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الجامعة تواصل استعدادها لتنظيم مؤتمر
"مستقبل الدراسات الحديثية ..رؤية استشرافية"
تســتعد جامعــة القصيم
ممثلة بكلية الرشيعة والدراسات
اإلســامية لتنظيم مؤتمر علمي
دويل حول مســتقبل الدراسات
الحديثية يف السنة النبوية تحت
عنوان "مســتقبل الدراســات
الحديثية ..رؤية اســترشافية"،
بهــدف اســترشاف املجاالت
البحثية يف السنة النبوية ،وتطوير
الدراســات العلمية والتعليمية
والنقديــة املتعلقــة بالحديث
النبوي ،إذ عقدت اللجنة املنظمة
اجتماعها الخامــس صباح يوم
األربعاء املوافق 1440 / 1 / 2
هـ برئاســة الدكتــور محمد
السعوي وكيل الجامعة وحضور
أعضاء اللجنــة التنظيمية لبحث
املســتجدات املتعلقــة باملؤتمر
ومناقشتها.
وقد استقبلت اللجنة العلمية
للمؤتمــر أكثر مــن  200فكرة
بحثية للمشاركة يف املؤتمر ،وتم
فرزها حســب األفكار والجودة،
والرشوط للمشاركة وأهمية تلك
البحوث يف تحقيق أهداف املؤتمر،
حيث تمت املوافقة عىل  108فكر ًة
بحثية بعــد تقييم جميع األفكار
البحثية من قبل اللجان املختصة
املشكلة لهذا الغرض.
وأكد الدكتور خالد أبا الخيل
عميد كلية الرشيعــة أن املؤتمر
يهدف إىل املشــاركة يف تطوير

الدراســات العلمية والتعليمية
والنقديــة املتعلقــة بالحديث
النبوي ،واقرتاح أنساق واتجاهات
للدراسات الحديثية املستقبلية يف
جميع محــاور املؤتمر ،مضيفا
بأن املؤتمر يهدف أيضا إىل تقديم
تصورات حــول أولويات البحث
الحديثــي املســتقبيل ،وابتكار
أســاليب وطرق لتعلــم وتعليم
ودراسة السنة النبوية ،ومعالجة
بعض اإلشكاالت العلمية.
وأشــار "أبا الخيل" إىل أن
املؤتمر سيشــهد عرضا ملشاريع
علمية وتقنيــة لخدمة الحديث
النبوي ونرشه ،ومراجعة وتقييم
جهود تطوير الدراسات العلمية
يف الســنة النبوية ،باإلضافة إىل
تصويب مسار البحوث الحديثية
املســتقبلية ،عرب معرفة مواطن
الضعف يف البحــوث املعارصة
وتقديم رؤية استرشافية.
ومن جهتهــا صنفت اللجنة
العلميــة للمؤتمــر موضوعات
األبحاث إىل عــدة محاور منها:
املصطلــح ،والنقــد الحديثي،
والتدريب والتعليــم الحديثي،
والنرش والبحث العلمي الذي تم
تخصيصه للبحوث والدراســات
املهتمة بمســتقبل الدراســات
الحديثية ،باإلضافة إىل محور عن
فقه النــص الحديثي الذي يهتم
بالبحوث املتخصصة يف مستقبل
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وكيال
وكيال للتخطيط و"العضيب"
"المحيميد"
ً
ً
للشؤون التعليمية
أصدر معايل وزيــر التعليم
الدكتور أحمــد العيىس ،بنا ًء عىل
ترشيح معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود
مديــر الجامعة ،قــرارا بتكليف
سعادة الدكتور محمد بن عبدالله
املحيميد وكيال للجامعة للتخطيط
و التطويــر والجــودة ،وتكليف
سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم
العضيب وكيال للجامعة للشؤون
التعليمية ،متمنيــا لهما التوفيق
يف مهامهمــا بما يعود بالنفع عىل
الجامعة ومنسوبيها.

المحيميد :التطور الكبير
الذي تشهده المملكة
ً
وعمال
جهدا
يتطلب
ً
ً
متقنا

برعاية سمو أمير المنطقة

إىل ذلــك قــدم الدكتــور
"املحيميد" شكره وتقديره ملعايل
وزيــر التعليم الدكتــور أحمد
العيىس ،عىل ثقته الغالية بتكليفه
وكيالً لجامعة القصيم للتخطيط
والتطوير والجــودة ،متمنيا ً من
الله العون والســداد ألداء األمانة،
وتحقيــق تطلعــات والة األمر
للنهوض بالتعليم يف الجامعة إىل
أرقى املســتويات ،وتطوير األداء
بها ليشمل كافة الجوانب -بإذن
الله ،-مبينا بــأن التطور الكبري
الذي تشــهده اململكــة يف كافة
املجاالت تحقيقــا ً لرؤية اململكة
 2030يتطلب جهدا ً وعمالً متقناً،
متطلعــن إىل مخرجات تعليمية

تواكب هذا التطور وبناء اإلنسان
السعودي ليتمكن بحول الله من
النهوض بوطنه وأمته إىل مصاف
الدول املتقدمة.
كمــا عــر "املحيميد" عن
شــكره وتقديره ملعــايل مدير
الجامعة عىل دعمه ومســاندته
لكل ما يســهم بتطوير التعليم
الجامعي وتذليــل كافة العقبات
التي تحول دون تطوير العملية
التعليمية.
ورفع الدكتــور "العضيب"
خالص شــكره وتقديره ملعايل
وزيــر التعليــم وملعــايل مدير

اســتقبل معايل األســتاذ
الدكتور عبد الرحمن بن حمد
الداود مدير الجامعة يف مكتبه
مؤخ ًرا ،سعادة األستاذ إبراهيم
بن عــي املشــيقح مدير فرع
الهيئة العامة للسياحة والرتاث
الوطنــي باملنطقــة ،وذلــك
ملناقشــة عدد من املوضوعات
التي تهُ م الجانب الســياحي،
وتعزيــز أوجــه التعاون بني
الجانبــن يف مجــال تطوير
وتنميــة الســياحة ،وســبل
الحفاظ عىل الــراث الوطني
بمنطقة القصيم.
وثمــن "الــداود" خالل
اللقاء الجهــود التي يقوم بها
فرع الهيئة العامة للســياحة
والرتاث الوطني باملنطقة ،وما
يبذلونــه للمحافظة عىل اآلثار
والعناية بها ،مؤكدًا أن االهتمام
بالســياحة واآلثــار هو ديدن

األمم املتقدمــة ،وذلك ألهميته
يف ربط الحارض واملســتقبل يف
كل املجاالت بعراقــة وأصالة
املايض لهذا الوطن الذي يرضب
بجذوره يف أعماق التاريخ.
يذكر أن الجامعة كانت قد

المحيميد والعضيب

العضيب :نؤكد على
السعي لمواصلة العمل
ومواكبة التطور الذي
تشهده المملكة

الجامعة عىل الثقة الكريمة بتعينه
وكيال للشؤون التعليمية ،سائال
الله العون والســداد ألداء األمانة
عىل وجههــا األكمــل وتحقيق
التطلعات ،للنهــوض بالتعليم
يف الجامعة إىل أرقى املســتويات
وتطوير مخرجاتها التعليمية.
وأكد "العضيب" عىل السعي

ملواصلة العمــل يف ما بذل خالل
الفرتة املاضيــة ومواكبة التطور
الكبري الذي تشــهده اململكة يف
كافة املجاالت بالعمل عىل تطوير
املخرجات التعليمية ،لكي تتوافق
مع احتياجات سوق العمل ،وبناء
كفاءات تســاهم يف دعم عمليات
التطويــر التي تمــر بها بالدنا
الغالية تحت ظــل قيادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز آل ســعود ،وسمو
ويل عهده األمني صاحب الســمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان
حفظهما الله.

مدير الجامعة يبحث سبل التعاون المشترك مع مدير
فرع السياحة بالمنطقة

الجامعة تحتفل باليوم الوطني
الـ  88للمملكة  ..االثنين القادم
يرعى صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
سعود أمري منطقة القصيم ،يوم
االثنني املوافق 14/1/1440هـ،
احتفال الجامعة باليوم الوطني
الـــ  88للمملكة ،الــذي يقام
باملبنى الرئيس باملدينة الجامعية
باملليداء.
ويتخلــل الحفــل معرض
لليوم الوطنــي يحتوي عىل عدد
مــن األجنحة ،تقــدم نبذة عن
الدولة السعودية األوىل ،والدولة
الســعودية الثانيــة ،والثالثة،
وحكامهــا ،وأهم إنجــازات كل
منها ،باإلضافة إىل ركن للعرض

املرئي ،وركن مشاهدات من الحد
الجنوبي ،وركن للهدايا والتوزيع
يقــوم عليــه عدد مــن طالب
الجامعة.
وتتضمن فعاليــات الحفل
تخصيص مــكان ملشــاركات
الطالب والطالبات ،تم تصميمه
بشــكل هنديس يتوافق مع اليوم
الوطني الـ 88لبالدنا ،ويقع عىل
مساحة  100مرت ،بالدور الرابع
من البهو الرئيــس ،كما يتخلل
الحفل إطالق مســرة توعوية،
تبدأ من مبنــى الجامعة مرو ًرا
بمدينة بريدة ومحافظات منطقة
القصيم.

الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية تشيد بمخرجات الجامعة
بعد اجتياز  %80من
طلبة الطب والتمريض
الختباراتها

أثناء اللقاء

نظمت عدة فعاليات لتنشــيط
وتنمية قطاع السياحة بالتزامن
مع امللتقــى األول آلثار اململكة
العربية الســعودية ،كان من
أبرزهــا ندوة بعنــوان "آثار
منطقة القصيم عرب العصور"،

والتي أقيمت يف قاعة االحتفاالت
بمقر الجامعــة بالتعاون مع
فرع هيئة الســياحة والرتاث
الوطنــي بمنطقــة القصيم،
باإلضافة إىل معرض مصاحب
يف بهو الجامعة الرئيس.

أشــادت الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية بمخرجات
جامعة القصيم عقــب النتائج
املتميــزة التــي حققها طالب
الجامعــة يف اختبارات الرخصة
الســعودية ملزاولة مهنة الطب
البــري والتمريــض ،التــي
عقدتهــا الهيئة خالل الفرتة بني
شــهري يونيو 2017م ،ويناير
2018م  ،حيث حصل أكثر من

 80%من املتقدمــن من طلبة
كليتي الطب البرشي والتمريض
بالجامعة عىل درجة النجاح.
وقدم الدكتور أيمن بن أسعد
عبده أمني عام الهيئة السعودية
للتخصصــات الصحية شــكره
وتقديره ملعايل مديــر الجامعة
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود عىل هــذا اإلنجاز،
وأشاد بالجهود املبذولة لالرتقاء
بمســتوى مخرجــات الكليات،
داعيا ً الله لجميع طالب وطالبات
الجامعة بالتوفيق والســداد يف
مسريتهم العلمية والعملية.
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بقيمة إجمالية تجاوزت  83مليون ريال

توقيع عقدين إلنشاء قاعات دراسية وتقديم خدمات
استشارية
يف إطار حرص الجامعة عىل
االرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة
للطالب والطالبات يف كافة فروع
الجامعة باملحافظــات املختلفة،
وقــع معــايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعــة عقدا إلنشــاء قاعات
دراســية يف عدة كليــات ،وعقدا
للخدمات االستشارية للمشاريع يف
املدينة الجامعية يف الرس ومجمع
الكليات يف املحافظات التابعة لها،
بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ٨٣
مليون ريال.
ويتضمن العقــد األول الذي
تــم توقيعه مع رشكــة خضري
للتجارة واملقاوالت ،إنشاء قاعات
دراســية وملحقية ببعض كليات
الجامعــة باملحافظات بقيمة 73
مليــون و 496ألف و 430ريال،
ويتم تنفيــذه يف خالل مدة زمنية
ال تتجــاوز  350يوما ،يف حني تم
توقيع عقدا مع مكتب أحمد صالح
السلطان لالستشارات الهندسية،
وذلك لتقديم الخدمات االستشارية
ملشــاريع الجامعــة باملدينــة
الجامعية بمحافظة الرس ومجمع
الكليات يف املحافظات التابعة لها،
ينفذها خالل  36شهرا ،بقيمة 9
ماليني و 525ألف و 600ريال.
وأكد "الــداود" عقب توقيع
العقديــن عىل حــرص الجامعة
عىل توفــر الخدمــات واملرافق

عبدالرحمن بن حمد الداود

بداية خير وبركة
علــى بركة الله نبــدأ عامنا الجامعــي فبعودة أبنائنا
إىل قاعات املحــارضات واكتمال املتطلبات الرئيســة بدأت
العمليــة األكاديمية بيرس وســهولة ومن طيــب الفال هنا
توافــق البدايات مــع يومنا الوطني الــذي يصادف بداية
االســبوع القادم وأيضا ً بداية عام هجــري جديد طل علينا
االســبوع املايض ولعلني هنا أوجه كلماتي ألبنائنا الطالب
والطالبــات املســتجدين فأبارك لهم يف البدايــة قبولهم يف
الجامعــة حيث لم يتمكن عدد ليــس بالقليل من القبول هذا
العام لذا أوصيهم بالجد واالجتهاد واســتغالل األوقات يف
مــا يخدم مصلحتهم وجامعتهم حيث يف النهاية ســيصب يف
مصلحة وطنهم وتنميته وعلو شــأنه بإذن الله.

مراسم توقيع العقود

الالزمــة لكافة كليــات الجامعة
يف مختلــف املحافظات وفق أعىل
املعايــر واملواصفــات ،لضمان
االرتقاء بجودة العملية التعليمية،
حيــث يتمتع طــاب وطالبات

فــروع الجامعــة باملحافظات
بنفس الخدمات واملرافق املقدمة
لطالب املدينة الجامعية الرئيسية
باملليداء ،ملا يشكل من أهمية لدى
الجامعة لخدمــة الطلبة وأعضاء

هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة،
معربًا عــن تمنياتــه بالتوفيق
للرشكات املنفذة لهذه املشاريع يف
إنجاز أعمالهم عىل الوجه األكمل،
ووفقا ملا تم االتفاق عليه.

 250معلم ومعلمة يستفيدون من برنامج التطوير المهني
الصيفي في كلية التربية
نظمت كلية الرتبية بالجامعة
خالل فــرة اإلجــازة الصيفية،
بالتعــاون مــع وزارة التعليم،
الربنامــج التدريبــي للمعلمني
واملعلمات ،الذي أقيم ملدة شــهر
كامل داخل أروقة الجامعة ،تحت
عنوان "إدارة بيئة التعلم يف ضوء
التعليم القائم عــى الكفايات"،
حيث اســتفاد من الربنامج أكثر
من  250معلمــا ومعلمة ،وذلك
ضمن مرشوع برامــج التطوير
املهني التعليمــي الصيفية التي
انطلقت باململكــة لتحقيق رؤية
2030م ،عن طريق االســتثمار
األمثل ألوقات شــاغيل الوظائف
التعليمية خالل اإلجازة الصيفية.
وقامــت كليــة الرتبيــة
بالجامعة بتنفيذ هــذه الربامج
التدريبيــة بأعىل املســتويات
املهنية واالحرتافية ،وذلك بهدف
تطوير مهارات وقدرات املعلمني
واملعلمــات لالرتقــاء بالعملية
التعليمية يف كافة مراحلها ،ورفع
مستوى أداء املعلمني واملعلمات يف
ميدان العمل مع الطلبة ،باإلضافة
إىل تلبيــة احتياجــات الطالب

مدارات

والطالبات من العملية التعليمية
ورفع مستوى املهارات والكفايات
لديهم.
وقدم الــدورات عــدد من
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
من بينهم :الدكتــور عبدالله بن
عــي الربيعــان ،والدكتور فهد
الحضيــف ،والدكتــورة نورة
املطــرودي ،والدكتــورة وفاء
الرقيبة ،والدكتور عبدالله املطلق،
والدكتــورة عواطــف الصقري
والدكتــور ســلطان املحيميد
والدكتــورة هــدى الكنعــان،
وحرضهــا  140معلما و110
معلمة.
وتأتي هــذه الدورات ضمن
الخدمــات املجتمعيــة التــي
تقدمهــا الجامعة ألهايل املنطقة،
واالســتفادة من خربات الكوادر
املهنية واألكاديميــة التي تذخر
بها الجامعة يف االرتقاء بالربنامج
التعليمــي ،وتقديم كافة األدوات
املناســبة للمعلمــن لتطويــر
قدراتهم لتعليم أجيال املستقبل.

إن من أهم األمور التــي يلزمكم االهتمــام بها أبنائي
وبناتي املســتجدين املعدل الرتاكمي فهو مفتاح تسهيل لكثري
من األمور األكاديميــة والوظيفية فاملعدل املرتفع يســهل
اختيــار التخصص الــذي ترغبه والتنافس عــى االلتحاق
بربامج الدراســات العليا بعد التخرج أو اإلعادة أو الوظيفة
وغريها ،واملعــدل ال يمكن أن يُبنى يف فصــل أو فصلني أو
بعد أن يفــوت األوان واملقصود الفصــول األخرية بل إن
البداية الجادة والتحصيل املســتمر هو أساس تماسك املعدل
وارتفاعه.
ومما يجب االنتباه إليه وأنت يف بداية مشوارك الجامعي
الدورات التدريبية والورش العلمية فالشــهادة الجامعية يف
وقتنا الحارض ليســت كل يشء بل أصبح الســجل املهاري
والعميل له دور رئيس يف تقديم الخريج ألي جهة توظيف لذا
احرص عىل أن يكون لديك ســجل يقدمك لآلخرين واحرص
عىل صقل مواهبك وإمكاناتك من خالل الربامج واملناشــط
التي تقيمها الجامعة ســواء من خالل عمادة شؤون الطالب
أو عمــادة خدمة املجتمع أو غريهمــا ،كما ال يفوتك حضور
املؤتمرات والنــدوات التي تقيمها الجامعة وخاصة تلك التي
لها عالقة بتخصصك.
ومن األمور املهمة التي يلزم أال تفوت عليك االســتفادة
من اســاتذتك والجلوس معهــم ومناقشــتهم وحوارهم
واالســتفادة من الســاعات املكتبية ا ُمللزم بها كل اســتاذ،
فاالســتاذ الجامعي لم يصل إىل هذه املكانة إال بعد أن قطع
مشوار ا ً طويال ً اكتسب من خالله كثريا من العلوم واملعارف
والخربات لذا فإن قربك منه ســوف يفيدك بطريقة مبارشة
وغري مبارشة.
أكررالتهنئة بالقبول وأســأل الله لكم العون والتوفيق
خدمة لوطنكم وشــعبه الكريم يف ظل قيادتنا الرشيدة التي
لم تألوا جهد ا ً يف توفري كل الســبل واإلمكانات للوصول إىل
مــا وصلتم إليه ،حفظ الله هــذا الوطن ونرص جنده وخذل
أعداءه وأدام أمنه وأمانه.

مدير الجامعة

المعلمون خالل أحد الربامج
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مليون ريال لمشاريع محطة معالجة
المياه والشبكة الالسلكية

وقع معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود
مدير الجامعة ،عقديــن لتنفيذ
عدة مشــاريع بقيمــة إجمالية
بلغت أكثر مــن  25مليون ريال،
وشــملت العقود املوقعة مرشوع
استكمال البنية التحتية للشبكات
الالسلكية ،ومرشوع تنفيذ مباني
محطة معالجة ميــاه الرصف،
ومحطــة معالجــة مخلفــات
الحيوانــات بمحطــة األبحاث
والتجارب الزراعية.
حيث وقــع "الــداود" عىل
مرشوع استكمال البنية التحتية
للشــبكات الالســلكية بقيمــة
 17.742.708مليــون ريــال
مع مؤسســة الجرييس لخدمات
الكمبيوتر  ،كما وقع عقد مرشوع
أشغال عامة بتنفيذ مباني محطة
معالجة مياه الــرف ومحطة
معالجــة مخلفــات الحيوانات
بمحطــة األبحــاث والتجارب
الزراعية بقيمــة 7.899.413
مليون مع رشكة راكان للمقاوالت.
وشدد "الداود" عقب توقيع
العقــود ،عــى رضورة التزام
الــركات املنفذة ومنســوبيها
ببنــود ورشوط التعاقــد ،بمــا
يحقق مصالح الطرفني ،ويصب
يف صالــح تنمية وتطوير العملية
التعليميــة بجميع وحدات املدينة
الجامعية ويف الكليات املختلفة.

