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«مدير الجامعة» يرعى حفل جائزة «فارس قسم الرتب�ية البدنية وعلوم الحركة»
شهد معاىل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بــن حمد الداود مدير
الجامعة حفل جائزة فارس قسم
الرتبيــة البدنية وعلــوم الحركة
وذلك يــوم األربعاء 1439/8/9
هـــ بالصالة الرياضيــة باملدنية
الجامعية والذي يقــام نهاية كل
عــام درايس ،وقد تــوج الحفل
هــذا العــام  1439 / 1438هـ
املتميزين والفائزيــن الرياضيني
بحضور وكيل الجامعة لشــؤون
التعليميــة األســتاذ الدكتور عيل
الســيف وأعضاء هيئة التدريس
وعدد من أولياء األمور والخريجني،
ويهــدف الحفل يف املقــام األول
إىل ختام العام الــدرايس بتكريم
الطالب املميزيــن علميا ً ورياضياً،
كما يعقــد عىل هامــش الجائزة
العديد من الفعاليــات التي تربز
قــدرات وإمكانات طالب قســم
الرتبيــة البدنية وعلــوم الحركة
وما اكتســبوه خالل دراستهم من
معارف ومهــارات وقدرات بدنية
وقيم وجدانية وانفعالية ســامية
تشحذ الهمم وتنمى الوالء واالنتماء

للوطن.
وانطلــق الحفــل بآيات من
القــرآن الكريم ثم بدأت مســرة
الطــاب بدعاء لخــادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن عبد
العزيز آل ســعود -حفظه الله -
لدوام األمن واالســتقرار يف اململكة
العربيــة الســعودية ،وقد حمل
الطــاب العلم الوطني وســارية
توعويــة برؤية 2030م وذلك عىل
نشيد بالدي بالدي منارة الهدى.
وبعد االصطفاف يف ســاحة
الصالة الرياضيــة بالجامعة قدم
الطــاب عرضا رياضيــا تخللته
سلســلة من التمرينات الرياضية
التي تتسم بالتوافق يف أداء الطالب
تحت شعار "حزم وعزم" ثم هتف
الطالب معا بأنشودة " احنا رجال
أبو فهد "
وشــهد الحفل عرضا لفقرات
رياضة الكارتية والذى اشــتمل
عــى اســتعراض األساســيات
والكاتا األوىل " هيان شودان " ثم
اســتعراض فنون القتال والدفاع
عن النفس يف صورة استعراضية

بعنــوان " ال لإلرهاب " باإلضافة
إىل عرض الجمباز باســتعراض
املهارات األساســية والدورانات
الهوائية األمامية والخلفية .
ويف ختام الحفل كرم "الداود"
جائزة فارس القسم والتي تهدف
إىل اختيار صفوة الطلبة املتميزين
مــن خالل ترشــيح أعضاء هيئة
التدريس لهــم كل يف مقرره وفق
مجموعة مــن املعايــر وهى "
الحضــور واالنضبــاط والتميز
العلمي"  ،وقد تم ترشــيح خمسة
وخمســن طالبا من إجمايل 600
طالب ليجري عليهــم املعالجات
اإلحصائية الالزمة ليتوج بالجائزة
خمســة طالب ،وهــم بالرتتيب (
عاصم يوسف الجريفاني ،إبراهيم
حمود الحسون ،محمد عيل السويل،
رائد صالح العــزاز ،ريان راجح
حوبانى ) كما تــم تكريم الطالب
الحاصلــن عىل أحزمــة معتمدة
مــن االتحاد الســعودي لرياضة
الكارتية وتكريم فريق كرة القدم
بكلية الرتبية الحاصل عىل بطولة
الجامعة .

مسرية أثناء الحفل

لقاء علميا بعنوان «البحث العلمي
كلية التصاميم تنظم
ً
منارة المستقبل» وتشارك بمعرض «فكرة وابت�كار»
نظمــت كليــة التصاميم
بالجامعة اللقــاء العلمي الثالث
تحــت عنوان "البحــث العلمي
منارة املســتقبل" ،بالتعاون مع
عمــادة البحث العلمــي يومي
االثنني والثالثاء  7-8من شعبان
1439هـ   ،برعايــة معــايل
مدير الجامعة األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود ،حيث
تضمنــت فعاليــات اللقاء عدة
جلسات علمية خالل يومي اللقاء،
تناولت عددا ً من املحاور أبرزها
ملخصــات األبحاث ملجموعة من
أعضاء هيئــة التدريس يف عدد
من كليات التصاميــم باململكة،
كاســتحداث تصاميم زخرفية
مطرزة مســتوحاة من زخارف
نسيج السدو الســعودي وبناء
القياســات الجســمية ملالبس
الفتيــات الســعوديات بمرحلة
املراهقة وتوظيف آداب األطفال
يف التعريف باألزياء التقليدية.
كما تم اســتعراض تجربة
مصنــع بحــر العطــاء بأيدي
ســعوديات يف ظل رؤية ،٢٠٣٠
وناقش املحور الثاني ملخصات
رسالتي ماجستري ملعيدات قسم
تصميم األزيــاء بكلية التصاميم
بربيدة ،فيما تناول املحور الثالث
ملخصات أوراق العمل ملجموعة
من أعضاء هيئة التدريس داخل
وخارج الكليــة وعددها  ٨أوراق
عمل.

وتطرق املحور الرابع ألبحاث
طالبات البكالوريوس التي نفذتها
مجموعة من طالبات الكلية تحت
إرشاف أعضاء هيئــة التدريس
من داخل الكلية وعددها  ،٤كما
صاحب اللقاء معرضان لطالبات
البكالوريوس وطالبات املاجستري
عرض فيهما أبرز أعمال الطالبات
يف مسارات مختلفة وتوظيفها يف
عدة مجاالت واســتخدام أفضل
التقنيات الحديثة لعرض املخرج
بأفضل صورة.
و أكدت الدكتــورة فاطمة
الفريحــي عميــدة الكلية عىل
أهمية البحث العلمي وما يحظى
به مــن اهتمام كبري يف ظل رؤية
اململكــة  ٢٠٣٠والعناية والدعم
له ،حيث تم توجيه مركز البحوث
بالكلية بالحفاظ عىل الشكل الذي
ينسجم مع الرؤية واملحافظة عىل
الهوية الوطنيــة ومواكبة ذوق
العرص الحديث وإعادة النظر يف
األولويات البحثية لقسم تصميم
األزياء لتكون منبثقة من تطلعات
الرؤية وتوجيه الرسائل العلمية
والبحوث لخدمتها.
وثمنت "الفريحــي" دعم
وتشــجيع معايل مدير الجامعة
ومتابعتــه املســتمرة لــكل ما
من شأنه رفع مســتوى البحث
العلمي بكليــات الجامعة مقدمة
شكرها وتقديرها لوكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي

ولعمــادة البحــث العلمــي ملا
يقدمونه من دعم مستمر لكليات
الجامعة املختلفة.
وســعيا ً لالرتقاء والجودة
ومواكبة كل جديد يسهم يف التميز
يف العمل والعطاء ،وينعكس أثره
يف إعداد كفــاءات طالبات الكلية
وتأهيلهن لسد احتياجات سوق
العمــل يف مجــاالت التصاميم
وتفعيل الرشاكة املجتمعية.
شــاركت كليــة التصاميم
ممثلة بوحــدة خدمة املجتمع يف
معرض (فكره وابتكار) والذي
ينظمة مكتــب التعليم بمحافظة
البدائع يف عامه الثاني عىل التوايل
مدة ثالث أيــام االثنني والثالثاء
والخميــس بتاريــخ 26 - 23
رحب 1439هـ املقــام بمركز
االحتفاالت بمحافظــة البدائع
حيث افتتح املعــرض بفعالياته
املصاحبة لليوم األول تحت رعاية
صاحب السمو األمري الدكتور /
فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيز امري منطقة القصيم.
وطرحت الكلية مشــاركتها
بركــن يتضمن إبــداع طالبات
املاجســتري والبكالوريــوس
بقســم تصميم األزيــاء بفنون
تطبيــق التصاميم تــم عرضها
بأفكار مختلفة تضمنت رســم
تصميــم األزيــاء والتشــكيل
ملالبــس النســاء واألطفــال

أحد األعمال

وديكــورات مطــرزة يدويــا ً
وآليا ً وتشــكيل االكسسوارات
باألســاك املعدنية ،وتم إضافة
نشــاط تفاعيل مصاحب للركن
يخدم فئة الزائرين من النســاء
يف التعرف عىل أنماط الجســم
والقياسات الصحيحة للمالبس
وكذلك طريقة العناية باملالبس
واألقمشــة لتدوم فــرة أطول

وتــم عرضها بأســلوب يجذب
ويفيد الزائرات ،وقد تم تنسيق
الركن بمبادرة من قبل الدكتورة
أســماء النويرص واألســتاذة
مشــاعل الفائز والطالبات ملى
الصغري وسديم الراجحي وأمرية
الشربمي تم إخراجه بإبداع حريف
وفكــر تصميمي مميــز ..وبلغ
عدد الزائرين واملستفيدين خالل

أيام املعرض ٣٧٥زائر من فئات
الرجال والنساء.
وتأتي مشاركة الكلية يف هذه
املعارض بدعــم من معايل مدير
الجامعة وتحقيق رسالة الجامعة
الثالثــة الجامعــة للمجتمــع،
وبتوجيهــات عميــدة الكليــة
لربط مخرجات الكلية باملجتمع
الخارجي وبسوق العمل.
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أخبار الجامعة
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مبتعث الجامعة «بأمريكا» يحصل على الماجستري في
الهندسة بتقدير «ممتاز»

حصل عضــو هيئة التدريس
بجامعة القصيــم املهندس حمد
نارص البداح عىل شهادة املاجستري
يف الهندســة الكهربائية تخصص
اآللة من قسم هندســة الكهرباء
والحاســب يف جامعة بتســرج
بوالية بنسلفانيا يف الواليات املتحدة
األمريكية بتقدير ممتاز مع مرتبة
الرشف ،كمــا تم قبولــه ملرحلة
الدكتوراه يف نفس الجامعة.
ويؤكد املبتعثون من الجامعة
يومــا بعد يوم أنهم خري ســفراء
للمملكــة يف كافة املجــاالت بما
يحققونه من تفوق يف دراســتهم،
والتــزام بمتطلبــات وواجبات
مقرراتهم الدراســية ،ويقدمون
صورة مرشفة ألبناء الوطن يف كل
مكان يتواجــدون فيه ،ويحققون
أعىل املعدالت ويدرســون يف عدة
مجاالت علمية وتخصصات دقيقة
يف مجال الطب والهندســة وغريها
من التخصصات العلمية املختلفة.

مدارات

عبدالرحمن بن حمد الداود

االختبارات مرة أخرى

البداح

قسم رياض األطفال ينظم لقاء «مستقبلي يبدأ من هنا»
دالل الرشيدي

قدم قســم رياض األطفال
بكليــة الرتبية برنامجا بعنوان
"مســتقبل الطفل بني التطور
والتحديــات" ،وذلــك ضمن
مشــاركتها يف لقاء "مستقبيل
يبدأ من هنــا" ،والذي نظمته
إدارة رياض األطفال باإلدارة
العامــة للتعليــم بمنطقــة
القصيم يوم اإلثنــن املوافق
 ، 1439/8/7حيــث افتتــح
اللقاء مســاعدة مديرة التعليم
للشــؤون التعليميــة بنــات
بمنطقــة القصيم األســتاذة
هيفاء اليوسف ،ومديرة إدارة
ريــاض األطفال األســتاذة
جوهرة الجمعــة ،يف حضور
رئيسة قســم رياض األطفال
بكلية الرتبيــة الدكتورة حصه
عبد املحســن الضويان وعدد
من أعضــاء هيئــة التدريس،
ومجموعــة مــن القيــادات
التعليمية باملنطقة.
وقد تضمن الربنامج تقديم
أربعة أوراق عمل ،حيث قدمت
الدكتــورة نرسيــن طنطاوي
ورقة عمل بعنــوان "مراحل
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أربعة أوراق عمل
تضمنها الربنامج
وأربعة مشاركات
للطالبات
تكويــن املعرفــة" ،وقدمت
الدكتورة رويــدا يونس ورقة
بحثيــة بعنوان "أخطار بعض
الخامــات الفنية املســتحدثة
عىل الطفــل" ،وورقة أخرى
عــن "التحــرش اإللكرتوني
باألطفال" للدكتورة شــادية
مرزوق ،باإلضافــة إىل ورقة
بحثية بعنوان "املربمج الصغري
يف رؤيــة  ،3020للدكتــورة
بسنت العقباوي.
كما قدم القســم مشاركة
باملعرض املصاحــب تضمنت
أربعة موضوعات إعالمية من
إعداد وتنفيذ طالبات القســم
وهي" :صغــري يف خطر"،
"ســلبت طفولتي"" ،لنصنع
جيــا" ،و"املربمــج الصغري
يف رؤية  ،" 3020وقد أشــاد
الجميع بمشــاركة القسم ،كما
تم تكريم األعضاء املشاركني يف
ختام اللقاء.

نظــرا ً ألهمية هذه األيــام كونها فرتة خاصــة باالختبارات
واالستعداد لها لذا وجدت من املناسب أن أعيد مضمون ما كتبته مع
نهاية الفصل الدرايس االول حول مفهوم االختبارات التي نعيشها
مع أبنائنا وبناتنا الطلبة لحظة بلحظة.
فيسعدني أن أدعوهم إلعادة النظر يف اكتشاف مفهوم االختبار،
وإعادة التفكري يف أهدافه وسبل اإلعداد له ،ليكون االختبار مصدر
أمل ال خوف أو قلق ،ومصدر تحصيل مســتمر ال مصدر تحصيل
مؤقت ،وهذا ما تحاول الجامعة أن تؤسســه يف مناهج ومقررات
الدراسة عرب طرق جودة واعتماد أكاديمي تم تعميمها عىل كليات
وأقسام الجامعة.
ونحن دائمــا ً يف الجامعة ندعو أن تكون املعارف واملهارات يف
املقررات أو التخصص بالجامعة هي بناء معريف مســتمر للطالب
يصبح جزءًا من منظومته املعرفية التي تكون شخصيته العامة أو
شخصيته التخصصية بعد التخرج ،ألن هدف الجامعة ليس إصدار
شهادات تخرج بل بناء شخصية الطالب ليكون أداة فاعلة وبناءة
يف مجال تخصصه ويف املجتمع بشكل عام.
وفرتة االختبارات كاملعتاد هي خاتمة كل فصل درايس.
وخالل هذه الفرتة تجند الجامعة كافة طاقاتها من أجل تهيئة
بيئة مناسبة للطالب والطالبات حتى يتمكنوا من أداء اختباراتهم
براحة وطمأنينة ،ومن املهم – وهذا ما نؤكده دائما ً – أن التحصيل
هو عملية متصلة من بداية الفصل الدرايس حتى موعد االختبارات
النهائية ،فهو عمليــة تراكمية من املعارف واملهارات والعلوم التي
يكتســبها الطالب والطالبة من خالل التفاعل املستمر مع املنهج
واألستاذ والزمالء ،فإذا كان هذا هو املسار ،فاالختبارات لن تكون
خوفا ً أو رهبة بل متعة واشتياقا يتوق لها الطالب يف إثبات حجم ما
تعلمه وقيمة مضمون املعرفة التي اكتسبها.
وقد أكدنا دومــا ألبنائنا الطلبة يف جامعتنــا الفتية أنهم هم
محور العمليــة التعليمية ومصدر إنجازات الجامعة وهدف عملية
التطوير ،ومن هنا فإن التحصيل العلمي والبحثي الذي تقيســه
االختبــارات هو نتائج نتطلع لها دائمــا ً يف العمليات التي تؤديها
الجامعة ،لنقيس من خاللهــا املعطيات التي وُفرت يف فرتة معينة
لنعــرف ويعرف طلبة الجامعة أين موقفهم من أدائهم طوال فرتة
تحصيلهم من خــال حضورهم لقاعات الدرس ومختربات العلوم
واملعارف.
ونحمد الله عىل ما تحقق خالل هذا الفصل من تحصيل علمي
أو بحثي أو نشــاط جامعي أو مجتمعي ،فقــد كان هذا الفصل
حافالً بالكثري من األنشطة والربامج عىل مستوى الكليات والجامعة
واملجتمع ،أدعو الله ســبحانه وتعاىل ألبنائــي وبناتي بالتوفيق
والتســديد ،وأن يكونوا لبنة خري يف تنمية وطنهم والرقي به ألعىل
املراتب يف شتى املجاالت العلمية والعملية.

مدير الجامعة
جانب من مشاركات الكلية بالمعرض

ahmaldawood
aldawood2016@qu.edu.sa
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شــهدت الجامعة مساء الثالثاء
املايض  8من شعبان 1439هـ  حفل
تخريج الدفعة الخامســة عرشة من
طــاب الجامعة ،بحضــور ورعاية
صاحب الســمو امللكي األمري الدكتور
فيصــل بن مشــعل بن ســعود بن
عبدالعزيز آل ســعود أمــر منطقة
القصيم ،فنقل سموه مباركة وتحيات
خادم الحرمني الرشيفني وســمو ويل
عهده حفظهما الله ،ألكثر من  11ألف
و 392خريجــا ً وخريجة من طالب
الجامعة بمناسبة يوم تخرجهم.

فيصل بن مشعل:
عدد الخري�جني لهذا العام
هو عدد غري مسبوق في
ظل وجود  71ألف طالب
وطالبة
وقد عرب ســموه خــال كلمته
التي ألقاها أمــام الخريجني وذويهم
يف الحفل الذي أقامتــه الجامعة عن
ســعادته بــأن يشــارك يف هــذه
االحتفالية ويف هذا العرس األكاديمي،
ومشاركة أبنائه من الطالب فرحتهم
بهذا اليوم ،مكررا ً مقولته بأن جامعة
القصيم ليســت مجرد جامعة وإنما
هي جامعــات يف جامعة ،يدير دفتها
مديرها األكاديمــي املحرتف ويبذل
جهودا ً يف نقلهــا نقلة نوعية يف إعادة
هيكلتها والتوجيــه العلمي املحرتف
بإذن الله تعــاىل والذي يبذل جهودا
متواصلة ليــا ونهارا لكــي تأخذ
الجامعــة مكانها بــن مثيالتها يف
اململكة.
وأكد ســموه أن عــدد خريجي
الجامعة هذا العــام والبالغ عددهم
أكثر من  11ألف طالب وطالبة ،وهو
عدد غري مســبوق يف ظل وجود أكثر
من  71ألف طالب يف  38كلية موزعة
عىل اثنتي عــرة محافظة ،يدل عىل
أن هذه الدولة بقيادة خادم الحرميني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
وســمو ويل عهده األمــن صاحب
السمو امللكي األمري محمد بن سلمان
– حفظهمــا الله – يولــون التعليم
العايل عناية فائقة ،ألنهم يعلمون بأن
الشباب هم أداة تحقيق رؤية ،2030
كما أوىص سموه الطالب بتقوى الله
مباركا لهم هذا التخرج ،ومؤكدا بأن
الكل مسؤول وليس من هو عىل رأس
العمل فحسب وأن املواطن السعودي
مســؤول أمام الله عــى أمن وطنه
واالرتقاء بمجتمعه.

فيصل بن مشعل:
البكالوري�وس والداراسات
العليا «جواز سفر» دخول
الحياة
وأوضح ســموه أن الحصول عىل
شــهادة البكالوريوس أو الدراسات
العليا يعد جواز سفر لدخول الحياة،
وحث الخريجني عىل املزيد من العمل،
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مشــرًا إىل أن املمارسة العلمية تصل
إىل 70%مــن العمــل ،يف حــن أن
التحصيــل العلمــي يصل إىل 30%
فقط من تطوير املؤهل الرتاكمي لكل
شخص ،ويجب االســتفادة يف بداية
الطريق من كل ما هو جديد ،والقراءة
واالطالع واإليمان والحرص عىل طلب
ً
قائل للخريجني" :انهلوا
العلم دائما
مــن العلم فاليــزال الطريق أمامكم
طويال".

