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أمري القصيم ..يزف الخري�جني يوم اإلثنني
وأكرث من  11ألف خري�ج وخري�جة من الجامعة
يرعى صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن سعود
بن عبد العزيز آل ســعود أمري منطقة
القصيم ،اليوم اإلثنــن حفل تخريج
الدفعة الخامســة عــرة من طالب
الجامعة  ،الذي يقام يف تمام الســاعة
الثامنــة بمقــر الجامعــة الرئييس يف
املليــداء ،حيث يتجــاوز عدد خريجي
هذه الدفعة أكثر مــن  11آالف طالب
وطالبــة ،كما ســيقام حفــل تخرج
الطالبــات يف بهو املقــر الرئييس يوم

الثالثاء برعاية سمو األمري عبري املنديل
حرم ســمو أمري منطقة القصيم ويوم
األربعاء برعاية ســمو األمرية ملياء بنت
فيصل بن مشعل حرم سمو نائب أمري
القصيم ،حيث أنهت اللجان التنظيمية
كافة االستعدادات لالحتفاء بهذا العدد
الكبري من الخريجــن والخريجات من
 38كلية موزعة عىل مختلف محافظات
املنطقة.
ورفع معايل األســتاذ الدكتور عبد
الرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة

بهذه املناســبة شــكره وتقديره ألمري
املنطقة لرعايته هذا الحفل ومشــاركته
ألبنائــه من الطــاب فرحتهــم بيوم
التخرج ،مشــرا ً إىل التطور امللحوظ يف
املستوى التعليمي بقطاعات التعليم يف
اململكة بفضل ما توليه القيادة الرشيدة
بقيادة خــادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبد العزيز آل سعود وويل
عهده األمني حفظهمــا الله من اهتمام
لهذا القطاع.
وهنــأ "الــداود" الخريجني بما

حققوه مــن إنجاز ودعاهــم إىل بذل
املزيد مــن الجهد يف املرحلــة املقبلة
للمساهمة يف خدمة هذا الدين والوطن،
بعــد أن أصبحــوا مســلحني بالعلم
واملعرفة والثقافــة ونالوا هذه الدرجة
العلمية عن جدارة واســتحقاق ،مشريًا
إىل سعادته بأبنائه وبناته الطلبة الذين
حققوا آمالهم وآمال ذويهم ،معربا ً عن
شكره لكل منسوبي الجامعة ملا قدموه
من جهــود لتقديم أفضــل الخدمات
ً
ســائل الله عز وجل
التعليمية للطالب،

أن يوفقهم يف حياتهم املستقبلية.
يذكــر أن عــدد الخريجــن من
الطالب بمرحلــة البكالوريوس قد بلغ
 1696خريــج ،فيما بلغ عدد الطالبات
2858خريجــة ،واملتوقع تخرجهم من
البكالوريــوس  1742طالب ،و3805
طالبة ،ومن الدبلوم  48طالب ،واملتوقع
تخرجهم  87طالب ،ومن املاجســتري
 51طالــب و  93طالبة ،والدكتوراه 3
طالب و 4طالبــات ،بإجمايل 10387
طالب وطالبة.

صحيفة
جامعة
القصيم

أخبار الجامعة
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قبول ما يقارب من  1500طالب وطالبة من بني 13
ألف متقدم في «برامج الدراسات العليا»
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مدارات

ﺗﻌﻠﻦ

ﻋﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ
اﳌﺮﺷﺤﯿﻦ واﳌﺮﺷﺤﺎت
ﻟﻠﻘﺒﻮل اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻲﻓ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ

»ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ودﮐﺘﻮراﻩ«

ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
1440 - 1439
عبدالرحمن بن حمد الداود

أعلنت عمادة الدراسات العليا
بالجامعة عن نتائج القبول بربامج
الدراســات العليا للعام الجامعي
القــادم 1439/1440هـ ،حيث
بلغ إجمــايل عــدد املتقدمني من
الطــاب والطالبات حــوايل ثالثة
عرش ألفا ً وخمســمائة وثالثة عرش
طالبا وطالبة ،ووصل عدد الطلبات
املكتملــة التــي اســتوفت كافة
الرشوط املطلوبة حوايل تسعة آالف
وأربعمائة وخمسة وأربعون طلباً،
يتنافســون جميعهم عىل القبول
يف ثمانية عــر برنامج دكتوراه،
وثمانيــة وخمســون برنامــج
ماجستري.
وجاء اإلعالن عن أرقام الطلبات
املستوفاة للرشوط يف حضور معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن

حمــد الداود مديــر الجامعة يوم
األربعاء املوافق الثاني من شــهر
شــعبان لعام 1439هـــ ،حيث
تضمن اإلعالن إجمايل عدد الطلبات
املكتملــة واملســتوفاة للرشوط يف
برامج الدكتوراه والتي بلغت ألف
وثمانمائة وخمسة طالب ،يف حني
بلغت أعداد الطلبات املكتملة لربامج

الدغريي :حرصت
العمادة بتسهيل
عملية التسجيل
بخطوات ميسرة
املاجستري ســبعة آالف وستمائة
وأربعون طلب وتم قبول قرابة ألف
وخمسمائه طالبا ً يف هذا الربنامج.

ومن جانبــه أكــد الدكتور
محمد الدغريي عميد الدراســات
العليا بالجامعة عىل أن العمادة قد
حرصت منذ اليوم األول لفتح باب
التقديم عىل التفاعل مع الراغبني يف
االلتحاق بتلك الربامج ،وأجابت عن
كافة استفسارات طالب وطالبات
الدراســات العليا ،وأيضا اإلجابة
عن استفسارات املتقدمني للقبول
من خالل حساب العمادة يف موقع
التواصل االجتماعي "تويرت" بشأن
خطوات ومراحل التســجيل ،كما
أجابت عىل استفسارات املتقدمني
بشــأن قواعــد ورشوط القبول،
مشريًا إىل أن القائمني عىل حسابات
العمادة عىل تويــر قد أجابوا عىل
جميع تلك التساؤالت خالل أوقات
الدوام وخارجــه وذلك تفاعال مع

احتياجــات املتقدمــن عىل مدار
الساعة.
وأوضــح "الدغــري" أن
العمادة حرصت عىل ضمان سهولة
ويرس عملية التقديم والتســجيل
لاللتحاق بربامج الدراسات العليا،
وتمكني الراغبني يف التقدم لها من
إتمام عملية التســجيل عن طريق
خطوات ســهلة وميرسة للجميع،
مما أتاح الفرصة الكاملة أمام كل
هذه األعداد من الطالب والطالبات
للتســجيل وتقديم أوراق القبول
املطلوبــة ،مشــرا ً إىل أن العمادة
كانــت قــد رفعت مــن درجات
اســتعدادها وتأهبها ملواجهة أي
طارئ قد يعوق عملها أو يتســبب
يف حرمان أي من الراغبني يف التقدم
من استكمال خطوات التسجيل.

علوم وآداب عنيزة تقيم «الملتقى العلمي السابع» من أجل
تنمية مهارات البحث العلمي
استمرارا لجهود كلية العلوم
واآلداب بعنيــزة أقامــت الكلية
امللتقى العلمي الســابع ملناقشة
مشــاريع التخــرج لطالبــات
املســتوى الثامن بقســم علوم
الحاســب 39/38هـ وذلك يوم
االثنني املوافق 30/7/1439هـ
بمرسح الكلية حيــث تأتي هذه
املناقشات تشــجيعا للمبادرات
واملســاهمات يف تنميــة مهارات
البحث العلمــي للطالبات وتعد
فرصة مناســبة لعرض مشاريع
البحــوث واألفــكار اإلبداعية يف
تخصص علوم الحاســب اآليل ،
ليكون تمهيدا ملشاركة الطالبات
يف املؤتمر العلمي لطالب وطالبات
التعليم العايل الذي تنظمه وزارة
التعليم العايل وذلك بهدف اتاحة
الفرصــة ألصحــاب املواهب من
طالبــات التخصــص وابرازها
من خــال املحــاور والفعاليات
املختلفــة  ،واعــداد الطالبــات
للمشــاركة الفاعلــة يف املؤتمر
العلمي عىل مســتوى الجامعات
باململكة  ،وتعزيز املهارات البحثية
واالبداعية للطالبات وتنمية ثقافة

البحــث العلمي واالبتكار لديهن ،
واثراء الساحة االكاديمية الطالبية
بعرض ونــر النتــاج العلمي
واالبداعــي للطالبــات  ،وغرس
وتعزيــز قيم التنافــس العلمي
الرشيف والعمــل التطوعي وبناء
جســور التواصل العلمي بينهن
 ،وتعويدهن عىل حب املشــاركة
وتدريبهن عىل االلقاء والتقديم ,
وإنتاج األبحاث واألوراق املتميزة
التي يمكن نرشها يف مجالت علمية
عاملية متخصصة بمجال الحاسب
االيل .
بدأ الحفــل بتالوة آيات عطرة
من القرآن الكريم ثم النشيد الوطني
بأداء الطالبات املشاركات بامللتقى
ثم كلمة العميد أ.د .فريد عبدالعزيز
الزامل ،أثنى فيها عىل جهود قسم
علوم الحاسب ومشاركته املتميزة
يف جميع املحافل و تمنى للطالبات
التوفيــق والســداد ..يليها كلمة
رئيسة القســم أ .غدير الجربين،
وفيها أشــادت بجهود الطالبات
ومساهمتهن الفاعلة يف دفع عجلة
التقدم التقني ..وشكرت كل أستاذ
ساهم يف نرش ونقل خرباته وطاقاته

اللوحات المعروضة بالملتقى

لفائدة مرجوه
ثم افتتحت املشاريع بحضور
لجنة املناقشــة والتحكيم وعددها
( )٥مشاريع والتي هي عبارة عن
تطبيقــات حاســوبية يف مجاالت
مختلفة مثل تطبيق عرض وتنفيذ
تجارب الفيزيــاء يف كتب الفيزياء
للمراحل الثانوية  ،وتطبيق البحث
عن الفعاليــات يف منطقة محددة
وغريها من التطبيقــات الفعالة .
قامت لجنة التحكيــم بتقييم كل
مرشوع حســب بنــود ومعايري
دقيقة وعادلة ويف نهاية الحفل تم
توزيع دروع للمراكز الثالث األوىل

يف املشاريع باإلضافة اىل شهادات
شــكر وتقديــر لــكل الطالبات
املشاركات يف امللتقى
ومن هــذا املنطلــق نبارك
لطالبات قسم علوم الحاسب بكلية
العلــوم واآلداب بعنيزة حصولهن
عىل املركــز األول عىل مشــاريع
التخرج بالقســم حيث أبدعن يف
عمل تطبيق رائع عىل اآلب ســتور،
هو تطبيق لتجارب الفيزياء يقوم
بعرض فيديــو التجربة عند وضع
الكامريا عىل صفحة التجربة حيث
يهــدف إىل رفع مســتوى التعليم
بالتقنية الحديثة.

تهنئة
وليس وداع ًا
تتكرر املناســبات وتتنوع يف جامعتنــا املعطاءة جامعة
القصيم ،سواء كانت علمية أو ثقافية أو اجتماعية أو رياضية،
إال أن مناســبتنا يف هذا األســبوع تختلف عن كل املناسبات،
كونها تمثل احتفاال ً بقطف ثمار لجهود سنوات مضت وليس
لعام درايس واحد ،فكم تفخر الجامعة ومنســوبوها بتخريج
الدفعة الخامســة عرشة من أبنائها وبناتها وهم يمثلون جيالً
جديدا ً يحمل أوسمة الفخر والعز بشهاداتهم وبتخصصاتهم
ومكتسباتهم املتنوعة ،فمنهم حملة الشهادة العاملية الدكتوراه،
ومنهم حاملوا شــهادات املاجســتري ،والدبلوم ،ومعهم حملة
البكالوريوس.
ومما يزيد هذه املناســبة مكانة ويعلو شأنها ليس لدى
الخريجني فحســب بل عند كل من ينتســب إىل هذه الجامعة
الفتية هو ترشيف صاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة القصيم وسمو
نائبه صاحب الســمو امللكي األمري فهــد بن تركي بن فيصل
بن تركي بن عبدالعزيز يحفظهما الله ومشــاركتهما لنا نحن
وأبناؤنــا الخريجني الفرحة والبهجة بهذه املناســبة الغالية،
حيث تظهر مدى الرعاية األبوية الحانية عندما يشــارك األب
أبناءه ،وهو أمر ال يستغرب من سموهما اللذان نذرا نفسيهما
لخدمة دينهمــا ووطنهما ،وحرصا كل الحــرص عىل تميز
الجامعة ومخرجاتها.
إن ما أود التذكري به والتأكيد عليه يف هذا املقام وأخص به
أبنائي الخريجني هو أن إتمامكم لهذه املرحلة جاء بتوفيق من
الله ســبحانه وتعاىل ثم ما قدمته لكم جامعتكم من إمكانات
مادية وبرشية والجهد املضني الذي بذلتموه ،فستخرجون إىل
ميدان العمل لخدمة وطنكــم يف مجاالت متعددة لذا يجب أن
يستشعر كل واحد منكم هذه املسؤولية ويعلم أن األمانة التي
يحملها ليست ســهلة ،وعليه أن يحذر أصحاب الفكر الضال
ويبتعد عن األفكار واملعتقدات والجماعات املشبوهة واملتطرفة،
التي تيسء إىل دينه ووطنه وحياته العلمية والعملية.
إنني وزمالئي منسوبي الجامعة يف هذه املناسبة السعيدة
التي نقدم فيهــا التهاني والتربيكات ألبنائنــا الخريجني ال
نودعهم بل ننتظرهم يف ميدان العلم إلكمال دراســاتهم العليا
ويف ميدان العمل للمشاركة معنا يف الرقي ودفع عجلة التنمية
وتحقيق رؤيــة مملكتنا  2030وما يتطلع إليه خادم الحرمني
الرشيفني وسمو ويل عهده األمني حفظهما الله.
مدير الجامعة
ahmaldawood
aldawood2016@qu.edu.sa
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ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر

ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
أﻣﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

ﺗﺤﺘﻔﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ ﻃﻼب اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة
اﻹﺛ ــﻨﻴــﻦ  7ﺷﻌﺒﺎن 1439ﻫـ
اﻟﻤﻮاﻓﻖ  23أﺑﺮﻳﻞ 2018م

اﻟﺒﻬﻮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ  -اﻟﻤﻠﻴﺪاء

صحيفة
جامعة
القصيم
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أ.د .محمد السعوي  -وكيل جامعة القصيم
للشؤون التعليمية

أ.د .أحمد الرتكي  -وكيل الجامعة للبحث
العلمي والدراسات العليا

د .عبداهلل الغشام  -وكيل جامعة القصيم
للتخطيط والتطوي�ر والجودة

د .محمد السعوي  -وكيل الجامعة

التخري�ج

متعة التخرج وتعب
الدراسة

مرحلة مابعد التخرج؟

نأمل أن يكونوا إضافة
قيمة للوطن

احتفالية التخرج فرحة تتكرر عىل الجامعة
كل عــام  ،ولكنها ال تمــر بالخريج الجامعي
والخريجة اال م ّرة واحــدة يف العمر  ،ومن هنا
ندرك املعنى الحقيقي للبهجة والرسور والغبطة
التي تظهر عىل خريجينــا وخريجاتنا يف ذلك
اليوم املشــهود  .ومن جمال هذه املناسبة ان
دائرة افراحها وبهجتها تتجاوز الخريج نفسه
فتتســع لتشــمل والديه واخوته وسائر افراد
أرسته  .ففرحة الخريج تربز ألنها تتوج سنوات
طويلة مــن املثابرة والصــر والتحمل وربما
املعاناة بدأها يف ســن السادســة مع خطواته
األوىل للصف األول االبتدائي وانتهى بها يف هذا
اليوم مع استالمه شهادة البكالريوس  ،وفرحة
الوالدين واألهل تتجىل وهم يرون قطاف تعبهم
واهتمامهم وتربيتهــم لفلذات اكبادهم تتماثل
امام أعينهم فينسون معها كل تعب تكبدوه يف
الرتبية وكل ســهر عانوه يف املتابعة واملجاهدة
تحفيزا وتشجيعا ً .
و من املناســب للخريــج والخريجة ايّا ً
كان نوع تخصصهمــا الذي تخرجا منه  ،وأيّا ً
تكن نســبة الفرص الوظيفية التي يمكن أن
تفتح أمامهما من املناســب لهمــا هذه األيام
وهذه اللحظات أن يخصصاها إلشباع ذواتهما
بالبهجة والفرح والــرور  ،إذ الحصول عىل
الشــهادة الجامعية بحد ذاته يعترب مكتسبا ً
خريج
حياتيا ً وهدفا ً شــخصيا ً يفتخــر كل
ٍ
بتحقيقــه والوصول إليه فــا يعكر صفوها
بهموم الحصول عىل الوظيفــة او النظرة إىل
املســتقبل  ،وإن كان ذلك ال يعني اإلهمال أو
عدم املبــاالة  ،وإنما هي لحظــات عمرية لن
تتكرر واالنسان الفطن هو من يستغل مثل تلك
اللحظات االستغالل األنسب لها فيطلق لنفسه
العنان لالبتهاج والفرح الجميل ليجعلها إشعاعا ً
يبســط نور فرحته عىل نفسه وارسته وزمالئه
وسائر محبيه .
ويزداد رسوري هــذا العام باحتفايل كأب
بتخريج ابنائي التوأم زياد وعاصم يف تخصص
الهندسة الكهربائية .
وفق الله كل خريج وخريجة يف مســتقبل
أيامهــم لكل ما فيــه الخري لهــم وألرسهم
ومجتمعهم ووطنهم

يعيش املــرء يف حياته بني متعــة وكلفة ،وبقدر
حصافة املــرء ورجاحة إدراكه تكــون النتيجة لألهم
والعقبــى لألفضل ،وحني يتعايــش الطالب مع هذه
القاعدة الجميلة ويعي مداركها وأرسارها يدرك أن قانون
املتعة والتكليف يجب أن يأخذ ترتيبًا منطقيًا يقوم عىل
التفكري الناجح والتنفيذ البصري ،فالطالب الذي يجعل
املتعة هدفه وغايته يف بداية مسريته التعليمية ،وال يسمح
لنفسه أن تتحمل شيئا من الصرب عىل االستماع ،والصرب
عىل املذاكرة ،والدوام اليومي ،و مفارقة األهل واألصحاب
من أجل االختبارات ،فإن حتمية املواجهة لأللم والحزن
ســتقف أمامه يوم أن يتقدم زمالؤه نحو متعة النجاح
والفرح بالتخرج ،يف حني أنه قد اســتنفذ رصيد املتعة
خالل أيام الطلب؛ فلم يبق له سوى الحرسة عىل اإلخفاق
وما جناه من الكسل..
لكننا اليوم نفرح بشــباب واعد قــد أدرك قيمة
ذلك القانون الكبري؛ فقد آثر حياة الصرب عىل الدراســة
ومتطلباتهاوااللتزامبمواعيدمحارضاتها،ودواماملطالعة
واملذاكرة أيام الدراسة واالختبارات وقدمها عىل االنشغال
باملتعة والبعد عن الجد ،فكانت النتيجة أن انجلت الكلفة
واملشقة ،وبقيت لذة التخرج ومتعة الفرح الخالد ،الذي
ينيس بابتهاجه كل سهر عايشه الطالب أثناء دراسته،
وكل صرب فارق فيه أصحابه وأهله من أجل الخلوة مع
الكتاب ويف املعامل الدراسية ،واليوم يوم الحصاد ..يوم
الفرح..يوماملتعة..وفيهأبعثألبنائيالخريجنيهمسات
رسيعة:
األوىل :شــكر الله وحمده غاية كل مسلم ،فكونوا
شاكرين ملا اتم عليكم من فضل وما حباكم به من نعمة..
الثانية :الوالدان عاشا معكم أفراحكم وأتراحكم،
فانعموا بربهما وصلتهما ،فمهما حطت بكم الرحال فال
تنسواوصلهماوبرهماوتلمسحاجاتهما..
الثالثة :أنتم فخر لوطنكم ومجتمعكم؛ فكونوا خري
سفري له ..فاعرفوا فضل وطنكم عليكم؛ حيث قدم لكم
الكثري،فحاجتهلعطائكمووفائكمكبري..
الرابعة :الجامعة بكل أطيافها ومنسوبيها عملت يف
خدمتكم فالتنسوا فضلها ،وأبقوا جسور التواصل بينكم
وبينها ممتدا ،واحفظوا العهد ألســاتذتكم ،فإن حسن
العهد من اإليمان..
الخامســة :إياكم أن تكون الجامعة هي املحطة
األخرية لتواصلكم املعريف ،فاستمروا يف النهل من معني
الحياةوعلومهاوآدابها.
اسأل الله لكم دام الفرح والتوفيق يف حياتكم العلمية.

عزيــزي الخريج ,حينمــا تخرج من
قاعة آخر اختبــار يف مرحلتك الجامعية,
فسوف يبادرك سؤال تلقائي ملخصه :ماذا
ســأفعل بعد انتهاء الدراســة الجامعية؟
وكيف أبحث عن وظيفة مناســبة؟ وربما
أن شعورا من التشاؤم واإلحباط يتسلل إىل
نفســك فيوهنك ويسلمك إىل األرض فتقعد
مع القاعدين.
وإنه لخطأ -لو تعلمون جســيم -أن
تكون مرحلة مــا بعد التخرج مشــوبة
بالوهن أو عرضة للســلبية لعدم الحصول
عىل وظيفــة جاهزة من أول يــوم تلبي
رغبتك وتسد حاجتك.
فكر خارج لتلج باب الخيارات املتعددة
وتســتمع إىل صوت يلح عليك بأفكار غري
مألوفة تتسم باملخاطرةويكتنفها يف بداية
الطريق الخوف والقلق.
ولكن انطلــق معها وســجلها وفكر
فيها فأنت تملك يف هــذه املرحلة العمرية
قدرة كافية مــن االختيــار الصحيح .ال
تجعل حصولك عىل الوظيفة الحكومية هو
هدفك املنشــود وغايتك الكبرية ,فإن ذلك
جناية عىل الطموح وتكبيل لإلبداع .وطننا
املعطاء يزخر بالفرص الوظيفية واألعمال
الرائدة املثمرة.
وإن أحد محاور رؤية اململكة 2030
هو فتح آفاق اإلعمال الحــرة واملبادرات
الصغرية واملتوســطة التي تناسب شباب
الوطن .وحينما تجد فكرة لعمل أو مبادرة
ّ
فــإن أفضل األوقات لتبدأ
تالئم تخصصك
ً
يف تنفيذها هو عقــب التخرج مبارشة من
الجامعة.
والخطــوة األوىل هي دراســة فكرة
املرشوع بعمق واستشــارة أهــل الرأي
والتجربــة .فإذا عزمت فتــوكل عىل الله.
واستمر يف تطوير ذاتك يف مجال وظيفتك
وتحسني قدراتك دون توقف .ال تبخل عىل
نفســك يف حضور الــدروات التخصصية
وورش العمــل وحلقــات النقاش وقراءة
الكتب مجال العمل الذي بدأته واسأل الله
دائما التوفيق والسداد.

قــال الدكتور عبد الله بن عيل الغشــام
وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة
أن حفــات تخريج الطــاب والطالبات من
املناسبات املهمة يف الجامعة خاصة بحضور
ورعاية مــن صاحب الســمو امللكي األمري
فيصل بن مشعل بن عبد العزيز أمري منطقة
القصيم.
ومــن جانبــه بــن دور الجامعــة
ومســؤوليتها تجاه الوطــن واملجتمع بدفع
أفواج من الخريجني إىل مواقع العمل واإلنتاج
واملشاركة ودورها يف بناء ذلك الوطن وتقديم
جيل يساهم يف نور مرشق -بإذن الله -يف ظل
رؤية اململكة  2030وأن الجامعة تقدم خدمة
للمنطقة يف كافة محافظاتها ويف تخصصات
علمية مختلفة مرتجمة ألدوارها يف بناء ذلك
املجتمع إضافة إىل الربامج التدريبية املختلفة
والحمالت التثقيفيــة والتوعية واملحارضات
والندوات .
وبارك يف نهاية حديثــة ألبنائه الطالب
وآلبائه وأمهاتهم وأرسهم هذا التخرج ،الذي
يُعد بداية ملســرة حافة باإلبــداع والتميز
وانطالقة ملواصلة املزيد من النجاحات وذلك
خدمتا ً لدينهم ومليكهــم ووطنهم بمختلف
تخصصاتهم ،دعيا ً الله أن يوفقهم يف مجال
عملهم مؤمــاً أن يكونوا إضافة قيمة للوطن
واملجتمع فضل قيــادة ودعم حكومة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
وســمو ويل عهده األمري محمد بن سلمان –
حفظهم الله.-
وأضاف أن الرعاية الكريمة من ســمو
أمري منطقة القصيم األمري الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز تجسد مدى
الرتابط بني ســموه وأبنائه الطالب ،ودعمه
للمسرية العلمية يف املنطقة وما تلقاه الجامعة
من اهتمام ومتابعة شــخصية من ســموه
وسمو نائبه ومتابعة من معايل مدير الجامعة
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود ,
مؤكدا ً أن الجامعة عملت عىل تســليح طالبها
بأدوات العلــم واملعرفة ،وحرصت أن يكونوا
قوة فاعلة ومؤثرة يف املجتمع وليســاهموا يف
إكمال مسرية البناء والتنمية.
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في يوم التخرج يفرح المسؤول كما يفرح الطالب
وهو يرى مخرجات هذه الجامعة أمام ناظريه متقدمة إلى
أهدافها العلمية والعملية.
وي�بعث مشاعر الفخر وهو يرى ما يزيد عن  10آالف خري�ج وخري�جة
يخطون خطواتهم في ممر التخرج يرفعون شعار الجامعة

جيل واعد
لمستقبل مبهر
د .عبدالرحمن بن حسني الوزان  -وكيل أمارة منطقة القصيم

طالب جامعة القصيم مصدر
فخر واعتزاز
أ .محمد المجالد « -مدير مطار األمري نايف الدولي ومطارات الوسطى»

يســعدنا ويرشفنا أن نشارك
هذه الجامعة الكبــرة التي تعترب
مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء منطقة
القصيم ،يف يــوم احتفالها بتخريج
دفعــة جديدة من طالبهــا بعد أن
حصلوا عــى كل الرعاية واالهتمام،
أثناء سنوات دراستهم بتلك الجامعة
الغــراء التي وفرت لهــم أحدث ما
وصلت إليــه التقنيــات يف طرق
التدريس وبرامج العملية التعليمية،
يف ظل حرص معايل مدير الجامعة
األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد
الداود ووكالء الجامعة وقياداتها عىل
أهمية أن يتصف خريجوها باألخالق
الحميدة بقدر تميـــزهم العلمي،
ليشكلوا إضافة لسوق العمل باململكة
العربيةالسعودية.
كما يســعدنا أن نعرب ألبنائنا
الطالب ونحن نشاركهم فرحتهم عن
امتناننا وفخرنا بتخرجهم ،وسعادتنا
بتمكنهــم من تحقيــق أحالمهم

وطموحاتهم ،ألنهم شــباب اليوم
وأمل الغد الذين سينهضون باألمة،
وسبيلهم يف ذلك واإليمان واإلخالص
واالجتهاد والعمــل والحرص عىل
طاعة الله ورسوله ،وامتالك وسائل
العلم واملعرفة ،واالستمرار يف تحسني
وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وعدم
االكتفاء بما حصلــوه من علوم يف
الجامعة ،وأن يبحثــوا عن أفضل
السبل لالرتقاء بمعارفهم ،وتكوين
الخربات العملية والتدريبية.
ويجــب أن يــدرك أبناؤنا من
الخريجني والخريجات أنهم مقبلون
عىل تحمــل مســؤولية النهوض
واالرتقاء بهذا الوطن الغايل مع باقي
أبنائه املخلصــن األوفياء ،ويجب
أن يدركــوا أن تفوقهم الدرايس هو
أول مراحــل التفوق ،وأن التفوق يف
املراحل األخرى يحتاج إىل بذل الجهد
والعرق واملثابرة للوصول لألهداف
الشخصية والوطنية التي يسعى لها

جميع أبناء هذا الوطن األوفياء ،الذين
وضعوا نصب أعينهم رسالة سامية،
أال وهي العطاء للوطن ،وهذا العطاء
يعني االســتمرار يف تحسني الذات
والبحث والدراسة والتواصل ،لتحقيق
أهداف الوطن ورؤيته.
ويف الختــام نكــرر التهنئة
والتربيــكات ألبنائنــا الخريجني
والخريجات بتحقيــق هذا اإلنجاز
العظيم ،داعني الله تعاىل أن يوفقهم
ملواصلة طريق العلم والعمل ،سائلني
الله عز وجل أن ينفع بهم وأن يوفقهم
يف حياتهــم العلميــة واملهنية وأن
يجعلهم ذخ ًرا لهذا الوطن وعونا ً له
يف املستقبل القريب ،كما نكرر الشكر
ملعايل مديــر الجامعة الذي يحرص
دائما عىل تميز هذه الجامعة وتفردها
بما تقدمه من خدمات وبرامج تصب
يف مصلحــة منطقة القصيم بصفة
خاصة ويف مصلحة مملكتنا الغالية
بصفة عامة.

هاهو يوم من أيام الوطن،
نســعد فيه جميعــا ً بتخريج
الدفعــة الخامســة عرشة من
طالب جامعــة القصيم  ،دفعة
من جنــود العزيمــة واألمل ،
بناة املســتقبل  ،حيث التطلع
ملستقبل واعد يبنيه جيل شاب
واعد ،مخلص لوطنه مساهم يف
ســبيل رفعته وتقدمه  ..الشك
أن تخريج كوكبة مــن أبنائنا
لهو مناسبة نسعد بها ونفاخر،
بعد أن نهلوا من العلم واملعرفة
وطــوروا قدراتهــم العلمية
واملعرفية.
إن إعــداد الكوادر البرشية
املؤهلة مسؤولية عظيمة ،حيث
أن بنــاء العقول ليــس باألمر
اليســر ،بل هو عملية معقدة
ال يتقنهــا إال املجتهدون ممن
قدر لهــم أن يكونوا يف مقدمة
الصــف  ،وعىل رأس الهرم  .يف
بهذه املناسبة الســعيدة نرفع
جزيل الشكر والعرفان إىل مقام
سيدي خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبــد العزيز
آل سعود  ،وســمو سيدي ويل
عهــده األمني صاحب الســمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان
بن عبدالعزيــز  -أيدهما الله -

طالب جامعة القصيم مصدر
فخر واعتزاز

الشباب مستقبل الوطن

اللواء .فهد بن حسن السلطان  -محافظ رياض الخرباء

م .صالح بن عبدالعزي�ز الخليفة محافظ البكريية

للشباب أهمية كبرية يف بناء
األوطان ورفعتها ،والنهوض بها
فهم يملكون الهمة التي تساعدهم
يف القيام بأعمال كثرية وعظيمة يف
املجتمع.
و لتحقيق الرخاء يف البلدان
يجــب أن نســتثمر الشــباب
بطاقاتهــم وعقولهم يف تمكينهم
وتعليمهم ألنهم هم مستقبل هذا
الوطن وهم من سريســم مالمح
املستقبل يف بالدنا للجيل الجديد.
واليوم تحتفل جامعة القصيم
كعادتها يف كل عام بتخرج كوكبة
من أبناء هذا الوطن الغايل ليكونوا
سواعده محملني بطموحات وهمم

عالية ليخدموا وطنهم يف مختلف
املجاالت.
إن رؤية مملكتنا بقيادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز وســمو ويل عهده
األمني صاحب السمو امللكي األمري
محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز
ـ حفظهمــا اللــه  -تكمن يف
األخذ بأيدي شــبابنا وإعطائهم
فرصة ملمارسة مواهبهم ليخدموا
وطنهم.
كما إن هذه األرض الطاهرة
والجميلة تحتاج هؤالء الشباب لكي
تصبح أرضــا ً أكثر إرشاقا ،فكلما
ازداد عدد الشباب الطموحني كلما

عىل دعمهم السخي واهتمامهم
باملســرة التعليميــة باململكة،
كما نعرب عن شــكرنا وتقديرنا
لصاحب الســمو امللكي األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم وســمو نائبه
عىل دعمهم ومتابعتهم الحثيثة
لكافة برامج ومناشــط جامعة
القصيم العلميــة واملجتمعية،
كما نشكر معايل مدير الجامعة
الدكتور عبدالرحمن الداود قائد
هذا الرصح الشــامخ  ،وكل من
كان لــه دور يف خدمــة طالب
الجامعة وتنشــئتهم التنشــئة
السليمة من أســاتذة وإداريني
فلوال تضافــر جهود الجميع ملا
ّ
تحقق هذا النجاح ألبنائنا.
أبنائــي الخريجــن يقول
ســيدي صاحب الســمو امللكي
األمــر محمــد بن ســلمان يف
افتتاحية رؤية اململكة 2030م:
(يف بالدنا ثروات سخية ..ولكن
أهم من هذا كلــه ثروتنا األوىل
التي ال تعادلها ثروة مهما بلغت،
شعب طموح معظمه من الشباب،
هو فخر بالدنا وضمان مستقبلنا
بعون الله تعــاىل ،وال ننىس أنه
بسواعد أبنائها قامت هذه الدولة

يف ظروف بالغة الصعوبة عندما
وحدهــا امللــك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن آل سعود طيب الله
ثراه وبســواعد أبنائه سيفاجئ
هذا الوطن العالــم من جديد )
فأنتم مســتقبل الوطــن ،الذي
يعول عليكم يف اإلسهام بنهضته
والرقــي فيــه واســتثمار ما
تعلمتموه كل بمجال تخصصه.
أيهــا الناجحــون لقــد
انتقلتم من مرحلــة تلقي العلم
والتســلح بالثقافــة إىل ميادين
العمل والبذل ،فاألمم والشعوب
إنما ترتقي بعوالــم التغري التي
تنسجم مع متطلبات الزمن.
إن دوركم يف املجتمع ال يغفله
أحد ،هذا الدور الذي ينطلق من
حسن الخلق واملعايشة الواقعية
للمجتمع أســوة بأجدادكم من
الذيــن ســاهموا يف نهضة هذه
البالد املباركة .ويف الختام أبارك
للخريجني وأهنئهم عىل ما بذلوه
من جهد ومثابرة تكللت بحصاد
فرحة التخرج  ،كما أهنئ أهليهم
عىل حرصهــم ودعمهم ألبنائهم
حتــى تمكنوا مــن اجتياز هذه
املرحلة الهامــة  ،هنيئا ً للجميع
هذا النجاح وإىل مستقبل زاهر
بإذن الله وتوفيقه.