مليون ريال

17.7

1439هـ يشهد ترقية 677
موظف وموظفة بالجامعة

شهد عام 1439هـ ،اعتماد
محرض الرتقيات بالجامعة من
قبل معــايل األســتاذ الدكتور
عبد الرحمن بــن حمد الداود
مدير الجامعة ،والذي شــمل
ترقية  677موظفــا وموظفة
من املرتبــة الثانية حتى الثالثة
عرش موزعــن عــى إدارات
وكليات الجامعــة يف عدد من
التخصصــات املختلفة ،وذلك
ضمــن خطط تطويــر العمل
اإلداري الراميــة إىل تشــجيع
املوظفــن واملوظفات عىل بذل
املزيد مــن الجهــد والعطاء
لالرتقاء بالخدمــات املتنوعة
التي تقدمها الجامعة.
خالل توقيع العقد

مشروع استكمال
البنية التحتية للشبكات
الالسلكية

مليون ريال

7.89

مشروع
أشغال
عامة

وقدم معايل مدير الجامعة
التهاني والتربيكات للموظفني
واملوظفــات الذين تم ترقيتهم،
وعــر عن أمنياتــه لهم بدوام
التوفيق والنجــاح ،وتقديم كل
ما يخــدم الدين والوطن وأهله
يف ظل حكومــة خادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيز وســمو ويل عهده
األمني -حفظهما الله.-
مــن جانبه أوضــح وكيل
عمادة شــؤون أعضــاء هيئة
التدريس واملوظفني بالجامعة
الدكتــور خالــد بــن محمد
الحمييض أن محرض هذا العام
شمل اثنني من املوظفني الذين
تم ترقيتهم للمرتبة الثالثة عرش

الجامعة تشارك في األيام الثقافية السعودية برعاية معالي مدير الجامعة

بـ "طاجاكستان" بمعرض عن النخلة

شــاركت الجامعــة مٌمثلة
بكلية الزراعــة والطب البيطري
بمعرض عــن النخلة ،يف فعاليات
األيــام الثقافية الســعودية التي
أقيمت يف جمهورية طاجاكستان
بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة
الســعودية ،وذلك ملا تمثله هذه
الشــجرة املباركة من قيم ثقافية
لدى شــعوب املنطقة والشعوب
اإلسالمية.
وتم خــال الفعاليات عرض
أكثر من  21صنــف من التمور
ملدة  5أيام ،وتوزيع بورشــورات
باللغة الطاجيكية لتعريف الشعب
الطاجيكــي باملكانــة الثقافية
واالقتصادية للنخلــة ،باإلضافة
إىل ركن للتــذوق يف أحد جنبات
املعرض الذي القى إقباال ً كبريا ً من
زوار املعرض املحليني.
وعن مشــاركة الجامعة أكد
األستاذ الدكتور خالد باني الحربي
عميد كلية الزراعة والطب البيطري
أن هذه املشــاركة تأتــي امتدادًا
ملشاركات الجامعة السابقة التي
القت نجاحً ا كبريًا بكل املقاييس يف
عدة مناسبات ،وذلك نظرا ً ألهمية

معرض النخلة ومــا يحمله من
تعريف بهذه الشجرة املباركة وما
تنتجه من تمور ومنتجات ثانوية،
حيث يلقى هذا املعرض رواجا ً يف
جميع البلدان.
وأشــار "الحربــي" إىل أن
املعرض املشارك احتوى عىل عدد
من األقسام التعريفية التي تعرض
املعلومات بشكل مبسط باللغتني
العربية والطاجيكيــة لتصل إىل
أكرب عــدد ممكن مــن املتلقيني،
إضافة إىل عرض شــيق لتاريخ
هذه الشــجرة املباركة وأنواعها
وأصنــاف ما تنتجه مــن تمور،
والعوائد الصحيــة والغذائية من
ً
فضــا عن التعريف
ثمار التمر،
بالصناعــات التحويلية والغذائية
القائمــة عىل التمــور واملنتجات
الثانوية لهذه الشجرة املباركة.
وأضــاف "الحربــي" أن
املعرض قد حظــي بزيارة عدد
من الشخصيات رفيعي املستوى
من الحكومة الطاجيكية وعدد من
الدبلوماســيني والسفراء من عدة
دول ،حيث القــى جناح الجامعة
استحسانهم وإعجابهم ملا وجدوا

به من معلومات لم تكن لديهم من
قبل عن هذه الشــجرة وفاكهتها
الغنية بالعديد مــن الفوائد ،وقد
قدم الجناح أيضــا ً عرضا ً مرئيا ً
عــن الجامعة باللغتــن العربية
واإلنجليزيــة لتعريــف الزوار
بالجامعــة وأنشــطتها وإبراز
دورها.
وجــاءت املشــاركة يف هذه
الفعاليات بتوجيه من معايل مدير
الجامعة وإيمانا بالدور الريادي
للجامعــة يف تمثيــل الوطن عىل
جميع األصعدة املحلية والدولية،
حيث تضمنت مشــاركة اململكة
ً
معرضا عن الحرمــن وركنًا ملاء
زمزم املبــارك وعدد من املعارض
الفنية والتشــكيلية يف الرســم
والخط العربي واألزياء التقليدية
والعــروض الفلكلوريــة ،وبهذا
تتكاتــف جهود املشــاركني معا ً
لتعزيز الحضور الدويل للمملكة يف
جميع الجوانب خصوصا ً الثقافية،
بما يعزز مكانــة اململكة العربية
الســعودية عىل صعيــد الدول
ً
عامة والدول اإلســامية عىل وجه
الخصوصز

و  10موظفني تمــت ترقيتهم
إىل املرتبــة الحادية عرش ،و 7
للمرتبة العــارشة ،بينما تمت
ترقية  28إىل املرتبة التاســعة،
أما الثامنة فكان عددهم  ،73يف
حني كان نصيب املرتقني للمرتبة
الســابعة األعىل حيــث تمت
ترقية  215موظفــا وموظفة
لها ،أما السادســة فكانت من
نصيــب  186موظفا وموظفة،
والخامســة  ،133والرابعة ،3
والثالثة  ،19وأخريا الثانية التي
كانت من نصيب موظف واحد
فقط.
وأضــاف "الحمييض" أن
معايل مديــر الجامعة كان قد
وافق عىل تشــكيل فريق عمل
مــن ذوي الخربة واالختصاص
لحــر الوظائــف واملوظفني
ممــن تنطبــق عليهم رشوط
الرتقية ،ومــن ثم عمل مفاضلة
وفق املعايــر املعتمدة يف لوائح
وزارة الخدمــة املدنية ،لرتفع
بعد ذلك املرشــحني للموافقة
عليهم واعتمادهم وترقيتهم.
وهنأ "الحمييض" املوظفني
واملوظفــات الذين شــملتهم
الرتقيات هذا العــام نيابة عن
منسوبي العمادة ،وثمن ملعايل
مدير الجامعة جهوده ومتابعته
لهذا املوضوع أوال ً بأول ودعمه
وتشــجيعه الدائم ملنســوبي
الجامعة يف كافة املناسبات.

كلية الصيدلة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة
فرجينيا كومنولث األمريكية

وقعت كلية الصيدلة اتفاقية
خدمات مــع جامعــة فرجينيا
كومنولث األمريكية ،وذلك يف إطار
حرص الجامعة عىل االستفادة من
الخربات لدى الجامعة األمريكية،
والتحاق املعيدين واملحارضين يف
برنامج الدراسات العليا ،والتعاون
املتبادل بني الطرفني.
وتشتمل االتفاقية املربمة مع
الجامعة التي تحتل املرتبة  ١٧بني
جامعات الواليات املتحدة األمريكية
يف تخصص الصيدلة ،عىل العديد
مــن الخدمــات يف برامج تدريب
وتعليم املعيدين واملحارضين وهي:
برنامج دكتور صيــديل ،وبرامج
اإلقامة يف علوم الصيدلة ،وبرامج
الزمالة يف علــوم الصيدلة ،حيث
سيتم تقديم  5مقاعد لكل برنامج،
كمــا يتضمن العقــد التدريب يف
الجامعة األمريكية واملستشفيات
التابعة لهــا ،باإلضافة إىل تقديم
محارضات ودورات لطالب مرحلة
البكالوريــوس ،وبرامج تطويرية

تخصصية ألعضاء هيئة التدريس،
كمــا تم االتفاق عــى التعاون يف
مجال البحــوث العلمية ،وغريها
من املجاالت التي تهم الدارســن
والباحثني يف مجال الصيدلة.
وترسي االتفاقية املوقعة بني
الطرفني ملــدة  6أعوام ،حيث من
املقرر أن ترتكــز برامج اإلقامة
التخصصية عــى الرعاية املتنقلة،
والرعاية الحرجة ،والرعاية املعدية،
واألورام وأنظمة الصيدلة ،فيما تم
االتفاق لربامج الزمالة عىل البحث
اإلكلينيكي ،ودراســة الشيخوخة،
وبحث اقتصاديات الدواء ،والنواتج
يف مجاالت الصحــة ،وغريها من
املجاالت األخرى التي يتفق عليها
الطرفان يف املستقبل.
يذكــر أن كليــة الصيدلــة
بالجامعــة قد حصلــت مؤخرا
عــى االعتمــاد األكاديمــي من
املركز الوطني للتقويم واالعتماد
األكاديمي ،الــذي يهدف إىل دعم
جودة مؤسسات التعليم باململكة،

والــذي تضمن برنامــج دكتور
صيديل التابع للكليــة ،التي تعد
أول كلية صيدلة حكومية باململكة
تحصل عىل هــذا االعتماد الكامل
حتى عــام 2025م ،كما أنها أول
كلية صيدلــة يف اململكة تجمع بني
شــهادة االعتماد الدويل األمريكي
واالعتماد الوطني لربنامج دكتور
صيديل ،وجاءت هذه الخطوة ضمن
جهود الجامعة وســعيها املستمر
لتطوير كوادرها ،واالســتفادة من
خــرات الجامعات الكــرى ،بما
يتماىش مع خططها املســتقبلية
لتطويــر املحتــوى التعليمــي،
واالرتقاء بمستوى التعليم باململكة.
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ً
ً
ودوليا
وطنيا
تضاف إلى  27برنامجا تم اعتمادها

الجامعة تحصل على االعتماد األكاديمي
في  3تخصصات إضافية من المركز
الوطني للتقويم واالعتماد

كلية الزراعة تشارك في معرض النخلة
بالعاصمة اإلندونيسية
السحيم :المشاركة
امتدادا
جاءت
ً
لمشاركات الجامعة
بالمحافل الثقافية

شاركت كلية الزراعة والطب
البيطــري بالجامعة ،يف معرض
النخلة الذي نظمته اللجنة األوملبية
العربية السعودية خالل الصيف،
بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة
يف البيت السعودي ،بمدينة جاكرتا
عاصمة جمهورية إندونيســيا،

المدينة الجامعية

شــهد ملتقى الجــودة يف
التعليــم العايل إعالن أســماء
الجامعات والكليــات املعتمدة
والربامج األكاديمية الحاصلة عىل
شهادات االعتماد خالل الدورتني
( )٦و ( ،)٧حيــث حصلــت
ثالثة برامج إضافيــة بجامعة
القصيم عــى االعتماد األكاديمي
من املركــز الوطنــي للتقويم
واالعتمــاد األكاديمــي ،الذي
يهدف إىل دعم جودة مؤسسات
التعليــم والتدريب فوق الثانوي
وبرامجها ،وتقويمها ،واعتمادها،
من خــال نظام وإجــراءات
تتســم باملوضوعية والشفافية،
وصوال ً إىل كســب ثقة املجتمع
املحيل والعاملي يف مخرجات تلك
املؤسســات وبرامجها ،لتضاف
هذه الربامــج الثالثــة إىل٢٧
برنامجــا ً تم اعتمادهــا وطنيا ً
ودوليا ً بالجامعة.

أول كلية صيدلة
حكومية بالمملكة
تحصل على االعتماد
الكامل

وتضمنــت الربامج املعتمدة
برنامج دكتور صيــديل التابع
لكلية الصيدلــة باملليداء ،والتي
تعترب أول كلية صيدلة حكومية
باململكة تحصل عىل هذا االعتماد
الكامل حتى عــام 2025م ،كما
أنهــا أول كلية صيدلة يف اململكة

تجمع بني شهادة االعتماد الدويل
األمريكــي واالعتمــاد الوطني
لربنامج دكتور صيديل.
كما حصلت كلية التصاميم
عىل االعتمــاد لربنامج تصميم
األزيــاء ،يف حــن حصلت كلية
العلوم الصحية التطبيقية بالرس
عىل االعتماد الوطنــي لربنامج
التغذيــة العالجيــة حتى عام
2022م.
ويأتي هذا اإلنجــاز نتيجة
لســعي الجامعة الدائم لتطوير
مخرجاتها التعليمية ،حيث تبذل
الجامعة جهــودا كبرية لالرتقاء
بمستوى خريجيها لتقدم كفاءات
مميزة لســوق العمل السعودي
تستطيع أن تســاهم يف تحقيق
رؤيــة اململكــة الطموحة نحو
مزيد من الرخاء والتقدم لوطننا
املعطاء.

الجامعة في المرتبة
الثالثة بالمملكة التي
تحصل على االعتماد
األكاديمي الوطني

يذكــر أن الجامعــة تأتي
يف املرتبة الثالثــة بني جامعات
اململكة التي حصلت عىل االعتماد
األكاديمــي الوطنــي ،بعد أن
حصلت عىل االعتماد املؤســي
يف عــام  ،2013وحصلــت عىل
االعتماد األكاديمــي الربامجي
لعــدة تخصصــات منها الطب

والجراحة ،وطــب وجراحة الفم
واألسنان ،وكذلك إنتاج الحيوان
وتربيته وعلــوم األغذية وتغذية
اإلنســان ،والطــب البيطري،
باإلضافــة اىل برامــج الصحة
العامة والبرصيات.

اعتمادات دولية لعدد
من الكليات
واتفاقيات شراكة
وتعاون مع جامعات
عالمية

وعىل صعيد آخر فقد تمكنت
الجامعة من الحصــول عىل عدة
اعتمادات دولية لعدد من كلياتها،
ومنها كليــة الحاســب ،وكلية
الهندسة ،وكلية االقتصاد واإلدارة،
وكليــة الصيدلة ،وكليــة الطب،
وكليــة العلوم ،وكليــة املجتمع
بربيدة ،باإلضافــة إىل عقد العديد
من اتفاقيات الرشكــة والتعاون
مع عدة جامعات ومراكز بحثية يف
عدة مجاالت من بينها جامعة والية
متشقن األمريكية  ،MSUوجامعة
االقتصاد والتجارة الدولية بالصني،
وجامعة درم الربيطانية ،وجامعة
شيجان الصينية الطبية ،وجامعة
ســتانفورد األمريكية ،وهوزانج
الزراعية الصينية ،وماســرخت
الهولندية ،وجامعة بكني الصحية
بالصني ،باإلضافة إىل جامعة اليد
يف أسرتاليا ،وجامعة هرمن أسرتو
بأمريكا ،ورشكة سابك.

حيث تم عــرض أصناف متنوعة
من التمــور ،وطباعــة لوحات
تعريفيــة باللغة اإلندونيســية
لتعريــف الشــعب اإلندونييس
باملكانــة الثقافيــة واالقتصادية
للنخلة ،إضافــة إىل ركن للتذوق
يف أحد جنبات املعرض الذي القى
إقباال ً كبريا ً من الزوار.
وعــن مشــاركة الجامعة يف
هذا املعرض الــدويل ،أكد رئيس
الوفد الدكتور عبد الله بن سليمان
السحيم ،أن هذه املشاركة جاءت
امتدادًا ملشاركات الجامعة السابقة

يف مثل هــذه املحافل الثقافية عن
اململكة ،والتــي القت نجاحً ا كبريًا
بكل املقاييس يف عدة مناســبات،
مشــرًا إىل أن املعرض قد حظي
بزيــارة عدة شــخصيات رفيعة
املستوى من الحكومة اإلندونيسية
وسفارة اململكة العربية السعودية
بجاكرتا ،وعدد من الدبلوماسيني
والســفراء من عــدة دول ،حيث
أبدى جميع الزوار استحســانهم
وإعجابهــم بجناح الجامعة الذي
يســاهم يف توثيــق العالقة مع
شعوب العالم اإلسالمي.

مشاركة كليةجناح كلية الزراعة

تمديد االعتماد األكاديمي لجميع برامج
كلية الحاسب من جمعية ()ABET
الداود :انجاز سينعكس
على مخرجات الكلية
وتقديمها لألفضل
حصلــت كلية الحاســب
بالجامعة عىل تمديــد االعتماد
األكاديمــي الدويل للهندســة
والتقنية من الجمعيــة الدولية
( ،)ABETلجميع برامجها التي
شــملت الربامج الثالثــة للكلية
وهي" :علوم الحاســب وتقنية
املعلومات وهندســة الحاسب"
للطالب والطالبات ،حيث جاء هذا
اإلنجاز تتويجا ً لجهود منسوبي
الكلية املتواصلــة نحو التطوير
والجودة والتحســن املستمر يف
العملية األكاديمية والبحثية.
وثمن معايل األستاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الداود مدير
جامعة القصيــم الجهود املوفقة
يف هذا اإلنجاز الذي ســينعكس
عىل مخرجــات الكلية وتقديمها
لألفضل ،وذلــك كأحد الخطوات
التــي تنتهجهــا الجامعة نحو
ســعيها الحثيث لتحقيق الريادة
العلمية.
ومــن جانبــه ذكــر عميد
الكلية الدكتــور وليد بن صالح

البطاح أن جهــود معايل مدير
الجامعــة املتواصلــة ،ودعمه
الســخي واملســتمر لكل ما من
شــأنه مصلحــة أبنائنا الطالب
والطالبــات ،وكذلــك العملية
التعليميــة ،وســعيه لالرتقاء
بالجامعة وكلياتهــا ،كان آخر
ثمارها ولله الحمــد هو تجديد
االعتماد.

يشــار إىل أن اللجــان
املتخصصــة يف هيئــة االعتماد
األكاديمــي الدويل للهندســة
والتقنيــة ( )ABETيف الواليات
املتحــدة األمريكية قــد قامت
بفحــص ومراجعــة التقارير
والتقييمات التي يتطلبها االعتماد
وتتوافق مــع معايري تمديد فرتة
اعتماد برامج كلية الحاسب.
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أمير القصيم :رقي المجتمعات يبدأ بالتعليم
أهاب صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود
بن عبد العزيز أمري منطقة القصيم،
بطالب وطالبات املنطقة ،أن ينهلوا
من العلــم واملعرفة بكل جدية ،لبناء
وطنهم وتنميته ،وأن يكونوا أفرادا
ناجحــن وفاعلــن يف املجال الذي
تنتهي إليه رغباتهم يف الحياة
العلمية.
وأكد ســموه خالل
اتصــال هاتفي أجراه
مــع املديــر العام
إلدارة تعليم املنطقة
عبد اللــه الركيان،
بمناســبة انطالق
العــام الدرايس
الجديــد ،عــى
أهميــة العلــم
والتعلــم الذي
ينتهــي ببناء
إنسان قادر عىل
اإلنتاج والتفاعل
مــع محيطــه
لخدمــة وطنه،

مؤكدا عــى الجميع باالبتعاد عن كل
ما يحبط من العزيمة واإلرصار عىل
تحقيق كل نجاح ،خالل ما يصاحب
أيام الدراســة األوىل ،وأن يحرصوا
عــى مواصلة اإلبــداع واالبتكار يف
هذه البيئــة التعليمية الخصبة التي
توفرهــا الحكومة بقيــادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبد العزيز ،وويل عهده.

العام الــدرايس ،أكثر من  188ألف
طالــب وطالبــة يف قرابــة 1700
مدرســة للبنني والبنات يف مراحل

وقــال أمري املنطقــة للمعلمني
واملعلمــات« :ازرعــوا اإليجابيــة
ّ
وحفزوا الجيــل ،وثقوا أنكم صناع
العقول التي ســتكون ســببا -بعد
الله ســبحانه -يف قيادة مؤسسات
الوطن ،وبناء هذه البالد املباركة يف
املســتقبل» ،مثنيا ً عىل البداية الجادة
واملميــزة النطالق العــام الدرايس
الجديــد باملنطقة ،وداعيــا الله أن
يكون هــذا العام عام فــرح وأمل،
بعيــدا عن كل توتــر وقلق للطالب
والطالبات.
يُذكر أن اإلدارة العامة للتعليم
باملنطقة قد اســتقبلت ،مع انطالق

عمل القصيم :توفير مئات الوظائف للسعوديين في
المرحلة األولى لقرار توطين  12نشاط

بعــد إعــان وزارة العمل
والتنمية االجتماعية عن انطالق
املرحلة االوىل مــن قرار توطني
املهن لـ  12نشاط ،نفذت الفرق
التفتيشية بفرع الوزارة بمنطقة
القصيم حمالت تفتيشية مكثفة
اســتهدفت محالت الســيارات
والدراجات الناريــة و محالت
األواني املنزلية و محالت األثاث
املنــزيل واملكاتــب الجاهزة و
محالت املالبس الجاهزة ومالبس
األطفال واملســتلزمات الرجالية
والتي اقترصت املرحلة األوىل عىل
توطني املهن بهذه االنشطة بنسبة
.70%

المعارك :الفرق
التفتيشية بدأت
بمتابعة المنشآت
والتأكد من التزامها
بتطبيق القرار
وبني أحمد بــن عيل املعارك
مدير العالقــات العامة واإلعالم
بفرع الوزارة أن الفرق التفتيشية
قد بدأت خالل اليومني املاضيني
بمتابعــة املنشــآت والتأكد من
التزامهــا بتطبيق املرحلة االوىل
من قــرار توطني  12نشــاط،
مشــددا ً عــى رضورة التــزام
أصحاب املنشآت بتطبيق القرار،
مؤكــدا ً أن القــرار يفرض عىل
أصحاب املنشآت االلتزام برشوط
عمل املرأة عند تشغيلها.