الداود:
الجامعة أخذت على عاتقها
مسؤولية نشر التعليم
العالي بمستوياته وبرامجه
المتنوعة
مــن جانبه عرب معايل األســتاذ
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود
مدير الجامعة عن ســعادته الغامرة
بهذه املناسبة التي تختلف يف زمانها
ومضمونهــا وحضورها عــن كافة
املناســبات والفعاليات التي تتكرر يف
هذه الجامعة املعطاءة ،مقدمً ا الشكر
لســمو أمري املنطقة عىل دوره املهم
َ
ْ
وصلت
تحقــق وما
والداعم لكل ما
إليه الجامعة مــن منجزات ،ورعايته
ِ
ملناشط الجامعةِ املختلفة ،وحضوره
لهــذه االحتفالية الــذي يعد ترشيفاً
للجامعةِ ومنســوبيها وطلبتها ،يؤكد
يف الوقت نفســه عىل الدعم املستمر
لــكل ما من شــأنه رفعــة املنطقة
والوطن بشكل عام.
وقــال "الــداود" يف كلمته أمام
الحفــل" :يف هذه املناســبة نقطف
نحن وأبناؤنا الثمار بعد جهد اســتمر
ســنوات من الجــد واالجتهاد ،حيث
َ
الخامسة عرش َة
نحتفل بتخريج الدفعة
طالب جامعتِنا ،فالسعادة تغمرنا
من
ِ
جميعا ً طلبة وأســاتذة وإداريني وآباء
وأمهات ،فما أســعدنا ونحن نحتف ُل
بأبنائنا فرحني ،ونفخ ُر بمنجزهم وما
نالوه من مكاسب علمية وعملية" ،كما
أكد "الــداود" أن الجامعة أخذت عىل
عاتقها مســؤولية نرش التعليم العايل
بمستوياته وبرامجه املتنوعة ،ومتابعة
مستجداته ،بما يخدم ويسهم يف تنمية
هذا الوطن الغــايل ،حيث يدرس فيها
واحد وســبعون ألف طالب وطالبة،
تحتضنهــم ثمان وثالثــون كلية يف
ســتة وســتني تخصصا ً علميا ً ملرحلة
ني برنامجا ً
واثنني وسبع َ
البكالوريوس
ِ
ملرحلة الدراسات العليا.
وأكد "الداود" أن الجامعة حققت
الســبق عىل كثري مــن الجامعات يف
اململكة ،حيث كانــت الجامعة الثالثة
التي حصلت عــى االعتماد األكاديمي
َ
نهاية
املؤسيس ،مشريًا إىل ما تحقق يف
َ
لســتة
هذا العام مــن اعتماد عاملي
عرش برنامجا ً علميــاً ،واعتماد وطني
لثمانِــي برامج علميــة ،وما يجري
اآلن من اعتمــاد لربنامجني من برامج
مرحلة الدراســات العليــا ،وثمانية
برامج علمية ملرحلــة البكالوريوس،
كما أشار إىل ما حققه عدد من أساتذة
الجامعــة وطلبتها مــن تميز يف عدد

أمري القصيم خالل إلقاء كلمته

مدير الجامعة خالل إلقاء كلمته

من املناسبات العلمية والبحثية داخل
اململكة وخارجها.
َ
قطف
وبارك "الداود" للخريجني
ثمر َة التخرج ،معــرا عن فخره بهم
وكذلك فخــر املجتمــع ،مؤكدًا عىل
أن الوطــن بقيادة خــادم الحرمني
الرشيفني وســمو ويل عهده األمني –
حفظهما الله – قدم لهم اليشء الكثري،
َ
املســاهمة يف بنائه
وينتظــ ُر منهم
وحمايتــه ،وأوىص معاليه الخريجني
بأنفســهم وبوالديهم ووطنهم ووالة
أمرهم خرياً ،وأن يكونوا صفا ً واحدا ً
مع قيادتهم لحماية دينهم

َ
وحس ِد
ووطنهم من كيد الكائدين
الحاســدين ،ألنهــم األداة الحقيقيةُ
لرؤيــة اململكة الطموحــة ،وهم من
سيســهم يف جعلها واقعا ً ملموســا ً
بإذن الله.
ويف ختام كلمتــه قدم "الداود"
َ
املخلصني الذين
الشــكر لألســاتذة
بذلــوا جهدهــم وســخروا وقتهم
لطالبهم حتــى وصلوا معهم إىل يوم
الحصاد وقطف الثمــار ،ولكل من
حرض هذا االحتفال وشــارك وهنأ،
ولجميع زمالئه الذيــن وصلوا الليل
ِ
إدارات الجامعة
بالنهــار يف جميــع

ووحداتها املختلفة ســعيا ً وحرصا ً
إنجاح هــذه االحتفالية،
منهم عــى
ِ
وخص بالذكــر اللجنــة التنظيميةِ
بقيادة رئيســها سعاد َة عمي ِد القبول
والتســجيل الدكتور فهد بن سليمان
األحمــد وجميــع الزمــا َء أعضا ِء
ً
ســائل الله تعــاىل أن يوفق
اللجنة،
الخريجني لكل خــر ،وأن ينفع بهم
العزيزة،
مملكتنــا الغالية ،ومنطقتِنا ِ
وأن يحفــظ علينــا ديننــا ووطننا
ووالة أمرنــا ،وينرصَ جنودنا ويرحم
شــهداءَنا ويشــفي جرحانا ويديم
أمننا.

06

حفل التخرج

األحمد:
الخري�جني يحصدون
في هذه المناسبة
السعيدة نتيجة
كفاحهم
الدكتور فهد بن ســليمان
األحمد عميد القبول والتســجيل
وجه شكره لسمو أمري املنطقة،
مدير الجامعةِ ووكالئها
ومعايل َ
ِ
والعمداء وأعضاء هيئة التدريس
الذين شــاركوا الخريجون يوم
تخرجهم ،مشريًا إىل أن الجامعة
سوف تقيم عدة احتفاالت تخرج
للطالبات ،حيث سيقام حفلهن
الرئييس برعاية حرم أمري القصيم
صاحبة الســمو األمــرة عبري
املنديل ،وحرم نائب أمري املنطقة
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صاحبة السمو امللكي األمرية ملياء
بنت فيصل بن مشعل.
وقدم "األحمد" خالل كلمته
تفصيالً ألعــداد خريجي الدفعة
الخامســة عرشة من الجامعة،
حيث بلغ إجمايل عدد الخريجني
أحد عرش ألفــا وثالثًمائة واثنني
وتســع َ
ني طالبا وطالبة ،منهم
ٌ
مائــة وخمســة وثالثــون يف
درجة الدبلــوم التأهييل ،وعرشة
ٌ
ومائــة وواحــد يف درجة
آالف
ُ
ٌ
وخمسة يف
وألف
البكالوريوس،
مرحلة الدبلوم العام يف الرتبية،
ٌ
ٌ
وأربعــة
مائــة
باإلضافــة إىل
وأربع َ
ني يف مرحلة املاجســتري،
ُ
وثالثة طــاب وأرب ُع طالبات يف
مرحلة الدكتوراه.
وأكد "األحمد" أن الخريجني
يحصــدون يف هذه املناســبة

صحيفة
جامعة
القصيم

الســعيدة نتيجــة كفاحهــم،
ويحملون آماال ً عريضة للمشاركة
يف بناء هذا الوطن ،مطالبًا إياهم
باألمانة والوفــاء واإلنجاز ورد
الجميل ،بأخالقهم ،ومذك ًرا إياهم
ُ
ٌ
حــق عليهم
الجامعة لها
بــأن
ِ
وحفظ مــا تعلموا،
بالتواصــل
ِ
وأن وطنهــم ينتظر منهم الوفا َء
بالواجب ،فكرا ً سليما ً منضبطا،
وعمالً متقنــا وإبداعا ً وإنجازا،
َ
حقوق والديهم ،وك َّل
وأال ينسوا
ً
مضيفا أن
من له فضــل عليهم،
الخريجني هم ثمار رصوح العلم
وأن الفض ُل للهِ ثم لقاد ِة هذا البل ِد
الرشيفني
الحرمني
الكري ِم خاد ِم
ِ
ِ
َ
امللكِ
بن عب ِد العزيز وويل
سلمان ِ
عهده األمني سمو األمري محمد بن
َ
سلمان بن عبد العزيز حفظهما
الله.
األحمد

وألقى ثالثة طــاب كلمات يف هذه
املناسبة نيابة عن الخريجني وجهوا فيها
الشــكر لقيادات الجامعة ،هذا الرصح
العلمي الكريم ،ولألساتذة لدورهم الكبري
وعملهم الدؤوب لبناء اإلنسان الجامعي،
وتســهيل كافة العقبات التي واجهتهم
خالل سنوات الدراسة ،مشريًا إىل أن يوم
التخرج هو حصــاد جهد الجميع وبداية
املســتقبل الحقيقية  ،اململــوء باآلمال
العريضة والطموحات الكبرية ،مؤكدًا أن
هذا اليوم ســتظل ذكراه مصاحبة لهم
يف املراحل التالية مــن حياتهم الرحبة،

وســيمثل لهم بداية جديدة للممارســة
العملية استنادًا إلعدادهم املعريف واملهارى
واألخالقي ،ليسهموا يف دفع عجلة التنمية
ً
ســائل الله تعاىل أن يديم نعمة
الوطنية،
األمن واألمان واإليمان والقيادة الرشيدة،
موجهً ا الشكر لخادم الحرمني الرشيفني
وســمو ويل عهده األمني لدعمهم الكبري
للتعليم والجامعات.
وأكــد ممثلو الخريجــن عىل قدرة
زمالئهم عــى مواجهة املرحلة املقبلة من
حياتهم املستقبلية بعد أن تسلحوا بالعلم
يف قاعات املحارضات واملعامل التدريبية

واألنشطة املتعددة ،مشريًا إىل استعدادهم
للمشــاركة يف كافة مجاالت الحياة ،ألنهم
درســوا يف كافة التخصصــات فمنهم
املتخصص يف العلم الرشعــي واللغوي
والرتبوي وفيهــم البارز يف املجال الطبي
والصحي ،والبارع يف الهندسة واالقتصاد،
واملميــز يف الزراعة والبيطــرة ،كما أكد
أن الجميع مبدع وموهــوب ومتفاعل يف
املجتمع الجامعي والخدمات املجتمعية.
وبدأ الحفل الذي أقيم باملقر الرئييس
باملليــداء بحضــور أعــداد كبرية من
الخريجني وآبائهــم وأمهاتهم وعائالتهم

بتالوة آليات من الذكر الحكيم ،تبعتها عدة
فقرات قدم خاللها ممثلني عن الخريجني
الشــكر إلدارة الجامعة واألساتذة عىل ما
بذلوه من جهد مــن أجل وصولهم لهذه
اللحظــة الفارقة يف حياتهم ،كما شــهد
الحفل لفتة أبوية من ســمو أمري املنطقة
الذي قلد مشــلح التخرج ألحد خريجي
الجامعة يتيــم األبوين خــال رعايته
للحفل ،وأكــد عىل أن خــادم الحرمني
الرشيفني هو أب لكل أبناء اململكة ،كما تم
عرض أوبريت وطني تناول مراحل تطور
ونمو اململكة عىل مر العصور.

أحد مقدمي الحفل

جانب من حضور الحفل

صحيفة
جامعة
القصيم
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حرم «أمري القصيم» وحرم «نائبه» تشهدان حفل تخرج  3630طالبة من الجامعة
احتفلــت الجامعــة بتخرج
طالبات الدفعة الخامســة عرشة
برعاية حرم ســمو أمري منطقة
القصيم وحرم سمو نائبه ،يف البهو
الرئيس باملدينة الجامعية باملليداء
وكان ذلك يومي الثالثاء واألربعاء
 8و  9من شعبان 1439هـ ،حيث
بلغ عدد الخريجات املحتفى بهن
 3630طالبة من عدة كليات ،وقد
بدأ الحفــل بتالوة آيات من الذكر
الحكيــم تلتهــا الخريجة منرية
العوض ،تلتها مسرية الخريجات،
فيمــا تتواصل تباعــا حفالت
التخرج يف عــدة كليات للبنات يف
مختلف محافظات املنطقة.
وأكدت حرم سمو أمري منطقة
القصيــم يف كلمتها خالل الحفل
عىل أن اململكة ولله الحمد منذ أن
تأسست عىل أيدي امللك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ وإىل
عهد خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه
الله ـ وهي داعمة للعلم ،محفزة
عىل طلبه ،موضحة أن اململكة من
أكثر بلدان العالم ابتعاثا ً لطالبها
وطالباتها ،وما ذلك إال حرصا ً من
حكومتها الرشيدة ـ أيدها الله ـ
عىل أن يتســلح أبناؤها وبناتها
بمنابع العلم املتجددة.
وأشــارت ســموها إىل أن
التخرج ال يعنــي نهاية املطاف
بل إنــه بداية مرحلــة جديدة
تطبق فيهــا الخريجة ما تعلمته
يف ســنوات الدراســة من خالل
ميدان العمل ،فكما هو معلوم أن
التطبيق والعمل هو أساس العلم،

مؤكدة أن الخريجــات يضعن
اليوم أقدامهن عىل عتبات مرحلة
جديدة يف حياتهن وحياة الوطن
الذي هــو بحاجة لهــن ،مبينة
أن املرحلة القادمــة هي مرحلة
بناء ومســؤولية عظيمة تهدف
لبناء األرسة وتنمية الوطن ،وعىل
الخريجات يف هذه املرحلة العديد
من املسؤوليات التي تختلف عن
األمــس ،فهن رشيــكات يف بناء
هذا املجتمع وعليهن بعد الله يتم
االعتماد ـ بــإذن الله ـ يف تكوين
مجتمع راق وواع ومتقدم.
ويف ختام كلمتها قدمت الشكر
لجميع من بذل من وقته وعطائه
وجهــده للخروج بهــذا املنجز
يف جامعة القصيــم من أعضاء
هيئة التدريس وأمهات الطالبات
وآبائهــن وأزواجهن ،الذين بذلوا
وقتهم مــن أجــل أن يثمر هذا
الغراس ويطيب ثمــره ،مقدمة
شــكرها إلدارة الجامعة وهيئة
التدريس بها عىل كل ما يُبذل من
جهد ،ما جعــل من هذه الجامعة
منارة علــم تنافــس دوما ً عىل
املراكز األول عرب مــا تقدمه من
نشاطات مجتمعية رائدة ،جعلت
أبناء املنطقــة يفاخرون بها بني
جامعات الوطن ،سائلة املوىل عز
وجل أن يديم عىل هذه البالد نعمة
األمن واألمان والســامة والنماء
الدائم.
من جهتهــا القــت وكيلة
الجامعــة لشــؤون الطالبــات
الدكتــورة نــوال الثويني كلمة
معايل مديــر جامعــة القصيم

بهو الجامعة

األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود ،والتي أكد خاللها أن
هذا اليوم هــو ملحمة وفاء يكرم
من خاللها العلــم وأهله من قبل
قيادات هذه البالد املباركة ،التي
يتجىل فيها ما تحظى به املرأة من
تعليم يف مملكتنا الحبيبة واهتمام
ومتابعة مــن قبل املســؤولني
وعىل رأسهم قائد مسريتنا خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز وســمو ويل عهده
األمني صاحب السمو امللكي األمري
محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز
– حفظهم الله – الذين ســخروا
جهودهم لنهضة هذه البالد وبذلوا

بكل سخاء من أجل تحقيق الرقي
والتطور لهذا البلد املعطاء.
وأشــارت "الثويني" إىل أن
خريجات الجامعــة قطفن اليوم
ثمــار الجهد والتعب لســنوات
مضت وأن الفرحة ستليها خطوات
أخــرى لخدمة هــذا الوطن عرب
العمل والجــد واالجتهاد ،مؤكدة
أنهن سفريات للجامعة يف مواقع
اإلنتاج واإلنجــاز ،وعليهن يُعقد
األمل يف تحقيق طمــوح الوطن
واإلسهام يف كل ما من شأنه تقدمه
وتطوره ،مقدمة شكرها وتقديرها
لســمو األمرية عبري بنت سلمان
املنديل عــى رعايتها لهذا الحفل

املبارك ودعمها وتشجيعها الدائم
لخريجات الجامعة.
وبدورهــن ألقت الخريجات
بيان البجادي وبثينة الصمعاني
وتهاني الحفيتي كلمة الخريجات
التي أكدن مــن خاللها أن يوم
التخــرج تختلط فيه مشــاعر
الفرحة واإلنجــاز ،وأنها مرحلة
أخرى تصــل إليهــا الخريجة
يف حياتهــا وتســعى فيها نحو
املشــاركة يف تحقيــق البنــاء
لهــذا الوطن املعطــاء ،وقدمت
الخريجات شــكرهن وتقديرهن
لســمو األمرية عبري املنديل عىل
رعايتها ودعمها لهــذا الحفل،

وملعــايل مديــر الجامعــة عىل
متابعتــه وحرصــه الدائم عىل
مصلحة الجامعــة وطموحات
طالبها وطالباتها ،كما شــكرن
وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات
وكافة أعضاء هيئة التدريس عىل
ما قدمنه من عطــاء لهن خالل
مسريتهن يف هذ الجامعة املعطاءة،
التي تزخر بالعلم واملعرفة والتي
أمدتهن بالعلم وأهلتهن ملســرة
حيــاة حافلة بالتميــز والعطاء
بإذن الله ،ويف ختام الحفل كرمت
حرم سمو أمري املنطقة الطالبات
املتفوقات وعددا مــن املتميزات
ورشكاء النجاح.

 ..بعد عرض «مقاطع فيديو» ألقاربهن

دموع الفرح والفخر تنساب من عيون طالبات الجامعة

فاجــأت الجامعــة يــوم
األربعــاء طالباتهــا الخريجات
من الدفعة الـــ ،15عندما قامت
الجامعــة خالل حفــل التخرج
املقام عــى رشف حرم نائب أمري
القصيم صاحبة الســمو امللكي
األمرية ملياء بنت فيصل بن مشعل

بن سعود بن عبدالعزيز ،بعرض
فيديو مســجل مع آباء عدد من
الخريجات وأشقائهن وأزواجهن،
حيث تم تسجيل مقاطع الفيديو
قبل االحتفال بساعة واحدة دون
علمهــن ،قدموا خاللــه التهاني
والتربيــكات والدعوات الصادقة

لهن.
وكانت فقرات الحفل تتواىل
يف "أمسية الوداع" قبل أن يخيم
الذهول عىل الحضور عندما أطل
اآلباء واألزواج عرب شاشة ضخمة
يباركون للخريجات بأسمائهن،
لتتمازج دمــوع الفخر والفرح

وتنســاب من هــول املفاجأة،
لتنفجر األعــن بكا ًء و"عقارب"
الرحيل عــن مقاعــد الجامعة
ترســو عىل لحظات اللقاء ،حيث
لقيت بادرة املنظمني للحفل ثناء
وإعجاب الجميــع عندما مكنوا
األهايل من تقديم التهاني بطريقة

غري مسبوقة.
يذكر أن الجامعة زفت أكثر
من  11الــف خريج وخريجة إىل
ســوق العمل بعــدة احتفاالت،
حيث حرض ســمو أمري القصيم
الحفــل الرئييس للطــاب يوم
اإلثنني املايض ،يف حني أقيم الحفل

الرئييس للطالبات يف حضور حرم
ســموه األمرية عبري املنديل يوم
أمس األول الثالثاء ،كما أقيم يوم
أمس حفالً للطالبــات بحضور
حرم ســمو نائب أمــر املنطقة
بالبهو الرئيس باملدينة الجامعية
باملليداء.
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راشد  :يؤكد مقولة العلم في الصغر كالنقش على الحجر

«حب التعلم» يتسبب في ت�كريمه من «أمري القصيم» في االبتدائية
وحتى المرحلة الجامعية
حب التعلم يكمل سلســلة
تكريم راشــد املطريي من أمري
القصيــم مــن االبتدائية وحتى
التخرج من املرحلــة الجامعية
خريج جامعة القصيم من كلية
العلوم واآلداب باملذنب تخصص
لغة إنجليزيــة بمرتبة الرشف
األوىل عــى القســم ويحكي ع
مســرته بأنه يحب التعلم منذ
طفولته قبل االلتحاق بالدراسة
وكان يتعلــم مــن إخوته ،فقد
حفظ جزء عم وتبارك من القرآن
الكريــم والرياضيــات الجمع
والطــرح والحــروف الهجائية
قبيل دخوله مرحلة االبتدائية ما
ســهل عليه التفوق يف السنوات
األوىل يف حياته والتي كانت شيئا

ممــا تعلمه يف املنــزل وتخرج
متفوقا مــن هذه املرحلة بتكريم
من ســمو أمري منطقة القصيم
وقام بدراســة املتوسطة ونجح
بتفوق يف املرحلة املتوسطة كما
نجح بتفــوق يف املرحلة الثانوية
يف القســم العلمي ونال تكريما
من ســمو أمري القصيم لتستمر
السلســة الذهبية وتتوج بتكريم
من صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن
سعود أمري منطقة القصيم وذلك
يف الدفعة الخامسة عرشة يف / 7
 1439 / 8هـــ مؤكدا بأن حب
التعلــم كان دافعــا يف ذلك وأن
العلم يف الصغــر كالنقش عىل
الحجر.

