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األسماء المستعارة ..لماذا يلجأ لها
الطالب أثناء عرض تظلماتهم؟ وما الذي
يخشاه الطالب من مواجهة المسؤول؟
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برعاية سمو أمير منطقة القصيم

مؤتمرا حول «جهود المملكة في ترسيخ
الجامعة تنظم
ً
قيم االعتدال والتعايش الحضاري» ..الثالثاء المقبل
تنظم الجامعــة ،بد ًء من يــوم الثالثاء
املقبــل املوافق 1441/6/24هـ ،وعىل مدى
يومني ،مؤتم ًرا حــول «جهود اململكة العربية
الســعودية يف ترسيخ قيم االعتدال والتعايش
الحضــاري املفاهيم واملمارســات» ،وذلك
برعاية صاحب الســمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشعل بن ســعود بن عبدالعزيز،
أمري منطقــة القصيم ،وبمشــاركة عدد من
املتحدثــن واملختصني ،برعايــة القرعاوي
للعقارات.
مــن جهتــه ،أوضــح رئيــس اللجنة
التنظيمية الدكتور خالد باني الحربي ،وكيل
الجامعة للتخطيــط والتطوير والجودة ،أن
املؤتمر الذي يقــام باملدينة الجامعية ،يهدف
إىل رصد الجهود الســعودية املتعلقة برتسيخ
قيم االعتدال ،والتعايش الحضاري عىل جميع
املستويات ،والتأصيل الرشعي لقيم التواصل
اإلنســاني ومعالجة إشــكاالته ،وبيان أثر

الخطاب الرشعي الســعودي يف نرش مفاهيم
التعايش الحضاري ،باإلضافة إىل إبراز دور
املؤسســات الرشعية والثقافيــة الحكومية
وغري الحكومية يف تجســر العالقة مع اآلخر،
والتعريف بالجهود الدبلوماســية السعودية
يف تعميــق معاني التواصل املشــرك وكذلك
املؤسســات اإلغاثيــة ،واســتلهام التجارب
السعودية الرائدة يف هذا املجال.
وأضاف "الحربي" أن املؤتمر يشــتمل
عىل عددٍ من املحــاور وهي التأصيل الرشعي
لقيم التواصل اإلنساني ومعالجة إشكالياته،
والخطاب الرشعي الســعودي ،وأثره يف نرش
مفاهيم التعايش ،ودور املؤسســات الرشعية
والثقافيــة الحكوميــة وغــر الحكومية يف
تجســر العالقة مع اآلخــر ،وكذلك الجهود
الدبلوماســية يف تعميــق معانــي التواصل
املشرتك ،وجهود املؤسسات اإلغاثية ،وتجارب
شخصية رائدة.
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بمجموع جوائز فاقت النصف مليون ريال ..وزعت على  43فائز وفائزة

أمير القصيم يرعى الحفل الختامي لجائزة «فيصل بن مشعل لحفظ
القرآن الكريم» ..ويدشن تطبيق مصحف الجامعة
أكد صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بن عبد العزيز ،أمري
منطقة القصيم ،أن القرآن الكريم
يحظى بعناية فائقــة يف اململكة
العربية الســعودية ،حيث تقدم
دعمً ــا كبريًا لجمعيــات تحفيظ
القرآن ،واملراكز اإلسالمية ،وحلق
تحفيظ للقرآن سواء يف الحرمني
الرشيفني أو يف غريهما من املساجد
يف شتى مناطق اململكة األمر الذي
يعتــر مدعاة للفخــر واالعتزاز
والطمأنينة ،مشريًا إىل أنه ال توجد
دولة بالعالم تسقط من محكومية
السجني إذا حفظ أجزاء من القرآن
الكريم كما هــو موجود باململكة
العربية السعودية.
وعرب ســموه ،خالل رعايته
للحفــل الختامي لجائزة «فيصل
بن مشعل لحفظ القرآن الكريم»،
الــذي نظمته الجامعــة ،مُمثلة
بعمادة شــؤون الطــاب ،يوم
األربعاء املوافق 1441/6/11هـ،
يف مقــر البهو الرئيــس باملدينة
الجامعية ،عن فخــره واعتزازه
باملساهمة يف تخريج حفظة لكتاب
الله ،مؤكدًا ســموه عىل أن إطالق
اسمه عىل هذه الجائزة يعد ً
رشفا
كبريًا خاصة وأنها مسابقة لكتاب
الله عز وجل.
وقال ســمو أمــر القصيم:
"نحن مــن نتــرف بحضور
حفالت تخريج حفظة كتاب الله،
ولســنا من يرشفها بل نحن من
يترشف بحضــور أي أمر لكتاب
الله عز وجل ،ولله الحمد أن جعلنا
ممــن يعني ويشــجع عىل حفظ
كتاب الله ،كيف ال ونحن نســر
عىل هذا الكتاب ويحكم يف قضائنا
ومنهجنا ،وهذا الكتاب هو دستور
ومنهج هذه البــاد ،وهو بفضل
الله وتوفيقه محفوظ يف الصدور
من خالل إقامــة حلقات لحفظ
القرآن وجمعياته ،ويف الســطور
أيضا بما يقدمه مجمع امللك فهد
لطباعة املصحــف الرشيفة منذ
ســنوات باملدينة املنورة ،وإقامة
مســابقات لتحفيظ القرآن هو
رشف لهذه البالد ،ونســأل الله
تعاىل أن يجعله منهج لنا إىل يوم
الدين".
وقدم سموه الشكر والتقدير
ملعايل األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود مديــر الجامعة،
ووكالء الجامعــة ومنســوبيها،
وللدكتور عثمــان طه ،الذي خط
بيده القــرآن الكريم أكثر من 10
مرات وحرض الحفــل الختامي
للمســابقة ،داعيًا الله أن ال تمس
يده النــار ،كما شــكر كل من
شــارك يف هذه املســابقة ،داعيًا

الفائزون يلتقطون صورة جماعية مع سمو أمير القصيم ومدير الجامعة

الله أن يكــون مثل هذا املنهج يف
كافة جامعات اململكة ،ومشــرًا
إىل أن استحداث الجامعة لجائزة
لتحفيظ القــرآن مبــدأ عظيم
وتشجيع عظيم لحفظة كتاب الله،
ً
قائل :إن العلــم الرشعي وعلوم
القرآن هي مقبض السيف ،عندما
نتعلم القــرآن وعلومه وتجويده
وتفسريه ،ونكرســه ونعمقه يف
قلوب أبنائنا وبناتنا ،فنحن نقبض
العلوم كلها بمقبض السيف وهو
العلم الرشعي".
مــن جهتــه ،قــدم معايل
األســتاذ الدكتور عبــد الرحمن
بن حمد الداود مديــر الجامعة،
رئيس اللجنة اإلرشافية للجائزة،
الشكر لسمو أمري املنطقة لقبوله
إطالق اســمه عىل هذه الجائزة،
التي شــارك بها أكثر من 3500
ً
ســائل الله تعاىل أن
مشــارك،
يجعلها يف ميــزان أعمال الخري

التي يقــوم بها ســموه والتي
يصعب حرصها ،ورعايته ألنشطة
وفعاليــات الجامعــة التعليمية
والبحثية ،وبرامج خدمة املجتمع،
مشريًا إىل أن هذا الدعم والتشجيع
املتواصل غري مستغرب ،راجيًا من
الله أن نكون عند حسن الظن أنا
وزمالئي الذين يعملون بدون كلل
وملل ،وجميعهم يعملون كالفريق
الواحد.
وأشــار "الــداود" إىل أن
الجامعة قد حققــت ولله الحمد
عددًا من الجوائز واملراتب املتقدمة
يف جميع املجاالت ،وهي تقدم هذه
املســابقة كنموذج ملا تقدمه هذه
الدولة حفظهــا الله بقيادة خادم
الحرمني الرشيفني وســمو ويل
عهده األمني – حفظهما الله – من
رعاية لكتــاب الله ،تالوة وحف ً
ظا
وتدب ًرا.
وقال معــايل مدير الجامعة:

نحمد الله أن جعل هذه البالد منذ
نشــأتها وتأسيسها عىل يد جاللة
امللك عبدالعزيــز بن عبدالرحمن
– طيب الله ثراه – ومن تبعه من
أبنائه امللوك ،حتى عهدنا الزاهر،
عهد خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ،وهي تويل
اهتمامً ا ً
بالغا بكتاب الله وســنة
نبيه صل الله عليه وسلم ،فهنيئاً
لنا يف هــذا الوطن ،وهذه القيادة،
وهنيئا ً لنا بســمو أمري القصيم،
الذي يــويل كل االهتمام والرعاية
لحفظ كتــاب الله ،وتشــجيع
القائمني عليه ،والحافظني له.
كما قدم "الداود" الشــكر
لجميــع الزمــاء القائمني عىل
املســابقة التي امتدت ألشــهر،
وكانوا يعملون بكل جد واجتهاد
للوصول إىل مــا وصلت إليه اآلن،
أمام هذا العــدد الكبري يف جميع
فروع املســابقة ،وكذلك لعمادة

شــؤون الطالب عــى تنظيمها
ممثلــة بعميدهــا الدكتور عيل
العقالء ،وقدم الشكر والتهنئة لكل
من تقدم من الجنســن ،يف هذه
املســابقة واملشاركة بها ،وهنأهم
عىل ما حفظوه من كتاب الله ،ثم
شكرهم عىل مشاركتهم وتفاعلهم،
ً
سائل الله تعاىل
مع هذه املسابقة،
أن يحفظ هذه البــاد وقيادتها،
وأن يديم األمن واألمان ويوفق كل
من سعى للتشجيع والدعم لحفظ
كتاب الله سبحانه وتعاىل.
وقد بلــغ مجمــوع جوائز
املســابقة أكثر من نصف مليون
ريــال وزعــت عــى  43فائز
وفائزة من أصل  3400متسابق
ومتســابقة مــن  45جنســية
مختلفة شــاركوا يف كافة مراحل
املســابقة ،وقام بتحكيمها 16
محكمً ــا ومحكمــة ،وذلك من
منطلق االهتمام والعناية بالقرآن

فيصل بن مشعل :عناية
بالدنا الفائقة بالقرآن الكريم
وحفظه وطباعته مدعاة
للفخر واالعتزاز والطمأنينة
جانب من المعرض المصاحب

الكريم وحفظته ،وتشــجيعهم
عىل االستمرار واملداومة عىل تعلم
القرآن وحفظه.
وافتتح ســمو أمري القصيم،
يف بدايــة رعايته للحفل املعرض
الخــاص بالقــرآن الكريم الذي
أقامته الجامعة تحت عنوان "إنه
لقرآن كريــم" يف البهو الرئيس،
بحضور خطاط املصحف الرشيف
الدكتور عثمان طــه ،حيث قدم
املعرض لجهود اململكة يف العناية
بالقــرآن الكريــم ،واحتوي عىل
صــور فوتوغرافية ومخطوطات
ومصاحــف قديمــة ،إضافة إىل
عرض جميــع املراحل التاريخية
للمصحف الرشيــف منذ تاريخ
نزول القرآن الكريم مفصالً عىل
رسول الله صىل الله عليه وسلم،
ومراحل جمــع القرآن الكريم يف
عهد أبي بكــر الصديق ويف عهد
عثمان بن عفان ريض الله عنهما،
ويف عهد الدولة األموية،
بعد ذلــك تم عــرض فلمً ا
وثائقيًا يتحدث عن عناية اململكة
العربية السعودية بالقرآن الكريم
منذ نشــأتها وحتى عهد خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبــد العزيز آل ســعود ــ
أيده الله ـــ وســمو ويل عهده
األمني محمد بن ســلمان بن عبد
العزيز آل ســعود – حفظه الله
– ،مبلغا عظيما سواء عىل صعيد
حفظه وتالوته والعمل به دستو ًرا
ومنهجً ا ،أو طباعته وترجمته إىل
كل لغات العالم من خالل مطبعة
امللــك فهد للمصحــف الرشيف
والعناية كذلــك بحفظته وقرائه
من كافة بقاع األرض.
ومن ثم دشن صاحب السمو
امللكي األمــر الدكتور فيصل بن
مشــعل ،مرشوع تطبيق القرآن
الكريم ملصحــف الجامعة ،وهو
تطبيــق إلكرتوني مجاني تقدمه
الجامعة عىل منصتي آبل ســتور
واألندرويد ،وهو تطبيق يحتوي
عىل كل ما يحتاجــه القارئ من
صورة عالية الدقة لسور القرآن
الكريم مــع التفســر والتالوة
ومميزات أخرى تساعد املستخدم
عىل القراءة بيرس وسهولة.
ويف ختــام املســابقة ،كرم
ســمو أمري القصيــم املحكمني،
واملشــاركني ،والطلبة الفائزين
عىل مســتوى املنطقة يف جميع
الصفوف الدراســية ،من خالل
أربعــة فروع معتمــدة للحفظ
باملسابقة وهي :الفرع األول حفظ
القرآن كامالً ،الفرع الثاني حفظ
عرشيــن جزءاً ،والفــرع الثالث
حفظ عرشة أجزاء ،والفرع الرابع
حفظ خمسة أجزاء.
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الجامعة تستضيف معالي رئيس ديوان المظالم في لقاء مفتوح
لمناقشة واقع ومستقبل القضاء اإلداري في المملكة

معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف
خالل اللقاء

"اليوسف" يشيد بمخرجات كلية الشريعة بالجامعة
ويؤكد :ديوان المظالم شهد خطوات تطويرية كبيرة
في هذا العهد الزاهر
أبا الخيل :هذا اللقاء يأتي في طار تجسيد عالقة
الجامعة مع المؤسسات الحكومية ومنها ديوان
المظالم
أكد معــايل رئيــس ديوان
املظالم رئيس مجلــس القضاء
اإلداري الشيخ الدكتور خالد بن
محمد اليوسف ،أن ديوان املظالم
قد دخل إىل مرحلة جديدة شهدت
خطوات تطويرية كبرية ،وحظي
باهتمام كبري يف هذا العهد الزاهر
عهد خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود
– أيده اللــه بتوفيقه – وبمتابعة
حثيثة من صاحب السمو امللكي
ويل العهد األمري محمد بن سلمان
بــن عبدالعزيز – يحفظه الله –،
مشــرًا إىل أن ديوان املظالم هو
هيئة قضاء إداري مستقلة ،يتمثل
عملها يف الرقابة القضائية الفاعلة
عىل أعمــال جهــة اإلدارة وفقا ً
لنظامها.
جاء ذلك خــال املحارضة
العلمية التــي عقدتها الجامعة،
مُمثلة بكلية الرشيعة والدراسات
اإلســامية ،يوم األربعاء املوافق
1441/6/18هـ ،بالتعاون مع
ديوان املظالــم ،بعنوان «القضاء
اإلداري يف اململكــة العربيــة
السعودية الواقع واملستقبل» ،يف
مقر قاعة (ب) بمقر البهو الرئيس
باملدينة الجامعية ،بحضور معايل
األســتاذ الدكتــور عبدالرحمن
بن حمد الــداود ،مدير الجامعة،
ومعايل رئيس محكمة االستئناف
الشيخ عبد الله املحيسن ،ووكيل
الجامعة الدكتور محمد السعوي،

ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية
الدكتور محمد العضيب ،ووكيل
الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي األســتاذ الدكتور أحمد
الرتكي ،ووكيل الجامعة للتخطيط
والتطويــر والجودة األســتاذ
الدكتــور خالد بانــي الحربي،
وعميد كلية الرشيعــة الدكتور
خالد أبا الخيل ،وعدد من عمداء
الكليات ومنسوبي الجامعة.
وعقب استقبال معايل مدير
الجامعــة ملعايل رئيــس ديوان
املظالــم والوفد املرافــق له ،بدأ
اللقاء املفتوح مع طلبة الجامعة
ومنســوبيها بفلم تعريفي عن
الجامعــة ،وبرامجها األكاديمية،
وعــدد طلبتهــا ومنســوبيها،
واعتماداتها األكاديمية ،ومن ثم
تحدث معــايل مدير الجامعة عن
تميز الخدمات التي تقدمها كلية
الرشيعة بالجامعــة ،كونها أول
كلية يف العالم اإلســامي تحصل
عىل االعتماد االكاديمي ،مشــيدًا
بحرص منسوبيها عىل أال يلتحق
بها إال الطالب املتميز ،مؤكدًا عىل
أن هؤالء الطلبة يف أمس الحاجة
لاللتقاء بمن هم يف سوق العمل،
من القيادات واملســؤولني حتى
يســتفيدوا منهم ،ومن خرباتهم
التــي ينقلونها لهــم ،معربًا عن
تقديره ملعايل رئيس ديوان املظالم
رئيس مجلس القضــاء اإلداري
وهذه الزيــارة الكريمة ملعاليه

لاللتقاء بطلبة الجامعة.
بعد ذلــك ،افتتح املحارضة
الدكتــور خالد أبــا الخيل عميد
كلية الرشيعة ،مؤكدًا عىل أن هذا
اللقاء يأتي يف إطار تجسيد عالقة
الجامعة مع املؤسسات الحكومية،
ومنها ديوان املظالــم ،ومقدمً ا
شكره ملعايل مدير الجامعة الذي
ال يتوانى يف دعم مناشط الجامعة،
ً
مضيفا
ودعم مثل هذه املبادرات،
أن السياســة العادلــة جزء من
ً
عرضا
الرشيعة الحاكمة ،ثم قدم
موج ًزا للسرية الذاتية ملعايل رئيس
ديوان املظالم الذي أشــاد خالل
زيارتــه بدور جامعــة القصيم
وحجمها ومســاحتها وتصنيفها
العايل ،وهذه الجهود املباركة التي
تبذلها بدعــم الحكومة املباركة،
وما يســتفاد من مخرجات كلية
الرشيعة بالجامعة يف ســاحات
القضاء باململكة بشكل عام ،معربًا
عن تطلع معاليه لتعاون أكرب مع
الجامعة.
واستهل معايل رئيس ديوان
املظالم حديثه ،بالتعريف بديوان
املظالم ،ونشــأته ،واستقالليته،
والنقلة النوعية للقضاء يف ديوان
املظالم ،مبينًــا أن ديوان املظالم
هــو الجهة القضائية املســتقلة
للفصــل يف القضــاء اإلداري يف
اململكة ،حيث مر بمراحل متعددة
منذ نشأته عام ١٣٧٤هـ ،حينما
كان شــعبة يف ديــوان مجلس
الوزراء ,ثم أصبح ديوانا ً مستقالً
باســم "ديــوان املظالم" ،حتى
صــدر نظامــه األول بموجب
املرســوم امللكي رقــم بتاريخ
١٤٠٢/٧/١٧هـ ،والتي قضت
املادة األوىل منــه باعتبار ديوان
املظالم هيئة قضاء إداري مستقلة
مرتبطــة مبــارشة بامللــك ،ثم
صدر نظامــه الحايل وآلية العمل

التنفيذيــة له بموجب املرســوم
امللكي بتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.
وأضاف ،أن نظام املرافعات
أمام ديــوان املظالــم قد صدر
بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ ،والذي
تضمن تحويل فروع الديوان إىل
محاكم إداريــة ،وتحويل هيئة
التدقيــق بالديــوان إىل محكمة
استئناف إدارية بمدينة الرياض،
وإنشــاء محاكــم اســتئناف
إدارية يف بقيــة مناطق اململكة،
وإنشــاء املحكمة اإلدارية العليا،
وإنشاء مجلس القضاء اإلداري،
وتحديد اختصاصاتــه ،إضافة
إىل ســلخ القضاءيــن التجاري
والجزائــي وهيئــات تدقيقهما
بالقضاة واألعوان من الديوان إىل
القضاء العــام ،حيث تم بتاريخ
١٤٣٧/٦/١٤هـــ توقيــع مع
معايل وزير العدل رئيس املجلس
األعىل للقضاء املكلف وثيقة سلخ
القضاءين الجزائــي والتجاري
إىل القضاء العــام ،وقد بارشت
ـ بحمد اللــه ـ كافــة الدوائر
الجزائية أعمالها يف القضاء العام
بتاريخ ١٤٣٧/٨/٨هـ ،وكذلك
بارشت كافة الدوائــر التجارية
أعمالهــا يف القضاء العام بتاريخ
١٤٣٩/١/١هـــ ،متممة بذلك
انتقاال ً كامالً للقضاء التجاري.
وأشار "اليوسف" إىل خطة
ديــوان املظالم االســراتيجية
( ،)٢٠٢٠قــد انبثقت عن رؤى
وتوجهات ديــوان املظالم التي
صدر األمر السامي بتاريخ /٢٤
١٤٣٨ /٦هـــ باملوافقة عليها،
كما أشار إىل األمر امللكي بتاريخ
١٤٣٨ /٦ /١٨هـــ املتضمــن
املوافقة عىل الهيــكل التنظيمي
والدليل التنظيمي لديوان املظالم
ومحاكمــه ومجلــس القضاء
اإلداري ،حيث بــارشت املحكمة

اإلدارية العليا ومحاكم االستئناف
االختصاصــات املنصوص عليها
يف نظام ديــوان املظالم بتاريخ
١٤٣٩/٢/١٠هـــ ،ليحصــل
ديوان املظالم يف الوقت ذاته عىل
شــهادات للجودة عن إجراءاته
القضائيــة وإجــراءات العمل
اإلداري املســاند ،آخرها شهادة
اآليــزو ( )٩٠٠١ isoبتاريــخ
١٤٤٠/١/٢١هـ.
ّ
وبي "اليوســف" ،أن هذا
التطور الذي يســر فيه ديوان
املظالــم بمرافقــه القضائيــة
ومنهجية عملــه ،يأتي يف إطار
منظومة عمــل تطوير القضاء يف
اململكة العربية السعودية ،برعاية
واهتمام من لدن قيادة هذه البالد
املباركة ،حيث يشــهد الديوان يف
الوقت الحايل تحول إلكرتوني من
خالل نظام التدريــب التعاوني
"خبــر" ،ونظــام "معــن"،
واالســتعالم عــن املعامــات،
والبحث يف املدونــات القضائية،
ورفع القضايــا إلكرتونيًا وغريها
من الخدمات األخــرى ،وكذلك
برنامج مجلس القضاء التصويت
اإللكرتونــي ،وبرنامج املواظبة،
حيث أنجز قرابة  ٪60منها عىل
أن تكتمل الســنة القادمة بنسبة
 ، ٪100وســوف نصل بإذن إىل
أتمتة كاملة بعمليــة إلكرتونية
دون الحاجة ألي ورق.
وأوضــح "اليوســف" أن
محاكــم الديوان تتكــون من
املحكمة اإلدارية العليا ،ومحاكم
االســتئناف اإلدارية ،واملحاكم
اإلدارية ،كما أن القضاء اإلداري
لديه مبادئ خاصة به ،ألنه قضاء
حســاس ،ومن يمــارس العمل
ً
دقيقا جداً،
به يجب أن يكــون
حيــث يعترب مــن أدق األقضية
وهو خاضــع لألنظمة والرشيعة