زاد سقف الطموح واملستقبل لهذا
الوطن يف النمو الرسيع يف االقتصاد
والتنمية ،ونســتطيع القول أنه ال
نجاح لوطن دون ســواعد شبابه
الذين يعتربون اللبنة األساسية له.
ختاماً ..تهانينا القلبية ألبناءنا
الطالب ممــن تخرجوا خالل هذا
العام من جامعة القصيم التي تعد
نرباسا ً ورساجا ً مضيئا ً ألبناء هذه
املنطقة بدعم من أمرينا املحبوب
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود أمري املنطقة ،وبجهود
ملموسة من معايل مدير الجامعة
وجميع زمالئه العاملني ..وكل عام
ووطننا بألف خري.

ســتتوج جامعــة القصيم
أكثر  10األلف طالبا ً يف عرسها
السنوي حفل التخرج ليسهمو
يف بنــاء لبنــات الوطن ودعم
التطــور و التقــدم العلمي و
املعــريف  ،و إن هذه املناســبة
األكاديميــة ستشــهد رعاية
الرجــل األكاديمي الداعم األول
لشــباب و املهتم فيها صاحب
الســمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن ســعود
حفظه الله -و جامعة القصيمتؤكد مقولة ســموه الشــهرية
بأنهــا "جامعــات يف جامعة"
حيث يقــوم معــايل مديرها

األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الــداود بجهود كبرية
وملومســه لتطويــر الجامعة
لتكــون يف مصــاف جامعات
العالم املتقدمة  ،ولشباب دورا ً
كبري يف تحقيق تطلعات الوطن
وفق الرؤيــة الطموحة 2030
 ،وتأتي هــذه اللحظة الغامرة
بالســعادة بجهود وتوصيات
أعضاء هيئة التدريس األفاضل
و جهــود املعلمني عىل مدى 12
عاما ً فهنيئا ً ألبناءنا الطالب عىل
هذا اليوم وهي بداية اإلنطالقة
نحو مستقبل مرشق حيث تويل
قيادة هذا البالد وعىل رأســهم

خادم الحرميني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز وسمو
ويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان
حفظهم اللــه  -اهتمام كبريبالتعليــم وتخصص  27%من
ميزانيتها يف هذا املجال من أجل
التقدم والتطــور حيث التتقدم
األمم إال بالتعليم .
وتشــهد الجامعة انتشارا ً
واسعا ً يف كلياتها وتخصصاتها
العلميــة واألدبيــة والصحية
والتي ســتعود بالنفع عىل أبناء
وبنات املنطقة بشــكل خاص
واململكة بشكل عام .
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جنود العزيمة
واألمل
أ .محمد بن عبداهلل العساف  -محافظ الرس

ابنائي الخريجــن إنه يو ٌم
الوطن ،نحتفــ ُل فيهِ
من أيــا ِم
ِ
بتخريج دفعةٍ من جنو ِد العزيمةِ
ِ
ُ
حيث
واألمــل ،بُنا ِة املســتقبل،
ِ
ملســتقبل واعــدٍ؛ يبنيهِ
ا َلتط ُّل ُع
ٍ
جي ٌل شابٌ واعدٌ ،غدًا تبدأ مسرية
العمل والعطاء لتتحقق األهداف
والتطلعــات املرجــوة لخدمة
دينكــم ووطنكــم وإن الدولة
سخرت كل اإلمكانات ويرست كل
الســبل لتنهلوا من العلم يف أرقى
الجامعات  ،فعليكم أن تحرصوا

طالبنا أنتم فخرنا
م .محمد بن مبارك المجلي أمني منطقة القصيم

عىل استغالل أوقاتكم يف االستزادة
من مناهــل العلــم واملعرفة يف
شــتى املجاالت ،وااللتزام بقيمنا
اإلســامية الســمحة ،فأنتــم
االســتثمار الحقيقي للمستقبل
والنهــوض بــه من خــال ما
اكتســبتم ،لتحقيق رؤية الوطن
الطموحــة 2030م ،وأرجوا ان
تســتمرون بحصــد العديد من
الشــهادات التي ستعود بالنفعل
عىل أنفسكم وبالدكم ،ودفع عجلة
التنمية ،ومواكبة التطور العلمي

واالقتصــادي ،وأقدم الشــكر
والتقدير لصاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
سعود بن عبدالعزيز ومعايل مدير
جامعة القصيم األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمــد الداود ملا
ظل القياد ِة الرشيد ِة
يقدمونه يف ِ
لخاد ِم الحرمــن الرشيفني امللكِ
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود
–يحفظه الله– وسمو ويل عهد ِه
األمني األمري محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز .

طلبة جامعة القصيم ..
طموح المستقبل

تسعد أمانة منطقة القصيم
و يفخر أهلها و يفــرح أبناءها
و بناتهــا يف عــرس جامعــة
القصيــم الخامس عرش بتخريج
دفعة جديدة مــن طلبتها ذكورا ً
و إناثــا ً يف هــذا العــام الحايل
2018م1439/هـــ وذلك أمام
ناظري ســمو أمرينــا املحبوب
صاحب الســمو األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبد العزيــز يحفظه الله و أولياء
أمور الطلبة و مــا ذاك إال ثمرة
للجهود الكبرية و املستمرة الذي
بذلهــا العاملــون بالجامعة من
أكاديميني و إداريني تحت قيادة
معايل مدير الجامعة الدكتور عبد

بوركتم
يا سواعد الوطن

أ .عبدالرحمن بن إبراهيم السليم محافظ عنيزة

تزف منطقة القصيم أكثر
من  10اآلف شــابا ً و شــابة
متســلحني بالعلــم واملعرفة
لخدمــة دينهــم ومليكهم و
وطنهــم املعطاء نحــو رؤية
اململكــة الطموحة  ،ويســعد
الجميع يف حفل زفاف املنطقة
لطلبتهــا بحضــور أمريهــا
"األكاديمي" صاحب الســمو
امللكي األمــر الدكتور فيصل
بن مشــعل بن سعود -حفظه
اللــه -الداعم األول للشــباب
و املهتم فيهم وســعيه الدائم
للبحــث لهم عــن الوظائف
واالســتمرار يف التوطني حتى
أصبحت منطقتنــا هي األوىل
يف هذا املجال  ،وملعايل مديرها
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود جهود ملموسة

يف دعــم ومتابعــة كل ما من
شــأنه اإلرتقــاء بالتعليــم
والتطويــر املســتمر لتوفري
أفضــل اإلمكانيــات لطالب
وأعضــاء هيئــة التدريــس
باإلضافة إىل احتضان الجامعة
للمجتمــع وهذا ما جســدته
من خالل فعالياتها املســتمرة
و مؤتمراتهــا املتميزه لتقود
رآية الحــراك العلمي باملنطقة
 ..وألبناءنا الطالب مســتقبل
زاهر يف ظل حــرص حكومة
خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز و سمو
ويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن سلمان
حفظهم الله -عىل الشــبابوالذيــن يمثلــون  70%من
ســكان اململكة وهم املستقبل

طالبنا صناع
المستقبل
أ .محمد سليمان الفري�ح
مدير تعليم عنيزة

الرحمن الــداوود وفقه الله تلبية
و تنفيذا ً لتوجيهــات و تطلعات
قادة البالد املباركة سيدي خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبد العزيز آل ســعود وويل
عهده األمني سمو األمري محمد بن
ســلمان بن عبد العزيز آل سعود
يحفظهمــا الله تعــاىل يف رؤيته
الطموحــة رؤية عــام 2030-
2020م هذا الحصاد و النتاج يف
هذا العام والذي بلغ أكثر من 10
آالف طالبــا ً و طالبة وبكل تأكيد
ســينعكس أثره عىل سوق العمل
و قيام شباب و شابات الوطن يف
خدمة البالد والعباد.
ال شك أن مخرجات الجامعة

السابقة و الحالية و الالحقة لها
دور كبري يف قيــادة دفة و تنمية
البلد لذلك أقتنص الفرصة ألبارك
ألبنائــي الطلبة ذكــورا ً و إناثا ً
تخرجهم ويف نفــس الوقت أحث
زمالئهم يف بذل الجهد و الحرص
عىل التحصيل العلمي واالستفادة
من هذه اإلمكانــات التي هيأتها
حكومتنا الرشيدة يف هذا الرصح
العلمي الكبري جامعة القصيم كما
أزف أطيــب التربيكات و التهنئة
ألولياء أمــور الطلبــة حصول
أبناءهم عىل شهادة التخرج سائالً
املوىل عز وجل أن يبارك يف الجهود
وأن يحفظ لنا أمننا ووالة أمرنا و
مقدساتنا أنه عىل كل يشء قدير .

إلســتكمال لبنات هذا الوطن
يف ظل املشــاريع العاملية التي
تقام يف جميــع مناطق اململكة
ويف شــتى املجاالت  ..ويف يوم
األثنني املوافق  7من شــعبان
سيسجل تاريخ الرشف الدفعة
الخامســة عــرة مــن هذه
الجامعة الفتية متمنيا ً للطالب
و الطالبات املســاهمة يف دفع
عجلة التنمية وخدمة بالدهم.
مشريًا إىل سعادته بأبنائه
وبناته الطلبــة الذين حققوا
أمالهم وآمــال ذويهم ،معربا ً
عن شــكره لجميع منسوبي
الجامعة ملــا قدموه من جهود
لتقديــم أفضــل الخدمــات
التعليمية للطالب .ســائال الله
عز وجــل أن يوفق الخريجني
يف حياتهم املستقبلية.

كنت طالبــا ً يف جامعة القصيم
بتخصص االقتصاد وكانت حينها
كانت فرعا ً لجامعة امللك ســعود،
ثم عدت إليها بتخصص ماجستري
إدارة األعمال ،ويف كال الحالتني كنت
وال أزال أشــعر بالفخر واالعتزاز
باالنتماء إليها ،كان طموح القائمني
عىل قســم االقتصاد يف ذلك الوقت
كبريا ً لتخريج طالب يملكون املعرفة
الالزمة ألحد أهم العلوم االجتماعية.
حينما درســت فيه مــع مجموعة
مــن الزمالء أكملنــا النصاب ليتم
افتتاح القســم الذي كان مغلقاً ،ثم
عدت إليها وهي تحمل اسم جامعة
القصيم ألشــارك مع قلة قليلة من
الزمالء والزميــات يف أول دفعة

ملاجستري إدارة األعمال  MBAبكلية
االقتصاد واإلدارة بعــد أن وفرنا
املتطلبات الالزمة لنســهم معا ً يف
صنع هوية  MBAبجامعة القصيم
حسب ما كان يكرره علينا القائمون
عىل الربنامج وقتها وعىل رأســهم
سعادة د .أحمد الشميمري.
تلك األيام واللحظات ال تنىس،
وانتمائــي لجامعة القصيم ال يزال
مغروسا ً يف داخيل ،وهو ما سيحدث
مع كل أو معظــم خريجي جامعة
القصيم لهذا العام ١٤٣٩هـ والذين
يقارب عددهــم  ١٠آالف خريج و
خريجة ،سيشــكلون أحد عنارص
هوية جامعتي الغالية وجامعة أهل
القصيم والوطن جميعــاً ،والتي

يسعى قائدها معايل د.عبدالرحمن
الــداوود إىل تعزيــز صورتهــا
اإليجابية وتطوير عملها يف شــتى
املجاالت وهو ما أملســه شخصيا ً
من خالل التعــاون والتواصل بني
الجامعة والهيئة العامة للســياحة
والرتاث الوطني.
دعواتــي الخالصــة لــكل
الخريجــن والخريجات بالتوفيق
فهم سواعد الوطن ولبنات أساسية
يف بنائه ،وأقول لهــم جميعا ً ألف
مربوك ،وستذكرون هذه املناسبة إن
شاء الله مستقبالً مع ابتسامةٍ لكل
اللحظات الجميلــة والصعبة التي
مرت بكم يف أروقــة الجامعة فهي
جزء كبري من حياتكم.

لقد انترش العلــم والتعلم يف
هذه األزمنة بفضــل الله تعاىل،
انتشارا ً واسعا ً يف أغلب البلدان ويف
بالدنا أيضا ،وقد تعددت املدارس
واملعاهــد والجامعــات وكليات
الرتبيــة ،ويقوم عــى التدريس
فيها أســاتذة ومعلمــون وأطر
تربوية وإدارية أفاضل يُد ِّرسون
مختلف التخصصات العلمية ،عىل
مناهج تتوافق مع ديننا اإلسالمي
الحنيف.
وتعــ ّد املؤسســة التعليمية

املكان الذي يقــي فيها الطالب
ســاعات طويلة  ،وهي الحاضنة
التعليميّــة والرتبويّة التي يتعلم
منهــا الكثري ،وخالل ســنوات
التعلم تُصقل شــخصيّة الطالب
وتنمو مواهبه ،كما تمنح الطالب
فرصة للتعرف عــى األصدقاء،
والتأثر بنمــاذج جيدة يف الحياة
 ،لــذا يجب عىل الطلبــة التحيل
بااللتزامــات األخالقيّــة تجاه
املؤسســة التعليمية ،فقد وفرت
حكومة هــذه البــاد بداية من

املؤسس رحمه الله وتوارث هذا
االهتمام أبناؤه من بعده وصوال
لقائدنا خــادم الحرمني الرشفني
حفظه الله وأيــده بتأييده توفري
البيئة الرتبوية وبرنامج للنشاط
غري الصفي ليؤســس بذلك جيالً
متكامل الشخصية إسالمي الهوية
وســعودي االنتماء يحافظ عىل
املكتسبات وتتوافر فيه الجوانب
األخالقيــة واملهنيــة ويحرتم
العلم ويعشــق التقنية  .استجابة
للتطلعات وتنفيذا ً لسياسة التعليم

يف اململكة التي تشدد عىل رضورة
مواكبة التطور العلمي والتقني.
أبنائي الطــاب والطالبات
يا بناة املستقبل إن بدوركم مهم
يف هذه البالد .أنتم أمل املســتقبل
تعدون أنفســكم لقيــادة هذا
املجتمع والحفــاظ عىل موروثه
االجتماعــي والدينــي والثقايف
وتطويره ليأخذ دوره الالئق به
يف هذا العالم بالعلم والتمســك
بالعقيدة اإلســامية والبعد عن
التطرف والغلو.

أ .إبراهيم المشيقح مدير عام هيئة السياحة والرتاث الوطني بالقصيم
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وي�ؤكدون :
هذا اليوم السعيد بداية
اإلنطالقة نحو مستقبل
مشرق للنهوض بتنمية
الوطن

مصابيح
على
درب الحياة
أ .تركي بن عبدالرحمن المانع مدير فرع وزارة العمل والتنمية
االجتماعيةبمنطقة القصيم

ها قد انطوت صفحة من
صفحات الحياة ،صفحة كان
فيها الجــد واالجتهاد رفيقا ً
عــى الدوام ،لحظــة ودعتم
بها الدراســة والتعب وجاء
وقت الحصاد ،حصــادٍ فيه
ثمار اجتهادكم ،مودّعني فيها
هذا الــرح العظيم  جامعة
القصيــم ،رافعــن فيهــا
قبعــات االحــرام للدكاترة
والدكتورات ،فهنيئا ً لكم هذا
التميز وهذا النجاح.
ٌ
هــدف قد
هــذا النجاح
تحقق ،وهــا أنتم يف تح ٍّد مع
ٍ
هدف جديــد ،كيف يمكن أن
نخــدم هذا الوطــن الغايل؟
وكيف يمكن أن نقطف ثمار
ما تعلمناه؟ وكيف يمكن أن
نبدع يف عملنــا ونثبت للعالم
أن اململكة العربية السعودية
لديها من الكــوادر البرشية
والوطنية ما يجعلها تستغني
عــن اســتقطاب الكــوادر
البرشية األجنبية.
سوق العمل كبري ونثق يف
شبابنا وشــاباتنا ونعي أنهم
مميزون ومثابرون وجديرون
بــأن يبدعــوا يف أعمالهــم
ووظائفهم ،هناك عصاميون

من شبابنا وشاباتنا قد تميزوا
وأصبحوا مــن الرياديني يف
القطــاع الخــاص ،وهناك
مــن تميز أيضــا يف القطاع
العام ،يجــب أن ال نقف عن
تطوير ذاتنا ،ونسعى بشتى
الطرق للبحث عــن الوظيفة
املناســبة لنــا ونبتعــد عن
بعــض العبــارات املحطمة
واالعتقــادات الخاطئة حول
العمل بالقطاع الخاص.
إن حكومة ســيدي خادم
الحرمــن الرشيفــن امللك
سلمان بن عبدالعزيز  عملت
عىل دعــم فــرص القطاع
الخــاص ليســهم يف تطوير
االقتصاد الوطني ،فحســب،
بل دعمت ووضعت االمتيازات
والتسهيالت يف ســبيل حث
القطاع الخاص الســتحداث
الوظائف وإحــال الكوادر
الوطنية باملوارد األجنبية.
أنتــم رشكاء يف التنمية،
وأنتــم جزء من نســيج هذا
الوطــن الــذي قــدم لكم
الكثري وينتظــر منكم كذلك
الكثــر ،فعليكم واجب تجاه
وطنكم الغايل أدام الله علينا
نعمة األمن واألمان.

كوكبة الجامعة ..
الوطن بانتظاركم
أ .مطلق بن دغيم الخمعلي

اللواء .محمد عواض الجعيد  -قائد الحرس الوطني بمنطقة القصيم

ســعدنا وترشفنا بمشاركة
أبنائنــا الخريجــن فرحتهم
بهــذا اليوم الــذي تحتفي فيه
جامعة القصيم بتخريج الدفعة
الخامســة عــر مــن طالبها
وطالباتها الذين يمثلون كوكبة
متميزة يف مختلف التخصصات
العلميــة لخدمة هــذا الوطن
العزيز ،واملشــاركة يف تنميته،
وهذه الرعاية من صاحب السمو
امللكي األمري الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

أمــر املنطقــة ومشــاركته
الخريجني فرحتهم ،تجسد مدى
اهتمام قيادتنا الرشيدة -وفقها
الله -بالعلــم وعنايتها الفائقة
بالتعليم.
وهذه املناسبة التي يعيش
فيها الطالب لحظة إنهاء دراسته
يف الجامعــة وتخرجــه منها،
لينطلــق إىل أفــاق التعلم هي
لحظات تملؤها مشاعر الفرحة،
كما أطلب من أبنائي الخريجني
جميعا ً مواصلة الدراسة وزيادة

املعرفة ،لتحقيــق رؤية اململكة
2030م ،ألن الوطن بانتظارهم
لبناء مستقبلة .
كما أننــا نفخر يف منطقة
القصيــم بمثل هــذه الجامعة
التي تنوعــت منجزاتها العلمية
والبحثية لخدمة املجتمع ومنهل
للثقافة العامــة وداعمة للتنمية
لبناء مجتمع طموح وراقي
داعيا اللــه للجميع التوفيق
والســداد خدمتا ً للدين واملليك
والوطن.

مستقبلكم زاهر
يا أبناء الوطن
م .سلمان الصوينع  -مدير اإلدارة العامة لشؤون الزراعية بمنطقة القصيم

مســتقبل زاهر وســعادة
غامره ســتصحب  9آالف طالبا ً
من جامعة القصيم برعاية كريمة
من داعــم الشــباب و قائدهم
وداعمهم صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن سعود آل سعود أمري منطقة
القصيــم وســمو نائبه صاحب
السمو امللكي األمري فهد بن تركي
آل سعود والذين يولون الشباب
إهتماما ً كبــرا ً للطالب لرقيهم
بالعلــم واملعرفة كــون األمم

التتقدم إال بذلك  ،وملعايل مديرها
األســتاذ الدكتــور عبدالرحمن
بن حمد الــداود جهود واضحة
يف اإلهتمام بالشــباب وتوعيتهم
وتمهيد الطريق لهم لدفع عجلة
تنمية هــذا الوطــن وتحقيق
مصالحه  ،حيــث أنهم نور هذه
البالد ومستقبله وبهم ستتحقق
طموحــات وتطلعــات رؤيتنا
 2030يف مرحلة إيقاف االعتماد
عىل النفــط و تعزيــز التنمية
املستدامه والرتكيز عىل الجوانب

املهمة التنمويــة و اإلقتصادية
و الخرييــة و الرتفهية وتوطني
القطاعات املهمــة لتوفري فرص
العمــل  ،و ســتتوج القصيم يف
يوم األثنني  9من شعبان دفعتها
الخامســة عرش بعد أيام ممتعة
وشاقه دامت ألربعة أعوام وعاش
قبلهــا  12عام مابــن املراحل
التعليمية ســتكون هي األجمال
يف أوقات الحيــاة ختاما ً أتمنى
لكم التوفيق و السداد وأن تنفعو
بالدكم و وطنكم .

جامعة القصيم ...صدق
في القول وإخالص في
العمل
أ .محمد بن صالح المذن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم

سعدنا يف منطقة القصيم ونحن
نرى تقديم الدفعة الخامسة عرش من
أبنائنا الخريجني من جامعة القصيم
إىل ســوق العمل بعد أن اكتســبوا
املهاراتالعلمية
والصحية ،والفنية والهندسية،
ً
بسمعة طيبة
حيث عٌ رفت الجامعة
الهتمامهــا بالطالــب ،ومتابعته،
فالعمل واإلخــاص ديدن العاملني
فيها ألنهم يؤمنون أن محور العملية
التعليمية هــو الطالب فلم يدخروا

جهدا ً يف دفع الطلبــة نحو التميز،
واالقتدار لبناء جيل يحمل عىل عاتقه
مستقبل األمة ويسعى لتحقيق رؤية
اململكة التي وُضعت ألجله .2030
وتلك الجهود واإلنجازات التي
تتســابق تأتي بدعم قائدها وداعم
مسريتها معايل مدير الجامعة األستاذ
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود،
الذي يسعى جاهدا ً لتحقيق رسالتها
املنوطة بها ،حيث أن الجامعة أثبتت
وجودهــا ،وأصبحت علمً ــا بار ًزا

وواضحً ا يف مســرتها التعليميّة يف
اململكة،بدعــم وتوجيهات حكومة
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز ،وســمو ويل العهد
األمري محمد بن ســلمان  -حفظهم
الله،-وســمو امري املنطقة صاحب
السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود بن
عبدالعزيز والذين أو ّلوا التعليم
قد ًرا كبريًا مــن العناية واالهتمام،
وح ً
ظا واف ًرا من الرعاية والدعم.

مدير عام الشؤون الصحية
منطقة القصيم

الشباب..
سواعد الوطن
نحتفل ،عاما بعد عام ،بتخريج
دفعات جديدة من ســواعد الوطن
وهم أبناؤه الذين ســيكونون جزءًا
مهما لبناء الوطن واإلسهام يف تحقيق
تنميتهوشموخه.
وهاهي جامعة القصيم تزهو
فخرا واعتــزازا برعايــة صاحب
السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
لتخريج قرابــة  ١٠آالف طالب من
الخريجني لهذا العــام ،ليزفهم إىل
سوق العمل ،بمختلف تخصصاتهم
ومجاالتهم ،ليكونوا فاعلني يف خدمة
دينهم ووطنهم ويشاركون يف صناعة
املستقبل املرشق لألجيال القادمة.
إننا يف القصيم نســعد دائما
بالدعم الالمحدود الذي يقدمه سمو
أمــر املنطقة للشــباب ودائما ما
يوصينا عــى االهتمام بهم ودعمهم
وتوجيههم بما يخدمهم ويعزز من
أدوارهم تجاه مجتمعهم ووطنهم،
ويظهرهذا جليا يف كثري من الربامج
التي أطلقها ســموه الكريم والتي
كانت تركز عىل تفعيل الدور الشبابي
من خالل توطــن الوظائف وفتح
مســارات عدة لتمكينهم من العمل
بعيدا عن أي عوائق قد تواجههم.
ومــن خالل برامــج التدريب
والتعليم املســتمر ،أرشفت املديرية
العامة للشــؤون الصحية بمنطقة
القصيم عىل تدريب وتأهيل العديد
من طالب الجامعة يف التخصصات
الطبية والفنيــة من خالل تدريبهم
يف املستشفيات واملراكز الصحية عرب
برامج طبية متخصصة خالل فرتة
االمتياز ،وهي فرتة مهمة يتلقى فيها
الطالب الكثري من املعلومات الطبية
الحديثة إضافة إىل مشاركة األطباء
يف متابعة املرىض والتعرف عن قرب
عىل الحاالت الطبية وتطبيق الجوانب
النظرية العلمية يف الجامعة بمهنية
طبية يف املنشآت الصحية ،ما سيكون
له أثر إيجابي عــى رفع كفاءتهم
العلمية والعملية بعد تسلمهم مهام
عملهمفعليا.
اسأل الله العيل القديم أن يوفق
الخريجني وأن يكون ما اكتسبوه من
علم ومعرفــة أن يعود عىل وطنهم
بالنفعوالفائدة.
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نجاح
الوالدين..
من نجاحي
أ.د .فريد بن عبد العزي�ز الزامل السليم  -عميد كلية العلوم واآلداب بعنيزة

من األيام التــي تبقى يف
ذاكــرة الطالب مســتعصية
عن النســيان ،يــوم تخرجه،
يستشــعر فيه نشوة اإلنجاز،
ولذة الظفــر ،وعاقبة الصرب،
يتطلــع فيه إىل العطــاء بعد
األخــذ ،وإىل االكتســاب بعد
اإلعانــة ،وإىل التوجيــه بعد
االستقبال.
يوم التخــرج يذكر بنعمة
العلم ،التــي حرمها كثري من
الناس ،بسبب الفقر ،أو املرض،
أو الخــوف واالضطرابــات،
فيحمــد الله أن هيــأ له األمن
والعافيــة ،أن هيأ له بلدًا آمنًا،
يقيم فيه رشعــه ،وتقام فيه
شعائره.
يــوم التخــرج فرحــة
للوالدين ،ال يشــعر بها إال من
عاشــها ،يمر رشيط الذكريات
من أول يوم يدخل فيه ابنهما
املدرســة ،يتذكر أن كل لحظة
مــرت ،ابتســامته وعربته،
ضحكتــه وبــكاؤة ،خطواته
املتعثرة حينًا ،واملتوثبة أحيانًا،
بضع عرش سنة من التطلع إىل

هذا اليوم ،بضع عرشة ســنة
من املتابعة والتشجيع ،وتوفري
ما يســتطيعان ،رشيط حافل،
ميلء بمواقــف الحب والصرب
والتضحية( ،رب ارحمهما كما
ربياني صغريًا).
استشــعار فضل الوالدين
يوم التخــرج ال يغفــل عنه
الخريــج املوفق ،يفــي لهما
بالشــكر والدعاء ،باالعرتاف
والبذل ،قــوال ً يصدقه العمل،
وحبًّا يرتجم بالعطاء.
إن يــوم التخرج وإن كان
يوم فرحة واغتبــاط ،إال أنه
تحول مــن معرتك إىل معرتك،
ومن ســاحة صرب إىل ساحة
أخرى ،وهكذا مراحل الحياة،
ال استقرار مع األمل الحادي،
وحســبك باألمل حياة نابضة،
فإذا فقــد األمل فقــد طعم
الحياة:
يــود الفتــى يف كل يوم
لبانة *  فــإن نالهــا أنحى
ألخرى وصمما
والله املستعان يف كل أمر،
ومن كان الله معينه فلن يخذل.

يوم اإلنجاز وعلو الهمة
د .فاطمة بنت محمد الفريحي  -عميدة كلية التصاميم

كما تحــرص األمــم عىل
النهــوض واالرتقــاء بكافــة
املجاالت ،وسبيلها يف ذلك  اإليمان
واإلخــاص بالجهــد والعمل،
وامتالك ســبل االرتقــاء ،ويف
مقدمة تلك السبل العلم فبالعلم
يحيا اإلنسان وتتقدم األمم ،وهذه
هي مســؤولية أبنائنا املخلصني
األوفياء ،فالتفوق يعني أننا آمنا
بما نقوم به ونسعى للوصول إليه
وهذا ما سار عليه كوكبة من أبناء
وطننا العزيــز ،فقد وضع هؤالء
نصب أعينهم رســالة مهمة أال
وهي العطاء للوطن ،وهذا العطاء
يعني البحث والدراســة ومن ثم
تمكن أبناء وبنات جامعة القصيم
من ارتقــاء أعايل ســلم املجد
العلمي ,اليــوم نحتفل بتخريج
الدفعة الخامسة عرش من طالب
وطالبات جامعــة القصيم فهذا
يو ٌم يطيب لنــا فيه أن نعلن عن
فرحتنا بتخريج أبنائنا وبناتنا،
أبناء هــذا الوطن العزيز بعد أن
قضوا معنا وقضينا معهم بضع
ســنني يف تحصيــل العلوم من
منابعها األصليــة ،ومصادرها
الحقيقية ،فقد جلســنا معا ً يف
مجالس العلــم والدرس رسنا يف
ســبيل العلم ودرب الحق ،وما
بخلت عليكــم جامعتكم جامعة
القصيم بيشء ،بــل وفرت لكم

أعزائي
الخري�جني..
ال تزالون مرآة
لنا
د .فهد المعثم  -عميد كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة

أعزائــي الخريجــن ..إنني
لسعيد جدا باالحتفال بإنجازاتكم
هذا اليــوم ،وكونكم أول خريجني
يف برنامــج دكتور طــب بكلية
الطب والعلوم الطبية بعنيزة ،وما
حققتموه من إنجاز طوال سنوات
دراســتكم يف الكلية يعترب مصدر
فخر لنا قبل أي شخص آخر.
لم تكن رحلتكم ســهلة أبدا
فقد مررتم بانعطافات وعايشــتم
ضغوطا عىل مدى الســت سنوات
املاضيــة و حرمتم أنفســكم من
ملذات كثرية أما اآلن فقد حان وقت
قطف الثمرة و حق لكم الفرح.
و إن كان شعور النجاح جميال
و رائعــا جدا إال أنــه خطري عىل
البعض حني يدعوه للكســل وهذا
ما قصده الكاتب الفرنيس جورج

ديهاميل بقوله (احذر النجاح فكل
نجاح باب يغلــق ،وكل نجاح أمل
يكبل ،وكل نجاح مستقبل يقرب) و
إن أغلقتم بابا اليوم فكيل رجاء أن
تفتحوا أبوابا أخرى فال حد لألمل.
منذ اليوم األول لكم يف الكلية
تعلمتم عــن طريــق (الفريق)
وباعتقــادي أنــه رس قوتكم فيد
الله مع الجماعة و إني عىل قناعة
تامة بأننا حــن نلتقي كزمالء يف
املستقبل ،فإنكم ومن خالل مهنكم
الناجحة ،ستعطون انطباعا إيجابيا
عن جودة الدراســة يف طب عنيزة
وأهمية (الفريق)
كيل رجاء بــأن تحافظوا عىل
تواصلكــم مع كليتكــم فأنتم ال
تزالون مرآة لنا وأعظم استثمار لنا
أيضا.