مسرية التخرج

راشد المطريي

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ 2018

11,392
ﺧﺮﻳﺞ وﺧﺮﻳﺠﺔ

ﻃﻼب
ﻃﺎﻟﺒﺎت

7304

دﺑﻠﻮم ﺗﺄﻫﻴﻠﻲ 0

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس 6663
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ 93
دﻛﺘﻮراه 4

دﺑﻠﻮم ﺗﺮﺑﻮي 544
اﻟﻤﺼﺪر :ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

4088

135

3438
51
3

461

دﺑﻠﻮم ﺗﺄﻫﻴﻠﻲ
ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
دﻛﺘﻮراه

دﺑﻠﻮم ﺗﺮﺑﻮي
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جامعة
القصيم
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في يوم تخرج أبنائهن ..مشاعر األمهات ال تعرب عنها الكلمات
لولوه الشدوخي
دالل الرشيدي

كانت األمهــات واألخوات
حارضات عىل غري العادة يف يوم
تخرج طالب الجامعة ليشاركن
أبنائهــن وإخوانهن مشــاعر
الفرح والبهجــة ،حيث اكتظت
القاعــة التي تــم تخصيصها
هذا العام الســتقبال النساء يف
هذه الليلة االســتثنائية يف حياة
خريجي الجامعة ،بأعداد كبرية
من األمهات الزائــرات والذي
تجاوز األلف زائرة.
بعــض األمهــات تحملن
عناء الحضــور مــن مناطق
نائية ليشاركن أوالدهن فرحة
التخرج ،وقــد رصدنا يف مركز
اإلعالم واالتصــال بعضا ً من
مشاعر األمهات الحارضات.
والــدة الخريــج وليــد
الحربــي أخصائــي التغذية
جاءت من حفــر الباطن أجابت
عن ســؤالنا لها عن شــعورها
بقولها" :مستأنســة ومتحمسة
للحضــور"،يف حــن قالت أم
الخريــج فــارس الحميد من
املوارد البرشيــة" :الحمد لله
أحــس باالمتنان لله"،بينما أم
الخريج وائــل خميس من طب
األسنان فعربت قائلة" "فرحة
وســعادة نشــكر الله عىل هذا
اليــوم الحلو"،كمــا عربت أم
أنيس ايشــان بقولها" :الحمد
لله الذي بلغنا هذا الحلم".
من جانب أخــر رصدنا أم
الخريج مهنــد البليهي من كلية
الهندســة وهي تغالب عرباتها
وبدت غري قادرة عىل اإلفصاح،
وقالــت أم الخريــج عبدالله
املســعودي من كلية الصيدلة :
"لدي شــعور عــارم بالفرح
وأتمنى أن تجرب هذا الشعور
كل أم يا رب "،حسب تعبريها،
وعــر ذوي الخريــج عامــر
الغامدي من كلية الطب البرشي

الذيــن قدمــوا مــن الرياض
خصيصا ً للتواجد مع ابنهم عن
فخرهم بقولهم" :مبســوطني،
حاجة ترفع الراس".
والــدة الخريــج أســامة
الخميــس من كلية الحاســب
باملذنب التي قطعت املســافات
رغــم تقلبات الجــو لحضور
حفل تخــرج أول أبنائها قائلة :
 "مشــاعري ال توصف بسبب
إتاحة الفرصة لحضور األمهات
ومشــاركة أبنائهن فرحتهم يف
هذا اليوم ،ونقلت مشاعر ابنها
وأمنيتــه بوجود والدته معه يف
لحظة التخــرج ليعانقها فرحة
التخــرج  ،أما والــدة الخريج
محمد الوهيد من كلية الهندسة
فقد عربت عن مشــاعرها التي
ال توصف وهي تشــاهد ابنها
 يرتدي مشــلح التخرج قائلة :
"رجعت بي السنني للمايض وأنا
أحرض تخرجـه من الروضــة
وهــا أنا  اليوم أزفه خـريــج
مــن الجامعة".
وقالــت والــدة الخريج
راكان املطلق مــن كلية العلوم
واآلداب " :سعادتي ال توصف
وأنا أشاهد ابني خريج وشكرا
لجامعــة القصيــم إلتاحــة
الفرصة لألمهــات وتخصيص
بطاقات دعوة ملشــاركة أبنائنا
فرحتهم بهــذا اليوم "،يف حني
أرصت والدة الخريج مســاعد
الغشــام من كلية الحاسب عىل
الحضور بكــريس متحرك رغم
إصابتها  لتشــارك أول أبنائها
 وأول فرحتها يف يوم تخرجه،
كما عربت عن شــكرها إلدارة
الجامعــة عن إتاحــة الفرصة
لحضور األمهات.
وقالت والــدة الطالب عيل
الحميــد من كلية صحــة الفم
واألسنان " :مشــاعري يعجز ويــرىض يف خدمــة وطنهم  "،الــذي ال يوصــف يف هــذه
القلم عن ترجمتها لكن دعواتي أما  والــدة الخريــج راكان اللحظة ،خاصة أنهــا  منعته
لــه ولزمالئــه أن يوفقهم الله املطريي من كلية طب األسنان من االبتعاث قبل ســنوات وها
ويســهل أمورهــم ملــا يحبه  فقــد أكــدت عىل شــعورها هو اليوم يتحقــق حلمه بلقب

طالب يعربون عن فرحتهم بطريقتهم

طبيب أســنان والحمد لله ،كما
عربت الدكتــورة" ليىل ريناقه
"رئيسة قسم اللغة اإلنجليزية
بكليــة العلوم واآلداب بجامعة

القصيم ســابقا عن مشاعرها
الســعيدة وهي تحرض تخرج
رابع أبنائها حيث قالت" نجاح
ابني هو نجاحي".

عزلة األربع أشهر تدفع «الحربي» ليكون األول على خري�جي «كلية الرتب�ية»
كشف خريج الجامعة أحمد
بن خضري الحربي لقسم الرتبية
مع مرتبة الرشف األوىل أنه واجه
عائقا كبــرا ً بعــد تخرجه من
املرحلــة الثانوية أصبح يف حرية
بســبب عدم تحديد مســتقبله
تائها بني التخصصات الجامعية
ونزوال عند رغبــة الوالدين قرر
أن يلتحق بكليــة الطب وكانت
االنطالقة بالســنة التحضريية،
ولكن عنــد وصول األســبوع
الدرايس الثانــي قرر وأدرك أنه
أخطــا الهدف والخطــأ األكرب
عندما جعل مصــره معلقا بيد
األهل ،حينهــا أردت أن أتدارك
الوضع ســعيا لتغيري التخصص

ولكن قد فات األوان وانتهت فرتة
التحويل ،فقررت أن أنســحب
مــن الكلية وفعــا حصل ذلك،
وملدة أربعة أشهر وأنا عاطل عن
الدراســة وعن العمل وأصبحت
عالة عىل املجتمــع وعىل األرسة
باألخــص حيــث أن نظرتهم
كانت دونية ألننــي لم أكمل يف
التخصص املحبب لهم حسب ما
شــعرت ،وكنت يف األربعة أشهر
بعزلة وســارت كاألربع سنوات
بالنســبة يل حيث كنت محطما
ومهشــما من الداخل ،و اعتزلت
األقــارب واالجتماعات خوفا من
سؤالهم يل أين تدرس؟ حيث لم
أكن أمتلك جوابــا ألنهم اعتادوا

أن يــروا أحمد يف مقدمة الطالب
ومــع املتفوقني بنــاء ملا عهدوه
يف مراحيل الدراســية السابقة،
وبعد الرصاع قــررت أن التحق
بكلية الرتبيــة وتحديدا الرتبية
الخاصة ،حيث أن تكون فردا يف
عائلة يدرس أحد أفرادها يف كلية
الطب واآلخر يف كلية الهندســة
وتضم عددا من املبتعثني يف دول
أخرى يشــكل حمال صعبا عىل
عاتقك ،حيث أنك تريد أن تضع
لك بصمة يف هذه العائلة وتخلق
مكانة تليق بــك لكي تحوز عىل
رضاهــم واستحســانهم ،فلم
يكن أمامــي إال أن أحقق مركزا
متقدما يف هذا التخصص حيث

مــررت بمصاعــب لكوني من
ســكان محافظة الــرس فإن
املسافة كانت تشكل عائقا حيث
أنني كنت أدرس يف جامعة اإلمام
(سابقا) وملدة ســنتني ومن ثم
انتقلت الكلية إىل جامعة القصيم
يف املليــداء إلكمــال الســنتني
املتبقيتــن ،وكذلــك يف فــرة
التطبيق امليدانــي كنت متدربا
يف أحد املدارس الواقعة يف وسط
بريدة والتي كانت تبعد عني ما
يقارب مســافة  120كيلو مرت
أي ما يعادل  240كيلو يف اليوم
الواحد وبعد هــذه العوائق تم
قبويل يف مرحلة املاجســتري ولله
الحمد .

الحربي
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خربة الفشل في خمس كليات تنتهي بـ«سليمان» بتحقيق مرتبة الشرف األولى
بالجامعة «للغة العرب�ية»
بعد سنوات من الفشل وعدم
النجاح والرغبة يف تحقيق طموح
أكاديمي نصب ســليمان الجمعة
البالغ من العمــر  29عاما هدفا
للحصول عــى البكالوريوس يف
اللغة العربية بعد الفشل يف خمس
كليات خــال ســنواته املاضية
ويروي "الجمعــة" قصة امللهمة
والتــي ال تعرف اليــأس بقولة
"تخرجت من مجمع األمري سلطان
للمتوفقني بربيــدة عام – 1427
 1428قســم علمي بنسبة 92%
والتحقــت بجامعــة القصيم يف
الســنة التحضرييــة راغبا بكلية
الطب وكان ذلــك نزوال عند رغبة
الوالدين واألخوة ولم أكمل السنة
التحضريية وكانت دراستي فصال
دراسيا واحدا وذلك بسبب فقدان

الدافع النفيس ولعدم رغبتي لهذا
القســم ويف نفس العام الدرايس
الفصل الثاني تحولت لقسم اإلدارة
واالقتصاد وذلك لســمعة القسم
بأن مستقبله الوظيفي جيد وبعد
انخراطي بالقســم لم أكمل به إال
فصال دراسيا واحدا بعد أن فقدت
شــهيتي يف طلب العلم واتجهت
ملمارســة بعض األعمال التجارية
ملدة  3ســنوات إىل عام 1432هـ
والذي قررت به االلتحاق باملؤسسة
العامة للتدريب التقني واملهني يف
تخصص حاسب دعم فني ودرست
فصلني دراســيني بتقدير امتياز
ويف تلك األثناء وبعد مشــاورة مع
النفس وجدت هذا القســم أسهل
مما توقعت ووقمــت بهذا العمل
دون مجهود يذكــر وقررت بعد

ذلك االنسحاب من الكلية والعودة
إىل جامعة القصيــم نظرا مليويل
األكاديمي ويف 1433هـ التحقت
بقســم اللغة اإلنجليزيــة و أثناء
الدراســة بهذا القســم مللت من
عدم االستجابة النفسية لرغباتي
الشخصية وتحولت لحبي و مليويل
منذ الصغر وهــي اللغة العربية
وبعد أن تحولت إىل هذا القســم
املحبــب إىل قلبــي وجدت نفيس
مســلحا باســراتيجيات التعليم
االكاديمــي ما ســهل عيل مهمة
التخرج يف الســابع من شعبان
لعــام  1439هـــ كاألول عــى
القســم مع مرتبة ناصحا ً الجميع
بعدم الرضوخ للكسل وأنصحهم
بالتفاني يف العمــل حتى تحقيق
الطموحات العالية.

العدسات ترصد «لحظات التنسى»

المدينة الجامعية
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يتوج الفائزي�ن بجائزة «الشاب العصامي» بنسختها التاسعة
أمري القصيم ّ
أكد صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيــم "راعي جائزة
الشاب العصامي" ,أن العصامية
هي نسف لثقافة العيب وكسب
للتحدي وقهر للصعاب وغرس
لقيمــة العمل والســعي لطلب
الرزق ،وأن كل جهد يبذل فيها
البــد أن يؤتي ثماره ،مشــرا ً
إىل أن جائزة الشــاب العصامي
واحدة من الركائز األساســية
يف برنامج التوطــن باملنطقة
الذي نسعى من خالله إىل إيجاد
فرص عمل للشــباب عرب لجنة
التنســيق الوظيفي ,وإرشاكهم
يف املهرجانــات والفعاليــات
املجتمعية التي تشهدها املنطقة
عىل مدار العــام بالتعاون مع
القطاع الخــاص والجهات ذات
العالقة.
ووصف ســموه الشــباب
العصاميني بأنهم رجال املرحلة
وأمل املستقبل الذي تراهن عليه
القيــادة الحكيمة  -أيدها الله -
يف تبني رؤيــة اململكة ،2030
وتنفيذ املبــادرات الطموحة يف
برنامج التحول الوطني ،2020
مبديا ً فخره واعتزازه بشــباب
وفتيات الوطن بعد أن أصبحوا
مرضب مثــل يف العزيمة وروح
العصاميــة ،مبينا ً أن العمل عىل

تحفيز الشــباب بــدأ منذ وقت
مبكــر وكانت فكــرة الجائزة
إحــدى نتائجه ،مؤكــدا ً أهمية
العمل بجهد الستغالل وتفريغ
طاقات الشــباب يف نشــاطات
وأعمال إيجابية تعــود عليهم
وعىل وطنهم بالنفع والخري.
وقــال األمــر فيصل بن
مشــعل :إن اإلرصار عىل تجاوز
التحديــات وبناء الــذات هو
ماعهدنــاه يف هــذه الدولة منذ
عهد امللك املؤســس عبدالعزيز
آل ســعود  -رحمه الله  , -وإن
اإلرصار عىل فعل األمر اإليجابي
يــؤدي يف النهايــة إىل تحقيق
التطلعات مهما كانت العقبات,
مشــرا ً إىل أن هناك الكثري من
الفرص واملجــاالت واملهن التي
يستطيع الشباب السعودي العمل
بها وإثبات قدراته املكنونة ,وأن
رجال العقيــات إحدى نماذج
أبناء الوطــن العصاميني الذين
يعتز ويفخر بهم الوطن ،داعيا ً
الشــباب باالعتماد عىل النفس
وتحمل املسؤولية واإلقدام عىل
العمل مهما كان شاقاً.
جاء ذلك بعــد أن توج أمري
منطقة القصيــم راعي جائزة
الشاب العصامي  15شابا ً وفتاة
من الفائزين والفائزات بالجائزة
يف دورتها التاســعة وناشطة
يف العمل التطوعي اإلنســاني،

سياحة القصيم تصدر  110ترخيص ًا
عام 2017

اصدر فرع الهيئــة العامة
للسياحة والرتاث الوطني بمنطقة
القصيم ( )110ترخيصا ً جديد
وتجديــدا ً لعدد من األنشــطة
الســياحية يف منطقــة القصيم
خالل عــام 2017م  ,وأوضح
مديــر عام فرع الهيئــة العامة
للســياحة والــراث الوطنــي
بالقصيم إبراهيم بن عيل املشيقح
أن الرتاخيــص الجديدة تمثلت
بـ ( )3فنــادق جديدة و ()25
ترخيصا ً لوحدة سكنية مفروشة
وترخيصا ً واحــدا ً لفندق طريق
و ترخيصا ً واحدا ً لنزل سياحي
و ( )8تراخيص لوكاالت ســفر
وســياحة و ترخيصني ملنظمي

رحالت سياحية و ( )4تراخيص
ملرشــدين ســياحيني ،كما أتم
الفرع تجديــد ( )66ترخيصا ً
لعدد من االنشــطة الســياحية
شــملت تجديد ترخيص فندقني
و ( )37ترخيصا ً لوحدة سكنية
مفروشة و( )22ترخيصا ً لوكالة
سفر وسياحة ورخصتي تنظيم
رحالت سياحية ورخصتي إرشاد
سياحي وكشــف مدير عام فرع
الهيئة العامة للســياحة والرتاث
الوطنــي بالقصيم عــن اعتماد
( )10مخططات إلنشــاء فنادق
جديدة وأجنحة فندقية و ()12
طلبــا ً لنزل ســياحية ووحدات
سكنية .

فيصل بن مشعل يتوسط الفائزي�ن

وذلك وسط حضور الفت وكبري
يف حفل ملتقى الشــباب الـ11
الذي نظمته الغرفــة التجارية
الصناعية بمنطقــة القصيم يف
مركــز امللك خالــد الحضاري
بمدينة بريدة.
وأعلن ســمو أمري منطقة
القصيم عن عدة مبادرات منها

قرب تشــكيل مجلــس أمناء
لجائزة الشاب العصامي ورابطة
تجمع يف إطارها جميع الفائزين
بالجائزة وبناء قاعدة معلومات
تكون تحــت مظلــة اإلمارة،
باإلضافة إىل تنظيم لقاءات دائمة
تعريفية وملتقى سنوي خاص
بالعصامية.

وأشــاد باإلعداد االحرتايف
للملتقى الذي حقق نقلة نوعية
يف دورته الحالية ،شاكرا ً جهود
غرفة القصيم عىل مدار تســعة
أعوام من تنظيم جائزة الشــاب
العصامي ,معربــا ً عن طموحه
يف أن تتبنى الغرفــة التجارية
أو مجلس الغرف الســعودي

غرفة عنيزة توقع اتفاقية تعاون مع
«منشآت»

غرفة عنيزة

وقع رئيــس مجلس إدارة
الغرفــة التجاريــة الصناعية
بعنيزة محمد بن عبدالله املوىس
أمس ،اتفاقية تعاون مع محافظ
الهيئة العامة للمنشآت الصغرية
واملتوسطة "منشآت" املهندس
صالح بن إبراهيم الرشيد ،وذلك
ضمن ملتقى بيبــان القصيم
الذي نظمته منشــآت يف مركز
امللك خالد الحضــاري بمدينة
بريدة.
وأوضــح رئيــس الغرفة

أن االتفاقية ستســهم يف دعم
االقتصاد الوطني ودعم عجلة
التنميــة ،إضافــة إىل زيــادة
الصــادرات وخلق فرص عمل
جديدة للشــباب الســعودي
وهذا يرتتب عليه فتح أســواق
جديدة وتنــوع مصادر الدخل
بما يتوافق مــع رؤية اململكة
٢٠٣٠م .
وبــن املــوىس ســنقوم
مــن خــال االتفاقيــة بعقد
دورات ومعــارض وورش

عمــل تهتــم بدعم املنشــآت
الصغرية واملتوسطة ومساندة
وتفعيل أنشطة شباب األعمال
واالســتفادة من كافة الربامج
املتاحة لهم وإعداد الدراســات
واملســوحات اإلحصائيــة،
باإلضافة إىل التعاون مع لجان
الغرفة والتباحث يف إنشاء قاعدة
بيانات والتعــاون يف برنامج
تقييم وتصنيف املنشــآت ويف
مجــال تمكني املــرأة لتقوية
املشاريع الريادية.

تأســيس أكاديمية مهنية باسم
الشــاب العصامي واالستفادة
من مخرجــات دورات الجائزة
وتجربتها البناءة طيلة التســع
ســنوات املاضيــة ،متمنيا ً أن
تُســجل الجائزة كماركة عاملية
للشباب الســعودي ،مهنئا ً من
نالوا رشف الفوز بالجائزة.

«الشعري المستنبت وقيمته
الغذائية» ورشة عمل بمركز
الزراعة العضوية

أقام مركز أبحاث الزراعة العضوية
بمنطقــة القصيم اليوم ،ورشــة عمل
بعنوان " الشــعري املســتنبت وقيمته
الغذائية " ،بحضور خمســن مهندسا ً
ومرشدا ً وهتما ً بقطاعي الثروة النباتية
والحيوانية ،وذلك بمقر املركز.
وبني مدير عام املركز املهندس وليد
بن إبراهيم البســام ،أن النظام املائي
إلنتاج الشــعري املســتنبت يتميز بقلة
استهالك املياه وزيادة اإلنتاج لألعالف
،فضالً عــن القيمة الغذائيــة واملنافع
االقتصادي.
وتناولت الورشــة مواصفات غرف
االســتنبات ،وأفضل أصناف الشعري يف
اإلنتاج .