اإلســامية ،حيث يســتهدف
الديوان أن يكون الحكم مجود،
والخطة القادمــة هي جودة
العمــل ،وأن يكون مجود ً
وفقا
للرشيعة اإلســامية ،ورســم
الوقائع بطريقة محددة ،يمكن
بحثها بالجامعــات ،وحينما
يكتب القايض الوقائع ،يحاول
أن يصور القضية بشكل عام.
ويف ختــام املحــارضة وجه
"اليوسف" رسالة للطلبة قال
فيها" :إن كل ما تأخذونه اليوم
من الجامعة هو مفاتيح العلم،
فالبد أن تكــون هناك مبادرة
من الطالــب بالتعلم واالطالع،
وأنتــم تنهلــون هــذا العلم
لرســم صورة الوطن لألجيال
القادمــة ،فالوطــن بحاجة
إليكم ولعطائكم ،وما تسقونه
اليوم سوف تنتجونه مستقبالً
ألوطانكــم ،ويــود الكثري منا
اليوم العودة إىل مقاعد الدراسة
لالســتزادة بالعلم ،وســوف
تشاهدون هذا مستقبالً ،والبد
اليوم أن يكــون لديكم هدف
اسرتاتيجي بعيد وقريب ،وماذا
تريــد أن تكون عليــه بعد 5
سنوات و10سنوات".
وأضاف :أنتــم تحتاجون
إىل صــر وتعمــق يف بعض
املناهج للوصــول إىل النتيجة
التعليمية التي تطمحون إليها،
والعلــم ال ينتهي ال يف عمر وال
منصب ،وهي رســالة أقدمها
لكم زمالئي الطالب وأرجو أن
تأخذونها يف محمل الجد ،مؤكدًا
عىل أن أبواب الديوان مفتوحة
أمام الطلبة ،ومن يريد االطالع
عــى أية مراجع مــن الديوان
فجميعها موجــودة باملوقع،
وســوف تصلكم بإذن الله إىل
الكلية".
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على مدى  5أيام ..وبحضور  60عضو هيئة تدريس من الجنسين

مركز تنمية القيادات والقدرات بالجامعة يقدم برنامجه التدريبي
الثاني ألعضاء هيئة التدريس الجدد
أقام مركز تنميــة القيادات
والقدرات بالجامعــة ،الربنامج
التدريبي ألعضاء هيئة التدريس
الجدد ،والذي استمر ملدة خمسة
أيام للرجال والنســاء ،يف الفرتة
مــن 1441/6/12-8هـــ ،يف
مقر املركز باملدينــة الجامعية،
وذلك بهــدف تهيئة أعضاء هيئة
التدريــس الجدد لبيئــة العمل
بالجامعــة من خــال التعرف
عىل مواردهــا واإلمكانات املتاحة
بها ،ولتدريبهم عىل إتقان مهارة
تخطيط وتصميم وتنفيذ املواقف
التعليمية ،باالســتناد إىل مبادئ
الجودة الشاملة ،ونظريات التعلم
الحديثــة ،وتكنولوجيــا التعلم
والتعليم ،وذلك بحضور  60عضو
هيئة تدريس من الجنسني.
وجاء هــذا الربنامج ،امتدادًا
لربنامــج "تهيئة أعضــاء هيئة
التدريــس الجدد" والــذي أقيم
ملدة يومــن خالل الفــرة من
1441/6/5-4هـ ،بحضور 26
عضو هيئة تدريس من الجنسني،
حيــث تضمــن الربنامجــان
التدريبيان عدة محاور هي :املهام
العلميــة والعمليــة لعضو هيئة
التدريس ،واللوائــح واإلجراءات
واإلمكانــات ،وصياغــة نواتج

جانب من البرنامج التدريبي

التعلم وأدوات قياســها ،وقضايا
التعلم والتعليم الجامعي ،وكذلك
التحسني املستمر للعمل الجامعي،
وعضو هيئة التدريس الرســالة
واألدوار ،وصياغــة االختبارات
التحصيلية ،باإلضافة إىل مهارات
التعامل مع وسائل اإلعالم ،ودائرة
التعلم الطبيعية .4MAT
كمــا احتــوى الربنامجان
املقدمان من املركــز عىل عرض
مرئي وتطبيقــي "بالك بورد"،
واملهــارات اإللكرتونية يف البحث

العلمــي ،وكذلك توكيــد نظام
الجــودة الربامجــي ،ونظريات
التعلــم والتدريــس الجامعي،
إضافة إىل نواتــج التعلم وجودة
التدريــس الجامعــي ،وكذلك
مهارات التدريس الجامعي الفعال
( ،)PBLوحلقات تدريس مصغر
حسب التخصص.
وتحــدث وكيــل الجامعة
للتخطيــط والتطويــر والجودة
األســتاذ الدكتور خالــد باني
الحربي ،خالل افتتاحه للربنامج،

عــن أهميــة دور عضــو هيئة
التدريــس الفعال عىل مســتوى
الجامعة وما له مــن أثر كبري يف
تفعيل املحــاور الثالثة التي هي
من صميم أعمــال أعضاء هيئة
التدريــس من أعباء تدريســية
وبحث علمي وخدمــة املجتمع،
ً
منوهــا إىل دور مركــز تنميــة
القيــادات والقــدرات من خالل
برامج التهيئــة واإلعداد ألعضاء
هيئــة التدريس الجــدد ،والتي
تساهم برفع الوعي لدى األعضاء

وتطور مــن قدراتهم ومهاراتهم
التدريسية والبحثية واملهنية.
وأوضــح "الحربــي" ،أن
دور وكالة الجامعــة للتخطيط
والتطوير والجــودة يعنى بهذه
الحلقــات الثــاث :التخطيــط
والتطوير والجودة ،وهي حلقات
مرتبطة ببعضها البعض ،مبينًا أن
املتدربني واملتدربات لهم دورهم يف
دعم عجلة التنمية لهذه الحلقات
وتقديم املقرتحات التي تســاهم
يف رســم الخطة االســراتيجية
للجامعة  ،٢٠٢٥حيث رحب بكافة
مقرتحات التطوير والتحسني التي
ستســاهم يف رفع كفاءة وجودة
العمل واملخرجــات يف الجامعة،
والتــي من املمكــن أن تزيد من
إنتاجيــة الجامعــة ،خاصة مع
إقرار نظام الجامعات الجديد بما
يالمس تطلعات الجامعة لتحقيق
رؤية اململكة .٢٠٣٠
من جهتــه ،أوضح املرشف
العام عىل مركــز تنمية القيادات
والقــدرات الدكتــور منيع بن
محمــد املنيــع ،أن الربنامجني
يقدمان العديــد من اآلليات التي
تهم أعضاء هيئة التدريس ومنها
زيارات ميدانيــة ملواقع مختلفة
مثل املكتبة الرئيســية للجامعة،

وبعض املرافق الحيوية ،إضافة إىل
التدريب عىل التخطيط والتصميم
للتدريــس ومهــارات التدريس
الفعــال ،والتدريــب العميل من
خالل املواقف عىل طرق وأساليب
التعامل مع الطالب ،ومناقشــة
بعــض قضايا التعليــم والتعلم
وبعض املشــكالت التــي تواجه
أعضاء هيئة التدريس ،باإلضافة
إىل مناقشــات حول رسالة عضو
هيئة التدريس وأدواره.
وأكد "املنيــع" عىل حرص
الجامعة بتوجيهــات من معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود ،مدير الجامعة ،ووكالة
الجامعــة للتخطيــط والتطوير
والجــودة ،عــى رضورة عقــد
برنامجني ،أحدهما يختص بتهيئة
أعضــاء هيئة التدريــس الجدد،
واآلخر يختص بتطوير قدراتهم
وتنمية مهاراتهم ،وقد عمل مركز
تنميــة القيــادات والقدرات عىل
تنفيذ هذا التوجه ببناء برنامجي
التهيئة واإلعداد بحيث يشــتمالن
عــى مختلــف األدوار الوظيفية
والبحثيــة والتدريســية وخدمة
املجتمع ،لعضــو هيئة التدريس،
كما يتبني ذلك من نواتج التدريب
عىل الربنامجني ومحاورهما.

محاضرة حول «سياسات الجامعة اإلعالمية» ضمن البرنامج التدريبي
ألعضاء هيئة التدريس الجدد
أكــد املــرف العــام عىل
اإلدارة العامــة لإلعالم واالتصال
بالجامعة األســتاذ فهد بن نومه،
أن مهــارات التعامــل مع اإلعالم
أصبحت رضورة للجميع يف كافة
التخصصــات وليــس حك ًرا عىل
اإلعالميــن فقط ،مشــرًا إىل أن
أعضاء هيئة التدريس يتعرضون
للتعامل مــع بعض جوانب العمل
اإلعالمــي ســواء كمتلقــن أو
كمرسلني لرسائل ترتبط بطبيعة
تخصصاتهم.
وتحدث "ابــن نومه" ،خالل
املحارضة التي أقامها مركز تنمية
القيادات والقــدرات ،يوم اإلثنني
املايض ،تحت عنوان «سياســات
الجامعة اإلعالمية والتعامل األمثل
مع وسائل اإلعالم» ،عن سياسات
النرش اإللكرتوني ملنصة الجامعة،
كونها هي املنصة التي تجمع كافة
الحسابات التي تمثل الجامعـــة
عىل مواقع التواصل االجتماعـي،
مشريًا إىل أنها منصة رسمية تعمل
تحت إرشاف وتنظيم اإلدارة العامة

لإلعالم واالتصــال وفق ضوابط
وسياسـات محددة للنرش يجـب
االلتــزام بها من قبــــل جميع
الجهات ومن قبــل العاملني عىل
هـذه الحسابات.
وجاءت هذه املحارضة ضمن
الربنامــج التدريبي إلعداد أعضاء
هيئة التدريس الجدد ،والذي يقام
عىل مدى خمسة أيام يف مقر املركز
باملدينة الجامعية ،حيث حرضها
 60عضــو هيئــة تدريــس من
الجنســن ،وذلك بهدف تزويدهم
بأهــم الربامج التي تســاعدهم
عــى تخطيط وتصميــم املواقف
التعليمية املختلفة خالل أداء مهام
وظائفهم ،حيث تمت مناقشة سبل
تزويد أعضاء هيئة التدريس الجدد
باملهــارات الالزمــة للتعامل مع
وسائل اإلعالم عىل اختالفها.
وأشــار "بن نومــه" إىل أن
سياســات النرش املتبعة تهدف إىل
تنظيم آليــة النرش بما يتواكب مع
السياسة واألهداف اإلعالمية العامة
للجامعــة ،وكذلك حماية الجامعة

بن نومه :مهارات التعامل مع اإلعالم أصبحت
ضرورة للجميع وليس لإلعالميين فقط

خالل المحاضرة

مــن أي مســؤوليات قانونية قد
ترتتب عىل ما يتم نرشه عرب وسائل
التواصــل االجتماعي ،كما تطرق
إىل عدد من املحظورات التي يجب
تجنبها ومنها :التطرق للمواضيع
التــي تمــس سياســة الدولة،
واإلســــاءة لألديان أو العادات
واألعراف االجتماعية ،وكذلك نرش
أي مواضيع ال تتعلق بالجهة التابع
لها الحساب ،أو نرش املواضيع أو
الصور الشــخصية التــي تتعلق
باألفراد ،أو املؤسسات غري التابعة
للجهة التي يتبع لها الحسـاب.
ّ
وبي املــرف عــى إدارة
اإلعالم واالتصــال ،كيفية التعامل
مع وســائل التواصل االجتماعي
ً
وفقا لطبيعتهــا ،وكيفية التعامل
مع األزمات اإلعالمية يف األوســاط
الجامعيــة ،موضحــا طــرق
التعامــل مع هــذه األزمات ،ويف
نهايــة املحارضة تــم فتح باب
املناقشة واالســتماع للمداخالت
واالستفســارات من أعضاء هيئة
التدريس والرد عليها.
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مركز الوثائق بالجامعة يناقش دور «الوعي الوثائقي
في األجهزة الحكومية» في صنع واتخاذ القرار
رعى معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمــد الداود ،مدير
الجامعة ،يــوم الثالثــاء املوافق
1441/6/10هـــ ،ورشــة عمل
بعنوان «نرش الوعــي الوثائقي يف
األجهزة الحكومية» ،أقامتها وكالة
الجامعــة للتخطيــط والتطوير
والجــودة ،مُمثلة بمركــز الوثائق
واملحفوظات ،وقدمها املستشــار
القانوني يف املركز الوطني للوثائق
واملحفوظات بالديوان امللكي األستاذ
عبداملحسن بن هداب الهداب ،وذلك
بحضور وكيــل الجامعة للتخطيط
والتطوير والجودة األستاذ الدكتور
خالد باني الحربي ،وعدد من عمداء
الكليــات ومنســوبي الجامعة ،يف
قاعة (ب) بالبهــو الرئيس باملدينة
الجامعية للرجــال ،ومرسح كلية
االقتصاد واإلدارة للنساء.
وتحــدث "الهــداب" ،خالل
الورشة ،عن إنشــاء نظام الوثائق
واملحفوظات ،وأنواع الوثائق سواء
كانــت وثائق ماليــة أو إدارية ،أو
تخصصية ،ودرجــات الرسية لها،
والربنامج األرشــيفي ،وأهمية دمج
الوثائــق واالتصــاالت اإلدارية يف
الجهاز ،إضافة إىل عرض آلية جمع
الوثائق واملحفوظات ،وفهرســتها،
وتصنيفهــا ،وترميزها ،وحفظها،
وصيانتها ،وتنظيــم تداولها وفقا ً
لنظام الوثائق واملحفوظات ولوائحه
التنفيذيــة وخطتــي التصنيف
والرتميز ،وإعــداد التنظيم اإلداري
واإلجراءات اإلدارية والفنية الالزمة
ألعمال املركز وتنفيذها بعد إقرارها،
وكذلك توفري البيانات واملعلومات عن
الوثائق واملحفوظات للمســتفيدين
منها وفقا ً للوائح املركز.
كمــا قدم "الهــداب" ،عرضا ً
شــامالً ملهام وواجبــات األجهزة
الحكوميــة يف تعامالتها مع املركز

عزيزي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

محور االرتكاز

أثناء ورشة العمل

يف ســبيل االرتقاء بواقع إجراءات
التعامل مع الوثائق والتي تتمثل يف
إنشاء لجان الوثائق وتبيان آلية عمل
تلك اللجان ،ثم تم فتح باب األسئلة
للحارضين من منســوبي الجامعة
يف والرد عىل استفساراتهم املتعلقة
بموضوع الورشة واإلجابة عىل كافة
التساؤالت املطروحة يف هذا املجال.
من جهته ،أوضح مدير مركز
الوثائــق واملحفوظــات األســتاذ
عبدالرحمن بن أحمــد القضاع ،يف
كلمته التي ألقاها خالل الورشة ،أن
إنشاء مراكز الوثائق واملحفوظات يف
األجهزة الحكومية يأتي تأكيدًا عىل
حرص القيادة الرشيدة – حفظها
الله – عــى االســتثمار األمثل يف
مجال حفــظ الوثائق واملحفوظات
وأرشــفتها ،ألن التوثيق يعد مكون
أساسيا يف األسس التي بنيت عليها
رؤية اململكــة  ،2030والتي تؤدي
فيها األرشــيفات دورا محوريا من
خــال إتاحة املعلومــات وتنظيم
تبادلها واستثمارها واالستفادة منها
يف تحقيق الرؤيــة الطموحة نحو
الوصول ملجتمع املعرفة ومشاركة
املعلومات.
وأضاف "القضاع" ،أن ملركز
الوثائق واملحفوظــات دور هام يف
عملية صنع واتخاذ القرار ،وتعزيز

مبدأ مشاركة املعلومات والشفافية
بني األجهزة الحكومية يف خدمة البناء
املعريف للمجتمعات ،وكذلك استثمار
الكم الهائل من املعلومات ووضعها
يف املكان املالئم لحفظها بحيث يسهل
الوصول الرسيع إىل معلومة معينة يف
أقل وقت وجهد ،وذلك تنفيذا ً لقرار
مجلس الوزراء القايض باملوافقة عىل
الرتتيبات التنظيمية ملراكز الوثائق
واملحفوظات يف األجهزة الحكومية،
حيث بادرت الجامعة بإنشاء مركز
الوثائق واملحفوظات بالجامعة ،بعد
أن وافق معــايل مدير الجامعة عىل
تشكيل اللجنة الدائمة ملركز الوثائق
واملحفوظات والتي من خاللها أقر
الهيكل التنظيمي للمركز.
وأشــار "القضاع" إىل أن عمل
املركز املحــوري يركز عىل رضورة
املحافظة عىل الوثائق والعناية بها من
الضياع أو التلف ،وهدفه املحافظة
عىل جميــع وثائــق ومحفوظات
الجامعة والعناية بتطبيق األنظمة
الخاصة بها عىل الشــكل الصحيح
يف جميع وحدات ومرافق الجامعة،
ً
منوهــا إىل أن تطبيقات األرشــفة
اإللكرتونية تعــد ذات أهمية بالغة
لســائر وحدات الجامعة ،ومن أبرز
مهامها جمع وتنظيم وحفظ وثائق
الجامعة املالية واإلدارية واألكاديمية،

مما يسهم يف حفظ تاريخ الجامعة
وتوثيق أعمالها ،ويكون مركزا ً إلمداد
متخذي القرار يف الجامعة باملعلومات
املناسبة يف الوقت املناسب.
بعد ذلك ،قــدم رئيس اللجنة
الدائمة ملركــز الوثائق واملطبوعات
بالجامعــة الدكتــور عبداللــه
ً
عرضا مختــرًا عن
الجهنــي،
املركز ،الذي يهدف للمحافظة عىل
الوقت ،وســهولة البحث والوصول
للمعلومات ،يف بيئة صحية من خالل
نظافة املــكان وعدم تجمع األتربة،
تضمن حفــظ الوثائــق لألجيال
القادمة ،إضافــة إىل عرض مهام
املركز وهي :رسم البيانات الالزمة
لحفظ الوثائق وتصنيفها وإتالفها
يف الجامعة وفق اللوائح واألنظمة،
وكذلك جمع وحرص وثائق الجامعة
وتنظيمها وحفظهــا ،والعمل عىل
الحيلولة دون إنتاج الوثائق التي ال
حاجة إليها ،بما يحقق توفري الوقت
والجهد والتكاليف املالية واإلدارية،
باإلضافة إىل نــر الوعي الوثائقي
بني العاملني يف املركز بشكل خاص
والجهاز بشكل عام ،وكذلك عرض
أهداف املركــز ،والهيكل التنظيمي
ملركز الوثائق واملحفوظات ،وكذلك
خطة العمل بها من خالل الحرص
والتصنيف والحفظ.