كل الســبل وذللت لكم الصعاب
لتحقيق ما تصبون إليه.
نفتخر يف جامعــة القصيم
أنه يأتي احتفالنا اليوم بتخريج
الدفعة الخامســة عرش يف إطار
سعي الجامعة الحثيث لتحقيق
رؤية  2030الهادفة إىل اإلسهام
يف تطوير وتحســن مخرجات
الجامعة وربطها بسوق العمل.
إن جامعــة القصيم بقيادة
معايل مديرهــا ووكالء وعمداء
الكليات وأعضاء هيئة التدريس
يســعون لخلق بيئة ورســالة
تهدف إىل رفع خدماتها التعليمية
والبحثية املســتجيبة لحاجات
مجتمعها واملرتبطــة باألهداف
األكاديميــة عــر تقديم أحدث
الربامــج األكاديمية والســعي
للحصول عىل االعتماد الربامجي.
أنه مــن بواعــث رسورنا
وفخرنا وعظيم سعادتنا أن نزف
اليوم هذه الكوكبــة من الطلبة
والطالبــات بكافة تخصصاتهم
العلميــة والنظرية وقــد عملنا
إلعدادهــم وتعليمهــم بجهود
صادقة مخلصة ليكونوا مؤهلني
للقيام بواجبهم الوطني إلكمال
مســرة بناء الوطن ،معتمدين
يف ذلــك عىل الله العــي القدير
وبالتــزام مرشف باملســؤولية
العلمية واألخالقية تجاه وطنهم

الغايل إلحداث نقلة نوعية ،وتقديم
أفضل صور العطاء.
أن احتفاءنا اليــوم بأبنائنا
وبناتنــا ،إنما يأتــي يف صورة
احتفاء بجامعتنا جامعة القصيم
التي لم تتــوان وال انثنت مطلقة
لهم مسارات العلم واإلبداع وقد
نهلــوا منه سلســبيالً ليبنوا به
غدهم املرشق.
نهنئ اآلباء واألمهات بتخريج
فلــذات أكبادكم ونشــاركهم
الفرحــة فبوركت مســاعيكم
وبورك نهجكم ،فلكم منا التهنئة
الخالصــة ملا قدمتمــوه لنا من
غرس واعلموا أنكــم الرابحون
وأنهم األوفياء كما نأمل وتأملون.
قطعنــا معكم رحلــة طويلة،
بذلنــا فيهــا معــا ً الكثري من
الجهد ،ونسجنا فيها العديد من
األحالم ،وها هــو الحلم قد غدا
حقيقة ،وأصبــح جيال دوره يف
خدمة هذا الوطــن وهذه األمة،
للعمــل واإلنجاز ،فــا تجعلوا
التخرج نهايــة بل اجعلوه بداية
لرحلة أخــرى يف العلم والعمل،
لقد ســ َّلحناكم بالعلم واملعرفة
وزودناكــم باملناهــج الالزمة
ملواجهة تحديــات عرص العوملة،
وحرصنا عىل بناء شخصياتكم،
وإننــا عىل ثقــة أنكــم أوفياء
صادقون بارك اللــه فيكم وإىل
األمام يا أبناء هذا الوطن ،وليكن
الوطن دائما ً أمام ناظريكم أوال ً
وأخــراً ,ونتمنى لكم التوفيق يف
حياتكم العملية.

مربوك
يا دكتور
د .عليان بن عالي الرشيدي  -عميد كلية الصيدلة بعنيزة

تسعد كلية الصيدلة بعنيزة يف
هذا العام بتخريج الدفعة الثانية من
طلبة الكلية والذي يبلغ عددهم أكثر
من  50طالبا وطالبة ،نســعد كثريا ً
أن نزف هذه الكوكبــة الرائعة من
الخريجــن والخريجات الحاصلني
"دكتــور
درجــة
عــى
الصيدلة" ليساهموا يف خدمة وطننا
الغايل والعمل عىل رفعته وازدهاره ،
وليكونوا أعضاء فاعلني ومساهمني
متميزين يف املجاالت الدوائية املختلفة
واألبحاث التطبيقية ،ومشــاركني يف
تحســن جــودة الحيــاة يف
املجتمع وتحقيق رؤية اململكة العربية
السعودية .2030
ويف هذه املناسبة الغالية ،أتقدم
بخالص الشكروالتقدير ملقام سيدي
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان

بن عبدالعزيــز وويل العهد صاحب
الســمو امللكــي األمــر محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز  -حفظهما الله
 عىل الدعــم الكبري للتعليم يف بلدناالغايل .كما أتقدم بالشــكر الجزيل
ملعايل مدير الجامعة األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود عىل دعمه
ومســاندته واهتمامه الدائم للرقي
بمخرجــات الجامعة وتطبيق أعىل
معايري الجودة والتميز.
كما أتقــدم بصــادق التهنئة
والتربيكات لجميع الطالب والطالبات
الخريجــن لهــذا العــام ،فاليوم
تقطفون ثمرات جهدكم ومثابرتكم
خالل السنوات املاضية ،واليوم نحتفل
جميعا ًبتخرجكم ،سائلني الله سبحانه
وتعــاىل لكم التوفيق والتميــز يف
حياتكم العملية.

نقطة انطالقة
لحياة نوعية
د .عواطف السيف  -رئيسية اللجنة
النسائية لحفالت التخرج

ترشفت خالل األعوام الخمسة املاضية
بالوقوف امــام خريجات جامعة القصيم
يف وقفة هي حفل ختام املســك لحياتهن
الجامعية ؛ ونقطة انطالقهن لحياة نوعية
متميزة تقودهن بمــا يحملن من ثمرات
العلم واملعرفة لسوق العمل وخدمة الدين
والوطــن .كانت اول عتبة لهــذه الحياة
النوعية املتميزة هي جامعة الجودة جامعة
العطاء جامعة القصيم ؛ جاهد جميع من
فيها إلكساب طالبها وطالباتها من الغنى
االكاديمي والثراء املعريف والتطبيق امليداني
؛ كان هذا ه ّم إداره الجامعة األول ومسعى
أعضــاء هيئة التدريس ممــن لم يدخروا
جهدا ً ليصنعوا لكم مستقبالً متميزا ً نكفل
به وبكم تقديم تشــكيلة نوعية من شبابنا
وفتياتنا لهذا الوطن املعطاء الطموح بقياده
حكيمة من لدن خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبد العزيز وويل عهده
األمني  ،هذا الوطــن العامر بأبنائة ؛ وانتم
ايه الخريجني خري من يغذي نماءة ويرفد
تقدمة ويعيل رآيتة بما تحققونة وتنجزونة
بعد يوم تخرجكم .يف كل عام أترقب عيون
أمهاتكم وهن متعلقات بمسريه تخرجكم
وقلوبهن تلهج بالدعاء لكم فال تخذلوهن
يومــا ً وانتم نتــاج أعمارهــن وحصيلة
تضحيتهــن فال تفرت هممكــم يف جعلها
ســامية راقية ؛ فكونوا عىل قدر املسئولية
واسعوا لبناء ذاتكم واحسنوا البناء ونحن
ســنرقب اخبار نجاحاتكم لنشارككم كما
نحن اآلن فرحكم .

فرحة خري�ج ..
ومسرية تعلم
د .فهد بن محمد البجيدي  -عميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالبكريية

يأتي هــذا الحفــل اليوم
ليكــون إكماال ً للحقــوق التي
تعتنــي بها الجامعــة ألبنائها
الطالب من كلية الصحة العامة
واملعلوماتيــة الصحيــة التي
أتت من خالل مــا توفر بحمد
الله لهؤالء الشــباب ،من الدعم
املتواصل والعطاء الســخي من
لــدن قيادتنا الرشــيدة وعىل
رأسها خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز،
وسمو ويل عهده األمني صاحب
الســمو امللكي األمري محمد بن
سلمان ،وصاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقــة القصيــم -يحفظهم
اللــه -ومــن معــايل مديــر

الجامعة قائــد التميز والعطاء،
واإلبداع املتواصــل لجامعتنا
الغاليه ،وذلــك لرعاية الطالب
وتشجيعهم علميا ً وبحثياً.
ونحن يف هــذه االحتفالية
التي مــن خاللها نزف أكثر من
 10آالف طالب وطالبة ونعيش
مع أبنائنا هذه اللحظات ونشعر
بمعاني الغبطة واالعتزاز ونحن
نراهــم يحصلون عىل الدرجات
العليــا ،ويحصــدون مراتب
الرشف والترشيــف ،ليمضوا
يف هذه الحيــاة بخطى واثقة،
ملواصلة التميز من خالل املراحل
الدراسة املتقدمة لخدمة دينهم
ومليكهم ووطنهم ،وأسال الله
لهم التوفيق والسداد يف حياتهم
العلمية والعملية.
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خري�جو كلية
الصيدلة التحقوا
بركب التنمية
والعطاء

تخري�ج كوكبة للوطن
 ..مناسبة نسعد بها

د .علي بن فري�ح العقالء  -عميد شؤون الطالب

د .منصور بن صالح الشريدة  -عميد كلية الصيدلة

تزف جامعة القصيم الدفعة
الخامســة عرش مــن خريجيها
الطالب والطالبات برعاية كريمة
من صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور /فيصل بن مشــعل بن
ســعود بن عبدالعزيز آل سعود
أمري منطقة القصيم يحفظه الله،
ليلتحقوا بركــب التنمية والعطاء
وذلك بعد أن نبعــوا من مناهل
شتى يف مختلف العلوم واملعارف
وبعد أن تــم تأهيلهم وتدريبهم
ليكونوا قادرين عىل خدمة دينهم
ووطنهم ،وبعد أن ســخرت لهم
حكومة خادم الحرمني الرشيفني
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيز
ال ســعود حفظهــم الله جميعا
اإلمكانات وفق أحدث ماتوصلت
إليــه تقنيات العــر ومنحهم
جميع الحوافز التي توفر لهم سبل
النجا ح ،وبمتابعة وتوجيه مبارش
من معايل مديــر جامعة القصيم

األســتاذ الدكتور/عبدالرحمــن
بن حمد الداود وجميع منســوبي
الجامعــة مــن هيئــة تعليمية
وإدارية.
وكليــة الصيدلــة بجامعة
القصيم إحدى لبنات هذا اإلنجاز
فهــي تحتفي بتخريــج طالبها
وطالباتهــا من ضمــن خريجي
الجامعــة بعد أن تــم تأهيلهم
تعليميــا ً وتدريبيــا ً وفق أحدث
أساليب التعليم الصيديل العاملية،
وإنني أنتهز هذه املناســبة ألعرب
لجميــع الخريجني عــن أصدق
التهانــي والتربيكات بمناســبة
تخرجهم داعيا ً الله لهم بالتوفيق
والسداد وأن يكونوا أعضاء فاعلني
يف خدمــة دينهــم ووطنهم وأن
يستثمروا ماحصلوا عليه من علوم
ومعارف يف مواصلة مسرية العلم
والبناء لحارض مرشق ومستقبل
أفضل بمشيئة الله.

وتلك
القطاف
د.سامي السنيدي  -عميد كلية الرتب�ية

تزخــر املرحلــة الجامعية
بالعطــاءات والنجاحــات كما
يعرتضهــا بعــض العقبــات
والصعوبــات التــي تصقــل
شخصية التحدي واإلرصار لدى
الطالب أو الطالبة ليصل ملرحلة
القطاف ،مرحلــة التخرج وهي
نهايــة الطلب وبدايــة العطاء
لبنــاء الوطن وخدمتــه ،حيث
ننتظر مــن أبنائنا وبناتنا اليشء
الكثري .وأجمل ما تقدمه الجامعة
يف نهاية هذة الرحلــة الطويلة
االحتفــاء بطالبهــا وطالباتها
يف حفــل بهيج أبطالــه طالبنا
وأزهاره طالباتنــا ليكتمل عقد
الفرح والرسور بشباب وفتيات
ينتظر الوطــن منهم املزيد .أيها
الرائعون خريجو وخريجات هذا
العام أمامكم فــرص ومجاالت
كثرية ومتنوعــة يف وطننا الغايل
لتقدموا له ما تسلحتم به من علم
ومعرفة وتبنوا مســتقبال زاهرا ً
وطموحاً .نفخــر بكم ،وأخص

بذلك خريجــي وخريجات كلية
الرتبية ملربــي األجيال ومعلمي
املســتقبل فأنتم رشفتم برشف
مهنة اإلنبياء والرسل مهنة معلمي
الناس الخري فمهمة التعليم ذات
رسالة ســامية وركيزة أساسية
يف تقدم املجتمعــات وتطورها،
فأنتم جنود للعقول تســهرون
لحماية األجيــال وتعليمهم عىل
العلم وخدمــة العقيدة والوطن.
أيهــا الخريجــون والخريجات
العطاء ال ينتهي واإلبداع ال حدود
له والطموح ال نهاية له والوطن
يســتحق املزيد ،فهنيئــا لكم
ولنا هذا اليــوم وإنه من دواعي
رسورنا يف هــذه االحتفالية أن
نبارك لكم بمناســبة التخرج يف
هذا العام وإنه كذلك من دواعي
فخرنا أن نشــارككم فرحتكم،
وختاما دعواتنــا لكم نطلقهــا
لتصل عنان الســماء بتوفيق من
الله أن يجعلكــم مباركني أينما
كنتم.

التخرج خط االنطالق...في
سباق مع األيام

د .إبراهيم بن عبداهلل البلطان
عميد كلية العلوم واآلداب بالرس

يف حياة اإلنسان دائما ًلحظات
من السعادة والفرح ،وال شك أن
تخريج دفعة جديدة من طالب
الكلية للعام الجامعي 1438-
1439هـــ يمثل لنا مناســبة
نسعد بها ألننا ونحن نزف هؤالء
الخريجــن إنما نهيــئ للوطن
كوكبة من أبنائه بعد أن نهلوا من
العلم واملعرفة وطوروا قدراتهم
من خالل املشــاركة يف الحياة
الجامعية عن طريق االشرتاك يف
كافة املجاالت واألنشطة الطالبية.
ومن هنــا نهنئ أنفســنا
وأبناءنا وبناتنا الطالب والطالبات
الخريجني ونبارك لهم تخرجهم
ونتمنى لهم التوفيق والســداد،
ونتمنى لهم مســتقبالً مرشقا ً
يتاح لهم فيه ممارسة ما تعلموه
ليقودهم ذلك إىل التألق واإلبداع
ومشاركة زمالئهم املتميزين يف
امليدان،هاهم أبناؤنا اآلن يجنون
ما زرعوا عرب ســنوات طوال من
املذاكرة والجد واالجتهاد فهنيئا ً
لهم وألهلهم الذين دعموهم طوال
سنوات الدراسة.
وال يســعنا إال أن نتقــدم
بالشــكر الجزيل ملــن علمهم
ودربهــم ورعاهــم طيلــة
سنوات دراســتهم يف الجامعة
والتي ســخرت لهــم جميــع
إمكاناتها لخدمتهم ووفرت لهم
املتميز من أعضاء هيئة التدريس
من دول شــتى حتــى ينهلوا
من علمهم ويتدربوا وينشــؤوا
تحت أيديهم فلهم الشــكر عىل
جهودهم بتعليــم أبنائنا وبناتنا
الطالب والطالبات.
ويســعدنا يف هذه املناسبة
التقدم بالشــكر والتقدير لكافة
منسوبي الكلية لجهودهم يف إعالء
مكانة الكلية لتكون كلية متميزة
يف برامجهــا وخططها ونوعية
خريجيهــا ،وإلدارة الجامعــة
ممثلــة يف توجيهات معايل مدير
الجامعة وأصحــاب الســعادة
وكالء الجامعة ومديري اإلدارات
وكافة الزمالء وذلك لتحقيق رؤية
والة أمرنا حفظهم الله ورعاهم.

عام جامعي مىض ،حافل بكل
مزدان
عطاء وتميز ،يتــوج بحفل
ٍ
بأستاذ الجامعة األول صاحب السمو
امللكــي األمري الدكتــور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمري
منطقة القصيم ،الذي تفخر الجامعة
به وبرعايته وحضوره ملناســباتها
املتعددة ،موجها ومشجعا ومحفزا.
يف هذا اليوم يقف خريج جامعة
القصيم حامال لواء العلم الذي ناله
خالل سنوات هي جمال العمر وبناء
املستقبل ،حيث التحصيل والطلب.
حفل التخــرج منطلق خريج
جامعة القصيــم إىل ميدان العمل،
متسلحا بعلم نهله ،ومهارة أتقنها،
داخل أروقة جامعة صقلت موهبته
وأذكت عوده ،فهنيئا لنا بكل خريج
وخريجة كان التميــز لهما عنوانا،
والجد برهانا ،واملثابرة ميدانا.

هذا اليوم يوم من أيام الطالب
والطالبة فرحا وتهلال واستبشارا،
فحق لهم به فرحــا ،وحق لنا بهم
استبشــارا ،وكيــف ال نفرح بهم
مســتبرشين وبالدنــا تنتظر منا
ومنهم املزيد من العطــاء والبناء
والبذل ،بلد لم ِ
يض ّن بيشء عن أبنائه
يوما مما يحتاجونه ،فهذه رصوح
العلم مشيدة وشاهدة يف كل مكان
عىل أحدث ما توصلت إليه الحضارة
املعارصة ،ودعم سخي من حكومتنا
الرشيدة لقطاع التعليم إيمانا منها
بأن بالعلــم وحــده ترتقي األمم
ويعظم شأنها يف كل املجاالت.
وإذ أكتب يف يوم التخرج فإني
أســعد أن أقدم التهنئة لكل أب وأم
ســهرا وأمَّال وانتظرا هــذا اليوم
الجميل ليفرحا بقرة أعينهم خريجا
متعلما ،ومواطنا صالحا ،مساهما يف

مشاعر
التخرج
د .خالد باني الحربي  -عميد كلية الزراعة والطب البيطري

تهيــج مشــاعر الفرح يف
أمســية يكون فيهــا انقضاء
مرحلــة عمرية معينــة وبدء
مرحلة جديدة للطالب الجامعي
يــودع بهــا مقاعد الدراســة
والتحصيل العلمــي والدرايس
والذي أكسبه املهارات األساسية
الالزمــة والتــي مــن خاللها
يستقبل حياته املهنية
فينطلق فرحا بإنجازه هذه
املرحلة املهمة من حياته بنجاح
إال أنه سيفتقد الحياة الجامعية
بمــا أمضاه فيهــا من لحظات
ممتعــة بدأ معها املســؤوليات
واإلحســاس باالســتقاللية
وتكوين العالقــات االجتماعية
والتي عادة مــا تمتد إىل ما بعد
هذه املرحلة وتستمر مع الخريج
كون التقــارب املهنــي يكفل
اســتمرار مثل هذه العالقات.
وتكمن لحظات الفرح باستقبال
التهانــي من األهــل واألقارب
واألصدقــاء خصوصــا أثناء
احتفاالت التخرج التي تعقدها
الجامعات احتفــاء بمن اجتاز

ونجح بــل تعترب هذه اللحظات
مــن اللحظات التــي ال تنىس
للخريج فرحــا بما توجه بتعبه
وجده طيلة فرتة دراسته.
حيــث تعترب من أســعد
ما يتذكــره الشــخص عندما
يســتعرضها بالصور وما تم
توثيقه مســرجعا لحظات ال
توصــف هاجت بها مشــاعر
الفرح
ومع هــذا يظل شــعور
الخوف من املجهــول يالمس
الخريج كونــه مقبل عىل حياة
جديدة يستشــعر أهميتها بما
ســيرتتب عليها من مسؤوليات
إضافية
فاملوفق الذي يخطط ملا بعد
التخرج ويواصل تطوير الذات
ويقتنــص الفــرص الوظيفية
باقتدار ويكمل مشواره املهني
بجد ونجاح مستمر من خالل ما
أتقن من مهارات وعلوم واضعا
امام ناظريه خدمة دينه ووطنه
وختاما فالله نسأل ألبنائنا
الخريجني التوفيق يف قابل األيام

مسرية التنمية والتطوير واالزدهار،
والتهنئة لكل أســتاذ بذل ونصح
ووجــه ورأى ثمرته صالحة طرية
مرشفة.
ثم الشــكر والتقديــر ألمري
منطقتنا عىل اهتمامه بقطاع التعليم
وأهله ،وما حضــوره هذا اليوم إال
دليل عىل ذلــك وخالص وصادق
الدعاء بأن يحفــظ الله عىل بالدنا
دينها وأمنهــا وأمانها ،وأن ينرص
قواتنا الذين يحمون بالدنا وأن يرد
كيد األعداء يف نحورهم
وأن يحفظ لنا ســيدي خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبد العزيز وسيدي سمو ويل عهده
األمني صاحب السمو امللكي االمري
محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز
وأن يديم عــى بالدنا نعمة الرخاء
واالستقرار

بناتي الفضليات
وأخواتي الخري�جات
د .مريم صالح الحربي
عميدة كلية الت�أهيل الطبي

أخواتــي الخريجــات
يســعدني ويرشفنــي بــأن
أزف لكــن التهنئة بتخرجكن
واجتيازكــن مرحلــة مــن
مراحــل الصعود عىل  ســلم
النجاح..
ومما الشــك فيه أن فرحة
التخرج من أجمــل اللحظات
التى قد ترســخ بالذاكرة وأن
جمالهــا قد ينســيكن ما قد
مررتن به من تعب وكلل أثناء
التحصيــل الــدرايس فهنيئا
لكــن ولذويكن  هذه الفرحة
ونســأل الله العيل القدير أن
يديــم عليكــن التوفيق وأن
يسدد عىل الخري خطاكن.
طالباتي الفاضالت الشك
أن مهنــة العالج الطبيعي من
املهــن العظيمة التي ترســم
البســمة عىل شــفاه املرىض
وان تحيــي االمــل يف قلوب
البعــض منهم لــذا اوصيكم
بتقــوى اللــه واالخالص يف
العمل  ومراقبــة اللــه يف
الــر والعلــن وتأكدنا ان
الله اليضيع اجــر العاملني..
مع خالــص تحياتــي وأحر
التهاني القلبية لكم
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الوطن يحبكم..
وينتظر منكم
الوطنية

في يوم
التخرج

د .فهد بن سليمان األحمد  -عميد عمادة القبول والبحث العلمي

أيها الخريج أيتها الخريجة
...تخرجكم مناســبة ســعيدة
تحكي قصة كفاحكم لســنوات
،وترتجم سعيكم يف الوصول إىل
أهدافكم ستظل ذكراه مصاحبة
لرحلة الحيــاة ،ونقطة انطالق
نحو آفاقهــا الرحبــة وآمالها
العريضة ...إنها لحظات خالدة
مفعمة بطيف املشــاعر وتعابري
الفرح ....تخفق لها قلوب أبائكم
وأمهاتكم وكل من ُّ
يكن لكم حبا
ويأمل لكم مستقبال مرشقا .
كل منكــم يدرك أن يف حياة
اإلنســان منعطفات سعيدة...
ولحظــات من الــرور خالدة
تمثــل بداية لحقبــة جديدة يف
حياتكم  ...بداية النطالقة جديدة
ألفاق واسعة تحلق بكم يف سماء
التوفيق.
إنكــم تدركــون أن إعداد
الكــوادر البرشيــة املؤهلــة
مســؤولية عظيمــة ،وأن بناء

العقول بناء ســليما ليس أمرا
هيَّنا ،بل عمليــة معقدة تحتاج
إىل إمكانات وقــدرات ومناهج
مدروســة  .وهــذا هــو الدور
الذي تمثلتــه جامعتكم جامعة
القصيــم التي هي دومــا ً ٌ
بيئة
ٌ
ورسالة وحص ُن للحرية الفكرية
والكرامــة اإلنســانية وموطن
لإلبــداع ،ومشــع ٌل للمعرفة يف
ركب الحضارة اإلنسانية فإياكم
أن تنســوا الجميل وإياكم أن أال
تكونوا رسل خري لها وملجتمعكم
الــذي ينتظر منكــم اإليجابية
والعطــاء والنصــح والوفــاء
فكونوا أعالما بتفوقكم وتقدمكم
تســهمون يف دفع عجلة التنمية
يف وطنكــم الغايل الذي لم يبخل
عليكم وقــدم كل غال ونفيس
يف ســبيل إعدادكم فأمسكوا منذ
اليــوم أقالمــا ً جديدة،واكتبوا
أحالما واســعة عريضة تتحقق
بإذن الله لكم.

أنتم األمل
المنشود في
رقي الوطن
أ.د .محمد بن ابراهيم الدغريي  -عميد عمادة الدراسات العليا

يتجدد النجــاح عاما بعد
عام لجني ثمار غرسنا الطيب
إذ تتــرف جامعــة القصيم
وتســعد بتخريج دفعة جديدة
من أبنائهــا وبناتهــا حملة
املاجستري والدكتوراه وفرحتنا
غامرة بتخريج هــذه الكوكبة
من درر العلــم واملعرفة ،يأتي
هذا اليــوم تكليــا ً لتميزهم
عىل ما بذلوه مــن جهد مضن
خالل فرتة دراســتهم فالنجاح
ثمــرة الجد وشــعور متدفق
وفرحــة عارمة حيــث تمتزج
العبــارات وتتحــرك األنامل
لتخط أجمل الكلمــات لتبقى
ذكريــات يف قلوبنــا وحروفا
مضيئة لنا ومشــاعل علم تنري
دروبنا ،اليوم نتقلد الفخر بهم
ويقلدوننا النجاح فشك ًرا لهم.
ولوطننــا الغــايل تهنئة
خاصة بهذه الكوكبة الجديدة
التي ستنخرط يف جسد املجتمع،

لرتفع من شأنه ،وتبذل جهدها
يف ســبيل رقيــه ونهضته يف
جميع املجــاالت ،بما حصلوه
مــن علوم مفيــدة خالل فرتة
دراســتهم يف جامعة القصيم؛
التي لم تدخر جهدا ً يف تأهيلهم
ورفــع كفــاءة أدائهــم ولذا
فإننا ندعو هــؤالء الخريجني
والخريجــات للتكاتــف مع
قيادتنا الرشــيدة التي عزمت
عىل نهضة هذا الوطن وصاغت
لــه الرؤية وهيــأت له دروب
النجاح بــأن يكونوا خري عون
وسند إلعالء راية مملكتنا فهم
األمل املنشود،
وفــق الله جميــع أبنائنا
وبناتنا يف جامعة القصيم وإىل
مزيــدا من التفوق والســداد
عىل طريــق الحق والخري ،وأن
ينفــع بهم مملكتنــا الحبيبة،
ونكون جميعا ً سببا ً يف رفعتها
وتقدمها.

طري�ق الجامعة
نحو التميز

التخرج نقطة
البداية

د .حمد بن عبداهلل الصقعبي  -وكيل عمادة  خدمة المجتمع

د .عبدالرحمن النصيان
عميد عمادة خدمة المجتمع

تعج الجامعات العاملية سنويا ً
بحفالت رائعة تــزف فيها نخب
طالبها وطالباتها وفلذات أكبادها
ملرحلة مهمة من مراحل حياتهم،
يجد الطالب بعدها نفسه خارج
أســوار الجامعة ولديه من زادي
العلم والوقت ما يؤهله أن يستكمل
به مســتقبله العميل والوظيفي
بشكل مناسب.
وتعد هذه املرحلة االنتقالية من
املراحل املقلقة تربويا ً ومجتمعيا ً إذ
لم يستطع الخريج التأقلم معها من
خالل استثمار ما تم تأهيله خالل
حياته الجامعية وبشكل محرتف.
لذا تسعى الجامعة دوما ً من خالل
يوم املهنة بعقد الــراكات مع
القطاعني العام والخاص ملساعدة
خريجيها لتجاوز هــذه املرحلة
املهمة بشكل سلس.
وبمناســبة حفــل تخريج
الجامعة لطالبها وطالباتها لهذا
العام  ١٤٣٩/١٤٣٨أهنئهم بهذا
اإلنجاز الرائــع ونطمح بتفعيل
مكتب الخرجني بغية اســتكمال
التواصل مــع جامعتهم جامعة
القصيم استمرارا ًملا نعده كرتبويني
أهم مرحلة من مراحل التعلم وهو
التعلماملستمر.
أكرر تهنئتي ألبنائنا وبناتنا
والله نســأل أن يوفقهم لبناء هذا
الوطن املعطاء الذي أعطاهم الكثري
ويستأهل منهم الكثري.

رسائل مع
مرتبة الشرف

د .أحمد ابراهيم الحجيالن
وكيل كلية اللغة العرب�ية
والدراسات االجتماعية

لم تأل جامعة القصيم جهدا يف
شق طريقها نحو التميز ,فعَ لت بني
أترابها وأصبحت أنموذجا يحتذى
به بني الجامعات الســعودية بعد
أن كان لها الســبق يف استحداث
الربامج يف شــتى حقول املعرفة
تلبية الحتياجات املجتمع املحيل مع
االهتمام بضمان جودة تلك الربامج
باســتقطاب الكوادر األكاديمية
املتميــزة ,مع العمــل عىل توفري
أرقى بيئــة تعليمية متاحة ,و كل
إنجاز تخطوه الجامعة يقف وراءه
رجاالت لم يدخروا من جهدهم وال
من وقتهم محتســبني األجر وعىل
رأسهم معايل مدير الجامعة األستاذ
الدكتور عبدالرحمن الداود وسعادة

وكالء الجامعة.
وأقول لكل خريج ..هنيئا لكم
النجاح فاليوم بداية رحلة جديدة
يف الحياة بني العلم والعمل نودعهم
بعد أن تسلحوا باملعرفة واكتسبوا
الخربات وتشــكلت شخصياتهم
عىل نحو شمويل وتكاميل ملجابهة
الحياة واالنخراط يف ســوق العمل
كل حسب تخصصه وميوله.
وأخريا أســأل الله الكريم أن
يحفظ لنا مملكتنا الحبيبة ويديمها
وطنا للخري والعطــاء والحضارة
والبنــاء تحــت رعايــة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل ســعود  ,وويل عهده
األمني سمو األمري محمد بن سلمان.

جيل المستقبل
الواعد

أعزائي الخريجــن ابارك لكم
هذا اإلنجاز بــارك الله يف جهودكم
وعملكم .قــد قضيتم حقبه مهمه يف
حياتكم داخل أروقة جامعتنا الغراء
بني دراســة وكفاح وما الدراســة
الجامعية اال مفتاح واعداد للمستقبل
الواعد الذي أنتم أساســه وبذرته.
وقد وضعت الجامعة جل اهتمامها
إلعــداد خريجني مؤهلني لســوق
العمل وعملت عىل تهيئة املناخ املالئم

وجلبت الخــرات الوطنية والعاملية
من أجلكم و اعتمــدت أعىل املعايري
والطرق التعلمية لكــم ،وقد تعدى
ذلــك بكثري فقد عقــدت املؤتمرات
العلميــة والندوات والــورش لرفع
املســتوى العلمي والفكري لديكم.
أخواني الخريجني الوطن ينتظركم
الوطن ينتظر أياديكم الوطن ينتظر
اسهاماتكم .ســوف نكون فخورين
بكم يف كافة املؤسســات والوزارات
والرشكات ألننــا كلنا ثقه انه لم ولن
يرتدي مشــلح أو عباءة التخرج يف
جامعة القصيم اال مســتحق مؤهل
لسوق العمل .يف النهاية لن أنىس أن
أشــكر والة أمرنا الذين كان همهم
األول بناء هذا الوطن بكافة افرعه.