صحيفة
جامعة
القصيم

القصيم
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«أمانة القصيم» تواصل حمالتها التفتيشية قبل شهر رمضان
أغلقــت أمانــة منطقة
القصيــم ،معمــا ً مخالفــا ً
لتصنيــع الحلويــات بمدينة
بريــدة ،وصــادرت املعدات
واألدوات غــر املرخصــة،
وكذلــك  2طــن ونصف من
الحلويــات غــر الصالحــة
لالســتهالك اآلدمــي ،وما
يزيــد عــى  300لــر من
الزيــوت والســوائل التالفة؛
وذلك ضمــن حملــة مكثفة
ّ
نفذتها أمانــة منطقة القصيم
لضبــط اشــراطات الصحة
العامــة ،بمشــاركة عدد من
الجهات الحكوميــة واألمنية
عىل املطاعــم ومحالت املواد
الغذائية مدينة بريدة.
وتواصــل الحملة أعمالها
بتوجهــات أمــن منطقــة
القصيم املهنــدس محمد بن
مبارك املجيل؛ بهدف املحافظة
عىل الصحة العامة يف املنشآت
الصحيــة مــع قرب شــهر
رمضان املبارك.
كما دعت أمانــة منطقة
القصيــم ،عمــوم املواطنني
إىل اإلبالغ عــن أي مخالفات،
باالتصال عىل مدار الســاعة
بالرقــم  ،940أو اإلبالغ عن
طريق تطبيق الهواتف الذكية
"صور وأرسل".

 1000وحدة دم من
القصيم لمستشفيات
الحد الجنوبي

أكــدت املديرية العامة للشــؤون
الصحية بمنطقــة القصيم بأنها قامت
بإرســال أكثر مــن  1000وحدة دم
لبنوك الدم بمستشفيات الحد الجنوبي،
وذلك منذ انطالقة عاصفة الحزم ،دعما ً
للجنود البواسل املرابطني.
وأشارت صحة القصيم بأنها قامت
األسبوع املايض بإرســال  305وحدة
دم ،والتي تأتي ضمــن حملة «دماؤنا
تشــارككم أمن بالدنا» والتي أطلقتها
الشــؤون الصحية مؤخرا ً وتهدف إىل
دعم الجنود البواســل املرابطني بالحد
الجنوبي خــال الفرتة مــن  1رجب
1439هـ لغاية  12رجب 1439هـ
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وحدة األحوال المتنقلة تخدم أهالي
محافظة ضرية

الوحدة المتنقلة

أثناء الحملة

تواصل وحــدة األحــوال املدنية
املتنقلــة بمنطقــة القصيــم تقديم
خدماتهــا ألهايل محافظــة رضية ،إذ
بدأت يف اســتقبال الرجــال بداية من
يوم الثالثاء املايض ،وحتى نهاية دوام
الخميس ،عىل أن تســتقبل النساء ملدة
خمسة أيام تبدأ اليوم األحد.
وتقــدم الوحــدة املتنقلــة كافة
خدمات السجل املدني كإصدار بطاقة
الهوية الوطنيــة وتجديدها ،إضافة إىل
استخراج ســجل األرسة ،وتعديل املهن

صحة القصيم تدشن الجهاز الذاتي
إلصدار بطاقة متربع باألعضاء

دشــنت املديريــة العامــة
للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
جهــاز إصــدار بطاقــة متربع
باألعضاء التابع للمركز السعودي
لزراعة األعضــاء وذلك يف القاعة
الرئيسية بصالة الزوار بمستشفى
امللك فهد التخصيص بمدينة بريدة
 ،والذي يهدف إىل التســهيل عىل
راغبي التربع باألعضاء ورفع اعداد
املتربعني باألعضاء .
وقــام مدير عام الشــؤون
الصحيــة بمنطقة القصيم مطلق
بن دغيم الخمعــي بإصدار أول

بطاقة ذاتية كمتــرع باألعضاء ،
معلنا تدشني الجهاز  ،و استمع اىل
رشح كامل عن الجهاز وفوائده من
قبل مرشف املركز محمد العضيبي
الذي أشــار بأن الجهــاز الذاتي
إلصدار بطاقة متــرع باالعضاء
سيقوم بالتسهيل عىل راغبي التربع
باألعضاء ويغنيهــم عن الذهاب
للمركــز واإلجــراءات الروتينية
املعتادة مما سيساهم بزيادة عدد
املتربعني .
واكد املدير العام بأن الشؤون
الصحية باملنطقة تســعى إىل اىل

تفعيــل برامج زراعــة االعضاء
وذلك بعــد ان قامت بإيجاد مقرا
للمركز السعودي لزراعة األعضاء
بمستشــفى امللك فهد التخصيص
بربيــدة  ،بدعم صاحب الســمو
امللكي األمــر الدكتور فيصل بن
مشعل بن ســعود بن عبدالعزيز
امري ممنطقة القصيــم ومتابعة
معــايل وزير الصحــة  ،الفتا ً ان
وجود جهاز خدمة التربع الذاتي
 ،سيكون له دورا توعويا للتعريف
بأهمية التربع باألعضاء بني جميع
رشائح املجتمع .

والعديد من الخدمات.
من جانبه أوضح املتحدث اإلعالمي
لألحــوال املدنية محمــد الجارس أن
أحد أهم أهــداف العمل يف القطاع هو
التواجد قي مختلف املحافظات والقرى
التي ال توجد بها مكاتب لألحوال املدنية
 ,منوها ً بحرص األحــوال عىل تطبيق
مفهــوم الحكومة املتنقلــة من خالل
زيارات الوحدات املتنقلة لسائر مناطق
اململكــة وخدمة الجهــات الحكومية
والخاصة.

المجلس المحلي بمحافظة
الرس يعقد جلسته الثانية

عقد املجلس املحيل بمحافظة
الرس بقاعة االجتماعات باملحافظة
 ,جلسته الثانية للعام املايل الجاري
بالفرتة الخامسة ،برئاسة محافظ
الرس محمد عبد الله العســاف،
وبحضور وكيــل املحافظة بدر
العساف ،وأعضاء املجلس مديري
الجهات الحكومية.
واطلــع املجلــس يف بداية
االجتمــاع ,عــى التوجيهــات
والتوصيــات التــي صــدرت
بخصــوص االجتماع الســابق،
وعىل تحديث وتشــكيل وتسمية

رؤســاء وأعضاء اللجان وتحديد
اختصاصهــا يف املجلس املحيل يف
دورته الجديدة "الفرتة الخامسة"
بعد صدور توجيه صاحب السمو
امللكي األمــر الدكتور فيصل بن
مشعل بن ســعود بن عبد العزيز
أمري منطقة القصيم رئيس مجلس
املنطقة .
ويف ختــام االجتمــاع ,اطلع
املجلس عىل كتــاب رئيس بلدية
محافظة الرس بشــأن ما اعتمد
لبلدية املحافظــة من مرشوعات
وميزانية لعام 1439-1440هـ.
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عني النحلة على الجامعة

عبدالرحمن بن محمد المهوس
عمادة تقنية المعلومات

يُقال (الكتــاب واضح من
عنوانــه) ،ويظهر هذا الوضوح
جليــا حينما يحكــي الكتاب
َّ
قصة واســعة االنتشار ،حيث
َّ
الربيع ومــا فيه مــن التغيري

والتَّجديد؛ َّ
وأن الحقيقة القائمة
عىل الشــفافية والفضفضة هي
ما تســر باملجتمع نحو منصة
اإليجابية.
َف ْ
من منَّا لــم يتع َّكر مزاجه
يوما ً وقابل ذلك باالستبشار خريا ً
وتفاءل باإليجابيَّة من زوايا تدعم
املواقــف ذات الدوافع اإليجابيَّة
بتفاعل الفرد أســاس املجتمع
نحــو التعايش مــع الحدث يف
لحظته متأمالً تبعاته يف مُحاكا ٍة
للــزالزل وآثارهــا وموجاتها
الرتدديَّة بقالــب مُغاير للحالة
الســابقة والتي كانت باحثة عن
الذات الغارقة يف جحيم املقارنة
ومساحة ال تتجاوز موضع نُقطة
ماء يف البحر املتالطم تفاعالً مع
الـم ِّد والجَ زر.

َّ
فــإن عــن النحلة
ولهذا
فرح
والتي بطبيعتهــا تتنقل يف ٍ
ً
باحثة عن
ورسور مابني الزهور
األجمل واألنفــع ،وبالتايل فإنَّ
وغني
النتيجة عس ٌل فائق الجودة
ٌ
بالفائدة ،ومن هذا املنطلق ينبغي
للجميــع ْ
أن يبحث عن اإليجابية
بمختلــف صورهــا ومنتجاتها
ويســتفيد من توافرها وتعزيز
أدواتهــا ويبتعد عن الســلبية
ومخرجاتهــا التــي ال تنتهي
إىل التَّغيــر غالبــا ً بل تصطدم
بالظروف واملتغريات.
إذا ً عني النحلة والتي ال تقع
إال َّ عىل األجمــل واألبهج تدفعنا
للوصــول باملجتمع نحو التفكري
اإليجابــي والعمل عــى إبراز
ما يُمكن من إنجــازات وصور

عقدة المثقفني

عبدالرحمن الشنقيطي
طالب في كلية االقتصاد
واالدارة

املثقفون طبقة موجودة يف كل
املجتمعات حــول العالم ،هي فئة
استفردت عن غريها بعدة امتيازات
عقلية وسلوكية مثل الذكاء والرقي
املعــريف والتفكري والقــدرة عىل
الحوار والجدل ومناقشــة اآلراء
والتأثــر عىل الــرأي العام ونقد
األفكار البالية واســتحداث أفكار
جديدة بدال منها تدفع باملجتمع إىل
األمام ،ولكن لســوء الحظ أن هذه
املزايا ال تأتي منفردة دون أن تجر
معها الكثري من املتاعب ،ومشكلة
هذه الحيــاة أن كل مــا تحويه
يشمل وجها ً سلبيا ً مهما كان هذا
اليشء مثالياً ،حتى األمور الكاملة
يف تكوينها يمكــن أن تُح ّرف عن
مغزاها األســايس فتغدو مصدرا ً
للكارثــة بدل أن تكــون مصدرا ً
للخري والنماء.

لو كنت عضو في مجلس الشورى
يرتقــي املثقــف بأفــكاره
ويصعد بها نحو الســحاب وهو
بذلك يبتعــد عن واقع الناس دون
أن يشــعر ،ومن هنا تبدأ األزمة،
معظم هؤالء النــاس من طبقة (
العوام ) وهم الغالبية ،إنهم نسخ
متكررة ولغتهــم الفكرية تقليدية
وروتينية ،مغيّبون ومنوّمون دون
أن يشــعروا ،والتنويم هذه املرة
ليس مغناطيســيا بل هو تنويم
فكري وثقايف ،يشــعر الفرد تحت
تأثريه أنه ضمن الدائرة التي تمثل
الحقيقة الكاملة وما يجب أن يكون،
أما املثقف فهو شخصية شكوكية
وصعبة الخضوع واالنقياد ،يرى
أن من البالهة القطع بصحة فكرة
معينة دون أن تأخذ حقها الكامل
من املدارسة ومن جميع الزوايا ،بل
حتى لو ثبتت صحتها فهي تثبت
ضمن إطار معني قد ينهار يف يوم
ما فتنهار معه الفكرة.
أجمــع علمــاء االجتماع أن
االتصال بني البــر ال يمكن أن
يحصل دون لغة مشرتكة ( أعني
لغة الفكر ) بني األطراف املتصلة،
وإذا تفاوتــت العقول يف أحجامها
أصبح من الصعــب أن تتم عملية
التفاهم بشكل سليم إال يف حال أن
يتنازل املثقف عن معايريه العلمية
فينزل قليال أو كثريا إىل مســتوى
العوام ،وهذا االختالف يف الرتكيبة
العقلية بني املثقــف والعامي هو

أحد أهم أسباب انزواء املثقفني عن
عموم النــاس وعجزهم عن إقامة
صداقات مرحــة وعفوية ،يعيش
أحدهــم يف برج عاجــي وينتظر
من العوام أن يفكــروا كما يفكر
وإذا عجــزوا عن ذلك تجده يطلق
إحدى العبــارات التالية ( مجتمع
متخلف ،قطيــع ،يضيعون وقتهم
يف التفاهات ...،الخ ) ،واملشــكلة
يف رأيي عنــد املثقف أكرب مما هي
عند العامي ،فاملثقف يرصّ ح بآرائه
الشاذة بني أفراد بسطاء فكريا ثم
يُفاجئ بردة فعــل عدائية تجعله
يضمر الكراهية ضد هذا املجتمع
اإلقصائي املنغلق ،ولو أنه ســار
عــى قاعدة ( لكل مقــام مقال )
لكان خــرا ً له ،عــى املثقفني أن
يختاروا الزمان واملكان املناسبني
للترصيح بآرائهــم و أن يتعلموا
فنون الدبلوماسية وطرح األفكار
بهدوء بحيــث تخف حدة الصدام
مع املجتمع إىل أقــل قدر ممكن،
كذلك عليهــم أن يفهموا أنه ليس
كل ما يُعرف يُقــال ،وأن الثقافة
واملعرفة أمور ليست إلزامية لكل
النــاس ،يكفي الفــرد أن يكون
صالحا ً حسن الســرة متفانيا ً يف
عمله بإخالص بحيث يكون عضوا
فعاال يف املجتمع ،أما املثقفون فإن
نسبة  1%منهم تكون كافية جدا
واألهم أن يكون هؤالء الـ  1%عىل
قدر املسؤولية.

يف عهد الحزم والرؤية ّ
تغيت
كثري من األمور من مســتحيلة
إىل صعبة ومن صعبة إىل ســهلة
محققة..
أتت رؤية  2030الطموحة
التي يقودها ســيدي ويل العهد
محمد بن ســلمان حفظ الله عىل
طبق من ذهب بعد دراسة شاملة
وتفصيلية لتصبح حديث العالم
من املحيط إىل املحيط
وبــا شــك أن املواطــن
السعودي وهمومه ومشاكله هي
أحد أهداف الرؤية التي ستقود
املجتمــع الســعودي إىل حياة
أفضل..
البطالة وما أدراك ما البطالة
التي تســعى رؤيــة اململكة أن
تقــي عليهــا يف حلــول عام
 2030بإذن الله ونحن نشــهد

مع قرب موعد االختبارات يستعد
الطالب باملذاكرة واملراجعة وبكل ما
لديهم من قدرة وجهــد ،لكن يجب
تجنب التوتر والهلع ،ويســعدنا أن
نقدم لكم عرش نصائح لالســتعداد
لالختبارات ،وهي:
 1ـ تخطيــط وقــت املذاكرة:
أشارت البحوث إىل أن أوقات املذاكرة
القصرية من  20إىل  30دقيقة أفضل
للرتكيز ،لذلك احرص عىل أخذ فرتات
اسرتاحة بعد كل نصف ساعة مذاكرة.
 2ـ التمارين الرياضية :النشاط

الجسدي مهم جدا خاصة خالل وقت
الدراسة امليلء بالتوتر ،فامليش نصف
ســاعة يف نهاية يوم املذاكرة يحدث
فرقا كبريا يف أدائــك ،ألنه أيضا يزيد
النشاط الجسدي من معدل نبضات
القلب ويحفز الدورة الدموية ،ما يزيد
من إيصال األكسجني إىل الدماغ.
 3ـ إيجاد مكان هادئ :تحتاج
إليجاد بيئة مناسبة للمذاكرة ،فتجنب
املذاكرة يف املقهى عىل ســبيل املثال،
حيث من الســهل أن يشتت انتباهك
هناك.

 4ـ املذاكرة يف الصباح :أشارت
الدراســات إىل أن الشــخص يميل
إلنجاز مهامه يف الصباح ،ومن األفضل
البدء يف املراجعة يف الساعات األوىل من
اليوم ،حيــث تزيد فرص الخروج يف
املساء وتكثر املشتتات.
 5ـ اســتخدام األلوان :رســم
خرائط ذهنيــة باســتخدام ألوان
مختلفة يساعدك عىل تذكر املعلومات،
كما يســهل حفظ املالحظات امللونة
بشكل أرسع.
 6ـ مراجعة االختبارات املاضية:

 10نصائح للمراجعة قبل االختبار النهائي

د .سامي زهران

إيجابية وبالتايل العناية الفائقة
وتســليط الضوء عــى الوجه
الحضاري ورسم االبتسامة عىل
الوجه وتمرير اإليجابيَّة للجميع.
ويف جامعــة القصيم عيون
نحــل ال تهدأ ونتاجهــا ظاه ٌر
ٍ
للعيان يف ُك ِّل أسبوع تبيان ورقي
وآخر رقمــي ،وذلك يف رصد كل
ما يتجدَّد ويتطوَّر ،ويف كل لحظة
ال ُكل يف قلب الحدث مع تســارع
وترية التَّفاعــل ،وكأنك يف خلية
النحــل؛ حيث العمــل الدؤوب
والنتاج عس ٌل ليس كالعسل وإنما
عاط ٌر فوَّاح وبالفعل لـمَّ ـــاح،
وهذا ما يُقدمــه (مركز اإلعالم
واالتصــال) ،وأصبحت جامعة
القصيم يف حضورها القوي بك ِّل
امللتقيــات األوىل مبادر ًة  واألبرز

تفاعالً و باتت لهذا العطاء مركز
إثراء ونقطة تحول يف الكثري من
األمور يف ظل الســعي املؤسيس
الســاعي للنهوض باملنشــأة
التعليمية وصناعة النجاح يف كل
امليادين ويف مخرجــات التعليم
والــذي يأتــي مــع توجيهات
معايل مدير الجامعة األســتاذ/
الدكتور عبدالرحمــن بن حمد
الداود ومتوافقــا ً مع التطلعات
الحكوميَّة يف برنامــج التحول
الوطنــي والوصــول للرؤيــة
السعودية2030م.
وهنا أصــل إىل َّ
أن مبدأ نرش
اإليجابيَّة دليل وعــي و ُرقي و
رؤية بعيدة املــدى ال محدودة
األميال ،وفيهــا التفاؤل املحمود
يغلب التشــاؤم املذموم ،وبناء

العالقات االجتماعيــة الناجحة
يعتمــد عىل عــن النحلة والتي
بواســطتها ينظر السواد األعظم
إىل الحيــاة ويكون املجتمع أكثر
إرشاقا ً واستبشــارا ً باملستقبل
وبمــا حولــه تحديــداً ،حيث
البيئــة الجاذبة والتي تُســهم
يف صناعــة الحــدث واإلبداع يف
لحظته نحــو تحقيــق الروح
الجميلة بالتفاعل مع اإليجابيات
وتصغري الســلبيَّات ألنها أخطاء
بســيطة ومقدو ٌر بإذن الله عىل
تصحيحهــا بتحويلهــا إىل عني
تحليل رسيع
النحلة والتــي بعد
ٍ
قد تُظهر إيجابيــة قابلة للنرش
طر
بأجمــل صوره ورائحــة عِ ٍ
جذابة لعموم َّ
السيدات والسادة،
ودُمتم يف سعادة.

عبداهلل العواد
كلية العلوم واآلداب بعقلة
الصقور

يف هذه األيــام إصالحات كبرية
عىل مســتوى القطاع الحكومي
والقطــاع الخــاص وتوطني
الســعوديني والســعوديات
وتأهيلهــم لســوق العمل ومن
وجهة نظــري البســيطة أقدم
بعــض االقرتاحــات للرتغيب يف
العمل بالقطاع الخاص ســواء
رشكات أو مؤسسات أو ما شابه
ذلك
أوال ً
نرش ثقافــة العمــل الحر
والعمــل يف املهــن املختلفة التي
يشغرها حاليا ً األجانب ونرش هذه
الثقافة خالل مراحل التعليم العام
( ابتدائي  -متوسط  -ثانوي ).
ونحثهم عىل العمل فيها بفخر
نابذين املصطلحــات التي تعيب
من يعمل يف هذه املهن والتي كانت
تدر لسنوات طويلة مئات األلوف
من الرياالت للعاملني فيها
ثانيا ً
تقليل ســاعات العمل إىل 6
ساعات كحد أقىص والعربة ليست
بطول ساعات العمل
العــرة باإلنجــاز والتقدم
وماذا يقدم املوظف خالل ساعات
عمله؟!
ثالثا ً
رفــع الرواتــب وتحفيزهم
بالرتقيــات واإلجــازات وتمييز
املوظفني املتميزين بميزات خاصة

لرفع وتحقيق أعىل مســتويات
الكفاءة
رابعا ً
التدريب والتأهيل املســتمر
منذ وقت مبكر لكافــة املهن ما
يزيد من إمكانيات الفرد ليضعه
أمام خريات كثرية يف مهن متعددة
خامسا ً
التقليــل مــن القبــول يف
التخصصــات الجامعيــة التي
حققت االكتفاء وفتح تخصصات
جديدة تواكب احتياجات ســوق
العمل
أخريا ً
البد وأن نســاعد العاطلني
عــن العمــل خصوصــا حملة
البكالوريس يف فتح معاهد جديدة
( جاذبة ومجانية ) يف تخصصات
مختلفة تؤهلهم لعمل آخر يف سنة
أو سنتني كحد أقىص
مثــا : حملــة بكالوريس
الرتبية الخاصــة يف حال لم تتح
الوظائــف الحكوميــة أمامهم..
فنؤهلهــم لإلعــام ( إعالميني
تربويــن ) أو للتدريب ينرشون
ثقافــة التعامل مع هــذه الفئة
وتوعية املجتمع بذلك ..وهكذا يف
بقية التخصصــات  ..املهم أن ال
نيأس فالله معنا علينا فقط العمل
بجد واجتهــاد وقبل ذلك االطالع
وإيجاد الحلول العملية أكثر من
النظرية.