العمود الفقري يف كل واحد منا هو قوام جســمه ،وبدونه ال يســتطيع أن
يمارس حياته أو يكون شخصً ا سويًا؛ كما أنه يقوم بحماية النخاع الشوكي
والقفص الصدري واألعصاب.
واألشخاص الناجحون يتخذون من حياتهم يف جميع شؤونها مرتكزا يتكئون
عليه ،ويديرون عليه نجاحاتهم ،ويتق َّلبون فيه بإبداعاتهم ،وما توصلوا إليه
فأصحاب الفكر والعلم يتخذون من القراءة والكتابة محور ارتكاز يحيطون
به إبداعاتهم وإنتاجهم العلمي ،وكذلــك أصحاب التجارة ورؤوس األموال
لديهم أصول تجارية تمثِّل لهم محور ارتكاز يديرون من خالله تجارتهم ال
يمكن التفريط فيه أو الترصف فيه دون بديل.
وأنت أيها الطالب يف مسريتك الجامعية البد أن تتأمل يف املرتكزات التي تجعل
منك طالبًا غري متعثر وتجتاز دون رسوب ودون الحاجة إىل فرص أكاديمية.
ولعل من أول هذه املرتكزات معرفتــك ومتابعتك للتقويم األكاديمي بكل
الحركات التي فيه ابتداء من اإلضافة والحذف للمقررات وانتهاء باالختبارات
النهائية.
وإنني أتســاءل كيف انتهت مدة الحذف واإلضافة يف هذا الفصل وبعض
الطالب لم يســجل املقررات ثم يقع باللوم عىل الجامعة أو الكلية مع أن كل
يشء معلن ومتاح ومحدد.
بل إن األكثر غرابة أن يمر عىل الطالب شهر أو أكثر وهو لم يدخل صفحته
الشخصية.
وثاني هذه املرتكزات هو الحفاظ عىل املعدل ومحاولة رفعه قدر املستطاع
ألنه هو ســاح الطالب يف الجامعة وعن طريقه يستطيع أن يحدد مساره
وتخصصه وبالتايل يرسم مستقبله.
وأخريا فال تتصور عزيزي الطالب أن مســؤوال يف الجامعة يســعد بعدم
تسجيلك ملقرراتك ،أو يتشفى بحرمانك فيها ،أو يف عدم إعطائك فرصة بعد
استكمالك لإلنذارات األكاديمية بل لتثق أن ذلك يحزنهم فهم يعيشون بني
الشفقة والرغبة يف الحزم والجدية.
وثالثها :أن يحرص الطالب عىل الحضــور واملتابعة وأال يعتقد أنه البد أن
يستكمل نسبة  ،٪٢٠واألعجب أن بعض الطالب يضع ً
جدول يف جيبه يسجل
فيه عدد الغياب لكنه ال يهتم بالتقويم األكاديمي ويضعه يف جيبه الذي يعترب
محور االرتكاز يف حياته الجامعية.
عميد عمادة القبول والتسجيل
| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa

«الداود» يرفع شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة تشكيل
أول مجلس لشؤون الجامعات
رفع معايل األســتاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الداود مدير
جامعة القصيم ،الشكر والتقدير
ملقام خــادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبــد العزيز
آل ســعود ،وويل عهــده األمني
ســمو األمري محمد بن سلمان –
حفظهما الله – بمناسبة صدور
املوافقة عىل تشــكيل أول مجلس
لشــؤون الجامعــات يف اململكة،
مشــيدًا بالدعم والرعاية الكريمة
من لدن حكومــة خادم الحرمني
الرشيفــن لقطــاع التعليم بكل
مراحله ،ســائالً اللــه تعاىل أن
يحقق هذا املجلــس الجديد كل
تطلعات وآمال القيادة الرشــيدة

وأبناء شــعب اململكة ،بما يزخر
به من قامات وكفاءات عالية لها
خرباتها الواسعة يف مجال التعليم
والبحث العلمي.
وأوضــح "الداود" أن وجود
جهة عليا برئاســة معايل وزير
التعليم الدكتــور حمد بن محمد
آل الشيخ ،تضطلع بإدارة شؤون
الجامعات وتضــم يف عضويتها
ممثلــن عن عدد مــن الوزرات
والجهــات ذات العالقة بالعملية
التعليمة يعد إنجا ًزا كبريًا ،يحقق
رسعة البــت يف القرارات والعمل
وفق خطة منهجية متوافق عليها
واســراتيجيات مدروسة بعناية
من قطاعات الدولة ذات العالقة،

الداود

حيث يتمتع هذا املجلس بتشكيله
املتنوع باتساع رؤيته وشموليتها
بما يضمــن رسعتــه يف اتخاذ
القرارات وقدرته عىل إحداث نقلة

نوعية يف قطاع التعليم الجامعي
باململكة.
وأشــار مديــر جامعــة
القصيــم ،إىل أن أهميــة مجلس
شــؤون الجامعــات تنبــع من
االختصاصــات الواســعة التي
أوكلت إليــه ويف مقدمتها إقرار
السياســات واالســراتيجيات
للتعليم الجامعي ،وإعداد اللوائح
التنظيمية للجامعــات والكليات
األهلية وفروع الجامعات األجنبية
يف اململكة والرقابة عليها ،إضافة
إىل إقرار اللوائح املالية واإلدارية
واألكاديمية للجامعات ،واللوائح
املنظمة لالســتثمار واإليرادات
الذاتية للجامعة ،واللوائح املنظمة

لقبول التربعات والهبات والوصايا
وآلية اإلنفــاق منهــا ،واللوائح
ً
منوها
املنظمة إلدارة األوقــاف،
إىل أن البحــث العلمــي باململكة
ســوف يشــهد تطو ًرا كبريًا بعد
ممارسة املجلس الختصاصاته يف
إقرار اللوائــح املنظمة للجمعيات
العلمية والكرايس البحثية ومراكز
البحث واالبتــكار وريادة األعمال
يف الجامعات.
وأكــد "الــداود" عــى أن
الخطــوات املتتاليــة الثابتــة
التي تخطوها اململكة يف ســبيل
تطوير وتحديث قطــاع التعليم
ســوف تقــود – بــإذن الله –
طفرة كربى يف هــذا القطاع عىل

كافــة األصعدة ســواء يف جودة
مخرجات الجامعات الســعودية
أو يف توظيــف اإلنتــاج العلمي
والبحثي ليقود قاطرة التنمية يف
كافة املجــاالت ،وذلك من خالل
اســتثمار مزايا وبنــود نظام
الجامعات الجديد ،مشــرًا إىل أن
النظام الجديــد للجامعات يضع
ً
أساسا متينًا للجامعات السعودية
يرتكز عىل التميز والجودة وتنمية
املوارد املالية للجامعات وتحقيق
نوعً ا مــن االســتقاللية ،ورفع
كفــاءة اإلنفاق بما ينســجم مع
رؤية اململكــة  ،2030داعيًا الله
عز وجل أن يوفق الجميع ملا فيه
الخري والنماء لوطننا املعطاء.

 06أخبار الجامعة

العدد  22 | 105جمادى الثاني  16 | 1441فبراير 2020
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

معالي مدير الجامعة يقف على جاهزية المجمع
الجديد لكليات البنات بالرس الستقبال الطالبات

أعضاء اللجنة العليا للمشروعات يستمعون إلى شرح عن المجمع

تفقد معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود ،مدير
الجامعة ،يــوم الخميس املوافق
1441/6/19هـ ،مجمع كليات
البنات الجديد بمحافظة الرس،
والذي يتكون مــن كلية العلوم
واآلداب للبنات "األقسام العلمية"
وكلية إدارة األعمال ،حيث وقف
معاليه عىل جاهزية املباني قبل
اســتقبال الطالبات بها ،برفقة

وكيل الجامعــة الدكتور محمد
السعوي ،وأعضاء اللجنة العليا
للمرشوعات بالجامعة.
حيث من املقــرر أن تنتقل
طالبــات كليــة إدارة األعمال
بد ًء مــن اليوم األحــد املوافق
1441/6/22هـــ ،إىل مقــر
الكليــة الجديد للكليــة والذي
يتكون من  28قاعدة دراســية،
و 6معامــل حاســب آيل ،و4

معامل ،يف حني تبارش الطالبات
يف مباني كلية العلوم واآلداب -
األقســام العلمية  -األحد القادم
املوافــق 1441/6/29هـ ،يف
مبنى يتسع لـ  28قاعة دراسية،
و 8معامل للفيزياء والكيمياء.
كما تفقــد معــايل مدير
الجامعة وأعضــاء اللجنة ،مقر
مبنى كلية العلوم واآلداب للطالب
بالرس ،لالطــاع عىل تجهيزات

املبنى الذي أنجز بشــكل كامل،
ويتبقى فقط األعمال الخارجية
من ســفلتة وإنارة ،حيث يتسع
املبنــى لقرابــة  4آالف طالب،
يف  52قاعــة ،ويحتــوي عىل 8
مختربات كيمياء ،و 9مختربات
فيزيــاء ،و7مختــرات أحياء،
و 12مخترب حاسب آيل ،إضافة
إىل مرسح يتســع لقرابة 450
شخص.

في أول يوم دراسي بالمقر الجديد لكلية العلوم واآلداب بعنيزة

إدارة الفرع الجنوبي بالجامعة تعالج إشكالية االزدحام
المروري في اجتماع عاجل مع إدارة مرور عنيزة
عقدت إدارة الفرع الجنوبي
واإلدارة العامة للمشاريع وإدارة
األمن والسالمة بالجامعة ،وكلية
العلوم واآلداب بعنيزة ،اجتماعً ا
عاجال مع إدارة املرور بعنيزة،
ملعالجــة االزدحــام املروري،
الذي شــهدته املدينة الجامعية
باملحافظــة صباح يــوم األحد
املوافق 1441/6/8هـ ،يف أول
يوم درايس باملقر الجديد لكلية
العلــوم واآلداب بعنيزة ،حيث
ناقش االجتمــاع وضع حلول
رسيعة لضمان انسيابية حركة
املركبات.
وأكــد الدكتــور محمــد
الشــارخ ،املــرف العام عىل
فــرع الجامعــة الجنوبي ،أن
محيط املدينة الجامعية بعنيزة
قد شــهدت ازدحامً ــا مروريًا
عند الســاعة السابعة والنصف
صباح األحد ،نظ ًرا لزيادة أعداد
املركبات مع بدء الدراسة بمقر

أثناء الجولة الميدانية

الكليــة الجديد ،حيث ســارع
مســؤولو الجامعــة لعقد هذا
االجتماع ،لحل املشــكلة بشكل
رسيع.
وأوضح "الشارخ" أنه فور
انتهاء االجتماع تم تنفيذ الحلول
وتم عــاج مشــكلة االزدحام

املروري بوضع الحلول املناسبة،
وتــم تطبيقها أثنــاء خروج
الطلبة واملوظفني ولله الحمد لم
يُشاهد أي ازدحام ،مشريًا إىل أن
الخطة املوضوعة قد سارت بكل
انسيابية ،حيث تم تكوين أكثر
من مسار ،وفتح بوابتني ،بحيث

يكون كل مســار لــه طريقه،
مشيدًا بجهود الزمالء من األمن
والسالمة واملشــاريع ،وإدارة
الفرع ،ومنسوبي مرور عنيزة
الذين بذلوا جهدا كبريا للتغلب
عىل هذه املشكلة وحلها بأرسع
وقت ممكن.

لقاء
عمادة الموارد البشرية تقيم
ً
لموظفي وموظفات الجامعة للتعريف
بالترقيات ومعاييرها

نظمت عمادة املوارد البرشيــة بالجامعة ،يوم األربعاء
املوافق 1441-6-18هـ ،اللقاء التعريفي للرتقيات اإلدارية
ومعايــر مفاضلتها ،ملوظفي وموظفــات الجامعة ،وذلك
بمــرح املدينة الطبية باملقر الرئيــس باملدينة الجامعية،
بهدف التعريف بمواد الرتقيات اإلدارية بالالئحة التنفيذية
للمــوارد البرشية يف الخدمــة املدنية ،ومعايــر املفاضلة
للرتقيات اإلدارية املعتمدة من وزارة الخدمة املدنية.
وجاء هذا اللقاء يف إطار جهود العمادة لتحقيق التواصل
والتنســيق وتعزيز التثقيف الوظيفي ملنسوبي ومنسوبات
الجامعة ،حيــث افتتح اللقاء وكيل العمــادة الدكتور فهد
بن عيل الســديس بالرتحيب بموظفي وموظفات الجامعة
املشــاركني ،مبينًا مميزات الالئحة الجديــدة للرتقيات يف
الخدمة املدنية ،وأثرها عىل توفري البيئة اإلبداعية والتعليمية
والتطويرية التي تســاعد املوظف عىل اإلبداع ،وتمكنه من
االرتقاء وتطوير العمل لتحقيق الهدف املنشــود ،بما يحقق
تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.
بعد ذلك ،قدم رئيس قسم التشكيالت بالعمادة األستاذ
بسام بن صالح السلطان ،عرضا تعريفيا عن مواد الالئحة
التنفيذيــة للرتقيات اإلدارية ،ومعايري املفاضلة الرئيســية
املعتمدة لدى ترقيات املوظفني بالجامعة ،واملشــتملة عىل
تقييم األداء الوظيفي واملبــادرات واإلنجازات التي حققها
املوظف ،باإلضافة إىل برامــج التدريب والتطوير واألعمال
التطوعيــة واملشــاركة املجتمعية ،موضحً ا آليــة التقديم
للرتقيات عرب منصة مسار املعتمدة يف وزارة الخدمة املدنية.
ويف ختام اللقــاء ،تم فتح باب النقــاش واإلجابة عىل
استفسارات ومداخالت الحضور املتعلقة بضوابط ومعايري
الرتقيات املعتمدة يف الجامعة.

وحدة خدمة المجتمع بكلية الحاسب
تقود حملة توعوية لرفع مستوى الوعي
باالستخدام اآلمن واإليجابي لإلنترنت
أقامت وحدة خدمة املجتمع بكلية الحاســب  -شــطر
الطالبــات -عــى مدى يومــي الثالثــاء واألربعــاء -17
1441/6/18هـــ ،حملــة توعوية لرفع مســتوى الوعي
باالستخدام اآلمن واإليجابي لإلنرتنت ،والتقنية الرقمية بصفة
عامة لجميع فئــات املجتمع ،وذلك بمناســبة «اليوم العاملي
لإلنرتنت اآلمن» ،تحت شــعار «معً ا من أجل إنرتنت أفضل»،
حيث تجاوز عدد املســتفيدين من الحملة  150مستفيد من
كافة فئات املجتمع.
ونفــذت الحملة يف عدد مــن مدارس الثانويــة العامة
بربيدة ،وكذلك يف مستشــفى بريدة املركزي ،حيث شهد ركن
الحملة باملستشفى توافد عددًا غفريًا من الزوار تقدمهم مدير
مستشفى بريدة املركزي أحمد بن عبدالعزيز الربيش ،ومدير
تقنية املعلومات األستاذ محمد بن عبدالهادي الحربي.
حيث قامت طالبات كلية الحاسب خالل الحملة بتسليط
الضوء عىل االستخدامات اإليجابية للتقنية ،واستكشاف الدور
الذي يمكــن أن يقوم به الجميع من أجل املســاعدة يف خلق
مجتمع إنرتنت أفضــل وبيئة رقمية أكثر أمانًا ،كما تم تقديم
النصائح التي تعزز الوعي لدى مستخدمي اإلنرتنت وتعريفهم
بطرق االستخدام األمثل واإليجابي لإلنرتنت.
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خالل لقاء «قيادات الجامعات» بجامعة األميرة نورة

وزير التعليم :مسؤولية الجامعات ال تتوقف عند تخريج الطالب بل تستمر
لتجسيرهم إلى سوق العمل
رفع معايل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره
لخادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ويل عهده
األمني ـ حفظهما الله ـ عىل ما يجده قطاع التعليم يف اململكة من دعم ورعاية مستمرين،
وتطلعاتهما -أيدهما اللــه -لدور أكرب للجامعات لتحقيق متطلبات التنمية وخدمة املجتمع،
مؤكدا ً أن هذا االهتمام دليل عىل األهمية الحيوية للتعليم يف تطوير وتنمية وبناء اإلنسان واملكان.
وقال معاليه خالل رعايته اليوم
أعمال اللقاء الرابــع لقيادات التعليم
الجامعي بجامعــة األمرية نورة بنت
عبدالرحمن بالريــاض  :إن الجميع
يعمل من أجل مرشوع تطوير التعليم،
موضحا ً أن دور الوزارة مع الجامعات
تكاميل ،ولدينا فرصة جميعا ً لتحسني
األداء ،وهو عنوان لوطن وثاب ومتطلع
للمستقبل.
وأضــاف :يخطــئ من يحرص
دور الجامعات بأنها رصوح أكاديمية
فقــط ،وإنما هــي رصوح أكاديمية
مفتوحة لخدمة املجتمع الذي حولها
أيضاً ،مبينا ً أن مسؤولية الجامعات ال
تتوقف عند تخريج الطالب ،بل تستمر
لتجسريهم إىل سوق العمل.
وأشــار وزير التعليــم إىل أن
االختبارات املعيارية والرخص املهنية
للخريجني مؤرش حقيقــي عىل أداء
الجامعة وجــودة برامجها ،موضحا ً
أن تحويل كليــات املجتمع إىل كليات
تطبيقية فرصة للجامعــات لزيادة
نسب القبول يف برامج يحتاجها سوق
العمل ،والتنســيق يف ذلك مع القطاع
الخاص ،مبينا ً أن كليات املجتمع هي
الرئة التي تتنفس منها الجامعة لقبول
أعداد كبرية من الطالب.

جانب من اللقاء

وقال الدكتور آل الشيخ  :نحتاج
إىل نمــوذج متكامــل إلدارة فروع
الجامعات حتى تكــون املرشوعات
واملبادرات قابلة لالســتدامة ،داعيا ً
إىل أهميــة مراعاة كفــاءة اإلنفاق يف
الجامعات والجــدوى االقتصادية يف
جميع القــرارات ،والتأكيد عىل البيئة
التنظيمية واإلدارية والقانونية لوحدات
وبرامج األمن الفكري يف الجامعات.
وأشار وزير التعليم إىل أن الرشد
الذاتي داخل الجامعة ال يتأتى إال برفع
كفاءة التنظيــم وتبادل األدوار داخل
الجامعة ،مشــددا ً أن تحسني األداء
يجب أن يكون هدفا ً لكل جامعة.

«الداود» هذه اللقاءات سوف تسهم في
في تطوير المخرجات التعليمية والبحثية

الداود

أشــاد معايل األســتاذ
الدكتور عبد الرحمن بن حمد
الداود مديــر جامعة القصيم
بمضامني ومخرجات االجتماع
الرابــع لقيــادات التعليــم
الجامعــي باململكة الذي عقد
برعاية معايل وزيــر التعليم
الدكتور حمد بــن محمد آل

اللقاء ناقش خارطة الطريق لنظام الجامعات الجديد وتطوير
كليات المجتمع لمواءمة سوق العمل والهياكل
التنظيمية للجامعات

الشيخ يف جامعة األمرية نورة
بنت عبــد الرحمن أول أمس
السبت مؤكدا أن هذه اللقاءات
التي تجمع قيــادات التعليم
الجامعــي باململكة ســوف
تســهم إىل حد كبري يف تطوير
املخرجات التعليمية والبحثية
للتعليم العايل باململكة خاصة
يف ظل إقرار نظام الجامعات
الجديــد والــذي يجعل من
الجامعة مؤسســة متكاملة
قادرة عىل تحقيق استقاللية
مالية وإدارية واالستفادة من
كافة مواردهاالبرشية واملادية
والعلمية وثمن معاليه الدعم
الكبري الــذي يلقــاه قطاع
التعليــم مــن حكومة خادم
الحرمني الرشيفني وويل عهده
األمني حفظهما الله ســائال
الله تعــاىل أن يوفق الجميع
ملا فيه الخري والسداد لبالدنا
املباركة

وشــهد اللقاء طــرح عدد من
املحــاور ،ومنها مناقشــة الهياكل
التنظيمية يف الجامعات قدمها الدكتور
عبدالرحمن الرباك ،كما اســتعرض
الدكتور محمد الصالح خارطة الطريق
لتطبيــق نظام الجامعــات الجديد،
وطرح الدكتور عبدالرحمن الخريف
موضــوع تطوير كليــات املجتمع
وتحويلها إىل كليات تطبيقية ملواءمة
سوق العمل.
وتنــاول الدكتــور عبداللــه
العبدالكريم مبــادرات كفاءة اإلنفاق
(امليزانيــات ،املرشوعــات املتعثرة،
املستشفيات الجامعية) ،فيما تحدث

أحمد الدراك عن خدمة (مؤهل) ودور
الجامعات املحوري يف توثيق مؤهالت
الخريجني ،وقدّم كل من ماجد بن بتال
والدكتورة تغريــد الهداب الوظائف
والتخصصــات يف إعالنات الوظائف
الحكومية وتخصصات الباحثني عن
عمل املســجلني يف منظومة جدارة،
كذلك تناول الدكتور إبراهيم الحميدان
مسارات املرحلة الثانوية.
واســتعرض معايل رئيس هيئة
تقويــم التعليم والتدريــب الدكتور
حسام زمان قياس التحصيل لخريجي
الجامعــات ،من خــال عرض أويل
مللخص نتائج االختبارات املعيارية.

آل الشيخ

كما اشــتمل اللقاء عــى كلمة
ملعايل مديــرة جامعة األمــرة نورة
بنــت عبدالرحمن الدكتــورة إيناس
العيىس رحبت فيها بالجميع يف رحاب
الجامعة ،كما اســتعرضت جانبا ً من
الربامج التطويرية يف الجامعة.
من جانب آخر التقى معايل وزير
التعليم بمديــري الجامعات يف لقاء
خاص؛ ملناقشة االحتياجات املستقبلية
وتحســن األداء ،كما عُ قدت ورشــة
عمل أخرى لوكالء الجامعات ملناقشة
تطوير مبادرات الجامعات يف برنامج
تنمية القدرات البرشية ،وتطوير كليات
املجتمــع وتحويلها لكليات تطبيقية،

باإلضافة إىل مناقشة التقويم الدرايس
للجامعات ،واســتعراض االختبارات
املعيارية والرخص املهنية.
ويف نهاية اللقاء زار معايل وزير
التعليم ومديــرو الجامعات عددا ً من
مرافق جامعة األمــرة نورة ،كما زار
الهيئة الوطنية لألمن السيرباني.
حرض اللقاء معــايل نائب وزير
التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي،
ومعايل مساعد وزير التعليم الدكتور
ســعد آل فهيد ،ومعايل رئيس هيئة
تقويــم التعليم والتدريــب الدكتور
حســام زمان ،ومديــرو الجامعات
الحكومية واألهلية ،ووكالء الجامعات.

