياح  -الدرع الماسي

كلية الطب  -الدرع الماسي

كلية العلوم واآلداب برياض الخبراء  -الدرع الماسي

 98.710مستفيد ومستفيدة،
وهــذا الرقــم يزيد مــن حجم
املســؤولية املجتمعية للجامعة،
مقدمً ــا الشــكر والتقدير ملدير
الجامعة ووكالئهــا عىل دعمهم
ً
ســائل الله
وتعاونهــم الدائم،
التوفيق والسداد للجميع.
بعد ذلــك ،كرم معايل مدير
الجامعة الكليات التي استحقت
درع الجامعــة املــايس لخدمة
املجتمع ،وهي :كلية التصاميم،
وكليــة الرشيعة والدراســات
اإلســامية ،وكليــة الصيدلة،
وكلية العلوم الصحية التطبيقية
بالرس ،وكليــة العلوم واآلداب
بعنيزة ،وكلية التمريض ،وكلية
العلوم واآلداب برياض الخرباء،
وكلية الزراعة والطب البيطري،
وكذلــك كلية العلــوم واآلداب
باألسياح ،وكلية التأهيل الطبي،
وكلية العلوم الطبية التطبيقية،
وكلية الصحة العامة واملعلوماتية
الصحية ،وكلية الطب.
ثــم تــم تكريــم الكليات
الحاصلــة عىل الــدرع الذهبي
يف خدمة املجتمــع ،وهي :كلية
املجتمع بربيــدة ،وكلية العلوم،
وكلية طــب األســنان ،وكلية
الرتبية ،ومــن الكليات الحاصلة
عىل الدرع الفــي ،كلية الطب
والعلوم الطبيــة بعنيزة ،وكلية
اللغــة العربيــة والدراســات
االجتماعية ،والــدرع الربونزي
حصلت عليه كلية العلوم واآلداب
برضية.
وقــد جــاءت بعــد ذلك
الكليات الحاصلة عىل شــهادة
مشــاركة يف املنافســات ،ولم
تحقق درجات استحقاق دروع
الجامعة لخدمة املجتمع ،وهي:
كلية الصيدلة بعنيــزة ،وكلية
الحاسب ،وكلية العلوم و اآلدب
بالــرس ،وكذلك كليــة العلوم
واآلداب بعيون الجــواء ،وكلية
الهندسة ،وكلية العلوم واآلداب
باملذنب ،وكليــة العلوم واآلداب
بالبكريية ،باإلضافــة إىل كلية
طب األســنان بالــرس ،وكلية
العلوم واآلداب بالنبهانية ،وكلية
املجتمع بعنيــزة ،وكلية إدارة
األعمال بالــرس ،وكلية العمارة
والتخطيط ،وكلية العلوم واآلداب
بربيدة.
كما كرم "الداود" العمادات
املساندة املشــاركة الستحقاق
درع الجامعــة لخدمة املجتمع،
وهــي :عمادة البحــث العلمي
التي حصلت عىل الدرع املايس،
وعمادة شــؤون الطــاب التي
حصلت عىل الــدرع الربونزي،
وعمادة الدراسات العليا ،حصلت
عىل شهادة مشاركة ،إضافة إىل
تكريم لجنة فحص مشــاركات
الكليات والعمادات.

 14بيئة
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يوم الخميس القادم املوافق  26ديسمرب
2019م ،بإذن الله تعاىل ،سيُشاهد كسوف
شــميس حلقــي يف أجزاء من الســعودية
وقطر واإلمارات وعمان والهند وســرالنكا
وإندونيسيا وســنغافورة ،حيث سيحجب
جرم القمر قرص الشــمس بنسبة  %97يف
ذروته ،والـ  %3املتبقية ســتظهر عىل هيئة
حلقة مضيئة تُطوّق القمر املحاق األســود،

وهذا هو النوع الثالث للكسوف وهو الحلقي
وهو األشد إبهاراً ،ويحدث عندما يكون ُقطر
القمر الظاهر للعيان يف القبة الســماوية،
أصغر من قطر الشمس ،وهذا يحدث عندما
يكون القمر بعيدا ً عــن األرض (يف األوج)
لكون مــداره بيضاويــاً ،أو تكون األرض
قريبة من الشمس ،ويف هذه الحالة ال يالمس
ظــل القمر ســطح األرض ،يف حني عندما

كيف سيكون مشهد
الكسوف الحلقي
في األحساء
يف مدينة الهفوف سيشــاهد
كســوف حلقي بنســبة ،%91
حيث ســترشق الشــمس وهي
كاســفة جزئيا ً الساعة ،06:28
وبداية الكسوف الحلقي ،06:35
ونهايتــه  ،07:37يف حني تكون
نهاية الكسوف الجزئي ،07:48
وطول فرتة الكســوف الحلقي
دقيقتني و  55ثانية ،وطول فرتة
الكســوف الجزئــي يف الهفوف
ســاعة و 20دقيقــة ،والهفوف
املدينة الوحيدة يف الخليج العربي
التي ســيمر مركز ظل القمر من
فوقها.
ويف الهفوف ستُرشقالشمس
وهي منكســفة عىل هيئة هالل
قرناه إىل أعىل ،ثم يتقلص حجم
الهالل الشــميس ،حتى يحجب

جرم القمر قرص الشمس بنسبة
 ،%91عندها يحدث الكســوف
الحلقي ،ثم يبدأ انســاخ القمر
عن وجه الشمس تدريجيا ً بسبب
حركة القمر مــن الغرب ناحية
الرشق ،ثم تكون الشــمس عىل
هيئة هالل شــميس صغري نحيل
ومقلوب قرناه إىل أسفل (باتجاه
الرشق) ،ثم يبدأ الهالل تدريجيا ً
يكرب ،مع حركة جرم القمر رشقا ً
(جهة أســفل الشــمس) ،حتى
يغــادر القمر قرص الشــمس
ظاهرياً ،عندها ينتهي الكسوف
الجزئي  ..وللهيف خلقه شــؤون،
وتحدث هذه الحــوادث الكونية
بصورة تدفع اإلنسان إىل تعظيم
وتبجيل الخالق وتوحيده والخوف
منه سبحانه وتعاىل.

يكون قطر القمر مســاويا ً لقطر الشمس
يحدث الكسوف الكيل.
ويالحظ أنه لن يُشاهدالكسوف الحلقي
يف جميــع دولالخليج ،بــل هو محدود يف
رشيط جغرايف ضيق من رشق جزيرة العرب،
وبعــرض يُقدر بنحو 160كم ،وســيكون
طول الكسوف الحلقي هناك نحو دقيقتني
و  55ثانية فقط ،وذلك ملن يوجد يف منتصف

نوع
الكسوف
ونسبته
وبدايته
ونهايته
في المدن
السعودية
والعواصم
الخليجية

هل هناك خطورة كامنة عند مشاهدة
الكسوف بالعين المجردة؟
النظر إىل الشمس خطر جدا ً عىل
شبكية العني ســواء كانت الشمس
كاســفة أم ال ،وعليــه فإني أهيب
بالجميع بتجنب النظر إىل الشمس
مبارشة أو حتى باستخدام نظارات
شمسية أو أفالم محرتقة ونحوها؛
نظرا ً لخطورة األشــعة الشمسية
املرئية واملبــارشة عىل العني ،والتي

قد تصيب بالعمى املؤقت ،أو تلحق
بالعني أرضارا ً دائمة ،ويشــار إىل
أن هناك نظــارات خاصة ملتابعة
الكســوف تدعــى Eclipsers
Glasses حفظ الله الجميع.
وظاهرة الكسوف ال يمكن أن
تأتي وحيدة ،بل قدر الخالق العليم
أن يأتي خسوف للقمر قبل الكسوف

أ.د .عبدالله املسند  -أستاذ املناخ قسم الجغرافيا

خط الكســوف الحلقي ،كمــا يف الخريطة
املرفقة ،أما بقيــة دول جزيرة العرب كما
الرشق األوسط فسيشاهدون كسوفا ً جزئيا ً
بُعيد رشوق الشمس بنسب تختلف.