تهاني
الرسالة األوىل :خالص
ّ
وتربيكاتــي لجميــع الخريجني
والخريجات .مشقة ســهرالليايل
وتقديم التضحيات قد آتت ثمارها
وها أنتم اآلن تقطفونها.
الرســالة الثانيــة :تخرجكم
بعد توفيق اللــه لم يكن محصورا ً
بجهدكم فقــط .بــل كان خلفه
مسؤول شــكل اللجان عىل مدار
العام ملتابعة أموركم وتسهيل كل
معضلة تواجهكــم .وعضو هيئة
تدريــس بحث عن األنســب من
املراجع لتقديمها لكم واألنجع من
طريق التدريس لتسهيل استيعابكم
للمعلومة .وموظف أنجز معامالت
قبولكم بالجامعة ومرورا ً بتسجيل

املقررات والحذف واإلضافة وأخريا ً
إنهــاء أوراق تخرجكــم .وزميل
شــارككم النصائح والتوجيهات
والكتب واملذكــرات لتحقيق أعىل
الدرجات .ووالــدان مافتئا يدعوان
بأن يكون التوفيق حليفكم يف جميع
شــؤونكم .فأجزلوا لهــم العطا َء
وأكثروا لهم الجزاءَ.
الرســالة الثالثة :الجامعة لم
تساعدكم يف الحصول عىل الوثيقة
فقط ،بل ســاهمت يف ترسيخ قيم
أوســع لديكم كاالنضباط والذهن
املتفتح وأخالقيات املتعلم ،وجميعها
ساعدت يف تشــكيل شخصياتكم
الحالية وأتاحت لكم النمو واألمل يف
بناء مستقبل مرشق وحياة أفضل.

د .ياسر المقبل  -وكيل كلية
الصيدلة للشؤون اإلدارية

د .محمد بن إبراهيم العضيب
عميد كلية االقتصاد واالدارة

نبارك لطالبنــا وطالباتنا
وأولياء أمورهــم تخرجهم من
الجامعة وهم متسلحني بسالح
العلم ،محملني بالرغبة الصادقة
والجــادة ،لبنــاء وطنهم الذي
يعيش نهضــة اقتصادية غري
مســبوقة معتمدة عــى رؤية
تنموية ها د فة لبنا ء وطــن
طموح يخدم املجتمع السعودي
بكافة أطيافه ورشائحه .وتعتمد
هــذه النهضــة عــى التحول
إىل االقتصــاد املعــريف الــذي
يربط املعرفــة بالبحث العلمي
املوجــه لخدمــة االســتثمار
وقطاع األعمال .ويتطلع الوطن
للخريجني لكي يسهموا يف عملية
التحول االقتصــادي لالنتقال
لعرص ما بعد النفــط ،وإعادة
هيكلة وبنــاء مكونات االقتصاد
بما يتوافق مع مبادئ االقتصاد
الحر وتشجيع رأس املال الخاص
عىل املســاهمة الفاعلة يف كافة
القطاعات االنتاجية والخدمية يف
اململكة العربيةالسعودية .وتعترب
هذه املرحلة بمثابة نقطة االنطالق
للخريج نحــو البداية وخوض
التحديات يف سوق العمل .وأخريا ً
نبارك لجميع أبنائنا الخريجني
والخريجات وندعــو لهم بدوام
التوفيــق والنجاح فهــم أمل
الحارض وركيزة بناء مســتقبل
هذا الوطن.
الرســالة الرابعة :والتخرج
بحد ذاته ليس الهدف وإنما وسيلة
وليس النهاية وإنما البداية .فالتعليم
املستمر شغف يعتيل بكم درجات
املجــد ويضعكم حيــث تريدون
ويجعلكــم حاذقــن يف أعمالكم
وتخصصاتكم .إن رس التميز يف أي
مكان هو التعليــم ،وهو ال يتوقف
عندما تنهي فصولك الدراسية.
الرسالة الخامسة :كونوا دائما ً
يف خدمة دينكم ووطنكم ،وخنجرا ً
يف خــارصة عدوكم ،وقــدوة ملن
حولكم وملن يأتي بعدكم.
وآخر رسائيل هي  -وكما تنص
املقولة املشــهورة :-كونوا التغيري
الذي تريدون أن تروه.
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أبناؤنا ..نشاطركم مشاعر اإلنجاز
د.فاطمة سحاب الرشيدي  -أستاذ مشارك علم النفس الرتبوي -كلية الرتب�ية

تعجــز الكلمــات عن وصف
املشــاعر تجاه هذه املناسبة التي
نشهد فيه تخريج دفعة جديدة من
جامعتنا املعطاءة ،فهذه املناســبة
ليســت عزيزة وغالية عىل نفوس
الطالب والطالبات وذويهم وحدهم،
بــل إن جميع منســوبي الجامعة
يشاطرونهم شعور اإلنجاز واالحتفاء
بثمــار الجهد والعمــل املتواصل،
ويشاركونهم شعور الفرح واالبتهاج،
إلحساسهم بأن طالب الجامعة هم
أبنائهم وإخوانهم.
ويعتقــد البعــض أن عالقة

الخريــج أو الخريجــة بجامعتهم
تنتهي فور انتهاء مرحلة الدراسة،
ولكن هذا املفهــوم لم يعد ً
دقيقا يف
أغلب األحيان ،فطلب العلم ال ينتهي
بانتهــاء يوم التخرج ،بــل إن هذا
اليوم هو البداية الفعلية لطلب العلم
والتقيص واالستكشاف املعريف ،يعترب
يوم التخرج هــو املرحلة الفاصلة
ونقطة االنطالق نحو بناء املستقبل
املأمول وتحقيق الطموحات املؤجلة
والبحث عن تحقيق األحالم واآلمال
العريضة.
أبناؤنا وبناتنا ...مســتقبلنا

الواعد وأملنا املنتظر ،لن أقول انتهى
املشــوار ..كال ..بل اآلن بدأ مشوار
البناء والضياء بعد ســني صناعة
ليال
الفكر والعقل والقلم ،بعد سهر ٍ
وجهد أيام لتقول لنا بل للعالم كله:
أنا هنا !!..أنا الحلم الذي تحقق أنا
النبض الذي تدفق يف عروق ديني
ووطني ..أنا من سيبدأ اآلن مشوار
اإلعمار.
مبارك لــكل خريج وخريجة،
مبارك لكل أب وأم ،مبارك للجامعة
فزرعهــا أزهر وأثمــر ،مبارك لنا
كأساتذة فرحنا بكم ،لكل منكم ننثر
النجوم والعطور سعادة بهذا اليوم.
اللهــم وفقهــم و ســددهم
وأنفعهم بمــا علمتهم وانفع الدين
والوطن بهم.

إعداد أجيال
تنهض بالوطن
أمانة
د .فهمية سعد العتيبي
عميدة كلية العلوم واآلداب
بالبدائع

أما وقد اقرتبنا من نهاية
عــا ٍم جامعي ٍ مبــارك فإن
القطــاف قد حــان وجني
الثمــرات قــد آن وازدانت
بالفــرح األلحان فالشــكر
للرب املنان.
أحبتي ال يسعني يف هذا
املقــام إال أن أرفع أســمى
آيــات الشــكر واالمتنــان
ملدير  الجامعة  عــى مــا
يقدمــه معاليه مــن جهو ٍد
واضحة لالرتقاء بمســتوى
الجامعة والوقوف عىل شأن
منسوبيها وتلمس الحاجات
املاســة لتكــون جامعتنــا
يف مصــاف الجامعــات
املتقدمة ،والشــكر موصو ٌل

لكل منســوبي الجامعة عىل
جهودهــم طــوال العام يف
جميــع النواحــي التعليمية
واإلدارية مما أسهم يف تجاوز
جميع الصعوبات والوصول
للهدف املنشــود .كما أتقدم
بخالص التربيكات والتهاني
ألبنائنــا وبناتنــا ســواعد
الطمــوح القــادم فهنيئا ً
لكــم جميعا هــذا التخرج.
ويف الختام  اســأل اللــه يل
ولكم الســداد والتوفيق وأن
يجعل عملنــا خالصا ً لوجهه
الكريم وأن يعيننــا جميعا ً
عىل املســؤوليات امللقاة عىل
أجيال تنهض
عاتقنا يف إعداد
ٍ
بوطننا الغايل ورفعته.

الخري�جون والخري�جات  ..يسطرون كلماتهم
ومشاعرهم «بيوم التخرج»
إذا كانت النفوس كبارا
ِسنُو ُن الجهد وإن طالت ستطوى فهان الطريق نحو التخرج ،الحمدلله
عىل بلوغ املرام وحسن الختام ،شكرا ً جامعتي جامعة القصيم التي
احتضنتني طالبا ً وأنا اآلن عىل مشارف التخرج ،كما أخص بالشكر
كلية العلوم واآلداب بمحافظة الرس وكل الطاقم الذي يعمل فيها من
أعضاء هيئة التدريس وموظفني وطالب ،الذين كان لهم الفضل بعد
الله ملا وصلت إليه اآلن ،بعد أن أتممت بني أروقتها أربع سنوات كسبت
فيها املهارات األساسية والتخصصية ،والتي أهلتني لسوق العمل.
والدراسة بجامعة القصيم تدعوني للتشجيع واملواصلة للميض قدما ً
للحصول عىل درجة املاجستري ومن ث ّم الدكتوراه ،شكرا ً معايل مدير
الجامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الدواد ،شكرا ً وكالء
الجامعة ،شكرا ً بقدر السماء ملن دعم وشجع ،شكرا ً بمساحات األرض
وعدد قطرات املاء ملن ساند ،شكرا ً جامعة القصيم ،ستميض ِّ
السنُون
ويبقى الحب واالحرتام يطوق قلبي ،اليسعني إال الدعاء بظهر الغيب
لتلك الجامعة ومن فيها ،دعواتي لزمالئي التوفيق والسداد واملواصلة
بالدراسة وترشيف اململكة ،والعمل بها خدمة للدين واملليك والوطن.
ماجد عبدالله الحربي
كلية العلوم واآلداب بالرس

حصاد مشوار
حصاد مشوار استمر أربع سنوات من الجهد والتعب ,واملعاناة
واملثابرة حلم عانق حياتي  ..وحياة أي خريج..
واآلن تحول لواقع جميل ..مسرية امتزجت بها مشاعر الفرح والحزن,
تخللتها دموع الضحكة واالبتسامة ..لبست البشت وتخطيت املسرية
بكل بهجة ورسور ..تقاسم وجهي الضحكات ..وترسم شفتاي
ابتسامة فرح ،ودمعة حزن..
فما أصعبها من لحظات…عناق وانهمار تلك الدمعات الحبيسة..
وتبادل التربيكات والدعوات..
تخرجي فرحة بل سعادة تغمر قلبي ويقاسمه ألم واشتياق إىل تلك
اللحظات والذكريات الجميلة التي قضيتها مع زمالئي وأساتذتي من
الدكاترة الفضالء
وألم الفراق والوداع
ما أصعبها من لحظات ..ولكن هي الحياة ..أفراح وأحزان ..لقاء
وفراق..
هي الحياة ..نتعلم لنعمل ..ونعمل لنجتهد ونحصد
مشاري محمد النحيت
كلية العلوم واآلداب بعقلة الصقور

املشاعر تختلط
بني مشاعر فرح التخرج يف ليلة يزفنا فيها "مبتهجا بشباب وطنه"
صاحب السمو امللكي األمري الدكتور :فيصل بن مشعل بن سعود بن
عبدالعزيز آل سعود " أمري منطقة القصيم " داعم مسريتنا الذي يعتز
بنا وينتظر منا املزيد تجاه ديننا ووطنا وهو قائد التوطني كما أطلق
عليه معايل مدير الجامعة األستاذ الدكتور :عبدالرحمن بن حمد الداوود
ومشاعر وداع لهذا الرصح الكبري " جامعة القصيم " الذي اجتمعنا
يف كلياته مع أفضل أساتذة التدريس بعمداء كليات طموحني قياديني
يدعمون طالبهم نحو اقتصاد معريف ال حدود له وتأهيل كفاءات تخدم
هذ الوطن املعطاء..
وأكن التقدير لكليتي كلية العلوم واآلداب بمحافظة عقلة الصقور عىل
رأسها عميد الكلية الدكتور :جبري سليمان الحربي ولكل أعضاء هيئة
التدريس ..اسمح يل قارئ " مشاعري " أن أكتب كلمات لوطني..
يا وطني :واجب علينا اليوم أن نقدم لك كل التضحيات...نحيا من أجلك
ونموت يف سبيلك ..ونكون بقدر تلك الثقة التي وضعت عىل عاتقنا من
قبل قيادتنا ..ونصل مع قادتنا يف تحقيق رؤية اململكة  2030بإذن الله
عبدالله عواد الحربي
كلية العلوم واآلداب بعقلة الصقور

شكرا ً ملن ساندنا
أصبحت خريجة  ..ويفخر التاريخ
دون الشهد إبر النحل
ُ
قد انطوت صفحة من صفحــات الحياة ،صفحة كان فيها
التاريخ مفتخراً ،وبات الحل ُم
مىض
اللهم لك الحمد ولك الشكر عىل كل حال بفضل من الله سبحانه وتعاىل أنهيت مسرية دامت أربع سنوات
دراسية كانت مليئة بالصرب واملثابرة والجد واالجتهاد ومن خالل دراستي أعتقد أن النجاح يبنى عىل ثالثة ورديا ً
ِ
ِ
وأصبحت الجد واالجتهاد رفيقا ً عىل الدوام ،لحظة نودع فيها الدراســة
وعانقت طيوف الحل ِم،
والتعب وجاء وقت الحصاد ،نحصــد فيها ثمرة اجتهادنا،
خريجة.
أركان الركن األول ( الصرب والتفاؤل ) والركن الثاني ( دعاء الوالدين) والركن الثالث ( االهتمام ) ولله
رافعني فيها قبعات التخرج ،وداعا ً لك لحظــة حملنا حلمنا
الحمد والشكر أتممت هذه األركان فكانت النتيجة ( تخرج يف السنوات الدراسية املحددة ) ويف نهاية دراستي فـيا رب اجعل الفرحة تعانق قلب كل
ومضينا يف سبيل تحقيقه ،فشــكرا ً ملن ساندنا وشاركنا فرحة
خريجة.
آمنت بأن ( لكل مجتهد نصيب) فالبد أن تضحي بوقتك وهواياتك وراحتك ألجل ( النجاح ) وال بد دون
نجاحنا وتخرجنا
أمجاد السلوم
الشهد من إبر النحل ..فالحمد لله دائما وأبدا.
غيداء القنيعري
كلية العلوم واآلداب بعنيزة
خالد محمد العريمة الحربي
بكلية العلوم وآلداب بعنيزة
كلية العلوم واآلداب بعقلة الصقور
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من أجلك يا وطن
بدأنا مشوارنا يف الجامعة بكل شغف ،دخلنا عاملها الواسع ،فتحنا
أبوابها وبدأنا نكتشف خباياها ،كان لنا فيها العديد من التجارب،
وتعلمنا فيها الكثري والكثري ،مرت بنا أيام صعبة داهمنا شعور
االستسالم واالنكسار ،ولكننا وثقنا بأن الله سيكون عونا ً لنا ،صربنا
ولم ندع هذا الشعور يقف يف طريقنا ،سهرنا الليايل ،بذلنا الكثري من
الجد واالجتهاد يف سبيل الحصول عىل أعىل املراتب ،وهانحن اآلن نطوي
صحيفة تلك األيام ،و قد حققنا طموحنا وشعرنا بلذة اإلنجاز ،آن
األوان لنعانق السحاب و نقدم للوطن ما تعلمناه كاملطر.
افنان محمد العيدي
كلية العلوم وآلداب بعنيزة

الحمد الله بدءًا وختاما ً
الحمد الله املتفضل بالنعم حمدا كثريا طيبا حتى يرىض مضت أربعة
أعوام ويف كل يوم كنا نحلم بيوم التخرج ونحلم بأداء القسم أمام الجميع
ونشعر بنشوة النجاح ونحن نحلم ،لم نعلم أن هذا اليوم سيأتي حامال
معه الكثري  ..حامال معه قسم أمام الله وأمام الجميع بأن نكون عىل قدر
هذه األمانة العظيمة،فكم من صعاب وعقبات تجاوزناها بفضل الله
ثم بعون عائالتنا ومعلمينا حامال معه آمال ذوي االحتياجات الخاصة
وعيونهم راضية بقضاء الله ومليئة باألمل بنا ثم تخ ّرجت وما ُ
كنت ألفعل
لوال أن الله مكنني فالحمد لله عند البدء وحني الختام..
أمرية الحربي
كلية العلوم وآلداب بعنيزة

نجحت  ..والدرب الرشيف طويل
ٍ
سنوات اخرتت فيها أن أشق درب النور بكل ما يحمل
أربع
ٍ
وما يتحامل عيل ّ من جهد ومشــقة ،ولم أكن أبرص أن للمعرفة
ل ّذة تضاهي كل هذا التعب والكلل إال اآلن ،وعىل اعتاب الفصل
األخري ،ولحظاته األخرية ،أقف بها كطالبة للعلم قبل أن أكون
خريجة جامعية .أحصد تعب كل السنوات التي قضيتها
ً
داعية الله أال تكون
والجهــود التي بذلتها .أقطف ثمار العلم،
الجامعي األول واألخري يف هذا
الثمار األخرية ،وأال يكون حصادي
ّ
الدرب الرشيف.
نوف الجناحي
كلية العلوم وآلداب بعنيزة

الليلة عيد احتضان الشهادة
حان وقت الفرح وحصاد أعوام مرشئبة بالتفوق ،وأجراس التخرج
املوشحة ،والسعادات امللونة يف أعيننا واحتضان شهاداتنا ،إنه موعد قبول
التهاني  ..واحتفاء يضم قلوبنا يف بقعة روح واحدة اسمها (نحن) ،فلله
الحمد عىل العطايا وكثري املنن والهبات.
جوري الرتكي
كلية العلوم واآلداب بعنيزة

عظم املراد وهان الطريق
"اقرأ" .ال يقاس النجاح باملوقع الذي يتبوؤه املرء يف حياته بقدر ما
يقاس بالصعاب التي يتغلب عليها .وقد عظم املراد وهان الطريق ،الحمد
لله عىل لذة شعور اإلنجاز ،وما كنت ألفعل لوال أن الله مكنني ،اللهم
بلغني التمام ،وحسن الختام.
شذى العضيلة
كلية العلوم وآلداب بعنيزة

َف ْ
استَجَ ابَ َلهُ ْم َربُّهُ ْم
َ
َ
أرشف مسلكٍ
َسل ُكوا طريق العل ِم
سارت عليهِ قوافِ ُل العُ ظما ِء
ِ
منصات التخ ُر ِج َ
أقسموا
وعىل
ِ
ليواصلوا مسري َة اإلنما ِء
ّ
ُ
ُ
واألحاسيس ظهرت..
والكلمات تراقصت،
إن املشاع َر بانت،
ٍ
ُ
ِّ
كيف ال وهو يوم الحصاد ! حصاد ســنوات من الجد واملثابرة ،نال
املجد مجده ،وحصد الزارع حصده.
فالحمدُلله عىل ل ّذ ة شعور اإلنجاز ..ع ُ
َ
ـــهان الطريق.
ظ َم ا ُملراد َف
استَجَ ابَ َلهُ ْم َربُّهُ ْم أَنِّي َل أ ُ ِضي ُع عَ مَ لَ
( َف ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِ
ْ
مِّ
مِّ
عَ
ام ٍل نكم ن ذ ك ٍر أو أ نثى )
َ
صدق الل ُه العظيم.
الجوهرة ضويحي املطريي
كلية التمريض

الخرية يف ما اختار الله
ُ
سألت الله الخري َة فاختا َر يل طريقاً ،مُنرياًَ ،سهالً ،يَسرياً..
َ
َ
َ
عُ
يون مرضانا وذويهم ،وي ْرشدنا لـ
طريقا ً يُرينا األلم واألمل يف
ِ
َ
َ
َ
َ
رعايتهم واحتِوائهمَ ..رعينا الكبري والصغري والغني والفقري ،شاركناهم
َ
الحزينة والسعيدةَ ،
ضحِ كنا ولعِ بنا مع ِصغارهم..
لحظاتِه ُم
َ
َ
ْ
ُ
َ
فالحمد لله عىل ما أنعم عيل وأتمّ..
رزان صالح العبودي
كلية التمريض

لن أتوقف بعد تخرجي
بمناسبة اقرتاب تخرجي من قسم اللغة اإلنجليزية أود أن أقول أنني
ج ُّد فخورة بنفيس وبما تعلمته وحققته خالل سنوات دراستي ،لم
أتعلم اللغة اإلنجليزية فحسب بل تعلمت الكثري عن ثقافات الدول
األخرى وعاداتها و تراثها .تعلم اللغة اإلنجليزية شغف وحب بالنسبة
يل ولن أتوقف بعد تخرجي عن تعلمها بل سأستمر وأكمل دراستي
العليا-بأذن الله .-واآلن بعد أن أمضيت أربع سنوات ونصف يف
دراستي أصبحت أكثر ثقة بنفيس وبقدراتي وبأن يل  -بإذن الله -
مستقبال مبهرا يف حياتي العلمية والعملية.
أسماء الحسني
كلية العلوم واآلداب بعنيزة

وداع وشكر
ٌ
طريق طوي ٌل مر بنا ومصاعب كنا قادرين عىل اجتيازها معً ا خطو ًة
بخطوة ممسكني أيدي بعضنا البعض ،حتى وصلنا خط النجاح
وها نحن اآلن و بكل فخر نستشعر فرحة اإلنجاز معً ا و بكل امتنان
مودعني كلية التمريض و شاكرين كل من وضع يده بيدنا.
رغد عساف العساف
كلية التمريض

فرحة التخرج حصاد مشوار طويل
حصاد مشوار استمر خمس سنوات من الجهد والتعب واملعاناة
واملثابرة ..حلم عانق حياتي واآلن تحول لواقع جميل .مسرية
رشف امتزجت بها مشاعر الفرح والحزن ,تخللتها دموع الضحكة
واالبتسامة ,تخرجي فرحة عظيمة بل سعادة تغمر قلبي .بالنسبة يل ال
يشء يُضاهي فرحة التخرج ,من أجمل اللحظات التي م ّرت يف حياتي,
تعب السنوات وسهر الليايل قد حصدت ُه وما مررت به من ضغوطات
مع دعاء والديّ يل قد زالت ونسيتها بمُجرد شعوري بفرحة التخرج.
جنى الغشام
كلية العلوم وآلداب بعنيزة
إليك يا جامعتي تحية زكية
بدأت آخر أيامي يف كلية التمريض جامعة القصيم ،األحالم أصبحت
حقيقة والصعاب تالشت ،الحمدلله عىل بلوغ تحقيق هذا الحلم ،ال
يسعني وصف شعوري بالسعادة عندما أتذكر جميع التجاوزات التي
حققتها أثناء الدراسة شكرا وعرفانا لجامعة القصيم ومنسوبيها عىل
جميع ماقدموه لنا يف سبيل تحقيق النجاح.
حنان عايض الحربي
كلية التمريض

وتحقق الحلم املنتظر
هي سنوات مضت من عمرنا ،قضيناها داخل أسوار الجامعة ننهل
من كلية التمريض و تصقلنا التجارب ،نتشارك بها أفراحنا وأحزاننا
وهاهي األيام مضت رسيعاً.
لك يا جامعة القصيم ،لك يا كلية التمريض وكل من شاركنا هذه
املسرية التعليمية شك ًرا ملعاونتكم لنا للصعود بمراتب العلم لنحقق
الحلم املنتظر!
أضواء عيل الحربي
كلية التمريض

واقرتب اليوم املنتظر
"يوم التخرج" حكاية اكتملت فصولها بارتدائي عباية التخرج
وأنا أتمتم بـالحمد والشكر لله عىل التمام ،والشكر ملن ساند و دعا
لـبلوغي هذه اللحظة التي طاملا انتظرتها حلمت وعملت من أجلها،
ولكِ أمي أيضا ً كل الشكر.
بشاير محمد املهنا
كلية التمريض

أقولها وأنتظر..أنا ممرضة
أنا ممرضة وبـملء الفخر ألفظها! النتصاري الذي اعتالني ،النهزامي
ّ
يمرن بي مرور
الذي تحداني ،وظهر املستحيل الذي انكرس بإيماني .ال
ّ
وألعهدن لنفيس ،ألهيل ،ملجتمعي وملرضاي أني سأبتغي رأس
الكِرام
الكمال وإن قالوا مُحال سأسعى ألسقي قلبًا مُثقالً بالهم وجسدًا أنهكه
ً
األلم والله ويل ّ التوفيق وويل ّ شعوري ويف النهاية سالما ً
وقبلة عىل جبني
حُ لمي الذي ينتظرني عهدا ً مني يا جميل سنلتقي .
أملاس راشد الراشد
كلية التمريض

التخرج بداية املشوار الطويل
" غدا ً ننىس املتاعب والليايل كأن مشقة األيام غمضة "
وأرشق هذا اليوم املنتظر بعد خمس سنوات من الجد واالجتهاد وحان
حصاد الثمر " :وللتوّ ابتدأ املشوار"..
وباستقبالنا األجمل بإذن الله،
لكِ كلية التمريض لكِ جامعة القصيم
من القلب سالما وشكرا وامتنانا.
وضحى سلمان البالجي
كلية التمريض

عني بكت ..البد أن تضحك
انتهى مشوار أربعة أعوام ها نحن اليوم (خريجات)بذلنا فيها ما بذلنا
وأعطينا حتى ارتقينا ..ها نحن عىل عتبة التخرج نقف سوياً ..ومشاعر
واحدة تجمعنا ..ودموع نخفيها فتفضحنا.
ُ
رسمت طموحاتي بيدي واحرتت ال أعلم ما سأكون له ،ها أنا اليوم
وبكل فخر أخصائية تمريض ولله الحمد واملنة.
كل الشكر ملن ساندني وكان خري موجه ومعني يل يف تحقيق حلمي "
وأخص بالذكر والدي وأخواتي".
وجدان عبدالرحمن الهمييل
كلية التمريض

أزيل كل ألم بحياة مرييض..عهد عيل َّ
ارتديت البياض فخ ًرا بعد أن كان حُ لمً ا يُحاكي املستحيل ،أيقنت بأن
ثقتي بالله تصن ُع ا ُملستحيل..إرصاري لتحقيق حُ لمي ،عهدًا قطعته
لنفيس " أن أزيل كل ألم بحياة مرييض".
ابتهال عبدالرحمن الخضريي
كلية التأهيل الطبي

نجاحي فرحة وفخر
اليوم تخرجت ،نعم لم يكن األمر سهالً ،تطلب مني الكثري وأخذ مني
الكثري ،لكنه انتهى بالفعل وحققت ا ُملبتغى.
كل الغاية واملسعى أن أجعل وا ِلدَيَّ فخورين بي ..وأسأل الله أن
يُعينني عىل ذلك.
ورود مطلق الحربي
كلية التأهيل الطبي

وقل ربِّ زدني علما
باألمس حلُما ً
َ
كان
ما
وتحقق
الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات ..
ِ
تخرجت بلقب دكتورة الحمدلله عىل ما مىض ويارب بارك يل يف ما
تبقى اللهم زدني علما ً وانفعني به واجعلني فخرا ً ألهيل ثم ديني
ووطني.
حنان مطر الرشيدي
كلية التأهيل الطبي
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التخرج حلم وحقيقة
تميض بنا األيام وما أرسعها باألمس التقينا واليوم بعباءات التخرج
نفرتق بعد فرحة انطواء هذه األيام يعقبها وتتزاحم عبارات
الشكر لكل ما قدمتموه لنا.
ٌ
وحلمت
هاهي أيامي تسري نحو املجد..لحظة تخرجي لطاملا تمنيتها
بها وزرعت أفكاري ورودآ لها..لك الحمد يا الله دائما ً وأبدا..
دعاء نارص الشدوخي
كلية التأهيل الطبي

افرحي يأمي..ابنتك طبيبة
حلمي قد بدأ بتحضري مراسمه  ..يا أمي ليعلن للعالم بأن ابنتك
أصبحت طبيبة  ..ووصلت للقمة وسأرتدي عباءة التخرج وأرفع قبعتي
توديعا ً لسنوات كان بها تعب وجهد...
ولكن اليوم تالشت اآلالم وتبتدئ الفرحة لتدوم ..فلك الحمد يارب..
تخرجنا...
غدير شايم املهيمزي
كلية التأهيل الطبي

قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه
سريتدي حلمي ثياب الواقع الجميل الذي طاملا ً حلمت به وهاهي أوىل
ً
ورضا ما حييت ،اللهُ م حارضً ا أفضل
خطواته تحققت ،فاللهُ م
توفيقا ِ
مما تمنيت ومُستقبالً أعظم مما حلمت ،وحياة ألطف ِمما أردت.
نوره عبيد العنزي
كلية التأهيل الطبي

قولوا آمني
الحمدلله الذي إصطفى ،ثم ّ
يس ،فمهّ د ،الحمدُلله عىل ل ّذة شعور
اإلنجاز والتمام  ،فيارب انفعني وانفع بي وبعلمي وزدني أضعافه
عهود متعب املطريي
كلية التأهيل الطبي

 التخرج بداية
ليس التخرج من الجامعة نهاية وإنما بداية فعلية وتطبيقية عىل أرض
الواقع فالحمدلله ما تناهى دربٌ وال ُختم جهد وال ت ّم سعي إال بفضله.
دعاء فالح الخضاري
كلية التأهيل الطبي
حلمي طال انتظاره
اقرتب ما كان باألمس حلماً ،اقرتب حلمي الذي طال انتظاره ...فيا رب
ال تحرمني فرحة تخرجي ويرس يل ،نوِّر بصريتي وافتح عىل قلبي.
مريم عبدالرحمن الشامي
كلية التأهيل الطبي
قوال ً وفعالً وشكرا ً ورضا
ما انتهى درب وال ُختم جهد وال تم سعي إال بفضلك يارب الحمدلله
قوال ً وفعالً وشكرا ً ورضا
هاجر حسون الحسون
كلية التأهيل الطبي
جسد املرء ثمني
حُ لمً ا عالق ِبمُخيلتي ،مُقاومة نُعاس لييل ألرتدي األبيض أللون حياة
مَ ريض بشفاء جسده الثمني.
أثري عيل الغليقة
كلية التأهيل الطبي
حمدا ً لك يارب
ً
ُ
بربٍّ
مسهل
معني
بذلت جهدا ً لكي أحقق حلما ً مستعينة
تمنيت ثم
ٍ
ٍ
ً
ً
حتى رفعت قبعة التخرج فخرا ،فحمدا لك يارب.
غيداء عبدالعزيز العيوني
كلية التأهيل الطبي
من أجل هذه اللحظة التاريخية
ها قد مرت ِسنُو ٌن سبع من عمري نذرتها تعبا ً وشقاء الرتداء  -أبيض
مريض يُعاني..ألكون دواءً.
 الفخر ..ألكون جُ زءا ً من فرحةٍ
هنا كلماتي اختلطت مابني الفرح والرسور ومابني الشكر والعرفان .
فالشكر لكل من أسهم يف إيصالنا لهذه اللحظة التي لطاملا انتظرناها
بشوق وسهرنا لنخلص بالعمل وها قد حققناها.
بشاير املطريي
كلية التأهيل الطبي
دموع الفرح
ُ
يتشتت تفكريي وتضي ُع مني الكلمات وال أستطيع التعبري بمجرد أن أُفكر
بفراق مقاعد الدراسة وفراق زمُالئي وكل من عشت معه لحظات جميلة
ولحظات حزينة ولكن ها قد انطوت صفحة من صفحات الحياة ،صفحة
كان فيها الجد واالجتهاد رفيقا ًلنا ،وأتت اللحظة التي نودع فيها الدراسة
والتعب! وداعا ًلكل لحظة عشناها للوصول للحلم بإذن الله ،تمنياتي التوفيق
ً
ونهاية أش ُكر كل من ساندني وشاركني فرحة نجاحي وتخرجي.
لزمالئي
نجود جويعد الحربي
كلية التأهيل الطبي