لقاء قيادات الجامعات السعودية "لقاء التغيير بقيادة الوزير"
أ.د .خالد باني الحربي  -وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة

الحربي

تعيش الجامعات الســعودية
حراكا قويا دافعا للتغيري وقد جاء
لقاء قيادات الجامعات السعودية
الذي دعا له معــايل وزير التعليم
والــذي عقد يوم الســبت املايض
يف الرابع عــر من جمادى اآلخر
والذي اســتضافته جامعة األمرية
نــورة بنت عبدالرحمن مســلطا

الضوء عــى الكثري مــن األمور
واملتغريات التي تعيشها جامعاتنا
مؤخرا.
وقد تخلل هــذا اللقاء الهام
يف توقيتــه تســليط الضوء عىل
نظام الجامعات الجديد والذي تم
اعتماده مؤخــرا والذي بتطبيقه
ســيعمل عىل خلق بيئة تعليمية
ديناميكية داخل الجامعات ويكفل
للجامعات التنوع واالســتقاللية
املنضبطة.
وتطــرق اللقــاء إىل مواءمة
األنظمــة الحاليــة للجامعــات
وتهيئتهــا للتغيــر حتى يحدث
االنتقال للنظام الجديد بشــكل
سلس.
ومن األمــور التي تم التطرق
لها ومناقشتها هي كفاءة الهياكل
التنظيمية يف الجامعــات والتي
بدورها تلقى بظاللها عىل الكفاءة
التشغيلية لها.
كما عرج اللقــاء عىل النظر

يف كفاءة األنظمة التقنية املتنوعة
داخل الجامعات واالسرتاتيجيات
الخاصة بتنمية القدرات البرشية
ووضــع كليات املجتمــع داخل
الجامعــات وكيفيــة مواكبتها
لســوق العمل املحــي من خالل
الرتكيز عىل الجوانب التطبيقية يف
الربامج التعليميــة لها .وقد كان
من األهمية بمكان النظر يف وضع
مخرجات الجامعــات التعليمية
حيث قدم عرضا مبســطا إلعطاء
فكرة عن أداء خريجي الجامعات
يف بعض االختبارات املعيارية من
قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب
والنظر يف إمكانية االســتفادة من
هذه االختبــارات كمؤرش لجودة
مخرجات الجامعة التعليمية.
كمــا كان هنــاك العديد من
ورش العمــل التي تم عقدها عىل
هامش اللقــاء والبحث عميقا من
خاللها يف هــذه القضايا الهامة
عىل مستوى الجامعات السعودية

للخروج يف توصيات تكفل رفع
كفــاءة أداء الجامعات يف هذه
الجوانب عىل وجه خصوص ملا
لها من أهمية بالغة وقد تم إعداد
مســودة التوصيات لكل ورشة
عمل ســتعمل الوزارة مشكورة
عىل العمل لالستفاده منها.
وقــد كان لقــاء معــايل
الوزيــر بقيــادات الجامعات
السعودية لقا ًء توجيهيا ً مركزا ً
عىل اهتمامات الوزارة ورؤيتها
بما يتعلق بهــذه القضايا التي
تمــس كفــاءة أداء الجامعات
السعودية وقد كان ملعايل الوزير
اهتمام مبــارش يف الوقوف عىل
ورش العمل واالســتماع بشكل
مبارش من املجتمعني حيال هذه
الجوانــب الهامــة مما يعكس
اهتمــام الــوزارة يف الخروج
برؤية موحــدة حيالها تضمن
تطوير سري العمل يف الجامعات
السعودية.
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أمير منطقة القصيم يضع حجر األساس للمرحلة األولى لمشروع واحة بريدة الخضراء

سمو أمير القصيم يضع حجر األساس

دشن صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
ســعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيم ،مرشوع الواحة الخرضاء
يف مدينــة بريــدة  ،ووضع حجر
األســاس للمرحلة األوىل للمرشوع
بتكلفة تجاوزت  77مليون ريال ،
وبمساحة إجمالية بلغت  28مليون
مرت مربــع  ،وزراعــة  200ألف
شــجرة  ،الذي تنفذه وزارة البيئة
واملياه والزراعة بالتعاون مع أمانة
املنطقة.
وأكد ســموه أن هذا املرشوع
هو ثمرة للتعــاون بني عدة جهات
يعملــون كفريق واحــد ألن يكون
مثل هذا الحلم وهــو واحة بريدة
حقيقة أمام الواقع  ،وقال" أننا أمام
إحدى مســتهدفات الرؤية 2030
التي تسري عليها هذه البالد املباركة
بتوجيهات قيادتنا الرشيدة – أيدها
اللــه  ، -إذ بدأنا نرى من أحد هذه
املســتهدفات للرؤية وهو املحافظة
عىل البيئة يف منطقــة القصيم من

خالل هذه الواحة ،وسيتلوها غابة
عنيزة ثم واحة املذنب".
كاشفا ً أن يف واحة بريدة أطول
الشــبكات املائية للري التي يقدر
طولها قرابة  40كــم  ،وفيها عدة
مكونات سياحية وزراعية لالستفادة
من امليــاه املهدرة واملعالجة لزراعة
هذه الواحة  ،مشريا ً إىل أن هذه هي
إحدى املشاريع الكبرية والعمالقة ،
واعدا ً بأن هناك الكثري يف املستقبل
بإذن الله ملا يعــود للبيئة والرتفيه
وللمواطنني يف املنطقة  ،شاكرا ً مدير
عام خدمات املياه باملنطقة املهندس
عبدالرحمن الفريحي  ،ومدير فرع
الزراعة بالقصيم املهندس ســلمان
الصوينع  ،وأمني املنطقة املهندس
محمد املجيل عــى تظافر الجهود
جميعا ً من خالل هذا املرشوع.
وقال ســمو األمري فيصل بن
مشعل  :إن لالســتثمار دور كبري
يف هــذه الواحة وعــن دعم الرؤية
لالستثمار يف هذه املنطقة  ،إن إقامة
ملتقى لالستثمار يف املنطقة أصبح

رضورة عاجلــة لطــرح مثل هذه
املشاريع أمام املستثمرين ليس من
أبناء هذه املنطقة فحسب وإنما عىل
مستوى الوطن العربي.
متمنيــا ً مــن أمــن
عام لجنة تنمية االستثمار بالقصيم
الدكتور يوسف العريني أن يسعى
مــن اآلن إىل إقامة هذا امللتقى الذي
ســيكون نافعا ً بتوفيــق من الله
من خــال جمع جميــع الفرص
االســتثمارية لهذه املنطقة  ،حيث
أصبح أولوية لنا يف منطقة القصيم
 ،متمنيــا ً أن تكون هــذه الواحة
إضافة كبــرة لهذا الوطن  ،وتوفري
العديد من الفرص االســتثمارية
فيها وأالف الفرص الوظيفية ألبناء
وبنات الوطن هذا الوطن الغايل     .
من جهتــه أوضح املدير العام
لخدمات امليــاه بالقصيم املهندس
عبداملحســن بن محمد الفريحي
 ،أن مرشوع واحــة بريدة  ،ومثل
هذه املشاريع للمياه العمالقة التي
تعمل عليهــا وزارة البيئة واملياه

والزراعة للنهضــة وتطوير عملية
اإلصحــاح البيئــي  ،والعمل عىل
كل مامن شــأنه عز ورفعة الوطن
واملواطن  ،ملا تحظــى من اهتمام
من قبل ســمو أمري القصيم  ،ودعم
مــن معايل وزيــر البيئــة واملياه
والزراعة  املهندس عبدالرحمن بن
عبداملحسن الفضيل  ،مبديا ً سعادته
بوضع حجر األساس للمرحلة األوىل
ملرشوع واحة بريدة  ،للمحافظة من
خالل هذا املرشوع عىل الثروة املائية
واالستفادة منها يف صناعة الرتفيه
والســياحة  ،مقدما ً شــكره لسمو
أمري منطقــة القصيم ومعايل وزير
البيئة والزراعة واملياه عىل دعمهما
املتواصل للتنمية التي شملت جميع
ِ
أرجاء املنطقة دون اســتثناء ضمن
رؤيــة  2030منها هــذا املرشوع
 ,واصالً شــكره إلحــدى عضوات
مجلس فتيات القصيم منال الثنيان
عىل تصميمها شــعار واحة بريدة
الخرضاء   ،ســائالً الله أن يبارك
بالجهود.

أمــن
واســتعرض
عام لجنة تنمية االستثمار بالقصيم
الدكتور يوسف العريني من جانبه،
بعض ا ً مــن األفكار والتصورات عن
املشــاريع التي يمكن استثمارها يف
واحة بريدة الخرضاء ،أهمها إقامة
حديقة علميــة لتحويل حركة امليا ه
من طاقة مائية إىل طاقة كهربائية،
ووضع مــراوح هوائيــة لتحويل
الطاقة من حركيــة إىل كهربائية،
والعمل عىل تحويل الطاقة الشمسي ة
إىل طاقة كهربائيــة  ،متحدث ا ً ع ن
إمكانية االســتثمار من خالل قبة
فلكية واســتفادة هيئــة الفضاء
الســعودية من هذا املكان،ووضع
جز ًء من الواحة تحت ترصف جامعة
القصيم لتطبيق مشاريع الطالب يف
الدكتوراه واملاجستري واألبحاث فيها
 ،وإرشاك الجامعات األهلية األخرى
يف مثل هذه املشــاريع،واستغال ل
فرص األبحاث التــي تعمل لديه م
أيضــ ا ً من خالل مشــاريع تخرج
الطلبة،مشري ا ً إىل مقرتح تخصيص

انطالق فعاليات "مهرجان الحنيني" بنسخته الرابعة بعنيزة
انطلقــت فعاليات مهرجان
الحنينــي الرابع الــذي تنظمه
الغرفــة التجاريــة الصناعية
بعنيزة ،ملدة عرشة أيام يف سوق
املسوكف الشعبي.
واشــتملت الفعاليات عىل
عــروض ترفيهيــة ومرسحية
وأركان لتسويق املنتج والتعريف
بمراحل تصنيعــه ،إضافة إىل
الفنون التشــكيلية والتصوير
وفنون النحت وعربات األطعمة
وعــروض فرقــة االلعاب
الشعبية.
وبــن املرشف العــام عىل
املهرجــان خالــد بــن محمد
الصيخان أن غرفة عنيزة حرصت
عىل تحقيق أهــداف املهرجان

التي تتوافق مــع رؤية ٢٠٣٠
يف تنشــيط الحراك االقتصادي
بإتاحة املجال لألرس والشــباب
بالتكســب وإيجاد مصدر رزق
لهم وتشجيع السياحة الداخلية
عرب أنشــطة ترفيهيــه جاذبة
ومميزة.
وثمن الصيخان دعم وتوجيه
صاحب الســمو امللكــي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن
سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيم رئيــس مجلس التنمية
الســياحية باملنطقة ،ومتابعة
محافــظ عنيزة رئيــس لجنة
التنمية الســياحية باملحافظة
عبدالرحمن بن إبراهيم الســليم
وجهود الجهات الحكومية كافة.

أيض ا ً مركز أبحــاث زراعية وأيضاً 
مركــز ا ً لألبحاث املائيــة ،وإقامة
حديقة حيوانات مفتوحة وطرحها
لالســتثمار يف القطــاع الخاص،
وحديقة نباتــات صحرواية تنفذ
بطريقــة علمية واالســتفادة من
خربة الجامعات فيها ،توفري مطعم
صحــراوي غري عادي مــن ناحي ة
ف
املسافة ومن ناحية تقديم أصنا 
الطعام ويكون مخصص ا ً للعشــا ء
فقط ،ويكون فيه نزل برية مختلفة
األحجام غري تقليدية ،وإقامة مسارا ً
خاص ا ً لتنفيذ عدد من املســابقات
املختلفة،وإنشــاء منتزه جيلوجي
لنقل التجربة التــي هي موجودة
ومطبقة يف عــدة دول حول العالم
بناء ا ً عــى التضاريس املوجودة يف
املكان وإمكانية اســتصناع بعضاً 
من األشياء التي تكون موجوده فيها
 ،وتوفري سوق موسمي لنرش ثقافة
االستفادة من النباتات الصحراوية
لوجود عدة جميعات متخصصة يف
منطقة القصيم يف هذا املجال. 
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إثراء أرامكو تبدأ تدريب  6آالف طالب وطالبة في تعليم القصيم
واصلت أرامكو الســعودية،
ممثلــة بمركز امللــك عبد العزيز
الثقــايف العاملــي ،بالتعاون مع
اإلدارة العامــة للتعليم بمنطقة
القصيــم ،تنفيذ املرحلــة الثالثة
من مبادرة حاضنــة إثراء ،التي
تستهدف تدريب ألف من املعلمني
واملعلمــات ،و  6آالف من الطالب
والطالبــات ،بعدد مــن الربامج
والــدورات التخصصية ،بمجاالت
رفع مهــارات التواصل الحياتية،
والبحث العلمي يف مسارات العلوم
والرياضيات ،وذلك بمجمع األمري
فيصل بن مشــعل بن ســعود،
للموهوبني ،ومجمــع أم املؤمنني
عائشة للموهوبات.
وجاءت مرحلة تدريب الطالب
والطالبات لتمثل استكمال تفعيل
مرحلة التدريــب والتأهيل ،التي
يقوم بهــا  24معلمً ا ومعلمة ،من
تعليــم القصيم ،تــم العمل عىل
تطويرهم وتدريبهم ،واعتمادهم
من قبل مركز امللــك عبد العزيز
الثقايف العاملي ،بمدينة الظهران،
للقيام بتنفيذ أهــداف الربنامج
اإلثرائــي حاضنة إثــراء املقامة
يف تعليــم القصيم ،الــذي اختتم
تدريــب الدفعة األوىل من املعلمني

واملعلمات ،خالل األسبوع املايض،
وبدأ يف تدريــب الدفعة األوىل من
الطالب والطالبات ،لثالثة أسابيع
قادمة ،حتــى يتــم االنتهاء من
تدريب ألف معلــم ومعلمة ،و6
آالف طالب وطالبة ،عىل مدار ثالثة
فصول دراسية ،خالل الفرتة من
يناير  2020حتى مايو .2021
وبني مــرف حاضنة إثراء
يف اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة
القصيم سلطان بن خالد الرشيدي
أن الــدورات التدريبية تهدف إىل

إنتــاج وتطوير محتــوى علمي
متقدم للحاضنة باستخدام أحدث
أســاليب التعليم ،بهدف مساعدة
الطالب عىل اكتشــاف مواهبهم
وميولهم وتهيئتهم للتخصص يف
ً
إضافة إىل كرس
املجاالت العلمية،
حاجز الرهبة نحوها ،وتشجيعهم
عــى التنافس يف هــذه املجاالت،
إضافــة إىل جانب بنــاء وتطوير
مهــارات التواصــل االجتماعية
لديهم.
وأشــارت مديــرة إدارة

املوهوبــات مرشفة تعليم القصيم
لحاضنة إثراء هند النويرصي إىل
أن الحاضنة تركز يف برامجها عىل
االستكشاف من جديد للنظريات
املألوفة ،وعىل التجريب واملحاكاة
والتحليل والتفســر واالستقصاء
والتواصل مع العلوم والعلماء من
خالل اإلضافات اإلثرائية ،ليتعلم
الطالب والطالبة عن حياتهم كيف
فكروا ،وكيف عملوا ،وكيف حولوا
شغفهم وعلمهم إىل واقع ملموس،
يف جوانب الحياة كافة .

لقاء لتطوير
تعليم عنيزة يعقد
ً
المقاصف المدرسية بالمحافظة
وضمان تطبيق معايير الجودة بها
نظمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة ،ممثلة بقســم خدمات
الطالب ،لقا ًء بعنوان "املقاصف املدرسية بني الواقع واملأمول"،
قدمته األســتاذة باسمه الغرير مســاعدة رئيس قسم خدمات
الطالب ،حيــث ناقش اللقــاء املوجه لنحــو  ٨٠أرسة منتجة
ومتعهدات ومســؤوالت مقاصف املدارس باملحافظة ،كل ما من
شــأنه تطوير املقاصف املدرســية ،وذلك يف إطار سعي اإلدارة
لضمــان تطبيق معايري الجودة يف املقاصف املدرســية بطريقة
سهلة وسلســة تتناسب مع األرس املنتجة وإمكانياتها ومؤهالتها
لتحقيق رضا املستفيد األول (الطالبة).
واســتحدثت إدارة تعليم عنيزة مؤرشً ا جديدا لقياس جودة
املقصــف املدريس من قبل رئيس خدمــات الطالب خالد محمد
الهطالني ومرشف املقاصف املدرسية خالد عبدالله الرشود ،حيث
يهتم هذا املؤرش بتطبيق الئحة االشــراطات الصحية والغذائية
واكتمال جميع عنارصها يف املقصف املدريس ،إضافة إىل إمكانية
ً
مقارنــة باآلخرين ،األمر الذي
تعرف كل مدرســة عىل موقعها
يحدث نوعا ً من املنافســة الرشيفة ملصلحة الطالبات عن طريق
إعالنه يف موقع اإلدارة.
يذكر أن األرس املنتجة تم تفعيلها بنســبة  73٪من مدارس
البنات تماشيا ً مع الرؤية بتمكني املرأة من العمل وجعلها منتجة.

حملة "عزيمة وطن" للوقاية من المخدرات
تواصل فعالياتها في عيون الجواء

جانب من المعرض المصاحب للفعالية

أمانة القصيم
ترفع  200ألف متر
مكعب من األنقاض
والمخلفات الصلبة
خالل أسبوع

تواصــل الحملــة الوطنية
للوقايــة من املخــدرات (عزيمة
وطــن) بمحافظة عيــون الجواء
اليوم فعالياتها وبرامجها بحضور
 ٣٤٠طالبا ً مــن طالب املرحلتني
املتوســطة والثانوية حيث اطلعوا
عىل املعرض التوعــوي بأرضار
املخدرات واملعــارض املصاحبة,
كمــا أقيمت محــارضة توعوية
لتعريفهــم وتثقيفهــم وتعديل
املفاهيم الخاطئة عن هذه اآلفة .
وتأتي الحملة ضمن فعاليات
الربنامــج الوطنــي للوقاية من
املخدرات بمنطقــة القصيم التي
وجه صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود
أمري منطقــة القصيم بإطالقها يف
مدن ومحافظات املنطقة.

رفعت أمانة منطقة القصيم  200ألف مرت مكعب من األنقاض واملخلفات الصلبة
خالل األسبوع املايض بالجهود الذاتية يف مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس ،بعد
أن أطلق أمني منطقة القصيم املهندس محمد املجيل حملة مركزية إلزالة األنقاض تضم
أكثر من  230آلية ومعدة ثقيلة وبفريق عمل إرشايف وتشغييل مكون من  270مختص.
وانطلقــت الحملة بمرحلتهــا األوىل بمدينة بريدة ومحافظتــي عنيزة والرس,
وتســتهدف خطة الحملة العمل بجميع محافظات ومراكــز منطقة القصيم ضمن
أعمال تحسني املشهد الحرضي وإزالة التلوث البرصي عرب تخليص املدن واملحافظات
واملداخل الرئيســية من املخلفات الصلبة وإعادة األرايض الفضاء إىل طبيعتها بشكل
آمن ونظيف.

"فن الرسم" مقصد تعليم القصيم
لتحقيق "جودة الحياة "2020
تســعى اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم إىل تطبيق
برامج التحول الوطني ،للوصول إىل تحقيق رؤية اململكة 2030
بالعمل عىل استثمار مناشــطها وبرامجها الصفية والالصفية،
ومن ذلــك العمل عىل توفري متطلبات تفعيــل “برنامج جودة
الحياة  ”2020باستثمار طاقات ومواهب الطالب والطالبات ،يف
فنون الرسم ،والتلوين ،والتشكيل ،والنحت.
ويتحقق برنامج تحســن جودة حياة الفــرد من خالل
تطوير املنظومــة البيئية الالزمة ،لدعم واســتحداث خيارات
جديدة تمكن ملشــاركة املواطن واملقيم يف األنشــطة الثقافية
والرتفيهيــة والرياضية ،إضافة إىل األنشــطة األخرى املالئمة،
وتمثيال ً لتوجهات وزارة التعليم ،يف دعم اإلبداع واملوهبة ،لخلق
مشــاركات الطالب والطالبات ،لتمثيل اململكة بشكل مرشف يف
املنافســات اإلقليمية والدولية ،وهو الــيء الذي يتوفر مناخه
وبيئته يف مهارات وفنون الرسم والتلوين والتشكيل.
وحرصت اإلدارة العامة ،ممثلة بإدارة نشاط الطالبات عىل
استقطاب الطالبات املوهوبات يف الرسم ،واستهدافهن بدورات
تدريبية لتنمية القدرات وصقل املواهب الفنية ،وتطوير اإلبداع،
والتدريــب عىل مهــارات تقنية األقالم واأللوان وفق األســس
واملبــادئ العلمية وتحويلها لخــرات تعليمية .وذكرت مديرة
نشــاط الطالبات يف تعليم القصيم صفية الحربي أن النشاط
الطالبــي أحد ركائز التعليم األساســية ،الــذي يعول عليه يف
اكتشاف مواهب الطالب والطالبات ،حيث جرى اكتشاف مواهب
عدد من طالبات املدارس ،يف الرســم عن طريق رائدة النشاط
ومعلمة الفنية يف املدرسة ،ومن ثم ُق ِدمت لهن عددًا من الدورات
والورش التدريبية ،يف مركز التدريب بإدارة نشاط الطالبات ويف
املدارس.
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خدمة المجتمع في جامعة القصيم
طموحات وآمال

د .عبد الله بن أحمد الرميح
وكيل الشؤون التعليمية في كلية العلوم واآلداب في محافظة عنيزة