هل ستقام صالة للكسوف؟

نعــم  ...ولكن يف أوقــات مختلفة ،إذ إن
بنحو أسبوعني أو بعده ،وعليه صالة الخســوف هي الصــاة الوحيدة يف
الرشيعة التي تقــام يف وقت واحد يف نصف
فالكســوف الحلقي القادم
الكرة األرضية اللييل ،بينما صالة الكسوف
سيعقبه خسوف للقمر كاذب
يكون التوقيت متعــدداً؛ لكون ظل القمر
(بمعنى سيدخل القمر منطقة
الســاقط عىل األرض محدود املساحة،
شــبه الظل ،وهو غــر ملفت
ويتحرك من الغرب إىل الرشق ،لذا فإن
لالنتباه ،وال تقام له صالة) وذلك
مشاهدة الكسوف تختلف من موضع
يف  10يناير .2020
جغرايف إىل آخر ،ومن املتوقع أن يُنادى
لصالة الكسوف مع رشوق الشمس

ملن يرى جواز صالة الكســوف يف أوقات النهي
وأنها من ذوات األسباب ،وبعيد الرشوق بنحو
 10دقائق ملن يرى عدم جواز صالة الكســوف
وقت النهي.
وتجدر اإلشارة إىل أن عام  2020لن نصيل
صالة خسوف القمر!! ،وسنصيل صالة كسوف
الشمس الحلقي ملرة واحدة وذلك يف  21يوليو
 ،2020حيث سيقع كسوف حلقي عظيم يشاهد
جنوب السعودية ،وسوف ينكسف من الشمس
نحو  .. %90هذا والله أعلم.
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ﻣﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﻗـﻴـﺎدة اﻟـﺘﻐـﻴﻴـﺮ
Saudi Women & Leadership Change

ﻋـﺰم ورﻳــﺎدة Determination & leadership

اﻷﻫﺪاف:
 دﻋﻢ دور اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ  2030اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً وﺳﻴﺎﺳﻴﺎً واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً . ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار. ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ. ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ ﻟـﻘـﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.اﻟﻤﺤﺎور:

 اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار. اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد. -اﻹﻋﻼم واﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

events.qu.edu.sa/swls

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

א,אא
 26 - 25ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020
QU_UNI

QASSIMUNIV1

w w w.qu.edu.sa
#ﺟﺎﻣﻌﺔ ـــ اﻟﻘﺼﻴﻢ
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كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة تقيم حملتين
توعويتين بعنوان «التصلب اللويحي» و«السمنة»
وجدان الحربي
أقامــت الجامعــة ،ممثلة
بكليــة الطب والعلــوم الطبية
بعنيــزة ،بالتعاون مــع عمادة
خدمــة املجتمــع بالجامعــة،
حملتني توعويتــن وتثقيفيتني،
األوىل بعنوان "التصلب اللويحي
املتعــدد" ،والثانيــة بعنــوان
"الســمنة والتكميــم" ،وذلك
بمجمع العثيم مول بعنيزة ،حيث
افتتحهما عميــد الكلية الدكتور
عبداللــه بن صالح النفيســة،
وذلك بهدف دعم مرىض التصلب
اللويحــي وتعريفهــم بطرق
الرعاية الصحية و تقديم العديد
من االستشارات والنصائح التي
يجب اتباعها ملرىض السمنة.
وأقيمــت حملــة التصلب
اللويحــي املتعــدد بــإرشاف
أخصائيــة املــخ واألعصــاب

الدكتورة نــورة الحمدان ،وعدد
من الطالبات للتعريف بالتصلب
اللويحــي الــذي يعترب مرض
مناعي مزمن يؤثر بشكل رئييس
يف الجهــاز العصبــي املركزي،
ويــؤدي إىل مجموعة متنوعة من

األعراض تتفاوت قوتها وحدتها
من شخص إىل آخر.
فيما أقيمت حملة الســمنة
والتكميم بإرشاف الدكتورة إيمان
العتيبي ،والدكتورة مليس السليم،
حيث هدفت إىل مكافحة السمنة

يتلقاها اإلنســان نتيجة التعرض
املفاجئ لحالة صحية طارئة أدت
إىل النزيف أو الجروح أو الكسور
أو اإلغمــاء وغريه إلنقــاذ حياته،
وحتى يتم تقديــم الرعاية الطبية
املتخصصة له بوصــول الطبيب
ملكان الحــادث أو بنقله إىل أقرب
مستشفى أو عيادة طبية.

يف حني اهتمت الحملة الثانية
بالتوعيــة البرصيــة والتعريف
بأهم أمراض العيون ومســبباتها،
والتوعية عن متالزمة جفاف العني
وأهمية الكشــف املبكر والدوري
لجميع األعمــار ،ورضورة الرعاية
األولية ،كما تــم توضيح متالزمة
جفاف العني للــزوار ،حيث إنها

والحد منها ،عرب نرش الوعي تجاه
السمنة ،وتعزيز نمط حياة صحي
من خالل الحــرص عىل تناول
أغذية متوازنة صحية تساعد عىل
الحفاظ عىل وزن صحي ،إضافة
إىل ممارسة التمارين الرياضية،
وذلك الرتباط الســمنة بالعديد
من األمــراض املزمنة ،مما يؤثر
عىل الجانب الصحي واالجتماعي
واالقتصادي.
من جانبــه ،أوضح الدكتور
عبدالله النفيســة عميــد كلية
الطب والعلوم الطبية بعنيزة ،أن
تنظيم ومشاركة الكلية بحمالت
التوعية املتعــددة تأتي لتحقيق
رسالة الجامعة والكلية ،يف مجال
االرتباط باملجتمــع والعمل عىل
خدمته وتنميته لتوعية وتثقيف
أفراده بشــكل مســتمر ،حيث
إن الهدف األســايس هو تحسني
مستوى الوعي والثقافة الصحية.