النجاح ثمرة تعب وجهد
طريق التخرج طويل لكن بمُجرد إيمانك أنه مُقابل تعبك تلقاه يف يوم
من األيام  ..وتحس أنه لن يضيع حق وستجده ال حقا بشكل أو ِبآخر.
ذلك اإليمان كفيل أن ينسيك مرارة التعب ويعطيك دافعا لتتعب عىل
نفسك أكثر وأكثر.
أفنان سليمان الجارس
كلية التأهيل الطبي
الحلم والواقع
هدت فوَجدت،تَ ُ
اجتَ ُ
عبت ونِلت ،وَقعت َفأمسك بيَدي أبي .بَكيت َفربتت
عىل ظهري أُمي ،تَثاقلت َخطوات النَجاح فشاركتُها مع إخوتي واليوم
ن ُ
ِلت شهاد ًة أعت ُز بها وعلما ً أفيد به .وأخريا حُ لمي أصبحَ واقعاً.
مرام محمد الخريجي
كلية التأهيل الطبي
"ع ُ
َ
فـهان الطريق"
ظ َم املراد
الحمدُلله عىل ل ّذة شعور اإلنجاز،يارب ب ّلغني التمام وحُ سن
الخِ تام،شكرا ً لكل من شاركني ولو بقليل من الجهد.
أفنان حمود املطريي
كلية التأهيل الطبي
الحروف ال تكفي
(( لحظات التخرج ال الحروف والحتى مفردات اللغة تكفي
لتسطريها ،فالشعور أعمق .يكفي أنها ختام لحظات حلم جميل وواقع
أجمل )).
الحمدلله عىل التمام والتيسري  ..اللهم بارك لنا يف ما علمتنا وانفعنا به.
فاتن فالح الساملي
كلية التأهيل الطبي
حصاد مبارك فيه
رفيقات التخصص وصديقات املشوار مربوك عليكم انتهاء وبداية
الحلم الجديد زرعتن خريا ً ويف اآلخر حصدتن تخرجكن ..اللهم اجعل
التوفيق حليفنا جميعا ً والعقبى لنا من بعدكم.
غدير الشميمري& نجاح الرشيدي
كلية التأهيل الطبي
البذرة البيضاء
هناك من زرعت بداخيل بذرة بيضاء لغد أجمل
هناك من استدارت لتنحني للشموع لتنري دربي يف هذه الحياة فماذا
يمكن أن أعطيها ؟!
أفكر يف إعطائها كل يشء فمع أمي ال أملك إال مساحات من
العجز وقليال من الكلمات  ..فشكرا شكرا أمي.
د .رشيفة بدر املطريي
كلية التأهيل الطبي
لكم ياصديقاتي..
صديقآتي حققتم إنجازا تفخرن به وفقكن الله وسدد علئ الدرب
خطاكن وهانحن نشارككن لتكتمل الفرحة.
شيخة متعب الرشيدي  -كلية التأهيل الطبي

الحلم  ..وشعور الفرح
كل فكرة مستحيلة تتحقق !
مثل ما كان األمس حلما ..ا ْليَ ْو َم تنالونه بكل رضا
شعور الفرح ال يضاهيه اَي شعور
تمسكوا بأحالمكم واسعوا لتحقيقها..
منى عوّاد العنزي
كلية التأهيل الطبي
نجحنا والله وفقنا
سنرتدي عباءات تخرجنا..
ونسمع أصوات تصفيق من حولنا..
نجحنا زرعنا خريا ..ويف اآلخر حصدنا خريا نجحنا والله وفقنا ..وآخر
صربنا نلنا ،الحمدلله
مشاعل فياض العنزي
كلية التأهيل الطبي
حلم السعادة
بحلو كان
الحم ُد لله عىل إتمام ا ُملراد ،الحم ُد لله عىل إمضاء األعوام
ٍ
أم مُر ،الحم ُد لله عىل إدراك هذه اللحظة السعيدة ،فل ّذة اإلنجاز ال
تضاهيها ل ّذة! ول ّذة الصعود يف ُس ّلم العلم ال تبلغها أيُّ لذ ٍة أخرى.
لطاملا تصورت بأن التخرج من الجامعة حل ٌم بعيد الوصول وأن
الطريق إليه شديد الوعورة وأن كثرة الزالت والهفوات أم ٌر ال محال
منه ،واآلن هاهي السنوات قد انطوت وذلك الطريق الوعر قد صقلني
بالحُ نْكة وتلك الصعاب قد صنعت مني مجدًا وسناء.
يقول ابن الوردي :يف ازديادِ العل ِم إرغا ُم العِ دى وجما ُل العل ِم إصالحُ
العمل.
لكل يشء إذا ما تم نقصان ،ها أنا أرى نفيس أُتوّ ج بنيّل درجة من
درجات العلم ،ولكن طلب العلم ال ينتهي وال ينقطع هنا فهو بح ٌر ال
قاع له.
بنور عىل نور وصىل الله وسلم عىل
فاللهم جمّ لنا بطلب العلم واجعلنا ٍ
النبي املكرم.
ملى البرش
كلية العلوم واآلداب
اعذرونا إن عجزنا عىل شكركم
ها نحن نسطر تاريخاً ..ها نحن نسطر ذكرى ..ذكرى تخرج أول
دفعة من كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة ..سبع سنوات من الغرس
وهاهو اليوم يثمر يانعا ً مصفى ..فلله الحمد من قبل ومن بعد ..ثم
ألمهاتنا وآبائنا الدعوات ترتى ..شكرا ً لكل دمعة نزلت ،شكرا ً لكل
دعوة رفعت ،فأنتم الوقود حقاً ..فاعذرونا إن عجزت الكلمات عن
جزيل شكركم ووفاء بذلكم املعطاء ..ثم الشكر لكل معلم تعب وعلم
وجاد من نفسه وترنم ..فعطاؤكم لن ينىس وسنحمل معه رسالة الطب
النبيلة عىل أكتافنا ما دمنا من توفيق الله نسعى ..شكرا لوطننا املعطاء
الذي اليزال يبذل ألبنائه من الخري تحت رعاية مليكنا خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وويل عهده األمني األمري
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظ الله سعيهم ورعاهم..
ختاماً ،اللهم اجعل الطب شاهدا ً لنا ال علينا ..شفيعا لنا حني نلقاك،
وليبارك الله بالجهود..
محمد بن أحمد الوابيل
كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة
شكرا ً ملن ساندنا وشاركنا
ها قد انطوت صفحة من صفحات الحياة ،صفحة كان فيها الجد
واالجتهاد رفيقا ً عىل الدوام ،لحظة نودع فيها الدراسة والتعب وجاء
وقت الحصاد ،نحصد فيها ثمرة اجتهادنا ،مودّعني فيها لحظات
ضحكات الرفاق ،رافعني فيها قبعات االحرتام للمعلمني واملعلمات،
وداعا ً لك لحظة حملنا حلمنا ومضينا يف سبيل تحقيقه ،فشكرا ً ملن
ساندنا وشاركنا فرحة نجاحنا وتخرجنا
ال يشء يضاهي فرحة التخرج؛ فهي من أجمل اللحظات التي تم ّر
بحياتنا ،فتعب السنني وسهر الليايل ودعاء الوالدين قد حصدناه ،وما
مررنا به من ضغوطات نفسية قد زالت ونسيناها بمُج ّرد شعورنا
بفرح التخرج.
عبدالرحيم العويف
كلية الصيدلة
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شك ًرا من األعماق
وبأنفس بقيت دومً ا لهذه
بقلوب لطاملا كانت لهذه اللحظة توّاقة،
ٍ
ٍ
ٍ
بابتسامات كلها فرحة ،وبعد أكثر من نصف عق ٍد
السويعات مرتقبة،
من ّ
ّ
وتغينا فيها
حث الخطى يف طريق العلم ،جمعنا فيها الذكريات،
آالف املرات .أتى التخرج لنطوي صفحة مضت.
ً
كتابة جديد ًة ملا هو آت .فالحمد والشكر لله أن مللم فينا بعثرة
ونبدأ
خطى للعلم ثابتات.
الشتات ،فرسنا بتوفيقه وسداده يف
ً
لم أصل اليوم إىل هذا املستوى لوحدي ،لقد كان والداي وأهيل خري
ومؤازر لتحقيق أحالمي ،لقد كنتم معي منذ خطواتي األوىل ،ال
معني
ٍ
ٍ
أنىس سعادتكم بنجاحي .لقد تمكنّت من بناء رصح النجاح بفضل
الله ثم بفضلكم ،هي أيديكم الطاهرة التي أعانت يف وضع األركان
فرغنا من هذا اإلعمار .لقد وثقتم بي ولم يساوركم
وأمسكتها حتى ِ
الشك لولهةٍ يف حقيقة الطموح والقدرة عىل تحقيقه ،فسامحوا تقصري
الكلمات عن وصف شعوري؛ فإني ألكاد أموت يف غمرة هذا الشعور
لوال أن عادتكم مغفرة عجزي .إني والله لن أنىس إحسانكم معي شك ًرا
من األعماق.
أما من شاركوا معنى أو فكرة ،من زرعوا البذور السليمة والفكرة
العظيمة يف تربة ذاتي الخصبة ،انظروا اليوم ،وتمعنوا هذا الحصاد؛
فها هي نمت عالية كاألشجار خرضاء باهية ،لقد كنتم يل املثال األسمى
يف البذل والعطاء واإلحسان فشك ًرا لكم.
لن ننىس كم راودنا االستسالم ولكننا لم نيأس ونغري اتجاه السري ،بل
استمسكنا بعُ رى اليقني وتابعنا املسري حتى النهاية.
واعلموا أن سرينا لم ينتهِ اليوم ،إنما هي مجرد البداية يف مهمة رشيفةٍ
وسامية .فاجعلوا الله نصب أعينكم ،وليكن همكم اإلتقان ،والتفاني
فيما تعملون.
وختامً ا ،أريد أن أقول ،الحمد لله عىل التمام الحمد لله عىل بلوغ املرام،
نرجو من لحظات التخرج أن تجرب ما قبلها وتشفع ملا بعدها بإذن
الله.
ليال محمد الدغريي
مسرية خريج
إنها لساعة عظيمة نعيشها بعد أن من الله علينا بإتمام الدراسة الجامعية يف
أعرق وأكفأ الجامعات السعودية جامعة القصيم  ,التي ترشفت يف الدراسة
بها خالل مسرية خمس سنوات حافلة بالجهد واملثابرة والكفاح ,ففي هذه
الساعة املفصلية يف سرية حياتي أتقدم بخالص الشكر والتقدير إىل حكومتنا
الرشيدة بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود ،وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان
حفظهما الله  ,الذين وجهوا موارد بلدنا نحو تنمية املواطن السعودي يف
كافة األصعدة واملجاالت ومن أبرزها االهتمام بالتعليم حتى أصبحت النهضة
يف بالدي تضاهي أرقى البلدان تطورا ونماء ,كما أشكر والدي األعزاء عىل
تعبهم وجهدهم وتضحيتهم من أجل إكمال دراستي الجامعية ,وكما أشكر
أساتذتي األعزاء الذين كان لهم اليد يف ما تحقق يل ولزمالئي من تأهيل عىل
مستوى عال ,كما أهيب بنفيس وبزمالئي أن نعمل جاهدين عىل أن نرد هذا
الجميل للوطن بمعناه الواسع من خالل الحرص عىل ترجمة ما تعلمناه إىل
ميدان العمل وأن نكون يف مستوى وتطلعات كل من دعم سريتنا التعليمة .
ويف النهاية أرجو من الله يل ولزمالئي التوفيق والنجاح   .
يزيد بن عبدالعزيز الضبيب
حلم عانق حياتي
حصاد مشوار استمر أربع سنوات من الجهد والتعب ,واملعاناة
واملثابرة ،حلم عانق حياتي  ..واآلن تحول لواقع جميل  ..أشكر الله
وله الحمد عىل هذه النعمة و أشكر أمّ ي الحنونة و أبي الغايل ..و أشكر
دكتوراتي الغاليات  ..والدكتورة فاطمة الفريحي خاصة ..ولوال الله
ثم هم ملا وصلت ملا أنا عليه .
غادة عبدالرحمن الخضري
كلية التصاميم
ت ِف َّ وتَأَث َّ ْر ُ
أث َّ َر ْ
ت بها
مرت السنون دون أن أشعر ,تعلمت الكثري والتقيت بالعديد من
الشخصيات التي أثّرت ِف َّ وتأثرت بها ،اكتسبت املعرفة والخربة ,
تلك السنون أضافت لشخصيتي الكثري.
آسف عىل كل لحظة سطا عليها الكسل وامللل ،وشك ًرا لكل شخص ساعدني
وساندني بتلك األيام والسنني ،شك ًرا أستاذاتي ,شك ًرا صديقاتي ,شك ًرا لكل
من قابلته عىل مقاعد الجامعة.
ُ
سهى سليمان عبدالله الفيهد  -كلية التصاميم

ليلة الرسور
حقا إنها ملناسبة بهيجة وليلة رسور وفرح بترشيفكم يا صاحب السمو
وصحبكم الكريم وبحضور اآلباء وتواجد املعلمني ولقاء الخريجني.
يف هذه الليلة يتباهى القمر بأحبابه
ويكتمل العقد بمنارته ..عىل صدر معاهد وكليات جامعة القصيم يف
مقرها الرئيس
فاملشاعر بانت..والكلمات تراقصت..واألحاسيس ظهرت
كيف ال وهو يوم الحصاد؟..حصاد سنوات من الجد واملثابرة
نال املجد مجده..وحصد الزارع حصده
ال تسأل يف هذا اليوم الجميل عن مشاعر الخريجني فقد تتلعثم الكلمات
وتتسابق األحرف يف وصف البهجة والرسور ناهيك عن فخر اآلباء
وفرح األمهات.
آبائي املعلمني
إننا ونحن نقف عىل عتبات الوداع ..ليعز علينا والله الفراق ..ويؤملنا
الوداع ..ولكن عزاءنا أننا نحمل معنا ذكرى املكان وأهله ..متمثلة يف ما
اكتسبناه من علم ومعرفة ,فشكرا لكم وجزاكم الله عنا خري الجزاء.
إخواني الخريجني
علينا مواصلة الجد واالجتهاد للرقي بمستوياتنا العلمية والعملية
يف شتى املجاالت ,وأن نتواصل مع معاهدنا وكلياتنا الغراء يف كل ما
يثمر وينمي املجتمع يف املعرفة والصناعة ,إننا سنواجه الحياة العملية
وسنجد ما نعرفه وما ال نعرفه ,فينبغي أن نستثمر ما تعلمناه يف
الجهات التي سنعمل بها.
محمد عبدالعزيز الخليفه
كلية العلوم واآلداب بالرس
سنوات اإلنجاز
يرجع بي رشيط الذكريات إىل األعوام الست التي قضيتها يف كنف
جامعة القصيم بدءا ً من فرحة القبول،مرورا ً بما فيها من اصحاب،
وجهد وصربامتد سنوات من الدراسة الشاقة ولكنني نسيت التعب
بمجرد أن رأيت دموع أمي تنساب عىل وجنتيها..وهي فخورة بي..
وضمة والدي الحانية..
رشا محمد املطريي
كلية الطب
عباءة التخرج
عباءة التخرج مازلت أذكر اليوم األول يف مشواري الجامعي ،كنت أر
ى يوم التخرج بعيدا ً وإذا به قريب كقرب الصباح يف سنتي األوىل سم
عت طالبة تتحدث عن تخرجها يف تلك السنة ،سألت نفيس متى هذا ال
يوم؟
وإذا بالسنني تمر كلمح البرص وهاهو اليوم .لك الحمد رب
تفنى كلماتي محاولة التعبري عن مشاعري وفرحة تخرجي
شكرا ً رب،
شكرا ً والدي ،شكرا ً جامعتي،
شكرا لكل من سقاني علماً..
غافلتنا األيام ومرت السنون،وها أنا اليوم مرتدية عباءة التخرج وأرى
حلمي يتحقق"فلك الحمد رب"
أروى صالح العبيد
كلية الطب
مرتبة رشف أوىل
مشوار دام أربع سنوات وبعد الجهد والكفاح واملثابرة البد وأن
أنال ما سعيت إليه
ويف تاريخ  1439/4/24يوم تخرجي وحصاد ثمرة جهدي
تخرجت بمعدل عال ومرتبة رشف أوىل وأحمد الله عىل ذلك.
وأوجه كلمات الشــكر واالمتنان إىل كل من ساندني وكان داعما ً يل يف
مشواري الجامعي أمي وإخوتي أنتم فخري وهذا النجاح باسمكم.
وأوجه شكري إىل جامعة القصيم ذلك الرصح املعطاء الذي نهلت
من علمه وإىل دكتورات وأستاذات كلية التصاميم الالتي سخرن
أرواحهن لتعليمنــا ولتقوّمن أخطاءنا وليعلني من هممنا وعزيمتنا
جزاهن الله خري الجزاء ووفقهن لخدمة مجتمعهن
مريم صالح عبدالكريم املطرودي
كلية التصاميم

يف جامعة القصيم  ...معنى الحياة ولذة التعلم
هأنذا  ،عىل أعتاب التخرج بحمد الله بعد تسع سنني يف هذا الرصح
األكاديمي املميز
امتدت عىل مرحلتني سابقا ً مرحلة البكالريوس وقد ودعتها قبل سنتني
من هذه األيام بتوفيق الله
واآلن يف عمادة كلية املجتمع والتي نحن عىل أعتاب وداعها
إنني وككل طالب يف هذه اللحظات ال يستطيع التعبري عن مشاعره
املشتتة  ،حول هذه الحقبة املؤثرة يف حياته العلمية والعملية
سنوات مضت يف  -جامعة القصيم  -أيامها تسري برسعة الربق ،
وأحيانا كالدهر!
سنوات مضت عشت خاللها الكثري من األحداث واملواقف التي ال تحىص
سنوات مضت كانت هي الحلقة األقوى والفرتة الذهبية يف حياة كل
طالب عاش تجربتها  ،،واستمتع بها
طبعا ً ما أجملها من أيام بها تعلمت واستفدت وناقشت وتثقفت وبنيت
نفيس معرفيا ً وعرفت معنى الحياة ولذة التعلم
وما أجمل ذكرياتها وتحدياتها وكل تفاصيلها من مهمات وكورسات
بل وحتى تعثراتها ،إنها التمحى من الذاكرة
ويف كل األحوال الحمدلله عىل كل ما مىض وعىل كل حال ،وقد يذهب
الجهد والتعب ويبقى املجد ولذة العلم.
وتبقى مرحلة التعلم مستمرة بشكل ذاتي وال تتوقف حتى بعد التخرج
وأفراحه
ويف هذه املناسبة التي ال تنىس أود أن أشكر من أعماقي كل كوادر هذا
الرصح العظيم والقائمني عليه وأشكر بشكل خاص االساتذة الكرام
الذين تفانوا معنا إىل أن نصل لهذه املرحلة.
وأخريا ً لقد ذهبت هذه الحقبة وما هي إال حلقة يف سلسة حياة الطالب
األكاديمية والعملية والله املستعان.. .وما التوفيق إال بالله ..
يونس سليمان صالح الخضريي
عمادة كلية املجتمع
ليست النهاية
يوم التخرج لحظة فرح ..وجمال السنني التي مضت،وهو يومنا الذي
أفاق فينا الطموح استكشافا ً وتأمالً وتحديا ً لكل التفاصيل الحلوه..
وهي ليست النهاية..
إيالف العبدالرزاق
كلية الطب
افرحوا
نحمد الله ونشكره مليون م ّرة ،والدعاء ذلل كل الصعاب والنتائج
املرسة ،افرحوا يا أهل التميّز والكفاح من تعب يحصد
كملت طعم ّ
زهورا وياسمينا والعمل يجني تباشري النجاح.
رغد السالمة
كلية الصيدلة
مشاعر
عاجزة عن وصف مشاعري لهذه اللحظة التي طاملا حلمت بها و إىل
يوم تخرحي هي كالحلم  ،جاهدت و أهيل معي يف الوصول لها  ،عزيمة
و إرصار لست سنوات تُعاش فرحته يف يوم من أجمل وأعظم أيامي
كليتي الصيدلة  ..علمتني الكثري ليس فقط علما ً طبيا ً بحتا ً بل مواقف
لن تنىس ولن تُعاش يف غريها ،منها املفرح واملحزن ولكن يظل للخري
نصيبا يف كليهما .
ما يزيد شعوري بهذه اللحظه فرحا ً و حُ با ً هما والداي ،فخرهما
واعتزازهما بي.
الحمد لله دائما ً و أبدا ً لوجودهما و دعمهما .وأسأل من الله التمام
والتوفيق .
منال عبدالله الحربي
كلية الصيدلة
بعد العرس يرسا ً
سعيده جدا ً لوصويل لهذا الحلم الذي لطاملا تمنيته من كل قلبي فلقد أدركت
جدا ً أن بعد العرس يرساً ،وأن بعد الجزر مدا
أظن أني سأجيد التعبري يف وصف فرحة التخرج واإلمساك بتلك الـوثيقة !
آمسكتها بكلتا يدي حتى خشيت أن تطري آو تسقط ! كيف ال وهي إحدى
أمنياتي ..حمدا ً لك يا رب يليق بنور وجهك وعظيم سلطانك ،وشكرا لكم
أبي وأمي وعائلتي الجميلة وأهديكم هذه الفرحة وهذا النجاح.
مالك عبد العزيز الحربي  -كلية التصاميم
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الحمد لله قبل كل يشء
مررت كثريا ً بالعقبات والصعاب ولكن كان صربي هو صديقي
الوحيد لطاملا حلمت بالتخرج بأي نتيجة كانت ولكن بعد فرتة فشلت
ولم أستسلم وواصلت حتى أحقق حلمي الذي كان أشبه باملستحيل
بالنسبة يل وعلمت ِّ
أن لكل بداية نهاية.
فمشاعري غريبة نوعً ا ما مابني الحزن والفرح ففي تلك األيام أنتظر
الفجر بفارغ الصرب حتى أعانق حلمي الصعب..
فها أنا أختنق بعربتي وتحبسني دمعتي عن إكمال كلمتي.
شكرا ً لوالدي أوال ً وإخوتي وأحبائي فلهم الفضل بعد الله.
جواهر صالح الحربي
كلية الرتبية
األطفال أحباب الله
قبل أربع سنوات ،كان حلمي بأن أدخل تخصصا غري رياض األطفال
ولكن قدر الله وشاء بأن أدخل هذا التخصص اللطيف ،يف البداية
ً
وخصوصا بسبب أنني استمع للكثري من النقد تجاه هذا
كنت ال أرغبه
التخصص مثل ( بماذا ينفع ؟ هذا لن يجدي ،لن يزيدك ،ظننا بأنك
سوف تدخلني تخصص آخر غري هذا ) فزادني تحطيما  ..أما بعد ذلك
شاء يل ربي بأن أكتشف التخصص وأيقنت بأن هذا مكاني ويجب عيل
أن أقف أمام كل من يستصغر هذا التخصص وقفة دفاع عنه ،فهو
عميق جدًا ميلء بأشياء كنّا نجهلها ،وال نعي أهميتها  ..فهذا التخصص
ينفعنا دنيويًا ويف اآلخرة بإذن الله ،وحتى لو لم يكن هنالك مجال
وظيفي فهو ينفعنا بالتعامل مع أطفالنا ومع إخوتنا الصغار ،وأن
تعليمنا لألطفال ولو بسورة واحدة من القرآن فهو يعترب صدقة جارية
لنا ،جميل هذا التخصص واألجمل التعمق به وعدم االكتفاء أو التوقف
عند نهاية املسرية التعليمية ،األطفال أحباب الله فيجب اإلحسان لهم
والتعامل معهم بحذر مثلهم مثل النبتة التي يجب االعتناء بها حتى
تُثمر ثم ًرا طيبًا .
وقبل كل هذا يجب علينا أن نحتسب األجر لكل خطوة نخطوها ولكل
جهد نبذله ،ويف حني يترسب يف داخلنا اإلحباط وفقدان األمل ،فلنتذكر
من هم يتمنون بأن يكونوا يف مكاننا ،وأن تعب الدراسة يعترب أمنية
لدى الكثري غرينا فيجب أن نحمد الله كثريًا أن أنعم علينا بهذه النعمة
العظيمة ،أما بالنسبة يل فقد مرت سنوات الدراسة كلمح البرص واآلن
أنا عىل عتبات التخرج بإذن الله ،أطلب من الله عز وجل بأن يجعل
لكل واحدة منا لها أث ًرا طيبًا تُذكر به .أسأل الله يل وإياكم يف هذا
الجمع أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علمً ا بإذن الله.
رهف العنزي
كلية الرتبية
جيل قوي ال يخىش العقبات
مشاعر مختلطة هي مشاعر التخرج !...
أقف عىل عتبة التخرج حائرة ...
ٍ
خوف وراحة ....
بني
وحُ
زن وسعادة !...
ٍ
خوفا ً من إخفاقي ...
ً
وراحة تطمئنني بنجاحي ...
وسعاد ًة بإنجازي لطموحي ..
وحُ ز ُن ملفارقتي الكادر التعليمي الجميل ....
لقد اعتدت وجودُكم بحياتي ...
أتساءل كيف أستطيع إقناع نفيس بنسيا ِن ُكم ..؟
من دكتورات ومُعيدات ومسؤوالت أمن .....
حتى موظفات الكافترييا ....
ولن أستطيع نسيان فتيات دُفعتي .....
فقد ُكنا كالعائلة ....
نهُ ب جميعا ً كالرياح العاصفة عندما تترضر إحدانا ...
نجز إحدانا للمباركة لها...
وكالنسمات الرقيقة عندما تُ ِ
وكاألمطار نُروي الحزين وا ُملخفِ ق بكلماتِنا وتفاؤ ِلنا...
ال عجب يف ذلك فنحن خريجات رياض أطفال ....
وها قد علمتم ما عِ شت يف هذه الكلية ....
فهل تلومونني عىل اختالط مشاعري ..؟
ختاما أو ّد أن أقول ....عىل ُقوَّة وتعاون الكادر التعليمي....
ينشأ جيل قوي ال يخىش العقبات ....
ويهوى التعاوُن ...
أنوار إبراهيم العُ بيدان
كلية الرتبية

كنتم رساجا ً ينري لنا الطريق
الجُ
حان اليوم ا ُملنتظر حان يوم التخرج بعد أربعة أعوام من هد
والكفاح نلنا مُرادنا فحان وقت أن نقطف ثمار الجُ هد والتعب،
ونقف أمام املستقبل ونسعى لتحقيق ما حاربنا ألجله لنصبح أمهات
ومعلمات وقائدات مستقبل ناجحات ...
"دكتوراتي وأستاذاتي ها نحن نصل إىل نهاية املطاف فشكرا ً ملا
بذلتنه ألجلنا شكرا ً لحرصكن شكرا ً لتعبكن شكرا ً للعطاء الذي قدمتنه
لنا
شكرا ً د.رويدا حسن وشكرا ً د.أمل مصطفى و د.منى اسماعيل
ود.أالء بليلة و د.بسنت العقباوي و د.آمال مسلم ودكتورنا الفاضل
عبدالرحمن العجالن و د.صالح محمد  ،شكرا ً لكل من وضع بصمة
يف مسريتنا التعليمية  " ،لن ننىس جمال أرواحكم املعطاءة وال
ابتساماتكم يف كل صباح ،لن ننىس سعيكم من أجلنا فقد كنتم رساجا ً
ينري لنا الطريق وذللتم لنا الصعوبات ا ّلتي واجهتنا فجزاكم الله عنا
خري الجزاء ،لن نضيع ما بذلتم ألجلنا و نعدكم أن يكون شعا ُرنا "معا
لنبني جيال واعيا ونسعى نحو التطور " فأهال بأيام النجاح وأهال
بأيام الفرح والتخرج "
هيفاء ابراهيم ابا الخيل
كلية الرتبية
مشاعر خريجة
أتُحدد أسطري مسرية أربع سنوات! بل مسرية حياة كانت تحول
معني صايف ونقطف ثمار
بحياتنا الثقافية و العلمية ونحن ننهل من
ٍ
ُ
الحكمة والحنان  ،مشاعري
تجارب سنني تهدى إلينا بأوعيةٍ كلها
التوصف ونحن نقف عىل الختام  ،اربع سنوات ونحن نُغ ّذي أفكارنا
بأسماعنا و أعينِنا ..
كم شكرنا وال زلنا نشكر من ع ّلمنا ،فالشكر ً
أول وآخ ًرا لله الذي ّ
من
علينا بنعمة التعليم  ،ثم الشكر ملن كان سندًا لنا منذ الصغر  ،كان لهم
إنجاز لنا و تحقيق أهدافنا هم والدِينا من كانوا
الفضل بعد الله يف كل
ٍ
خلف كل نجاحتنا فيارب اجزهم عنا خري الجزاء  ،وثناء الشكر لهذه
الجامعة ،الرصح الكبري للعلم و التعليم من عماد ٍة و مدرسني وكل من
كان يف خدمة هذه الجامعه
نسأل الله ان نكون عند حسن ظنهم و ان يوفقنا لخدمة ديننا و وطننا
ً
حجة لنا ال علينا
وآداء األمانة التى تعلمناها وأن تكون شهادتنا
الجوهرة خالد املطريي  -كلية الرشيعة
االثنني موعدنا لقطف ثمرة النجاح
ثمرة النجاح هي ان ارى نفيس هذا اليوم اتوشح لباس التخرج قاطفا ً
جهودا ً بذلت ،ايام سهرت و ضغوط قد تحملناها يف سبيل تحقيق
حلمي و انا اليوم قد وصلت له و وضعت خطوة نحو املستقبل متطلعا
لخدمة وطني و ديني ومليكي ومحققا لرؤية اململكة العربية السعودية
 2030يف خلق جيل من الشباب قادرا عىل املنافسة وتحمل املسوؤلية
رافعا راية بلده يف اهم و اعظم املحافل الوطنية والعاملية
وختامً ا ارجوا من الله ان يكون هذا النجاح هو بداية املسرية نحو
مستقبل واعد ميلء باالنجازات والتفوق وتحقيق طموح من وضعوا
الثقة فينا شاك ًرا كل من ساهم يف نجاحي وكان داعمً ا يل يف احنك
الظروف يف مسريتي العلمية
سليمان عبدالعزيز الغازي
كليه الصيدله