ابحث عن أســئلة االمتحان لألعوام
السابقة ،وتعرف عىل أسلوب األسئلة،
فكثري مــن املختربيــن ال يرهقون
أنفسهم بكتابة أسئلة جديدة.
 7ـ تدوين ملخص للمالحظات:
كتابة املالحظــات هي أفضل طريقة
لتذكر املعلومات ،وتدوينها من جديد
عند املراجعة.
 8ـ كافئ نفســك :األشخاص
الذيــن يجدون التــوازن بني العمل
واالســتمتاع هم الذين يحصلون عىل
أعىل الدرجــات ،فالفكرة هي العمل

بجد ومكافأة نفســك بشكل بسيط،
كمشــاهدة فيلم يف نهايــة اليوم أو
تناول العشاء يف الخارج 9 .ـ استعن
بأصدقائك أو أفــراد عائلتك :اطلب
منهم أن يختربوك ،واسأل عن رأيهم يف
إجابتك ،فيمكنك مناولتهم املالحظات
التي دونتها ومراجعتها معهم.
 10ـ التفكــر بإيجابيــة :يف
األخري األمر ال يعتمد عىل العمل فقط،
فطريقة تفكريك لها تأثري أيضا .فكر
بإيجابية ،قلل مــن توترك ،االختبار
مجرد تحد وستجتازه بالتأكيد.

صحيفة
جامعة
القصيم

كلمة ختام
لمركز اإلعالم

الرأي
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لحظات التخرج

كاريكاتري

أفنان مرزوق العنزي
كلية التصاميم

دالل الرشيدي
مركز اإلعالم واالتصال

قد تواجهنا املصاعب وقد تره
قنا األيام ولكن تبقى لحظة التخر
ج من أجمل اللحظات  ،هذه اللحظ
ة قادرة عىل أن تُنسينا العنا بأكمل
ه ،ال أدري كيف أصف هذا الشعو
ر العظيم إن ُه شعور باإلنجاز والف
خر شعور ال يدركه إال من اجتهد
ِ
وعمل ألجل هذا اليوم .الشكر لله ث
م لوالدي اللذين سعيا جاهدين بك
لحب لتحقيق هذا اإلنجاز العظيم  
لله الحمد واملنة عىل هــذه ا
لنعمة التي وهبنــي إياها ،اللهم
انفعني بما علمتني وع ّلمني مــا
ينفعني وزدني اللهمعلماً.

إليكم يا أصحاب الهمم العالية،
والقلــوب املخلصــة واأليادي
البيضاء.
يا من ســعيتم بكل ما أُوتيتم
من قو ٍة إلنجاح العمل وتحقيق
االهداف.
"ويــا مــن واصلتــم الليل
بالنهار"وكنتم جنودا ً مجهولني
ٍ
بصمــت دون انتظار
تعملون
الشكر.
ويا مــن صربتم عىل املشــقة
وتحديتم الصعاب ،أنتم خري من
عمل يف املركز باخالص وتفاني
وروح الفريق الواحد.
بعد النجاحــات الكبرية التي
حققناها معاً ،يجدر بنا جميعا ً
أن ننســب الفضــل ألصحاب
الفضــل ،ولوال أنكــم عملتم
وإخــاص وتفاني ملا كان
بجد
ٍ
للنجاح أي معنى.
فبكــم تحققــت األهــداف،
وبتضافر جهودكم وصلتم إىل
ماانتم عليه.
"إن خري من استأجرت القوي
االمني”.
وأنتــم خري من تك ّلــف العمل
وحمل األمانة ،وأنتم أفضل من
وتفان.
بإتقان
أدى عمله
ٍ
ٍ
فشــكرا ً لكم عــى جهودكم
الجبارة ،وتستحقون كل الشكر
والتقديــر ،فإىل األمــام دائما ً
يف ســبيل مصلحة العمل ألداء
أفضل.
كل معاني الشكر والتقدير لكم

عضو هيئة التدريس بني الواقع والمأمول
د.فاطمة سحاب الرشيدي
أستاذ مشارك علم النفس
الرتبوي
كلية الرتب�ية

ال شــك أن أعضــاء هيئة
التدريس هم الركن األســايس
يف بنــاء أي جامعة ،فهم ُ
صناع
األجيال ومؤسسو عقول شباب
األمــة ،ولهم دورهــم الذي ال
ينكــره أحد يف تنميــة الوطن
ونهضته ،فالجامعات هي منهل
العلوم ومقصــد املتعلمني ،وما
يميز جامعة عن أخرى يخضع
لعدة معايــر إدارية وأكاديمية
ومالية ،ولكن أهم هذه املعايري
يبقــى دوما مســتوى وكفاءة
أعضاء هيئة التدريس بها.
ولكــي يواكب األســتاذ
التطــورات
الجامعــي
واملســتجدات فيمــا يتعلــق
بتخصصــه العلمي يف جامعات
العالم وينقله إىل تالميذه ،فهو
بحاجة دائمة ومستمرة لتطوير

نفســه أكاديميا ومهنيا وذاتيا،
ولعل ذلــك يتعارض بصورة ما
مع نظام اليــوم الجامعي لدينا
الذي ينقــي يف أغلب األوقات
بني األعباء التدريسية واألعمال
اإلدارية واللجان العلمية وكلها
بنفــس األهمية ،فمتــى يجد
األســتاذ وقتا ً لتنميــة معارفه
واالطالع عىل أخر مســتجدات
تخصصــه وتطويــر مهاراته
وإعداد أبحاثه العلمية.
حقا إن نظــام العمل ولله
الحمد يكفل له الحق يف حضور
املؤتمرات واملشاركة فيها ونرش
األبحاث واألوراق العلمية ،ولكن
هذه الفــرص محدودة النفع يف
دائرة األســتاذ نفسه ،وربما ال
يجــد أيضا متســعا ً من الوقت
لاللتفــات لها كمــا يجب ،بما
يحــول بينه وبــن نقل خربته
ونتائج جهده لألخرين.
توجد العديد من املقرتحات
التــي يمكنهــا أن تضع حلوال
لهذه اإلشــكالية وتــوازن بني

أعباء عضــو هيئــة التدريس
التدريســية واإلدارية من جهة
وإتاحة الفرصة له لتنمية علومه
ومهاراته من جهة أخرى ،ومن
بني هــذه املقرتحــات أن تتاح
للكليات املساحة لتنظيم دورات
نوعيــة وتخصصية من مدربني
وجهــات معتمدة تضع خطتها
التدريبيــة وفــق احتياجــات
أعضائها ،ويعتمــد نجاح هذا
املــروع عىل أَن يكــون مقدم
برامج التدريب مختصا ومتمكنا
مــن موضوعها واألهــم هو أن
تكون مادته محكمة ومعتمدة.
ويتمثل أهم هذه املقرتحات
يف التفــات واضعــي خطــط
التطويــر الكــرى إىل منفذي
تلك الخطط واملستفيدين منها،
واالســتماع إىل آرائهــم وإزالة
الحواجز بينهــم بما يضمن أن
تؤخذ مقرتحاتهــم يف االعتبار
أثنــاء وضع هــذه الخطط ألن
املنفــذ لتلك الخطــط هو الذي
يعيش الواقع وهــو األقدر عىل

النجاح
تقييمه ،كما قيــل قديما "أهل
مكــة أدرى بشــعابها" ،ومن
األمور املهمة أيضا يف هذا الصدد
أن تكــون البيئة بشــكل عام
جاذبة وداعمة لألستاذ الجامعي
وتوفر له مــا تدعوه إىل تنفيذه،
فحني نطمح مثــا لنرش ثقافة
التعلم اإللكرتوني والحاســوبي
يجب أن تتوافر كل التســهيالت
املطلوبة لتحقيق ذلك.
ويف ظــل طمــوح اململكة
وسعيها لتحقيق التنمية الشاملة
عرب رؤية  ،2030فإن االهتمام
بالبحث العلمي رضورة ال غنى
عنها ،ألنه الركيزة األساسية ألي
تقدم أو تطوير ،وهذا لن يحدث
إال بإتاحــة الفرصــة الكاملة
والوقت الكايف ألساتذة الجامعات
للتميز واالبتكار وتقديم دراسات
وأبحاث تتوافق مــع متطلبات
واحتياجات املرحلــة القادمة،
التي نطمح فيها لتحقيق التقدم
واالزدهــار والرخاء لهذا الوطن
املعطاء.

ابراهيم القسومي
كلية الصيدلة

يأتي النجــاح من القرارات
الصائبة ،والقــرارات الصائبة
تأتي من بعد النظــر والتقدير
السليم لالمور ،والتقدير السليم
يأتي من التجــارب ،والتجارب
تأتي من التقدير الخاطئ لالمور.
األهم هو االســتمرارية يف
العمل والعطــاء بتحفيز الذات
واآلخرين ،أكتــب أهدافك ،حدد
أولوياتك ،قــدم األهم عىل املهم،
التتعــذر بالظــروف،أجعــل
أوقات ملمارسة هوايتك وللراحة
لتستعيد نشاطك لتعمل برتكيز
أكرب يف الحديث إن لنفسك عليك
حقا ً
بعض األعمــال األفضل أن
تقوم بها بنفسك وبعض األعمال
األفضل أن تفوضها لغريك

كبسوﻻت تربوية من صيدلية الرتب�ية
د .أمل السيد عبد العزي�ز
أستاذ مساعد علم النفس
بكلية العلوم واالداب برياض
الخرباء

إذا رأيــت ابنــك يبكي فال
تضيع وقتك بإســكاته ،أرش إىل
حمامة أو غيمة يف السماء لينظر
إليها وسيسكت ،ألن فسيولوجية
اإلنســان بالبكاء هــي بالنظر
لألسفل..
إذا أردت أن ينهــي األبناء
اللعب فال تقــل لهم انتهوا اآلن،
بل قل بقي خمس دقائق ،ثم عد
إليهم وقل بقيت دقيقتان ثم قل
اآلن ننهي اتللعب ..وسينهون..
إن كنت أمــام مجموعة من
األطفال يف مــكان فيه ضوضاء

عاليــة وأردت لفت انتباههم قل
 ":الذي يســمعني يرفع يده"
األول ســرفع ثم الثاني وتنتقل
كالعدوى وسيصمت الجميع..
قــل ألبنائك نامــوا حتى
نصحى لصالة الفجر وسيكون
همهم دائما ً لآلخرة وال تقل ناموا
غدا ً مدرســة حتى ال يصبحوا و
همهم الدنيا..
تمتع بأبنائــك وهم صغار
فســوف تمر األيام برسعة ولن
يبقى لك من براءتهم وطفولتهم
إال مجرد ذكريات العبهم اضحك
معهم مازحهم اخرج معهم  ،كن
كالطفل بينهــم واجعل التعليم
واألدب مع اللهو واللعب..
اتــرك الجــوال قليــا لو
سمحت ،واغلق التلفاز أيضا لو

تكرمت ،واعتــذر من األصدقاء
لو تفضلت إني مشغول بأطفايل
أيها األحبــة ..وكل هذا ال يعني
سقوط الهيبة وضياع الشخصية
وترك التأديــب فالعاقل يعرف
ك ِيـ َ
ْــف يوازن األمــور ويتقن
الرتبية..
وعليــك بالدعــاء وطلب
التوفيــق من الله فهما ســندك
برحمة الله يف الدنيا وقرة عينك
باآلخرة..
أمراض وأدوية
طفلك يكذب ؟
الحــل  :أعطــه األمــان،
فالطفــل ال يكــذب إال إذا كان
خائفا وتحت ضغــط التهديد،
أشعره باألمان ثم عزز لديه قيمة
الصدق..

طفلك عنيد ؟
الحل  :ال تعانده أثناء عناده
فهو يطبق ما يرى!
امنحــه مزيدا مــن الحب
والحضن..
طفلك كثري الحركة ؟
الحل  :أشــغله بأنشــطة
حركيــة ،وليخفف مــن تناول
الشــوكالتة ألنهــا تزيــد من
حيويته ،أعطه مسؤوليات..
طفلك ال يأكل جيدا ؟
الحــل  :ال تغصبــه أبدا،
حول تناوله للطعــام إىل لعبة
أو منافســة ،زيّن لــه الطعام
بالفواكه امللونة..
طفلــك يــرب إخوانــه
الصغار ؟
الحل  :ال تقارنــه باخوانه

األصغــر  ،وليكن حبــك لهم
بالعدل وال تظهــر ميالن قلبك
الحد منهم عىل اآلخر.
طفلــك مدمــن األلعــاب
االلكرتونية ؟
الحل  :تدرج معه حتى يقلل
من ســاعات اللعب وال تحرمه
فجأة فيقبل عليها بشــغف أكثر
من قبل..
طفلك يتلفظ بألفاظ بذيئة ؟
الحل  :ال ترصخ عليه بل نبّه
باللني وأخربه بأن نظافة اللسان
من نظافة القلب وحاول معرفة
املصدر..
طفلك ال يصيل ؟
الحــل  :نحبّبــه يف اللــه،
نشــعره بأن كل النعم بما فيها
النقود التي يشرتي بها األلعاب

والحلـِوى هي من الله..
طفلــك يمــص إصبعه أو
يقضم أظافره ؟
الحــل  :طفلــك يحتاج إىل
األمان فهــو خائف من يشء ما
يهدده او يشــعر بدونية نتيجة
مقارنته..
طفلك رسيع الغضب ؟
الحــل  :ال تعره اهتماما وال
ترد عليــه بغضب مماثل وعلمه
أن يتوضأ إن غضب ،وقل له اهدأ
ثم نتفاهم.
ابنك ضعيف شخصية ؟
الحل  :امنحــه ثقة ،وأعطه
مســؤوليات ،أعطــه األمان ،ال
تشــعره بضعف شــخصيته،
أدخله يف أندية رياضيّة فلها أثر
عجيب عىل النفس والجسم.
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«عبداهلل بن بندر» يرعى حفل تخري�ج طالب جامعة
األعمال والت�كنولوجيا بجدة
رعى صاحب الســموامللكي
األمــر عبداللــه بن بنــدر بن
عبدالعزيز نائب أمري منطقة مكة
املكرمة  ،حفل تخريج  ٤٦٠طالبا ً
بجامعة األعمــال والتكنولوجيا
بجدة يف تخصصات البكالوريوس
واملاجستري.
وقدم رئيــس مجلس األمناء
واملــرف العام عــى الجامعة
الدكتورعبداللــه صادق دحالن ،
الشكر لســمو نائب أمري منطقة
مكة املكرمة عىل رعايته وحضوره
حفــل تخريج طــاب جامعة
األعمــال والتكنولوجيا ،مبينا ً أن
الجامعــة خرجت العــام الحايل
 ٥٠٠طالبــة ،واليوم تم تخريج
 ٤٦٠طالبا ً يف جميع التخصصات.
وأكد أن الجامعة ستعمل عىل
تحقيق طموح الشباب بما يواكب
تطلعات القيادة الرشيدة  ،موجها ً
الدعــوة للطالب بأن يتمســكوا
بتقوى اللــه واألمانة واإلخالص
يف العمل .
من جهته أوضح مدير جامعة
األعمــال والتكنولوجيا الدكتور
أســامة الجنــادي  ،أن الجامعة
تقــدم مجموعــة مــن الربامج
املميزة يف مرحلــة البكالوريوس
واملاجستري من خالل  ٤كليات هي
إدارة األعمال و الهندسة واإلعالن

خري�ج يلتقط صورة سيلفي مع األمري عبداهلل بن بندر

وكلية القانــون وأيضا ً من خالل
أكاديمية اللغــة اإلنجليزية كما
يوجــد بالجامعة مركــز تعليم
مســتمر يقــدم مجموعــة من
الدورات الدراســية القصرية يف
مختلف املجاالت والتخصصات،
الفتــا ً النظــر إىل أن الجامعــة
حصلت عىل جوائز عدة لتميزها يف
مجال األعمال  ،وجائزة الجودة
الذهبية مــا ينعكس عىل الجامعة
وإنضمامهــا لعضويــة االتحاد
الدويل للجامعات وأيضا ً لعضوية

مهارات التعامل مع المكتبات الرقمية
بالجامعة اإلسالمية

أثناء الندوة

نظمت الجامعة اإلســامية
باملدينــة املنورة مؤخــرا ندوة
بعنــوان (مهــارات التعامل مع
املكتبات واملحتويــات الرقمية)
وذلــك ضمن فعاليــات معرض
الكتاب واملعلومات  35املقام حاليًا
بالجامعة تحــت رعاية صاحب
الســمو امللكي األمري فيصل بن
سلمان بن عبدالعزيز أمري منطقة
املدينة املنورة ،والذي يستمر حتى
السبت املقبل.
وقدم الندوة مستشــار وزير
التعليــم واملرشف عــى املكتبة
السعودية الرقمية الدكتور سعود
الصالحي ،وأدارها الدكتور محمد
وصل الله املطريي ،بحضور عدد
من مســؤويل الجامعة واملهتمني
والباحثني وزوار املعرض.
وتحــدث الدكتور ســعود

الصالحي عــن أبــرز مكونات
ومحتويات املكتبــة الرقمية التي
تعد رائــدة يف خدمــات اقتناء
وإتاحــة مصــادر املعلومــات
الرقميــة عىل املســتوى الوطني
والعربــي والعاملي .مشــرًا إىل
دور املكتبات الرقمية يف تخفيف
األعباء االقتصادية وتقليل الجهود
واختصار الزمن.
وقــال إن املكتبات الجامعية
تعد أساس حراك املكتبة الرقمية
ال سيما مكتبة الجامعة اإلسالمية
التي تعترب منارة تعليمية ورشيك
فعال مع بقية مكتبات الجامعات
السعودية.
وبني أن املكتبة الرقمية تتيح
أكثر مــن  ٣٠٠قاعــدة لخدمة
الباحثــن االجتماعيني،ومن أجل
رفع الوعي املعريف.

صحيفة
جامعة
القصيم

مدير جامعة تبوك يرعى تخري�ج الدفعة األولى من
طالب الكلية الجامعية بحقل
رعى معايل مدير جامعة تبوك
الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي
مســاء الخميس املنــرم ،حفل
تخريج ( )53طالبا ً يمثلون الدفعة
األوىل من طــاب الكلية الجامعية
بحقــل ،بحضــور محافظ حقل
خالد بن بنــدر الخرييص ،ووكيل
الجامعــة للفــروع الدكتور عبد
القادر الحمريي ،و مديري اإلدارات
الحكومية وأهايل املحافظة .
وبدئ الحفــل الخطابي املعد
بهذه املناسبة بتالوة آيات من القرآن
الكريــم ،بعد ذلك بدأت مســرة
الخريجني الذيــن يمثلون الدفعة
األوىل يف تخصصات ( الدراســات
اإلسالمية ،واألحياء ،وعلوم الحاسب
 ،واللغــات والرتجمــة) ،تال ذلك

عرض مرئي بعنوان " قصة مسرية
خريج ".
إثر ذلك ألقيت كلمة الخريجني
ألقهــا الخريج محمــد بن عطيه
الحامــدي قــدم خاللها باســمه
ونيابة عن كافة الخريجني الشــكر
ملدير الجامعــة ومحافظ حقل عىل
مشاركتهم فرحتهم بهذا اليوم الذي
يسعد به الجميع يف مراحل حياتهم .
كمــا القى عميــد كلية حقل
الدكتور محمــد الزغيبي كلمة أكد
فيهــا أن هذا اليوم يــوم الحصاد
الذي يجب أن يفاخر به الخريجني
ملا بذلوه من جد واجتهاد ليحققوا
التطلعات واآلمال .
ثم ألقى معــايل مدير جامعة
تبــوك كلمة بني فيهــا أن تخريج

الدفعــة األوىل من طــاب الكلية
الجامعية بحقل ابهج الجميع  ،وقال
 ":اليوم تنطلقون إىل حياة جديدة،
وتبدؤون مسرية مختلفة بعد نيل
الشــهادة العلمية  ،وســتكونون
جزءًا مهما ً من مجتمعكم ،وعنرصا ً
فاعالً يف سوق العمل ،لتبذلوا الغايل
والنفيس يف ســبيل رفعة وتقدم
وطنكم الذي تفانى يف خدمتكم.
وأضاف الدكتــور الذيابي :
أبارك لكم تخرجكم ،وأهنئ آباءكم
وأمهاتكــم بكم ،فأنتــم الغرس
الطيب الذي يقطفون ثماره اليوم
بعد طول انتظار ،أدعو الله تعاىل
أن يســدد خطاكم إىل ما فيه خري
الوطن ،يف ظل قيادتنا الرشــيدة -
حفظها الله .-

اتحاد الجامعات العربية.
وأضاف أن الجامعة تشــهد
نموًا مطردًا يف برامجها حيث تم
خالل العام املايض بدء الدراسة يف
كلية القانون للطالب والطالبات
وأيضــا ً يف ماجســتري اإلدارة
الهندسية وبكالوريوس الهندسة
املعمارية فرع الطالبات وبرنامج
بكالوريوس الهندسة الصناعية.
وف ختام الحفل كرم صاحب
ِ
الســمو امللكي األمري عبدالله بن
بندر الطالب الخريجني.