وتقيم حملتين عن «اإلسعافات األولية واإلنعاش
القلبي الرئوي» و«التوعية عن متالزمة جفاف العين»
كما نظمت كلية الطب والعلوم
الطبية بعنيزة ،بالتعاون مع عمادة
خدمة املجتمــع حملتني توعويتني
عن "اإلسعافات األولية واإلنعاش
القلبي الرئــوي" ،و"التوعية عن
متالزمــة جفاف العني" ،مســاء
الجمعة املــايض ،افتتحهما عميد
الكليــة الدكتــور عبدالله صالح
النفيســة ،بحضور وكيل عمادة
شــؤون الطالب بالفرع الجنوبي
الدكتور عادل الحمادى والدكتور
حمد الصيخان.
هدفت الحملــة األوىل لتقديم
التوعية الصحية بمبادئ اإلسعافات
األولية والتدريب عىل طرق التعامل
السليم مع هذه الحاالت ،والتعريف
باملمارسات الخاطئة التي تمارس
مــن قبل البعض يف هــذا املجال،
والتي عُ رفت بأنها الرعاية والعناية
األوليــة والفوريــة واملؤقتة التي

كلية الهندسة تدشن الملتقى
األول لقسم الهندسة الميكانيكية
لمشاريع المستويات األولى
دشــنت الجامعة ،ممثلــة يف كلية الهندســة ،يوم اإلثنــن املوافق
1441/4/12هـ ،امللتقى األول لقســم الهندســة امليكانيكية ملشــاريع
املستويات األوىل :املســتوى الرابع والخامس والسادس ،وذلك بمشاركة ٢٢
مرشوع ،حيث افتتح امللتقى عميد الكلية الدكتور مشعل املشيقح ،بحضور
عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة القسم.
وتم خالل امللتقى ،تقييم مشاريع كل مستوى عىل حدة ،ومن ثم تقييم
املشاريع املتميزة من بني جميع املستويات ،بعد ذلك تم تكريم املتميزين من
طالب املشاريع ،كما شــهد امللتقى احتفال الكلية بمناسبة حصول النادي
الطالبي بها عىل الدرع الربونزي يف األنشطة الطالبية عىل مستوى الجامعة.

تحدث عندما ال تكون الدموع قادرة
عىل ترطيب العني بشكل ٍ
كاف وهي
من أمراض العيون الشــائعة التي
تؤثر عىل قدرة الشخص عىل القيام
باألنشــطة اليوميــة املعتادة مثل
استخدام الكمبيوتر أو القراءة.
وقام املشــاركون من خاللها
بإجــراء العديد مــن الفحوصات
التي شملت فحص النظر ،ومقدمة
العني ،والشــبكية للزوار ،بهدف
التأكــد مــن ســامتهم وتقديم
االستشــارات والنصائح املناسبة
لكل حالة.
من جهتــه ،عــر الدكتور
عبدالله النفيسة عن مدى سعادته
بتنــوع الحمــات املقدمة ،حيث
إن الكلية تســعى للقيام بواجبها
الصحي تجاه املجتمع للمســاهمة
يف تكويــن مجتمع صحي آمن من
خالل االهتمام بالجوانب التثقيفية
والتوعوية.

 8ابتكارات في مسابقة اإلبداع
العلمي بكلية الهندسة بعنيزة

عبدالله العبيد
تصوير  /عبدالله الجطييل
أقامت كلية الهندسة بعنيزة ،بالتعاون مع مركز االبتكار واملوهبة
بعمادة شؤون الطالب ،مســابقة اإلبداع العلمي بحضور عميد الكلية
الدكتــور عبدالرحمن العطية ،ووكيل عمادة شــؤون الطالب الفرع
الجنوبي الدكتور عادل الحمادى ،واملــرف العام عىل مركز املوهبة
واالبتكار الدكتور محمد الحنايا.
واستهدفت املسابقة البحث عن تعزيز املسرية التنموية املستقبلية،
واكتشــاف مصادر جديدة للطاقة يف ضوء مــا يتم ضخه عرب العالم
من اســتثمارات ضخمة يف عمليات البحث والتطوير واالبتكار إليجاد
مصادر طاقــة بديلة أكثر كفاء ًة وأقل تلويثــا ً للبيئة ،وبالنظر إىل ما
تتمتع به اململكة من أهمية كبرية بصفتها العبا ً مهما ً يف أسواق الطاقة
العاملية.
وتم خالل املسابقة استعراض االبتكارات التي وصلت للتصفيات
النهائية ومنها :اســتخدام الطاقة املتجددة لتوفــر الطاقة لألماكن
النائية ،وتحســن إنتاج الطاقة الشمســية من املصادر املتجددة عن
طريق الشبكات الذكية ،إضافة إىل تقنيات ذكية لتقليل تكلفة تسخني
املياه ،واســتخدام تقنيات تحســن أداء املحركات وخاصة الديزل،
ومعالجة املواد البالستيكية من األجهزة الطبية ،واستعراض نظارات
تمتلك تقنية خاصة لذوي اإلعاقة البرصية.
كما تم عرض بيــوت ذكية أحمالها قائمة عــى مصادر الطاقة
املتجددة بدون الربط الكهربائي ،ويف ختام املسابقة تم تكريم أصحاب
املراكز األوىل وتكريم الفائزين باملسابقة الثقافية الكربى.

فعالية صحية وتوعوية بالجامعة بمناسبة
«اليوم العالمي للسكري والتطوع»

أقامــت الجامعة ،ممثلة يف النادي الطالبــي بكلية العلوم الطبية
التطبيقيــة ،فعالية صحيــة وتوعوية وتثقيفية ،بمقــر العثيم مول
بمحافظة عنيزة ،يوم الجمعة املوافق 1441/4/9هـ ،بمناسبة «اليوم
العاملي للســكري» و«اليوم العاملي للتطوع» ،حيث تضمنت الفعالية
تقديم خدماتها التوعوية والعديد مــن الفحوصات الصحية لـ ٣٢١
مستفيدا ً من كافة رشائح املجتمع.
كما تخلل املعرض الــذي افتتحه عميد الكليــة الدكتور محمد
الســهيل ،بحضور وكيل الكلية للشــؤون التعليمية الدكتور فارس
الرميحي ،ورئيس قســم املختربات الطبية الدكتور أحمد املطرودي،
ومرشف النادي الطالبي الدكتور ماجد معافــا ،وإدارة املول ،تقديم
خدمات صحية وتوعوية ،منها :فحص السكر العشوائي ،وفحص حدة
البرص والرؤية املزدوجة عند األطفال ،وتوعية املســتفيدين بحاالتهم،
باإلضافة إىل ركن حــول أهمية العمل التطوعي يف خدمة املجتمع ،كما
اشــتمل املعرض عىل ركن ترفيهي لألطفال ،إضافة إىل توزيع هدايا
تذكارية وتوعوية عىل الزوار.
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بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية

الجامعة تطلق «مسابقة الخط العربي» بجوائز تصل
إلى  12ألف ريال للطلبة الموهوبين
أطلقــت الجامعــة ،مُمثلة
بعمادة شؤون الطالب« ،مسابقة
الخــط العربــي» بجوائز تصل
إىل  12ألــف ريــال للموهوبني
من طلبة الجامعــة يف فن الخط
العربــي ،إلتاحة الفرصة أمامهم
لعرض إبداعاتهم فـــي هـــذا
الفن املرتبــط باللغة العربية لغة
القرآن الكريــم ،وذلك بالتزامن
مع اليوم العاملــي للغة العربية،
حيث تهدف املســابقة لبث روح
التنافـس الرشيف ،وتشـد مـن
عزيمة طلبة الجامعة املوهوبني،
وتشجعهم عىل ترســـيخ القيـم
واألخالق اإليجابية لـدى املجتمع
يف اململكة العربية السـعودية من
خالل النصـوص املقرتحة ،والتي
تسهم يف تهذيب السلوك وتقويم
النفـــس كالنصــوص القرآنية
واألحاديــث والشــعر املرتبط
بموضوع املسـابقة.
وتشــمل املســابقة العديد
من أنواع الخــط العربي وهي:
النسخ ،الديواني ،الجيل الديواني،
الرقعة ،كما اشرتطت العمادة عىل
املتقدمني أن يكون املتسابق أحد
طالب وطالبات جامعة القصيم،
كما يحـــق للمتسـابق االشرتاك
فـــي نوعيـن كحـــد أقصـى
مـن أنـواع خطـوط املسـابقة،
مع االلتزام بالنصوص املقرتحة
فـي كل نـــوع ،وعىل املتسابق
كتابة العمل وفقا لقواعــد الخط
العربي التقليدية ،وال يســـمح
للمتســـابق أن يمـــزج بيــن
أســــاليب الكتابة الخطيـــة
املتعــارف عليهـا فــي لوحـة
واحدة ،ويتــم اختيــار األعمال
الفائـــزة عىل أسـاس جــودة
الكتابـــة ،ومراعاة ســامتها
للقواعـــد املتعــارف عليهــا،
ومالءمتها للرتاكيـب املتجانسـة
التي تكشـــف عــــن مهـارة
املتسابق.
كما ينبغي أن تكون األعمال
يدوية وال يســمح باســتخدام
الحاســوب أو غريه ،وللمتسابق
الحرية التامة يف وضع التصاميم
التــي يراها مناســبة ،كما يحق
للجنة التحكيم أن تمنح الجائزة
مناصفة بــن الخطاطــن إذا
رأت رضورة ذلــك ،ويحــق لها
أن تحجــب بعــض الجوائز إذا
رأت ذلــك ،إضافة إىل حق اللجنة
يف استدعاء املتســابق للتأكد من
مستوى كتابته ،وينبغي أن يكون
مقــاس الورق  40 × 60ســم،
ويفضل استخدام الورق "ملقهر".
كما أكــدت العمــادة عىل
املتسابقني أنه ينبغـي االستفادة
مـــن أداوت الخـــط العربـي
التقليديـة واألحبار ذات الجـودة

شؤون وشجون

أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

على ضفاف «الضاد»

بـأي لون مناسـب فـي تنفيـذ
اللوحـة ،وترسل األعمال املشاركة
مغلفة بشكل أسطواني أو مسطح
غري ملصقة أو مطوية ،و ترسـل
األعمال املشـاركة بالربيـد إلـى
عمـادة شـؤون الطالب لألستاذ
سـليمان صالـح الفـواز جـوال
 ،٠٥٥٧٥٥٤٤٩٣:وعلــــى
املتســـابق أن يقــــوم بملء

االستمارة الخاصــة باملشــاركة
من خالل الرابط التايل :
https://forms.
�office.com/Pages/Re
�sponsePage.aspx?id=pk2
wwoeEzEGIA5AyEEincrF
Bfv6IeVpBmazmqYcLECN
UN1NOTDZKVklNQk40U
lhGQVlLRkFVV01FMy4u

ويتم منح املراكز األوىل يف كل
مجال مبلــغ  2000ريال للفائز،
والثاني  1000ريال ،كما يتم منح
جميع املشاركني شهادة مشاركة،
ويتم ترشيح األعمال املشــاركة
الفائــــزة باملراكــــز األوىل
ملســــابقة أم القــرى للخط
العربي عىل مسـتوى الجامعات
السـعودية.

العربية الفصحى ..بها فاخر العربي األول بني قومه وأقام لها
املحكمني يف األسواق املشهورة..
وعىل تلك العقول العبقرية نزل القرآن العظيم بلسان عربي مبني
برهانا عىل صدق ناقله محمد صىل الله عليه وسلم ،وأعجزهم أن
يأتوا بمثله وبعرش سور وبسورة من مثله !
ثم لم يلبث هذا اإلعجاز أن تحول إىل إعجاب وعشق لهذا القرآن
فنقل لنا أن أولئك القوم الذين ينبــذون محمدا صىل الله عليه
وســلم ويكفرون به ،ها هم يتســللون إىل بيته ليال تحت جنح
الظالم تلتقم عقولهم القرآن قبل آذانهم ..ثم يصبحون ليقولوا
ساحر ..كاهن ..أساطري األولني..
العربية ..هي قدر العربــي بها يفاخر وعنها يذود ومن خاللها
ينافس ،ثم هذبه الوحي وزكاه..
اللغة العربية ..هي الثياب التي نتزين بها وتكسونا نحن العرب
أمام األمم األخرى ..وهي الوعاء الــذي يحمل إنتاجيتنا لألخر؛
فمهما قدمنا الثمني يف وعاء مشوه تشوهنا نحن.
قد تحفظ الوحيني أو بعضهما وتبقــى رهينا ملعرفة العربية،
وقد تتربم عىل مقاعد الدراســة من النحــو والحقيقة أنه ليس
عقبة بقدر ما هو كيان رضوري لك يحفظك ويحفظ لك مكانك
ومكانتك.
نهاية
" اقرأ " من هنا امليالد الذي شبابه يف الجنة..
المشرف العام على وحدة الوعي الفكري
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

ندوة لطالبات كلية الحاسب
حول دور «األمن السيبراني» في
الوصول لمجتمع رقمي آمن
أقامت الجامعة ،مُمثلة بكلية الحاســب ،يــوم الخميس املوافق
1441/4/8هـ ،ندوة علمية بعنوان "األمن السيرباني :مفهومه ودوره
يف تحقيق تعليــم ومجتمع رقمي آمن" ،قدمتها وكيلة الكلية الدكتورة
ندى الرحييل ،وذلــك بالتعاون مع عمادة خدمة املجتمع ،وبتنظيم من
وحدة خدمة املجتمع بكلية الحاسب ،ووحدة التدريب بكلية الرشيعة،
بمشــاركة  ٧٨متدربة ما بني موظفة وعضو هيئة تدريس يف الكلية،
باإلضافــة إىل الحضور من قطاعات التعليــم األخرى من خارج كلية
الرشيعة.
حيث اســتعرضت وكيلة الكلية ،خالل املحــارضة ،مفهوم األمن
الســيرباني ،وأمثلة للهجمــات التي قد يتعرض لهــا الفرد ،وكيفية
حمايته لنفسه كجزء من مجتمع ،أو مؤسسة أو منظومة ،كما وضحت
للمتدربات دوره األسايس والفعال يف تحقيق وتعزيز التحول الرقمي،
والذي يُعد ركيزة أساسية من ركائز رؤية اململكة .٢٠٣٠
وقد ر ّكز اللقاء يف مجمله عىل ثالثة محاور أساســية هي :مفهوم
ومجاالت األمن السيرباني ،ودوره يف حماية البيانات والخصوصية عىل
شبكة اإلنرتنت ويف وســائل التواصل االجتماعي ،باإلضافة إىل الخطة
الوطنية للتحول الرقمي وتوجهاتها يف ســبيل تحقيق تعليم ومجتمع
رقمي آمن.
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عمادة شؤون الطالب تعلن عن بطوالت الفصل الثاني
عبدالله العبيد  
أعلنت عمادة شؤون الطالب
عــن اقامة عدد مــن البطوالت
املختلفــة من خــال الفصل

املقبل وهــي :بطولة كرة القدم
للكليــات والتي ســتحتضنها
مالعــب الجامعــة املجــاورة
للمخيم الكشفي ،وستقام بطولة
الجامعة لكرة قدم الخماســيات

لطــاب الجامعة عــى صاالت
الجامعــة وســتكون البطولة
متاحه لكافة الطالب وال يشرتط
أن يكونــوا الالعبــن من كلية
واحدة .