الحلوة بعد املرة وليست قبلها  ..خريجة 2018
ال أعرف كيف أصف لكم مشاعري وكيف أصف لكم ما يعتلج بداخيل
من مشاعر متداخلة بضحكة وتتعمق هذه الضحكة ..عني تربق دمعة
عىل وشك السقوط  .نعم أنا من كنت باألمس أفكر أي قسم سوف
يكون من نصيبها  .انا باألمس من كانت تبحث عن معلومات عن
قسمها الجديد التي قبلت فيه .
أنا باألمس من كنت أعكف عىل أوراقي املزخرفة وأقالمي املتناثرة حول
مكتبي  .و كم كنت أتذمر من صعوبة الدراسة بالجامعات !!.
أنا من كانت باألمس تسهر حتى منتصف الليل والعالم نائم لكي
تكمل أبحاثها ! .أنا من كنت أشاهد خريجات العام السابق وأستصعب
الطريق الذي أمامي !! أنا من كنت أشعر بالتعب واإلرهاق من املذاكرة
لكنني أستمر حتى يغمرني النوم فأستقيظ صباحا فأجدني أمام
كتبي ! .نعم تعبت نعم سهرت نعم لقد ترسب اليأس إيل وظننت أنني
لن أستطيع النجاح فنجحت بمشيئة الله  ..لكنني يف النهاية
أيقنت أنني أستحق هذا التعب
أستحق هذه األوقات التي أمضيتها بكتابة أبحاثي
أستحق أنني استيقظت يف منتصف الليايل ألكمل دارستي .
أستحق تعب والدتي ومشقتها وسهرها لتقديم املساعدة كم أتذكر كم
حاولت أن ترشح معظم املعلومات التي أستصعب فهمها رغم أنها لم
تدخل لجامعة قط !!
نعم أستحق كل ذلك التعب
آمنة عبدالرحمن الروضان
كلية الرتبية
انتهى مسرية وبداية أخرى
يف هذا املساء الجميل حروف العربية شاردة والكلمات عاجزة عن التعبري
واملشاعر فياضة والوجوه رسمة اإلبتسامة فرحً ا وابتهاجً ا بهذه املناسبة
السعيدة وهذا اإلنجاز العظيم  ..أهديكم بأسمي ونيابة عن زمالئي الخريجني
تحية من القلب شذاها مس ًكا وريحانًا تحية أهل الجنة يوم يلقونه سالم
فالسالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..
يرسني  ،أن أقف بني أيديكم يف هذه الليلة واللتي تُعد من أجمل الليايل فبيني
وبني أبواب التخرج برهة من الزمن فهي حصاد ثمار ثالث سنوات مضت
من الجد واإلجتهاد  ،محملة بذكريات ستبقى عالقة يف قلبي  ،كنّا وال زلنا أرسة
واحدة نستظل بظالل العلم ،نفرتش االخوة بساطا ،نكافح من أجل رفعة هذا
الرصح العلمي الشامخ_رصح جامعة القصيم .لحظات ليست ككل اللحظات
حينما تتزاحم فيها املشاعر وتتشابك فيها التعابري ابتسامات التخرج ودموع
الفراق .ويف هذا املقام ال يسعنا إال أن نرفع القبعات الخرضاء ألولئك الذين
حملوا عىل عاتقهم مسؤولية البناء واإلعداد ،منحوناالعلم والثقة ،فلكم منا
عظيم شكرنا وجزيل أمتنانا .وشكر اهديه ألعضاء اعضاء هيئة التدريس قسم
علم االجتماع خدمة اجتماع والشكر موصول لالخوة بـ العالقات عىل الجهود
املبذولة يف تنظيم واخراج هذه الليلة التكريمية بصورة مرشفة .والشكر كل
الشكر ملعايل مدير جامعة القصيم ا.د .عبدالرحمن بن حمد الداود ووكالء
الجامعة  ،والشكر موصول ايل كل من ساند وشجع لنا يف مسريتا التعليمية
والتي قاربت عىل االنتهاء معلنة بداية مسريات أخرى ،فالحياة هكذا  ..كفاح يف
كفاح ،وفق الله الجميع ملا فيه مصلحة هذا البلد املعطاء يف ظل القيادة الحكيمة
وتحت راية سيدي خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه
الله ورعاه..
خالد بن مضحي الحربي  -خريج ماجستري
كلية اللغة العربية والدرسات االجتماعية

أعوام مضت..
مضت ستة اعوام ويف كل يوم كنا نحلم بيوم التخرج من كلية طب االسنان ونحلم باداء القسم امام الجميع ونشعر بنشوة النجاح ..
رأينا الدفعه التي سبقتنا ودمعت عينانا فرحا لهم وحلما بأن نكون مكانهم السنه التي تليها  ..وعشنا  12عاما ً يف املرحلة اإلبتدائية و املتوسطة و
الثانوية كانت بداية هذا املشوار الجميل .لم نعلم ان هذا اليوم سيأتي حامال معه الكثريحامال معه مسؤولية وامانه لو وضعت عالجبال ال أبت
أن تحملها  ..حامال معه قسم امام الله وامام الجميع بأن نكون عىل قدر هذه االمانة العظيمه  ..حامال معه امال عائالتنا فلقد كان تخرجنا الحلم
املنتظر من سنني فكم من صعاب وعقبات تجاوزناها بفضل الله ثم بعون عائالتنا وزمالئنا واعضاء هيئة التدريس ..
حامال معه فخر معلمينا فهم من كانوا اهل للعطاء لنصل لهذا اليوم املنتظر ..
حامال معه امال مرضانا وعيونهم راضيه بقضاء الله و مليئة باالمل بنا ..
باسمي واسم طالب السنة الخامسة اهنئ الجميع لوصولنا لهذا اليوم وبترشيف كال من صاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
سعود آل سعود أمري منطقة القصيم وسعادة معايل مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود والشكر والثناء لعميد الكلية الدكتور ظافر بن سعيد
االسمري عىل دعمه املستمر لنا  ...ونتمنى أننا نحقق طموح رؤية وطننا املعطاء  2030ودفع عجلة التنمية و النهوض بالتنمية املستدامة ونأمل يف
هذا التخصص مساعدة الناس و عالج املرىض واالحتساب يف ذلك عند الله ومن أفضل األعمال بالحياة هي اإلنسانية والتي يمارسها الطبيب يف إزالة
ألم يعاني منه املريض ومستقبلنا طموح يف هذا املجال مع توفر الوظائف الحكومية و القطاع الخاص بإذن الله .
أنيس إيشان  -كلية طب األسنان
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أشاد بدور الجامعة واهتمامها باألنشطة الرياضية والثقافية

أمري القصيم يستقبل «مدير الجامعة» ومنتخب كرة القدم للصاالت عقب ت�توي�ج
الجامعة بالبطولة
عبداهلل العبيد

قدم صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقــة القصيــم ،التهنئة ملعايل
مديــر وطالب جامعــة القصيم
لتحقيقهم بطولة االتحاد الريايض
للجامعات الســعودية لكرة قدم
الصاالت ،مثمنا ً الجهود املبذولة من
قبل إدارة الجامعة وكافة كلياتها
لخدمة طالبها يف شــتى املجاالت,
حاثا ً الطالب عــى مواصلة التميز
والتألق يف املجــال الريايض ،ويف
مســرتهم العلمية لخدمة الوطن
يف مختلف املجاالت ،مثمنا اهتمام
الجامعة وقيامها بدورها يف جميع
األنشــطة الرياضيــة والثقافية،
إداركا ً منهــا بأهميــة مثل هذه
األنشــطة وبما تعود بــه بالنفع
والفائدة عىل طالبها.
جاء ذلك خالل استقبال سمو
أمري القصيــم بمكتبه بمقر ديوان
اإلمارة بمدينة بريدة اليوم ،معايل

مديــر جامعة القصيم األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن الداود،
وعميد شــؤون الطالب بجامعة
القصيم الدكتــور عيل العقــاء،
و أ بطا ل منتخب ا لجا معــة
لكرة القدم للصاالت بعد حصولهم
عىل املركز األول لبطولة االتحاد ال
ريايض  للجامعات السعودية للص
االت ضمن منافسات التجمع الس
ادس التحاد البطولة ،بعد تغلبهم
يف املباراة النهائية بنتيجة خمسة
أهداف مقابل هــدف عىل جامعة
جازان التي حلت يف املركز الثاني،
التي استضافتها جامعة القصيم،
بمشــاركة  387العبــا ً مثلوا 23
جامعة حكومية وأهلية.
من جانبه قــدم معايل مدير
جامعة القصيم شكره لسمو أمري
املنطقــة عىل ما تجــده الجامعة
وطالبها بشــكل عــام من دعم
وتشــجيع ورعاية ,ما أســهم يف
تحقيقها لعدد من اإلنجازات التي
كانت الدافع لتحقيقها بعد توفيق

أبطال المنتخب في صورة جماعية مع أمري القصيم

أقامتها وحدة التعلم اإللكرتوني بكلية التمريض

دورة بعنوان نظام إدارة التعلم «المستوى األول»
حنان عبدالعزي�ز

أقامــت وحــدة التعلــم
اإللكرتونــي يف مقر الوحدة بكلية
التمريض وبالتعــاون مع عمادة
التعلم اإللكرتونــي والتعليم عن
بعــد دورة بعنوان نظــام إدارة
التعلم "Blackboardاملســتوى
األول"وذلــك يومــي األربعــاء
والخميــس املوافــق -٨-٣/٢
١٤٣٩هـــ لتهيئة أعضــاء هيئة
التدريس التابعني للكلية ،ودعمهم

إلتاحة بيئة تعليمية متطورة لرفع
مســتوى كفاءة الطالبات ،والحث
عىل التمكن من هذا النظام وإعطاء
املقــررات الدراســية للطالبات،
وتحويل املقررات الدراســية إىل
مقررات إلكرتونية يُسهل الرجوع
إليها وقت الحاجــة حني يتعذر
وصــول الطلبــة إىل الجامعة،
وذلك من خــال تنزيل املحارضة
الكتســاب الوقت مــع القليل من
الجهد والزيادة يف املعرفة ورسعة
الحصول عىل املعلومــات ،وهذا

بحد ذاته يُسهم يف مواكبة التطور
وامتيــاز عائد للكليــة واإلرتقاء
بمســتوى جــودة التعليم ،كذلك
ويُنمي مهــارات الطالبات ويزيد
من مقدرتهم عىل مواكبة التغريات
يف التقنيات الحديثة ،وبعد ذلك تم
رشح كيفيــة التعرف عىل مفهوم
ومميــزات التعليــم اإللكرتوني،
وكيفيــة الدخــول عــي النظام
مــع رشح الصفحة الرئيســية
ومكوناتهــا ،باإلضافة إىل دخول
عضو هيئــة التدريس عيل املقرر

عرب النظام والتعريــف بالقائمة
الرئيسية له ،ورشح طريقة إضافة
محتوى للمقــرر بجميع مكوناته
(عنرص ،ملــف للمقــرر ،ملف
صوتي ،ملف فيديو ،إضافة رابط
ويب للمقرر ،وإضافة مقطع من
اليوتيوب إىل املقرر ،وتعلم مهارة
إنشــاء واجب للطالبات ،ومهارة
إنشــاء إعالن خــاص باملقرر،
ومهارة توظيــف أدوات التقييم
وتعديل املعلومات الشخصية ،كما
تم رشح كل ذلك لألعضاء .

معرض «فكرة وابت�كار» كلية
التصاميم
فوزية التوي�جري

ســعيا ً لالرتقــاء والجودة
ومواكبة كل جديد يسهم يف التميز
يف العمــل والعطــاء ،وينعكس
أثــره يف إعداد كفــاءات طالبات
الكلية وتأهيلهن لســد احتياجات
سوق العمل يف مجاالت التصاميم
وتفعيل الرشاكة املجتمعية
شاركت كلية التصاميم ممثلة
بوحدة خدمة املجتمع يف معرض
(فكره وابتــكار) والذي ينظمة
مكتب التعليم بمحافظة البدائع يف
عامه الثاني عىل التوايل مدة ثالث
أيام االثنــن والثالثاء والخميس
بتاريخ  26-23رجب 1439هـ
حتى املقام بمركــز االحتفاالت
بمحافظــة البدائــع حيث افتتح
املعرض بفعالياته املصاحبة لليوم
األول تحت رعاية صاحب السمو
األمري الدكتور /فيصل بن مشعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز امري
منطقة القصيم.

الكلية تشارك بركن
لعرض إبداعات
طالبات البكالوري�وس
والماجستري
القاعة المقام بها الدورة

وطرحت الكلية مشــاركتها
بركــن يتضمن إبــداع طالبات
املاجســتري والبكالوريوس بقسم

تصميــم األزياء بفنــون تطبيق
التصاميــم تم عرضهــا بأفكار
مختلفة تضمنت رســم تصميم
األزياء والتشــكيل ملالبس النساء
واألطفــال وديكــورات مطرزة
يدويا ً وآليا ً وتشكيل االكسسوارات
باألســاك املعدنية ،وتم إضافة
نشــاط تفاعيل مصاحب للركن
يخدم فئة الزائرين من النســاء
يف التعــرف عىل أنماط الجســم
والقياســات الصحيحة للمالبس
وكذلك طريقــة العناية باملالبس
واألقمشــة لتدوم فرتة أطول وتم
عرضها بأســلوب يجذب ويفيد
الزائرات ،وقد تم تنســيق الركن
بمبادرة من قبل الدكتورة أسماء
النويرص واألســتاذة مشــاعل
الفائــز والطالبــات ملى الصغري
وسديم الراجحي وأمرية الشربمي
تم إخراجه بإبــداع حريف وفكر
تصميمــي مميز ..وبلــغ عدد
الزائرين واملستفيدين خالل أيام
املعــرض ٣٧٥زائر مــن فئات
الرجال والنساء.
وتأتــي مشــاركة الكلية يف
هذه املعارض بدعــم من معايل
مدير الجامعة وتحقيق رســالة
الجامعة الثالثة الجامعة للمجتمع،
وبتوجيهات عميــدة الكلية لربط
مخرجــات الكليــة باملجتمــع
الخارجي وبسوق العمل.
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أمري منطقة القصيم يفت�تح أعمال ملتقى «بيبان القصيم»
افتتح صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
سعود بن عبد العزيز  ،أمري منطقة
القصيم  ,أعمــال ملتقى "بيبان
القصيم" ،لدعم ريــادة األعمال
واملشــاريع الصغرية واملتوسطة،
وفــق رؤيــة اململكــة ،2030
بحضور صاحب الســمو امللكي
األمري فهد بن يوســف بن مساعد
بن عبدالعزيز  ,وصاحب الســمو
امللكي األمري سلطان بن فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ,
وصاحب السمو األمري سلطان بن
تركي بن محمد بن ســعود الكبري
 ,وصاحب السمو األمري نواف بن
يوســف بن مساعد بن عبدالعزيز
 ,وصاحب الســمو األمري فهد بن
تركي بن محمد بن ســعود الكبري
 ,ومعايل وزير التجارة واالستثمار
الدكتور ماجــد القصبي  ،ومعايل
محافظ الهيئة العامة لالســتثمار
املهندس إبراهيم العمر ،ومحافظ
الهيئة العامة للمنشــآت الصغرية
واملتوسطة املهندس صالح الرشيد
 ,ووكيل إمــارة املنطقة الدكتور
عبدالرحمن الوزان.
واطلع سموه فور وصوله عىل
أبواب امللتقى التي شملت التدريب,
والفرص ,والجهــات الحكومية,
ومنشآت ,وسوق ,واستمع لرشح
مفصل عن مايتم االســتفادة منه
وإيجــاد وتعزيز فــرص العمل
وتدريب الشباب والفتيات.
بعد ذلك توجه سموه إىل مقر

الحفل املقام بهذه املناســبة الذي
تنظمــه الهيئة العامة للمنشــآت
الصغرية واملتوســطة "منشآت"،
يف مرسح امللك خالــد الحضاري
بمدينة بريدة ،حيث شاهد سموه
والحضور عرضــا ً لفيلم تعريفي
يســتعرض برامــج ومبادرات
الهيئة العامة للمنشــآت الصغرية
واملتوسطة "منشآت" وما تختص
به مــن أعمال وفــرص تدريبية
تعزز من مقومات النجاح لقطاع
رواد األعمال وأصحاب املشاريع
املستقبلية.
وأعرب املهندس صالح الرشيد
خــال كلمــة ألقاها عن الشــكر
والتقدير لسمو أمري املنطقة ،عىل ما
قدمه من دعم وتسهيل حتى يخرج
ملتقى "بيبان القصيم" بالصورة
املرجوة ،التي تخدم إيجاد الفرص
االســتثمارية والتجارية لشــباب
الوطن ،مشــرًا إىل أن امللتقى الذي
يستمر ثالثة أيام ،يعمل عىل اتاحة
الفرصة للشــباب والفتيات إليجاد
شــبكة تواصل بني رواد األعمال
واملســتثمرين وأصحاب املنشآت؛
األمر الذي يعزز من فرص النجاح،
كما سيسهم يف رفع مستوى الوعي
لدى أفــراد املجتمع ورواد األعمال
يف املنطقة ،برضورة تنمية أعمالهم
التجارية وتطويرها؛ لتســاعد عىل
إيجاد مزيد من فرص العمل .
بعد ذلك اســتعرض عدد من
شــباب املنطقة تجاربهم الناجحة،
وما تم تحقيقه مــن نجاحات عىل

املستوى التجاري واالجتماعي.
إثــر ذلــك قدمت مبــادرات
إمارة منطقة القصيــم للخدمات
االجتماعيــة والتنمويــة ،وكيف
حققت لشــباب وفتيــات املنطقة
تطلعاتهم املستقبلية ،وفتحت لهم
ً
آفاقا واسعة ،استطاعوا من خاللها
الوصــول ملقاصدهــم التجارية
واالستثمارية .
وأكد صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
ســعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيــم  ,أن ملتقى بيبان القصيم
الثاني عكس رغبة ملحه لدى أبناء
وفتيات هذا الوطــن للوصول إىل
النجاح من خالل التعلم والتدريب
وإيجاد الفــرص املتنوعة ,مقدما ً
شــكره ملعــايل وزيــر التجارة
واالستثمار ،وملحافظ هيئة املنشآت
الصغرية واملتوســطة عىل الجهود
التي بذلت يف هذا امللتقى.
وقال ســموه  ":إن يف السابق
كان الجميع ينظر إىل إمارة املنطقة
يف جانبها األمنــي واإلداري وبعد
هذه الجهود الحثيثــة التي قدمت
أصبح لزاما ً عــى دور اإلمارة أن
يكون تنمويا ً أكثــر وهذا ماطبق
خالل الثالث ســنوات لخدمة هذه
املنطقة وشــبابها ,مؤكدا ً ســموه
اعتزازه بالشباب املتفائل الطموح،
الفتا ً االنتباه إىل أن اململكة موعودة
بالخري مــن خــال ماتحملة من
مجاالت متنوعة يف جميع قطاعاتها
لألخذ بأيدي الشــباب نحو العلو

حضور جماهريي كبري في افت�تاحية بطولة
القصيم للخيل العرب�ية
افتتحــت بطولــة القصيم
للخيل العربية األصيلة يف نسختها
الثانية  ،وذلــك يف منتجع لوذان
شــمال محافظة املذنب  ،وشهد
اليوم االفتتاحي للبطولة حضورا ً
جماهرييا ً كبريا ً .
وتمكنــت املهــرة "أبهــا
الخالدية" إلســطبالت الخالدية
لصاحب الســمو امللكــي األمري
خالد بن ســلطان بن عبدالعزيز
من تحقيق املركــز األول يف أول
األشواط واملخصص للمهرات عمر
الســنة الفئة (أ)  ،يف حني حلت يف
املركز الثاني املهــرة "موريكا"
ملربط املورقي.
ويف منافســات الشوط األول
الفئــة (ب) واملخصص للمهرات
عمر الســنة ،حصلت عىل املركز
األول املهرة "ريم العلوش" ملربط
العلوش ،وجاءت يف املركز الثاني
املهرة "حلوة الخالدية" إلسطبالت
الخالدية.
كما حقــق املهــر "رهيب
الخالدية" إلســطبالت الخالدية
املركــز األول يف الشــوط الثاني
الفئة (أ)  ،فيما نال املركز الثاني
املهر " بــركات الخالدية" ملربط

أمري القصيم ووزي�ر التجارة واالست�ثمار خالل التدشني

والتنميــة والتطور ,وقــال  ":إن
لدينا شباب طموح إىل أبعد الحدود
بدأوا بأعمال بسيطة وبعد الوقوف
معهم وتشــجيعهم تم إنشاء لجنة
التنسيق الوظيفي ،وجائزة الشاب
العصامي ،لنصل إىل شباب طموح
متفائل راغب يف العمل واإلنتاج".
وأوضح ســمو أمــر منطقة
القصيــم أن العالم أصبح ينظر إىل
األمم بهمتها وبشبابها وطموحاتها،

بلدي عنيزة يستضيف رئيس وأعضاء المجلس
البلدي ألمانة عسري
اســتضاف رئيس وأعضاء
املجلس البلــدي بمحافظة عنيزة
أمس ،رئيس وأعضــاء املجلس
البلدي ألمانة منطقة عسري ،بمقر
املجلس البلدي باملحافظة.
وقام رئيس وأعضاء مجلس
أمانة عســر بجولة عىل عدد من
مشــاريع البلدية شملت مرشوع
املنطقة املركزية ومرشوع طريق

املجد.
ويف منافســات الشــوط
الثانــي الفئــة (ب) املخصص
ايضا ً لألمهار عمر الســنة حقق
املهر "عســي الصواري" ملربط
الصواري املركز األول ونال املهر
"ســلمان التنهاة" ملربط التنهاة
املركز الثاني.
من جانبه أثنى ســمو األمري
ســلمان بن فيصل بن سلمان بن
محمد عىل تنظيم بطولة القصيم
للخيل العربيــة األصيلة قائالً " :
اللجنة املنظمة عودونا عىل النجاح
والتميــز منذ انطــاق البطولة
يف نســختها األوىل العــام املايض

ونطمح ملا هو أفضل لهذه البطولة
يف املواسم املقبلة ألنها مهمة للخيل
العربية ومالكها يف منطقة القصيم
يف ظل ما تجده الخيــل العربية
والفروســية من دعــم كبري من
القيادة الرشيدة  -حفظها الله ."-
وعن التوقعات يف منافســات
البطولة أكد سموه أنه من الصعب
الحكم عــى الخيل قبل حضورها
مليدان البطولــة وتقديم عرضها
أمام لجنة التحكيم ،مشريًا إىل أن
مربط السالم يشارك يف منافسات
املهــرات عمر الســنتني لجانب
املرابط الســعودية يف البطولة ،
متمنيا ً التوفيق للجميع .

مشريا ً إىل النماذج الشابة الطموحة
التي فرضت نفســها عرب إنجازات
مختلفــة ،داعيا ً رجــال األعمال
إىل دعــم وتعزيــز طموحاتهم،
واستقطاب الشباب السعودي .
وقال ســموه  ":إن مستقبلنا
واعــد وحكومتنا بقيــادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز وسمو ويل عهده األمني
ـ حفظهما اللــه ـ وكافة الزمالء

يف املجلــس االقتصــادي ومجلس
الــوزراء يقدمون الكثــر لفتح
الفرص ألبناء هــذا الوطن لتقديم
كل مالديهــم من إبــداع وتفاؤل
وطموح" ,سائالً املوىل عز وجل أن
يوفق البالد لكل ما فيه خري.
بعد ذلك كرم سمو أمري منطقة
القصيم عددا ً من النماذج الناجحة
من الشباب واملنشــآت واللجان
التنظيمية ورشكاء النجاح .

امللك سلمان ومشــاريع السيول
والطــرق الهيكليــة وجولة يف
األحياء اآلمنة وديوانيات األحياء،
كما زاروا النزل الريفية ومشاريع
تطويــر فاليح عنيزة وســوق
املسوكف وفعالية لحظات .
وأوضح رئيس املجلس فهد
بن غانــم املطريي أن املجلس بدأ
برنامجه بعقد ورشــة عمل ثم

عرض مرئي عن إنجازات البلدية
كإدارة خدمــة املجتمع وإدارة
الرقابة الشــاملة ،إضافة إىل عدد
من الربامــج كتنصيف املطاعم،
مشــرا ً إىل أن مثل هذه اللقاءات
تعد تطويرا ً لعمل املجالس البلدية
ملا توفــره من تبــادل للخربات
لتحقــق أهدافها يف خدمة الوطن
واملواطن.
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معالجة  534موقعا ألحواش
المواشي واإلبل بالقصيم

جمعية الرب بالرس
تنفق أكرث من 3
مالي�ي على  416أسرة

عقد االجتماع الدوري لقيادات تعليم
محافظة الرس

أزالــت أمانة منطقة القصيم
مؤخراً ،مجموعة مــن الحظائر
العشوائية للموايش واإلبل يف إطار
حملة تحســن ومعالجة التشوه
البرصي الناتج من هذه التكوينات
العشوائية.
ونتج عن هــذه الحملة إزالة
 534موقع من أحواش املاشــية
 ,وكانــت األمانة قد أشــعرت يف
وقت ســابق أصحــاب حظائر
املوايش واإلبل الســائبة برضورة
إخالء مواقعهم والتقيد باألنظمة,
وحجز مواشــيهم وإبعادها عن
األماكن القريبة من الطرق وإزالة
املخالفات قبــل أن تبارش عملية
اإلزالة ضمن لجنة شكلت بتوجيه
من إمارة املنطقة مكونة من أمانة
منطقة القصيم ،ورشطة املنطقة،
وإدارة الطرق والنقــل ،والقوة
الخاصة ألمن الطرق. ،
كما قامت أمانة القصيم قي
ذات السياق بمشــاركه الجهات

أنفقت جمعية الرب الخريية
بمحافظة الرس خالل النصف
األول من عام 1439هـ  ،أكثر
من  3ماليني عــى  416أرسه
مكونة من  1856فردا ً  ،وشمل
برنامج األنفــاق إعانة غذائية،
ومالية ،وكسوة ،وتفريج كربة،
ومســاعدات مدرسية  ،وسداد
إيجارات للمستحقني .
مــن جانبه ,أفــاد مدير
جمعية الــر الخريية بالرس
فهد الــرداح أن الجمعية بما
لديها مــن إمكانيــات مادية
وعينيــة تســعى جاهدة عىل
رعايــة املحتــاج والعناية به
كما ً ونوعــا ً من خالل برامجها
وخدماتها بفضل الله ثم بفضل
الدعم السخي من وزارة العمل
والتنمية االجتماعية  ،باإلضافة
إىل دعم املحســنني واملحسنات
 ،معربا ً عن شــكره وتقديره
لجميع الداعمني .

عقد تعليــم محافظة الرس
االجتماع الدوري لقيادات التعليم
من رؤساء األقســام والوحدات
بــاإلدارة  ،وذلك برئاســة مدير
التعليم سليمان الطعييس
ناقــش االجتماع عدة محاور
تتصل مبــارش ًة بــدورة العمل
يف اإلدارة  ,حيــث طرحت نورة
الهويش مديرة الربنامج الوطني
لتطوير املــدارس "بنات" ورقة
عمل بعنــوان " آليــة التواصل
الداخيل بــن إدارات وأقســام
اإلدارة" .
ثــم تنــاول أمــن اإلدارة
الدكتور عــي الصيخان توصيات
االجتماعات الســابقة واإلنجازات
التــي تــم تحقيقهــا ورضورة
اســتكمال الخطط والربامج التي
تم االتفاق عليها .
بعدها ورقة عمــل طرحها
مدير تعليم الرس بعنوان "التقويم
والتقييم" تحدث فيها عن أهمية

األمنية  ,بجولة ميدانية استهدفت
املحــات والباعة الجائلني وكذلك
أســواق بيع الخضــار والفواكه
واللحوم بطريق امللك عبدالعزيز
التي يرشف عليهــا عمالة وافدة
حيث ضبط أكثر مــن  89بائع,
وتم مصــادرة مجموعة من املواد
الغذائيــة والطيور واألســماك ,
حيث تمت مصــادرة أكثر من ٢
طن من األغذيــة املخزنة بطرق
غري مناســبة ،وما زالت الجهود
قائمة من أجــل معالجة مواقع
البيع العشوائية التي أدت إلغالق
الطرقــات وتنظيــف الكثري من
املواقع وإزالــة املخلفات الناتجة
من ذلك.

محافظ المذنب يرأس اجتماع المجلس المحلي
رأس محافــظ املذنــب
ســليمان بن محمد التويجري
 ,بقاعة االجتماعــات يف مقر
املحافظة  , ,االجتماع الدوري
للمجلــس املحــي للمحافظة
 ,بحضــور أعضــاء املجلس,
ومديري الجهــات الحكومية
املعنية ,والخدمية .
وقدم محافظ املذنب خالل
افتتاح الجلسة شكره وتقديره
لســمو أمري منطقة القصيم,
وســمو نائبه عىل مــا تتلقاه
محافظات املنطقــة من دعم
وتوجيه مســتمر  ,مستعرضا ً
خــال االجتماع عــددا ً من
الجوانــب املنجزة واملقدمة من
خالل لجان املرافــق العامة ,
والتعليــم والثقافة  ,والصحة ,
والعمــل االجتماعي  ,والزراعة
واملراعي الطبيعية .
وناقــش املجلــس عددا ً
من البنــود املدرجة يف جدول
األعمال التي شــملت الوقوف
عىل الخدمات الصحية املقدمة

تقييم العمل ورضورة الشــفافية
يف العمل الجماعي والحرص عىل
تقديم خدمات متميزة يف التعليم .
واختتم االجتمــاع بعدد من
التوصيــات ومنها رفــع تقارير
اإلنجاز الختامية لجميع األقسام

أبحاث القصيم يشارك في
الربنامج التدري�بي «األسمدة
والتسميد وخصوبة الرتبة»

جانب من االجتماع

يف املحافظة وعدد من املراكز,
وتشــكيل فريق عمل لزيارة
تلــك املواقع والوقــوف عىل
العوائق يف الخدمات الصحية,
ومتابعة العمــل عىل ذلك ,كما
ناقش املجلس إمكانية افتتاح
مقر الختبارات املركز الوطني
للقيــاس والتقويم باملحافظة,
والبحث عن رسعة ذلك لسالمة

تقني القصيم
يدشن خدمة
العمالء بالتدريب
األهلي
بالمنطقة

طــاب وطالبــات املحافظة
من مشــقة ومخاطر السفر ,
واملشاريع املعتمدة للعام املايل
1440 - 1439هـــ يف قطاع
البلدية والتعليم والصحة واملياه
والكهرباء .
ونــوه محافــظ املذنب
ســليمان التويجري بالجهود
التي تبذل لخدمــة املواطنني

 ،وأعداد الرتتيبات الالزمة إلقامة
الحفل الختامي لإلدارة  ،ورضورة
التنسيق مع قسم العالقات العامة
واإلعالم يف كل ما يخص املناسبات
واألخبار التي تخص إدارة التعليم
باملحافظة.

مركز األيحاث

من قبل القطاعات يف محافظة
املذنــب واملراكــز التابعة لها
ويف كافــة املجــاالت  ,مؤكدا ً
رضورة مضاعفــة الجهود من
قبل اللجان املشكلة يف املجلس
ومن قبل مديري الجهات ذات
العالقة للوصول إىل التطلعات
املنشــودة لخدمــة الوطــن
واملواطن .

شارك مركـز أبحاث الزراعـة
العضويــة بمنطقة القصيم أمس
 ،يف الربنامج التدريبي " األسمدة
والتسميد وخصوبة الرتبة" الذي
نظمــه مركز التدريــب الزراعي
بالقصيم  ،واســتمر مدة خمسة
أيام  ،وذلك ضمن التعاون القائم
والدائم بني املركزين .
وقدم نائب رئيس الشــعبة

دشــن مدير عام التدريب
التقني واملهني بالقصيم محمد
املــذن  ,موقع خدمــة العمالء
بإدارة التدريب األهيل بمنطقة
القصيم ,وذلك لتطوير إجراءات
سري العمل بما يتوافق مع هوية
املؤسسة العامة للتدريب التقني
الجديدة التــي بدورها أطلقت
مبادرة خدمــة العمالء ،وهي
إحدى املبادرات املهمة والهادفة
إىل االرتقاء بمستوى خدماتها،
واالهتمام بالدرجة األوىل بجميع

عمــاء املؤسســة وفروعها يف
جميع القطاعات .
وأوضــح مديــر إدارة
التدريــب األهيل بتقني القصيم
عبداللــه املرشــود ,أن خدمة
العمالء ســركز عىل عدة نقاط
منها :مرشوع األدلة اإلرشادية
ومرشوع قيــاس رضا العمالء
وتدريب موظفي خدمة العمالء
واملوظف الشامل (توحيد مكان
تقديــم الخدمــات) وتوحيد
هوية خدمة العمالء والرســائل

الفنية املهندس يوسف بن عبدالله
القرزعي للمتدربــن يف الربنامج
رشحا ً عن األعمال واألنشطة التي
يقوم بها املركز  ،كما زار املتدربون
مخترب الرتبة واملياه وتغذية النبات
ووحدة إنتاج الكمبوســت وغرفة
استنبات الشعري والزراعة املائية،
باإلضافــة إىل جولــة عىل حقول
الفاكهة املختلفة.
التوعويــة القصــرة وخدمة
العمالء املتميزين.
وأبان أن هــذه الخدمات
اإللكرتونية ستؤدي إىل تقليص
عدد زيــارات العمــاء للفرع
لطلب الخدمــات وتحقيق رضا
العمالء وإيضاح خدمات اإلدارة
وتوجهها واالستفادة من التغذية
الراجعــة والرفع مــن كفاءة
منسوبي اإلدارة وبناء بيئة عمل
مناسبة واالستفادة من التجارب
الناجحة لبعض الجهات املماثلة.