جانب من الجوالت

وأكد " املعارك " أن غرامة
توظيف العمالة غري السعودية يف
املهن املقصورة عىل الســعوديني
هي  20ألف ريــال تتعدد بتعدد
العمالة ،مبينا ً أن الفرق التفتيشية
قد عملت يف األشــهر املاضية عىل
تقديم النصح واإلرشاد ألصحاب
املنشآت أثناء الزيارات التفتيشية،
موضحا ً أنه يمكــن للمواطنني
اإلبالغ عــن أي مخالفات للقرار

رياض األطفال واالبتدائي واملتوسط
والثانــوي يف مختلــف محافظات
املنطقة.

أو يف حال عدم التزام املنشــآت
والعاملــن بتطبيق قــرارات
التوطني عرب االتصال عىل هاتف
خدمة العمالء املوحد  19911أو
عرب بوابة معا ً للرصد عىل الرابط:
https://rasd.ma3an.gov.
.sa
ومــن جانبه أوضــح مدير
عام فــرع وزارة العمل والتنمية
االجتماعيــة بمنطقــة القصيم

األســتاذ تركي بن عبدالرحمن
املانــع ،الــذي قــاد الحمالت
التفتيشــية ميدانيــا ً أن املرحلة
االوىل مــن قــرار توطــن 12
نشاط ،قد أمنت مئات الوظائف
للســعوديني والســعوديات
باملنطقة ،موضحا ً أن قرار توطني
هذه األنشطة قد خلق فرص عمل
مالئمة للســعوديني وذات دخل
جيد.

طالب المرحلة اإلبتدائية

 13ألف قضية أحوال شخصية تضع
القصيم في المرتبة السادسة

ســجلت محاكــم منطقة
القصيم  13653قضية لألحوال
الشــخصية املقيدة خــال عام
1439هـــ ،واملنتهية بحســب
االختصاص ،من إجمايل  255ألف
قضية سجلت عىل مستوى محاكم
اململكة ،حيث تصــدرت محاكم
منطقة مكة املكرمة قائمة األحكام
الصادرة بـ  64967قضية ،تليها
الرياض بـــ  56722قضية ،ثم
الرشقية بـــ  30282قضية ،ثم
املدينة املنورة بـ  18236قضية،
ثم عسري بـ  17108قضايا ،فيما
ســجلت منطقــة الباحة 3068
قضية ،مسجلة أقل معدل يف كافة
املناطق.
وشــهد املرفــق العــديل
مؤخ ًرا قفزات رقمية ق ّلصت من
اإلجراءات بما يســهم يف تقليص
مدد التقايض ،إىل جانب القرارات
الصادرة عــن معايل وزير العدل
رئيــس املجلس األعــى للقضاء

الشــيخ الدكتور وليد بن محمد
الصمعانــي ،والتــي تهدف إىل
الحفاظ عىل األرسة واستقرارها.
يذكر أن وزارة العدل بدأت
التطبيــق التجريبــي ملرشوع
«محكمــة بــا ورق» يف محاكم
األحــوال الشــخصية ،وذلك يف
محكمــة الرياض ،وســبق ذلك
إطالق الوزارة مــروع الربط
اإللكرتوني بــن محاكم الدرجة
األوىل ومحاكــم االســتئناف
(اســتئناف بال ورق) ،النتقال
القضية إلكرتونيا ً بشــكل كامل،
وهو ما يخترص نحــو  30يوما ً
عن الســابق يف إجراءات العمل،
األمر الذي أسهم يف رسعة إنجاز
قضايا املســتفيدين .وبلغ عدد
الجلســات املنعقدة خالل العام
الجاري نحو  1.7مليون جلسة،
تنوعت بني دعاوى يف مبالغ مالية،
نفقة ،وفســخ نكاح ،وغريها من
الدعاوى.
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«عمل القصيم» تدعو المزارعين لالستفادة من
العمالة الموسمية
دعا مدير عام فــرع وزارة
العمــل والشــؤون االجتماعية
بمنطقة القصيــم تركي بن عبد
الرحمــن املانــع ،املزارعني إىل
استخدام العمالة املوسمية املؤقتة
يف موســم الخرايف وغريه خالل
العام.
وأوضــح "املانــع" خالل
زيارته ملهرجان تمور بريدة ،39
أن العمالة املوسمية متاحة برسوم
معيّنة ألصحاب املــزارع خالل
فرتات الجني أو التلقيح وغريها،
مؤكدا ً أن هذا من شــأنه تخفيف
العبء عىل ا ُملزارع ،كما يزيل عن
كاهله دفــع رواتب العمالة طوال
العام رغم عدم حاجته لهمّ ،إل يف
فرتات معينة فقط.
وأبــدى "املانع" ســعادته
بالحضــور الكثيف للشــباب
السعودي داخل أروقة املهرجان،
وتفوقه امللحوظ يف جميع األعمال
املرتبطة بالتمور ،حيث استطاع
هؤالء الشــباب فرض أنفســهم
بجدارة ،مشــيدا ً بالعمل النوعي
إلدارة املهرجــان ليظهــر بهذا
التفوق والتميّز املتصاعد عاما ً بعد
آخر.
يذكــر أن مهرجــان تمور
بريدة  39شهد نسبة توطني عالية
هذا العام ،حيث بلغ عدد العاملني
السعوديني يف أروقته حوايل أربعة
آالف مواطــن يف جميع الوظائف
والخدمات املساندة.

تشغيل أكثر من  60أسرة منتجة في مقاصف
مدارس القصيم
يف بــادر ٍة مميزة ،وتماشــيا ً
مع حملــة "جاهز" التي أطلقتها
وزارة التعليم ،حرصت شــعبة
املقاصف والتغذيــة للبنات عىل
إتاحــة الفرصة لــأرس املنتجة
إلعداد وتهيئة املقاصف من بداية
العام الدرايس 1439-1440هـ،
حتى تستقبل الطالبات بمقاصف
نظيفــة ومتكاملة االشــراطات
الصحية ،وتوفري املــواد الغذائية

وأكدت رئيسة شعبة املقاصف
بــإدارة تعليم عنيزة األســتاذة
باســمه بنت عبد الله الغرير بأن
عدد املدارس التي قامت بتشغيل
األرس املنتجة قــد بلغت أكثر من
 60مدرســة حتى اآلن ،وذلك ملا
أثبتته األرس من كفاءة واحرتافية

أحد البائعني يستعرض التمور بطريقته الخاصة

متر مربع
تعديات على
األراضي
الحكومية

السواني بالمهرجان

حرصــت اللجنــة املنظمة
ملهرجــان عنيزة للتمــور ،39
عــى توفــر أركان خاصــة
بالفالحــة قديمــا ،وزودتها
باآلالت الزراعيــة الرتاثية ،كما
حرصت عىل مشاركة كبار السن
والشباب ممن يمارسون مختلف
أعمال الزراعــة ،ولفتت فعالية
"السواني" أنظار زوار املهرجان
وأثارت إعجابهم ،والسواني هي
عملية استخراج املياه من اآلبار
بواســطة الجمــال وغريها من
الحيوانات ،ويقــوم بهذه املهنة
أشخاص معينون.
وقال هزاع الثبيتي املرشف
العام عىل الفعاليات :إن "الساني

يقوم بهــذه العملية قبل صالة
الفجــر ،ليبــدأ بالتصدير وهو
اســتخراج املاء ،لري الحيوانات
واملاشية ،ونقل املياه إىل البيوت
مقابل أجرة معينة".
وأضــاف "الثبيتــي" أن
الحيوانــات التي تســتخدم يف
السواني مدربة عىل هذا العمل،
وتميش مسافة معينة داخل أرض
محفورة تســمى املنحاة ،وتقف
عندما تصــل القربة وهي وعاء
مللء املاء إىل قــاع البرئ لتمتلئ،
وهكــذا يُصب املاء مــن القرب
يف اللزاء ،وهــو أداة لجمع املاء
ومن ثــم توزيعه ،ومن األدوات
املستخدمة يف هذه العملية الرشا

كما حث رئيس القسم األستاذ
خالد بــن محمد الهطالني بدوره
عــى تدريــب األرس املنتجة عىل
العديد من الربامــج التي تطوّر
من أدائهــم الصحي واملايل خالل
الفصل الدرايس األول ،وشدد عىل
أهمية مطابقة األسعار يف املدارس
للسوق املحيل.

جانب من المنتجات

 19مليون السواني تجذب زوار مهرجان عنيزة للتمور

رصــدت أمانــة وبلديات
منطقة القصيم ،بمشاركة الجهات
األمنية ،أكثــر من  19مليون مرت
مربع من التعديــات عىل أرايض
حكومية بمناطق متفرقة يف مدن
ومحافظات املنطقة خالل األربعة
أشهر املاضية.
وأوضح املهندس محمد بن
مبارك املجيل أمني منطقة القصيم،
أن أعمال الرقابــة عىل األرايض
تشمل تطبيق اإلجراءات النظامية
بحق املخالفني ،واستكمال أعمال
الرفع املســاحي وأعمال الربط
اإللكرتوني للمواقــع التي تمت
إزالة التعديات عنها ملتابعة عدم
تعرضها لتعديات مستقبالً.
ودعــا "املجــي"
املواطنني برضورة إبالغ الجهات
املختصة يف حــال رصد حاالت
تعــدي عــى أرايض حكومية،
باالتصال عىل الرقم  ،940التخاذ
اإلجراءات القانونية املتبعة ،وإزالة
هذه التعديات.

التي تتماىش مــع الالئحة وأجواء
الصيف الحارة.

يف العمل وحرص عىل الطالبات.

والرسيح واملقاط والضمد.
مــن جهته أوضــح املدير
التنفيذي للجنة التنمية السياحية
بعنيــزة خالد بن عــي العبيد،
أن مثل هــذه الفعاليات تعرف
الناشــئة بطرق الزراعة قديما ً
وخاصة تلــك املتعلقة بالنخيل،
وهذا ما نهدف إليــه بالضبط،
إذ إن دور هــذه املهرجانــات
ليس التعريف والتســويق ملنتج
اقتصــادي هام وهــو التمور
وحســب بل يجب أن يصاحب
ذلك أركان تعريفية تربط املايض
بالحارض ليتعــرف األبناء عىل
الصعوبات التــي وجدها اآلباء
واألجداد أثناء التعامل مع النخلة.

«عمل القصيم» ينفذ حمالت
تفتيشية لـ  1384منشأة

نفــذت الفرق التفتيشــية
بمكاتب العمل التابعة لفرع وزارة
العمل والتنمية االجتماعية بمنطقة
القصيم ،حمالت تفتيشية شملت
أكثر من  1384منشــأة ،وأنذرت
منها أكثر من  105منشــأة ،كان
أبرزها مخالفات لقرارات التوطني
ومخالفــات لقرار منــع العمل
تحت أشعة الشمس ،الذي يحظر
العمالة تحت أشــعة الشمس من
الساعة الـ  12ظهرا ً حتى الساعة
الـ  3مســا ًء خالل الفرتة من 15
يونيو حتى  15ســبتمرب من كل
عام ميالدي.
وأوضح أحمد بن عيل املعارك
مدير العالقــات العامة واإلعالم
بالفرع ,أنــه تم تكثيف الحمالت
التفتيشــية خالل الفرتة املاضية،
إضافة إىل مــا تتلقاه من بالغات،
حيث شــملت جميع محافظات
ومراكــز املنطقة ،وتــم ضبط

مخالفات عــدة وتوجيه اإلنذارات
للعديد من املنشآت.
ومــن جانبه ,أكــد مدير
فرع الــوزارة باملنطقة تركي بن
عبدالرحمــن املانــع عىل حرص
الوزارة عىل تنظيم وضبط سوق
العمــل وتفعيل الــدور الرقابي
بشكل مســتمر يضمن االلتزام
الدائم بأنظمة العمــل ولوائحه،
مشــددا عــى رضورة االهتمام
بســامة العاملــن يف القطاع
الخاص ،والعمل عىل تجنيبهم ما
قد يســبب لهم مخاطر صحية،
وضمــان توفري بيئــة عمل آمنة
لهم وفــق اعتبارات الســامة
والصحــة املهنيــة ،وكذلك رفع
مســتوى كفاءة ووسائل الوقاية
للحد من اإلصابــات واألمراض
املهنية ،إىل جانب حماية العاملني
من الحوادث مما ســينعكس عىل
تحسني وزيادة مستوى اإلنتاج.
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األحمد :عمليات الفرز لجميع المتقدمين والمتقدمات تمت بطريقة آلية ووفقا للمعايير المحددة

عميد القبول والتسجيل يكشف "لصحيفة الجامعة" تفاصيل قبول  15ألفا من
الطلبة المستجدين
حوار :عبدالرحمن الفنيخ

استقبلت الجامعة مع مطلع
العام الدرايس الجديــد  15ألفا
من الطلبة املستجدين يف مختلف
التخصصــات العلميــة والطبية
والرشعية والكليــات املتنوعة يف
كافة محافظات املنطقة ،وانتظم
كل منهــم يف موقعه وعىل مقعده

الدرايس يف يرس وسهولة.
خطوات عدة مر بها الطالب
والطالبــة حتى وصــل ملقعده
الدرايس بالجامعــة ،وجهد كبري
بذلته عمادة القبول والتســجيل
التي أرشفت عىل كافــة املراحل
التي مرت بها عملية قبول الطلبة

س كم عــدد الطلبــة املقبولني
بالجامعة خالل هــذا العام
الدرايس؟

عىل حالة الطلــب ومن ثم اعتماد
الرتشــيح للتخصــص الذي تم
ترشيحه عليه خالل  48ساعة من
ترشيحه وإال يعترب طلبه الغيا ،ويف
حال توفر عدد من املقاعد فيمكن
الرتقية ويتوقــع أن تكون الرتقية
عىل نطاق ضيق نظــرا لقلة عدد
املقاعد الشاغرة.
أما الطالبات فتم قبولهن مبارشة
دفعة واحدة تســهيال إلجراءات
القبــول ومراعــاة لخصوصية
الطالبة يف ضمــان الحصول عىل
مقعــد وقبولها يف املقــر القريب
منها.

ج ســجلت العمادة قبول أكثر
من خمســة عرش ألف طالب
وطالبة لاللتحاق بالجامعة للعام
الجامعــي 1440-1439هـــ
يف مختلــف الكليــات وكافــة
التخصصات ،حيث تــم التقديم
بشكل تقني كامل ،وذلك من خالل
رابط عمادة القبول والتسجيل.
س ما هي أبرز خطوات التسجيل
التي يتبعها املتقدم؟
ج يقــوم املتقــدم أو املتقدمة
بتعبئة بيانات طلب القبول،
والتي من أهمها الســجل املدني
وإدخــال الرغبــات ،أمــا بقية
البيانــات فيتم جلبها من الجهات
ذات العالقة ،علما بــأن التقديم
للجامعة كان متاحــا ً عرب البوابة
اإللكرتونيــة مــن صبــاح يوم
اإلثنني 11/10/1439هـ حتى
الســاعة الثانية عرشة من مساء
يوم السبت 16/10/1439هـ،
وذلك من أجــل إتاحة أطول مدة
ممكنة للطالب والطالبات ملراجعة
وتعديل رغباتهم قبل الرتشيح.
ثم بعد ذلك يســتطيع املتقدم أو
املتقدمــة متابعة طلــب القبول
من خالل املوقــع عن طريق رقم
السجل املدني والرقم الرسي الذي
وضعه حني تعبئة الطلب ،كما تم
إرشــاد املتقدمني واملتقدمات إىل
روابط مهمــة تتضمن فلما مرئيا
ونرشة عن آلية القبول يف الجامعة
وأهم الــروط ،وكذلــك رابطا
بالتخصصات املتاحة يف الجامعة،
ورابطــا يتضمن تحديــد املكان
الفعيل للدراسة عرب استخدام نظام
تحديد املواقع اإللكرتوني (.)GBS
كما تــم التنبيه عــى املتقدم أو
املتقدمة بأنه يتحمل كافة التبعات
النظامية يف حــال عدم مراجعته
للموقع باســتمرار ألجل التعرف

املستجدين.
الدكتور فهد بن ســليمان
األحمــد عميــد عمــادة القبول
والتسجيل يكشــف يف حواره مع
"صحيفــة الجامعة" آلية رسيان
القبول لطلبــة الجامعة إلكرتونيا
عرب موقع الجامعة وتفاصيلها:

عمادة القبول والتسجيل أتاحت عبر
موقعها:
فلما مرئيا ..ونشرة عن آلية وشروط القبول..
والتخصصات المتاحة ..وخدمة تحديد المكان
الفعلي للدراسة عبر ()GBS

س كيف جــرت عملية املفاضلة
بني املتقدمني؟
ج عمليــات الفــرز لجميــع
املتقدمني واملتقدمات للقبول
يف الجامعة تمت آليا وفق معيارين
املعيار األول :النسبة املوزونة ويتم
احتسابها كالتايل:
(املعدل يف الشــهادة الثانوية ×
( + )0,30درجة اختبار القدرات
العامة × ( + )0,30درجة االختبار
التحصييل × .)0,40
وهي رشط لقبول جميع الطالبات
الراغبــات االلتحــاق بالجامعة
وكذلك الطالب الراغبني االلتحاق
بالسنة التحضريية وكلية الزراعة
واألقسام العلمية يف كليات العلوم
واآلداب.
املعيار الثاني :النســبة املكافئة
ويتم احتسابها كالتايل:
(املعدل يف الشــهادة الثانوية ×
( + )0,50درجة اختبار القدرات
العامة ×  )0,50وهي رشط لقبول
بقية الطالب.
ومما استجد يف هذا العام االقتصار
عىل ثالث مقرات للسنة التحضريية
(املقر الرئيس – عنيزة – الرس)،
وتعويم تحديد املســار (صحي-
علمي) بعد املستوى األول حسب
املقرات الثالثة وتعويم التخصيص
بعد إنهاء املســار ضمــن اآللية

صورة أرشيفية لطلبة إحدى الكليات

املتبعة وبطريقة املنافسة املفتوحة
عىل املقاعد املتاحة.

س كيف تمــت عمليــة توزيع
الطالب عىل الكليات؟

وتمت عملية الفرز بشكل آيل وذلك
رغبة يف تحقيق املساواة يف عملية
القبــول وضمانــا لتحقيق مبدأ
العدل الذي أخذتــه العمادة عىل
عاتقها ،كمــا أن العمادة بتوجيه
من معايل مدير الجامعة استقبلت
أي تظلم يــرى صاحبه أن له فيه
حقا ونظرت فيه.

ج من الناحية التفصيلية ألعداد
املقبولني فإن عددهم يف كليات
الجامعة املختلفة بلغ أربعة آالف
وستمائة وأحد عرش طالباً ،وأربعة
آالف وخمسمائة وإحدى وسبعني
طالبــة للفصــل األول ،وألفني
وتسعمائة وثمانية وثالثني طالبا ً

وثالثة آالف وست وثمانني طالبة
للفصل الثاني.
وبذلك يكون مجموع ما تم قبوله
يف كليات الجامعة خمســة عرش
ألفا ومائتني وســتة من الطالب
والطالبات ،حيث تم إيقاف القبول
عىل نظام االنتساب ،طبقا لسياسة
وزارة التعليم ،وكذلك تم إيقاف
القبول عىل تخصصــات التعليم
األسايس ،كما تم يف هذا العام إعادة
القبول يف تخصص الجغرافيا ،وال

تزال العمادة وبالتواصل مع إدارة
الجامعــة وجهــات االختصاص
تســعى جاهدة لتوفــر عدد من
املقاعد الســتيعاب بقية الطالبات
الالتي لم يتم قبولهن.
س هل خصصتــم فريق ملتابعة
املشاكل التي تواجه الطالب؟
ج بذلــت العمــادة قصارى
جهدها يف تذليل العقبات التي
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قد تعرتض املتقدمني واملتقدمات،
وذلك بأن خصصــت فريقا من
ذوي الخربة والكفــاءة توىل الرد
عىل االستفســارات واإلشــكاالت
لدى الطالب ،من خالل حســاب
الجامعة الرســمي يف "تويرت" أو
حساب عمادة القبول والتسجيل،
وكذلك فتحت نافذة إلكرتونية عرب
حساب الطالب الستقبال الطلبات
والشــكاوي والتظلمــات وتولت
الرد عليها بالجملة ،كما خصصت
العمادة بريدا ً إلكرتونيا ُ للتواصل
حول كل مــا يخص العمادة ،هذا
فضالً عن الهواتف والفاكســات
املعلنة بشكل متكرر للجمهور.
س هل تقوم العمــادة بتوعية
الطــاب والطالبــات قبل
التسجيل؟
ج إدراكا من العمــادة إىل أن
جوهر الوعي مــن املهم أن
يتشــكل لدى الشــباب يف أثناء
دراســتهم يف املرحلــة الثانوية
نفذت عمادة القبول والتســجيل
زيارات ميدانيــة لبعض مقار
املراكــز التعليميــة يف املنطقة
بحيث يتــم جمع ثانويات املركز
أو ثانوية محددة ثم بعد ذلك يتم
تعريف الطالب بطبيعة الدراسة
يف املرحلة الجامعية ،وما يميزها

عن التعليم العام ،وكذلك توضيح
آلية القبــول وإجراءاته ،وعملية
اختيار الرغبات أثناء فتح بوابة
القبول ،وتوعية وتوجيه الطالب
يف اختيار التخصص املناســب،
وكذلك الشــأن يف قسم الطالبات
بالعمادة حيث يقوم القسم بنفس
الدور باستقبال عدد من طالبات
املرحلة الثانوية يف املنطقة والتي
غالبا ما تكــون يف مقار بعض
كليات الجامعة.