كما ســتنتطلق بطولة الكرة
الشــاطئية عىل املالعب املحددة
للبطولة يف املقر الرئييس باملليدا
كما ستقام بطولة خاصة لذوي
اإلعاقة .

الصالة الرياضية بالجامعة

ألعاب القوى أولى بطوالت الفصل المقبل
عبدالله العبيد
تســتضيف جامعة جــدة يف بداية
الفصل الثاني بطولة ألعاب القوى التي
ينظمها االتحاد الريــايض للجامعات
الســعودية للموســم الـ 10وتستمر
إىل ثالثة أيام حيث ســتقام عىل ملعب
الجوهرة "الرديف" ومتوقع أن يشارك
يف البطولة أكثر من  300طالبا ً يمثلون
 22جامعة .
بدورها تشــارك جامعــة القصيم
ممثلة بالنشاط الريايض بالبطولة بعدد
 22العبا ومدربا وإداريا خاصا للعبة.
بدوره بني مدير األنشطة الرياضية
بالجامعة األســتاذ ماجد الحربي أن
الجامعة استعدت منذ وقت مبكر حيث
تم تشكيل لجنة فنية رياضية لتجهيز
الفريق املشاركة وتم توفري كافة أدوات
النجاح.
يذكــر أن طالب الجامعة يواصلون
التدريبات اليومية عىل ملعب الجامعة
اســتعدادا للمشــاركة كما أن الباب
مفتوح ملن يرغب باملشــاركة وتمثيل
الجامعة من الطــاب الذين يتميزون
بمهــارات اللعبة ،كمــا نظمت إدارة
النشاط الريايض الشهر املايض بطولة
خاصة باللعبة بهدف اختيار الالعبني
الذين سيمثلون الجامعة.

«ركلة حرة»
عبدالله العبيد

أين القصمان !.؟
عندما أقف عــى حافة امللعب وأتابع مختلــف بطوالت الجامعة
يجذبني طالب يمتلكون اإلمكانيات سوا يف البطوالت الجماعية أو
الفردية ولكن أحيانا ينقصهم التوجيه والتطوير ،فأعض شفاتي
وأتحرس ملاذا لم يربزوا مواهبنا منذ الصغر ،يف الجامعة تقام أكثر
من  10بطوالت مختلفة ســنويا ومن الصعب صقل كل املواهب
وهم يف سن  .18ومعلوم يف أساســيات صقل املواهب يجب دعم
املواهب ومضاعفة العناية به منذ الصغر.
ذات مرة ال حت موهبة يف الجامعة ومن حسن حظنا أننا اكتشفناه
وهو يف الرتم األول ولم يسجل بنادي وتم صقل موهبته بالتدريب
بمعدل  3حصص أســبوعية ،وســاهم مع زمالئه بتميز رياضة
الجامعة ،وقبل تخرجه بســنة التحق بأحد األندية التي تعشــق
اللعب الجاهز.
لو عُ دنا إىل مايض الطالب أين يفرغ موهبته ،يف املدرسة أم الشارع
أو البيت .؟ أين األندية واألكاديميات والكشافني؛ أين بناء املواهب
منذ الصغر ،ما الذي ينقصنا عــن اآلخرين لدينا كافة األدوات إال
"العمل بجد".
أتكلم وأقولهــا بالفم املليان أندية القصيــم مقرصة جدا يف بناء
املواهب واســتثمارها ،والدليل ابحثو عن عدد الالعبني يف شــتى
األلعــاب من القصيــم يف أندية اململكة .لن يتعــدوا أصابع اليد
الواحدة ،فهل هذا رقم مناسب يف منطقة كالقصيم !.
تأمل معي الدعم الحكومي الضخم للرياضة بعد توفري كافة الدعم
من جميع النواحي كما أن أمرينا املحبوب فيصل بن مشعل يدعم
ويشــجع كافة األندية واملواهب ويذلل الصعاب .إال أن التقصري
يقع عىل عاتق أندية املنطقة التي تويل جل اهتمامها للفريق األول
بكرة القدم ،أما األلعاب األخرى "مكانك رس" .
لدينــا بالقصيم  14نادٍ أين التعاون عــن الطائرة أين الرائد عن
الكاراتيه أيــن النجمة عن كرة القدم أين العربي عن كرة اليد أين
الخلود عن كرة الطاولة أين األمل عن السباحة وأين الحزم عنكرة
املرضب أين وأين وأين..
إىل من يهمه األمر:
صقل املواهب قاعدة اإلنجازات!.؟
عضو اللجنة الفنية الرياضية
بعمادة شؤون الطالب

ﺻﺤﻴﻔﺔ

ﻟﻨﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﻜﻢ وﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻜﻢ
ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺮ اﻹﻳﻤﻴﻞ:

news@qu.edu.sa

 20رياضة

العدد  25 | 103ربيع الثاني  22 | 1441ديسمبر 2019
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

في إطار استعداداته للمرحلة األخيرة لبطولة كأس آسيا تحت  23عاما

األولمبي السعودي يواصل تحضيراته لكأس أسيا
افتتــح املنتخب الســعودي
األوملبــي تحت ســن  23عاماً،
(الخميــس) املــايض ،تدريباته
ضمن معسكره اإلعدادي بماليزيا
الذي يأتي يف إطار املرحلة الرابعة
واألخــرة من برنامــج اإلعداد
لبطولــة كأس آســيا تحت 23
عامــا ً  2020يف تايالند ،املؤهلة
لدورة األلعاب األوملبية املقررة يف
(طوكيو .)2020
وأدى العبو «األخرض» حصتهم
التدريبية عىل ملعب شــاه علم،
تحت إرشاف املدير الفني ســعد
الشهري والجهاز الفني املساعد،
طبّقوا خاللها عددا ً من التمارين
اللياقية والتكتيكية.
ووصلت بعثة املنتخب األوملبي
إىل العاصمــة املاليزية كواالملبور
اســتكماال ً للمرحلة الرابعة من
اإلعداد لكأس آسيا ،عقب املعسكر
القصــر يف الريــاض من ذات
املرحلة اإلعدادية.
من جهــة أخرى ،واصل العب
خط الوســط محمــد املجحد
برنامجه التأهييل برفقة الجهاز
الطبي ،عىل أن يلتحق بالتدريبات
خالل اليومني املقبلني.
يذكر أن قرعة كأس آسيا تحت
 23عاما ً  2020وضعت املنتخب
الســعودي األوملبي يف املجموعة

«الثانيــة» ،وإىل جواره منتخبات
اليابان ،وســوريا ،وقطر ،ضمن
البطولة التي ســتقام منافساتها
يف تايالند مطلــع العام امليالدي