فري�ق من مشروع
نيوم يزور جامعة
تبوك
زار فريــق مــن مرشوع
نيوم  ،امــس  ،جامعة تبوك،
التقى خاللهــا بمدير الجامعة
الدكتــور عبد اللــه بن مفرح
الذيابي  ،والذي قدم رشحا ً عن
ما تضمــه الجامعة من برامج
علمية ودراسات يف تخصصات
الهندسة والحاسب اآليل واإلدارة
ومخرجات هذه التخصصات.
واطلــع الفريق عىل ورش
العمل يف كلية الهندسة ومركز
االستشــعار عن بعد ومعامل
الروبوت والطاقــة املتجددة،
إضافة إىل مبنى فندق الجامعة
وبــرج إدارة الجامعة الجديد
ومباني عدد من الكليات.
وأبــدت جامعــة تبوك
استعدادها عىل تكييف بعض
برامجها لتلبي احتياجات العمل
يف مرشوع نيــوم وذلك بإعداد
الكوادر املدربــة القادرة عىل
املشاركة الفاعلة يف مرشوعات
نيوم املستقبلية.
من جانبه أبــدى أعضاء
الفريق إعجابهم بما شــاهدوه
يف الجامعة من تطور يف جميع
برامجهــا ومرافقهــا والبنى
التحتيــة املتكاملة ،مثنني عىل
النتائج املثمرة لهذه الزيارة.

الخري�جني في صورة جماعية

العيار  :بطوالت اتحاد الجامعات بموسمها الثامن
اتسمت بالندية والتنافس بني المشاركني
أعــرب املستشــار ورئيس
اللجنــة اإلعالميــة يف االتحاد
الريايض للجامعات الســعودية
الدكتور تركي بــن فهد العيار
عن رسوره البالغ بنجاح املوسم
الثامن لبطوالت اتحاد الجامعات
الذي اتســم بالندية والحماس
والتنافس الرشيف بني املشاركني
.
وأضــاف العيار يف ترصيح
له بمناســبة اختتام املوســم
الثامن أن هذا النجاح أتى بدعم
مبارش من معــايل وزير التعليم
الدكتور أحمــد العيىس  ،ونائبه
معــايل الدكتــور عبدالرحمن
العاصمي  ،باإلضافة إىل حرص
ومتابعة رئيس االتحاد الدكتور
عبدالله البقمي  ،إىل جانب نجاح
الجامعات املســتضيفة يف جودة
التنظيــم (اإلمام عبدالرحمن بن
فيصــل  ،امللك فيصل  ،بيشــة
 ،شــقراء  ،القصيم  ،الجوف ،
وطيبة) مقدما التهنئة الخالصة
للجامعات الفائــزة  ،داعيا الله
التوفيــق والنجــاح للجامعات
التي لم يحالفها الحظ يف املوسم
القادم .

وقال الدكتور العيار  :بادر
االتحــاد الريــايض للجامعات
بتشكيل لجنة إعالمية برئاستنا
 ،وممثلــن من وكالــة األنباء
الســعودية ( واس ) ومختلف
وســائل اإلعــام التقليديــة
واإللكرتونية املختلفــة  ،وذلك
قبــل انطالق بطــوالت االتحاد
يف موســمه الثامــن  ،مؤكدا أن
اإلعالم يعد بوســائله املختلفة
املطبوعــة واملســموعة واملرئية
رشيكا اسرتاتيجيا وحليفا رئيسا
لالتحــاد الريــايض للجامعات
الســعودية  ،حيث يقوم بدورا

حيويــا ومهما يف دعــم االتحاد
وتســليط الضوء عىل أنشــطته
وفعالياتــه وتغطيــة جميــع
البطوالت التي ينظمها عىل مدار
العام الدرايس الجامعي .
واختتــم الدكتــور تركي
العيار ترصيحه بسعادته بنجاح
التغطيــات اإلعالميــة لبطوالت
االتحاد يف املوسم الثامن شاكرا
كل مــن دعم اللجنــة  ،وجميع
أعضاء اللجنة اإلعالمية واملنسقني
اإلعالميــن يف الجامعات الذين
بذلوا جهودا كبرية أســهمت يف
نجاح التغطيات .

صحيفة
جامعة
القصيم
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عزي�زي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد
الت�كريم في ختام الجلسة

وجدان الحربي

نظم النــادي الطالبي بكلية
الطب والعلــوم الطبية بعنيزة يوم
الثالثــاء املوافق  3رجب 1439هـ
جلسة نقاش مفتوحة حول اختبار
الهيئــة الســعودية للتخصصات
الصحية (.)SMLE
و تــم ذلك يف مــرح الكلية
للطــاب بحضــور د.أحمــد
حميدان الوابــل ،د.فيصل محمد
العايد ود.إبراهيم صالح الســيف
ومستشــفى امللك سعود للطالبات

بحضــور د.ســديم عبدالرحمن
الربيعي ود.حور محمد العبييس و
عددًا من أعضاء هيئة التدريس.
حيث تــم التعريــف بالهيئة
الســعودية للتخصصات الصحية
وتوضيــح رؤيتها التــي تتحقق
بمجتمع صحي يملــك الكثري من
املقومات والكفاءات الكفيلة بجعله
مجتمعا يقود موجة التطور وعجلة
االزدهار وإليصال رســالتها التي
تهــدف لحمايــة وتعزيز الصحة
بقيادة ممارسني صحيني يخدمون
املجتمع بإنســانية وأمانة وكفاءة

رياض األطفال ينظم فعاليات
ملتقى «بإنسانيتنا نرتقي»

عالية .
و باإلضافة إىل إيضاح مهامها،
أهدافها والطرق التي من املمكن أن
يتبعها الخريجون لتوظيف قدراتهم
بالشكل األنسب.
وكما تمت اإلشارة إىل أن تنظيم
الوقت وترتيب قائمة املهام حسب
األولويــة يعد عامال رئيســيا من
عوامل النجــاح ،بعد ذلك تم إتاحة
الفرصة الســتقبال أسئلة الطالب
واستفســاراتهم عن كل ما يخص
برامج التخصصات الصحية وكيفية
التقديم لها وآلية القبول فيها.

طالبات كلية الت�أهيل الطبي ينظمن حملة
توعوية بمناسبة يوم الصحة العالمي

جانب من الفعالية

دالل الرشيدي

نظم قســم رياض األطفال
بكليــة الرتبية جامعــة القصيم
بالتعــاون مع وحدة النشــاط
الطالبــي بالكلية فعاليات ملتقى
"بإنسانيتنا نرتقي "
وذلك يــوم الثالثاء  24رجب
 1439هـــ وقد ضــم عددا من
الحمــات اإلعالميــة والتوعوية
والخدميــة املتنوعــة يف عدد من
املجــاالت الدينيــة واالجتماعية
والصحيــة والتــى تناقش عددا
من القضايــا الجوهرية التي تهم
قطاعات مختلفة يف املجتمع
وقد افتتح املعرض رئيســة
قســم رياض األطفال بحضور
وكيلة كليــة الرتبيــة وعدد من

منسوبات وأعضاء هيئة التدريس
والطالبات بالكلية
وضم امللتقــي اثنتي عرش َة
حملة وهي :حملة (برهما جنة)،
حملــة (رصيد الحيــاة) ،حملة
(كلنا مســؤلون) ،حملة (الساعة
ّ
اســتغل فضول
الذهبية) حملة (
طفلــك ) ،حملة (أمــي اهتمي
بي) ،حملــة ( كن فضوليا) حملة
(حياتنا يف قطرة) ،حملة (غراس)،
حملة (تستحقون األكثر) ،حملة (
كوني ذات أثر) ،حملة ( أنا وطني
ووطني أنا )
وأشاد الحضور بامللتقى من
حيــث الفكــرة والتنظيم وتنوع
الحمــات وطالبــوا بامتدادها
ورضورة إقامتها داخل الروضات
واملدارس لتعم الفائدة.

و ّ
بي رئيس شــؤون الطالب
د.عادل الحمــادي أن الكلية ممثلة
بالنادي الطالبي حريصة جدًا عىل
توضيح الرؤية للطالب واملساهمة
يف إنــارة طريقهــم بتقديم كافة
املعلومات والتفاصيل لالســتعداد
ملثل تلك االختبــارات جيدًا واإلملام
بمتطلباتها وما يرتتب عىل نتائجها
بإطار تثقيفي هــادف ،لقيادتهم
ملســتقبل مرشق وذلــك بإتاحة
جميع الفــرص التي من املمكن أن
تساعدهم وتســهم برفع مستوى
الوعي لديهم.

جانب من الحملة

أقامــت طالبــات كليــة
التأهيــل الطبي الســبت 21
من شهر رجب من عام 1439
بمجمع الواحة بالرس فعالية
تثقيفية ملرتــادي املركز لرفع
مستوى الوعي الصحي ،حيث
أشــتملت الفعاليــة عىل أربع
أركان كان األول منها عن صحة
الفم واألسنان وتم تقديم  رشح
واف عن مشاكل الفم واألسنان
لدى االطفــال والبالغني  ،أما
الركن الثاني فكان عن اللياقة
البدنية وكيفية حســاب نسبة
املياه املطلوبة لجســم صحي
باإلضافــة لخدمات حســاب
الوزن والطــول وضغط الدم.
وجاء الركن الثالث عن صحة
القلب ،رشح فيها املشــاركات

أمــراض القلــب والكيفيــة
الصحيحة لحســاب الضغط
وتوعيــة الــزوار أيضــا عن
األماكــن الصحيحة ألخذ حقن
األنســولني .أما الركن الرابع
فخصص لصحة األم والطفل،
حيــث قدمــت طالبات الطب
رشحا وافيــا لألمهــات عن
الكيفية التي من خاللها تتمتع
األم والطفل بحمل ســليم من
األمراض .الحملة تأتي تزامنا
مع يوم الصحــة العاملي الذي
يصــادف الرابع مــن أبريل
من كل عام وذكرى تأســيس
منظمة الصحــة العاملية ،ويتم
تفعيلــه واالحتفاء بــه عامليا
للوصول لوضع صحي أفضل
لإلنسان.

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

عميد عمادة القبول والتسجيل
@fahadalahmed1
fashmd@qu.edu.sa
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بـ 62بحث مكتمل وجاري و  48مشروع بحثي

شيء هني

كلية طب األسنان تعلن الحصاد البحثي لطالب الكلية
للعام الدراسي الحالي
د .سامي زهران

أعلنــت لجنــة األبحــاث
الطالبية والعروض التقديمية
بكلية طب األســنان الحصاد
البحثي لطالب وطالبات الكلية
عن العــام الــدرايس الحايل،
حيث بلغ عدد األبحاث األصلية
املكتملة والجاهــزة للنرش 15
بحثا أصليــا لطالب وطالبات
الســنة الخامســة من طالب
الكلية ،بينما وصل عدد األبحاث
الجارية  47بحثا ً أصليا ً لطالب
وطالبات الســنة الرابعة والتي
ستستكمل خالل العام الدرايس

املقبــل ،يف حني قــدم طالب
وطالبات السنة الثالثة عدد 48
مرشوع بحثيــا أصليا للبدء به
مع بداية العام الدرايس املقبل،
هذا و قد قــام طالب وطالبات
الســنة األوىل والثانيــة بعمل
129مقاال مرجعيا عن مواضيع
شتى من فروع طب األسنان.
وقــد رصح د .محمــد
الخــري رئيــس لجنــة
اإلرشاف عىل األبحاث الطالبية
والعــروض التقديمية أن هذا
الحصاد هو نتاج مجهود متميز
من طالب وطالبات الكلية ،كما
أنهم يف إطار عرض نتائج هذه

األعمال البحثية قد قاموا بتقديم
عدد  197عرض تقديمي وعمل
42ملصق علمــي ،وحاليا يقوم
الطــاب والطالبــات أصحاب
األبحاث املكتملة بإعداد التقارير
النهائيــة الخاصــة بأبحاثهم
لنرشهــا بالدوريــات العلمية
املحلية والدولية املتخصصة.
و أكــد الدكتــور ظافــر
األســمري عميد الكلية أن هذا
النشــاط البحثي لطالب الكلية
يأتــي يف إطار خطــة متكاملة
لتعزيــز روح البحــث العلمي
لدى الطــاب وتعليمهم طرق
وأساليب البحث والنرش العلمي

منــذ بداية التحاقهم بالســنة
األوىل وحتــى تخرجهم وذلك
إلعدادهــم ليكونــوا باحثني
متميزين بعد تخرجهم بمشيئة
اللــه قادرين عىل رفع اســم
مملكتنا الحبيبة يف آفاق البحث
العلمي يف مجال طب األســنان،
و قد وضح ذلك جليا يف تحقيق
خريجي الكلية وطالبها ملراكز
متقدمة يف عدد من املســابقات
البحثية باململكــة كان آخرها
حصد املراكــز األوىل يف امللتقى
العلمي العارش لطب األســنان
املقام مؤخرا ً تحت رعاية معايل
مدير الجامعة.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﺼﺎد اﻟﺒﺤﺜﻲ واﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
ﻟﻄﻼب اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ
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أ.د .فهد الضالع

بنك األفكار
يشهد الجميع عىل مستوى الوطن الكريم بهذا العطاء الالفت
يف مناسبات التخرج الجامعية للعام املنرصم وهذا العام ..
فمن يتأمل يف انطباع الكثريين حــول مباركة أم لوليدها يف
حرضة سمو أمري منطقة القصيم ومشاركة سمو األمري بهذه
املشاعر النوعية النادرة ..
وأما محفل هذه الســنة وكيف عاش التنوع الباذخ واإلبداع
الالفت والتجديد املشــكور ..من حيث جاءت قصة حســن
يف محفل تخــرج الطالب ليحكي كيــف كل الوطن يتداعى
ليحتضــن كل يتيم يرعاه ثم يرتجل صاحب الســمو امللكي
أمري منطقة القصيم من مجلســه ليكسو حسن اليتيم وشاح
التخرج يف ليلة مضيئــة باملجتمع األرسي الجامعي بل وعىل
مستوى منطقة القصيم ..
وبعــد هذا الحدث والحديث بســاعات ولم تكــد اهتزازت
الجمال يف احتضان يُت ِم حسان تتوقف يف اإلعالم حتى تسامع
الناس يف محفل الطالبــات بحركة إبداعية هي األخرى .حني
نقل العرض آلبــاء وأزواج يتحدثون عن مشــاعرهم تجاه
خريجاتهم يف ثورة إبداعية جميلة كريمة مباركة ..
إن هذا الكيان الكريم ( جامعة القصيم ) ليزهو بها منتســب
إليها وهي تدير املناسبات بحركة تجديدية إبداعية مشكورة
فشــكرا لرأس اإلبداع وراعيه معايل مدير الجامعة ..وشكرا
للفضالء من قلب العطاء يف عمادة القبول والتسجيل وشكرا
لألذرعة القوية مركز اإلعــام واالتصال والعالقات العامة
وكل عني ســهرت وواصلت العمل ليكون هذا الرصح حديث
املنبهرين !!
همسة
ماذا لو أســس ( بنك األفكار ) ليستقبل عرب اإليميل كل فكرة
إبداعية تتسارع بها الجامعة للتميز يف كل اتجاه ويتواله اهل
الثقة ( بالصدق والرسية ) .

عضو هيئة تدريس بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

طالب الكلية في حمالت سابقة

@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa

صحيفة
جامعة
القصيم
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خالل االجتماعات الدورية تم دراسة « 500بحثا علميا»

أمني المجلس العلمي :ترقيات أعضاء هيئة التدريس زادت بنسبة %100
حوار :علي الحربي

تقوم أمانــة املجلس العلمي
بالجامعة بجهــود جليلة لخدمة
أعضاء هيئــة التدريس يف مجال
الرتقيات و التوصيات و املكافأت
لهم و دراســة البحــوث العلمية
املقدمــة و تحكميهــا و وضــع
عرفنا باملجلس العلمي؟
هــو مجلس علمــي يتوىل
اإلرشاف عىل الشــؤون العلمية
ألعضاء هيئة التدريس وشؤون
البحــوث والدراســات والنرش
وله عــى الخصوص  :التوصية
بتعيني أعضــاء هيئة التدريس
بالجامعــة و البت يف الرتقيات
العلمية ألعضاء هيئة التدريس
بالجامعة وفــق القواعد التي
يقرها
مجلس التعليــم العايل و
تشجيع البحث العلمي والتأليف
والرتجمة والنرش وله يف ســبيل
ذلك و وضع قواعد لتشــجيع
أعداد البحوث العلمية.
اقرتاح إنشاء مراكز البحث
العلمي و التنســيق بني مراكز
البحث العلمــي ووضع خطة
عامة لهــا و تنظيم الصلة مع
مراكز البحث خارج الجامعة.
تحديد املكافآت التشجيعية
والتقديرية لألعمــال العلمية
وتحكيمها واألمر برصفها و نرش
البحوث واملؤلفات والرســائل
العلمية التي يرى نرشها.
التوصية بإصدار الدوريات
العلــم و التوصية بإنشــاء
الجمعيات العلميــة واملتاحف
والتنسيق فيما بينها و إقرار ما
يحال إليه من الكتب الدراســية
والرسائل الجامعية التي تحتاج
إىل مراجعة و تقويم الشهادات
العلمية التي يتقدم بها أعضاء
هيئة التدريس السعوديون.
النظــر فيما يحيلــه إليه
مجلس الجامعة.
مــن مــا يتكــون املجلس
العلمي؟
يتكون مــن وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي
 رئيساً.و عضو واحــد من أعضاء
هيئــة التدريس عن كل كلية أو
معهد بدرجة أستاذ مشارك عىل
األقل ويصــدر بتعيينهم قرار
من مجلــس الجامعة بناء عىل
ترشــيح من مجلس الكلية أو
املعهد وموافقة مدير الجامعة.
ويجوز بقــرار من مجلس
الجامعــة أن ينضم إىل عضوية

الخيارات املناســبة ألكثر من 71
ألف طالبا ً وطالبــة موزعني عىل
 38كلية بمختلــف التخصصات
العلميــة و الرشعيــة و الصحية
من خالل إنعــكاس دور أعضاء
هيئــة التدريس عليهــم  ،حيث
تبلغ نســبة زيــادة الرتقيات عن
العام املايض  100%وتم التوسع
املجلس عــدد آخر من األعضاء
من املشتغلني بالبحث والقضايا
العلميــة ال يتجــاوز عددهم
نصف مجموع األعضاء ويعني
جميع األعضاء ملدة سنتني قابلة
للتجديد مرة واحدة .وللمجلس
تكوين لجان دائمــة أو مؤقتة
من بــن أعضائه أو من غريهم
لدراسة ما يكلفهم به.
ماهي آليــة عملكم واملهام
التي يقوم بها؟
يجتمع املجلس العلمي بناء
عىل دعوة رئيسه مرة كل شهر
عىل األقل وللرئيــس أن يدعو
املجلــس إىل االجتماع إذا دعت
الحاجة لذلــك أو إذا قدم إليه
ثلث األعضاء طلبا ً مكتوبا ً بذلك
أو بناء عىل طلب مدير الجامعة
الــذي له أن يطلــب إدراج أي
مســألة يراها يف جدول األعمال
وله رئاســة املجلس إذا حرضه
وال تكــون اجتماعاته صحيحة
إال إذا حرضهــا ثلثــا أعضائه
عىل األقــل و تصــدر قرارات
املجلس العلمي باألغلبية املطلقة
ألصوات الحارضين وإذا تساوت
األصوات يرجــع الجانب الذي
فيه الرئيس وتعتــر القرارات
نافذة ما لم يرد عليها اعرتاض
من مدير الجامعة خالل خمسة
عرش يوما ً مــن تاريخ وصولها
إليه وإذا اعرتض عليها أعادها
إىل املجلس العلمي مشــفوعة
بوجهــة نظره لدراســتها من
جديد ،فإذا بقــي املجلس عىل
رأيه تحــال القرارات املعرتض
عليها إىل مجلس الجامعة وتنظر
يف جلســة عادية أو استثنائية
وملجلــس الجامعــة تصديق
القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها
وقراره يف ذلك نهائي.
مما يميز املجالس الع لمية
يف الجامعات السعودي ة تحديدا ً
صالحيــات ومهــام املج لس
العلمي بشكل واضح وتف صييل
يف نظام مجلس التعليم العايل،
حيث أوضحت املواد (29- 28-
 )31 30مهــام املجلس وآليةتشكيله وكيفية صدور قراراته
العلميــة ،كما يمكــن ت قديم
وصف مخترص للمجلس العلمي