والطالبات الذين وردت أسماؤهم
يف خطابــات الــوزارة للقبول
الجامعــي 1439-1440هـــ
عىل منحة داخلية ( )170طالبا
وطالبة ،وعدد الطالب والطالبات
الذين قبلوا عىل الفصل  391من
طالب وطالبــات املنحة الداخلية
( )95طالبا وطالبة ،وعدد الطالب
الذين تخرجــوا من وحدة تعليم
اللغة العربية وتم تخصيصهم يف
الكليات ( )24طالبا.

س ماهي آليــة قبولكم لطلبة
املنح؟

رسالة ختام ملن توجهها؟
س

ج يخضع طــاب املنح أيضا
لضوابــط ورشوط أقرهــا
مجلــس الجامعــة ،وقد فتحت
بوابة التقديــم لهم خالل الفرتة
مــن 23/11/1439هـــ إىل
25/11/1439هـــ ،حيث بلغ
عدد الطلبات التي تم استقبالها
عــن طريــق البوابــة للمنحة
الداخليــة فقد بلغ ( )787طلب،
أما عدد التأشريات التي تم رفعها
لطالب املنحة الخارجية فتزيد عن
 450تأشــرة ،وال تزال العمادة
تعمل عىل استكمال قبولهم بعد
اســتخراج أرقام جامعية لهم يف
حال وصولهم.
يف حــن وصــل عــدد الطالب

كما أوجه الشــكر لسعادة وكيل
الجامعــة للشــؤون التعليمية
األســتاذ الدكتــور محمد بن
عبداللــه املحيميد عىل وقوفه مع
العمادة وكافة الــوكالء الكرام،

أوجه رسالة شــكر إلدارة
ج الجامعة لبذلهــا وعطائها
ومســاندتها لعمادة القبول
والتســجيل للقيام بمهامها عىل
أتم وجــه وعىل رأســها معايل
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود ،مدير الجامعة والذي
كان متابعــا أوال بــأول لعملية
القبول ولم يدخر جهدا يف تذليل
وتسهيل كل العقبات التي تواجه
العمادة.

األحمد أثناء الحوار

وعمــادة تقنيــة املعلومات عىل
جهدهــم وتفانيهــم يف إنجاح
قبول هذا العام ،وكافة العاملني
يف لجان القبــول ويف مقدمتهم
وكالء العمادة الدكتور عادل بن
عبدالله السعوي ،وكيل العمادة
لشؤون املنح الدراسية ،والدكتور
عبدالرحمن بــن عبدالعزيز أبو
الحاج وكيل العمادة لشــؤون
التســجيل ،ورئيس لجنة قبول
الطالب األســتاذ فهد الخريف

ورئيس لجنة قبــول الطالبات
األســتاذ أحمد الهذلول وأعضاء
الفريق التقني والفني يف العمادة
األســتاذ صالــح التويجــري
واألستاذ محمد السيف ،وسعادة
األســتاذ محمد املنسلح رئيس
قسم املنح.
وكذلك القســم النسائي يف لجنة
القبول برئاســة األستاذة إيمان
بنت عبداللــه العايدي ،وجميع
أعضاء اللجان العاملة يف القبول

عىل الجهد الكبري الذي بذلوه وال
يزالون عىل صربهــم وتحملهم
املشــقة والتعب الذي الزمهم؛
واعــدا ً باســتمرار العمل عىل
تطوير وتيســر عملية القبول
لألعوام القادمة وفقا ً للمعطيات
التي تنتــج عن مراجعة وتحليل
قبول هذا العام؛ ونسأل املوىل عز
وجل أن يوفــق الجميع ملا يحبه
ويرضاه.

تحت رعاية
صاحب السمو الملىك 
اال مرى الدكتور


فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
تحتفل الجامعة باليوم الوطىى ٨٨
اﻹﺛ ــﻨﻴــﻦ  14ﻣـ ـ ــﺤﺮم 1440ﻫـ
اﻟﻤﻮاﻓﻖ  24ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018م
اﻟﺒﻬﻮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ  -اﻟﻤﻠﻴﺪاء
اﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
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وحدة خدمة المستفيدين بالجامعة ترشد الطالب المستجدين

سعادة وكيل الجامعة خالل افتتاح "كافيه بيني" بالبهو الرئيس

الطلبة المستجدين يستفيدون من اللوحات اإلرشادية الموزعة بممرات الجامعة

ورشة السيارات الخاصة بإدارة الحركة والنقل بالجامعة

أحد منسوبي حملة قوافل طب االسنان بمركز الفوارة يشرح ألحد الزوار الطريقة
الصحيحة لتفريش االسنان

أحد مشرفي النادي الصيفي يحتفل مع فريقه بالفوز

إعالن
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جامعة القصيم ممثلة بكلية الرىبية تقيم المؤتمر الدوىل 
االول


ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ أداء ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻲﻓ ﺿﻮء اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ

أهداف المؤتمر

يسعى المؤتمر إىل تحقيق 
االهداف التالية:
تعميق دور الجامعة  ىڡ تحقيق رؤية  ٢٠٣٠من خالل تطوير وتقويم
عضو هيئة التدريس بها.

تعرف التوجهات الوطنية والدولية ىڡ تقويم عضو هيئة التدريس.
االستفادة من تجارب بعض الجامعات الرائدة ذات التقييم المرتفع
عالميا  ىڡ تقويم عضو هيئة التدريس.
معايرى الداء عضو هيئة التدريس بالجامعة.
بناء 


المتمرىة لتقويم أعضاء هيئة التدريس ىڡ الجامعات
تعرف الممارسات

السعودية .
¨
الىى تعتمدها الجامعة لتقويم أداء عضو
تحديد المقاييس والمؤرسات 
هيئة التدريس فيها.
¨نرس ثقافة التقويم كمدخل ®الصالح التعليم.
تصميم إطار لتقويم عضو هيئة التدريس  ىڡ الجامعة.
االستفادة من مقرىحات وخطط ¨
معايرى تقييم عضو
استرسافية لتفعيل 
هيئة التدريس.

بيان أهمية تقويم أداء عضو هيئة التدريس ىڡ الجامعة طبقاً للمهام
المنوطة به.

 ١٦-١٤ﺟﻤﺎدى اﻷول ١٤٤٠هـ
 ٢٢-٢٠ﯾــﻨـــﺎﯾـــــﺮ ٢٠١٩م

ﻛـﻠـﻴــــﺔ ﺍﻟـﺘــﺮﺑـﻴــــﺔ

اﳌﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
اﳌﻠﯿﺪاء

College of education

محاور المؤتمر

المحور 
االول
تقويم الممارسات التدريسية لعضو هيئة التدريس.
المحور الثاىى

المهىى والمشاركة المجتمعية لعضو هيئة
تقويم النمو

التدريس.
المحور الثالث

تقويم عضو هيئة التدريس وعالقته ىڡ االبتكار ،واالبداع.
المحور الرابع

التوجهات الوطنية والدولية ىڡ تقويم عضو هيئة
التدريسية.
المحور الخامس

معايرى االعتماد
تقويم عضو هيئة التدريس ىڡ ضوء 

والرىامجي.
االكاديمي
المؤسىس Á
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بمشاركة  45طالب وطالبة

 246مستفيد ومستفيدة من الحملة الـ  21لقوافل
طب األسنان بمركز الفوارة
نظمــت كلية طب األســنان
بالجامعة خالل اإلجازة الصيفية
فعاليات الــدورة الـ 21للمبادرة
التوعويــة والعالجيــة ،حيث تم
تســيري "قوافل طب األســنان"،
إىل مركز الفــوارة ملدة ثالثة أيام،
برعاية صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود
بن عبدالعزيز أمري منطقة القصيم،
وبتوجيهات معايل مدير الجامعة
األســتاذ الدكتــور عبدالرحمن
بن حمــد الداود ،واســتفاد منها
 116مريض مــن الرجال و130
مريضة من قسم النساء ،بإجمايل
 246مريض ومريضة خالل أيام
القافلة.
وأكد الدكتور ظافر األسمري
عميد الكلية ،أن القافلة هدفت إىل
الوصول ألهايل كافة مراكز وقرى
املنطقة خاصة النائية منها ،وذلك
لتقديم جميع خدمات طب األسنان،
من الحشــوات ،وعالج األعصاب،
والتدخل الجراحــي ،وغريها من
العالجات املتطورة ،مشــرًا إىل أن
هذه الدورة تستهدف سكان مركز
الفــوارة واملراكز املجاورة ،وتقدم
خدمات عالجية لطالبي الخدمة من
الرجال والنســاء واألطفال ،فضالً
عن املــواد التوعويــة والتثقيفية
حول سالمة الفم واألسنان وطرق
املحافظــة عليهــا ،وتطبيق مادة
الفلورايد لصغار السن.
وأضــاف "األســمري" أن
القوافل شــارك فيهــا أكثر من
 45طالب وطالبــة من كلية طب
األسنان بالجامعة تطوعوا لتنفيذ
الحملة ،حيث أســندت لهم الكلية
إدارتها التنفيذيــة ،وذلك لغرس

شؤون وشجون

أ  .د  .فهد بن إبراهيم الضالع

باذخ  ..ويتجدد!

مواطنون يستفيدون من خدمات القافلة

روح القيادة وتحمل املســؤولية
وحب العمل التطوعي يف نفوسهم،
كما يشــاركهم يف تقديم الخدمات
العالجيــة مجموعــة متميزة من
األطباء وأطباء االمتياز املتطوعني،
مما يجعل من هــذه القافلة بابا
للعطاء وما تحملــه الجامعة عىل
عاتقها يف مجــال خدمة املجتمع،
والذي يُعد أحد الركائز األساســية
لجامعــة القصيم بعــد التعليم
والبحث العلمي.
وأوضح "األســمري" أن هذا
الربنامج يتضمن تقديم الخدمات
العالجية التخصصيــة والتوعوية
والتثقيفية ،حيث يتم تسيري القوافل

عىل فرتات متكررة للقرى واملناطق
النائيــة بغرض الوصــول لكافة
املحتاجني ،وذلك وفق خطة مسبقة
وتنسيق تام مع الجهات الحكومية
املختصة ،حيث يشــارك بالقافلة
أطباء متطوعني من خارج الجامعة
يف كافة التخصصات ،وذلك لضمان
تقديم الرعاية املميزة للمستفيدين،
وتسهم يف صناعة شخصية الطبيب
الطالب وصقل موهبتــه وزيادة
خربته من خالل ممارســة العمل
الصحي مع أطباء متخصصني.
ومن جهته أشار رئيس القافلة
الطالب عبدالرحمن املرشــد إىل أن
الكلية أسندت مهام القافلة كاملة

للطالب ،بمــا فيها األعمال اإلدارية
والعالجية والتثقيفية لغرس روح
القيادة وتحمل املســؤولية وحب
العمل التطوعي يف نفوس الطالب.
وأكــد "املرشــد" أن الحملة
شهدت إقباال ً كبريا ً وتفاعالً ملحوظا ً
من األهايل منذ انطالقها يف ساعات
الصبــاح األوىل ،وخاصة أن العمل
مجانــي ويقوم عليــه نخبة من
الطالب والطالبــات ،باإلضافة إىل
تنوع األقســام والخدمــات التي
تقدمها الحملــة يف مركز الفوارة
ومنها :قسم لألطفال ،وقسم لعالج
اللثــة ،والحشــوات ،والجراحة،
للرجال والنساء.

ها هي تنطلق وتنطق من جديد من خالل العطاء والتجديد
مؤسستنا الغراء جامعة القصيم ،وكل حي يذبل بمرور سنينه
وهي تبذل وتزداد حسنا وبهاء وروعة وجماال بمرور األيام ..
لقد أعطى الله تعاىل تلك العقلية البرشية قوة وقدرة
متعددة املواهب والعطاءات ،ثم أمره أن يشعل مصابيح العلم
يف كل مكان ،ويقيم العدل بني بني جنسه يف جميع تعامالته،
ولذلك ستجد الكثري من الخلل اآلدمي خلفه إما جهل أو ظلم ..
وحيث تتفجر العلوم واملعارف من كل منابعها يف جامعتنا
الكريمة لرتقى وترتقي باإلنسان السعودي مع انطالقة هذا العام
الدرايس ففي التطور والتطوير لها بيان ومعان تتسامى برجاالتها
الفضالء من لدن معايل مدير الجامعة حتى ذلك الطالب املستجد،
الذي للتو أخذ مكانه يف مقعد العلم لينهل من ذلك املعني الصايف .
إن الرجال الصادقني الذي يتحسسون حاجات الوطن واملواطن،
ثم يبادرون من أنفسهم عطاء وبذال وتفان وإخالصا ،لهم الرجال
الخلص الحقيقون بالدعاء والثناء وإليهم ينظر الناس يف رصف الطريق
للمستقبل لتنساب عليه أجيال هذا الوطن الكريم ضمن منظومة الدولة
الفتية املتكاملة بقيادة خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني.
واليزال للحديث عن الجامعة وتجديدها يف كل اتجاه صبغة
جديدة تلفت نظر املنتسب إليها ليرشف بهذا االنتساب وتأرس
الناظرين غري املنتسبني بجمالها وروعتها وتحديث أدائها ..
ففي املشاريع بناء يهامس السحاب ويف القبول جماعات من الناس
تخطب ود الجامعة فال تكآد قدرة الجامعة رغم كرمها تتلقف جماعات
الناس الخاطبني ودها لالنضمام إليها ،ويف الصيف منابع لألنشطة من خالل
النادي الصيفي والخدمة املجتمعية من خالل عمادة خدمة املجتمع وحيث
يبلغ القلم نقطة آخر السطر فختام املسك هذا الوعاء الذي يحمل إليكم حرويف
إدارة لإلعالم واالتصال ،حيث صدر قرار معايل مدير الجامعة بتحويل مركز
اإلعالم واالتصال إىل إدارة ،وهي بهذا حقيقة فستجد يف كل لبنة من لبنات
الجامعة عرق ينبض بهؤالء الرجال املخلصني ..ومن تجديد التجديد ..وعاء
الحروف الرائع ..صحيفة الجامعة فانظر كيف صدرت بحروف ناعسة !!
همسة  ..من ال يتقدم يتأخر ..ليس هناك منطقة لالسرتاحة ..
األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

بعد إقامة الدورات الالزمة لهم

العقالء :مشاركة جوالة الجامعة في خدمة ضيوف الرحمن واجب ديني ووطني
شاركت جوالة الجامعة بفرقتني
من الطالب يف خدمة ضيوف الرحمن
باملشاعر املقدســة يف موسم الحج
املايض ،حيث تــم اختيار
الطالب املشاركني بعناية
قبل موســم الحج بفرتة
كافية ،وتــم عقد الدورات
التدريبية الالزمة لهم ،والتي
تســاعدهم عىل خدمة الحجيج
وتقديم يد العــون لهم بكل
يرس وسهولة مع زمالئهم
يف الجامعات األخرى.
ومن جانبه
أوضح الدكتور
عيل العقالء
عميــد
عما د ة

شــؤون الطالب أن فــرق الجوالة
بجامعــة القصيم تشــارك يف هذا
الواجب الديني والوطني بشــكل
ً
الجامعة
منتظم من خالل جوالــة
ومن خالل الفريق الكشفي التطوعي
بمنطقة القصيم ،مشريًا إىل أن مقر
جوالة الجامعة قد تم تجهيزه بشكل
كامل وبما يســاعد الطالب عىل أداء
مهامه عىل الوجه املطلوب  ،هذا وقد
تم توزيع املهام عىل الطالب بشكل
دوري من خالل جدول عمل منتظم.
وأشار "العقالء" إىل أن مشاركة
جوالة الجامعة يف تقديم هذا الواجب
الديني والوطني لضيوف الرحمن
من الحجاج واملعتمرين ،تأتي انطالقا
من حرص الجامعة عىل املساهمة يف
جميع املناسبات التي تقام يف وطننا

الغايل ،وذلك بدعم وتوجيه من معايل
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد
الداود مدير الجامعة ،حيث شاركت
يف خدمة املعتمرين يف شهر رمضان
املبارك ،باإلضافة للمشاركة يف خدمة
حجاج ببيت الحرام.
وتساعد مشاركة شباب الوطن
مــن كل الجامعات واملؤسســات
والهيئات التعليميــة يف تنمية روح
االنتماء والوالء لهذا الوطن املعطاء،
خاصة يف موســم الحج الذي تتجه
فيه أنظار العالم اإلسالمي عامة إىل
اململكة العربية السعودية وقدرتها
وتميزهــا يف إدارة وتنظيــم هذه
األعداد الكبرية من الحجاج القادمني
ألداء مناســك الحج مــن كل بقاع
األرض.

جوالة الجامعة بالمشاعر المقدسة
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النادي الصيفي  ..تجربة جديدة ونجاح ملفت

أولياء األمور يقدمون الشكر للجامعة على إقامة النادي وغرس روح التعاون
واالنضباط في أبنائهم
الدواد يعد بإقامة
النادي كل عام
الستثمار أوقات
الشباب

عمــادة شــؤون الطالب
بالجامعة لــم تكتف بما تقدمه
طيلة العــام الدرايس من جهود
يف ســبيل توفري كافة الخدمات
واملتطلبــات الالزمــة إلزالة
كافة العوائق التــي من املمكن
أن تعــرض طريــق الطالب
والطالبــات ،ولكــن العمادة
واصلــت عطاءهــا يف فــرة
اإلجــازة الصيفية بعد أن اقرتح
منســوبوها فكرة إقامة النادي
الصيفي ،وتولوا تنظيم فعالياته

املتنوعة ،ووســعوا من دائرة
املســتفيدين من خدماته التي
لم تكن مقصــورة عىل طالب
الجامعة ولكنها شــملت طالب
جميع املراحل الدراسية وامتدت
عىل مدى شهر كامل.
معايل األستاذ الدكتور عبد
الرحمن بن حمــد الداود مدير
الجامعة بدوره رعــى الفكرة
وقدم كل الدعم املمكن إلنجاحها،
ووفر جميــع متطلبات النادي
الصيفي ،بــل وأعلن يف كلمته يف
ختام أنشــطة النادي عن عزم
الجامعة عىل إقامته يف كل صيف،
مع تطوير فعالياته وأنشــطته
وتحسينها لتقديم خدمات أفضل
لشباب املنطقة ،من خالل دراسة
جميــع اإليجابيات واملالحظات
التي رصدت مــن قبل الزمالء،

وذلك لتحســن مستوى األداء،
باإلضافــة إىل دراســة افتتاح
فروع لهذا النادي يف محافظات
املنطقة.
ورأى "الــداود" أن
تميز األنشطة والفعاليات التي
قدمها النادي الصيفي بالجامعة
يف عامه األول يدل عىل ما تحظى
بها الجامعة مــن كفاءات وما
تتلقاه من دعم مســتمر يف كل
جانب ومجــال من قبل حكومة
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز وسمو
ويل عهــده صاحــب الســمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان،
وصاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن
سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيم – حفظهم الله –

العقالء :هذا العام
"نواة" لألعوام القادمة
التي ستقوم على
أسس وبرامج مدرسة
الدكتور عــي العقالء عميد
شؤون الطالب واملدير التنفيذي
للنــادي الصيفــي ،يف كلمته
الختاميــة عن النادي ،أشــار
إىل أن عــام 1439هـ هو أول
عام يقام فيــه النادي الصيفي
بجامعــة القصيم ،والذي حمل
يف طياته رســالة قدمت بتميز
يف الفكــرة وإبــداع يف التنفيذ
واإلخــراج ،فجمعت بني املتعة
والفائــدة واملعرفة واالنضباط
والخدمة املجتمعية ،مضيفا بأن

هذا العام مــن النادي هو نواة
لألعوام القادمة التي ســتقوم
عىل أســس وبرامج مدروسة
تقــدم للطالب حســب الفئة
العمرية ،وتهدف إلبراز املواهب
الطالبية يف وقت مبكر للتمكن
من اســتثمارها وتطويرها مع
مرور الوقت.
وجــاءت شــهادة أولياء
األمور يف الكلمــة التي ألقاها
نيابة عنهم "أمــن الزميع" يف
حفل ختام أنشطة النادي ،دليال
عىل نجاح الفكرة وتميزها حيث
قال الزميع" :من نعم الله علينا
يف هذه البالد وجود الحواضن
التعليميــة التــي أوجدتهــا
حكومتنــا الرشــيدة –أعزها
الله– لتحمي شبابنا من الضياع
الفكري واألخالقي ،فكل الشكر

لهذه املنشأة الرائعة املتمثلة يف
جامعــة القصيم عىل إقامة مثل
هذا النادي الصيفي"
وواصل "الزميع" إشادته
بالفعاليــات املتنوعــة التــي
نفذها النــادي قائالً" :برامجه
احتضنــت الشــباب ملــدة 5
أســابيع متواصلة ،وغرســت
فيهــم االنضبــاط والتعاون
واالســتفادة من كافة الربامج
الثقافية والرتفيهية والرياضية
واالجتماعيــة ،مما كان له األثر
الكبري يف شــخصياتهم وتعزيز
قدراتهم وإبراز مواهبهم ،ولعل
من أهم فوائد هذا النادي انتشال
الطــاب من حمــى األجهزة
اإللكرتونية ألن مســاوئها أكثر
من فوائدهــا ملا فيها من ضياع
لألوقات والطاقات".