أجمعت األندية املشــاركة يف دوري
كأس األمري محمد بن سلمان للمحرتفني
لكرة القدم (دوري املحرتفني السعودي)
عىل اســتمرار مبــادرة "ادعم ناديك"
التي أطلقتها الهيئــة العامة للرياضة
الســعودية قبل عامني .وذكرت عدد من
الصحف أن مصادر مطلعة كشفت لها
أن جميع األندية صوتت عىل اســتمرار
املبادرة من خالل اجتماع عقد بني ممثيل
األندية ومديري التســويق والرؤســاء
التنفيذيني واإلدارة القانونية وشــؤون
األنديــة يف الهيئة .واتفقــت األندية مع
رشكــة التنفيذ عــى تفعيــل املبادرة
بحضــور إدارة االســتثمار يف الهيئة،
بحيث يتم تحويل املبالغ املالية للمبادرة
إىل حسابات األندية مبارشة دون الرجوع
إىل الهيئة.
وجرى خــال االجتماع مناقشــة
تحويل املهام اإلداريــة واملالية ملرشوع
"ادعم ناديــك" إىل الرشكة املنفذة التي
اســتعرضت الخطة التسويقية لألندية.
كما أكدت املصــادر ذاتها أن عددًا من
األندية طرحت مقرتحً ــا يقيض ببحث
سبل تسويق املبادرة لكل نادٍ بطريقته
الخاصة واملناســبة للنادي ،مع مطالبة
األنديــة لقاعدة البيانــات من الرشكة
املنفذة وتفاصيل الحسابات.

املقبل.
وضمــت املجموعــة األوىل
أســراليا وتايالنــد والبحرين
والعــراق ،فيما ضمت املجموعة

الثالثة منتخبات إيران والصني
وكوريا الجنوبية وأوزبكستان،
أما املجموعــة الرابعة فضمت
منتخبــات اإلمــارات وكوريا

الشمالية وفيتنام واألردن.
وســوف تكون املنافسة عىل
أشــدّها من أجل الحصول عىل
بطاقات التأهل إىل دورة األلعاب

األوملبية  2020يف طوكيو ،حيث
تحصل أول ثالثة منتخبات عىل
بطاقات التأهــل كي تنضم إىل
منتخب اليابان املضيف.

األندية السعودية تجمع على استمرار مبادرة «ادعم ناديك»
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النصر يعزز صدارته بنقاط العدالة والتعاون يرتقي للمركز الثالث بنقاط الوحدة
حقق النرص فو ًزا عىل مضيفه العدالة
بنتيجة  0-3يف املباراة التي جرت بينهما
الخميس لحســاب الجولــة الثانية عرش
من دوري كأس األمري محمد بن ســلمان
للمحرتفني.
وافتتــح الالعب نورالديــن امرابط
النتيجة للنرص يف الدقيقة  16بتســديدة
قوية من داخل منطقة الجزاء.
ويف الدقيقة  43ضاعــف جوليانو
النتيجة بعد تمريرة رائعة من عبدالرزاق
حمدالله وضعته منفردًا أمام املرمى ليودع
الكرة يف الشباك.
واختمم بيرتوس الثالثية يف الدقيقة
 84بعد ركلة ركنية نُفذت رسيعً ا ليسددها
الالعب يف الزاوية الضيقة للحارس.
وبتلك النتيجــة عزز النرص صدارته
برصيــد  26نقطة فيمــا توقف رصيد
العدالة عند  8نقاط يف املركز الرابع عرش.

كما حقق التعــاون فوزا ً عىل ضيفه
الوحدة بنتيجة  1-2يف املباراة التي جرت
بينهما الخميس لحســاب الجولة الثانية
عرش مــن دوري كأس األمري محمد بن
سلمان للمحرتفني.
وافتتح نيلدو بيرتولينــدا النتيجة
للتعاون يف الدقيقة التاســعة من ركلة
حرة مبارشة مرت من الجميع وســكنت
الشباك.
وأدرك يوســف نياكاتــي التعادل
للوحــدة يف الدقيقة  37من رضبة رأس،
قبل أن يعيد عبداملجيد الســواط التقدم
للتعاون مجــددا ً يف الدقيقــة  65من
تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وبتلــك النتيجة ارتقــى التعاون
للمركز الثالث برصيــد  22نقطة فيما
توقف رصيد الوحــدة عند  21نقطة يف
املركز الثالث.

إنفانتينو :مونديال األندية سيكون األفضل في العالم
أعــرب الســويرسي جانــي
إنفانتينو ،رئيس االتحاد الدويل لكرة
القدم (فيفــا) ،الجمعة ،عن عزمه
جعل الصيغة الجديــدة من كأس
العالم لألندية "أفضل" مسابقة يف
العالم ،وذلك عشــية نهائي نسخة
.2019
وتختتم النســخة الحالية من
املســابقة غدا بمباراة نهائية تجمع
بني ليفربول اإلنجليزي بطل أوروبا
وفالمينجو الربازيــي بطل أمريكا
الجنوبية.
وستكون نســخة  2021األوىل
وفق النظام الجديد ،الذي يشــمل
إقامتهــا مــرة كل أربعــة أعوام
بمشاركة  24فريقا ،بدال من الصيغة
الحالية التي تقام ســنويا بمشاركة
سبعة فرق هي بطل كل من القارات
الست ،وبطل املضيف.
وسيحل مونديال األندية بدال من
كأس القارات التي كانت مخصصة
للمنتخبات ،وتقــام يف العام الذي
يسبق نهائيات كأس العالم.

ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوري

وقال إنفانتينــو للصحافيني
يف الدوحــة الجمعــة "أريد كأس
العالم لألندية أن تكون األفضل عىل
مستوى األداء عىل أرض امللعب ،لكن
أيضا من حيث اإليرادات.
وســتفتح الصيغــة الجديدة
للمسابقة الباب أمام مشاركة أوسع

من األندية الكربى ،السيما من القارة
األوروبيــة التي ســتكون حصتها
ثمانية فرق ،بدال من الحصة الحالية
التي تقترص عىل حامل لقب دوري
األبطال.
ورأى رئيس الفيفا ان توســيع
املونديال سيفتح الباب أمام حصول

رابعا في كأس العالم لألندية
«الهالل» ً
حل نادي الهــال يف املرتبة
الرابعة عامليًا يف كأس العالم لألندية
عقب خســارته بركالت الرتجيح
أمام نادي مونتريي املكسيكي.
وقد شــهد شــوطي املباراة
تعادل الفريقني بهدفني لكل منهما
أحرزها للهــال املحرتف الربازييل
كارلــوس إدواردو والفرنــي
بافيتيمبي غوميز.
بذلك يصبــح الهالل واإلتحاد
متساويان يف الرتتيب العاملي بكأس
العالــم لألنديــة بحصولهما عىل
املركز الرابع ،فيما التقى فالمينجو
الربازييل ليفربــول اإلنجليزي يف
املباراة النهائية للبطولة.

دوري ﮐﺄس
اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ

عدد أكرب من املواجهات القوية كما
نهائي الغد ،ما يجــذب عددا أكرب
من املشــجعني .وأوضــح "عندما
ترى ما بني  15اىل  18ألف مشجع
لفالمنجو ،ونحــو  30ألف مرصي
هنا لرؤيــة نجم ليفربــول محمد
صالح ،هذا يظهر اهتماما".