تشهد جامعتنا الفتية ،جامعة القصيم ،نهضة واسعة يف ميدان خدمة املجتمع الذي هو ذراعها للمجتمع وأحد
أهدافها ،وقد نصت عليه رسالتها السامية حيث جاء فيها" :توفري تعليم جامعي متطور ومعتمد ،إلعداد كفاءات
متكاملة التأهيل ،تفي باحتياجات ســوق العمل ,وتقديم خدمات مجتمعية وأبحاث تطبيقية متميزة بما يرقى
باملجتمع املحيل ويسهم يف بناء اقتصاد املعرفة . "...
وحني ننظر فيما يريده املجتمع من الجامعة من أدوار نجد أن هناك مجاالت بذلت للمجتمع وأســس لها وما
زالت ،ولن تزال بإذن الله تعاىل ،ثم بفضل األنظمة الرشــيدة يف هذه الدولة املباركة ،والتي من أهمها تخريج
الكفاءات العلمية التي هي أساس عمل الجامعة يف منظومة التعليم.
ولعيل يف هذه العجالة أبلور رؤية أكثر وضوحا يف مجال إسهام الجامعة يف خدمة املجتمع حيث إننا عندما نتأمل
يف مجاالت خدمة املجتمع التي تقوم بها الجامعة نجد مجاالت متنوعة من أهمها:
أوال :البحث العلمي والتأليف:
البحث العلمي هو أساس التنمية وقائدها يف هذا العرص ،وبه يتم تحسني حياة املجتمع إىل األفضل وتطويرها،
ويف خصوص هذا املجال نجد أنه مع نشــاط الجامعة الكبري يف البحــث والنرش العلمي والطباعة إىل أن حجم
االســتفادة من البحث العلمي يف خدمة املجتمع لم يصل يف واقع الحــال إىل الحد املبتغى ؛ إذ كثريا ما نجد أن
البحوث اإلنسانية  -عىل ســبيل املثال  -قد ال تصل توصياتها إىل الرشيحة املســتهدفة ،ولم تتحول إىل واقع
ملموس يردم الهوة بني املثل العليا والواقع ،ومن ثم يبقى البحث العلمي بعيدا عن الواقع ،لذا أدعو إىل تكثيف
التواصل بني الرشائح املستهدفة املؤسساتية والفردية وقلم الباحث ونتائج أبحاثه.
كما أن الحاجة تشتد أيضا إىل وضع دراسات معمّ قة عن حاجات املجتمع عرب البحث العلمي وتلمس مشكالتهم
بحيــث ينطلق البحث العلمي من هموم املجتمع ويطرح الحلول العملية لها يف كافة الجوانب التي تهم املواطن
يف حياته اليومية ،ويكون بذلك مرشــدا وداعما للتطوير والتحســن ورفع الكفاءة وتجويد املخرجات بأدوات
التفكري العلمي الذي ينأى عن االنطباعات الشخصية والتفكري السطحي.
وينبغي أن يكون البحث العلمي مبادرا يف طرح مــا تتطلبه منطقة القصيم من الجمعيات األهلية  -التي هي
محضن العمل التطوعي األســاس -ثم بعد ذلك تطويرها ،إننا حينما نجد مئات بل ألوفا من البحوث العلمية
َ
حبيسة املجالت الداخلية والخارجية وبحوث املؤتمرات نشعر باألىس ،حيث
الراقية من رســائل وأبحاث ترقية
ُ
كان يمكن لها أن تســهم بالرقي يف كثري من املجاالت لو أحسنت االستفادة منها وتوظيفها ،ومن ثم فأقرتح أن
تتبنى الجامعة مركزا للمعلومات يعنى بالرصد لألبحاث العلمية وتوجيهها للجهات املعنية وإبرازها.
ثانيا :توسيع نطاق اإلفادة من املحارضات الدراسية:
التدريس وإن كان من موجها إىل الطالب غري أنه من أوسع أبواب خدمة املجتمع فهو مستودع للخربات العلمية
املرتاكمة ،فكم من مادة تعليمية تحولت إىل كتاب مفيد للمجتمع بل ولألمة بأرسها ،ولذا تسابقت الجامعات عىل
حفظ نتاجها التعليمي فحولت مواده إىل كتابات مقروءة ومواد مصورة ومسموعة كأحد أوجه خدمة املجتمع،
لذا فينبغي أن يتم تأسيس آليات تكنولوجية لحفظ املحارضات النموذجية ،ال سيما ممن مارس التعليم وانبت
لديه خربات طويلة مرتاكمة وذلك عىل شكل مواد فلمية وصوتية وكتابية.
ثالثا :األنشطة التوعوية الرتبوية واإلرشادية بمختلف مجاالتها:
لألنشطة الالمنهجية أهمية خاصة للطالب يف خلق قيمة خدمة املجتمع يف عقله وشعوره ،وجعله مشاركا يف بناء
وطنه ،وهذا الجانب شــديد األهمية واألثر ،وكم أسست من مرشوعات كربى كانت بذورها من أنشطة تعليمية
وجهت ودعمت وهيئت لها الفرص.
فمن ذلك الحمالت التوعويــة واملؤتمرات وحلقات النقاش والورش العلمية واملحــارضات العامة والكلمات،
واألنشطة الصحية والعالجية ،والتي يتم من خاللها استثمار طاقات الطالب يف خدمة املجتمع عرب التدريب.
وال يقترص نفع األنشــطة التي تعقدها الكليات لطالبها وأســاتذتها عىل طالب الكلية فحسب بل يتعداهم إىل
سواهم من الطالب يف الكليات والجامعات األخرى بل إىل عموم أفراد املجتمع ،ولربما أضحت كثري من الكليات
فيما بينها جزرا متباعدة من حيث إرشاك الكليات األخرى يف أنشطتها العلمية واملجتمعية ،ومن ثم نقرتح إقامة
ورش عمل جماعية من الكليات يف الربامج النوعية يف خدمــة املجتمع التي تقوم به الكليات ،وتكثيف الدعاية
لتلك املناشط يف الكليات األخرى.
كما أن كثريا من املخرجات العلمية واإلدارية يمكن أن يستفاد منها يف الكليات واألقسام املناظرة يف بالدنا ومن
ثم فإن من املهم برمجة آليات إيصالها للمستفيدين باآلليات املناسبة.
وبالجملــة فإن الجامعة ممثلة بعمــادة خدمة املجتمع وأذرع العمادة يف وحــدات خدمة املجتمع يف الكليات
املختلفة ،قد خطت خطوات واســعة ومشهودة وذللت كثريا من الصعاب يف سبيل التقدم يف هذا املجال الحيوي
والــذي يمد املجتمع بكثري من الطاقات العلمية التي صقلت عىل مدى ســنوات لكي ينعكس عطاؤها ليس يف
ميدان التدريس داخل القاعة الدراسية فقط بل يف ميادين شتى تخدم الوطن واملواطن.

التائهون في
الحياة
عائشة حمد النويصر
كلية العلوم واآلداب
بعنيزة .قسم الشريعة

كلما كرب الشــخص كلما عرف أكثر وكلمــا زادت مصائبه وهمومه
واألشــياء التي تحزنه ،ألنه بدأ بالتعرف عىل الواقع امل ّر ..عىل العالم..
عىل األشخاص ..طبعا ً هناك الخريون الصالحون ،لكن مع ذلك يوجد
أشخاص ســيئون غري صالحني ،فأحيانا ً يتمنى املرء أن يعود صغريا ً
لكي ال يعرف ويعلم بالحياة البعيدة السيئة.
أناس غريبون غري خلوقني ..غري عاقلني ..أناس تشــاهدهم وتشــفق
عليهم ..يحسبون أنهم عىل حق وال يعلمون أنهم مخطئون ..لم يعرفوا
الطريق منذ البداية ..فضلوا ولم يجدوا النهاية ولم يجدوا من يرشدهم
للطريق الصحيح ..فتاهوا يف الحياة.

حتى أنت يا
بروتوس ؟

أ .مشاعل العبدالرحيم
مدرسة جامعة القصيم
لتعليم القيادة

ربما ألني أفتقد رشــاقتي يف الكتابة حاليا ستكون هذه السطور ثقيلة
ومتخمة ،وربما أن الكلمات لن تعرب قلبك لكنها ســتمر حتما ً عىل عقلك
أيها القارئ .تماما كما هي بعض أيامنا تزورنا ثقيلة قاتمة متشــابهة
ال يغريها ســوى صفحة التقويم ،لكنك تظل معلقا باليوم الذي لم يأت
بعد ،متشــبثا بأمل أن يزورك يو ُم لطيف تلونه فرحة صغرية من حيث
ال تحتســب .ما الحياة دونما هذه اآلمال واألماني التي تقطع بها أيامك
ولياليك؟
افتقدت بعض روحي يف أيام ســابقات ،وبدوت كائنا شــاحبا يتجنبه
األصدقــاء ويبعد عنه األحبة حتى زارتني صديقــة لم تكن أيامها كما
تحب وتأمل.
جاءت إيل كاملســتجري من الرمضاء بالنار دون أن تعلم أني أسوأ حاال ً
وأكثر نقما ً عىل هذه األيام التي شحّ ت علينا بما نريد.
فلما علمت بادرتني قائلة :حتى أنت يا بروتوس؟!
فأجبتها حتى بروتوس يا صديقة!
عشنا جميعا ً هذه الرتابة ،هذا التكرار الثقيل وهذا الرتاكم والوعي بأننا
منهكون من السري يف خط واحد ووجهة واحدة ،وبقدر ما يورث فينا من
ملل فهو ال ينفك يدعونا شــوقا ً للتغيري ،من منا تغري ألنه لم يمل؟ هل
تساءلت يوما ً ماذا لو لم نشعر بامللل؟ ما حاجتنا لألصدقاء إذن؟
الحمد لله عىل األيام املتشابهة لوالها ملا بحثنا عن املختلف ،نغيب فنلتقي
ونمرض لنشفى ونسافر لنعود .الحمد لله عىل اعتياد تاله دهشة ،وعىل
خيبات متتالية وانتصار يتيم عــى كل األمنيات التي لم تجيء والحلم
الذي تحقق عىل لحظات أبكتنا وأيا ٍم أبهجتنا ،عىل أرواح غادرت وأخرى
بقيت معنــا ..تتلقفها األيام .أيها الحانق عىل أيامــه :كن ممتنا لهذه
األوقات ،قاوم هذه الرتابة ،تســلح بصديق وتزود باألمل وانهض للغد..
سيكون بك أبهى وأجمل.

كيفية التعامل مع المراهقين

د .مديحة فخري محمود
أستاذ مساعد بكلية العلوم واآلداب بالمذنب

تعترب مرحلة املراهقة من أهم املراحل التي يمر بها اإلنسان؛ نظرا ملا يعرتيها من تغريات عدة تشمل جميع جوانب
نمو الفرد ،ولذا يجب عىل املربني التعامل معها بعناية فائقة وحساســية شديدة حتى يمكن للمراهق أن يعيش
مراهقة ســوية معتدلة؛ فكثري من املراهقني يمرون يف هذه املرحلة بالعديد من األزمات النفســية التي ما لم يتم
التعامل معها بحكمة قد يؤدي ذلك إىل انحرافه عن الطريق السوي وإىل عواقب قد ال تحمد عقباها.
وتشــمل التغريات التي يمر بها املراهق التغريات الجســمية مثل النمو الرسيع يف كافة أعضاء الجسم والطول
والوزن والغدد ،وهو ما يؤدي إيل تغري يف شــكل املراهق وصوته وإىل شعوره باإلعياء واإلجهاد والنوم الكثري ،هذا
التغري الذي قد يؤدي يف بعض األحيان إيل ســوء توافقه مع الواقع ،وهنا يجب عيل املربني أن يساعدوا املراهق عيل
تقبل شكله كما هو وتوعيته بتلك التغريات وعالقتها بالصحة العامة وأداء العبادات ،وكذلك عدم إرهاقه باألعمال
الشاقة التي تزيد من إحساسه بالتعب.
كما يحدث للمراهق نمو عقيل يشمل نمو الذكاء العام والقدرات العقلية العليا ونمو امليول واالهتمامات واملفاهيم
املجردة ،ويغلب عيل تفكريه التفكري املادي واملوجه للخــارج ،وهنا يجب عيل املربني تدريبه عيل النظرة املعنوية
لألمور وتوجيه ميوله واهتماماته ملا فيه الفائدة.
أما من الناحية االنفعالية فتتســم أغلبها بالتناقض بني الحزن والفرح ،والنشاط والكسل ،والتفاؤل والتشاؤم،
واملحافظة واالنفتاح ،والبكاء ألتفه األســباب ،هذا باإلضافة إيل شعوره بالقلق ،والحرية ،والخجل ،واالستغراق يف
أحالم اليقظة ،وهنا يجب عيل املربني معاملة املراهق عيل أنه شــخص مسؤول وإرضاء غروره وإعطائه مكانته
وعدم تجريحه أمام اآلخرين وتوجيهه لتحقيق أحالمه بالجد والعمل وليس مجرد التمني فقط.

اإلدارة في عيون موظف
منيرة الشميمري
كلية العلوم واآلداب بالبدائع

عندما يدرك املدير الناجح حجم وقدرة موظفيه ،فإنه يعمد لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحفيزهم لإلبداع بكل
الطرق املمكنة مما ينتج عنه تطوير إدارته وبروزها عىل كافة املســتويات ..لكن لألسف بعض من املدراء
يعمد لتحطيم موظفيه بحجة أن هذا عمله وواجبه وعليه القيام به دون شكر أو تقدير أو أن يشجعهم عىل
بذل املزيد ..فيقرر املوظف أداء عمله دون اهتمام أو حرص مما يزيد من األخطاء.
كما أن تعمد املدير إجراء تغيريات يف مواقع املوظفني دون دراســة إلمكانياتهم أو قدراتهم أو حتى رغبتهم
بالتغيــر ،ينتج عنه احتجاج املوظفني عىل هذا القرار وربمــا تمردهم عىل تنفيذه ،فيكون املوظف حارضا
غائبا يف مكانه ال يقــوم بمهامه أو ربما يؤدي الحد األدنى منها ،مما يؤدي لتعطل العمل وعدم إنجازه عىل
الوجه املطلوب.
إضافــة إىل أن تمييز بعض املوظفني دون البعض بأي وســيلة ،ينتج عنــه الضغائن بني املوظفني وربما
املشاكل ،واملسبب الرئييس لهذا هو املدير الذي لم يستطع العمل عىل ترابط موظفيه وتحسني إدارته.
لذا فإننا نشكر ذلك املدير الذي جعلنا نعمل يوما تحت رايته ونحن يف منتهى الراحة والرغبة ألداء ما يفوق
مهامنا ..ونأسف لحال املدير الذي استطاع أن يجعل موظفيه يحرضون للعمل لتجنب نقص الراتب فقط.
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متحف جامعة القصيم

د .سليمان محمد العطني
وكيل كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية

تركــز "رؤية "2030عىل تعزيز الهوية الوطنية ونرش القيم املرتبطة بها ،وتلك القادرة أن تجعل لها حضو ًرا يف الوجدان والفكر ،فكان القرار
الصادر بإنشاء هيئة املتاحف والعناية بها سواء الشخصية أو تلك التي تعود للمؤسسات أو املنشآت التعليمية ،فهي تمثل الذاكرة الحية للشعوب
وللمجتمعات البرشية يرتبط فيها املايض بالحارض وفيها يتم حفظ الرموز وإبراز يشء من سريتهم وحفظ قصة البدايات بكل ما فيها من حبور
وتعب ورسور فتكون الصورة أقرب للواقع ،كيف كنا وأين أصبحت تقف خطواتنا الحاملة اآلن؟
وتعرف منظمة اليونســكو املتاحف بأنها مؤسسات غري ربحية دائمة تعمل عىل خدمة املجتمع وتطويره ،حيث ازدادت أعداد املتاحف يف العالم
وهي تحوي خالصة تجارب الشــعوب وثقافاتهم وإرثهم املعريف والحضاري وألن تعزيز الشخصية السعودية غاية ومقصد جاء الندب والحث
من محور جودة الحياة أحد بنود الرؤية عىل تشجيع األفراد واملؤسسات من أجل العناية باملتاحف واملساهمة يف بذل وتقديم املساعدة للراغبني
يف حفظ التاريخ الوطني.
وجامعة القصيم بمالها من قدرة وريادة ومسرية ســابقة وحالية يف سماء التطوير واالبتكار وسعيها من خالل الخدمة املجتمعية فرتة الجيل
املؤسس والجيل الحايل الذي ما فتئ يحاكي من سبق بالتميز والعمل الراسخ ك ٌل يف مجاله فهل لكل هذا من حفظ وتدوين وسجل رشف ينبض
وريده عرفانا وشكرا ً بجناح يحكي قصة البناء وقطف الثمرة ،فريويها الحارض للقادم من األجيال كي يشد البنيان بعضها حبا ً وتتسامى الرقاب
لألمل القادم بالنماذج املرشقة قدوة ومحاكاة يف ظل وطن األمن والعقيدة حيث األصالة والقيم العربية ترفع شعارها.

أنا مدخنة..
إذن أنا حرة
رقية محمد الشويعي
كلية التمريض

قد ال يكون عنواني املختار ذا صلة قوية بموضوعي للوهلة األوىل إذ أن هذا العنوان هو األنســب له! حيث إن
انتشار عادة التدخني يف ازدياد بالرغم من كوننا يف مجتمع يقرتب لكونه محاف ً
ظا ،فبعض أولئك النساء إن لم
تكن جميعهن تستخدم هذه العادة السيئة لكي ينظر إليها بمنظور "أنا حرة أنا شخصيتي قوية" ،ويف الواقع
فإن مفهوم الحرية والقوة الشخصية مفهوم مختلف جدا ،ومن هنا تبدأ املدخنة مرحلة اإلدمان.
ماذا حدث البتسامتك الجميلة! ورونق برشتك!
بعد أن تدخل املدخنة مرحلة اإلدمان لن تحتفظ بجمالها كما كان!! ومن الطبيعي حدوث ذلك فإدخالها لتلك
املواد السامة سوف يؤثر سلبا عىل برشتها وأســنانها ،ليبدأ املوضوع من تغري بلون أسنانها ،لتغري برائحة
جسدها ،لتغري يف برشتها لحصولها عىل هاالت سوداء عميقة تحت عينيها!
الحياة تضغطني فألجأ لها لكي أرتاح!!
رغم كون هذه الجملة غري منطقية أبدا ،إال أنها واقعية!
وذلك بســبب إدمان مادة النيكوتني ،حيث إن أول جرعة تشعر املدخن بأنه متنبه ومتحفز للجرعات التالية،
شعور بالهدوء والسكينة مما يفرس هذه الجملة.
ولكن ! ماذا سيحدث داخل جسدك؟
إجابة هذا السؤال دائما ما تكون "أنا مبتدئة ولن يحدث يل رضر كبري وسأقلع يف غضون سنة" ،وهذه اإلجابة
تكون بالغالب مقنعة لتفكري املدخن أو املدخنة املبتدئة إذ أنها تعطي األمل بأن الرضر لن يحدث خالل هذه
املدة ،ولكن ما يحدث يف داخل جســدك أن نبض قلبك سيزداد بمعدل  3نبضات عن الشخص الطبيعي غري
املدخن ،ستتدنى درجة حرارة جسدك ،ويقل معدل تدفق الدم لألعضاء الطرفية كالقدم والساق.
أنت لم تظهري ”قوتك وحريتك" للمأل ..بل أفسدتي صحتك.
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لماذا يلجأ لها الطالب أثناء عرض تظلماتهم؟
وما الذي يخشاه الطالب من مواجهة المسؤول؟
الطالب يبررون :نخشى ردة فعل المسؤول
وانتقامه ..ولكي نحظى باالستعطاف والتفاعل
يواجه الطالب خالل سنوات دراسته يف مختلف املراحل
الدراســية بعض املواقف الصعبة التي من املمكن أن تسبب
له نوعً ا من األذى أو ترتك يف نفســه آثا ًرا من الغضب تجاه
مســؤول ما ،أو جهة ما ،ولكن تختلف الطرق من طالب إىل
أخــر يف التعامل مع مثل هذه املواقــف فمنهم من يتجاهل
املوقف برمته ويتخطاه ،ومنهم من يراجع نفســه ويعدل
من ســلوكه حتى ال تتكرر مثل هذه املواقف ،ومنهم يقرر
املواجهة ويحاول حل هذا املوقف ،ومنهم أيضا من يسيطر
عليه الخوف أو الرتدد أو فقدان الثقة يف قدرته عىل فعل ذلك.
ويف بعــض األحيان
ما الذي يخشاه الطالب من
مواجهة المسؤول أو تقديم
شكاوى باسمه الصريح؟
يقول الطالب صالح العقيل من كلية اللغة العربية
والدراسات االجتماعية :إن الطالب يخىش أن يكون اسمه
معروف وأي شــكوى أو طلب يقدمه يُرفض بســبب
معرفة أنه هو ا ُملرســل ،ويؤكد الطالب عبداملجيد العدل
من كلية الصيدلة ،أن العني تكون عليه بحيث إنه لو قدّم
مثالً إضافة مادة أو غريه يكون فيه عليه سوابق لديهم،
ويبــن الطالب معاذ املطريي من كلية العلوم ،خشــية
الحقد من الطرف األخر سوا ًء من املسؤول املبارش أو غري
املبارش أو عضو هيئة التدريس.
وتحدث الطالب مشــبب آل نومه من كلية العلوم
الطبية التطبيقية ،خشــية الخوف مــن أن تتحول إىل
قضية شخصية ومن ثم يؤثر ذلك عىل مسريته التعليمية،
وتحدث الطالب منيب القصري مــن كلية الصيدلة ،أنه
يخــى التعرض له باملســتقبل خــارج إطار الرصح
التعليمــي وكذلك املواجهة بالرفــض ألي طلب ممكن
تقديمه للمسؤول حتى وإن كان الطلب تطوعيا ً .

تكون املواجهة صعبة ،سواء مع
الذات أو مع األخرين أو العوامل
املحيطة ،وهنا يواجه بعض الطالب مشــكالت متعددة يف
تعاملهم مع املسؤول ال سيما يف حاالت الشكاوى والتظلمات
التي يتعرض لها بعضهم ،فيلجأ الطالب منهم للمســؤول
ملتمسا حال للمشكلة ســواء كانت عىل الصعيد الشخيص
أو العــام ،لكن بعضهم يرتدد يف عرض مظلمته لتخوفه من
تداعيات ونتائج ذلك ،فيلجأ إىل اســتخدام أسماء مستعارة
ملخاطبة املسؤول من خالل قنوات التواصل االجتماعي.
ويعزو عدد من الطالب أسباب إخفاء أسمائهم الحقيقية
يف كثري من األحيــان إىل تخوفهم من ردة فعل املســؤول
وانتقامه ،ال ســيما يف املســائل األكاديمية وهو األمر الذي
يؤثر سلبا عىل التحصيل العلمي للطالب حسبما

يقول بعضهم ،كما يتعمد بعضهم خلف هذه األسماء انتقاد
ســلوك املســؤول وتمييزه يف التعاطي مع تظلمات
الطلبة ،لكن أكاديميــون وتربويون يقللون من
تفاقم املشــكلة ومن نتائجها السلبية خصوصا
إذا تم تفعيل لوائح الحقوق الطالبية ...فكيف
ينظر الطالب إىل هذه الظاهرة التي باتت تهدد
مستقبله األكاديمي وماهي الحلول التي يراها
للحد من تنامي املشــكلة وكيف يقيم املسؤول
والرتبوي هذه القضية وما هــي املعالجات التي
يطرحها الحتواء املوقــف ،وهل هناك ما يمكن أن
يفعله لكسب الثقة الالزمة ملواجهة األخرين؟ وكيف
يمكنه فعل ذلك؟
«صحيفة جامعة القصيــم» التقت عددًا من
املســؤولني والطالب لإلجابة عىل هذه األســئلة
املطروحة.

لماذا يختفي بعض الطلبة خلف
أسماء مستعارة؟
يفضل "العقيل" أن يرسل بأكثر من اسم وال يكون
محصو ًرا عىل اسم محدد ،ويقول "العدل" ألن الغرض
من طلب الشكوى تطوير الخدمة وليست معرفة أصحاب
الشكاوى ،ويبني "املطريي" ألخذ راحتهم بالكالم دون
الخوف من األقارب أو الشــخص املتحدث إليه ،يضيف
"آل نومه" ليســتطيعوا أن يعربوا عمــا بداخلهم بكل
أريحية ،ويؤكد "القصري" أنــه يلجأ بعضهم إىل تغيري
ً
تفاعل واستعطاف من خالل
شخصيته إىل أخرى ليجد
وســائل التواصل االجتماعي واملبالغة أحيانا حتى يتم
النظر له وجذب االستعطاف ومثاال ً لو كان من الجنس
األخر فيجد التفاعل والتسهيالت من املسؤول والرد عليه
باإلجابة الكافية والعكس مع العكس.