برامج النادي وأنشطته
شــهدت برامج النادي العديد
من الفعاليات واألنشــطة الثقافية
والربامج التــي تعزز القيم الدينية
واملبادئ الوطنية ،عىل مدى  30يوما
بالصالة الرياضية باملدينة الجامعية
"باملليداء" ،وجــاء يف مقدمة هذه
األنشطة؛ مســابقة القرآن الكريم

التي تم تقسيمها عىل  5فروع هي
؛ "حفظ القرآن كامال ،وحفظ 15
جزء ،وحفظ  5أجزاء ،وحفظ جزء
تبارك ،وحفظ جزء عم" ،باإلضافة
إىل مســابقة حفظ السنة النبوية
املطهرة ،وكذلــك التاريخ الوطني
للمملكةالعربيةالسعودية.

مسابقة من هو هذا الشهيد؟
كما أطلقــت اللجنــة املنظمة
مسابقة وطنية حملت عنوان "من هو
هذا الشهيد؟" ،والتي هدفت للتعريف
بشهداء الوطن ،الذين ضحوا بحياتهم

دفاعا عنــه وعن مقدســاته ،إلحياء
ذكراهم وترحما عليهــم كما يف قوله
تعاىل "وال تحسبن الذين قتلوا يف سبيل
الله أموتا بل أحياء عند ربهم يرزقون".

بطولة "الشهداء" لكرة القدم
وشــملت الفعاليــات بطولة
"الشــهداء" لكرة القــدم لطالب
املرحلة املتوسطة ،بمشاركة  60العب
تم تقسيمهم إىل  6فرق حملت كل
منها اسم شهيد وهم" :عبدالحكيم
املقبل ،وإبراهيم الزنيدي ،وسليمان
القزالن ،ويوســف البديري ،وخالد

الحميدان ،وعبدالله الحوشــاني"،
وقد تم اختيار األسماء وتوزيعها عىل
محافظات منطقــة القصيم ،وذلك
لتعزيز دورهم البطويل لدى الشباب،
إلحياء ذكرى من ضحوا بحياتهم يف
ســبيل الدفاع عن دينهم و مليكهم
ووطنهم.

صورة جماعية عقب ختام الفعاليات

دورة لتعزيز مفهوم المواطنة واألمن الفكري
وأقام النــادي الصيفي دورة
تثقيفية بعنوان "املواطنة وتعزيز
األمــن الفكــري" ،قدمها عضو
هيئة التدريس بالجامعة الدكتور
ســليمان بن محمــد املحيميد,
واستهدفت طالب مرحلة الثانوية

العامة واملرحلة الجامعية املسجلني
يف النادي ،وتحدث فيها عن األمن
الوطنــي ،وحذر مــن خطورة
اإلرهاب وتنظيماته التي تســتحل
الدماء وتستغل شباب الوطن.

ورشة عمل عن "دور الشباب في تحقيق رؤية "2030
كما أقام النادي الصيفي ورشة
عمل تحــت عنوان دور الشــباب يف
تحقيق رؤيــة  ،2030وذلك ضمن
األنشــطة الثقافية بهــدف تعريف
الشــباب بدورهم املســتقبيل نحو

تطلعات حكومة اململكة الرشــيدة –
حفظها الله – والتي تســعى جاهدة
لتحقيق التقدم يف شتى املجاالت ،لتكون
اململكة العربية السعودية يف الصدارة
عىل املستوى اإلقليمي والعاملي.

إحدى مباريات بطولة الشهداء

جانب من إحدى الدورات
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تأتي مفردة "االســتثمار"،
كأعىل الكلمات التي يبحث عنها
املهتمني يف هذا املجال عىل محرك
البحث العاملي جوجل ،وخصوصا ً
ســيدات ورجال األعمال ،وكذلك
الباحثــن عن تعزيــز رؤوس
أموالهم يف تشــغيلها محليا ً بما
يعود عليهم بالفائدة املادية ،مع
تقديم الخدمــات املتكاملة من
أجل كسب الثِّقة من العُ نرص املهم
"املستهلك" ،ويُع َّرف االستثمار
( )Investmentبأنه عبارة عن
رأس املال املســتخدم يف إنتاج أو
توفري الخدمات أو السلع.
وشــدَّني ما رأيته يف جامعة
القصيم من تفعيل لهذا الجانب،
وبدأت يف استقطاب املستثمرين
يف بيئة الجامعة حيث تحتوي عىل
تنوع
كم كبري من املستهلكني يف
ٍ
كبري ما بني منســوبني وطالبات
وطالب ،بمعنى َّ
أن املستثمر يُقدم
خدماته لعددٍ يتجاوز خمســن
ألفا ً يف املدينــة الجامعية وكذلك
الكليات التي قاربت عىل األربعني
يف مدينة بريدة واملحافظات.
ً
حقيقــة ..بــادرت جامعة
القصيــم وســبقت مثيالتها يف
اململكة يف استباق األحداث والقيام

بدورها املنوط بها ،حيث عقدت
ندوة بعنوان (دور االســتثمار يف
تنويع مصادر الدخل بالجامعة)،
وذلــك يف عــام 2017م بكلية
االقتصــاد واإلدارة ،والتــي أ َّكد
فيها معايل مدير الجامعة األستاذ
الدكتور عبــد الرحمن بن حمد
الداود عىل سعي الجامعة لتحقيق
طفرة يف تنويــع مصادر الدخل
الذاتية يف هــذا الوقت بالتحديد
ملســايرة رؤيــة اململكة،2030
مشريا ً إىل َّ
أن الجامعة تمتلك من
املقومات واإلمكانــات البرشية
واملادية والفكرية ماال يتوفر عند
الكثري من الجامعات.
وكيل ثقة بمعايل مدير جامعة
القصيم الذي منذ أن توىل مهامه
يف 2016م ،وهــو يف تفاعل كبري
عىل كافــة األصعدة يف ســعيه
الدؤوب لتحقيق التميز واالرتقاء
ملصــاف الجامعات الســعودية
خصوصا ً وأنَّه املبــدع يف اإلدارة
الرتبويَّة.
حيث شهدت أروقة جامعة
القصيم حِ راكا ً استثماريَّا ً يف بيئة
جاذبة للمستثمرين ،واستقطبت
أسماء ذات شهرة واسعة وسمعة
عريضة مما يُحقــق لها مردودا ً

ماليَّا ً يُع َّزز من تواجدها يف السوق
السعودي وسط املاركات العاملية.
وباتــت جامعــة القصيم
بيئة جاذبة للمستثمرين بمرونة
التَّعامل مع الجميع وذلك بتسليط
الضــوء عليها بني املســتثمرين
وســط مســابقة للفوز بموقع
داخل الجامعة ،والتي أســهمت
يف اســتعراض جميــل ألدوات
االستثمار وبيئتها الجاذبة بالظفر
باملستثمرين الذين وجدوا يف فن
التعامــل وسالســة املفاوضات
إيجابيات دافعة لالســتثمار يف
الجامعة وتحقيقا ً لهدف كبري من
أهداف رؤية السعودية.2030
ُ
وهنــا ..تســاؤول مطروح
من الكثري ومســموع يف أحاديث
املجالــس ،متى تفتــح جامعة
القصيم االســتثمار ألجل خدمة
رشيحــة أكرب من املســتهلكني
عىل مدى ســاعات اليوم والليلة
وخصوصا ً عىل ســور الجامعة
الخارجي ،وذلك لالســتفادة من
موقع الجامعــة عىل طريق امللك
عبدالعزيز الذي يشــهد حركة
مروريَّة كثيفة؟

نسمع باســتمرار عن العمل
التطوعي واملسؤولية االجتماعية,
واألعمال التي تجتمع حول هدف
واحد وهو خدمة الناس بمختلف
رشائحهم وطبقاتهم.
لقد أوصانا املوىل عز وجل يف
كتابه الكريم وصايا عظيمة ،حيث
قال تعاىل( :ومن تطوع خريا ً فإن
الله شــاكر عليــم) ،أي من فعل
املستحبات من الطاعات متطوعا ً
بهــا مخلصا فإن الله شــاك ٌر له
يقبلها منه ويجازيه عليها.
فالتطــوع للنــاس بتقديم
الخدمة إليهم من املستحبات التي
يجازى اإلنسان عليها ،فما أجمل
أن نجعل القــرآن دليالً لنا يف كل
تفاصيل حياتنا.
إن التطوع يف اللغة هو البذل
واملنــح دون مقابل بنفس طيبة
ورحابة صدر ،وهو الســعي إىل

بــذل املجهود الفكــري أو املايل
أو العينــي أو النفــي لفئة من
الناس محتاجة للعون واملساعدة
والخدمة.
وديننا الحنيف دين ال يقوم
عىل الفردية أو األنانية وإنما هو
دين اجتماعي أفراده يشدون من
أزر بعضهم البعــض كالبنيان
املرصــوص ،لذلك فقد حث ديننا
الحنيف عــى العمل خارج نطاق
املنفعة املادية ابتغــاء لوجه الله
تعاىل.
عندما يقوم العمل التطوعي
عىل أهدافــه الصحيحــة فإن
النتائج ســوف تكــون مميزة،
وإنــي أبدأ بنفــي إذ أوصيها
وأويص كل من يقرأ وخصوصا
إخواني الطــاب والطالبات أن
يستثمروا طاقاتهم وأوقاتهم يف
إنجاز عمل تطوعي يعود بالنفع

عىل املجتمع ،فاملجــاالت بحمد
الله واســعة والفرص متنوعة
واملجتمع ينتظــر لذلك بل حتى
الجهات الحكومية واألهلية تسعد
بالتعاون فيمــا يحقق املصلحة
املجتمعية.
وصور التطوع التي تعود
بالنفع عىل فاعلهــا كثرية ،فعىل
سبيل املثال الطالب يف الجامعات
أو املدارس بإمكانهم مســاعدة
زمالئهم الذين يواجهون مشاكل
يف دراستهم ،كصعوبة الفهم يف
بعض املواد ،فمن السنن الحسنة
أن يبادر الطالب املتميز ويتطوع
بالرشح لزمالئــه ويوضح لهم
ما أشــكل عليهم ،أو مشاركتهم
تلخيصه للمادة فإنه ســرى أثر
ذلك يف نفسه أوالً ،وما أجمل أن
يرى أثر دعــوات زمالئه تنهال
عليه كالسيل توفيقا ً وتسديدا.

من امللفــت للنظر يف اآلونة
األخــرة تلك الجهــود الكبرية
املبذولــة لألنشــطة الطالبية
والتعاون بني أقســام ومسؤويل
الكليــات إلنجاح هذا النشــاط
بشــكل جمعــي بــن جميع
املنســوبني والطــاب عىل حد
سواء .ســواء عىل صعيد األندية
الطالبية أو األنشــطة املركزية
التابعة لعمادة شــؤون الطالب
التي ترعى هذه االنشطة بجهود
جبارة ال تخفى عىل أحد.
ومما الشــك فيه أن جميع
األنشــطة الطالبية بأنواعها لها
أهمية ال تقل عن أسلوب التعليم
التقليدي يف تنمية الفكر اإلبداعي

 الذي هو عنــوان هذا املقال -وذلك ألن الــرح الجامعي من
الــروح الرتبويــة التي تقوم
برتبية النشء واكتساب سلوكيات
ســليمة ،ولهذا اهتمت كربيات
الجامعات والكليــات التعليمية
بوضــع الربامــج واألنشــطة
للطالب .وإن من أهداف التفكري
اإلبداعي للطالب املكتســب من
هذه األنشــطة يتلخص يف النظر
إىل األشياء املألوفة نظرة جديدة،
عرصية ،وابتــداع أفكار جديدة،
ومن ثم معالجة القضايا بطريقة
أكثر إبداعا ً ومرونة ومناســبة
للواقع ،وهذا بقطع النظرالجانب
اإليجابي الســيكولوجي  الذي

يكتســبه الطالب من خالل هذه
األنشــطة كزيادة ثقته بنفسه
وبمحيطه الجامعي والتعليمي،
وكذلك زيــادة معــدل اإلنتاج
والتطوير لديه بشــكل ملحوظ
وما إىل هنالك مــن هذا الحديث
يف هــذا الجانب املهــم كما إن
للنشــاط دورا فعــاال يف تفعيل
املنهــج والتعليــم الذاتي وذلك
الرتباطه  نوعا ما بالحياة خارج
الــرح الجامعي ومــن نافلة
القول الحديث عن أهمية األنشطة
الطالبية ودورها يف تنمية اإلبداع
والتطوير وعىل هذا يشكر جميع
القائمــن عىل هذه األنشــطة
وإنجاحها وتطويرها.

كونيات

د .عبدالله المسند

دوران األرض
األرض تدور حول نفسها من الغرب إىل الرشق مرة كل 24
ساعة ،ورسعة الدوران عىل خط االستواء 1667كم يف الساعة وعند
دائرة عرض  45درجة الرسعة 1179كم/سا ،وعند دائرة عرض 60
درجة الرسعة 833كم/سا ،بينما فوق القطب مبارشة تكون الرسعة
صفر كم/سا ،لذا رسعة دوران مكة أرسع من املدينة ،واألخرية
أرسع من القدس وهكذا كلما اتجهنا شماال ً وحتى تدرك هذا تأمل
الرشاش املحوري للري نرى الربج األخري أرسع من الربج األول الذي
ييل املركز! عىل الرغم أن جميع األبراج تكمل دورة كاملة يف وقت
واحد ،ولكن يف رسعات مختلفة! بسبب اختالف املسافة املقطوعة.
جدال ً لو توقفت األرض عن الدوران فجأة؟ فإن الغالف
الجوي سيستمر بالدوران برسعة 1667كم/سا حول األرض
التي توقفت فجأة ،وهذا سيجعل الغالف الجوي يرفع كل
ما عىل األرض من إنسان وحيوان وأشجار ومباني وتربة
وصخور وكل يشء غري ملتصق بالصخور الصلبة ويرفعها
إىل السماء معلقة فيها ،حتى يضعف دوران الغالف تدريجيا ً
ومن ثم يتوقف فتتساقط األشياء مرة أخرى ،هذا والله أعلم.
تأمل لو كان دوران األرض حول نفسها يستغرق 365
يوما ً كطول دورنها حول الشمس؛ ألصبح نصف كوكب
األرض نهارا ً رسمدياً ،إىل أن تقوم الساعة ،والنصف اآلخر ليالً
رسمديا ً إىل أن تقوم الساعة ،ولكن الحكيم الخبري جعل الدوران
حول نفسها أرسع؛ ليتعاقب الليل والنهار خالل  24ساعة،
ولتقوم الحياة اإلنسانية ،والحيوانية ،والنباتية فوق األرض.
أيضا ً لو بقيت األرض تدور حول نفسها برسعة دورانها حول
الشمس؛ لثبت الظل ولم يتحرك قال تعاىل( :ألم تر إىل ربك كيف
مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ،ثم جعلنا الشمس عليه دليال)،
ولوال الغالف الجوي األريض لكان رشوق الشمس علينا فجأة،
فنتحول من ظالم دامس إىل نور ساطع بلمح البرص ،كما يفعل
املصباح إذا فتحته يف غرفة مظلمة ،ومثله عند الغروب نتحول
من نور مشع إىل ظالم حالك فجأة ،هنا سوف يكون اإلنسان
يف ضنك وحرج شديدين فسبحان (الذي خلق فسوى والذي
قدر فهدى)  ..ودوما ً ألجل الوطن نلتقي ،فنستقي ،ثم نرتقي.
أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا
| ALMISNID
| almisnid@yahoo.com
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كاريكاتير

الوطنية

د .نوال الصيخان
وكيلة كلية العلوم واآلداب بعنيزة للشؤون التعليمية

الوطن ..السكينة والسكن
ويف ظــل يوم الوطــن نتفيأ
تحت ظالل أيــك الوطنية النبوية
عىل صاحبهــا أفضل الصالة وأتم
التسليم ،غصونها كخوط بان يلتف
عــى قلوبنا حبــا ،ويكللها بهاء،
ويظللنا أمانا.
يف وطنية الحبيــب صىل الله
عليه الســام مثال يحتذى ولنا أن
نقلب الطرف يف سريته لريجع إلينا
البرص بعلم غزير ،فيوم أُخرج من
مكة قال "والله إنك ألحب البقاع إيل ّ
ولوال أني أخرجت منك ما خرجت"،
خرج حزينا كاســف البال ،لكن
إرشاق حب الوطن لم يغب عن قلبه
فالوطن مكان امليالد وواجب حبه
مهما جار علينا أو ظلمنا أهله.
ويف يــوم العقبة خرج هائما
حزينــا فناده ملــك الجبال" :إن
شــئت أطبقت عليهم األخشبني"،
فلم يفرح لذلك بل اســتيقظ حب
الوطن لديه والتمس الهداية واألمل

كلنا وطن

سامة بن أحمد المالك
مدير وحدة العالقات العامة
واإلعالم بكلية التربية

بذرية صالحة تعمر البالد ،فالوطن
خوف عىل أهله ورغبة يف صالحهم
وصالح ذرياتهم ،ويف قلب الوطن ال
مجال لالنتقام والتشفي.
وحــن هاجر صىل الله عليه
وسلم إىل املدينة واستوطنها ذابت
الفوارق وأحس باألنس فيها وسكنه
حب املدينــة ،فدعا لها وألهلها بأن
يبــارك الله يف مدهــم وصاعهم،
ومازالت الربكات والخريات تتنزل
عــى أرض طيبــة ،فالوطنية رد
للجميل ودعــاء بالخري لكل بقعة
سكناها فآوتنا ومشينا يف مناكبها.
مــن أراد أن يرســم صورا
للوطنيــة فليلتمســها بهديــة،
فالوطنيــة رغبة يف البناء ومعاودة
اإلصالح لكل مســاحة فيه سكنتنا
حبا ونسكنها بذال وعطاء..
الوطن مسرية بناء ونرش حب
تســامح مع اآلخر الوطن ســكن
وسكينة.

الحمد لله عــى نعمه الكثرية
والعظيمة التي أنعم علينا بها.
وطننا وجهة العالم اإلسالمي،
ورشفنــا الله بخدمــة الحرمني
الرشيفــن وإنه لــرف عظيم
أن نخدم وفود العالم اإلســامي
يف هذا الوطن ،فكل عام يشــهد
وطني الحبيب وفودا ً من كل حدب
وصوب ألداء فريضة الحج ،التي
تشــهد ململكتنا الحبيبة بتقديم
الغــايل والنفيس لــكل من يزور
البيت الحرام.
تشــاهد الصغري قبل الكبري
يتســارعون لخدمــة ضيــوف
الرحمن ،تشــاهد املواطن يرشد
الضيوف ويقدم لهم املســاعدة..

"فاألمر أصبح يسيرا"
روابي صالح التويجري
ماجستير التربية في تقنيات التعليم

قال رســول الله صىل الله
ً
طريقا
عليه وســلم« :من سلك
يلتمس فيه علمً ا ســهّ ل الله له
ً
طريقا إىل الجنــة» ،أعظم
بــه
به أجرا ،أرفع به قــدرا ،وكما
نعلم منذ القــدم ،الحكمة التي
ســمعناها تكرارا ومرارا ،حتى
رســخت يف أذهاننا :العلم نور
والجهل ظالم.
وكم كانت أنفســنا تواقة
قد شــغفها حــب التعلم ونيل
الدرجات العىل من العلم ،ولكن
منذ ذاك الوقت وحتى ســنوات
قليلة كان طريق العلم وعرا ميلء
بالصعوبات محفوفا بالعوائق،
وها هو الزمن يتسارع ويميض
بنــا قدما نحو أســهل الطرق
وأيرسها يف جميع مناحي الحياة
وخــص منها التعليــم ،وكأنه
يحاكي املقولة املشــهورة( :يا
خرب اليوم بفلــوس بكرة يبقى

فشكرا ً يا وطني.
تشــاهد قطاعات األمن تقدم
الخدمــات دون توقــف وتنظم
الوفود دون ملل ،وتقدم الخدمات
للصغري قبل الكبري يســمح رأس
الصغــر ويعطف عــى الكبري،
فشكرا ً لوطني الحبيب.
تعلمنا من آبائنــا وأجدادنا
حب الوطن وأن اإلنسان دون وطن
هو دون هوية وأن نفتديه بكل ما
نملك.
حــب الوطــن ال يحتاج إىل
عبارات أو شــعارات ،حب الوطن
هو الحفــاظ عليه مــن العبث
بممتلكاته أو خيانته أو املساهمة
يف إثارة الفتن من خالل التواصل

بالش).
فمثال كان مــن يريد تعلم
لغة مــا يلزمه البعثــة وعليها
فيلزمه تكاليــف باهظة ،فوق
رسوم الدراسة كالنقل والسكن
وغريها ،أما اليوم فأصبح األمر
أســهل بكثري ،فبمجرد تنزيل
تطبيق يمكنك تعلم لغة وأكثر.
وكذلــك مــن كان يعاني
من قلة توفــر املواصالت فاآلن
يســتطيع تعلم أي علم نظريا
أو تطبيقيــا مع وجــود جهاز
حاســوب وإنرتنت" ،اإلنرتنت
البوابة التي جعلت العالم كقرية
صغرية".
وعن يــوم ويــوم تتطور
األســاليب والطــرق وتزداد
املنصات األكاديمية اإللكرتونية،
فبادر مع الركب وانطلق فاألمر
أصبح يسريا.