اﻟﻔﺮﯾﻖ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮز

ﺗﻌﺎدل

هﺰﯾﻤﺔ

اﻟﻨﻘﺎط

01

اﻟﻨﺼﺮ

12

8

2

2

26

02

اﻷهﻠﻲ

11

7

2

2

23

03

اﻟﺘﻌﺎون

12

7

1

4

22

04

اﻟﻮﺣﺪة

12

7

0

5

21

05

اﻟﻬﻼل

9

6

2

1

20

06

اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ

11

6

2

3

20

07

أﺑﻬﺎ

12

6

2

4

20

08

اﻟﺮاﺋﺪ

11

5

2

4

17

09

اﻟﻔﯿﺤﺎء

12

4

4

4

16

10

اﻟﺸﺒﺎب

12

4

3

5

15

11

اﻟﺤﺰم

12

4

2

6

14

12

اﻻﺗﻔﺎق

11

4

1

6

13

13

اﻻﺗﺤﺎد

12

4

0

8

12

14

اﻟﻌﺪاﻟﺔ

11

2

2

7

8

15

اﻟﻔﺘﺢ

12

2

2

8

8

16

ﺿﻤﻚ

12

2

1

9

7

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺒﻮع
اﻻﺗﺤﺎد  vsاﻟﻔﯿﺤﺎء
4-1
ﺿﻤﻚ  vsاﻷهﻠﻲ
5-1

اﻟﺸﺒﺎب  vsأﺑﻬﺎ
2-0
اﻟﺤﺰم  vsاﻟﻔﺘﺢ
2-1

اﻟﻨﺼﺮ  vsاﻟﻌﺪاﻟﺔ
0-3
اﻹﺗﻔﺎق  vsاﻟﺮاﺋﺪ
1-0

اﻟﻮﺣﺪة  vsاﻟﺘﻌﺎون
2-1
اﻟﻬﻼل  vsاﻟﻔﯿﺼﻠﻲ
ﻟﻢ ﺗﻠﻌﺐ
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رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ :2030

ﺳﻨﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ وﻧﺒﺮزﻫﺎ وﻧﻌﺮف ﺑﻬﺎ ،وﻧﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ
أﺟﻴﺎﻟﻨﺎ اﻟﻘﺎدﻣﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻏﺮس اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

#اﻟﻴﻮم_اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ_ﻟﻠﻐﺔ_اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

QU_UNI

QASSIMUNIV1

w w w.qu.edu.sa
#ﺟﺎﻣﻌﺔ ـــ اﻟﻘﺼﻴﻢ
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هاتف هواوي P smart Pro
شاشة  LCDبحجم  Inch 6.59مع أبعاد  19:5:9ودقة .pixl 1080رقاقة معالج  710F Kirinوذاكرة عشوائية  ،GB 6وسعة تخزين 128.GB
ثالث كامريات خلفية بدقة  48ميجا بكســل و 8ميجا بكســل وزاويةعرض واسعة  120درجة ،إضافة لكامريا ثالثة بمستشعر  2ميجا بكسل،
ودعم لقطات .bokeh
كامريا أمامية منبثقة بدقة  16ميجا بيكسل.واجهة هاتف .9.1 EMUIمستشعر بصمة يف اإلطار الجانبي للهاتف.مدخل سماعات  mm 3.5ومنفذ .USB-Cبطارية بسعة  mAh 4000مع تقنية الشحن بقدرة .10W-سعر الهاتف يف السوق األوروبي  350يورو.

نوري  Nooryتطبيق قصص تفاعلي لألطفال
يوفــر تطبيق نــوري مكتبة
تفاعلية لألطفال تحوي عىل مئات
من الكتب والقصص التعليمية مع
مزايا تجعل من استخدام التطبيق
تجربة عملية سهلة ومريحة ،فقد
حــرص القائمون عــى نوري أن
يكون التصميم أنيق وبسيط يدعم
القراءة التفاعلية ،وإمكانية تنزيل
الكتــب يف حالة عدم وجود اتصال
باإلنرتنت ،كذلك تستطيع من خالله
تحديد الفئة العمرية املستهدفة.

ولتطبيق نوري هدف أسايس
يف مســاعدة األطفال عــى تنمية
لغتهم العربية بإحيائها يف عقولهم
من خالل محتوى معريف متنوع من
قصص وحكايات ما قبل النوم أو
تلك التي تركز عىل قصص القرآن
واألنبيــاء والقصــص األخالقية
والرتبوية.
تطبيق نوري متوفر لنظامي
أندرويــد و  iOSعــر املتجرين
 Google Playو .App Store

مواقع

«أنــــا» ..منصة لتنظيم المهام وخدمة خالصات األخبار
أعلن ــت ش ــركة حس ــوب ع ــن منص ــة جدي ــدة أطلق ــت عليه ــا اس ــم (أن ــا) تتي ــح للمس ــتخدم إنش ــاء أل ــواح
لتنظي ــم المه ــام ووض ــع المالحظ ــات ،إضاف ــة لجل ــب خالص ــات األخب ــار عب ــر تقني ــة .RSS
ويتيــح (أنــا) للمســتخدم جمــع األدوات التــي يحتاجهــا مــن محــرك البحــث وتصنيفهــا فــي قوائــم لليــوم
والش ــهر م ــع إمكاني ــة وض ــع مالحظ ــات وأدوات متع ــددة ،فس ــهولة التخصي ــص وإج ــراء التعدي ــات
ـا للكثي ــر م ــن المس ــتخدمين.
عل ــى األل ــوان واأليقون ــات تجع ــل من ــه خي ــاراً مفض ـ ً
اس ــتغرق العم ــل عل ــى (أن ــا) عام ــاً ونص ــف الع ــام م ــن التطوي ــر كان ــت حس ــوب حريص ــة عل ــى أن يظه ــر
للن ــور بدع ــم كام ــل للغ ــة العربي ــة وقابلي ــة عالي ــة لتخصي ــص أدوات ــه حت ــى بع ــد انقط ــاع االتص ــال.
/https://ana.hsoub.com