صحيفة
جامعة
القصيم

األنشطة الطالبية
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شيء هني

عبداهلل العبيد

توج  منتخب كلية الرتبية لكرة
القدم ،مســتوياته املميزة بكأس
بطولة جامعة القصيم لكرة القدم
للعام الجامعي 1438/1439هـ،
بعد فوزه عىل منتخب كلية العلوم
واآلداب بعنيزة بنتيجة  ،7-0وذلك
يف املبــاراة التي جمعــت بينهما
بملعب الجامعــة الرديف املجاور
للمخيم الكشــفي ،بمشاركة أكثر
من  300طالــب يف البطولة  .فيما
حصل الطالب عبدالله الشمري من
كليــة الرتبية  لقب  أفضل حارس
بالبطولة وحــاز أصيل الباني من
كليــة الرتبية عىل جائــزة هداف
املسابقة ،وأحمد الحربي من كلية
العلــوم واآلداب بعنيــزة أفضل
العب ،وجاء يف املركز الثالث  كلية
الهندســة بعنيزة .وحصلت كلية
العلوم واآلداب باملذنب عىل املركز
الرابع.
من جانبه ،هنــأ معايل مدير
الجامعــة أ.د.عبدالرحمــن بن
حمد الــداود ،الكليــات الفائزة
والطالب الحاصلــن عىل كؤوس
الجوائز الفردية ،ولجميع الطالب
املشــاركني ببطولة كــرة القدم،
مشــيدا ً باملناشــط التي تقيمها
عمــادة شــؤون الطــاب عامة
والنشاط الريايض بشكل خاص،
ومتمنيــا ً أن تنعكس البطولة عىل
مستوى منتخب الجامعة وتكون
رافــدا ً لإلســتعداد لبطولة كرة
القدم للجامعات السعودية املوسم
القادم ،ومشــددا ً عــى الطالب
املشاركني باألنشطة أن ال تبعدهم
عن االهتمام األكاديمــي ،متمنيا ً
لهم النجاح اكاديميــا ً ورياضيا ً
برفع اســم الجامعة واملنطقة يف

أ.د .فهد الضالع

محطات الوداع

خالل الت�توي�ج

كل املحافــل .ومختتمــا حديثة
بقولــه":إن يف الجامعة مجموعة
من الطالب املميزين يف النشــاط
الريــايض الذي أعتــره منظومة
متكاملــة يقف خلفها مســؤولو
عمادة شــؤون الطالب أكاديميا ً
ورياضياً".
من جهته أشــار عميد شؤون
الطــاب الدكتور عــي بن فريح
العقال أن العمــادة وبتوجيه من
معايل مديــر الجامعــة ،ووكيل
الجامعة للشؤون التعليمية األستاذ
الدكتور عيل الســيف تسعى بكل
جهــد أن توفر كافــة االمكانات
إلقامة مثل هذه البطوالت الرياضية

ألبناء الجامعة ،مشريا ً إىل أن عمادة
شــؤون الطالب نفــذت ثماني
بطوالت داخلية مركزية هذا العام
وهي بطولة التنس األريض ،وتنس
الطاولة وبطولة كرة القدم للصاالت
وبطولة اخرتاق الضاحية ،وبطولة
كــرة الطائرة الشــاطئية ،وكرة
القدم ،واالحتياجات الخاصة ،وكرة
السلة لطالب الســكن وعدد كبري
من املناشط الرياضية عىل مستوى
الكليات ،بخالف املشــاركات التي
تكون عىل مستوى الجامعات والتي
ينظمها االتحاد الريايض للجامعات
الســعودية والتي يصل عددها إىل
 12بطولة متنوعة ،وطالب طالب

الجامعة املشــاركة واكتشــاف
مواهبهم الرياضيــة يف البطوالت
الداخلية والخارجية لكي يصلوا إىل
بطوالت االتحاد الريايض للجامعات
السعودية ،ومنها تمثيل اململكة يف
املنافســات الدولية عرب الرياضات
املتنوعة التي تقام كل سنة.
واختتــم حديثــه بقوله إن
هذا الحدث الريــايض وغريه من
الفعاليــات دليل عىل ما تشــهده
الجامعــة من مبادرات شــبابية
يف مختلف املجــاالت ،والتي يقف
مســؤولو الجامعة وعىل رأسهم
معايل مدير الجامعة خلفها ،فلهم
جزيل الشكر والتقدير.

كلية الطب  البشري تقيم حملة «لنفهم عالمهم» بمركز الواحة بالرس
أقام النادي الطالبي للبنات
يف كليــة الطب البــري حملة
تحــت عنوان "لنفهــم عاملهم"
للتوعية بمــرض التوحد .أقيمت
الفعالية بمركــز الواحة بمدينة
الرس يف يــوم الخميس  12من
أبريــل 2018م .و قــد تحدثت
الطالبات املشاركات عن جوانب
عدة تتعلــق بالتوحد ,كالتعريف
باملرض ,أسبابه عوامل الخطورة,
األعراض ,التشــخيص ,العالج,
كما خصص ركن خاص باألطفال

للرسم .وانتهت بتوزيع مطويات
تعريفية باملرض.
الحملة تزامنت مــع اليوم
العاملــي للتوحد وهــو يوم يتم
تفعيله للتوعيــة باملرض وطرق
التعامل مــع األطفال املتوحدين.
يذكر أنــه ال توجــد إحصائية
دقيقة عن عدد أطفال التوحد يف
اململكة باإلضافــة إىل قلة املراكز
املختصــة بعالج  التوحد األمر
الذي يتطلب مزيدا من الجهد من
قبل املختصني لالهتمام به.

جانب من الفعاليات المصاحبة

 34متربعة بالدم ضمن حملة " دماؤنا صدقة" بالجامعة
أقــام النادي الطالبــي للطالبات يف كلية
الطب البرشي بجامعــة القصيم حملة تربع
بالدم ليومي األربعــاء والخميس  21-22من

شــهر مارس املايض ،وذلك انطالقا من قوله
تعاىل ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).
الحملة تضمنت أيضــا ً خدمات أخرى كقياس

ضغــط الدم وقياس مســتوى الهيموجلوبني
والوزن .و قد بلغ عدد املتربعات  34متربعة تم
إعطاء كل واحدة بطاقة شكر.

بني يديك أسوار الجامعة ..وأنت تودعها بشوق ..وألم الفراق كأنما
يجعلك تحوطها بيديك ..وتحتضنها بروحك املعطاءة ..ولكنها سنن
الحياة ..
وحيث تقف بعد بوابة الجامعة عىل طرق مختلفة ..فهي تماما مثل
طرق الحياة أمامك ..تختلف مشاربها ومواردها ومصادرها ..
ولعل واقع الحال يجعلنا نتشــارك معا حول اســتذكار محطات
رضورية بني يديك البد أن تعود إليها لحاجتك إليها أوال ثم حاجتها
منك ثانيا ..فرتتادها بأوقات متفاوتة كل محطة بحسبها ..
أوال  :نيتــك ..لتجددها كل حني لتكــون إيجابيا مهما كان زمانك
أو مكانك أو مكانتك ..فالحــظ أن اإليمان أعاله قول ال إله إال الله
..والحياء شــعبة من اإليمان ..وأدناه إماطة األذى عن الطريق "
..وأقل القليل من اإليجابية ..كف األذى فكف األذى صدقة ..
ثانيــا  :هناك عالقات يف منتهى الرضورة الحفاظ عليها ..فعالقتك
بربك أوال ..صالتك..مصحفك..أذكارك..ثم عالقتك بوالديك والرب
بهما بابه مفتوح بكل ألــوان الوفاء..ثم عالقتك باألقربني األقرب
فاألقرب..ثم األصدقاء الحميمني ..
ثالثــا :وهذا أُفرده لك مع دخوله يف ســابقه وهو عالقتك بوطنك
وقيادته فمهما كنت موظفا أو تشــغل موقعا رســميا أو تجاريا
.فاعلم علم اليقني أننا نعيش مرحلة اســتهداف ومحاولة تهتيك
مكامن الوالء لبعضنا ولوطننا وقادتنا .ففي مهماتك الرســمية
ومخالطاتك التجارية أو حتى مجالســك العائلية فال بد أن نكون
جميعا رسل توعية وتنبيه واحتواء للشباب وصناعة وصيانة للوالء
والوفاء لهذا الوطن الكريم الذي لطاملا اعطى بال من ..فحقه الحفظ
والذود بال نداء ..
رابعا  :مهما تكون طبيعة التعليم التــي تلقيتها فحاذر ثم حاذر
مصطلحات االنتكاســة بعد املرحلة الجامعية ( الركود  ،الفراغ ،
اإلحباط ،عدم تطوير النفس بأي اتجاه مناسب ،التعايل عىل مصادر
الرزق واالتكاء عىل الشهادة بانتظار الوظيفة الرسمية ) ..فابحث
ثم فتش ثم تخري لنفسك وطورها وأثبتها يف صفوف املكافحني :
وقف الناس ينظرون جميعا ..كيف أبني قواعد املجد وحدي !!
خامسا  :لم يخلق الله نفســا تحيط بكل يشء علما فكن مدركا ما
تعرف فطوره وتميز به واجعل عالقتك باآلخرين تكاملية ودودة
سادسا  :إياك وأي رســالة سلبية ألي نفس برشية فإن لم تشجع
وتحث وتحض ..فال تحطم ولو بهمســة جفن أو إشــارة رمش
..فالهد والهدم ســهل ورخيص ..والبناء الثمني الصعب هو األليق
بك وبما عرفته من والديك وجامعتك ..
والحديث ذو شــجون ..وفقك الله لتكون نعم الســفري لجامعتك
جامعة القصيم ..
همسة :
ارفع األذى من الطريق ..ففيه تمرين نوعي للنفس !!
عضو هيئة تدريس بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa
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األمري فيصل بن مشعل خالل زيارته لجناح مستشفى القوات المسلحة المشارك في يوم المهنة
تصوي�ر :أحمد الغنيم

الفرتة الصباحية تشهد إقبا ً
ال كبري ًا من قبل الزوار
تصوي�ر :رائد السليمي

المتقدمون للوظائف يسجلون بياناتهم إلكمال اإلجراءات الوظيفية
تصوي�ر :رائد السليمي

الفرتة المسائية تشهد إقبا ً
ال كبري ًا من قبل العائالت
تصوي�ر :أحمد الغنيم

مشاركة "الفود ترك" خالل فعاليات يوم المهنة
تصوي�ر :أحمد الغنيم

سيارة كالسيكية تجذب األنظار خالل عرضها بالبهو الرئيسي
تصوي�ر :أحمد الغنيم
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يوم المهنة
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دشن وحدة االحتياج والتوطني ومكتب شؤون الخري�جني

سمو أمري القصيم يرعى حفل افت�تاح «يوم
المهنة العاشر»
دشن صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود
بن عبدالعزيــز أمري منطقة القصيم
الثالثــاء  17من رجــب 1439هـ،
فعاليات "يوم املهنة العارش" ،الذي
احتضنته  الجامعة عىل مدى يومني،

ســمو أمري املنطقة أشاد خالل
كلمته بحفــل االفتتــاح وما تقوم
بــه الجامعة  من جهــود لتوظيف
الشباب ،وفتح املجال للعوائل بالفرتة
املســائية ،مشــرًا إىل ارتفاع نسبة
نقص الوظائف للعنرص النســائي،
وأكــد  أن الدولة قطعــت خطوات
جيدة لتمكني املــرأة من الوظائف
وإعطائها الفرصة أكثر وأكثر ،ونوه
إىل  نجاح هــذا امللتقى الذي يعتربه
واجبًا عىل كل جامعــة ،وأي مرفق
حكومي إقامة يــوم للمهنة لتوطني
الوظائف ومشاركة الدولة جهودها
يف تمكني أبنائها وبناتها من استالم
زمام العمل.

فيصل بن مشعل :اليمكن
أن يتحقق هدف طالب
العمل إال من خالل ت�أهليه
وأوضــح ســموه أن توطني
الوظائف ال يتعــارض مع احرتامنا
وتقديرنا للعاملني من الدول األخرى،
الذين يقدرون حــرص الدولة عىل
تمكني شــبابها وبناتها من العمل
الذي هو واجب الجميــع ،وأكد أن
مــن جانبــه قــال معايل
األســتاذ الدكتــور عبدالرحمن
بن حمد الــداود مدير الجامعة:
"إن الجامعة تقيــم يوم املهنة
هــذا العام بشــكل مختلف ،ال
يعتمد فقط عىل تعريف الطالب
والطالبات بالجهات التي لديها
فرص للتوظيف ،وإنما لتعريفهم
بما لــدى أبنائنــا وبناتنا من
إمكانيات من خالل زوايا "سوق
نفســك" وهذه خطوة أقامتها
الجامعة إيمانــا ً منها باملهارات
التي يمتلكها خريجوها ،وأيضا
من اإلضافــات يف هذا اليوم عقد
الــدورات التدريبيــة يف كتابة
الســرة الذاتيــة أو يف عدد من
األمور التي تتطلبهــا الوظيفة
التي يمكــن أن يجدها الخريج
لدى العارضني يف هــذا اليوم،
باإلضافة إىل عــدة ورش عمل
يقدمها املتخصصــون ألبنائنا
وبناتنــا الخريجــن واملتوقع
تخرجهم من الجامعة".

ويعد أكرب تجمع للتوظيف باملنطقة،
حيث شــاركت به خمس وأربعون
جهة حكومية تقدم وظائفها املتاحة
أمام الباحثــن والباحثات عن العمل
يف عدة تخصصات هندسية وصحية
وإدارية وفنية وتعليمية.

الخــرة يف برنامج التوطني يف إمارة
املنطقة أثبتت وجود رشكاء أساسيني
وهم صندوق املوارد البرشية والغرفة
التجارية ،وبنــك التنمية االجتماعية
واملؤسســة العامة للتدريب التقني
واملهني وجميعهم رشكاء ،مشريًا إىل
أهمية عمليــة التدريب ألنه ال يمكن
أن يتحقق هدف طالب العمل الذي
يبحث عن فرصــة وظيفية إال من
خالل تأهيله ليأخذ مســاره يف هذا
الجانب.

التنسيق الوظيفي سبب
رئيسي في نجاح
«برامج التوطني»
وقال سموه" :إن جهود املنطقة
التي كان لها الســبق دائما ً يف هذا
املجــال وليس ألحد فضل يف ذلك إال
لله سبحانه وتعاىل ،وتعاون الجميع،
ألننا فعالً لم ننجح يف برامج التوطني
من فراغ وإنما ســبقته خطوات يف
جانب التنســيق الوظيفي ،والشاب
العصامــي ،وتمكني الشــباب من
عــدة مجاالت باإلضافــة إىل لجان
الشباب الذين كانوا يعملون معنا يف
وأطلق " الــداود" يف كلمته
خــال افتتــاح الفعاليات عىل
صاحب الســمو امللكــي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل لقب
"قائد التوطني" قائــاً" :ألننا
لم نجتمــع يف اجتمــاع يتعلق
بالتوظيــف أو قريبــا من هذا
املجال إال وأكد علينا سمو األمري
عىل البحث عــن الفرص ألبنائنا
وبناتنا لالنخراط يف األعمال سواء
كانت يف الجهــات الحكومية أو
األهلية ،ونتج عن ذلك أن منطقة
القصيم هــي األوىل بني مناطق
اململكــة يف مســتوى التوطني،
وهذه الجهود تعود لسمو أمريها
الــذي يحرص عىل هــذا األمر
الذي يخص شباب وشابات هذا
الوطن ويتوافق مع رؤية مملكتنا
2030م".
وأعلن "الداود" عن إنشــاء
وحدة لالحتيــاج والتوطني التي
ســتعرض جميــع الوظائف
التي يشــغلها غري السعوديني

املهرجانات املتنوعة".
وشــدد ســموه عىل الرشكات
املشــاركة بــرورة االلتــزام
بالوظائف املعلنة للمتقدمني وجلب
الفائدة لهم ،وأال تكون املشــاركة
فقط ملجرد الدعاية ،مؤكدا ً متابعته
للجهــات التي تقــوم بالتوظيف
والجهــات التي لم تــف بوعدها،
موضحً ا أن العام املايض شهد الكثري
من الجهات التي لم تنفذ ما وعدت
بــه ،وعليه فــإن كل جهة تعرض
الوظائف التي لديها يجب أن تلتزم
بها ألن توطني الوظائف يشــكل
معظم الوطنيــة ،والتوطني يمثل
مدى حبنا لهذه البالد.
كما قدم الشــكر ملعايل مدير
الجامعة لتفــوق الجامعة يف جميع
املجاالت العلميــة واملهنية وخدمة
املجتمــع ويف مجــال املشــاريع
والتنظيم وإعــادة الهيكلة وتنوع
مجاالتها ،ســائالً الله العيل القدير
التوفيق ملنســوبي الجامعة وجميع
العاملــن بها لخدمة هــذا الوطن
املعطاء.

ألبنائنا وبناتنــا ،والدفعة األوىل
التي ســتعلن بإذن الله سيكون
عددها أكثر مــن  470وظيفة
تخص أعضاء هيئة التدريس يف
التخصصــات املختلفة واملدينة
الطبية التي تحتضن املستشفى
الجامعــي ومستشــفى طب
األسنان والتي ســيتم افتتاحها
قريبا وستكون الدفعة األوىل فيها
 50وظيفــة ،والجامعة يجب أن
تكون مبــادرة بحكم احتضانها
لهذا اليوم.
وأوضــح "الــداود" أن
الجامعة قامــت بتوظيف أكثر
مــن  244مواطنــا يف مختلف
التخصصات من معيد ومحارض
وأعضاء هيئــة التدريس وفنيني
وإداريني وغريهم ،منذ إقامة يوم
املهنة السابق وحتى اليوم ،مشريًا
إىل أنه ســيتم بعد أيام اإلعالن
عن أسماء املتقدمني عىل وظيفة
معيد ،وستســر الجامعة عىل
هذا النهج ،وبــإذن الله نحتفل

قريبا ً بتحقيق نســبة عالية من
املواطنني الذين يعملون يف أروقة
هذه الجامعة يف املجال التعليمي
والفني ،أما من ناحية الوظائف
اإلداريــة فإن الجامعــة لديها
توطني بنسبة .100%
ويف ختــام كلمتــه قــدم
"الداود" الشكر والتقدير لسمو
أمري املنطقة عىل رعايته ،وكل من
شارك واستجاب للدعوة سواء من
الجهات الحكومية أو الخاصة
وإتاحــة الفرصة للطالب
والطالبــات ،كمــا دعا
الجميع لالســتفادة من
هذا اليوم وتمنى أن يحقق
هذا اليوم الهــدف املرجو
منه  من خالل  التوفيق بني
طالب الوظيفة والجهة املوظفة
خدمة لهذا الوطن بقيادة خادم
الحرمــن الرشيفــن امللك
سلمان بن عبدالعزيز وسمو
ويل عهــده األمني حفظهما
الله.
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الغشام :الجامعة
تسعى لالستفادة من
خربات الخري�جني

الغشام خالل إلقاء كلمته

و أكــد وكيــل الجامعــة
للتخطيط والتطويــر والجودة
رئيس اللجنة التنظيمية األستاذ
الدكتور عبدالله الغشــام عىل أن
هذا املحفــل انطالقة للخريجني
لرسم مســتقبلهم املهني لخدمة
هذا الوطن املعطاء ،حيث وضعت
رؤية اململكــة 2030م أهدافها
ضمن إســراتيجية التحول إىل
اقتصاد ما بعــد النفط وخفض
معــدل البطالــة وخلق فرص
العمل التي تحقق طموح الشباب
السعودي ،وأولت الرؤية االهتمام
الكبري لصناعة رأس املال البرشي
واالستثمار فيه ،مشــرًا إىل أن

هذا ســيتحقق بــإذن الله عرب
تنميــة اقتصادية طموحة تخلق
املزيد من فرص العمل للشــباب
السعودي ،ألن الجامعات العريقة
تويل اهتماما كبــرا بخريجيها
باعتبارهم مصدر الفخر لها.
وأكد "الغشام" أن الجامعة
تسعى لالســتفادة من خربات
الخريجــن يف تطويــر الربامج
األكاديميــة والبحثية والتدريبية
والدعــم املســتمر ألنشــطتها
من خاللهم ،مشــرا إىل ســعي
الجامعة لبناء منظومة متكاملة
لبنــاء وتخريج كــوادر وطنية
متميــزة ومنافســة ،كما قامت
الجامعة بتوجيــه معايل مديرها
بتقديم مبــادرات عديدة لتمكني
الخريجــن مــن الحصول عىل
فرص العمل ،ومن ذلك مرشوع
"سوق لنفســك" لتنمية اإلبداع

واالبتكار وكذلك إنشــاء وحدة
االحتيــاج والتوطني ،كما توجت
هــذه املنظومة بإنشــاء مكتب
الخريجني والتنمية املهنية.
وأضاف "الغشــام" أن يوم
املهنــة يهدف لتدريــب وتهيئة
الطالب للمنافســة بسوق العمل
واالســتدامة املهنيــة وإقامــة
رشاكات يف مجــاالت التدريــب
والتوظيــف بــن الجامعــة
والجهات األخــرى ،باإلضافة إىل
إنشــاء قاعدة بيانات للخريجني
والفرص الوظيفيــة وإتاحتها
لجهات التوظيــف طوال العام،
واســتمرار العالقة بني الجامعة
وخريجيها والتواصل املســتمر
معهــم للمشــاركة يف تطوير
وتنميــة برامــج الجامعة طيلة
حياتهم املهنية ،مؤكدًا عىل حرص
الجامعة يف يوم املهنة العارش عىل

صحيفة
جامعة
القصيم

تنمية ثقافة تســويق الذات لدى
الخريج وعرض بعض إبداعات
خريجي الجامعة من مشــاريع
وأبحاث وأفــكار مميزة ،بهدف
إيجابــي ،وبناء
تحقيق تفاع ًل
ً
الثقة بينهم وبني جهات التوظيف
للمنافسة يف سوق العمل.
ويف نهاية الحفل دشن سمو
أمــر املنطقة وحــدة االحتياج
والتوطــن ومكتــب شــؤون
الخريجني ،بعد ذلك تجول سموه
عىل املعــارض املصاحبة وركن
"سوق لنفسك" ،حيث سيصاحب
يوم املهنــة  20دورة تدريبية يف
تطوير الذات وبناء الشــخصية
وكتابة الســرة الذاتية ومهارات
املقابالت وفن البحث عن الفرص
العمليــة باإلضافــة إىل برامج
متخصصــة يف التنميــة املهنية
لخريجي الكليات الصحية.

 300مستفيد ومستفيدة من الدورات التدري�بية بيوم
المهنة العاشر بالجامعة
شــهدت الدورات التدريبية التي عُ قدت
بمقر جامعة القصيــم ،ضمن فعاليات يوم
املهنة العارش الذي نظمتــه الجامعة يومي
الثالثاء واألربعاء  1-2من شعبان 1439هـ،
ً
إقبال كثيفا من الزوار والطلبة ،واستفاد منها
أكثر من  300مســتفيد ومســتفيدة ،حيث
تــم تخصيص الفرتة الصباحية الســتقبال
الطالب الباحثني عن عمــل ،فيما خصصت

الفــرة املســائية الســتقبال الخريجات
والعوائل ،وتســعى الجامعة من خالل تلك
الفعاليــات إىل تأهيل الخريجني والخريجات
للحصول عىل فرصة عمل مناسبة ،وتسهيل
تواصلهم مع الرشكات واملؤسســات العاملة
يف السوق السعودي ،باإلضافة إىل استعراض
التجارب الناجحة يف القطاع الخاص للشباب
العصامي.

الدورات

أبــــــــــــرز

"مدخل بريادة األعمال والتعريف بخدمات
برنامج بادر لحاضنات ومرسعات التقنية"
قدمها األستاذ عبدالرحمن الشدوخي
"مهارات كتابة السرية الذاتية وإجراء املقابالت الشخصية"
قدمها األستاذ سليمان الطرباق
"السمات السلوكية والقيادية"
قدمها الدكتور خالد العمران
"تطوير الذات وبناء الشخصية"
قدمتها الدكتورة أماني السيد
"التخطيط اإلسرتاتيجي"
قدمها الدكتور خالد العمران
"ريادة األعمال"
قدمها األستاذ طالل إسماعيل
"مهارات التخطيط الشخيص"
قدمتها الدكتورة سوزان غنيم
وعدة دورات أخرى استفاد منها زوار الجامعة من الجنسني الذين تعرفوا عىل الطرق
الصحيحة والسليمة التي يجب اتباعها للحصول عىل الوظيفة املناسبة.
أثناء الدورات

وتميز يــوم املهنة بعدد كبري
من العارضــن وبوجود مبادرات
غري مســبوقة من قبــل الجامعة
التي طرحــت وظائفها للمواطنني
وبمباركة من قائد التوطني ،ســمو
أمري القصيم املحبــوب ،كما تميز
هذا العام بالعديــد من الدورات
التدريبيــة املتميــزة والتــي تم
طرحهــا لطــاب الجامعة وزوار
يوم املهنة ،كما تــم تجهيز العديد
من القاعــات املالئمــة للدورات
التدريبية.
يذكــر أن يــوم املهنة يهدف
لتدريب وتهيئة الطالب للمنافســة
بسوق العمل واالســتدامة املهنية
وإقامــة رشاكات يف مجــاالت
التدريــب والتوظيف بني الجامعة
والجهات األخــرى ،باإلضافة إىل
إنشــاء قاعدة بيانــات للخريجني
والفــرص الوظيفيــة وإتاحتها
لجهــات التوظيف طــوال العام،
واســتمرار العالقة بــن الجامعة
وخريجيهــا والتواصل املســتمر
معهم للمشاركة يف تطوير وتنمية
برامــج الجامعة طيلــة حياتهم
املهنية ،كما يعرب يوم املهنة العارش
عن حــرص الجامعة عــى تنمية
ثقافة تســويق الذات لدى الخريج
وعرض بعض إبداعــات خريجي
الجامعــة من مشــاريع وأبحاث
وأفــكار مميزة ،بهــدف تحقيق
إيجابــي ،وبناء الثقة بينهم
تفاع ًل
ً
وبني جهات التوظيف للمنافسة يف
سوق العمل.

صحيفة
جامعة
القصيم
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كونيات

فرصة لشباب وفتيات
المنطقة بالتقديم علي
الوظائف
أمنية تواجد عدد أكرب
من الشركات المتخصصة
أ.د .عبداهلل المسند

المعارض تسهم في
التدريب على إعداد
السرية الذاتية
شــهد اليــوم الثاني من
فعاليــات يوم املهنــة العارش
بجامعة القصيم إقبــاال ً كثيفا ً
وتفاعــا ً مــن الــزوار الذين
جاؤوا لزيارة معارض الجهات
املشاركة ،واالطالع عىل الوظائف
املتاحة ،واالستفادة من الدورات
التدريبيــة املقدمــة للــزوار،
وذلك عقــب افتتــاح صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود بن
عبدالعزيز أمري منطقة القصيم،
لفعاليات يوم املهنة العارش يوم
الثالثاء املــايض بالبهو الرئيس
بالجامعة.
وتسعى الجامعة من خالل
يوم املهنة إىل مساعدة الخريجني
والخريجــات يف الحصول عىل
فرصة عمل وتســهيل تواصلهم
مع الرشكات واملؤسسات العاملة
يف السوق الســعودي ،حيث تم
تخصيــص الفــرة الصباحية
الســتقبال الطالب الباحثني عن
عمــل ،فيما خصصــت الفرتة
املسائية الســتقبال الخريجات
والعوائل ،باإلضافة إىل توعيتهم
بالطرق الفعالــة يف البحث عن
وظيفة مناســبة ،وكيفية إعداد
السرية الذاتية وإجراء املقابالت
الشــخصية ،وإقامة رشاكات يف
مجاالت التوظيف والتدريب بني
الجامعة والجهات املشــاركة،
وإتاحة الفرصــة لهذه الجهات
لعرض فرص العمل والتدريب
املتاحــة لديهــا ،والتعريــف
بأنشــطتها وإســهاماتها يف
تنمية االقتصــاد الوطني ،كما
يصاحــب الفعاليــات جناح
"عرف بنفســك" ،الذي يهدف
إىل تسويق أنشــطة املوهوبني
وأبحاثهــم بتعريفهــا للزوار
والحضور.
األســتاذ خالد العدل أحد
زوار معارض يوم املهنة أوضح
أن هذه املناســبة تعترب فرصة
لشــباب املنطقــة وفتياتها من
خالل التقديم عىل الوظائف أو
الدورات والنــدوات املصاحبة
ملعرفــة طــرق التقديــم عىل
الوظيفة أو إعداد السرية الذاتية،

شجرة الواشنطونيا

معربًا عن شكره وتقديره لجهود
جامعة القصيــم يف تفعيل هذه
املبــادرة وعىل الجهــد الجبار،
متمنيا ً بأن تحذو كافة الجهات
األخرى حــذو الجامعة لتوفري
العديد من الفــرص الوظيفية
للشباب.
املهنــدس املدنــي فراس
املشــيقح الخريج مــن جامعة
شــمال فلوريدا من أمريكا قال
بأن منطقة القصيم تحتاج مثل
هذه املعارض ،وبادرة الجامعة
متميــزة وجميلة ،مؤكــدًا أن
املنطقة بها العديد من الوظائف
ولكــن ال توجد حلقة وصل بني
طالب العمل والجهة العارضة،
كما ّ
بي املهندس ســامي املعتق
أحد الــزوار أن هــذا املعرض
أفضل من املعارض الســابقة
ألن الرشكات العارضة تعد من
أفضل الرشكات واملؤسسات يف
السوق الســعودي ،ومن خالل
الدورات والربامــج املصاحبة

إلكســاب املهارات للمتقدمني
وحديثي التخرج ،وكذلك إتاحة
الفرصــة للعائــات بالفــرة
املســائية وهــذا يشء إيجابي
للباحثات عن الوظائف ،متمنيًا
لو كانت مدته أطول من ذلك.
بينما رأى املهندس إبراهيم
الوابيل حديــث التخرج من كلية
الهندســة أن املعرض تميز من
خالل تنوع أقســامه ،معربًا عن
تمنياتــه يف أن تتواجــد أعداد
أكرب من الــركات املتخصصة
يف املجــال الهنديس والتي تخدم
جميع التخصصات ،كما يطمح
ألن تســتقطب معظم الرشكات
الكبــرة والرائــدة يف مجــال
الهندسة الطاقات واملوظفني من
خالل تلك املعارض.
وأكد الطالب معاذ الرشيد
أحد زوار املعــرض أن مثل تلك
املعارض تسهم يف إطالع الطالب
عــى كيفية العمــل بالرشكات
ونظامها وكيفيــة التقديم عىل

وظائفها وإعداد السرية الذاتية،
وهي مفيــدة حتى لو لم يكن به
توظيف ،ألن املنطقة نفتقر ملثل
هــذه املعارض ،مشــرا ً إىل أنه
وجد يف معــرض الجامعة كثافة
يف أعــداد الرشكات املشــاركة
والتي تقوم بالتوظيف الفوري،
كما عرب عــن تطلعاته للمراحل
القادمة أن تكــون أفضل بكثري
بإذن الله الســتقطاب الباحثني
عن العمل والرشكات تحت سقف
واحد.
يذكر أن يــوم املهنة فعالية
ســنوية تعقدهــا الجامعــة
للتأكيد عىل اهتمامها بمســتقبل
خريجيها ،حيــث تحرص إدارة
الجامعة عىل استمرار عالقتها مع
طالبها وطالباتها عقب التخرج
وال ترتكهــم يواجهون مصريهم
وحدهــم ،بل تظــل إىل جانبهم
وتساندهم وتدعمهم وتعمل عىل
تحقيق فــرص التواصل بينهم
وبني جهات العمل.