االجتماعي فكلنا نعلــم أننا عىل
رأس الدول املستهدفة من أعدائنا
وأن املحافظة عىل وطننا تبدأ من
الداخل دون النظر إىل ما يشــاع
من خارجه ،قصصا ً نشــاهدها يف
قنوات التواصــل االجتماعي عن
وطننا هدفها إثارة الفتن وكل مرة
يسجل أبنائنا وبناتنا حبا لوطني .
يف كل يوم نشاهد "هاشتاق"
ضد وطنــي الحبيــب ،وينقلب
السحر عىل الســاحر بتغريدات
أبناء وبنات وطنــي الحبيب حبا
ووفا ًء لحكومته وشعبه.
فاللهم احفــظ علينا إيماننا
وأمننا من عبث العابثني واجعلنا
يدا ً واحدة ضد أعداء الوطن
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كـلـيـة الـصـيـدلــة
College Of Pharmacy

ً
عاما على نشأتها
بعد مرور 14

«كلية الصيدلة» تواصل رحلة اإلبداع والريادة والتميز على الصعيدين
المحلي والعالمي
عدد الطالب والطالبات

275

عميد الكلية

د .منصور الشريدة

وكيل الكلية للشؤون
التعليمية

د.عبدالمجيد القسومي

د.ياسر المقبل

دكتوراه في زراعة الخاليا
الجذعية

دكتوراه في الممارسة
االكلينيكية واستخدام
األدوية

دكتوراه في الصيدلة
االكلينيكية واقتصاديات
الدواء

مقدمة

الهدف

تُعد كلية الصيدلة بالجامعة
واحدة مــن القطاعات التعليمية
الكــرى التي هيأتهــا الدولة -
رعاها الله  -لتســاهم يف تنمية
املجتمع وتزويده بالكوادر املؤهلة
واملدربة يف قطــاع الصيدلة من
خالل االرتقاء بمستوى العملية
التعليمية ،والبحث العلمي.

تهدف الكلية لتزويد الطلبة
باملفاهيم واملبادئ األساســية يف
مجال علوم الصيدلة ،وتزويدهم
بأسس العمل الجماعي ومهارات
القيــادة والعمــل اإلبداعــي
وأخالقيــات العمــل ،وتحمــل
املسؤولية الشخصية واالجتماعية،
باإلضافــة إىل تزويدهم بمهارات
اســتخدام تقنيــات املعلومات
واملهــارات العدديــة والكمية
والقدرة والكفــاءة يف االتصاالت
الشــفوية واملكتوبة يف مجاالت
علوم الصيدلة.

التأسيس

تم افتتاحها بنا ًء عىل موافقة
املقام السامي بالقرار رقم /595أ
وتاريــخ 8/1/1426هـ ،ومنذ
ذلــك التاريخ والكليــة يف تطور
مســتمر ،حتى أصبحــت كلية
متميزة وطنيا ً يف التعليم واألبحاث
الصيدالنيــة ،وتدعــم التنمية
املستدامة محلياً ،وتعمل عىل توفري
تعليم متطــور ومعتمد لتخريج
صيادلة إكلينيكيني مؤهلني مهنيا ً
وبحثياً ،وتقديم أبحاث تطبيقية
متميزة ورعاية صحية ومهنية من
خالل الرشاكــة املحلية والوطنية
والدولية مع املؤسسات الصحية
والصيدالنية والبحثية.

الرسالة

تسعى كلية الصيدلة لتمكني
الطلبة من التطور فكريا ً ومهنيا ً
ملواجهة التحديات املهنية الحالية
واملســتقبلية بكل ثقــة وكفاءة،
وتدريب الطالب عــى التقنيات
الحديثة ،وكذلــك إجراء البحوث
الصيدالنية واســتخدام نتائجها
لفائــدة املجتمع ،ونــر الوعي
الصحــي يف املجتمــع من خالل
االستخدام األمثل والنتائج املرتتبة
عــى االســتخدام غري الســليم
لألدوية ،وتقديم معلومات طبية
لحياة صحية أفضل.

وكيل الكلية للشؤون
اإلدارية

وكيلة شؤون الطالبات

د.مها الدبيان

دكتوراه في علم األدوية
الجزيئي

عدد الخريجين والخريجات
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أقسام الكلية

إنجازات الكلية في المجال العلمي

• قسم الكيمياء الدوائية والعقاقري.
• قسم الصيدالنيات.
• قسم علم األدوية والسموم.
• قسم ممارسة الصيدلة.

3

إنجازات

برامج الماجستير
• برنامج ماجستري العلوم يف الصيدلة اإلكلينيكية.
• برنامج ماجستري العلوم يف علم األدوية.
• برنامج ماجستري العلوم يف السموم اإلكلينيكية.

• حصلت الكليــة عىل االعتمــاد األكاديمي
الوطني الكامل حتــى عام 2025م ،لربنامج
دكتور صيديل من قبل املركز الوطني للتقويم
واالعتماد االكاديمي ( )NCAAAكأول كلية
صيدلة حكومية عىل مستوى اململكة.

المؤتمرات والملتقيات واألنشطة
 نظمت الكليــة املؤتمر الدويلاألول للصيدلــة اإلكلينيكيــة يف
اململكة العربية الســعودية عام
2015م .
 نظمت الكليــة املؤتمر الدويلللصيدلــة املجتمعيــة يف اململكة
العربية الســعودية تحت عنوان
(خلق ثقافة مبنية عىل القيم ) عام
2018م.
 إقامة ورش عمل وصفة نجاحيف كل فصــل درايس للطــاب
والطالبات الخريجني.
 إقامة امللتقى الصيديل الصناعيبمشاركة الرشكات املتخصصة يف
التصنيع الدوائي .
 -إقامــة دورة االمتيــاز لطالب
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وطالبات االمتياز سنوياً ،وتشمل
العديد من املحــارضات وورش
العمــل التخصصيــة التي تهم
الطــاب والطالبــات يف مرحلة
االمتياز.
 إقامة دورات علمية يف تخصصالصيدلة ملنتسبي مهنة الصيدلة
معتمــدة من الهيئة الســعودية
للتخصصات الصحية.
 إقامــة ورش عمل تخصصيةملنتسبي مهنة الصيدلة.
 تفعيل األيــام الصحية العامليةبحمــات متخصصــة ونرشات
توعوية سنويا ً .
 تفعيــل يوم مهنــة الصيدلةالعاملي بنرشات وحمالت تعريفية

• حصلت الكلية عىل شهادة االعتماد األكاديمي
الدويل من املجلس األمريكي للتعليم الصيديل
 ) )ACPEحتى عــام 2021م ،كثالث كلية
صيدلة باململكة.
• حصلت الكلية عىل درع معايل مدير الجامعة

املايس يف الجودة يف األعوام 1435/1436هـ،
و1437/1438هـ ،عىل مستوى الجامعة.
• حصلت الكلية عىل درع املركز األول يف توثيق
أعمال الجودة الربامجية عىل مستوى الجامعة
يف العام 1437/1438هـ.

إنجازات في المجال االجتماعي
سنوياً.
 إقامــة يوم البحــث الصيديلللطالب والطالبات وأعضاء هيئة
التدريس لجميع كليات الصيدلة
باململكة سنوياً.
 املشاركة الســنوية يف معرضومؤتمــر دبي الــدويل للصيدلة
والتكنولوجيــات (دوفــات)،
من خــال تقديم جنــاح للكلية
ومحــارضات علميــة ،وكذلك
املشــاركة ببحوث علمية للطالب
والطالبات ،وقد فازت تلك البحوث
بجوائز يف مراكز متقدمة عىل مدى
سنوات املشاركة ملدة ثالث سنوات
متتاليــة ،وتم تكريــم الطالب
والطالبــات الفائزيــن من قبل
صاحب السمو امللكي أمري املنطقة
ومعايل مدير الجامعة.

 حصول النادي الطالبي بكليةالصيدلة عىل جائزة املركز األول
يف التميــز الشــبابي بمنطقة
القصيــم تحــت فــرع العمل
الجماعي التطوعي ،واستالم درع
ومكافأة مالية من صاحب السمو
امللكي أمري املنطقة.
 حصول الكلية عىل املركز األوليف األنشــطة الطالبيــة بجامعة
القصيم ألربعة أعوام.

 تكريــم الكلية للمشــاركة يفامللتقى الدعوي بمنطقة القصيم .
 إقامة املحارضات يف (املدارسوالدوائر الحكومية).
 إقامة الحمــات التخصصيةالتثقيفيــة يف ( املــوالت -
املهرجانات املوسمية – الحدائق
العامة ) .
 -إقامة نــدوات يف مجال خدمة

املجتمع من قبــل أعضاء هيئة
التدريس والطــاب والطالبات
يف ( املوالت – املدارس – املرافق
الحكومية ) .
 املشــاركة يف بعــض األعمالاإلنســانية مثل مرشوع تراحم
واليوم العاملــي لإلعاقة ،وكذلك
اســتضافة جمعية أبناء لرعاية
األيتام ومنســوبي دور الرعاية
االجتماعية سنوياً.
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"أبا الخيل" :الهجاء هو أسهل الطرق للترويج لألفكار المتجذرة والخطيرة

الجماعات المتطرفة تعزل أعضائها عن الدولة رغم استفادتها من وظائفها
إن الهتاف لألفكار املتجذرة
والخطرية بطريقة شــعاراتية أو
نقدها بطريقة ساذجة وسطحية،
هو أســهل الطــرق للرتويج لها
وإشــاعتها بني النــاس ،كحال
البعض اليوم مــع فكر اإلخوان،
لم يتصوروا إشــكالية هذا الفكر
األصــويل الخطري الــذي تحمله
هذه الجماعة ،ولم يدركوا أبعاده
ومضامينه الفكرية.
ويظن البعض أنهم بدفاعهم
عن هذا الفكر يدافعون عن اإلسالم
ويحرســون ثغوره ،وساعدهم
عىل هذا طائفــة محدودة املعرفة
تتعامل مع هــذا الفكر بطريقة
ساذجة ومغفلة فتظن أن الهجاء
والردح هو أفضل وسيلة ملقاومة
هذا الفكر ،ولكنه يزيد هذا الفكر
رواجا.
الدكتور خالد بن عبد العزيز
أبــا الخيل عميد كليــة الرشيعة
والدراسات اإلسالمية ،املرشف عىل
وحدة التوعية الفكرية بالجامعة،
يحاول أن يتجنب تلك اإلشكاالت
وينفــذ إىل بيان جوهر هذا الفكر
ورس خطورته وإشكاليته ..لعلنا
بعد ذلك نجد جوابا ً عىل الســؤال
املهم التايل:
ملاذا كانــت جماعة اإلخوان
بهذه الخطورة حتــى أصدرت
الدولة بيانا رســميا وصفتها فيه
بأنها جماعة إرهابية؟!
واصطفت بهذا التصنيف مع
جماعات العنف :داعش والقاعدة!
يقول "أبا الخيل"" :ألننا يف
جامعة تعنى عناية فائقة باملعرفة
والبحث العلمي ،فلن أتحدث عن
التأسيس العقدي الذي قامت عليه
هذه الجماعة فهــو معلوم لدى
الكثري مــن الباحثني ،ولكن لكي
ندرك املعني األصويل الخطري الذي
يقوم عليه فكر هذه الجماعة ،البد
أن نعرف الفكرة األساســية التي
من أجلها قامت هــذه الجماعة
وروجت له.
لقــد قامت هــذه الجماعة
ابتــداء كما يرصح مؤسســها
لتعويض حالة الخالفة العثمانية
التي ســقطت عام  ،1924فتم
تأســيس الجماعة عام ،1928
وقد رصح حســن البنا مؤسس
الجماعة يف "مذكراته" أنه زاره يف
منزله ،حافظ عبد الحميد ،واحمد
املرصي ،وفــؤاد إبراهيم ،وعبد
الرحمن حبيب الله ،وإســماعيل
عز ،وزكي املغربي ،الذين تأثّروا
من محارضاتــه ،وقالوا له" :لقد
سمعنا ووعينا ،وتأثّرنا وال ندري
ما الطريق العملية إىل عزة اإلسالم
وخري املســلمني ،لقد سئمنا هذه
الحياة ،حياة الذلة والقيود.
وأكمل رفقاء "البنا" بحسب

مذكراته" :وها أنت ترى ّ
أن العرب
ّ
واملسلمني يف هذا البلد ال حظ لهم
من منزلة أو كرامة ،وأنهم يعدّون
مرتبــة األجــراء التابعني لهؤالء
األجانب ،وكل الذي نريده اآلن أن
نقدّم لك ما نملك لتربأ من التبعة
بني يديّ الله ،وتكون أنت املسؤول
بني يديه عنا ،كما يجب أن نعمل
جماعة تعاهــد الله مخلصة عىل
أن تحيا لدينه وتموت يف ســبيله،
ال تبغي بذلــك إال وجهه وجديرة
أن تنرص ،وإن قــ ّل عددها وق ّلت
عُ دَّتها".
فوافق البنــا ،وكانت البيعة،
ثــم تــ َّم تأســيس "مدرســة
التهذيب" لحفــظ القرآن ورشح
الســور ،وحفظ ورشح األحاديث
النبوية وآداب اإلســام ،وصارت
املدرسة مقرا ً لإلخوان ،وخ ّرجت
هذه املدرســة الدفعة األوىل من
"اإلخوان" وكان عددهم أكثر من
سبعني".
وهذا التأسيس لهذه الجماعة
جــاء لتعويض غياب وســقوط
الخالفــة كما يرصح مؤسســها
البنا بذلــك ،ونتج عــن هذا أن
حاولت هــذه الجماعة أن تحافظ
دوما ً عىل عــدم انخراط أعضائها
يف الدولة ،رغم استفادتها التامة
من وظائفها ،بل وصلت الكوادر
اإلخوانية يف بعــض الدول ألعىل
املراتب يف السلم الوظيفي لكن مع
ذلك فهي يف حالة عزلة شعورية
واغــراب عن مفهــوم الدولة أو
االنتماء إليها.
ولهذا عملــت الجماعة عىل
إيجــاد وظيفة املرشــد للقيام
بالدور الســيايس واملحافظة عىل
أعضاء الجماعة مــن أن يذوبوا
روحيا ً وشعوريا ً يف الدولة املدنية
املعارصة ،فاتجه خطاب الجماعة
إىل جانبني مهمــن وخطريين يف
نفس الوقت:
أولهــا :الجانــب الرتبوي:
فاتجهت كتب منظــري اإلخوان
إىل صياغة رؤية الشــاب للحياة،
وحددت هدفــه ووظيفته فيها،
من مثــل "العوائق" و"املنطلق"
ملحمد أحمد الراشد ،وكتب أحمد
فايز ،وسعيد حوى ..وغريهم ،هذه
الكتب هي التي كانت تشكل رؤية
الشــاب تجاه الحيــاة ،وتصوغ
تفســراته لكل ظواهرها ،سواء
تجاه املجتمع أو تجــاه الدولة،
حتى تدخلــت يف تصميم نموذج
التدين للشــاب ،من جهة أنماطه
وشكله.
ثانيها :الخطاب الســيايس
األصويل ،وهو ما يعنينا هنا :فقد
كانت الجماعة تكــرس يف وعي
الشباب – إىل درجة التعبئة – بأن
وطنه الحقيقي هو كل هذا العالم،
وال قيمة لهذه الحدود التي تفصل

بني البلــدان؛ ألنها حدود وضعها
االستعمار ،مثال يقول محمد أحمد
الراشد يف "املنطلق"" :حقيقتان
بازغتان تصفان الداعية املســلم
دوما :ال األرض تحده وال العذاب
يرهبه ،إنه يعمل إن هاجر وطرد
ال يعشــق ترابا ً وال يضيق ضمن
حدود أوهمهم االســتعمار أنها
حدودهم ،ويتأخــى مع كل بني
اإلنسان ،وإذا شــنق كان هبوط
الجبــل به علوا ينقلــه إىل منزل
جميل كريم".
ونتيجــة لذلــك اتجهــت
الجماعــة إىل املعارضــة األزلية
للدولة بمعناهــا الحديث ،ألنها
تنايف مفهوم الخالفة ،فتشــكل
أتباعها واملتأثــرون بها يف جميع
البالد العربية عىل هذا النحو!
ولهــذا يمكن القــول بكل
وضوح بأن (االقــراب من فكر
جماع اإلخــوان بأي صورة كانت
يعنــي بالــرورة االبتعاد عن
مفهــوم الدولة) ،وظهر من جراء
ذلك مجموعة مــن املظاهر التي
ال تخطئهــا العــن ،منها مثال:
وجــود حالة مــن القطيعة بني
الشــاب املتأثر تربويــا ً وفكريا ً
بهذه الجماعة وبني الدولة ،ولذلك
صار االقرتاب من الدولة واالنتماء
إليها يف عرف الكثــر من هؤالء
املتأثرين ســببا ً كافيا ً للتوجس
منه ورميه باالتهــام والتصنيف
ومحاول إســقاطه بأي وسيلة،
وربما أحيانا هدر حرمته والطعن
فيه! بل وربما يصل األمر للعنف
والعدوان!
ومــن املظاهر مثــا :عزل
الشــباب عن العلماء الرسميني
الكبار ،بدعــوى أنهم ال يفقهون

أبا الخيل

الواقــع وال يتصــورن األحداث
السياســية وال يعرفون غاياتها،
ومن املظاهــر أيضــاً :صناعة
منطقة فاصلة بني الدولة والشاب
يمكن تســميتها بمنطقة الحياد
الخادع ،وهــذه املنطقة خادعة
وخطرية بشكل كبري ،وصارت يف
الحقيقة عبــارة عن منطقة ظل
يجتمع فيها كل من يحمل موقفا
سلبيا تجاه الدولة ،لكنه ال يجرؤ
عىل الترصيح به.
ونتيجة لذلك فأي شــخص
يراد إســقاطه وتحطيمه يوصف
بأنه مع الدولة! وأي شخص يراد
ترميزه لدى الشباب ،يوصف بأنه
مستقل ،وله موقف من الدولة.
وتســعى الجماعــة فيما
تسعى إليه إىل تشوية مفهوم ويل
األمر وتعطيــل فاعليته  ،فالفكر
اإلخوانــي يحــارب كل خطاب
يكرس هذا املفهوم ويؤســس له،
ولهذا تالحظ غياب هذا املفهوم أو

ضموره يف خطاب بعض الرموز
الدعوية يف الدروس واملحارضات
الدعوية ،والنتيجة الطبيعية لهذا
أن بات بعض الشباب ال يقيم وزنا ً
لهذا املفهــوم العظيم ،وينفر منه
نفورا ً كبريا ً وصار لديه االستعداد
التــام أن يتــأول كل النصوص
الواردة فيه ،بحجة أنها ال تنطبق
عىل هذا الواقع.
ومن املظاهــر كذلك تعبئة
الشباب بحالة من القلق والرتقب
تجــاه الدولة ،فصار الشــاب،
نتيجة المتالء وعيه وعقله بخطاب
تعبوي مكثــف عرب مجموعة من
األدبيات اإلخوانيــة التي تروج
للخالفة ،بات يعيــش حالة من
القطيعــة واالغرتاب مــع الدولة
املدنية ،وحالة ضجر مستمر من
مفردة الوطــن ويف مقابل حالة
من االنتشاء والزهو مع مصطلح
األمة!
والنتيجــة الطبيعية لهذا أن

صار الشــاب يعتقد أن وجوده
الحايل يف كنــف الدولة هو وجود
اســتثنائي ومؤقت وعابر ،بينما
الحالة الدائمة واملنتظرة هي حالة
الخالفة ،فصارت ســمة الرتقب
واالنتظار تكاد أن تكون الســمة
الفكرية السائدة لحال الكثري من
الشــباب ،إنهم يتصورن بيقني
تام أنهــم اآلن يف مرحلة الظالم
الطويل ،وما عليهم سوى الرتقب
واالنتظار حتى يبزغ الفجر!!
وهــذا –برأي الدكتــور أبا
الخيل -هــو رس نجاح جماعات
العنف كداعش والقاعدة وغريها،
بهذا االستقطاب الرهيب للشباب
املســلم ،إذ هي -برأيه -لم تبذل
جهدا ً كبرياً ،وإنما غاية ما فعلت
أنها جــاءت إىل هــذه الطوابري
املتأخونة – شــعرت أو لم تشعر
 وقالــت لهم بالصــوت العايل:نحن الفجر القادم ،فهلموا إلينا!!
فهرعوا إليها زرافات ووحداناً!! ".
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جماهير الكرة السعودية تشكر «ولي العهد» عبر وسم البرازيل واألرجنتين ..
كالسيكو تاريخي يتجدد في
عالمي على تويتر
عــرت جماهــر الرياضة للرياضة معايل املستشــار تركي "بعدد األمنيات وأحالم الشباب ،السعودية الشهر المقبل
الســعودية عن شكرها لويل
العهد صاحب السمو امللكي
األمري محمد بن ســلمان
 حفظــه الله  -بعدتوجيهــه الكريم
ببث الــدوري
ا لســعو د ي
مجانــا عىل
ا لقنــو ا ت
ا لر يا ضيــة
حســب إعالن
رئيــس الهيئة
ا لعا مــة

آل الشيخ .
وكانــت رشكــة ( )stcقد
حصلت عــى حقوق بث الدوري
الســعودي ملدة  10ســنوات،
وأعلنــت عن فرضها رســوما
عىل نقــل الدوري الســعودي
للمحرتفني وفق مرحلة شــهدت
غموض بشأن آلية بث املباريات.
وقد أعرب مشــجعو كرة
القــدم يف اململكة عن شــكرهم
لسمو ويل العهد بتدشني هاشتاق
عىل موقــع التواصل االجتماعي
"تويرت" يحمل وســم #شكراً_
محمد_بن_ســلمان اعتىل الرتند
العاملي ،خــال دقائق من إعالن
"آل الشــيخ" عن توجيهات ويل
العهد بنقــل مباريات الدوري
السعودي مجانا ً عرب القنوات
الرياضية السعودية.
وبعث املغردون عرب
الهاشتاق برسائل الشكر
واالمتنــان لويل العهد،
مؤكدين أن توجيهاته
تعكــس حرصه عىل
املواطن السعودي.
وعلــق وزير
اإلعــام عــواد
صالــح العــواد
عىل القــرار قائال:

خالص الشــكر واالمتنان ملقام
سمو ســيدي ويل العهد ،حفظه
الله ،عىل توجيهه الكريم بتحقيق
رغبــة املجتمــع الريــايض يف
مشاهدة دوري محمد بن سلمان
للمحرتفني مجانًا".