وهل هناك انتقادات
بذيئة من بعض الطلبة في
وسائل التواصل في إيصال
مشاكلهم؟ وما الدافع خلف
ذلك؟

يقول "العقيل" بسبب كثرة الطلبات اليل يرسلونها
وال يعطى الرد أو الجواب املقنع ،ويؤكد الطالب "العدل"
أن هذا ترصف خاطئ طبعاً ،الدافع قد يكون تقصري
من املسؤول ،وتجرؤ من الشاكي بما أنه باسم مستعار،
ويضيف "املطريي" ألنهم اعتادوا عىل ذلك مع أصحابهم
وأيضا الرتبية الســيئة ،وأضاف "آل نومــه" أحياناً،
بغرض االنتقــام والتعبري عن غضبهم تجاه عضو هيئة
التدريس ولكن هذا ســلوك مذموم ،ويؤكد "القصري"
البذاءة انعكاس لفردية الشخص وال يمثل إال نفسه.

ما الطريقة المناسبة التي تراها
كطالب في إيصال المشكلة

هل يواجه الطالب تهديد أو
مشاكل من أعضاء هيئة التدريس
في إيصال شكواه؟

يقول "العقيل" فتح لجنة تدرس مشكلة الطالب
وتكون بحضوره ،ويقول "العدل" عن طريق املرشــد
األكاديمي ،ويقول "املطــري" الحل هو وضع رابط
للشكاوي دون الحصول عىل معلومات الطالب والنظر
يف املشاكل العامة التي ال تتطلب وجود االسم فكثري من
املشاكل تحتاج إىل لفتة بسيطة لحلها ،وبني "آل نومه"
التحدث مع املسؤول مبارشة بطريقة لبقة أو عن طريق
الطالب املســؤول بالقاعة ،ويرى "القصري" تسهيل
الوصول إىل املسؤول والنظر يف اإلشكالية بشكل جدي
ويُسمع للشخص بأسلوب مهذب وليس وسيلة قمعية
بالرد قبل االستماع بشكل تام ألنه يتم معاملتنا بشكل
غري مهني وحتــى إن كان الجواب ال فيكون بالطريقة
املناسبة.

ّ
بــن "املطريي" نعم ،ال يواجهها بشــكل مبارش
ولكن تظهر يف التعامل ونرش الســمعة بني أوســاط
بقية أعضــاء هيئة التدريس وسياســة اإلقصاء غري
املبــارش ولكن واضح لنا علنــاً ،ويؤكد "القصري" أن
الطالب يواجه مشاكل من نفس عضو هيئه التدريس،
وكذلك بقية األعضاء من تأثري عضو واحد بشــكل غري
منصف ،وقد ال تكون بشكل مبارش أمامك ولكن بغري
مبــارش ومفهوم بحيث تكون من خالل اســتصعاب
بعض األمور األكاديمية الســهلة واملعروفة ،وقد تكون
باملشــاركات الالصفية وطريقه االستبعاد ،وقد تكون
عن طريق توصيــات متبادلة بينهم ولو أن هناك جهة
تضمن حق الطالب وخصوصيته لكان أفضل لنا يف أخذ
حقنا ولكن تذهب املعاملة وتأتي كأنها لم تكن.

صالح

عيل

سعود

مشبب

معاذ

منيب
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األحمد :مستخدمو األسماء المستعارة يعانون من ضعف الثقة
بالنفس ويرغبون في التحرر من القيود والنيل من األخرين
وعن استخدام األسماء املستعارة يف عرض شكاوى الطالب ،أوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور فهد األحمد ،أنها من الظواهر
غري املرغوب فيها لدى بعض الطلبة الذين يحاولون التخفي وراء أسماء غري معلومة وإطالق أسماء عىل أنفسهم تتسم بالغرابة أو الطرافة
أو التهويل ،مرجعً ا هذه الظاهرة إىل عدة أسباب من أهمها:

01

ضعــف أو انعدام الثقة بالنفس بحيث يكون الناقد ذا شــخصية مرتددة أو خائفة
أو ضعيفــة تذوب يف اآلخرين وتخضع لترصفاتهم ،وتنطلق من وجهات نظرهم دون أي
اعتبار للفوارق الفردية أو مراعاة للظروف املتغايرة.

04

02

االستماع إىل نصائح وأحكام زمالئهم الذين سبقوهم أو عارصوهم وتصديقها دون
أدني تمحيص أو اعتبار للمتغريات والفوارق الفردية.

05

03

عدم معرفــة بعض الطالب والطالبات بحقوقهم وعدم االطالع عىل اللوائح واألنظمة
التي تهمهم وهذا يشــكل لديهم ضبابية وقد يجربهم عىل الترصف غري السليم يف املواقف
واألزمات التي يمرون بها فيهربون إىل املجابهة غري الحقيقة من خالل التخفي بأســماء
وهمية تضعف موقفهم وتكون نتيجتها ضياع حقوقهم وعدم قدرتهم باملطالبة بها خوفا
من كشفهم أو مرافعتهم قانونيًا.

06

وفيما يتعلــق بمعدالت الطلبة
الذيــن تكثــر لديهم املشــكالت
األكاديميــة أكد "األحمــد" أنها يف
الغالب تكون تحــت  2,50أي أنها
بتقديــر مقبول وقليــل منهم من
يتجاوز ذلك ،مشريً إىل أن انخفاض
املعدل يرجع إىل عدة أسباب منها:
ً
أول :عــدم إدراك الطالب لعملية
البناء الرتاكمي للمعدل وطريقة الحسبة
للنقاط وســاعات النجاح والساعات
املحتسبة.
ثانيا :عدم إدراك رضورة الحصول
عىل معدل عال بداية من الفصل األول
يف الجامعة ثم االســتماتة يف ديمومته
واالستمرار عليه.
ثالثًا :عــدم إدراك أهمية التوازن
بني الساعات املسجلة واملعدل الرتاكمي
فتجد بعضهم يحرص عىل تســجيل
ســاعات أكثر مع أن معدلــه متدن،
وبالتــايل يتعثر ويصل إىل الرســوب
واإلنذارات األكاديمية ثم ال يســتطيع
الخروج من هذا النفق إال بكل صعوبة،
وبالتايل ترتاكم عليه الساعات املحتسبة
فيصعب عليه رفع املعدل .
رابعً ــا :عدم تعويــد النفس عىل
الجدية وتنظيم الوقــت واملتابعة ً
أول
بأول.
خامســا :بعض الطلبة ليس لديه
االستعداد الكايف يف تأجيل األشياء التي
يرغبها وتميل إليها نفســه فيرصُّ عىل
االســتمرار فيها بالتزامن مع الدراسة
الجامعية ،ثم ال يلبث أن يجد نفســه
وجهــا لوجه مع الفــرص األكاديمية
واملدد املحددة يف الالئحة.

الرغبة يف التحرر من القيود وإطالق القلم أو اللســان يف السبِّ أو الشتم واالنتقاص
وقد يكون بألفاظ سوقية وساقطة ،وحينها ينحرف األمر عن مساره وينقلب إىل التشفي
والنيل ممن يزعم أنه ظلمه أو بخسه حقه.

الغفلة عن األثر املرتتب يف النقد الهادف وهــو حصول املقصود وتربية النفس عىل
الفضائل والحوار الهادف يف املطالبة بالحقوق.

التساهل يف غيبة املسلمني وتوزيع الحســنات التي كسبها الشخص عىل من وقع يف
أعراضهم وانتهك حقوقهم .

رئيس اللجنة الطالبية
الدكتور خالد العايد:
للطالب الحق في تقديم تظلم للجنة
يوما
الحقوق الطالبية خالل ً 15
من تاريخ الواقعة
من جهتــه ،أوضح رئيــس اللجنة
الطالبية الدكتور خالد العايد ،أن الجامعة
أنشــأت لجان الحقوق الطالبية بهدف
تحقيق مجتمع جامعي متجانس تســود
فيه روح التعاون املتبادل بني منسوبيها،
وإلقرار مبادئ العدل واإلنصاف كدعامة
أساســية يف بناء مجتمع مثــايل داخل
الجامعة ودعم حقوق الطالب عىل أسس
تتوافق مــع األنظمــة واللوائح املطبقة
بهــا ،إضافــة إىل تقديم االستشــارات
الالزمة للطالب وتبصريهــم بحقوقهم
الجامعية وكيفية الحصول عليها باللجوء
إىل القنوات النظامية والرســمية داخل
الجامعة يف إطــار القواعــد واألنظمة
املعمول بها.
ونوه "العايــد" إىل أن االختصاص
الذي تقوم به هذه اللجان ال يعترب بديال
عن اختصاص اللجان األخرى مثل لجان
التأديب واللجنة الدائمة ملشاكل الطالب

األكاديمية ،واألنظمــة واللوائح املطبقة
بالجامعة ،حيث تعطــي لجان الحقوق
الطالبية األولوية للمساعي الودية يف حل
تظلمات الطــاب لتوفري مناخ مالئم من
التعاون بني منســوبي الجامعة ليكون
أساسا ملنح كل ذي حق حقه.
وعــن رشوط تقديــم التظلمات إىل
لجان الحقوق الطالبيــة ،أكد "العايد"
أنه ال يجوز للطالــب أن يتقدم بتظلمه
بعد مــرور ( )15يوما من تاريخ حدوث
الواقعة محل التظلــم إال يف حال وجود
عذر رشعــي أو نظامي ،عىل أن يبني هذا
العــذر يف محرض اللجنة ،كما ال يجوز له
أن يتقــدم بتظلمه أكثر من مرة عن ذات
الواقعة ،مشــرًا إىل تقديــم التظلم من
الطالب يجب أن يتم طبقا للنموذج املعد
لهذا الغرض بحيث يحدد موضوع تظلمه
مشــفوعً ا باألدلة التي يراها تثبت حقه،
حيث يتسلم الطالب إيصاال يفيد استالم

اليجوز التقدم بطلب
التظلم أكثر من مره

اللجنة لتظلمه.
ولفت إىل أن لجان الحقوق الطالبية
لها الحــق يف أن تطلب مــن الجهة أو
الشخص املتظلم منه موافاتها برد كتابي
عىل ما ورد بالتظلم خالل أســبوع من
تاريخ إخطاره بذلك رســمياً ،كما يجوز
للجان أن تطلب حضوره للمثول أمامها.
يف حني تبــارش اللجنة الدائمة املهام
التي تدخل يف نطــاق اختصاصها ،ولها
عىل وجــه الخصوص النظــر بتظلمات
الطالب التــي يحيلها مديــر الجامعة،
وتظلمات الطالب التــي لم تفصل فيها
اللجان الفرعية خالل املدة املحددة يف هذه
القواعد ،إضافة إىل تظلمات الطال ب ضد
القرارات الصادرة مــن اللجان الفرعية،
وتظلمات الطــاب التي تــرى اللجنة
الفرعية إحالتها إىل اللجنة الدائمة لسبب
من أسباب التنحي ،أو عدم االختصاص.
وأوضــح "العايد" أنه يف حال إذا ما
رأت اللجنة الدائمــة رفض التظلم لعدم

طلبات التظلم الكيدية
تحال إلى اللجنة الدائمة
لتأديب الطالب

كفاية األدلــة املثبتة للواقعة املتظلم منها
فعليها ان تصدر قرا ًرا مســببا بالحفظ،
كما يجوز للجنة الدائمة عند ثبوت كيدية
التظلم أن تصدر توصيتها بإحالة املتظلم
إىل اللجنة الدائمة لتأديب الطالب ،حيث
تعد القرارات الصادرة من اللجنة الدائمة
نهائية ما لم يعرتض صاحب الشأن عىل
قرارها إىل مدير الجامعة خالل ( )15يوما
من تاريخ اإلبــاغ بالقرار  ،حيث يجوز
ملدير الجامعة عرض تظلمه عىل مجلس
الجامعة ،ويبلغ القرار الصادر من اللجنة
الدائمة إىل ذوي الشأن لتنفيذه.
وفيما يختــص بتشــكيل اللجان
الفرعية بالكليات ،أشار "العايد" إىل أن
تشــكيل اللجنة الفرعيــة يتم بقرار من
مجلس الكلية ملدة ســنة قابلة للتجديد،
وتتألــف هذه اللجنة مــن ثالثة أعضاء
بهيئة التدريس ويشــرط أال يكون أي
منهم يتوىل منصبًا إداريًا يف الكلية ،عىل أن
يكون أحد األعضاء رئيسا للجنة ،ويجوز
تشــكيل لجنة فرعية مماثلة يف شــطر
الطالبات ،حيث يدخل يف اختصاص هذه
اللجان تظلمات الطالب الخاصة بحقوقهم
التي تمس العــدل واإلنصاف ،وال يتقدم
الطالــب بتظلمه إىل اللجنة الفرعية حتى
يســتويف مخاطبة الجهات املعنية داخل
كليته ،ويتعذر عليــه الوصول إىل حقه،
ويبني ذلك يف طلبه املقدم للجنة الفرعية،
وتنظر اللجنة الفرعية يف تظلمات الطالب
الواردة إليها يف موعد أقصاه ( )15يوما
من تاريخ تقديم التظلم.

تعتبر القرارات نهائية مالم
يعترض صاحب الشأن إلى
مدير الجامعة

 14أخبار الجامعة
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معالي مدير الجامعة يستقبل رئيس مجلس هيئة السوق المالية

القويز خالل لقائه المفتوح مع الطلبة :نسبة التوطين في القطاع العام
بلغت  ..%90والقطاع المالي هو المحطة األولى لكثير من الشباب الطموح

استقبل معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود ،مدير
الجامعــة ،يوم اإلثنــن املوافق
1441/6/9هـــ ،بمكتبه بمقر
املدينة الجامعية ،معايل األســتاذ
محمد بــن عبدالله القويز ،رئيس
مجلس هيئــة الســوق املالية،
والوفد املرافق لــه ،حيث عرض
مدير الجامعــة نبذة تعريفية عن
الجامعــة ،وكلياتهــا ،وطلبتها،
وبرامجها واالعتمادات األكاديمية
الحاصلــة عليهــا ،إضافــة إىل
اإلنجازات التي حققتها الجامعة،
وقدم معاليه درعً ا تذكاريًا ملعايل
رئيس الهيئة بمناســبة الزيارة،
معربًا عن تطلعاته لتعميق أوارص
الرشاكة املستقبلية بني الطرفني.
وأقامــت الجامعــة ،مُمثلة
بعمادة شــؤون الطــاب ،لقا ًء
مفتوحً ا لطلبة الجامعة مع رئيس
هيئة السوق املالية ،يف القاعة (ب)
للطــاب ،وقاعة كليــة االقتصاد
واإلدارة للطالبــات ،بحضــور
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
الدكتور محمــد العضيب ،وعميد
عمادة شــؤون الطالب الدكتور
عيل العقــاء ،وعدد مــن عمداء
الكليات وأعضاء هيئة التدريس،
حيث أدار اللقاء األستاذ الدكتور
عبد الله بن عبد الرحمن الربيدي
أستاذ الســلوك التنظيمي يف كلية
االقتصاد واإلدارة.
وبــدأ اللقــاء بموجــز عن
السوق املالية الســعودية قدمته
األســتاذة الما العدالة مستشارة
معايل رئيس هيئة السوق املالية،
واســتعرضت خاللــه نبذة عن
السوق املالية ،ودورها ،وتعريف
شامل عنها ،إضافة إىل املنافع من
الســوق املالية ،ومكونات السوق
املالية ،واالختالف بني مسؤوليات
وأدوار هيئــة الســوق املاليــة،
ومؤسسات البنية التحتية ،وأبرز
إنجازات الســوق املالية ،والسوق
املالية السعودية بالوضع الراهن
من الحجم والســيولة والســوق
التنظيمية.
بعد ذلك ،تحدث معايل األستاذ
محمــد بن عبداللــه القويز ،عن
الهيئة الســوق املالية بشكل عام،
حيث أكد عــى أهمية الدور الذي
تقوم به الهيئة من خالل اإلرشاف
عــى تنظيــم وتطوير الســوق
املالية ،وإصدار اللوائح والقواعد
والتعليمات الالزمة لتطبيق أحكام
نظام السوق املالية ،وذلك بهدف
توفري املناخ املالئم لالســتثمار يف
السوق ،وزيادة الثقة به ،والتأكد
من اإلفصاح املالئم والشــفافية
للــركات املســاهمة املدرجة يف

القويز يتسلم هدية تذكارية من مدير الجامعة
جانب من االستقبال

الســوق ،وحماية املســتثمرين
واملتعاملني بــاألوراق املالية من
األعمال غري املرشوعة يف السوق.
كما عــرض "القويز" نبذة
عن برنامج هيئة الســوق املالية
لتأهيل الخريجني املتفوقني ،والذي
يأتي إيمانا ً من الهيئة بمسئوليتها
املجتمعية يف رفع مستوى املعرفة
واملهــارات يف الجوانــب الفنية
والنظامية يف مجال األوراق املالية
لدى الخريجني ،وصوال ً إىل مستوى
يمكنهم من تعزيز فرص الحصول
عىل وظائف يف قطاع السوق املالية،
إضافة إىل تأهيل من هم عىل رأس
العمل ،وتســهيل الحصول عىل
الشهادات املهنية وتنمية الجدارة
الوظيفية ورفع مستوى املعارف.
وأكــد رئيس مجلــس هيئة
السوق املالية ،أن السوق املالية هي
مبتغى الكثري من الخريجني للعمل
فيها ،أو العمــل يف القطاع العام
بشكل عام ،مشــرًا إىل أنه قد تم
حاليا توطني القطاع بنسبة ،%90
حيث أصبــح القطاع املايل يخرج

أصحــاب الكفــاءات والقدرات
لقطاعات أخــرى ،وبالتايل أصبح
القطــاع املايل هــو املحطة األوىل
لكثري من الشباب الطموح ،سواء
الراغبني يف التوظيف أو الشــباب
الــذي يفكــر يف أن يصبح رائد
أعمال ،والسوق املالية هي املحطة
الرئيســية للشــباب والشابات
لتمويلهم.
ونوه "القويز" ،خالل اللقاء،
إىل أهمية مشــاركة الطلبة يف أي
مجال يتميــزون فيــه ،وأهمية
التفوق الــدرايس لطلبة املراحل
األوليــة بالجامعة ،مشــددًا عىل
أهمية املشاركة يف أندية املحاسبة
واألنشطة الالصفية ،ليتعاملوا مع
بيئة تتناسب مع قدراتهم وتؤهلهم
لسوق العمل ،مقدمً ا معاليه الشكر
والتقدير للجامعــة عىل تنظيمها
لهذا اللقــاء ،داعيًــا الله تعاىل
التوفيق والســداد لجميع الطلبة
وكافة أبناء الوطن.
ويأتي هذا اللقاء الذي عقدته
الجامعة ،انطالقا ً من رؤية اململكة

 ،2030والتي تهدف إىل توفري بيئة
حاضنة لألعمال وتوسيع الدائرة
االقتصادية وجذب االســتثمارات
العاملية وتعزيز ثقافة االســتثمار
لدى كافة رشائح املجتمع ،إضافة
إىل تحقيــق االســتثمار األمثل
من خالل املؤسســات التعليمية
بمســاندة الــوزارات والهيئات
الحكومية ،حيث تســهم الجامعة
يف تحقيق هــذه الرؤية من خالل
املشــاركة ومواكبة أحدث املعايري
التعليميــة الدوليــة والوطنية
لتخريج شــباب وشابات مؤهلني
ملواكبة تطورات سوق العمل ،وملا
لهيئة السوق املالية يف اململكة من
دور بارز يف التعريف بالســوق
املاليــة ومنتجاتــه ومجــاالت
االســتثمار وحماية املستثمرين
وتشــجيع الشباب عىل الدخول يف
عالم االستثمار وجعلهم أكثر قدرة
عىل االستفادة من الفرص املتاحة
لالستثمار وتنميتها وضخ األموال
واملدخرات يف الرشكات بما ينعكس
إيجابا ً عىل أداء االقتصاد الوطني.
جانب من مداخالت الطلبة

القويز خالل اللقاء

مؤتمرات 15
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ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر

ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد
أﻣﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

ﺗﻘﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻻﻋﺘﺪال واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺤﻀﺎري
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺜﻼﺛﺎء واﻷرﺑﻌﺎء

ﺧـــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة

25-24

ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻲ 1441

19-18

ﻓــــــﺒــــــﺮاﻳـــــــﺮ 2020
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﺑﻬﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
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«التطبيقات الهندسية في المصافي ومصانع
البتروكيماويات» في محاضرة بنادي الهندسة

محاضرة بعنوان «فيروس كورونا..
والتأهب له» بالعلوم الطبية التطبيقية

خالل المحاضرة

نظم النــادي الطالبي بكلية
الهندســة بالجامعة ،محارضة
علمية عن التطبيقات الهندسية يف
املصايف ومصانع البرتوكيماويات
مع الرتكيز عــى طرق الفحص،
وذلــك يــوم الثالثــاء املوافق
1441/6/17هـــ ،بالتعــاون
مع فصــل الجمعيــة األمريكية
للمهندسني امليكانيكيني بالكلية،
وقدمها املهندس محمد سالم من
خريجي الجامعة ،وذلك بحضور
 40طالبًا من مختلف املستويات
بكلية الهندسة .وهدفت املحارضة،
إىل تمكــن التفاعــل والتواصل

بني الطالب من جهة واملهندسني
العاملني بهذه املجاالت الصناعية
من جهة أخرى ،وإتاحة الفرصة
للطــاب للتعلــم مبــارشة من
املهندسني العاملني بهذه املجاالت،
وجعل الطالب عىل دراية بتاريخ
صناعة النفــط والغاز يف اململكة
العربية السعودية ،وكذلك تعريف
الطالب بطرق الفحص املستخدمة
يف صناعــة البرتوكيماويــات
والتخطيط وتقدير التكلفة.
واشــتمل هــذا النشــاط
الطالبي ،عىل عرض تقديمي حول
التطبيقات الهندســية يف صناعة

البرتوكيماويات ،وورشــة عمل
مصغرة حول طــرق الفحص يف
الصناعة عىل وجــه الخصوص،
حيــث تناولــت ورشــة العمل
املصغرة طرق اســتخدام أجهزة
اختبــار غري مدمــرة يف فحص
خطوط األنابيــب ،كما تم إطالع
الطالب عىل كيفية إجراء الفحص،
وكيفيــة تقدير فــرة الفحص
وتكاليــف الفحــص ألغراض
التخطيط .وعرض املهندس محمد
سالم ،خالل املحارضة ،لخالصة
تجاربه العملية وخرباته املرتاكمة
طوال ســنوات العمل ،كما اغتنم

هــذه الفرصة لتقديم املشــورة
للطالب بشأن دراساتهم وبعض
النصائح حــول كيفية التحضري
للعمل يف مثل هذه الصناعة.
ويعد هذا النشــاط الطالبي
أحد أهم الســبل لتمكني الطالب
من التعرف بشــكل مبارش عىل
تقنيــة الفحص املســتخدمة يف
صناعــة البرتوكيماويات ،حيث
أتيحت للطالب فرصة التفاعل مع
مهندس يعمــل يف هذه الصناعة،
وتلقوا املشورة بشأن كيفية إعداد
أنفســهم للحصــول عىل فرصة
أفضل للعمل.