املكاني لألمانه والتعاون مع تقنية
املعلومات بالجامعة لزيادة الحركة
التقنية لتعاون بني األعضاء بشكل
مناســب ويجري التطوير داخل
األمانه بشكل مستمر وذلك بوضع
فرتة زمنيه لجميــع املعامالت و
البحوث العلمية لضمان سري العمل
بشــكل مناســب وعدم تكدسها

باإلضافــة إىل تحويلها إلكرتونيا ً اإلســـــــــــــــــــم :د .عبداهلل محمد الغدوني

إلختصــار الوقت حيث يتم العمل
يف مؤسســة محفزة لرفع كفاءات اإلدارة :المجلس العلمي
وقدرات منسوبي الجامعة ألعضاء الوظيفة :أمني المجلس العلمي
هيئة التدريس ومن يف حكمهم

بالجامعة و وكيل كلية الرتب�ية للشؤون
التعليمية

بجامعــة القصيــم من خالل
رسالته والتي تضمنت اإلرشاف
عىل الشــؤون العلمية ألعضاء
هيئة التدريس بالجامعة ومن يف
حكمهم وتنظيم عمليات التعيني
والرتقيــة والنقــل واالتصال
والتميــز العلمي ونرش البحوث
العلمية وذلك يف بيئة مؤسسية
محفزة لرفــع كفاءات وقدرات
منســوبي الجامعة من أعضاء
هيئة التدريس ومن يف حكمهم.
كم عدد أعضاء املجلس ؟
أشــارت املادة التاســعة
والعــرون يف نظــام مجلس
التعليــم العايل كيفيــة وآلية
تشكيل املجلس العلمي ،والعدد
الحايل ألعضاء املجلس العلمي
( )15عضواً ،كمــا يتكون منه
خمس لجان دائمة.
هل هنــاك إحصائيات عن
األعمال التي قمتم بها؟
بتوفيــق الله ثــم توجيه
رئيس املجلس العلمي ومتابعة
معايل مدير الجامعة؛ فقد بلغت
قرارات الرتقية العلمية ألعضاء
هيئة التدريس يف العام الجامعي
املايض 1437/1438هـ بزيادة
عن العــام الجامعي الذي قبله
وبنسبة تفوق ( )100%حيث
تم إصدار ( )70قــرار ترقية
علميا ً (أستاذ مشارك /أستاذ)،
كما بلغــت قــرارات املجلس
العلمي يف العام الجامعي نفسه
بشــأن التعيني ألعضــاء هيئة
التدريــس أكثر من ( )74قرارا ً
علميا ً وبنســبة تفوق ()25%
مقارنة بالعــام الجامعي الذي
ســبقه ،وخالل العــام املايض
عقد املجلــس العلمي أكثر من
( )25اجتماعــاً ،درس خاللها
أكثر من ( )500موضوع ،كما
بلغ مجموع اجتماعات اللجان
الدائمة يف املجلس العلمي أكثر
من ( )90اجتماع.
ما االســراتيجية التي تسري
يف ضوئهــا أمانــة املجلس
العلمي؟
بعد التكليف بأمانة املجلس
العلمي تم إجراء دراسة مسحية

مبســطة عن إجراءات ســر
املعاملة يف أمانة املجلس العلمي
وعقــد أكثر مــن اجتماع مع
رؤساء اللجان الدائمة باملجلس
العلمي وموظفي األمانة للتوصل
إىل طبيعة العمل وأهم املعوقات
واملشــكالت ،ونتيجة لذلك تم
تفعيــل العمل بــروح الفريق
وتحديد مهــام وصالحيات كل
موظــف حيث انتهــى فريق
أمانة املجلس العلمي من الدليل
اإلجرائي لألمانة ،ولهذا تشكلت
اســراتيجية العمــل يف أمانة
املجلس العلمي كما ييل:
 تحديد مدة زمنية لالنتهاءمــن كل معاملة ،فمثال ً ال يمكن
بقــاء املعامالت لــدى أمانة
املجلس العلمــي كالتعيينات
والتميــز البحثــي أكثــر من
أسبوع بعد اكتمالها ووصولها
من الكليات ،ماعــدا ما يتصل
بالرتجمــة والتأليــف والنرش
العلمي؛ نظــرا ً لطبيعتها وما
تتطلب مــن مراجعة وعرض
عىل لجــان ومجالــس علمية
وبالنســبة ملا يتصل بالرتقيات
العلمية فحاليــا ً ال يمكن بقاء
املعاملة أكثر مــن ( )30يوما ً
لدى املحكمني بعد اعتماد معايل
مدير الجامعــة ملحرض اختيار
املحكمــن ،إال إذا عندما يرى
املجلس العلمي إرســال اإلنتاج

العلمي للمتقدم إىل محكم آخر،
أو عندما تكون بيانات املحكمني
غري مكتملة ،وحاليا ً تتجه األمانة
نحو اســراتيجية الساعة بدال ً
من اليوم ،فتــم تحديد ()24
ساعة لتنفيذ القرارات بعدها من
معايل مدير الجامعة ،باإلضافة
اىل التواصل واملتابعة ،فال يمكن
إعادة املعامالت للكليات إال إذا
لــم تكتمل املعاملة بمســتوى
كبري ،أما إذا كان النقص يمكن
إكماله من املتقدم نفســه فيتم
التواصل معه مبارشة ،باإلضافة
إىل التقارير اليومية واألسبوعية،
كذلــك العمل بــروح الفريق،
بحيث ال يتوقــف اإلنجاز عند
تأخر أو تغيب املوظف املختص
يف تفعيل مبــدأ التكاملية بني
أمانة املجلــس العلمي وكليات
الجامعة ،وذلك بتحديد إجراءات
كل معاملــة بدقة وإشــعار
الكليات أهمية توافر جميع
متطلبــات كل معاملة ،كذا
التكامليــة مع وكاالت ووحدات
الجامعة.
مــا التطلعات املســتقبلية
ألمانة املجلس العلمي؟
حاليا ً صدرت املوافقة عىل
التوســع املكاني ألمانة املجلس
العلمي مما ســوف يسهم يف
إمكانية تعــدد اجتماع اللجان

الدائمة يف وقت واحد واملساهمة
أيضا ً يف تنظيــم العمل داخل
األمانة بما يحقق مســتويات
عالية من اإلنجــاز مع الجودة
وما تتطلب أعمال أمانة املجلس
من الرسية ،كما تم االنتهاء ولله
الحمد مــن التجربة واالختبار
لنظام الرتقيــات اإللكرتوني،
كما عقــدت أمانــة املجلس
االجتماعــات األولية مع عمادة
تقنيــة املعلومــات لتصميم
النظام اإللكرتونــي للتعيينات
ويتم التحــول الكرتونيا ً كامال ً
ملعامــات املجلــس  ،بحيث
يتوىل املتقدم إنشــاء املعاملة
إلكرتونيــا ً ومتابعتها ،وتطمح
أمانــة املجلــس العلمــي أن
تقوم الكليــات بتحديد موظف
مختص لألعمال ،بحيث يتوىل
تدقيــق ومراجعــة معامالت
املجلس العلمي لدى الكلية قبل
رفعها لألمانة وذلك بعد تدريبه
وتثقيفــه يف معامالت املجلس
العلمــي ومتطلباتها  ،خاصة
أن أعضــاء املجلــس ال يمكن
تغطيتهــم وتمثيلهــم لجميع
كليات الجامعــة ،كما تطمح
أيضا ً أمانــة املجلس بتصميم
تطبيق إلكرتوني يمكن ألعضاء
هيئــة التدريس االستفســار
ومتابعة معامالتهم من خالل
التطبيقات التقنية.
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تراجع عدد تطبيقات
متجر آبل ألول مرة!

تفعيل مدى اونالين ،كيف سيكون مستقبل
التجارة اإللكرتونية في المملكة؟
وأخــرا صدر االمــر املوعود
الذي كنا بانتظاره سنوات طويلة
والذي سيكون بداية تأثريات كثرية
ورسيعــة جدا يف مجــال التجارة
اإللكرتونية ..حيث صدر تعميم من
مؤسسة النقد لجميع البنوك ببدء
تفعيل بطاقات مدى إلتمام عمليات
الدفع والرشاء عــر اإلنرتنت ،عىل
غرار البطاقــات االئتمانية “فيزا”
ماسرتد كارد وغريها.
لنحلل بشــكل مبسط بعض
النتائج املتوقعة مــن هذا القرار
تتخللها بعــض التغريدات – او
القصاصات كما احب ان اسميها :-

أشارت تقارير مختصة أن
رشكة آبل قامــت بخفض عدد
التطبيقات املتواجدة عىل متجرها
الخاص باألجهزة الذكية ،وقامت
بحذف نحو  100ألف تطبيق.
وبحســب املعلومات ،فإن
عــدد تطبيقــات متجــر آبل
انخفــض مــن  2.2مليون مع
نهايــة  ،2016ليصل إىل 2.1
مليون مــع نهاية  .2017وذلك
بعد تشديد الرشكة لسياساتها
الخاصة بنــر التطبيقات عىل
املتجر ،خاصــة بالحديث عن
التطبيقات الغري مبنية عىل نواة
64بــت التي فرضــت الرشكة

العمل عليها مؤخرا.
وعىل خالف ذلك ،فإن متجر
قوقل شــهد ارتفاع كبري يف عدد
التطبيقات املنشورة عليه ،حيث
وصــل العــدد إىل  3.6مليون
تطبيق بارتفاع نحو  30%عن
.2016
يف الجانــب األخر فإن عدد
التطبيقات التي تم تدشينها يف
العام األخري شــهد تراجع كبري
عىل متجر آبل ،وذلك بنرش 755
ألف تطبيق يف  ،2017عىل عكس
العام الســابق له والذي شهد
إطالق حوايل  1.1مليون تطبيق.
أي أن النســبة انخفضت بنحو

.29%
فيما شــهد متجــر قوقل
ارتفاع كبري بعــدد التطبيقات،
حيث أن املتجر شــهد تدشني
نحو  1.6مليون تطبيق جديد يف
 ،2017مقارنة مع  1.3مليون
يف العام املسبق.
والغريــب يف املوضوع أن
تحول مطوري التطبيقات ملنصة
عىل أخرى شهد ســيطرة تامة
ملتجر قوقل ،وذلك بتحول نحو
 17.3ألف تطبيق من متجر آبل
ملتجر قوقل بــاي ،فيما تحول
فقط  7.5ألف مطور ملتجر آبل
قادما من قوقل بالي.

ويندوز يدعم تطبيقات  64بت على
معالجات كوالكوم ومعمارية ARM
ســتزيل مايكروســوفت
قريبا ً واحدة مــن أكرب العوائق
أمام الحواسب املحمولة العاملة
بمعالجات مبنية وفق معمارية
 ARMمثل املوجودة يف الهواتف
الذكيــة وهــي إمكانيــة دعم
تطبيقات تدعــم معالجات 64
بت.
منــذ البــدء قالــت
مايكروســوفت أنها ستضيف
هــذا الدعم قريبــاً ،لكن اليوم
رصّ ح  Erin Chappieرئيــس
قطاع ويندوز العام أن الرشكة
ستطلق حزمة تطوير التطبيقات
ملعالجات  ARMمــن نوع 64

بت يف مؤتمــر املطورين املقبل
يف مايو.هــذا يعني مــع توفر
حزمة تطوير التطبيقات سيمكن
للمطورين إنشاء تطبيقات تعمل
عىل الحواســب املحمولة التي
يشغلها نظام ويندوز  10وتعمل
بمعالجات من معمارية .ARM
مــن الواضــح أن
مايكروسوفت تريد دعم املنصة
بشــكل كبري وفتح املجال أمام
املطورين سيســاعد املزيد من
الرشكات املصنعة للحواســب
تبني هذا النهج كما فعلت أسوس
وأطلقــت حاســب NovaGo
الذي يعمل بمعالــج مبني عىل

 .ARMوستدعم حزمة تطوير
التطبيقات كل مــن التطبيقات
الشاملة التي تتاح عرب املتجر أو
تطبيقات سطح املكتب التنفيذية
االعتيادية.
بالطبع دعــم تطبيقات 64
بت من شأنه زيادة مستوى أداء
تلك التطبيقــات ،لكن هذا أيضا ً
يعتمد عىل قوة املعالج نفســه
حيــث أن األنظــار حاليا ً تتجه
إىل معالج ســناب دراغون 835
من كوالكوم كونــه األحدث يف
السوق ويشــغل الجيل الحايل
من حواسب ويندوز بمعالجات
.ARM

صحيفة
جامعة
القصيم

الدفع عند اإلستالم:

هذا القرار هــو بداية النهاية
لواحده من اكرب مشــاكل التجارة
اإللكرتونية يف املنطقة أال وهو نظام
الدفع عند اإلســتالم ،الذي جعل
مجال التجارة االلكرتونية كاالعرج،
يميش لكن بخطى متثاقلة و بطيئة
مقارنة بغرينا من املناطق.
طبعا الدفع عند االستالم لدينا
أصبح ثقافة مع األســف ومعظم
مســتخدمي املتاجر االلكرتونية
املحليــة يطلبونها حتى ولو كانت
لديهم وســائل دفع اخرى سواء
البطاقات اإلئتمانيــة أو التحويل
البنكــي او غريها من الوســائل
املقدمة من املتجر اإللكرتوني وجزء
من هذه املشكلة والحق يقال يكون
بســبب املتاجر نفسها – بعضها
طبعا وليس جلها  ،-اما بسبب سوء
الخدمــة او التواصل او التوصيل
وهذا يؤثر عىل باقي املتاجر لالسف
فتوضع كلها يف سلة وخانة واحدة.
قرار الســماح للبنوك بتفعيل
بطاقات مدى اونالين لن “يقتل”
نظــام الدفع عند اإلســتالم لكنه
“أصابــه” يف مقتل وكلها فرتة لن

تطول وينتهى هذا النظام العقيم
تماما من ذاكرة منظومة التجارة
اإللكرتونية وال أستبعد يف املستقبل
القريب جدا نرى يش شــبيه بهذه
القصاصة:
“تعميم/قرار من مؤسســة
النقد/وزارة الداخلية بمنع املتاجر
االلكرتونيــة ورشكات التوصيــل
بالتعامــل مع نظــام الدفع نقدا ً
اسوة بشأن حظر التعامل نقدا ً يف
التعامالت املالية املتعلقة بالعمليات
التأمينية…”
هنا ســينتهى املوضوع بال
رجعة بإذن اللــه والحمدلله لدينا
ميزة تتميز بها املنطقة عن غريها
ان معظم املستخدمني من الشباب
والذين يتقبلون التغيريات برسعة
مذهلــة وتتغري الثقافــة وتتكون
ثقافة جديدة.
التحوي�ل البنكي:

هذه الوســيلة تنافس احيانا
الدفع عند االستالم يف درجة السوء
حتى أن الكثري من املتاجر الكبرية
الغتها تماما وفضلت عليها الدفع
عند اإلســتالم ..تخيل معي خدمة
العمالء وهيا “تشحذ” وراء العميل
ليتم التحويل واذا تم التحويل يبدأ
التخمني ألي الحسابات البنكية تم

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺒﻮع

التحويل وبإسم من وهل تم تحويل
املبلغ كامل او – كما يحدث كثريا
– يتم تحويل املبلغ ناقصا ً بسبب
جهاز الرصافــة ،فبدال من تحويل
 ١٩٨ريال ،يتم تحويل  ١.٩٨طبعا
والفرق شنيع  ،):او يحول العميل
 ٢٠٠ريال ليجرب الرقم فتحتار من
بني الطلبات من حــول هذا املبلغ
وطبعا تدخل مع قسم املحاسبة يف
تضيع وقت ليس له اول وال أخر..
“قرار الســماح بالدفع عرب
مدى ســيجعل عمليــة التحويل
البنكي يشء من املايض – الحزين
طبعا – واذا تــم اعتماد محفظة
مدى ،أي التحويل من رقم جوالك
اىل رقم اخر ،ممكــن فعليا ننىس
يشء اسمه تحويل بنكي”
بحكم تخصص موقعنا موقع
محبة يف مجــال الهدايــا فلدينا
وســيلتني للدفع فقط ،البطاقات
اإلئتمانية والتحويل البنكي وبعد
اضافة مدى اوناليــن اتوقع تردد
بعــض العمــاء يف الطلب – الن
الدفع ســيتم يف وقتهــا مبارشة
وفورا ً – لكن افضل هذا الرتدد عىل
الســعي يوميا وراء العمالء لطلب
التحويل وجعل وقت خدمة العمالء
يف تحسني جودة التواصل والخدمة
املقدمة.

تطبيق ماسرت VPN
قم بحماية بياناتك وإخفاء
نفسك على الشبكة
يأتي تطبيق ماسرت  VPNليوفر لك
العديد من المزايا أثناء استخدامك
لشبكة االنرتنت ،تدور أهميتها
كالتالي:
 الحماية والتشفري التصفح الخاص وإخفاء iP -فك حجب الخدمات

صحيفة
جامعة
القصيم
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دراسة شملت  2000طالب  :التقنيات الحديثة توفر 30%
من وقت المعلم
كشف دراسة حديثة قامت
بهــا رشكــة  ،McKinseyأن
اســتخدام التقنيــات الحديثة
يف أســاليب التعلــم ،يوفر أكثر
من  30%من وقــت املعلم ،يف
الوقت الــذي يرغب فيه الطالب
يف اكتســاب املهارات املطلوبة
الستكشاف تعلمهم بأنفسهم.
وأوضحت نتائج الدراســة
الذي شــملت ألفي طالب وألفي
معلم ،أن الطالب الذين يدرسون
حاليــا لديهم قــدرة أكرب عىل
التعايش مــع التقنيات الحديثة،
يف الوقــت الذي تــزداد أهمية
اســتخدام التكنولوجيا يف مجال
التعليم عاما تلو اآلخر.
وقت املعلمني
كشفت الدراســة أن حوايل
 98%مــن الطالب املشــاركني
يف الدراســة عربوا عن رغبتهم
يف وجــود إمكانــات تخصيص
أكثر داخل غرفة الصف مقارنة
باألتمتة ،وهو ما يشري -بحسب
الدراســة -إىل أن وقت املعلمني
يحتاج إىل أال يشــغل بشكل أكرب
عرب استخدام وســائل التعليم
التكنولوجية الحديثة.
اكتشاف املواهب
وأكدت دراســات أخرى أن
الوسائل التعليمية الحديثة تحفز
عىل اكتشــاف املواهب الجديدة
وتنميــة القــدرات العقلية يف

كونيات

أ.د .عبداهلل المسند

من يسكن معنا في هذا
الكون العظيم !؟

مُختلف املواد الدراسية ،إضافة
إىل اعتبارها مصــدرا غزيرا من
املعلومات التي يحتاج لها املعلم
والطالب.
التعلم عن بعد
يعــد نظــام التعلــم عن

بعد ،والذي أصبــح موجودا يف
الكثري من الجامعات السعودية
مثــل هذه الوســائل التعليمية،
والتــي يســتطيع الطالب من
خالله التعلــم يف منزله أو عمله
دون الحاجــة لتواجده يف قاعة
الدراســة ،إضافــة إىل مرونة

الوقت ،حيث يســتطيع الطالب
حضور الحصة الدراسية يف أي
وقت يريد عرب املقطع املســجل
للدرس ،كمــا يمكــن النظام
الطالب بحل واجباتهم الدراسية
والبحــوث العلمية وتســليمها
بشكل إلكرتوني للمعلم.