كليك

حسن أحمد العواجي

عاصمة العرب الرقمية
عىل هامش دورة مجلس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات
 ،٢٣تم اختيار العاصمة الســعودية الريــاض أول عاصمة
عربية رقمية ،لتكون إحدى الفعاليات املعتمدة عىل هامش قمة
مجموعة العرشين التي تستضيفها اململكة العام القادم.
هــذا االختيار لم يأتي من فراغ فالريــاض لم تصبح األوىل يف
مجال االتصاالت وتقنية املعلومات عىل مستوى الرشق األوسط
وشمال إفريقيا والثالث عرش عامليا ً بني ليلة وضحاها ،فبقوتها
االقتصادية وكونها الوحيدة ضمــن دول العرشين كان حافزا ً
كبريا ً لتتصدر املشهد العربي ،وبما تنتهجه من خطط للنهوض
بتنمية املجتمع وتحســن نوعية الحياة بما يتواكب مع رؤية
اململكة .٢٠٣٠
وملركزهــا املهم يف قلــب القارات الثالث وتصدرهــا عامليا ً يف
إصالحــات رقمنه األعمال وكونها األوىل عىل مســتوى الرشق
األوســط يف األمن القومي وإطالقها مؤخــرا ً لخدمات الجيل
الخامس ،فكل هذه املؤرشات تؤكد بما ال يدع مجاال ً للشك بأننا
مقبلون عىل ثورة كبــرة يف مجال االتصاالت وتقنية املعلومات
والفضــل بعد الله يعــود للرؤية الحكيمة والنظــرة الثاقبة
لصاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان ويل العهد ،ودعمه
الالمحدود لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات املواطن السعودي،
فجيل الشباب اليوم هو األقدر واألجدر للنهوض بالوطن ليبقى
دائما ً وأبدا ً يف مصاف الكبار.
وزير االتصاالت وتقنية املعلومــات املهندس عبدالله بن عامر
الســواحة أحد هذه الكفــاءات الطموحة التــي يعول عليها
للمستقبل ،فمنذ تويل معاليه وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات
خطت الــوزارة خطوات واضحــة يف ســبيل تطوير قطاع
االتصاالت وتمكني املســتثمرين والرشكاء يف القطاع الخاص
من التعاون سويا ً لرقي بهذه الصناعة ،لتكون رافدا ً اقتصاديا ً
مهما ً وداعما ً لتنمية ،مع إيجاد مساحة أكثر مرونة للتخلص من
احتكار جهات بعينها للخدمات الرقمية لريســم صورة جميلة
عن األصالة بحارض مرتابط ومستقبل مبتكر.
مساعد رئيس التحرير

| h.alawaji@qu.edu.sa

اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 2019
 10-07ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020
ﻣﻌﺮض وﻣﺆﺗﻤﺮ Consumer Technology 2020
ﻻس ﻓﻴﻐﺎس CTA -

 27-24ﻓﺒﺮاﻳﺮ2020
ﻣﻌﺮض اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ MWC Barcelona
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ GSMA -

19-15أﺑﺮﻳﻞ 2020
ﻣﻌﺮض ﻛﺎﻧﺘﻮن ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻗﻮاﻧﺰو CFTC -

 24األخيرة
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من اآلخر
فهد بن نومه

فترة وتعدي
مع دخول فــرة االختبارات الفصلية يف مختلف كليات الجامعة،
تلك الفرتة الحاســمة للطلبة يف دراستهم ،وما يرتتب عليها من
خطوات مســتقبلية يف حياتهم العلمية والعملية ،تحدد بشــكل
كبري املالمح الرئيســية لشــخصياتهم ومدى قدرتهم عىل بذل
الجهد يف املذاكرة واالســتيعاب ملا يتلقونه من مقررات ومناهج
علمية ،وتوظيفه بأحسن صورة يف تجاوز هذه املرحلة الحاسمة
يف حياتهم.

رئيس قسم العمارة بالجامعة يشارك في تحكيم
القائمة القصيرة لجائزة «الفوزان العالمية للمساجد»
شارك الدكتور فهد عبدالله
العتيبي أستاذ العمارة
املساعد ،رئيس قسم
العمارة بكلية العمارة
والتخطيط بالجامعة،
يف تحكيم وتقديم
تقرير فني عن اثنني
من املشاريع املرشحة
للفوز بجائزة «الفوزان
العاملية للمساجد» يف
دورتها الثالثة.
وعقدت الجائزة
لقائها يف كواالملبور
بدولة ماليزيا
لعرض
التقارير

الفنية من قبل املحكمني الفنيني
عىل املشاريع املقدمة من ضمن
القائمة القصرية والتي بلغ عددها
 27مسجداً ،باإلضافة إىل عقد
املؤتمر الثاني لعمارة املساجد،
والذي عقد بعد مداوالت التحكيم
الخاصة باملسابقة ،حيث قام
الدكتور فهد العتيبي بتحكيم
وتقديم عرض فني ملسجدي
باصونة يف مرص ،واملصىل التأميل
بالخرطوم وقام بعرضهما يف
إحدى جلسات املؤتمر.
وتناول "العتيبي" يف عرضه
العديد من النقاط ذات التأثري
بمستقبل املساجد يف تقريره الفني
عن املسجدين ،مركزا ً عىل عوامل

التصميم املعماري واالرتباط
بالنسيج العمراني وأبرز نقاط
االبتكار واإلبداع يف كال املسجدين،
وختم بعدد من التوصيات التي
من املمكن أن تحسن من األداء
الوظيفي للمسجدين يف حالة
تطبيقها.
تعترب مشاركة رئيس
قسم العمارة بكلية العمارة
والتخطيط بالجامعة ،تأكيدا ً
عىل حرص الجامعة عىل التواجد
والحضور الفاعل والدائم يف
جميع املحافل الدولية العلمية
مع نخبة من أساتذة العمارة
واملعماريني املحرتفني الدوليني.

ورغم أهمية فرتة االختبارات وحساســيتها بالنســبة للطالب
والطالبــات ،إال أن التوتر والقلق الزائد وأحيانا الترسع والعجلة
يف اتخــاذ القرارات خالل هــذه الفرتة قد يؤثر عــى النتيجة
الكلية وعــى معدالتهم يف بعض املقررات ،ولذا فمن املهم معرفة
أن الصعوبــة والضغوط التي تكمــن يف داخلهم يف هذه الفرتة
يجب أال تسيطر عليهم وال تكون ســببا يف التأثري عىل قدراتهم
االستيعابية وتشــتيت أفكارهم وفقدان الرتكيز املطلوب لتحقيق
أعىل الدرجات.
واألرسة لها دور كبري يف تشكيل الحالة املزاجية ألبنائها ..فهم قد
يحفــزون أبناءهم من دون إفراط يف اآلمال املعقودة عليهم وعىل
تفوقهم ،أو قد يســاهمون يف زيادة توترهم وقلقهم بما ينقلونه
لهم من ضغوط وعبارات حول صعوبة فرتة االختبارات ورضورة
امتناعهــم عن كافة األفعال والترصفات املعتادة والتفرغ الكامل
طوال اليوم والليلة للمذاكرة ،وهــذه الترصفات يمكن أن تأتي
بأثر عكيس وبدال من أن تســاهم يف تحفيز أبنائهم قد تزيد من
القلق والضغوط املوجود لديهم بالرضورة بما يؤثر ســلبا عىل
نتائجهم ودرجاتهم.
فاالختبارات بغض النظر عن أنها وســيلة تقييم ملا اســتوعبه
الطلبة خالل دراســتهم ملقرر ما ،إال أنها أيضــا خربة حياتية
يتعرضون لها باســتمرار خالل مراحلهم الدراسية ،يكتسبون
من خاللها الخربة الالزمة لتجــاوز املواقف الصعبة يف حياتهم
املســتقبلية ســواء يف تعاملهم مع املجتمع أو يف محيط عملهم،
واالستعداد ملجابهة املواقف الحاسمة والتعامل معها ،بما يضمن
لهم تجاوز كافة الصعاب التي قد تواجههم مســتقبال والتغلب
عليها.
ونسأل الله سبحانه وتعاىل للطالب والطالبات بالتوفيق والنجاح
وحسن الجزاء وعبور هذه املرحلة بتفوق وتميز ،وأن يكونوا لبنة
خــر يف تنمية وطنهم الغايل واالرتقاء به ألعىل املراتب يف شــتى
املجاالت العلمية والعملية ،واستكمال مسرية البناء والتنمية.
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