«دالئل التغير المناخي بالمملكة العربية السعودية»
في محاضرة بكلية اللغة العربية

الدغيري خالل تقديم المحاضرة

أقامــت كلية اللغة العربية والدراســات
االجتماعيــة بالجامعة ،يــوم الثالثاء املوافق
1441/6/17هـ ،محــارضة علمية بعنوان
"دالئــل التغري املناخــي باململكــة العربية
الســعودية ..وادي الرمة نموذجــا" ،قدمها
األســتاذ الدكتور أحمد بــن عبدالله الدغريي
أستاذ الجيومورفولوجيا وتقنيات االستشعار
عن بعد ،رئيس قســم الجغرافيا بالجامعة،
وحرضها أكثر من  200طالب وطالبة ،وعدد
من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وجــاءت هذه املحارضة ضمــن برنامج
اإلثــراء العلمــي بالجامعة ،حيث ناقشــت
املحارضة الجوانــب التقنية التي أثبتت دالئل
التحــول املناخي بمنطقــة القصيم نموذجا،
والتعريــف بمنابــع وادي الرمة الرئيســة
وروافده وشــعابه وبعض التغــرات البيئية
التي حدثــت بالــوادي.وأوىص "الدغريي"،
يف ختــام ،محارضته باالســتعانة بالتقنيات
الحديثة لتفادي املشاكل البيئية التي تنجم عن
التخطيط الفردي من غري إرشاك املختصني يف
جوانب تحليل الظاهرات املكانية مثل األودية.

نظمت وحدة التدريب والتطويــر بكلية العلوم الطبية التطبيقية
بالجامعة ،يوم الثالثاء 1441/6/17هـــ ،محارضة علمية توعوية
بمرسح العيادات الطبية بالجامعة ،ألقتها الدكتورة برارذانا املتخصصة
يف امليكروبيولوجي و ٣من طالبات الكلية ،بحضور عميد كلية العلوم
الطبية التطبيقية الدكتور محمد الســهيل ورؤساء األقسام يف الكلية
وأعضاء هيئة التدريس وأكثر من  110من الطالب والطالبات.
وتأتي هذه املحارضة يف ظل االهتمام الواســع بفريوس كورونا
املســتجد ،الذي ظهر مؤخ ًرا يف عدد من دول العالم ،وســبل الوقاية
والتوعية منه ،حيث تحدثت الدكتورة "برارذانا" عن العديد من األمور
املتعلقة بهذا الفريوس ،مؤكدة عىل أنه لم يتم حتى اآلن تسجيل حاالت
لإلصابة بالفريوس يف الســعودية ،مشــرة إىل أن فريوسات كورونا
بشكل عام هي فصيلة من الفريوســات الواسعة االنتشار ،واملعروفة
بأنها تسبب طائفة من األمراض ترتاوح يف شدتها بني التهاب بسيط يف
الجهاز التنفيس إىل متالزمة االلتهاب الرئوي الحادة.
وتابعت ،إن فريوس كورونا املســتجد ( )NCOV-2019يعترب
ســالة جديدة من فريوســات كورونا حيوانية املصدر التي اكتسبت
القدرة عىل االنتقال للبرش مثل :فريوس كورونا املسبب ملتالزمة االلتهاب
الرئوي الحاد (ســارس  ،)2003وفريوس كورونا املســبب ملتالزمة
الرشق األوسط التنفســية (مريس  ،)2012حيث تفشت هذه الساللة
من الفريوس املستجد أواخر عام  2019يف جمهورية الصني الشعبية،
يف مدينــة ووهان بالتحديد وانترش منها لعدد من املدن الصينية ودول
أخرى عن طريق مسافرين سبق وجودهم يف ووهان.
ثم تطرقت املحارضة ألعراض اإلصابــة بفريوس كورونا ،حيث
إن أكثر األعراض شــيوعً ا هي الحمّ ى والسعال وصعوبة التنفس ،ويف
الحاالت األشــد وطأة قد تســبب العدوى االلتهاب الرئوي واملتالزمة
التنفســية الحادة والفشــل الكلوي وحتى الوفاة ،وال تزال التحريات
الوبائية جارية للتعرف عىل الناقل الحيواني لفريوس كورونا املستجد
املتفــي يف الصني  ، n-COV 2019وما يتــداول من أن الخفافيش
هي املصدر الحيواني للفريوس إنمــا هي فرضيات علمية ال تزال قيد
الدراسة ،ولم يتم إثباتها أو نفيها بشكل قاطع حتى اآلن ،كما تحدثت
الدكتورة عن مدى توفر لقاح ضد فريوس كورونا املستجد ،مؤكدة عىل
أنه ال يوجد لقاح فعال حتى اآلن .بعد ذلك ،تحدثت الطالبة لينا امليمان،
بشــكل موجز عن كيفية تشــخيص الفريوس وكيفية جمع العينات
املتعلقة واملشــتبه بإصابتها بالفريوس ،وطرق التحليل املخربية لها،
وقدمت عدد من النصائح الهامة واإلجراءات الوقائية والعادات الصحية
السليمة للوقاية من مثل هذه األمراض مثل :املواظبة عىل غسل اليدين
أو تعقيمهما ووضــع كمامات الوجه الخاصة يف حالة االقرتاب من أي
شخص يعاني من أعراض العطاس والسعال ،باإلضافة إىل استخدام
نوع معني من النظــارات الطبية لحماية العينني من وصول الفريوس
لهمــا وكذلك قفازات اليدين .ويف ختام املحــارضة ،قدمت الطالبتان
غال الحربي ونورة العبد ،رشحا ً عمليا ً حيا ً إلجراءات الوقاية والعادات
الصحية السليمة يف التعامل مع فريوس كورونا واألشخاص املصابني
أو املشتبه بإصابتهم والبيئة املحيطة بهم.

طالبات كلية التأهيل الطبي يشاركن
في معرض فني ..وينظمن فعاليات
للتوعية بفيروس كورونا ومرض التوحد
أروى أبو مسمار

نظمت كلية التأهيل الطبي ،يوم الخميس املوافق  5جمادى اآلخرة،
ً
معرضا للفنــون تحت إرشاف النادي الطالبي ،وذلك يف كافترييا املبنى
الجديد ،بمشاركة  6طالبات وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس،
حيــث تم عرض أعمال فنية متنوعة من عمــل الطالبات بني صور تم
التقاطها خالل فرتة اإلجازة الصيفية ،وبعض األعمال اليدوية واللوحات
الفنية من صنــع وإبداع الطالبات .ويف إطار برامجها التوعوية ،أقامت
الكلية ،يوم األحــد  8جمادى اآلخرة ،فعالية للتوعية بمرض التوحد ،يف
مبنى الكلية ،تناولت خاللها التعريف باملرض ،واالكتشــاف املبكر له،
وأعراضه يف املراحل الســنية املختلفة ،وكيفيــة التعامل مع املريض،
وكذلك الدعم النفيس ألرسة املريض .وشملت فعاليات الكلية أيضا إقامة
نشــاط أخر بعنوان (فريوس كورونا املستجد) ،يوم اإلثنني  9جمادى
اآلخرة ،يف كافترييا املبنى ،وذلك بمشاركة  8طالبات وحضور 30طالبة
و 10من املوظفات ،باإلضافة إىل عدد من أعضاء هيئة التدريس ،حيث
تناول النشــاط توعية صحية شاملة عن الفريوس تضمنت أهم أسباب
اإلصابة واألعراض املصاحبة وكيفية الوقاية وتفادى انتشار العدوي.
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لقاء للطلبة مع أحد الخريجين
كلية الحاسب تعقد
ً
بعنوان «لو عدت إلى مقاعد الدراسة»
أقام النــادي الطالبي بكلية
الحاســب بالجامعة ،يوم الثالثاء
املوافــق 1441/6/17هـ ،لقا ًء
مفتوحً ــا للطلبة بعنوان «لو عدت
إىل مقاعد الدراســة» ،استضاف
النادي خالله األستاذ عبدالرحمن
الخميــس أحد خريجــي الكلية
ومدير الرشاكــة وتطوير األعمال
السابق يف "يوداستي" السعودية،
والــذي قدم عددًا مــن النصائح
والتوجيهــات للطلبة تعينهم عىل
تحقيق أقىص درجات التميز خالل
مسريتهم التعليمية والعملية.
وشــهد اللقــاء حضــو ًرا
كبريًا وتفاعال مميــ ًزا من الطلبة
واملهتمني ،حيــث تحدث الضيف
عن تجربته العملية منذ بدأ حياته
الوظيفية بعد التخرج يف مختلف
القطاعــات الخاصة مثل رشكات
اتصاالت وتخزين وتحليل البيانات،
ووصــوال إىل تطويــر األعمال يف
منصة "يوداســيتي" السعودية،
وذلك بحضور عميد كلية الحاسب
الدكتور عبدالله الناجم ،وعدد من
أعضاء هيئة التدريس ،إضافة إىل
عدد كبري من الطلبة.
وتطــرق "الخميس" خالل
اللقــاء إىل رضورة اهتمام الطلبة
بمجال فــن كتابــة املالحظات،

والتحــي باالســتقاللية وعــدم
االعتماد عــى الغــر ،واختيار
التخصــص دون االهتمام ملقولة
(غري مطلوب لســوق العمل) ،إال
بعــد تقيص الحقائــق عىل املدى
القريب والبعيــد ،ومحاولة التأكد
ما إذا كان هذا املنظور قد بني عىل
أســس صحيحة أم خاطئة ،كما
وجه نصائحــه للطلبة خالل فرتة
الدراسة الجامعية بااللتزام بمبدأ
ما يعرف بالتفكري االســراتيجي
الســتثمار الوقــت األمثــل بني
املقــررات الدراســية ،إضافة إىل
أهمية استغالل الطلبة (مهاراتهم
الناعمة) ،التــي تزيد من إنتاجية
وتميز الطلبة مثل مهارة التواصل
مــع األخرين ومهــارة فن كتابة

املخاطبات وغريها.
وعن مرحلــة ما قبل التخرج،
وجه األستاذ عبدالرحمن الخميس
عــددًا من اإلرشــادات التي تميز
الطلبــة عن غريهــم وتجعل من
جهــات التوظيــف تهتــم بهم
بشــكل أكــر وتتســابق عليهم
ومنها اهتمــام الطلبة يف التجارب
الصغــرة الالصفية والتي تصقل
من مهاراتهــم التعلمية والعملية
كالدخــول يف مرشوع برمجي مع
اآلخرين عرب عدة منصات تفاعلية،
وكذلك عدم اكتفائهم بدرجة معدل
التخرج والسرية الذاتية املكتوبة،
بل وجه نصيحتــه للطلبة بعمل
معــرض يربز مــن خالله جميع
أعمالهم يف حياتهم الجامعية سواء

كانت هذه األعمال ملشاريع مقررات
أو مــروع تخرج أو مشــاريع
الصفية بحيث يتــم عرضها عىل
أي وسيلة تربز هذه األعمال ملدراء
الرشكات والتوظيــف كاملدونات
الرقمية عىل سبيل املثال ،إضافة إىل
رضورة بناء العالقات االجتماعية
للطلبة والتي تعد من األسس املهمة
يف نجاح األعمال.
كما عــرض ضيــف اللقاء
لفرص وأنماط العمــل املتوفرة
وإيجابيــات كل واحدة منها ،مع
أهمية األخــذ بعدد من االعتبارات
التي قد تؤثر عىل النجاح الوظيفي
من عدمه مثــل :القناعة باملرتب
األقــل إذا كان يعطــي فــرص
تطويريــة أكرب ،أيضــا النظرة
الواقعيــة الحالية واملســتقبلية
للمنشأة من حيث قوة حضورها يف
سوق العمل.
ويف ختام اللقاء ،تمت اإلجابة
عىل استفسارات الحضور ،وتكريم
ضيف اللقاء األستاذ عبدالرحمن
الخميــس بدرع تــذكاري نظري
جهوده يف تقديــم هذه املحارضة
وتوجيــه نصائحه وإرشــاداته
للطلبة ومســاعدتهم عىل تحقيق
مزيد مــن اإلنجازات قبل وما بعد
تخرجهم.

محاضرة عن «برنامج األمير نايف لمبادئ اإلسعافات
األولية» بكلية التمريض
حنان النويرص
دعا النــادي الطالبي بكلية التمريــض ،الهالل األحمر
السعودي ،إلقامة برنامج األمري نايف ملبادئ اإلسعافات األولية،
يوم اإلثنني املوافق ١٤٤١/٦/٢هـ ،بمرسح الجامعة يف مركز
الدراسات الجامعية ،حيث اشتمل الربنامج عىل التطبيق العميل
لعدد من طرق اإلســعافات األولية كاإلنعاش القلبي الرئوي،
واالختناق ،والغصة ،والجروح ،والنزيف ،والغرق ،والتســمم،
والكسور ،وطوارئ األطفال بواقع  24مستفيدة.
وتم خالل الربنامج الذي اســتفاد منه  24مســتفيدة،
بمبادرة من مســؤولة النادي الطالبي بالكلية أمينة الجعيثن،
تقديم كتيب املرشــد يف اإلســعافات األولية ،والذي يحتوي
عىل نبذة عن الحاالت اإلســعافية الطارئة كالفحص الرسيع
للمصــاب وفقدان الوعي واإلنعاش القلبي الرئوي وانســداد
مجرى الهواء.
كما تطرقــت املحارضة إىل إيضاح طرق الفحص الرسيع
للمصاب الواعي وغــر الواعي ،وطرق االهتمام بالســامة
الشخصية أوال ً واالهتمام بسالمة الجمهور مع جعل املكان آمنا ً
واالهتمام بسالمة املصاب ،حيث يمكن فحص املصاب الواعي
من رأســه وحتى أصبع القدم ومعالجة كل إصابة نجدها يف
أي عضو من الجســم قبل االنتقال إىل فحص العضو األخر،
وفحص الرأس والرقبة وكذلك العمود الفقري والصدر والبطن
وسالمة الحوض واألطراف ،أما بالنسبة للمصاب الغري واعي
فيمكن فحصه باختبار درجــة الوعي أوال ً واالتصال عىل رقم
( )٩٩٧عمليــات الهالل األحمر الســعودي والبدء باإلنعاش
القلبي الرئوي املبكر ،وكذلك اســتعمال جهاز إزالة الرجفان
البطيني (جهاز الصدمات الكهربائية).

شؤون وشجون

أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

رحلة التعايش
ذات صباح كان طيب الله ثراه امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
يضع رحاله عىل مشــارف املنطقة الرشقية حيث يقف عىل نبع الذهب
األسود وسط جمع حاشــد من الناس ومنهم الفريق الذي توىل عملية
البحث والتنقيب ،ثم أمــى عىل االتفاقيات االقتصادية وعاد إىل مدينة
الرياض وظل النــاس يف حياته ومن بعده مع فريق العمل املتخصص
يتكاملون ويعملون الســاعات اليومية الطويلة عرب األيام والسنني يف
صورة من التناغم والتكامل لم تزل محفورة يف ذاكرة كل ســعودي و
ثمرتها شهادة اقتصادية ترتبع وال تزال عىل اقتصاديات العالم الحديث.
إنها صورة تتكرر يف املهندسني ومتخصيص العلوم الصحية وغريها من
صور التعايش الذي غرسها املؤســس األول رحمه الله ولم يزل أبناؤه
الربرة األوفياء يكرسون يف هذا البلد تعاليم القرآن الكريم ودروس السنة
املطهرة ،حيث ْ
حف ُ
ظ الحقوق لكل األفــراد والجماعات وضمان األمن
واألمان والعدل للجميع لتكون بلدنا اململكة العربية السعودية محضنا
دافئا للتعايش والتكامل مع اآلخر.
إننا ونحن نعيش وســط عالم يدفع للتناحر واالحرتاب لنفاخر ببلدنا
وقادته وتأريخه وشــعبه من حيث يســعد بكل ضيف يحل عىل هذه
األرض فمحله اإلكرام ومقامــه بني الناس كأهله أمنا واحرتاما وحفظا
لحقوقه واحرتام خصوصيته.
ولنئ كان التعايش هدفا عند القيادة املباركة ،وطبيعة ترســخت لدى
شــعبها فإن املؤسسات الرسمية من خالل جميع مخرجاتها يف الداخل
والخــارج تنبض بهذا املعنــى الكريم ،وتنبع بــه جهودها الثقافية
والسياسية واالقتصادية وغريها.
وانطالقا من مسؤوليتها العلمية والرسمية تطلق جامعة القصيم مؤتمر
( جهود اململكة العربية الســعودية يف ترسيخ قيم االعتدال والتعايش
الحضاري ) لتســتنطق املتخصصني يف البحــوث العلمية ليتباحثوا
ويرصدوا هذه الجهــود املبثوثة يف كل يشء من تأريخ هذا البلد الكريم
وقادته وشعبه وأبجديات عيشه.
وحيث يفاخر كل منتســب لهذا املؤتمر فأزكاه من شــكر ملعايل مدير
الجامعة الــذي يقف خلف كل تفاصيل هذا العرس الوطني وشــكرا
لسعادة كيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة وشكرا لعميد كلية
الرشيعة وجميع األيدي التي اصطفت لتصنع هذا اإلنجاز..
همسة :يظل العمل نفال ..فإذا ماقدم للوطن وجب!
عميد عمادة خدمة المجتمع
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

قوافل طب األسنان بالجامعة
تتوجه إلى محافظة األسياح
توجهت قوافل طب األســنان بالجامعة ،بقافلــة طبية تطوعية
ملحافظة األســياح ،قدمــت العديد من الخدمــات الطبية والعالجية
والتوعوية والتثقيفية ألهايل املحافظة واملراكز املجاورة عىل مدى  5أيام،
يف مقر مستشفى األسياح العام ،خالل الفرتة من 1441/6/9-5هـ،
برعاية صاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود
بــن عبد العزيز ،أمري منطقة القصيم ،وذلك يف إطار الربامج العالجية
التطوعية التي تنظمها قوافل طب األسنان ضمن األنشطة بالكلية.
ويهدف برنامج قوافل طب األسنان بالجامعة إىل تقديم العديد من
الخدمات العالجيــة والتوعوية والتثقيفية ألهايل القرى النائية التابعة
ملنطقة القصيم ،وإيصــال الخدمات العالجيــة الالزمة وفق أفضل
املعايري ،إضافة إىل تقديم كافة الخدمات التي تســاهم يف رفع الوعي
الصحي لدى كافة رشائح املجتمع للحفاظ عىل صحة الفم واألسنان.
حيث اشــتملت الخدمات العالجية التي قدمتهــا القافلة ألهايل
محافظة األســياح من الرجال والنساء عىل عدد من التخصصات من
بينها الحشوات والجراحة وعالج اللثة وطب أسنان األطفال ،باإلضافة
إىل التثقيف الصحي واالستشــارات الطبية للمســتفيدين ،كما سيتم
تقديم برنامج توعوي للمدارس من البنني والبنات.
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التعاون يستهل مشواره اآلسيوي بفوز
على الشارقة اإلماراتي
أبدى محمد القاســم رئيس
نادي التعاون السعودي ،سعادته
وفخره بفريقه بعــد فوزه عىل
مضيفه الشارقة اإلماراتي بهدف
نظيف ،يوم الثالثــاء املايض يف
مستهل مشواره بدور املجموعات
يف دوري أبطال آسيا.
وكتب القاســم عرب حســابه
الشخيص عىل موقع تويرت "اللهم
لك الحمد والشــكر ،مربوك لكل
تعاوني ..اليوم ذئــاب التعاون
تعاهدوا لتمثيل الوطن خري تمثيل
وتحقق ذلك بفضل الله".
وأضــاف "شــك ًرا ملن حرض
وساند نادينا ،شــك ًرا األشقاء يف
الشارقة عىل كرم الحفاوة ،موعدنا
مع فرح آخر إن شاء الله".
من جانبه ،أثنى عيل الشايعي
نائب رئيس التعاون ،عىل الكتيبة
التعاونيــة بقولــه "الحمد لله
ومربوك الفوز .كنتــم كما كان
العشم بكم يا ذئاب املدرجات".
وواصــل "قــوم تعاونوا ما
انهزموا ...قبلة عىل رأس كل من
حرض وملن لم يســتطع ،التعاون
بكم دائمً ا عايل".
وعلق خالد الرباك مدير املركز
اإلعالمــي بنادي التعــاون ،عىل
الفوز يف البطولة اآلسيوية بقوله
"الحمد لله فوز آسيوي جميل".

فرحة العبي التعاون

كانافارو :إنتر ميالن قادر على ضم ميسي في المرحلة المقبلة

كانافارو

أبدى فابيــو كانافارو ،نجم نابويل
وريال مدريــد الســابق ،رغبته يف
رؤية األرجنتينــي ليونيل مييس ،قائد
برشلونة ،يف صفوف فريق آخر.
وقال كانافارو ،خــال حوار مع
صحيفة "الجازيتا ديللو ســبورت"
اإليطالية ،عن مواجهة نابويل املرتقبة
لربشلونة ،يف ثمن نهائي دوري أبطال
أوروبا" :عليــك أن تكون حذ ًرا أمام
العب مثل ليونيل مييس".
وأضاف" :مييس قادر عىل تسجيل
 5أهداف يف مباراتــن ،أو صناعة 3
أهداف يف مواجهة واحدة ،مثلما فعل
مؤخــ ًرا ضد ريال بيتيــس ،وبالتايل
يتغلب بنفســه عىل أي أزمات تواجه
فريقه".
وعن رأيه يف مستقبل "الربغوث"،
قال" :أحــب أن أرى مييس بقميص
آخر ،ومع نظام الرضائب الجديد هنا
يف إيطاليا ،يمكنه أن يجرب حظه".
واختتــم" :أعتقد أن إنرت ميالن هو
النادي األكثر اســتعدادًا للقيام بهذا
النوع من الصفقات (ضم مييس)".
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«ركلة حرة»
عبدالله العبيد

"تصويبات آسيوية"
* يــكاد يكون الهــال األكثر قوة من بــن األندية
ً
مقارنة باألندية املشــاركة يف بطولة آسيا
اآلســيوية
.2020
وباإللتفات لألندية الســعودية األربعة التي دشــنت
مشوارها يف آســيا “النرص والهالل والتعاون واألهيل”
يبقى اســتقرار الهالل يزيد من قوته ومرشــح رقم
واحد للبطولة.
فالهــال حقق العديد من املنجــزات أبرزها ترويض
آســيا والتأهل لنهائيات كأس العالــم وحاليا ً يتصدر
الدوري وبات قريبا ً من الوصول لنهائي الكأس.