دراسة :األشياء تفقد متعتها عندما نتشاركها مع اآلخري�ن!
كشفت نتائج دراسة حديثة
عن أن القيام بنفس األنشــطة
مع أشخاص آخرين ،كالسفر
إىل نفس الوجهة وارتداء نفس
املالبس ،مثالً ،يفتح الباب أمام
امللل والروتني .فما هو السبب
وكيف يمكن تفادي ذلك؟
يعتقد الكثريون أن االستمتاع
بلحظــات مميزة ،مثــل حفلة
موســيقية أو رحلة أو وجبة يف
مطعم ،يكــون أفضل كلما ازداد
عدد الناس الذين نتقاسم معهم
تلك اللحظات .لكــن مع الوقت
يتغري املوقف ،حيث يشــعر املرء
أنه كلما كثر عدد األشخاص الذين
يتشــاركون لحظة ما ،ترتاجع
درجة االســتمتاع بهــا ،كما هو
الحال يف السفر إىل نفس الوجهات
السياحية أو زيارة نفس الحفالت
املوســيقية أو حتى ارتداء نفس
املوضة.
ويفرس عالم النفس راجيش
بارغافه من الكلية اإلمرباطورية
للعلــوم والتكنولوجيــا والطب
بلندن هــذا التغيــر يف املوقف
بــأن املتعة والســعادة تتالىش
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برسعة عندما يتشــاركها الناس
مع بعضهم البعــض .ويضيف
بارغاف يف دراسته ،التي نرشت
يف مجلة علم النفــس املجتمعي
واالجتماعــي التطبيقي اللندنية،
أنــه كلما ازاد عدد األشــخاص
الذين يتشــاركون اليشء ،يظهر
الشعور بالشــبع وبعدها امللل
بشــكل أرسع ،نقالً عــن املوقع
االلكرتونــي لصحفيــة "زود
دويتشه تسايتونغ" األملانية.
وال تتعارض نتائج الدراسة
الجديدة مع نتائج دراسة سابقة
كشفت أن االســتمتاع بلحظة ما
أو بيشء ما يكــون أفضل عندما
نتقاســمه مع اآلخرين .ومن بني
األمثلة عىل ذلك أكل الشــكوالتة
بشكل جماعي مثالً .كما أن زيارة
حفلة أو تناول الطعام بشــكل
جماعي يتيح متعة أكثر مقارنة
مع الذهاب وحيداً.
ويبقــى الفرق ـ حســب
راجيش بارغافــه وفريق عمله
ـ هــو أن االحســاس بالروتني
وامللل يزداد عندمــا يركز أكثر
من شــخص انتباههم عىل نفس

اليشء .فاملتعــة الجماعية بنفس
اليشء ال تدوم طويالً.
وتوصــل الباحثــون لهذه
النتيجــة بعد مراقبــة عدد من
األشــخاص أثناء ســماع نفس
املوسيقى أو زيارة نفس املعارض
الفنية أو تذوق نفس الحلويات،
بحسب ما يضيف موقع صحيفة
"زود دويتشــه تســايتونغ".
فعندما ننظر إىل نفس الصور أو
نسمع نفس املوســيقى أو نأكل
نفس الوجبة مع آخرين ،يترسب

امللل حتى دون الحاجة لســماع
عبارات اســتياء أو رؤية مالمح
أحد األشــخاص التي تعرب عن
االستياء.
وال ينصــح الخرباء بالتهرب
من األصدقاء والعائلة لالستمتاع
أكثر ،بــل يوصون بتفادي نفس
االختيارات املوسيقية وأكل نفس
الوجبات أثنــاء األكل الجماعي
يف مطعم وتفــادي زيارة نفس
األماكــن يف نفــس الوقت خالل
العطلة مثالً.

 .:من يسكن معنا يف هذا الكون العظيم!؟ سؤال كبري وقديم ،وال يزال
يُشغل جمع ا ً غف ريا ً من العلماء منذ زمن مبك ر .وعىل الرغم من تطور
العلم بشكل مذهل ،إال أن الســؤال ال يزال عالق اً ،وال يستطيع أحد
أن يُثبت (حسي اً) بوجود كائنات عاقلة غرينا أو ينفيها!! .وحتى اآلن
العلماء لم يكتشفوا كوكب ا ً ككوكب األرض يف موقعه ،يف هندسته ،يف
مكوناته ،يف كائناته ،يف أحيائيه ،يف خصائصه ،يف حفظه ،يف روعته،
وجماله.
 .:ومع ذلك أحســب أنه ال يوجد دليل رشعي ((رصيــح)) يُثب ت أو
ينفي وجود كائنات عاقلة غري البرش ،والجن ،واملالئكة يف هذا الكون
الس َم او ِ
الفســيح ،وقوله تعاىل( :و َِم ْن آيَاتِهِ َخ ْل ُق َّ
َات و َْال َ ْر ِض َو َم ا ب ََّث
يه َم ا ِم ن دَابَّةٍ و َُه َو عَ َل ٰ جَ ْم عِ ِه ْم إِذَا ي ََش ا ُء َق دِي ٌر) إشارة إىل وجود عوالم
فِ ِ
أخرى يف الكون والله أعلم ،وإشــارة أخرى يف قوله تعاىل( :يَ ْو َم ي َُق ومُ
ص ًّف ا َّل يَ تَ َك َّل ُم و َن إ َِّل َم ْن أ َ ِذ َن َل ُه ال َّرحْ َٰم ُن و ََق ا َل َ
ال ُّروحُ وَا ْل َم َل ِئ َك ُة َ
ص وَابًا)
(طالع تفسري "الروح" يف كتب التفسري).
 .:وال يصــح إغالق باب التفكري والتفكر يف خلــق الله حتى يف هذا
الباب ،ما دام التفكر واقع ا ً يف حدود اإلدراك ،بل هو اســتجابة لقوله
الس َم او ِ
تعاىل ( َويَ تَ َف َّك ُرو َن ِف َخ ْل ِق َّ
َات و َْال َ ْر ِض) ،وقد يستعجل بعض
الناس ويقول لم يرد يف الكتاب وال يف السنة يشء من هذا ،وال فائدة من
مثــل هذا االف رتاض ،ويقول :بل قطعي ا ً ال يوجد غرينا يف هذا الكون!!
والجــواب :أن الق رآن الكريم أخفى علينا كث ريا ً من قصص الرســل
وهم عىل كوكب األرض ،ال نعلم عددهــم؟ وال أماكنهم؟ والزمانهم؟
وال أســماءهم؟ وال رشيعتهم؟ وال أممهم؟ وال حتى مصريهم؟ ( َو َل َق ْد
ص ن َا عَ َل يْ َك و َِم ن ْهُ م َّم ن َّل ْم ن َ ْق ُ
ص ْ
ص ْ
أ َ ْر َس ْل ن َا ُر ُس ًل ِّم ن َق بْ ِل َك ِم ن ْهُ م َّم ن َق َ
ص
عَ َل يْ َك) ،فمن بــاب أوىل أال يذكر لنا كائانات عاقلة غرينا يف الكون إن
كانوا كائنني.
 .:فإن كان هنــاك عوالم غرينا يف الكون فأين هم؟ وهل هم يبحثون
عنا كما نبحث عنهم؟ وهل حُ ملوا األمانة كما حُ ملنا؟ وهل قيامتنا
واحدة؟ وحسابنا واحد؟ وجنتنا واحدة؟  ..ال أعلم ال أعلم  ..الله وحده
أعلم .فإن وُجد عوالم أخرى يف الكون فال يلزم أن يكونوا كأشكالنا،
كأحجامنا ،كقدراتنا ،فالجن واملالئكة ال نجتمع معهم يف الخِ لقة ،إال
كوننا خلق عاقل فحسب ،من جهة أخرى فإن حجم الكون مخيف
جدا ً جدا ً جدا ً وأحســب أن الخالق املدبــر املالك خلقنا وخلق الجن
واملالئكة ومخلوقات عاقلة أخرى يف مكان ما يف الكون ،والله وحده
أعلم وأحكم.
 .:شــخصي ا ً أميل إىل أن يف كل سماء أرض ،وعىل كل أرض خلق عاقل
الس ــ َم ا َء و َْال َ ْر َ
ُم حمل األمانة ومكلف ،قال تعاىلَ ( :و َم ا َخ َل ْق ن َا َّ
ض َو َم ا
َ
َ
الس َم ا َء و َْال َ ْر َ
َ
عِ
بَ يْ ن َهُ َم ا ب ِ
هُ
َاط ًل) ( َو َم ا َخ َل ْق ن َا َّ
َ
ض َو َم ا بَ يْ ن م ا ل ِب ني) .وربما
بعد إطالق تلســكوب جيمس ويب الفضائــي العمالق عام 2018
يحدث مالم يكن يف الحســبان يف هذا الخصوص!؟ فإن صح وجود
عوالم أخرى يف الكون ( َوي َْخ لُ ُق َم ا َل تَ عْ َل ُم و َن) فهل ســيتقابلون!؟
كيف!؟ ومتى!؟ (و َُه ــ َو عَ َل ٰ جَ ْم عِ ِه ْم إِذَا ي ََش ــا ُء َق دِي ٌر) الله أعلم هل
املقصود يف الدنيا أو اآلخرة.

أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا
@almisnid
almisnid@yahoo.com
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الصحة تدعو للمبادرة بفحص
إلتهاب الكبد «سي»
دعــت وزارة الصحــة إىل
املبادرة بالفحــص من التهاب
الكبــد "يس" ,مبينــة يف"أنفو
جرافيك" نرشته عرب حسابها يف
"تويرت" أنه يتوجب الفحص من
إلتهاب الكبد "يس" يف الحاالت
التاليــة ( إذا كان أحد األقارب
مــن الدرجــة األوىل مصاب
بالفريوس ،أو أجريت عملية أو
تم نقل دم لك قبل عام 1990م،
أو كنت مصابــا ً بأمراض الدم
الوراثية ،أو أجريت عملية غسيل

كلوي ،أو كنت تعاني من إرتفاع
يف إنزيمات الكبد).
يشار إىل أن الصحة أعلنت
مؤخرا ً عن البدء يف تنفيذ املرحلة
الثانية من الربنامــج الوطني
إلكتشــاف وعــاج املصابني
بإلتهاب الكبد (ج) ،كما أطلقت
حملة توعويــة مصاحبة بهذا
الخصوص تحت شــعار "هات
يدك" تتضمن العديد من املواد
التوعويــة ســيتم نرشها عرب
مواقع التواصل اإلجتماعي.

وأبانــت "الصحــة" أنه
خالل العامــن املاضيني عملت
الــوزارة عىل توفــر عدد من
األدوية النوعية لعالج الفريوس
وأُعطيــت األولوية للمرىض يف
املراحــل املتقدمة من املرض أو
الذين قد ينقلــون العدوى إىل
غريهم.
أضافت الــوزارة أن دخول
أدويــة مصنعة محليــا ً بنفس
جودة مثيالتهــا العاملية أتاح
الفرصة للتوسع يف العالج بشكل

«الغذاء والدواء» توضح حقيقة بعض
المفاهيم الخاطئة عن اللقاحات

أوضحت الهيئة العامة للغذاء
والدواء حقيقــة بعض املفاهيم
الخاطئة حول اللقاحات ،مشدد ًة
عىل أهميــة االلتــزام بمواعيد
اللقاحات لحماية األفراد واملجتمع
من اإلصابة ببعــض األمراض
املعديــة وغريهــا ومضاعفاتها
الخطرية.
وأطلقت الهيئة مؤخرا ً حملة
توعويــة عن أهميــة اللقاحات
تهدف إىل تعزيز إعطاء اللقاحات
خصوصا ً لألطفال ،وذلك تزامنا ً
مع أسبوع التحصني العاملي الذي
يصادف األسبوع األخري من شهر
أبريل كل عام.
وأوضــح نائــب الرئيس
التنفيذي لقطاع الدواء يف الهيئة
الدكتور عادل الهــرف ،أن من
املفاهيم املهمة التي يجب الرتكيز
عليهــا ،أن انقطــاع األمراض
املعدية املدرجة يف جداول التطعيم
مرهون بمدى اســتمرار الجميع
بااللتزام بالتطعيمات املعتمدة من
وزارة الصحة.

وفيما يتعلق ببعض األخبار
التي تشــر لوجود تقارير لعدم
فاعلية هــذه اللقاحات وإمكانية
ظهور املرض لدى األشــخاص
املطعمني ،قــال الدكتور الهرف:
"إمكانيــة ظهــور املرض لدى
األشخاص املطعمني ضده هو أمر
نادر ،بينما تكون فرصة حدوث
املرض لدى األطفال غري املطعمني
عند تعرضهم للميكروب املسبب
عالية وقد تصل إىل ."% 100
وأشــار الدكتور الهرف إىل
أن ما يُثار عن شكوك حول ملف
السالمة الدوائية لهذه اللقاحات
غري صحيح ,مضيفا ً أن اللقاحات
تتم دراســتها بشكل مستفيض
مــن الجوانب الفنيــة والعلمية
قبل تسجيلها للتأكد من فاعليتها
وســامتها وجــودة صناعتها،
ثم تتــم مراقبتها بعــد نزولها
يف األسواق بشــكل مستمر من
خالل رصد األعــراض الجانبية
لهذه اللقاحات وإجراء الدراسات
الالزمــة التخــاذ اإلجــراءات

التصحيحية عند الحاجة".
وشدد عىل أن البيانات املتاحة
من الدراسات واملراجعات العلمية
تبني أن إعطاء لقاحات ألمراض
متعددة يف الوقــت ذاته ليس له
آثار ضارة عــى الجهاز املناعي
الطبيعي لألطفال.
ويُعطي اللقاح للشــخص
جرعة ضد الكائنات الحية الدقيقة
املسببة لألمراض ،لتحفيز جهاز
املناعة يف الجســم عــى تكوين
األجسام املضادة الالزمة ملقاومة
األمراض التــي لم يصب بها من
قبل.
كما يحمي اللقاح الشــخص
من اإلصابة ببعــض األمراض
املعديــة ومضاعفاتها الخطرية،
مجتمع معاىف
وبالتايل يؤدي إىل
ٍ
خال من هذه األمراض ،ويسيطر
ٍ
التحصني عــى األمراض املعدية
التي تهدد الحياة ،ويقيض عليها،
فضالً عن تفــادي عدد ال يُحىص
من حــاالت الوفيــات واملرض
واإلعاقة سنوياً.

غري مســبوق وأزيلت محددات
األولوية ،باإلضافــة إىل توفري
األدوية يقوم الربنامج الوطني
إلزالة فريوس الكبد (ج) أيضا ً
عىل تدريب األطباء،املنســقني
و توفــر الفحــوص املخربية
و اإلشــعاعية و الخدمــات
اللوجســتية الالزمــة لتنفيذ
الربنامج.
مما يذكــر أن التهاب الكبد
(ج) يسبب عدوى حادة ومزمنة
وأن عــدوى فــروس التهاب

الكبد ج الحــادة ال تكون عادة
مصحوبة بأعراض وأن حوايل
 15%إىل  30%من األشخاص
املصابني بالعــدوى يتخلصون
تلقائيا ً من الفريوس ،أما النسبة
املتبقية منهــم فتتطور حالتهم
إىل اإلصابــة بالتهاب الكبد (ج)
املزمن الذي يؤدي لتليف الكبد
ويف بعــض الحــاالت رسطان
الكبد.
ويتم عالج االصابات املزمنة
بهذا الفريوس بإستخدام األدوية

املبارشة املفعــول التي أضيفت
مؤخرا ً إىل خيارات العالج وأثبت
الدراســات فعاليتهــا العالية
وحققت نسب شفاء عامة تزيد
عــن  ،95%إضافة لذلك فإنه ال
يوجد لقاح إللتهاب الكبد (ج).
ويمكــن معرفــة املراكز
الصحية اإلستشــارية املعنية
برصف العــاج إللتهاب الكبد
الفــرويس "يس" مــن خالل
الرابــط www.moh.gov.sa/
.hepc
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ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ
أﺧﺒﺎر وأﺣﺪاث

ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ

@QassimUniv1
@qu_uni
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من اآلخر

فهد بن نومه

ختامها مسك

«غنائم يتيم» ..وثيقة النجاح و«بشت التخرج»..
وكلمات األب األمري الحانية..
بــ «حفل جامعة القصيم»
اكتظت مدرجــات الجامعة
باآلباء محتفلني بحصاد السنوات
"البنائهم" بحضور أمري املنطقة
و"فيصلهــا" ،ووقف "حســن
عبدالرزاق" خريج كلية الزراعة
حائــرا ً ودموع الحــزن تزاحم
لحظات الفــرح؛ فليس معه يف
الحفل أب يلوح له بيديه من بعيد
وال يف املنــزل أم تنتظــر عودته
ليحتفال سوياً.
األمري فيصل بن مشعل أبى
أن يغادر الحفل إال بلفتة حانية
ألهبت أكف الحضور وأســعدت
"يتيــم الجامعة" ونرشت ثقافة
روح األخوة يف أوســاط الطالب؛
"اإلنسانية" ترسي يف جوارحه،
وجز ًء من يومياتــه ،عندما قام
باســتقبال الطالــب ،وقلــده

"مشــلح" التخرج  ،موجها ً له
كلمــات حانية الينطــق بها إال
لسان ذلك األب املشفق عىل فلذة
كبدة  ،وعانقه طويــاً  ،قائالً :
أنت إبنا ً بــارا ً بوطنك ..وخادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز ،أكرب أب لك وأحن،
وأيضــا ويل العهد بمثابة أبيك ..
وأنا اعتربني من اآلن األب القريب
منك".
هذه البــادرة لقيــت ثناء
وتصفيق الحضور ،ومألت قلب
اليتيم عزة ورفعة ،وبثت يف روحه
األمل ،وبــدأ أمام جمهور الحفل
وزمالءه بخطــى واثقة مغتنما ً
الوثيقــة و"البشــت" و"األبوة
الفاخرة" بعد أن كان مكســور
الخاطر بال عضيد.

حسن معانق ًا بن نومه

شهدت جامعتنا خالل الفرتة القليلة املاضية قفزات علمية
وأكاديميــة كبرية ،وأقامت واســتضافت العديد من الفعاليات
واملؤتمرات واألنشــطة ااملختلفه ،ولم تشــهدها منذ تأسيسها،
ويمكننا القول أيضا أن هذا الكم من األنشطة املتنوعة لم تشهدها
الكثري من جامعات اململكة يف هذه الفرتة البسيطة ،سواء كانت
فعاليات ومؤتمرات كبرية عىل مســتوى الجامعة ،أو فعاليات
خاصــة بكل كلية عىل حدا ،وكان لهــذه الفعاليات واملؤتمرات
العلمية أثرا ً إيجابيا ً كبريا ً انعكس عىل منطقة القصيم.
وكان لهذه الجامعة الغراء الســبق يف إقامة عدة فعاليات
دولية ومحليــة يف مجاالت متنوعة ،حيــث تضمنت مؤتمرات
اقتصادية وعلمية ودينية ونــدوات اجتماعية وحمالت خدمية
وصحية ،وغريها مما يســاعد يف تنمية املجتمع ويدعم توجهات
اململكة املستقبلية ورؤيتها الطموحة نحو مستقبل مرشق وأكثر
تقدما ورخا ًء والذي يتمثل يف "رؤية  ،"2030حيث تحاول إدارة
الجامعة تفعيل كافة أدوار الجامعة املتمثلة يف ثالثة محاور ،هي
املحور األكاديمي ومحور البحــث العلمي ،باإلضافة إىل محور
خدمة املجتمع وقضاياه.
وقد أشــادت العديد مــن الجهات يف املنطقــة وخارجها
بجهود الجامعة وتميزها ودورهــا الكبري يف التصدي لعدد من
القضايا واألمور الهامة التي تصب يف مصلحة الوطن الغايل عىل
قلوبنا جميعا ،وتســهم يف توعية وتثقيف املواطنني وإرشادهم
إىل االتجاه الصحيح فكريا واقتصاديــا وعلميا وتحذيرهم من
األخطار املحيطة بالوطن وباملنطقة ،وخاصة الحمالت املغرضة
التي تستهدف بث سمومها يف شباب هذا الوطن للنيل من أمنه
وأمانه واستقراره ،وكان من أبرز اإلشادات التي تلقتها الجامعة،
إشادة سمو أمري املنطقة الذي وصف الجامعة بأنها ليست مجرد
جامعة واحدة وإنما هي "جامعات يف جامعة" بحسب تعبريه.
ولم يتحقق هذا اإلنجاز الكبري إال بوجود فريق عمل متميز
من منسوبي الجامعة يف كافة قطاعاتها وكلياتها ،ساهم يف وضع
الجامعــة يف مصاف الجامعات املتقدمة ،وســاهموا يف تكوين
صورة ذهنية رائعة للجامعة لدى املواطنني الذين استفادوا من
خدمات الجامعة أو سمعوا عنها ،تحقيق كل ما يصب يف مصلحة
الوطن واملواطنني.
وكان مسك الختام ألنشــطة هذا العام الجامعي هو حفل
تخرج الدفعة الخامســة عرشة والذي كان يوما مميزا سيذكره
خريجو وخريجــات الجامعة طوال عمرهم ،وشــاركهم فيه
أمهاتهم وأخواتهم يف بادرة جديدة من الجامعة مما أضفى عىل
الحفل طابعا مميزا بوجود كافة أفراد األرسة يف مكان االحتفال.
ويف الختام نسأل الله العيل القدير أن يبارك جهود منسوبي
الجامعة وأن يعينهم عىل االســتمرار يف تقديم هذا الدور املتميز
وأكثر يف قادم األيــام ،وأن يديم عىل وطننا الغايل األمن والرخاء
واالستقرار.
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