كما رفع االتحاد السعودي
لإلعــام الريايض باســم كل
اإلعالميني الرياضيني الشــكر
والتقديــر لويل العهــد عىل ما
تجده الرياضة يف اململكة من دعم
ورعاية واهتمام.
وكانت رشكــة االتصاالت
الســعودية قــد حصلــت عىل
امتياز البث التلفزيوني للدوري
السعودي ملدة  10مواسم بعقد
قيمته  660مليون ريال ،إذ أعلنت
يف مرات متعددة عن بث مجاني
للمباريات عــر اإلنرتنت ،وهو
ما رفضه رئيــس هيئة الرياضة
تركي آل الشــيخ ،مبينا ً أن ذلك
ال يتوافــق مــع توجيهات ويل
العهد بإتاحة الفرصة للجمهور
السعودي بمشــاهدة املباريات
من دون رســوم ،كــون البث
عن طريق اإلنرتنت يســتوجب
اشرتاكا ً مدفوعاً.

 420طالب بقسم التربية البدنية يتلقون محاضراتهم
العملية بالمنشأة الرياضية الجديدة بالمليداء
العتيبي :المحاضرات
العملية بالجامعة كانت
حلما وتم تحقيقه على
أرض الواقع
انتظــم أكثــر مــن 420
طالب من قســم الرتبية البدنية
وعلــوم الحركة بكلية الرتبية ،يف
املحارضات العملية داخل املنشأة
الرياضية الحديثة بمقر الجامعة
باملليداء ،وذلــك بعد إكمال كافة
االســتعدادات لتجهيز وإعداد ما
تحتويه املنشــأة الرياضية من
صالة رياضية وحمام ســباحة
ومالعب مفتوحة.
ومن جهته أكد الدكتور عبد
العظيــم العتيبي رئيس قســم
الرتبية البدنيــة أن املحارضات
العمليــة بمقر جامعــة القصيم
باملليداء ،كانت حلما وتم تحقيقه
عــى أرض الواقــع بفضل من
الله عز وجل ،ثــم بفضل قيادة
الجامعة التي تسعى إىل احتضان
كافة طالبهــا وتوفــر البيئة

جانب من المحاضرات العملية

األكاديمية العلمية والعملية وفق
أفضل معايري الجــودة العاملية
لتيرس لطالبها سبل العلم والعمل
والتفوق األكاديمي واملهني داخل
جدرانها.
وأشار "العتيبي" إىل الدور
الكبري والداعم مــن عميد الكلية
الدكتور سامي بن فهد السنيدي
واهتمامه الكبري بشــؤون القسم
وتوفــر امليزانيــات الالزمــة

وحرصــه عىل توافــر األدوات
واألجهزة الالزمة لضمان ســر
املقررات العملية وتحقيق أهدافها
املنشودة ،إذ سارات املحارضات
العملية منذ اليوم األول بشــكل
طبيعي ولله الحمد.
وأضــاف "العتيبــي" أن
املحــارضات العملية بالقســم
تهدف إىل إعــداد الطالب إعدادا ً
مهنيا ً ألداء وتدريــس املهارات

الرياضية ،يف الرياضات الفردية
واأللعــاب الجماعيــة املتنوعة،
وكذلك التعرف عىل أسس التهيئة
البدنية وطرق إكســاب اللياقة
البدنية من خالل النشاط البدني
والتعريف بجوهــر الفائدة من
محتــوى النشــاطات الحركية،
وذلك من خالل نخبة من أعضاء
هيئة التدريــس املتخصصني يف
تلك الرياضات واأللعاب الجماعية
املتنوعة .

أعلن معايل املستشــار تركي
آل الشــيخ رئيس الهيئة العامة
للرياضة ،عن اســتضافة اململكة
العربية السعودية لبطولة دولية
رباعية مطلع أكتوبر املقبل
وكشــف "آل الشــيخ" عن
التوقيــع عىل البطولــة الدولية

بمشــاركة منتخبات عاملية وهي
الربازيــل واألرجنتني واملنتخب
السعودي ،باإلضافة إىل منتخب
رابع سيتم اإلعالن عنه الحقاً.
وتتضمن البطولــة املباراة
السوبر "الكالســيكو الالتيني"
الذي يجمع األرجنتني والربازيل.

ﮐﺄس اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوري
اﻟﻔﺮﯾﻖ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮز

ﺗﻌﺎدل

هﺰﯾﻤﺔ

اﻟﻨﻘﺎط

1

اﻟﻬﻼل

2

2

0

0

6

2

اﻟﺸﺒﺎب

2

2

0

0

6

3

اﻟﻨﺼﺮ

2

2

0

0

6

4

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

2

1

1

0

4

5

اﻷهﻠﻲ

2

1

1

0

4

6

اﻻﺗﻔﺎق

2

1

1

0

4

7

اﻟﺘﻌﺎون

2

0

2

0

2

8

اﻟﺤﺰم

2

0

2

0

2

9

اﻟﻔﺘﺢ

2

0

2

0

2

10

اﻟﻮﺣﺪة

2

0

2

0

2

11

اﻟﺒﺎﻃﻦ

2

0

1

1

1

12

اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ

2

0

1

1

1

13

اﻟﺮاﺋﺪ

2

0

1

1

1

14

اﻟﻔﯿﺤﺎء

2

0

0

2

0

15

أﺣﺪ

2

0

0

2

0

16

اﻻﺗﺤﺎد

2

0

0

2

0

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺒﻮع
اﻻﺗﻔﺎق  vsاﻟﺒﺎﻃﻦ
2-3
اﻟﻔﺘﺢ  vsاﻟﻮﺣﺪة
0-0

اﻟﺤﺰم  vsاﻟﺘﻌﺎون
1-1
اﻟﻨﺼﺮ  vsاﻟﻔﯿﺼﻠﻲ
1-2

اﻟﻔﯿﺤﺎء  vsاﻟﺸﺒﺎب
3-1
أﺣــﺪ  vsاﻻهﻠﻲ
2-0

اﻟﺮاﺋﺪ  vsاﻟﻬﻼل
3-1
اﻻﺗﺤﺎد  vsاﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
3-0
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إسناد صالحيات تعليق الدراسة للجنة
مركزية بوزارة التعليم دون غيرها
ســحبت وزارة التعليــم
صالحيــة تعليق الدراســة من
مديــري الجامعــات وإدارات
التعليــم يف كافــة املناطــق
واملحافظات ،وأسندت األمر إىل
اللجنــة املركزية بالوزارة ،التي
يرأسها نائب الوزير ،بالتنسيق
مع إمــارات املناطــق والهيئة
العامة لألرصاد والدفاع املدني.
وقد شــكلت الوزارة هذه

اللجنة من نائــب وزير التعليم
رئيساً ،وعضوي ووكيل الوزارة
للتعليم "بنني" ،ووكيل الوزارة
للتعليم "بنات" ،ووكيل الوزارة
للشؤون املدرسية ،ومدير عام
األمــن والســامة ،ومدير عام
التعليم باملنطقة.
وتقــرر نطــاق تعليــق
الدراســة نتيجــة الظــروف
املناخية للطالب والطالبات دون

كلية االقتصاد واإلدارة تفعل المبادرات
التعليمية الهادفة لتكوين كوادر وطنية مؤهلة

املعلمــن واملعلومات ،باإلضافة
اىل التعليق يف عدد من املدارس
يف منطقــة تعليمية معينة دون
التعليــق يف كافــة املــدارس،
والتأكيــد عىل أوليــاء األمور
بمســؤوليتهم يف اتخاذ القرار
املناســب ملنع أبنائهــم الذين
يعانون مــن صعوبات صحية
من الحضور يف حالة عدم تعليق
الدراسة.

ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻘﺎدم





وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ

ﻣﺪﻳﺮي اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ

إﻣﺎرات اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟرﺻﺎد

ﻧﻄﺎق ﻗﺮار ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺔ

اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ



ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮوف
اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت دون
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت.
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ
ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ“ﺑﻨﻴﻦ“
وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ“ﺑﻨﺎت“
وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮوف
اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟـﻤـﺪارس
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ دون
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪارس.
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أوﻟﻴﺎء اﻣﻮر أن ﻣــﻦ
ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴﺎﺗﻬﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻨﻊ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻴﻖ
اﻟﺪراﺳﺔ.

على مساحة إجمالية  30ألف متر مربع

جانب من إحدى المبادرات التعليمية

أكــد الدكتــور محمد بن
إبراهيــم العضيــب عميد كلية
االقتصــاد واإلدارة ،أن الجامعة
تعمل عــى تفعيــل املبادرات
التعليمية الهادفة لتكوين كوادر
وطنية مؤهلة  -من الجنســن
 وفقا ألحــدث املعايري املهنيةالدوليــة ،وذلــك لتحقيق نقلة
نوعية يف التعليم املايل واإلداري،
ليس فقط عىل مســتوى املنطقة
بــل عــى املســتوى الوطني
والعاملي ،وذلك بتحديث الربامج
والخطط الدراســية بما يحقق
التواؤم واالنسجام مع املخرجات
التعليمية للشهادات املالية املهنية
املرموقة.
وأضــاف "العضيــب" أن
من بني هذه املبــادرات وأهمها

مبادرة مؤسســة مسك الخريية
التي تنفذها بالرشاكة مع رشكة
بلومبريج( ،)Bloombergوالتي
تهــدف لتعزيز جهــود اململكة
العربية الســعودية الرامية إىل
إعداد الــدورات التدريبية املاليّة
القويّة يف الجامعات السعودية،
خاصة بعد أن تم اختيار جامعة
القصيــم ضمــن املرحلة األوىل
للمبادرة ســعيًّا لتحقيق رؤية
اململكة 2030م.
وأشــار "العضيب" إىل أن
الكلية استضافت يف هذا السياق
ورشــة العمــل األوىل الخاصة
باملبادرة بمشــاركة  40عضو
هيئة تدريس من الجنسني ،حيث
ً
عرضــا مبدئيًا ألهداف
تضمنت

وآليــات عمل املبــادرة وكيفية
االســتفادة منها يف إثراء الجانب
التطبيقي للمقررات الدراســية
واالرتقاء بمســتوى اإلسهامات
البحثية ،باإلضافــة إىل عدد من
الربامج التدريبية املفصلة خالل
األشهر القادمة.
وكانت مؤسســة مســك
الخريية ورشكة بلومربج قد أعلنتا
عن هذه املبــادرة عقب اجتماع
صاحب الســمو امللكــي األمري
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ويل العهد مع مؤســس ومدير
رشكة بلومربج التنفيذي ،ضمن
عدة مبادرات تم إطالقها لتطوير
اإلمكانيات الســوقية واملالية يف
اململكة العربية السعودية.

مؤسسة مملوكة للجامعة تتولى إنشاء وتشغيل مدرسة نسائية لتعليم القيادة
يف إطار مســاهمتها يف حل
الكثري من املعوقات التي تواجهها
املرأة يف ســبيل تعلــم القيادة،
تواصل الجامعــة تنفيذ أعمال
اإلنشاءات إلقامة مدرسة لتعليم
القيادة للنســاء داخــل املدينة
الجامعيــة باملليداء ،وذلك ضمن
الخطــة املوضوعــة والتوقيتات
املحددة ،حيث تــم االنتهاء من
التصميم ،وطرح كراسة رشوط
ومواصفات اإلنشــاء ،وتصميم
مياديــن التدريب لتحاكي أفضل
املمارســات العامليــة لتأهيــل
املتدربات عىل القيادة.
حيــث وجه معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بن حمد
الــداود مدير الجامعة بإنشــاء
مؤسســة مملوكة للجامعة تقوم
بإنشاء وتشــغيل وإدارة مدرسة
لتعليم القيادة للنساء ،وذلك عقب

توقيع اتفاقية بني الجامعة وإدارة
مرور اململكة إلنشاء املدرسة.
وتأتي هــذه الخطوة ضمن
مساعي الجامعة لتحقيق الغاية
االسرتاتيجية الرابعة وهي خدمة
القضايا املتعلقة باملرأة واألرسة،
ملــا لها مــن نتائــج اجتماعية
واقتصادية إيجابية ،خاصة وأن
هذه الخدمة ســوف تســاهم يف
تحقيق ســهولة الحركة والتنقل
للمرأة ،لتصــل لعملها أو مكان
تعليمها.
وأكد املرشف العام عىل إنشاء
مدرســة القيادة الدكتور ماجد
العنزي بــأن االتفاقية مع إدارة
املرور نصت عىل إنشــاء املدرسة
وتشــغيلها خالل  6أشهر ،حيث
يجري العمل عىل إنشــاء املبنى
بمســاحة إجمالية  10آالف مرت،
كما تــم االنتهاء مــن تصاميم

مياديــن التدريب التــي تقدر
مســاحتها بحوايل  30ألف مرت
مربع وتحتوي عــى  18مهارة
مرورية.

جوية وجغرافية مختلفة ويعطي
الجهاز تعليماته للراكب بشــكل
تفاعيل ويوضــح للقائد األخطاء
التي ارتكبها.

وأشار "العنزي" إىل أنه سيتم
تزويد املدرســة بأفضل أجهزة
محاكاة القيادة ()simulators
ا ُملخصصة ُملحاكاة تجربة القيادة
املرورية ،إذ سيتم تقديم دروس
املحاكاة باستخدام جهاز يحاكي
قيادة السيارة الحقيقية ،ويتكون
من كافة األجزاء التي يتكون منها
داخل السيارة مثل كريس القيادة،
مقود الســيارة ،لوحة التحكم،
مفتاح التشــغيل ،وحزام األمان
ويحاط الراكب بشاشات تعرض
واقعا ً افرتاضيــا ً تفاعليا ً يحاكي
عددا ً كبريا ً من السيناريوهات التي
قد يتعرض لها السائق بظروف

وأضــاف "العنزي" بأنه تم
اختيــار موقع املدرســة ليكون
داخــل الحــرم الجامعي وذلك
لالســتفادة من الطرق الداخلية
للحرم واســتخدامها يف املستقبل
لتدريب املتدربــات يف بيئة أمنة
كما تعتزم الجامعة اســتقطاب
مدربــات ســياقة معتمدات من
جهات رســمية ملزاولة النشاط
وذلك حرصا ً منها لتقديم أفضل
الخدمات للمتدربات ،حيث تؤكد
الجامعة عــى حرصها يف تطبيق
أفضل املواصفات العاملية ملدارس
القيادة وتقديــم برامج تدريبية
مميزة ومعتمدة.

30
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200

مليون شخص في العالم

ُيعانون من السمنة

يعاني أكثر من  200مليون شخص يف العالم
من مشاكل السمنة أو من الوزن الزائد ،حيث تعترب
السمنة اليوم من أكرب مشاكل العالم الصحية ،فأغلب
الناس ال يحرصون عــى تحقيق نوع من التوازن

بني كمية الغذاء املتناول واملجهود العضيل املبذول،
والسمنة تعترب مقدمة لعدة أعراض وأمراض من
أهمها وأكثرها انتشارا ً مرض السكري من النوع
الثانــي ،وارتفاع ضغط الدم ،وانســداد األوعية

مؤشر كتلة الجسم

أسباب السمنة
 1أسباب وراثية
حيــث إن  80%مــن
األوالد الذيــن يعانون من
السمنة يعاني والديهم ً
ايضا
من الســمنة بينما  50%من
األوالد الذيــن يكــون أحد
الوالدين يعاني من الســمنة
وخاصة األم ســيعانون هم
أيضــا منها ،كذلــك تتحكم
الوراثــة بالخاليــا الدهنية

وعددها يف الجسم ،وتتكون
هذه الخاليا يف مراحل النمو
لدى اإلنســان ،أي يف جيل
الطفولة املبكــرة واملراهقة،
وعندما يزداد وزن اإلنسان
فإن الخاليا الدهنية تتوسع
وتخــزن يف داخلهــا الدهن
وكذلك فان عددها يزداد.

 2عادات تغذية غير سليمة
من األســباب األساسية
لزيادة الــوزن باإلضافة إىل
ً
ســابقا ،هو التغذية
ما ذكر
غري السليمة ،وأسلوب الحياة

الذي يتميــز به هذا القرن إذ
أننا نستهلك األطعمة الغنية
بالدهنيــات ،والتي تؤدي إىل
زيادة الوزن.

 3قلة ممارسة الرياضة البدنية
عدم ممارســة التمارين
الرياضية وكذلك االعتماد عىل
الوســائل الحديثة العرصية
وكثــرة الجلوس أمام أجهزة
الكمبيوتر فإننا ال نســتهلك

الطاقــة التــي ندخلها إىل
أجســامنا ،فيقوم الجســم
بتخزينها عىل شكل دهنيات
يف النسيج الدهني مما يؤدي
إىل زيادة يف وزن الجسم.

 4الضغط النفسي واالكتئاب
قــد يدفع اإلنســان إىل
زيادة تنــاول األطعمة ويف
نفس الوقت قد يؤدي إىل خلل
يف عمليات األيض واالستفادة

لو

الدموية وأمراض القلب وغريها من األمراض ،كما
أن الســمنة قد تؤدي إىل امليل إىل الخمول والكسل
وبالدة الذهن وافتقار الحيوية مع صعوبة الحركة
وتعذرها أحيانا.

من الغذاء مما يزيد من كمية
الدهون املخزنــة وزيادة يف
وزن الجسم.

مشاكل السمنة تبدأ عندما يكون الوزن
زائدا بـ  20%تقريبا عــن الوزن املالئم،
يشعر اإلنســان بعدم االرتياح ،والثقل ويف
بعض األحيان ال يســتطيع القيام بأعمال
بسيطة جدا ،وربما شعر اإلنسان وخاصة
النســاء باالكتئاب بســبب منظره ووزنه
الزائد ،ولكن ما هو الوزن املالئم؟
يجب معرفة ما يسمى بمؤرش كتلة الجسم،
وهو مقياس للعالقــة بني الوزن والطول،
ومن السهل جدا حساب مؤرش كتلة الجسم،
حيث يتم أوال قياس الوزن والطول وحساب
كتلة الجسم من خالل املعادلة التالية:
* مؤرش كتلة الجسم = الوزن بالكيلوغرام
 /مربع الطول باملرت ،علمًا بأن مؤرش كتلة
الجسم املثايل يكون محصورا بني  18.5و
.25
* إذا كان مــؤرش كتلة الجســم أقل من
 18.5فــإن ذلك يعني أن الــوزن أقل مما
يجب ،وعليك مراجعة الطبيب ملعالجة هذا
املوضوع.
* إذا كان مؤرش كتلة الجســم يرتاوح بني
 18.5و  24.9فإن النتيجة هنا تعترب مثالية.
* إذا كان مؤرش كتلة الجسم بني 25-29.9
فإن النتيجة هنا تعني أن لديك وزنا ً زائداً،
وعليك أن تتخذ خطــوات للحد من الوزن
الزائد.
* إذا كان مؤرش كتلة الجســم من 30-40
فإن هذا يعني أنك تعاني من السمنة ،ويجب
أن تتخذ خطوات لخفض الوزن الزائد.
* إذا كان مؤرش كتلة الجســم  40أو أكثر
فإن هــذه النتيجة تعنــي البدانة املفرطة
وزيادة وزن خطــرة ،وإذا كانت النتيجة
عالية بهذا الشــكل ،فإنك بحاجة ماســة
ملراجعة طبيب متخصــص للتخفيض من
وزنك الزائد وربما التدخل الجراحي.