تعمد بعض البلديات واألمانات ،وأحيانا ً يعمد بعض املواطنني
إىل زراعة شجرة الواشنطونيا ،وهي شجرة متواضعة الجمال ،تأخذ
مكاناً ،وتســتهلك ماء دون أن تعطي شيئا ً يُذكر لإلنسان بل وحتى
للحيوان والطيور ،إذ ال ترتك ظالً يتناســب مع رعايتها واستهالكها
للمياه ،والحيز الــذي أخذت واحتلت ،وعليه آمل أال تُســتزرع عىل
مستوى الجهات الحكومية أو األهلية ،فهي بالنهاية خسارة نسبياً ،وأن
يُستعاض عنها بأشــجار ذات ظل وافر ،وجمال آخذ ،وأن تكون من
األشجار املجربة واملناسبة ألجوائنا وفقا ً للخرباء يف هذا الشأن ،ومن
أفضلها شجر النيم ،واللبخ ،والبنسيانا ،والسدر ،والفلفل العريض..
إلخ والتفاصيل لدى املختصني يف هذا املجال .وما يقال عن شــجرة
الواشنطونيا ينســحب (جزئياً) عىل النخل ،إذ التوسع بزراعتها يف
الحدائق والطرق قد يكون أمرا ً غري مناســب لعلل منها :استهالكها
العايل للمياه ،وشح ظلها ،واملشقة يف رعايتها ،وضعف تنقيتها لألجواء
مقارنة باألشجار السالفة.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى آمل عدم زراعة بعض األشــجار
التي ال تتناسب وأجوائنا كأن تكون جوّارة من شدة الربد أو الحر ،أو
أن تكون معتدية عىل خطوط الرصف الصحي يف املنازل ،والخزانات
املائية ،أو أن يكون لها رائحة كريهة ،أو ذات سمية ،أو شحيحة الظل،
أو ال تتحمــل الجفاف ،أو ضعيفة أمام اتجاه الرياح فتتكرس وبالتايل
نخرس الوقت ،والجهد ،واملال يف زراعتها ،ثم نتفاجأ بموتها أو قلعها
لسبب أو أكثر مما ذكرنا.
وأهيب باملشتغلني يف البســتنة والزراعة ومن املختصني يف هذا
املجال أن ينرشوا قائمة بأفضل األشجار التي تزرع يف املنازل ،وقائمة
أخرى للطرقــات ،وقائمة أخرى للحدائق واملتنزهات ،وقائمة أخرى
لالســراحات ،وقائمة أخرى للمزارع وهكذا ،حتى ال يزرع املواطن
ويبدأ من الصفر دون خربة أو دراية ثم يعود إىل املربع األول كما بدأ،
وهذا يحصل كثريا ً عىل مستوى املواطن بل وبعض الجهات الحكومية
كالبلديات ،وهذا بســبب الجهل وعدم التخصص أو عدم الســؤال
واالستفسار ،ومرده جزئيا ً قصور يف توجيه املتخصصني واملهتمني يف
هذا الشــأن يف تنمية الوعي البيئي يف هذا االتجاه ،وتثقيف الجميع يف
شأن األشجار ورعايتها.
كما أنبــه إىل أن كثريا ً من املواطنني يقومون بزرع الشــتالت
الصغرية بجوار األسوار ،ويتعاملون معها وكأنها ُشجريات صغرية
فحسب ،ثم بعد بضع ســنني نجد أن الشجرة ُ
كبت وترعرت وربما
أثرت عىل السور أو البالط ونحوها؛ بسبب عدم اختيار املوقع واألبعاد
وفق رؤية زمنية مدروسة ،وغياب املوجه واملرشد الزراعي ،فينتج عن
هذا أن تُقطع الشجرة بعد بضع سنني!! فنعود للمربع األول "وكأنك
يابو زيد ما غزيت" وكما قيل "صبو احقنه".
وختاما ً نحن نحتاج استشــارات بيئية بُستانية يف شأن الزراعة
املنزلية عىل وجه التحديد ،والزراعة البلدية من قبل جهات أو أشخاص
أصحاب خــرة ودراية أو تخصص ،وأال يُرتك الناس شــذرمذر ال
يعلمون ما يزرعون؟ وكيف يزرعون؟ ومتى يزرعون؟ ودوما ً ألجل
الوطن نلتقي ،فنستقي ،ثم نرتقي.

أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا
@almisnid
almisnid@yahoo.com
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خالل «دردشات نجاح»  بالجامعة ..

رجل األعمال المحيمد :يروي قصة  3أعوام بدون أرباح مالية
الغامدي :الفتاة السعودية أكفأ في
بعض األحيان من الشاب وتجيد العمل عن
بعد
المحميد :الشباب السعودي قادر على
تخطي الصعوبات والنجاح في العمل
الخاص
«بن نومه» يحث الشباب على عدم وضع
األمان الوظيفي شماعة لعدم العمل
في القطاع الخاص

عقــدت الجامعة جلســة بعنوان
"دردشــات النجاح" لعرض نماذج من
الشــباب العصامي الناجح ،وذلك مساء
الثالثاء األول من شــعبان 1439هـ يف
البهو الرئييس ،ضمن فعاليات يوم املهنة
العارش الذي تســتضيفه الجامعة ،أدار
الجلســة املرشف العام عىل مركز اإلعالم
واالتصال ورئيس اللجنة اإلعالمية األستاذ
فهد بن نومه ،حيث عرض األستاذ سعود
املحميــد رئيس مجلــس إدارة مجموعة
سعود املحميد "فن جن كيف" ،واألستاذ
عادل الغامدي الرئيس التنفيذي  لرشكة
"يم التقنيــة" ،تجاربهما الناجحة خالل
الجلسة ،كما صاحب الندوة حضور كبري
يف الجانبني.

خطوات الت�أسيس
ســعود املحميد تطــرق لخطوات
تأسيســه للمرشوع الخاص به وهو كايف
"فن جن كيــف" التي انبثقت فكرته قبل
عرشة أعوام عندما رغب يف إنشاء مرشوع
يواكب التغيريات الحديثة للشــباب ،وأن
يكون متميز باملنتج والتصنيف ،مشريًا إىل
أن أي عمل تجــاري معرض ألن يحل به
ركود تجاري ألنه تحكمه مسألة العرض
والطلب وهــذا معروف لدى التجار حول
العالم ،وأهاب بالشباب ان يوزنوا األمور
بشكل مناسب والرتكيز عىل جودة املنتج،
وبني أن هناك رشكات معروفة  استمرت
ســالتها من الجد إىل األبناء بسبب تميز
منتجهــم ،وأكد عــى تحليهم  بالصرب،
وأوضح ان اول ثالث سنوات يف مرشوعه
كانت بدون أرباح مالية.
وعن سبب اســتمراره لهذه السنوات
اوضح "املحيميد" أن املرشوع كان يهدف
إىل التعرف عىل طبيعة املجتمع ،موضحً ا
أنه يجب عــى صاحب املرشوع أال يعتقد
أنه سينجح مبارشة وأن أول ثالث أو أربع
أو ثمان شــهور قد ال يكون لها أية أرباح
وبني أن مجتمعنا يحــب التجربة وبعد
مرور فرتة يتبــن الزبائن املحبني للمنتج
املقــدم ويصبح هذا املقيــاس الذي من

خالل دردشات النجاح

رشكاءه رفضوا االستمرار وتمت التسوية
برشاء حصصهم يف الرشكة.
وبني أن الفتاة السعودية أكفأ يف بعض
األحيان من الشاب السعودي ولديها مزايا
عديدة يف الجانب التقنــي أهمها تطبيق
اتفاقيــة وزارة العمــل بالعمل عن بعد
وهذا يخفض التكلفة التشغيلية للرشكات
ويســهم يف رفــع اإلنتاجيــة ويخفض
التكلفة عىل الفتاة بعدم الدفع للمواصالت
وخصوصا أن الفتاة أقــل التزامات  من
الشــاب وغالبا ً ما تكون متفرغة بالبيت
وتجيد الصيانة والربمجة وخدمة العمالء.

املهم أن يستمر القياس عليه يف رفع نسبة
املبيعات.
وقال" :الشاب الســعودي قادر عىل
تخطــي الصعوبات وهو كــفء للعمل
ودائما يكسب الرهان وقد ثبت ذلك لدينا
بالرشكة رغم ضيق الوقت وكثرة التوطني
وصعوباتها واآلن نشاهدهم مدراء فروع
ومطاعــم وكافيهات وعــن قريب مدراء
مناطــق ورشكات والخــوض يف املجال
التدريبي".

«الفود ترك» وبعده عن
المخاطر
وأوضح "املحميد" أن مرشوع "الفود
ترك" مرشوع إيجابي من جميع النواحي
ويمنح الشاب حرية اختيار املوقع املناسب
وتغيريه وال يقــوم فيه بدفع إيجار محل،
وهذا يتماىش مع مقدرة الشاب املالية الذي
يريد أن يبدأ مــروع صغري كما أن هذا
املرشوع بعيد عن املخاطر ومربح ،مطالبا ً
الرشكات ورجال األعمال بعدم االستثمار
يف هذا املجال ،وتركه للشــباب ودعمهم
وعدم منافســتهم فهذا مصدر رزق ألبناء
الوطن ويمكن للرشكات االســتفادة من
تصدير املواد لهم.

المحيميد

االنتقال من القطاع
الحكومي إلى الخاص
األســتاذ عادل الغامــدي الرئيس
التنفيذي  لرشكة "يم التقنية" تحدث عن
تجربته التي عاشــها بني القطاع الخاص
ثم الحكومي ثم االنتقال ملرشوعه بالقطاع
الخاص حيث قــال" :وضعت  يف البداية
مبلغ مايل خاص إلعالــة أرستي يف حال
انقطعت من أي دخل مايل خالل عام كون
مرشوعي الخــاص يبلغ رأس ماله حوايل
 120ألف ريال ،وقد عشــنا أول  6شهور
صعبة لعزوف العمالء عن رشكتنا وكان
عملنا تعريفيا فقط ،ثم عملنا يف إنشاء بنية
تحتية إلكرتونية للرشكات والســرفرات
والشبكات واألنظمة األمنية ،ولم نستطع

الغامدي

خوض غمار املنافســة كوننا حديثني عىل
الســوق وغري معروفني وســارت أول 3
شهور بدون قدوم أي عميل يف وقت كان
مرصوف العاملني وإيجار املحل ســاري
وعشــنا يف خسارة كون عمل التقنية قائم
عىل املشــاريع وليس بيع منتجات حتى
وصلنا لعمل أجزاء من املشاريع وانطلقنا،
ومن املهم عىل الشباب نسيان وحذف دوام
الثمان ســاعات والتفكري الجدي بالعمل

 18ساعة".
وعن األزمات املالية كشف "الغامدي"
عن أنهــم يقدمون حلــول تقنية وليس
منتج يمكــن ترصيفه وعن بدايته أكد أنه
واجه يف البداية البطء يف إنهاء املشــاريع
وتذمر بعض الــركاء الذين قاموا ببيع
حصتهم ،مضيفا ً أنه كان يكرر دائما أثناء
االجتماعــات أن املرشوع بــدأ ينمو وأنه
ينتظر ثماره وطلب مهلة ستة أشهر لكن

المتاجراإللكرتونية ..
واألسعار المرتفعة
و طالــب "الغامــدي" املتاجــر
اإللكرتونية بعدم رفع األســعار واملبالغة
فيها ،ألن هذا ينفر املجتمع من مشاريعهم،
وألن املجال التقني ينمو باستمرار ،وبهذا
فإن التكلفة تنخفض يوما بعد يوم ،مطالبا
الشــباب بتثبيت متاجرهم عىل برنامج
وزارة التجــارة "معــروف" ،باإلضافة
إىل التســجيل يف التنمية االجتماعية التي
تقوم بحمايتهم يف الظروف القاسية مثل
الحــوادث ،وذلك بالوقــوف معهم وعند
الوصول لســن التقاعد يتم رصف مرتب
لهم ويجب عليهم استغالل كافة الفرص
التشجيعية املتاحة من الدولة.
ويف نهاية الجلسة وجه رئيس اللجنة
اإلعالمية األســتاذ فهد بن نومه رســالة
للحضــور بعدم جعل األمــان الوظيفي
شــماعة للهروب من القطــاع الخاص
واإلبداع ،مؤكدًا أن الشخص هو من يثبت
جدارته فعليا ً للعمل الذي يقوم به والعمر
ليس عائقا ،مشــرًا إىل أن أي رشكة لن
تتخىل عن أي شــخص لديه املواصفات
املميزة املطلوبة ،مطالبا الشــباب بعدم
الركون إىل هذه الشماعة للذهاب للقطاع
الحكومي ،حيث ستشــهد الفرتة القادمة
مصطلحا جديدا وهــو "اإلنتاجية" وفق
رؤية  ،2030وإذا كان الشخص غري منتج
فلن تكون هنالك حاجة له.

صحيفة
جامعة
القصيم
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«يوم المهنة الصحي» يناقش تطلعات المستقبل للخري�جني
أقيم برنامــج اليوم الصحي
ضمــن فعاليــات يــوم املهنة
العارش بجامعــة القصيم ،حيث
تم اســتضافة نخبــة من خرباء
القطاعات الصحية املختلفة ،وذلك
يوم األربعــاء 2/8/1439هـ،
بمشاركة العديد من الجهات ذات
العالقــة ومنهم قطــاع الصحة،
ووزارة الدفــاع ووزارة الحرس
الوطنــي ،والتأمينات االجتماعية،
ومستشــفى الدكتور ســليمان
الحبيــب ومستشــفى القصيم
الوطني ،وذلك ملناقشــة الفرص
الوظيفيــة لخريجــي الكليات
الصحية واملشاريع املستقبلية يف
منطقة القصيم.
وافتتحــت فعاليــات اليوم
الصحي بتــاوة عطرة من القرآن
الكريــم ،بعدها ألقــى الدكتور
عبد الله الغشــام وكيل الجامعة
للتخطيط والتطويــر والجودة،
رئيس اللجنة املنظمة ليوم املهنة،
كلمــة أكد فيها عــى أهمية عقد
مثل هذه الفعاليــات التي تصب
يف مصلحــة خريجــي الجامعة
إليجــاد الفــرص الوظيفية ،كما
قدم "الغشام" الشكر لكلية الطب
عىل الجهــود التي قدمتها لتنظيم
الربامج الصحيــة املصاحبة ليوم
املهنة العارش.
كما شــارك الدكتور منصور
الرشيــدة عميد كليــة الصيدلة
بجامعــة القصيــم مــن خالل
محارضة تحدث فيها عن املســار
األكاديمــي للــكادر الصحــي
"الفرص والتحديــات" ،تطرق
فيها إىل املؤهــات املطلوبة لهذه
الوظائف ،يف حني شارك من قطاع
وزارة الصحة الدكتور ســلطان
الشايع مســاعد املدير للخدمات

العالجية بصحــة القصيم ،حيث
تناولت مشاركته مناقشة مستقبل
املشــاريع الصحيــة يف املنطقة،
والفــرص الوظيفيــة ،وعدد من
التخصصــات املطلوبة ،باإلضافة
إىل آليــة التقديم عــى الوظائف
الشاغرة للممارسني الصحيني.
وشــارك من اإلدارة العامة
للخدمات الطبية للقوات املسلحة،
مستشــفى القــوات املســلحة
بالقصيم ممثالً بمســاعد مدير
مستشــفى القــوات املســلحة
بالقصيم ،املقدم الدكتور يارس بن
عيل الغامدي ،الذي ألقى محارضة
عن الفرص الوظيفية ومســتقبل
املشــاريع يف املنطقــة ،عُ قدت
بعدها جلسة نقاش أدارها العميد
وليد بــن عبدالرحمن القحطاني
مدير مستشــفى القوات املسلحة
بالقصيــم ،وتخللتها اإلجابة عىل
أسئلة الحضور ،وتحدث فيها كالً
من :العقيد صالح بن محمد الحميد
والعقيــد فراج بــن عبدالرحمن
الفراج واملقــدم الدكتور يارس بن
عيل الغامدي والنقيب وعبدالله بن
حماد الحماد واألستاذ عبدالله بن
سعد العصيمي.
ومــن جانبه تحــدث ممثل
الشؤون الصحية بالحرس الوطني
مدير مركــز الرعايــة الصحية
األولية يف الحــرس الوطني الرائد
الدكتور محمد النارص الحربي يف
محارضته عن الفرص الوظيفية
ومستقبل املشاريع يف املنطقة ،ثم
أقيمت جلسة نقاش بقيادة الرائد
الدكتور محمــد النارص الحربي،
وبمشــاركة الرائد الدكتور محمد
النارص الحربي والنقيب الدكتور
نــواف الشــمري والدكتور رائد
الحربــي واملــازم أول الصيديل

فيصل الحربي واألخصائي عبدالله
السيف واألخصائي حمود الغانم
واألستاذ عبدالعزيز البسام ،حيث
أجابوا عىل أسئلة الحضور.
وشارك مستشــفى الدكتور
ســليمان الحبيــب بالقصيم من
خالل حضــور األســتاذ خالد
الجاليس رئيس قســم التوظيف
وحضور األســتاذ يارس أبا الخيل
مدير املوارد البرشية باملستشفى،
حيث ناقشا الفرص الوظيفية يف
املستشفى والتخصصات املطلوبة،
باإلضافــة إىل آليــة التقديم عىل
الوظائف الشــاغرة للممارسني
الصحيني ،كما شاركت مستشفى
القصيــم الوطنــي بحضــور
األستاذ نايف بن نارص الجربوع
مديــر إدارة الخدمات املســاندة
باملستشــفى ،والــذي ناقش من
خالل محارضته الفرص الوظيفية
والتخصصات املطلوبة ،باإلضافة
إىل آليــة التقديم عــى الوظائف
الشاغرة للممارسني الصحيني.
وقدمــت املؤسســة العامة
للتأمينــات االجتماعية محارضة
للدكتور عيل الجلعود مدير مرشوع
تطوير الرعايــة الطبية ،ناقش
من خاللهــا الفرص الوظيفية يف
تطوير الرعايــة الصحية ودور
رشكات التأمــن ،حيث أكد عىل
دور األطبــاء يف الخدمات املقدمة
ومتابعة إدارة الحاالت الصحية،
وقد ناقش أيضا آلية التقديم عىل
الوظائف الشــاغرة يف املؤسسة
ورشكات التأمــن األخرى ،ويف
ختام اليوم الصحــي تم تكريم
املتحدثــن وتقديــم الــدروع
التذكاريــة لهم عىل ما قدموه من
دعم للطالب والطالبات وخريجي
الكليات الصحية.

جانب من الربنامج

«سوق نفسك»  ..طريقة مبت�كرة لعرض مشاريع الطلبة بـ «يوم المهنة»
ابتكــرت الجامعــة طريقة
جديدة لتقديم العروض الوظيفية
خالل يــوم املهنــة العارش عرب
جناح "سوق لنفسك" والتي تتيح
لطلبة التسويق ألنفسهم وعرض
صناعتهم ومشاريعهم وقدراتهم
أمام الرشكات و الــزوار وتعزز
الثقــة بالنفســة يف املفاوضات
العمليــة  ،و قدمــت الطالبات
ابتكارات مذهلــة تنبئ عن جيل
مبدع يتوق اىل املســاهمة حيث
استعرضت الطالبة وجدان الهمييل
من كلية التمريض عمالً بمسمى
(ماما ارتفعــت حرارتي) تقوم
فكرته عىل تثبيت جهاز الرتموميرت
يف يــد الطفل والصاقــه بجهاز
انــذار يقوم بالرن عنــد ارتفاع
حرارة الطفل لدرجــة  39األمر
الذي يســمح بتجنب مضاعفات
ارتفاع حرارة االطفال اىل مستوى
األربعني درجة وحدوث تشنجات
ال قدر الله و يعترب هذا الجهاز آمن

وسهل االستخدام.
كما قدمت الطالبــة العنود
الوهييبي من قسم الفيزياء ابتكارا
يحد من تصادم السيارات ببعضها
من خــال تطويــع املغناطيس
بحيث يوضع عىل كل ســيارة من
االمام والخلف يحدث تنافرا يمنع
التحام السيارات ببعضها ولهاذا
االبتكار جدوى اقتصادية واعدة.
مــن جانــب أخــرى قاما
الطالبتان من كلية علوم الحاسب
ســمية النقيثان وأسماء املطريي
بعمل مرشوعا عــن تقنية الواقع
املعــزز يف البيئــة األكاديمية و
يمكن االســتفادة منــه يف تعليم
األطفــال كذلك و هــذه التقنية
تعتمد عىل توليد عرض يمزج بني
املشــهد الحقيقي الذي ينظر اليه
املستخدم و املشهد الظاهري الذي
تم انشاؤه حاسوبيا ً تعترب تقنية
رائعة وتوظيــف متميز من قبل
الطالبتني.

جانب من جناح سوق نفسك
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الجامعة تطلق وحدة جديدة «لخدمة المستفيدين» عرب وسائل التواصل الحديثة
أطلقــت الجامعــة "وحدة
التواصل وخدمة املســتفيدين"
وهي عبارة عن وحدة إلكرتونية
يتم مــن خاللهــا التواصل مع
املســتفيدين وأخذ مالحظاتهم
وطلباتهم وشكاواهم ومتابعتها
مع معــايل مديــر الجامعة ومع
جميع عمادات والكليات واإلدارات
ليستفيد من هذه الخدمة الطالب
والطالبات ،ومنســوبو الجامعة،
واملراجعــون ,من خــال الربيد
اإللكرتونــي وتطبيق الواتس أب
وأرقــام الهواتــف ،حيث تأتي

هذه الخطوة اســتمرارا ً ملسرية
التحسني والتطوير التي تنتهجها
الجامعة ،وتأكيــدا ً عىل رضورة
تطبيق مفاهيم الجودة واإلتقان،
وترسيخا ً ملبادئ التميز ،وتحقيقا ً
لرؤية الجامعــة يف تقديم أفضل
سبل الرعاية واالهتمام بمنسوبيها
واملستفيدين من خدماتها.
وأوضــح الدكتــور تركي
املخلفــي املــرف العــام عىل
العالقات العامة بأن وحدة خدمة
املســتفيدين الجديدة تمثل أهمية
كربى بالنسبة للجامعة ،وللعميل

عىل حد سواء ،ألنها حلقة الوصل
بينهمــا ،كما أنها تقــدم تغذية
راجعة ملعــايل مدير الجامعة عن
مدى جودة ونوعيــة الخدمات
املقدمة للمراجعني وملنســوبي
الجامعة ،كمــا أنها تعد يف الوقت
نفســه أحد األطر اإلدارية الهامة
يف تحقيق رؤيــة اململكة ٢٠٣٠
"وطن طمــوح" ،لرتكيزها عىل
تبني مفاهيــم اإلتقان والتجويد
اإلداري ،والتــي مــن خاللهــا
سيشعر املستفيد بوجود اهتمام
ملحوظ ومشاهد من الجامعة يف

العناية بمصالحه والرشاكة معه
يف تقديم خدمــة نوعية جيدة له
وألقرانه.
وأضاف "املخلفي" أن اإلدارة
العامة للعالقات بالجامعة تسعد
بثقة معــايل مديــر الجامعة يف
تكليفها باإلرشاف عىل عمل هذه
الوحدة ،التي تقع ضمن الوحدات
واألقسام التابعة لإلدارة وتحظى
بمتابعة مســتمرة من معاليه من
أجــل تقديم خدمــات تتفق مع
التطلعات والتوجهــات الحديثة
لوطننا الغايل ورؤيته املستقبلية.

المخلفي

وﺣﺪة اﻟﺘﻮاﺻﻞ
وﺧﺪﻣﺔ اﳌﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ
وﺣﺪة إﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ وأﺧﺬ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ وﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ وﺷﮑﺎواهﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
وﻣﻊ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻤﺎدات وﮐﻠﯿﺎت وإدارات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﺆوﻟﯿﻦ
اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة :ﺗﺤﻘﯿﻖ أﺳﺮع وأﻓﻀﻞ ُ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﯽ رﺿﺎ اﳌﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﳌﺴﺘﻔﯿﺪ
واﻟﻮﺣﺪة.
اﳌﺴﺘﻔﯿﺪون ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت  -ﻣﻨﺴﻮﺑﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  -اﳌﺮاﺟﻌﻮن

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﳌﻘﺪﻣﺔ

ﻃﻠﺐ

ﺷﮑﻮى

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﻣﻘﺘﺮح

ﺑـــﻼغ

أﺧـــﺮى

016 380 0050
016 380 2772
016 380 3070
055 062 2661

1111

csc@qu.edu.sa :

صحيفة
جامعة
القصيم

إعالم
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ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ
أﺧﺒﺎر وأﺣﺪاث

ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ

@QassimUniv1
@qu_uni
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من اآلخر

فهد بن نومه

عرس الجامعة السنوي

وحدة االحتياج والتوطني تبدأ عملها باإلعالن عن
« 470وظيفة أكاديمية»
اســتهلت وحــدة االحتياج
والتوطــن بجامعــة القصيــم
عملها باإلعالن عــن  470وظيفة
أكاديميــة يف تخصصات مختلفة،
تشمل الرشعية واللغوية والرتبوية
والتاريخيــة والطبيــة والصحية
والزراعية والحاسوبية والتطبيقية
والعلــوم األساســية واإلداريــة
واالقتصادية وغريها وتتنوع الرتب
العلمية املطلوبة لهذه التخصصات
من أستاذ مســاعد إىل مشارك إىل
أستاذ .وكان هذا االعالن بعد وقت
قصري من إصدار معايل األســتاذ
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير الجامعة قرارا ً بتشكيل هذه
الوحدة ،وتدشينها من قبل صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيز أمري منطقة القصيم يف
يوم املهنــة بالجامعة يوم الثالثاء
املوافــق 1/8/1439هـ ،حيث
جاء تكوين هــذه الوحدة انطالقا
من عزم الجامعة عىل اســتكمال
توطني الوظائــف األكاديمية بها،
ومن إدراكها لرضورة اســتثمار
الكفاءات الوطنية يف تطوير التعليم
والبحث واالبتكار بما يلبي طموح
رؤية اململكة .2030
وتحظى هذه الوحدة الجديدة
بعناية كبــرة من قبل معايل مدير
الجامعة ،وترتبط بوكالة الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي.
وقد تم إنشاء رابط إلكرتوني
للتقديم عىل هــذه الوظائف متاح
يف موقــع الشــبكة العنكبوتيــة
للجامعة ،ويمكن من خالله االطالع
عــى رشوط التقديــم والوظائف
الشاغرة واختيار الوظيفة املناسبة
ومــلء جميع البيانــات املطلوبة

وبعــد انتهاء فــرة التقديم عىل
هــذه الوظائــف األكاديمية فإن
الســر الذاتية واملؤهالت العلمية
للمتقدمني ستفحص من قبل فريق
من املتخصصني ويتم ترشيح العدد
املطلوب منهم الستكمال إجراءات
التعيني يف الجامعة وفق آلية تضمن
العدل والشفافية للجميع.
وأكد الدكتور أحمد بن إبراهيم
الرتكي وكيل الجامعة للدراســات
العليــا والبحث العلمي أن الوحدة
جعلت رســالتها توطني الوظائف
األكاديميــة يف الجامعة ،ورؤيتها:
بناء االســتثمار املعريف والتعليمي
والبحثي يف الجامعــة بالكفاءات
الوطنية املؤهلة ،موضحا أن اهداف
هذه الوحدة تشمل تحديد االحتياج
الفعيل للجامعــة من أعضاء هيئة
التدريــس واملحارضين واملعيدين
يف التخصصــات املختلفة لتحقيق

التميــز العلمي والبحثي ،وإحالل
املواطنــن املؤهلــن يف وظائف
الجامعة األكاديمية محل الوظائف
املشــغولة بغــر الســعوديني،
باإلضافة إىل استقطاب الكفاءات
الوطنية املتميزة يف مجال التعليم
واألبحاث العلمية لإلسهام يف بناء
مجتمع املعرفــة وتطوير الربامج
التعليمية ورفع أداء البحث العلمي
وتفعيــل االقتصاد املعريف ،إضافة
إىل ذلك فــإن الجامعة تســعى
لتحقيق قيمتي العدل والشفافية
من خالل توفري فرصة التقديم عىل
الوظائف األكاديمية يف وقت محدد
تضمن ترشــيح األفضل بنا ًء عىل
معايري محددة يمكن قياسها وبناء
الرتشيح عليها.
وأضاف "الرتكي" أن الوحدة
بــارشت أعمالها ببــدء مرشوع
حرص احتياج الجامعة الفعيل من

أعضاء هيئة التدريس واملحارضين
واملعيدين والذي ســيكون مبنيا
عىل عــدة عوامل؛ منهــا األعباء
التدريسية الالزمة لكل تخصص
عام ودقيق يف كل قسم من أقسام
الكليات املختلفة ,ومنها املشاريع
البحثية التي تشكل جزءا ً رضوريا
من مهــام الجامعة ومنها األعمال
األكاديميــة والبحثيــة وبرامج
خدمــة املجتمع ،وبنــا ًء عىل ذلك
فإن الوحدة ستعلن عن الوظائف
األكاديميــة الشــاغرة كل عام
درايس وســيكون اإلعالن موضحا
اســم الكلية التــي تتبعها هذه
الوظائــف والتخصصات الدقيقة
والرتب العلمية املطلوبة والرشوط
التي تلزم لهــذه الوظائف ،ويتم
تقديم الراغبني عىل هذه الوظائف
إلكرتونيا من خالل موقع الجامعة
خالل فرتة محددة.

وﺣﺪة اﻻﺣﺘﻴﺎج واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ
اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

ﺑﻨﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ

ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﻷﻫﺪاف
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
واﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ واﻟﻤﻌﻴﺪﻳﻦ
إﺣﻼل اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻓﻲ
وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﺣﺴﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎج
اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
إﺳﻬﺎم ذوي اﻟﻜﻔﺎء اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

تزف الجامعة هذا االسبوع كوكبة من أبنائها وبناتها
خريجي الدفعة الخامســة عرشة يف كافــة التخصصات
العلمية والرشعية والصحية ،متســلحني باملعارف والعلوم
والتدريبات الالزمة ملواكبة مســرة التطور والنماء يف هذا
الوطــن املعطاء ،وذلك انطالقا من رســالة هذه الجامعة
الكبرية التي تســعى إىل بناء وتنمية اإلنســان واملجتمع،
حيث يعد الخريجــون والخريجات ثمرة من ثمرات الدعم
الذي توليه حكومة خادم الحرمني الرشيفني – حفظه الله
– للجامعات يف كافة مناطق اململكة.
ويعتــر االحتفال بيوم التخرج كل عام هو املناســبة
والعرس الرســمي التي تحتفي فيــه الجامعة بطالبها،
ونحرص من خالله أن تكون ذكرى جميلة تعلق بأذهانهم
طوال حياتهم العملية ،وتذكرهم بأنهم يف هذا اليوم قطفوا
ثمار جهدهم ومثابرتهم يف تحصيل دروســهم ،وأسعدوا
ذويهم وأهلهم الذين يشــاركونهم فرحتهم بهذه املناسبة
يف حفل الجامعة
وكانت اللجــان العاملة عىل هــذا الحفل قد واصلت
عملها واستعداداتها لحفل التخرج منذ عدة شهور ،وذلك
لضمان خروجها بأفضــل صورة ممكنة ،بارشاف مبارش
من معايل مديــر الجامعة املرشف العــام عىل احتفاالت
التخرج.
ويقام الحفل الرئييس للطــاب هذا العام يوم اإلثنني
1439/8/7هـ ،بمقــر الجامعة باملليــداء تحت رعاية
صاحب الســمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن سعود آل ســعود أمري منطقة القصيم ،و سرتعى حفل
الطالبات الذي سيقام ببهو الجامعة الرئييس يوم الثالثاء
حرم ســمو أمري القصيم األمرية عبري املنديل ،فيما ترعى
صاحبة الســمو امللكي األمرية ملياء بنت فيصل بن مشعل
حرم نائب أمــر منطقة القصيم احتفــاالت اليوم الثالث
لطالبات حيث يشــارك الجميع الخريجــن والخريجات
فرحتهم بهذه املناسبة ،ســائلني الله تعاىل أن يوفقهم يف
حياتهم املســتقبلية وأن يحقق طموحاتهم وأن ينفع بهم
الدين والوطن.

رئيس التحري�ر
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