مباراة كرة قدم سابقة

بمشاركة  200طالب من  12كلية

انطالق بطولة الجامعة للكليات لكرة القدم
انطلقــت بطولة جامعــة القصيم
للكليات لكــرة القدم للعام 1441هـ،
األحــد املايض بحضــور وكيل عمادة
شــؤون الطالب الدكتــور محمد بن
صالح العجالن ،وبــإرشاف وتنظيم
قسم النشاط الريايض بعمادة شؤون
الطالب وذلك ملدة ثالث أسابيع ،وتقام
البطولة عىل مالعــب الجامعة باملدينة
الجامعية ،وبمشــاركة ( )12كلية من

كليات الجامعة ويصــل عدد الطالب
املشــاركني أكثر من  200طالب حيث
كل فريق يضم  18طالب.
وقد قسمت الفرق إىل أربع مجموعات
بواقع ثالثــة فرق بكل مجموعة ،وجاء
تقسيم املجموعات كالتايل   :
املجموعة األوىل ( :كلية الرتبية ،كلية
طب األسنان ،كلية العلوم )  
املجموعة الثانيــة ( :كلية العلوم

الطبية التطبيقية ،كلية العلوم واآلداب
بالرس ،كلية اللغة العربية والدراسات
االجتماعية )  
املجموعة الثالثــة ( :كلية املجتمه
بربيدة ،كلية علوم الحاسب اآليل ،عمادة
العلوم واآلداب باملذنب)  
املجموعــة الرابعة  ( :كلية الرشيعة
والدراســات اإلســامية ،كلية العلوم
الصحية بالــرس ،كلية العلوم واآلداب

* بطل الدوري العــام الفائت النرص حاله ليس بذاك
الجيد فتارة تقول فريــق ال يقهر وأخرى تراه يخفق
بأســهل الفرص ،نتــج عنه تردي مســتوى الفريق
خالل الفرتة القريبة ســواء من خالل تراجع مستوى
املحرتفني األجانــب أو اإلدارة الفنية أو العمل اإلداري
غري املقنع وتحديدا ً عــى صعيد إبرام الصفقات ودعم
الفريق.

بعقلة الصقور)  .
وتقام البطولة عىل ســبيل الدوري
حيث يتأهل من كل مجموعة فريقني إىل
الوصول لألدوار النهائية ومن ثم اللعب
بنظام خروج املغلوب.
ومن املتوقع أن يشــهد دوري هذا
العــام منافســة قوية بــن الكليات
املشاركة وذلك بسبب االستعداد الجيد
للبطولة من قبل الفرق املختلفة.

* التعاون بطل كأس امللــك كان العام املايض فريق
ال يقهر ولكن العمل ليس بــذاك الجيد وال يوحي أنه
يتشــبث ولو بقليل من عامه األفضل تاريخياً ،تخبط
يف العمل وارتكب أخطاء ال تنــم عن احرتاف ،أكربها
عدم جلب العب آسيوي ،وهذا كله أثار “ومازال يثري”
أن التعاون ال يرمي مؤرشات نجاح هذا املوسم بالرغم
من فوزه عىل الشارقة يف أوىل مواجهات دوري آسيا.

عميد شؤون الطالب يتوج الفائزين
ببطولة كرة الطائرة الشاطئية
توج عميد شؤون الطالب
الدكتور عيل العقالء الفائزين
بطولــة جامعــة القصيم
لـ"كرة الطائرة الشاطئية"
بعدمــا أختتمــت البطولة
عــى املالعــب املخصصة
للعبة واملجــاورة للمخيم
الكشفي باملدينة الجامعية
حيث لُعبت البطولة بنظام
الدوري بمشاركة  13فريق.
وحصل عىل املركز األول
الطالبني( :مالك السحيباني،
ومــوىس النفيســة) بعد
فوزهم باملباراة النهائية عىل
كل مــن (فيصل األطرش-
سليمان السحيباني) .وجاء
يف املركز الثالث والرابع كل
من ( :يزيد العبودي ،ومحمد
الشــايع) ،و( وعبداللــه
العنزي وبسام الحربي) .

الطقس يؤجل جولة األربعاء..

* باتت مشاكل االهيل هي األكثر انتشاراً!
مســتويات متذبذبة وفريق يمتلك أقوى األسماء ولكن
النتائــج غري مقبولة وأخىش أن يعــود االهيل للمراكز
املتدنية ويخرج من دوري املجموعات آسيويا ،فاالهيل
ال يرس صديق.
(رسالة آسيوية)
االســتقرار طريق النجــاح ومتى تحققــت النتائج
اإليجابية يف كرة القدم شاهدت فريق كالهالل ..ومتى
ظهر العكس سيلحق بالنرص والتعاون واألهيل.
فكرة القدم "عىل مســتوى العالــم" بنتائجها إما أن
تصنع االســتقرار يف النادي أو أن تثري املشاكل ونحن
جزء من كرة القدم العاملية ولسنا استثناء.

عضو اللجنة الفنية الرياضية
بعمادة شؤون الطالب
خالل التتويج

اضطرت اللجنة الفنية الرياضية بعمادة شؤون الطالب وبموافقة وكيل
عمادة شــؤون الطالب تأجيل مباريات يوم األربعاء املايض بســبب برودة
الطقس ووصول درجة الحرارة إىل  5درجات مئوية ،وذلك خوفا ً عىل سالمة
الطالب حيث تقرر أن تُلعب الجولة يوم األربعاء القادمة.

ﺻﺤﻴﻔﺔ

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

news@qu.edu.sa
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تقنية االستمطار..

ال تتعارض مع التوكل على الله ولكنها
تحري لألسباب الجالبة لتحقيق الهدف
االستمطار ظهر في فرنسا وسويسرا أوائل القرن الماضي ..وتمكنت
ً
صناعيا 1931م
نيوزيلندا ألول مرة من إثارة المطر

أجريت تجربة االستمطار ألول مرة في المملكة العربية السعودية عام
1988م في منطقة عسير

االستمطار أم
االستغفار؟

ال تعـارض بين عبـادة التـوكل
وبين العمـل فتقنيـة االسـتمطار
ـ يف حـال نجاحهـا ـ هـي سـبب
كغريهـا مـن األسـباب قد تنجـح وقد
تفشـل كمـا يفعـل الطبيـب واملزارع
واملهنـدس وغريهم من تحـري وفعل
األسـباب الجالبـة لتحقيـق الهـدف،
وكمـا أن الخالـق يأمرنـا بالتـوكل
عليـه يأمرنـا أيضـا ً بفعل األسـباب،
فال يكفـي أن نستسـقي دونما حرث
وبـذر للأرض وإعدادهـا السـتقبال
القطـر واملطـر إلنبـات الزهـر ،قـال
عمـر ريض اللـه عنـه لجماعـة مـن
األعـراب كانـوا إذا مرضـت إبلهـم
سـألوا عجـوزا ً الدعـاء" :اجعلـوا مع
دعـاء العجوز شـيئا ً مـن القطران"،
واإلنسـان يف هـذا العصر أتـاح لـه
الخالق عز وجل اسـتحالب السـحاب
ومضاعفـة املطـر بـإذن اللـه تعـاىل
عبر تقنيـة أثبتـت بعـض التجـارب
أنهـا ناجحـة (نسـبياً).
فعمليـة االسـتمطار تشـبه مـن
وجـه عمليـة التلقيـح (الصناعـي)
للمـرأة حيـث التدخـل البشري
املحدود واملسـموح به رشعـا ً وأخالقا ً
وطفـل األنابيـب أو طفـل التلقيـح
الصناعـي ال يُسـمى طفلاً صناعيـا ً
ويجـب أيضـا ً أال نسـمي االسـتمطار
مطـرا ً صناعيـا ً فالخالـق هـو اللـه
وفعـل اإلنسـان سـبب.
لـذا فاالسـتمطار ـ واللـه أعلـم
ـ عمـل مشروع (إذا ثبتـت جـدواه
االقتصاديـة) وليـس فيـه محـادة
للخالـق عـز وجـل يف علاه ،ومـن
أجـل بقـاء الحياة يف ظـروف مناخية
صحراوية قاسـية وتوفري املـاء للبالد
والعبـاد فنحـن مأمـورون رشعـا ً
بفعـل األسـباب الحسـية كحفـر
اآلبـار االرتوازيـة ،وإقامة السـدود يف
املناطـق الجبليـة ،وتشـييد القنـوات
املائيـة ،وتحليـة مياه البحـر امللحية،
وأخيرا ً تفعيـل تقنيـة االسـتمطار
لزيـادة الكميـة.

محرضات السحب
إن آلية تشـكل ونمو السـحب
الدافئـة تختلـف عـن آلية تشـكل
ونمـو السـحب البـاردة ،لذلـك
فـإن هنـاك اختالفـا ً يف مـواد
البـذر املسـتخدمة إلدرار حمولـة
السـحابة مـن مكوناتهـا منهـا
تعمـد تقنيـة االسـتمطار إىل
التفريـق بين السـحب البـاردة
والسـحب الدافئـة فلـكل نـوع
طريقة ومسـار عىل النحـو التايل:

ً
أوال:

السعودي لالستمطار" .ويكفي
غرام واحد من يوديد الفضة
لصناعة عرشة مليارات جزيء
بقطر معدله أقل من ميكرومرت
(مايكرون = واحد باأللف من
امللم) .وحول هذا الجزيء تتجمد
املياه برسعة لتتساقط بلورات
الجليد الصغرية ويف طريقها
إىل األسفل تجرف معها قطرات
دقيقة إضافية وتتحول إىل كرة
ثلج بقطر  2-1ملم تصبح
قطرات مطر عند اصطدامها
بطبقات جوية أكثر سخونة".2

يف حالة السحب الباردة تستخدم
مادتان األوىل حبيبات ثاني
أكسيد الكربون الجاف(الثلج
الجاف)  Dry iceوالثاني
أيود (آوديد) الفضة Silver
 iodideوهو أفضل املواد
الكيميائية يف تلقيح السحب
الباردة وهو املستخدم يف املرشوع

يف حالة السحب الدافئة يستخدم
ملح الطعام ليشكل نويات
تتكاثف حولها قطرات املاء عن
طريق نثر دقائق امللح يف الهواء
املتصاعد إىل جرم السحابة.

قد يعتقد بعض الناس أن تقنية
االستمطار حديثة وجديدة بل
أنها قديمة نسبياً ،ففي فرنسا
وسويرسا عىل سبيل املثال أجريت
تجارب أولية للتأثري عىل الغيوم
باستخدام قذائف املدفعية وذلك
يف أوائل القرن املايض .ويف عام
1931م وألول مرة يف التاريخ
تمكنت نيوزيلندا من إثارة املطر

صناعيا ً عندما قذفت حبيبات
ثاني أكسيد الكربون الصلب
يف الجزء املحتوي عىل مياه
فوق مربدة من الغيوم بواسطة
الطائرة ،ويف عام 1946م تمت
واحدة من أوائل التجارب العلمية
يف التأثري عىل السحب العالية
الربودة من قبل الواليات املتحدة
األمريكية.

ً
ثانيا:

تاريخ تقنية االستمطار

ً
ً
واجتماعيا في
إعالميا
شاع مصطلح االستمطار
األوساط السعودية عام 1426هـ 2006 -م إبان البدء بالتجربة
السعودية األولى على المنطقة الوسطى ،وبدأ الناس يتداولون
هذا المصطلح الجديد في منتدياتهم التقليدية واإللكترونية،
وجاءت مواقف الناس من تقنية االستمطار متباينة ما بين
قبول ورفض ..ويعتمد الموقف ثم الحكم بالدرجة األولى على
مفهومهم آللية االستمطار العلمية ،وفي الوقت نفسه أنكر
البعض (من غير العلماء) حقيقة تقنية االستمطار متكئين
بزعمهم على قواعد شرعية فحرموا العمل و جرموا الفعل
(وال َت ُق ُ
ولوا ِل َما َت ِص ُف َأ ْل ِس َن ُت ُك ُم ْال َك ِذ َب َه َذا َح ٌ
الل َو َه َذا َح َر ٌام)
َ
َ
َ
ولكن َ
اسألوا أ ْه َل ِّ
ون).
الذ ْك ِر ِإ ْن ُك ْن ُت ْم ال َت ْع َل ُم َ
(ف ْ
لذا يأتي هذا التقرير عن تقنية االستمطار ّ
عله أن يكون لقارئه
إضاءة ولسامعه منارة ،وهي محاولة لتقديم القصة بقالب
علمي وإطار منهجي وليتمكن القارئ الكريم من إصدار الحكم
ً
أيضا
الشرعي والقرار االجتماعي والعلمي كما االقتصادي
تجاه تقنية جديدة هي االستمطار.

الجفاف في السعودية
قدرنا نحن العرب أن نكون يف موقع
فلكي يصنف مناخيا ً أنه مداري جاف
طول العام ،وأمطاره قليلة شحيحة
تسقط شتا ًء بشكل متقطع وغري منتظم
عدا منطقة املرتفعات الجنوبية فهي
طول العام ،ويصل متوسط التهطال إىل
حوايل 100ملم سنويا ً فقط يتبخر جله
ويترسب يف جوف األرض بعضه .هذه
الظروف الجافة وأنشطة الناس املختلفة
وخاصة الزراعية أثرت عىل مستوى
املياه الجوفية العميقة والذي يتعرض
إىل استنزاف غري مسبوق وبصورة غري
مسؤولة حتى جفت العيون التاريخية
وبعض اآلبار االرتوازية والبحريات
السطحية فأصبحت أثرا ً بعد عني.
لذا عمدت حكومة اململكة إىل خيارات
عدة ملواجهة األزمة ،ومنها االتجاه إىل
تقنية تحلية املياه من البحر لتعزز

نقص املياه والطلب املتزايد عىل املاء،
ومنها تقنية االستمطار والذي من
فوائده:
 .1مضاعفة كمية املطر بشكل نسبي.
 .2يساعد نسبيا ً عىل الحد من الجفاف.
 .3زيادة الجريان السطحي.
 .4زيادة املخزون املائي يف السدود.
 .5تغذية الخزانات املائية الجوفية.
ّ
يحسن امليزانية املائية.
.6
 .7الحد من التلوث الجوي.
 .8مكافحة التصحر والجفاف.
 .9وأخريا ً تستخدم تقنية االستمطار يف
بعض دول العالم من أجل كبح جماح
األعاصري والتقليل من حدة موجات
الربد والصقيع وأحيانا ً من أجل إطفاء
حرائق الغابات الكربى فسبحان من علم
اإلنسان ما لم يكن يعلم.

االستمطار في السعودية

تقنية االستمطار طبقت يف دول مختلفة
منها :روسيا والواليات املتحدة األمريكية
وإرسائيل وليبيا واألردن وسوريا
واملغرب العربي واإلمارات وأخريا ً الصني
وهي أكرب دولة عاملة يف هذا املجال.
وتعد تجربة االستمطار يف اململكة
العربية السعودية واحدة من عدة

تجارب قامت يف دول عربية مختلفة،
حيث أجريت ألول مرة عام 1988م
يف منطقة عسري بينما التجربة الثانية
بدأت عام 2006م ولتغطي ثالث
مناطق وسط اململكة (الرياض والقصيم
وحائل).

األستاذ الدكتور عبدالله المسند
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ﻋﻤﺎدة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺗﻌﻠﻦ إدارة اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﻌﻤﺎدة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻋﻦ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻴﺜﺎق اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 2020م
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ وﻣﻮﻇﻔﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺣﺘﻰ
2020/12/30

ﺑﺪء ﻣﻦ
2020/01/01
ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻫﺎﻣﺔ:
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﻴﺪ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ
1441/08/28ﻫـ
2020/04/21ﻫـ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻣﻦ 1441/10/17ﻫـ ﺣﺘﻰ 1441/11/17ﻫـ
ﻣﻦ 2020/06/09م ﺣﺘﻰ 2020/07/18ﻫـ

ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷداء
1442/03/17ﻫـ
2020/11/21م

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷداء
1442/04/16ﻫـ
2020/12/01م

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ:
13666 - 18333 - 10888 - 12444 - 18555

أو اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻮاﺗﺴﺎب:
0554190619
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من اآلخر
فهد بن نومه

جهود المملكة في
االعتدال والتعايش

كلية التمريض بالجامعة تحقق أعلى نسبة نجاح بين نظيراتها
في «اختبار الهيئة السعودية» على مستوى المملكة
حققـت كليـة التمريـض
بالجامعـة أعلى نسـبة نجـاح
يف اختبـار الهيئـة السـعودية
للتخصصات الصحيـة ،مقارنة
بخريجـي كليـات التمريـض
يف الجامعـات السـعودية،
حيـث بينـت إحصائيـة أداء
خريجـي الجامعـات ،يف اختبار
الرخصـة السـعودية ملزاولـة
مهنـة التمريـض خلال الفرتة

مـن  1يونيـو  2017إىل 28
ديسـمرب  ،2019حصـول
كليـة التمريـض بالجامعـة
على املركـز األول بعـدد 169
متقـدم ،بمتوسـط درجـة
املجتازيـن  ،553وبنسـبة
االجتيـاز . ٪96
يذكـر أن االختبـار الوطني
الذي تعقده هيئـة التخصصات
الصحيـة لتخصصـات الطـب

البشري ،وطـب األسـنان،
والصيدلـة ،والتمريـض ،يتـم
وفقـا ً ألعلى املعايير العاملية يف
التقييـم ومـن خاللـه يجـري
تحديـد الكفـاءات املهنيـة
الرضوريـة للممارسـة اآلمنـة،
وذلـك بالتعـاون مـع لجـان
وطنيـة ممثلـة مـن عمـداء
الكليـات الصحية واملمارسين
إىل
إضافـة
الصحيين،

بالكفـاءات العامليـة املعتبرة،
كمـا أن أسـئلة االختبار تعد من
خالل سلسـلة مـن اإلجـراءات
الدقيقـة التـي تضمـن جـودة
األسـئلة ،ودقة عمليـة التقييم،
حيـث تخضع طريقـة االختبار
ملراجعـات مسـتمرة مـن
خبراء يف التخصـص مـن
شـتى القطاعـات األكاديميـة
والصحيـة.

تقيم الجامعة هذا األســبوع مؤتم ًرا هامً ــا يف محتواه ومغزاه،
كعــادة مؤتمرات الجامعة التي تنتقــي املوضوعات والقضايا
الهادفة يف شــتى املجاالت ،تحت عنوان "مؤتمر جهود اململكة
يف ترسيخ قيم االعتدال والتعايش الحضاري" حيث يناقش هذا
املؤتمر املرتقب جهود اململكة يف ترسيخ قيم االعتدال والتعايش
الحضاري ،وتنبع أهمية هذا املؤتمر من أهمية موضوعه وقضاياه
التي ستتم مناقشتها من خالل مشاركة نخبوية من املختصني،
الذين يعرضون ويتحدثون عن هذه الجهود التي تفتخر اململكة
بها منذ تأسيسها يف ترســيخ قيم التعايش والتواصل وترسيخ
االعتــــــدال يف كافة املجاالت.
فمنذ عهد املؤسس يرحمه الله وحتى اآلن أخذت هذه البالد عىل
عاتقها بذل الجهود من تحقيق هذه القيم ونرش فكر التســامح
واالعتدال وكانــت هناك جهود واضحة وبــارزة لتعزيز هذه
املفاهيم العظيمة ،وقدمت النمــوذج الناجح يف هذا املجال عرب
العديد من املنظمات اإلقليمية والدولية وكانت لها مشــاركاتها
الفعالة دومً ا يف كافة املحافل الدولية.
ويهدف هــذا املؤتمر املنتظــر إىل رصد الجهود الســعودي ة
ش
املتعلقــــة برتسيـــــخ قيم االعتــــــــدال والتعاي 
الحضاري عىل جميع املســتويات ،وبيان أثر الخطاب الرشعي
الســعودي يف نرش مفاهيم التعايش الحضاري ،كما يســعى
املشــاركون من خاللــه إىل التأصيل الرشعي لقيــم التواص ل
اإلنساني ومعالجة إشكاالته التي طرأت يف اآلونة األخرية يف ظل
الرصاعات والخالفات وظهور األفــكار املتطرفة يف أماكن عدة
من العالم ،هذه األفكار املنحرفة التي ال تمت لألديان أو العقائد
بصلة لكنها أصبحت تشكل ظاهرة سلبية عىل العالم أجمع.
كما سيتطرق املؤتمر إىل جهود املؤسسات اإلغاثيـــة يف اململكة،
والتي امتدت عىل مدى عقود كثــرة ،ومن ذلك دور اململكة يف
الجانب اإلغاثي من خالل فقط مركز امللك ســلمان الذي بلغت
عدد مشــاريعه املنفذة يف العديد من الــدول إىل  1210بتكلفة
تجاوزت  ٤مليارات دوالر لعدد 47دولة ،مما يؤكد دور اململكة
الرائد يف هذا الجانب.
وتطمح الجامعة من خالل هذا املؤتمر للوصول لتوصيات تعزز
من هذه النتائج وتساهم يف تطوير هذه التجربة ،وتربز الصورة
الحقيقية للدور الكبري الذي تقــوم به اململكة يف هذه املجاالت،
ونرجو من الله تعاىل أن يوفق املشــاركني يف املؤتمر إىل ما فيه
الخري لبالدنا.
رئيس التحرير

| bin_nomah
| bin.nomah@qu.edu.sa

ﺻﺤﻴﻔﺔ

• أول ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺗﺼﺪر ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

• ﺗﻮزع ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
• ﺗﻮزع ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
• ﺗﺼﺪر إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ
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