أصبت
بالسمنة

يجــب أن تتحيل بــاإلرادة
لالبتعاد عن املغريات من الطعام
والقيــام بحميــة غذائية تحت
إرشاف طبيــب متخصص مع
أداء التمارين الرياضية املتدرجة
واملالئمة لوزن جسمك حتى ينعم
عليك الله بالعافية وتسرتد وزنك
املثايل ومعه شخصيتك الطبيعية.

ويف بعض االحيان قد يلجأ
اإلنســان إيل التدخل الجراحي
للتخلص من الــوزن الزائد مثل
عمليات تكميم املعــدة أو عمل
بالون باملعدة إلكسابك الشعور
بالشــبع ،وكذلك عمليات شفط
الدهون من بعض مناطق الجسم.
ويف النهاية فإن تقليل تناول

املواد الدهنية والسكرية أو عدم
تناولهــا ،والرياضــة املنتظمة
الدورية املتزايــدة ،وقوة اإلرادة
والنية الصادقة ،وعدم التساهل
بأكلة أو نســيان تمرين ،يعترب
منهج حياة دائــم يفيد من أراد
تخفيف الــوزن أو لكل من أراد
الحياة بصحة وعافية.

تعد الســمنة املركزية مصطلحا ً لوصف ما يحدث
عندما يتــم تخزين الدهون بشــكل مفرط يف منطقة
البطن واملعدة.
والسمنة املركزية هي األكثر ارتباطا ً بأمراض القلب
واألوعية الدموية من مؤرش كتلة الجســم املرتفع ،وهذا
يعني أن الوزن الزائد ،أو مؤرش كتلة الجســم املرتفع،
يدل عىل وجود خطر عــى صحتك ،وكذلك حني توجد
رواسب الدهون يف الجسم ،وخصوصا حول املعدة.
لذا فإن كان لديك مؤرش كتلة جسم مرتفع وسمنة
مركزية فإن وزنك الزائد ســيعرضك ملخاطر صحية
أكرب ،ويمكن قياس السمنة املركزية ببساطة عن طريق قياس محيط الخرص أو عن طريق
قياس نسبة الخرص إىل الفخذ ،ومحيط الخرص املثايل هو أقل من  90سم عند الرجال وأقل
من  80سم عند النســاء ،وإذا كان محيط الخرص مرتفعا ً جدا  -أكثر من  102سم عند
الرجال وأكثر من  90سم عند النساء – فهذا يعني أنك معرض لإلصابة بمرض السكري
بمعدل  5مرات أكثر من شخص آخر لديه محيط خرص أصغر.

ما هي
السمنة
المركزية؟

ماذا عليك فعله لتتجنب السمنة ؟
كما تعرف فإن الوقاية خري من العالج
 ،لذا يجب عليــك أن تلتزم بما ييل لتجنب
إصابتك بالسمنة:
 تجنــب املأكوالت ذات الســعراتالحرارية العالية مثل الدهون والسكريات
والشوكوالتة واملرشوبات الغازية.
 االهتمــام بتنــاول الربوتينــاتواأللياف والفيتامينات والعنارص الغذائية
الرضورية واملاء.
 -االبتعاد عن العادات الغذائية السيئة

مثل تناول الطعام بكثرة ليال قبل النوم مع
إهمال وجبة الفطور الصباحية ،واإلكثار
من الحلويات.
 ممارسة الرياضة من أهم العوامللتخفيف الوزن ،ويجب أن تكون متوازنة
أي لكل أعضاء الجســم ومنتظمة أي مرة
يوميًا ،أو عىل األقل يومً ا بعد يوم ،وأن يبدأ
اإلنســان بيشء قليل مثل امليش ملدة نصف
ساعة يوميًا.
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مليون مشاهدة لـ«شعائر الحج» في
وسائل اإلعالم العالمية

أكد املتحدث الرســمي باسم
وزارة اإلعالم مديــر عام مركز
التواصــل الحكومــي والدويل
الدكتور عبدالله املغلوث بمناسبة
صدور التقرير النهائي إلنجازات
الخطــة اإلعالمية ملوســم حج
1439هـــ ،أن الدعــم الكبــر
الالمحدود من قبل وزير اإلعالم
الدكتور عواد العــواد كان وراء
النقلــة النوعية التي شــهدتها
الخطة اإلعالمية ملوسم الحج ،وما
نتج عنها من صدى عاملي واسع،
تجســد يف عدد مــن اإلنجازات
الدولية واملبادرات املهمة.

 6234مادة وصلت إلى
 107دول حول العالم
بـ 42لغة مختلفة

وكشــف املتحدث الرسمي
أن الخطــة اإلعالميــة لحج هذا
العام حققت أرقاما قياســية غري
مسبوقة ،من أبرزها وصول عدد
مشاهدات مواد تغطيات الحج يف
وسائل اإلعالم العاملية إىل أكثر من
 514مليون مشاهدة ،لعدد 6234
مادة ،بعــدد  42لغة ،وصلت إىل
 107دول حول العالم.
كما بلغ عدد وسائل اإلعالم
الســعودية والعربيــة التــي
استفادت من الخدمات اإلعالمية
التــي قدمتهــا وزارة اإلعالم
خالل موسم الحج  500صحيفة
الكرتونية ،و 11صحيفة ورقية،
و 17جهــة إعالمية ،و 5وكاالت
أنباء.

وذكــر "املغلوث" أن اململكة
اســتضافت خالل حج هذا العام
نحو  818إعالميا دوليا من أكثر
من  100دولة ،شــاركوا بجهود
متميزة يف تغطيــة أعمال الحج،
وإبرازها بما يتناســب مع مكانة
الشعرية العظيمة ،كما أسهموا يف
نقل الجهــود الجليلة التي تبذلها
اململكة يف خدمة ضيوف الرحمن
إىل العالــم ،مضيفــا أن وزارة
اإلعــام اســتضافت أيضا أكثر
من  250مــن املؤثرين العامليني،
بينهم فنانون ومفكرون وكتاب
وباحثون دوليون ،أســهموا يف
نقل الصــورة الحقيقية للمملكة
وجهودهــا يف خدمــة الحرمني
الرشيفني وضيوف الرحمن.

«كريستيانا بيكر» تحقق
أكثر من  8ماليين
مشاهدة

وأشــار يف هــذا الصدد إىل
اللقاء التلفزيوني الذي أجري مع
املذيعة األملانية "كريستيانا بيكر"
والتي استضافتها وزارة اإلعالم،
وحقق أكثر من  8ماليني مشاهدة
عىل وسائل التواصل االجتماعي.
وقال املتحدث الرسمي باسم
وزارة اإلعالم ،إن عدد املشاهدات
للمــواد اإلعالمية التــي تم بثها
عىل حســابات مركــز التواصل
الحكومــي والــدويل باللغــات
العربية واإلنجليزية والفرنســية
واألملانية بلــغ نحو  30.5مليون
مشاهدة.

وأضاف أن عدد املشــاهدات
عىل حســابات مركــز التواصل
الحكومي بلــغ  17.657مليونا،
كما شهد أكثر من مليون تفاعل،
وبلغ عدد مشــاهدة املواد املرئية
نحو  4.857ماليني ،كما بلغ عدد
املتابعــن  19026متابعا ،وبلغ
عدد املواد املنشــورة  141مادة،
من بينهــا  51مقطع فيديو و20
أنفوجرافيك.
وأكد أن عدد املشاهدات عىل
حســابات مركز التواصل الدويل
بلغ نحو  12.784مليونا ،شهدت
 204220تفاعــا ،وبلــغ عدد
مشاهدات املواد املرئية ()2.303
مليون مشــاهدة ،وعدد املتابعني
 7431متابعا ،كما بلغ عدد املواد
املنشــورة  395مادة ،منها 43
مقطع فيديو و 22أنفوجرافيك،
مشــرا إىل أن املركز اســتطاع
تنســيق لقاءات عدة مع وسائل
اإلعــام العاملية لــكل من وزير
الحج ووزير النقــل واإلعالمية
كريســتيانا بيكر والفنان فؤاد
خان.

المغلوث 19 :قناة
رقمية جديدة نشرت
 1500مادة إعالمية

وأوضــح "املغلــوث" أن
وزارة اإلعــام أطلقت مع بدء
االســتعدادات ألعمال حج هذا
العام  19قناة رقمية ،استطاعت
نرش  1500مادة إعالمية ،حققت
نحو  89مليون مشــاهدة ،وزاد

عدد متابعيها عن  92000متابع،
وبلغ عدد الجهات املستفيدة من
منتجاتها اإلعالمية  158جهة.
وأســهم املركــز اإلعالمي
املوحــد للحــج الــذي أقامته
وزارة اإلعــام يف منطقة مكة
املكرمة بإبــراز جهود  71جهة
حكومية ،من خــال نرش أكثر
من  400مــادة إعالمية ،و81
لقاء تلفزيونيــا ،كما تلقى أكثر
من  1000مكاملة وإيميل ،وقدم
خدماته ألكثر من  818صحفيا
دوليا و 168صحفيا سعوديا.
وأشــار إىل أن بوابة الحج
االلكرتونيــة نــرت أكثر من
 1635مــادة إعالمية ،تنوعت
مــا بــن األخبــار والصور
واألنفوجرافيــك والقصــص
اإلنســانية واملعالــم واألرقام
ومقاطع الفيديو ،وزارها أكثر
 1.3مليون ،وســجل بها 220
صحفيا ،كمــا تلقت  810مواد
إعالمية مــن نحــو  63جهة
حكومية مشاركة.
وقــال املتحدث الرســمي
باسم وزارة اإلعالم إن من أبرز
املبــادرات الدولية التي حققتها
الخطة اإلعالمية ملوسم حج هذا
العام ،قيــام املوقع اإللكرتوني
"االندبندنــت"
لصحيفــة
الربيطانية واسعة االنتشار ،ببث
فيديو كامل عــن أعمال الحج،
أنتجه مركــز التواصل الدويل
التابع لــوزارة اإلعالم ،وحقق
أكثر من  800ألف مشاهدة.

الحجاج بيوم عرفة

مذكرة تفاهم بين هيئة اإلعالم المرئي والمسموع و«آيفلكس» لتطوير اإلنتاج السعودي
وقعت هيئــة اإلعالم املرئي
واملسموع باململكة مذكرة تفاهم
مع رشكة آيفلكس الرشق األوسط
وشمال إفريقيا " ،"iflixلتعزيز
اإلنتاج اإلعالمي الســعودي من
خالل التعاون مع صناع املحتوى
املرئــي واملســموع ،حيث وقع
املذكرة عن الهيئة جاسم هارون
الهارون مدير عام تطوير قطاع
اإلعالم ،والسيد مارك أالن برت
مدير العمليات برشكة آيفلكس.

"مجمع المواهب"
مشروع سيتم اإلعالن
ً
قريبا
عن تفاصيله
وأوضحــت الهيئة يف بيان
صحفي لهــا أن هــذا التعاون
يأتي انطالقا ً من سعيها لتطوير
املواهــب الســعودية من خالل

مساعدة الرشكة يف إيجاد املواهب
من املنتجني واملخرجني واملمثلني
وال ُكتّاب واملبدعني أو الناشطني
يف صناعــة وإنتــاج املحتــوى
املرئــي واملســموع ،إضافة إىل
دعم املوهوبني عن طريق تطوير
وترويج وتوزيــع أعمالهم عرب
خدمة "آيفلكس" الرتفيهية.
وأضاف البيان أن "مجمع
املواهــب" الذي ســيعلن عن
تفاصيله قريبــا ً والتابع ملرشوع
املدينة اإلعالمية الــذي يندرج
تحت مبــادرات برنامج جودة
الحياة ،ســيكون له دور فاعل يف
الوصول إىل املبدعني واملوهوبني.
يذكر أن هيئة اإلعالم املرئي
واملسموع تســعى جاهدة لدعم
الشــباب الســعودي يف قطاع
اإلعالم من خــال تمكينهم يف
املجال اإلعالمي بما يتناسب مع
ميولهم ومهاراتهم.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم
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ً
ً
جديدا بشاشة تغطي %91.8
هاتفا
شركة  ZTEالصينية تطرح
طرحت رشكة  ZTEالصينية
لإللكرتونيــات هاتفها الجديد
( ،)Nubia Z18بمواصفــات
ذات جــودة عالية ،حيث يمتلك
الهاتف شاشــة من نوع LCD
 IPSبحجــم  inch 5.99ودقة
 2160x1080بكسل ،وتغطي
 91.8%مــن إجمــايل حجم
الجهاز ،الذي يتوفر منه ألوان
األسود واألحمر ،بسعر يصل إىل
 2799يوان صيني ،بما يعادل
حوايل  350يورو.
ويحتوي الهاتــف الجديد
عــى معالــج Snapdragon
بذاكرة عشوائية سعة  6جيجا
بايت ،إضافة لذاكــرة داخلية
سعة  64جيجابايت ،وبطارية
بســعة  3450ملــي أمبري مع
تقنية الشــحن الرسيع Quick
 ،Charge 4.0وتقنيــة Neo
 Powerللتحكــم يف درجــة
الحرارة.
كما تــم تزويــد الجهاز
بكامريا أماميــة بفتحة f/2.0
ودقة  8ميجا بكســل ،وكامريا
خلفية بفتحتني  f/1.6ودقة 16
ميجا بكسل ،وأخرى بدقة 24
ميجا بكســل مع ميزة الوضع
العامودي ،والتصوير البطيء
بمعدل  960إطار يف الثانية.

كليك

حسن أحمد العواجي

"آبل" بين ترامب والصين
شركة "آبل" العاملية لصناعة اإللكرتونيات ،وجدت نفسها فجأة
بني مطرقة دونالد ترامب وسندان الصني ،فمنذ الحملة االنتخابية
للرئيس األمريكي الحايل التي وعد خاللها بأن يُخضع رشكة "آبل"
لسياسة انعاش االقتصاد املحيل ،بإجبارها عىل تصنيع منتجاتها
كاملة يف الواليات املتحدة بدال ً من الصني وغريها من دول رشق آسيا.
ويبدو أن ترامب مصمم عىل أن يسري قدما ً يف إخضاع
الرشكة ،بفرض رضائب ورسوم جمركية تصل إىل ٪25
عىل البضائع القادمة من الصني تحديداً ،مما سيكبد
الرشكة خسائر كبرية ويضعها أمام حلني أحالهما مر:
األول أن تلتزم بالرضائب مما يعني انخفاض نسبة األرباح
تلقائيا ً أو أن تؤمرك – إذا صح التعبري – جميع منتجاتها وتصنعها
يف الواليات املتحدة األمريكية بأيدي عاملة محلية وتكلفة باهظة جدا ً
نظرا لغالء األيدي العاملة األمريكية مقارنة بنظريتها يف الصني.
وهذا التحول لإلنتاج املحيل كما يريد ترامب سريفع تكلفة جهاز
اآليفون املقدرة حاليا ً بـ  160دوالر ،لتصبح بني عشية وضحاها
 600دوالر أي أن سعر بيع الجهاز سريتفع لـ  2000دوالر.

مفتاح ذكي يبلغ المستخدم عند عدم إغالق الباب بالشكل الصحيح
أصدرت رشكــة ()Locky
املتخصصــة يف تصنيــع أقفال
األبواب مفتاحا ذكيــا قادرا عىل
االتصال بقفل البــاب واألجهزة
الذكية عن طريق البلوتوث ،ليكون
املفتاح الجديد أحد الحلول الذكية
التي ابتكرتها الرشكة لتســهيل
الحياة اليومية ،حيث بلغ ســعر
املفتاح الجديــد حوايل  55دوالر،
وســعر الحزمة املكونة من ثالث
وحدات بلغ  84دوالر.

ويتصــل املفتــاح مبارشة
بتطبيق قــادر عىل تتبــع الباب
وإبالغ املستخدم عما إذا كان الباب
قد تــم إقفاله جيــداً ،أم لم يقفل
بالشكل الصحيح ،ورغم أن املفتاح
الذكي يعترب حال جزئيا للتخلص
مــن القلق بشــأن حالــة أقفال
األبــواب ،إال أنه غري فعال يف حالة
تم ترك البــاب دون تأمني ،لذلك
ما زالت الرشكة تبحث عن حلول
لجعل املفتاح الذكي أكثر فعالية.

تطبيق «»Nova
مشغل فيديو عالي
الجودة ألجهزة األندرويد

يعترب تطبيــق (Nova Video
 )Playerمــن أفضــل التطبيقات
وأحدثها لتشغيل الفيديوهات عالية
الجــودة لألجهــزة العاملة بنظام
( )Androidمع ميزات رائعة ودعم
كامل لألجهزة اللوحية العاملة بنفس
النظام ،إضافة لتشغيل الفيديوهات
من وحدة التخزين الخارجية والدعم
لصيــغ ملفات التشــغيل MKV,

ورغم الخطاب املرسل من الرشكة ملمثلية التجارة األمريكية
الذي أوضحت فيه األوىل ترضرها البالغ من هذا القرار إذا دخل
حيز التنفيذ ،إال أن األمور حتى اآلن لم تتغري ،وكذلك موقف
الرئيس ترامب الذي لم يفوت هذه الفرصة فغرد عرب حسابه
الرسمي يف "تويرت" قائالً :إن أسعار منتجات آبل قد تزيد بسبب
الرضائب املفروضة عىل الصني ولكن الحل سهل جدا ً ولن يكلف
الرشكة سوى صفر ،وهو صناعة منتجات الرشكة يف الواليات
املتحدة بدال ً من الصني لذلك عىل الرشكة أن تبدأ البناء من اآلن".
فهل يفي ترامب بوعده ونرى منتجات آبل
بأسعار باهظة؟ ،أم أن األمر برمته مجرد مراوغة
لزيادة املبيعات مع قرب اإلعالن عن أجهزة جديدة ؟؟
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa

المفتاح الذكي

 MP4,AVI, WMV, FLVوصيــغ
الرتجمة .SUB, ASS, SMI, SRT
وتطبيــق ( )Novaمتــاح
للتحميل بشــكل مجاني عرب متجر
 ،Google Playلكافة مســتخدمي
أجهزة األندرويد ،مما يســاعدهم
عىل مشــاهدة كافة املواد الفيلمية
بمختلف االمتــدادات بجودة عالية
ونقاء يف الصورة والصوت.
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كاريكاتير
من اآلخر
فهد بن نومه

اإلعالم والتطوير المستمر

افتتاح فرع "كافيه بيني" بالبهو الرئيس بالمدينة الجامعية
افتتح الدكتور محمد السعوي
وكيــل الجامعة ،فــرع "كافيه
بينــي" بالبهو الرئيــي بمقر
املدينة الجامعيــة باملليداء ،والذي
يعــد امتدادا لتفعيل االســتثمار،
واســتقطاب الرشكات العاملة يف
مجــال التغذيــة إىل جميع فروع

الجامعة.
حيث تسعى إدارة االستثمار
بالجامعة خالل العــام الدرايس
الحايل بمشــيئة اللــه ،إىل افتتاح
عدد من الكافيهــات يف الكليات،
كما تعمل اإلدارة وبدعم من معايل
مدير الجامعة األســتاذ الدكتور

عبدالرحمن بن حمــد الداود ،عىل
توفري خيارات متعــددة ومميزة
للطالب يف كافة كليات الجامعة.
وتعترب الكافيهات من خدمات
التغذية والرتفيــه املهمة للطالب،
لتوفري العديد من احتياجاتهم خالل
اليوم الدرايس ،حيث ال يتوافر حاليا

العدد الكايف لسد حاجات الطالب،
ولهذا فقد وضعت إدارة االستثمار
"حديثة التأسيس" يف أول أهدافها
عملية استقطاب فرص استثمارية،
وتعد الكافيهات فقط بداية لتقديم
املزيد من الخدمات وإتاحة خيارات
متنوعة لطالب وطالبات الجامعة.

سعدنا خالل الفرتة املاضية بق رار معايل مدير الجامعة،
بتحويل مركز اإلعالم واالتصال إىل اإلدارة العامة لإلعالم
واالتصال ،تعنى بتقديم جميع الخدمات اإلعالمية والفنية
بكافة أشكالها املقروءة واملسموعة واملرئية ،هذا الق رار جاء
ليكلل جهود فريق العمل ،ويضع عىل عاتقنا مسؤولية
كبرية يف مواصلة هذا التطوير ،والذي نسعى من خالله لرفع
سقف األهداف التي نأمل تحقيقها ،وإضافة مجاالت جديدة
للعمل اإلعالمي بالجامعة ،فتنويع مخرجاتنا والوصول
إىل فئات ورشائح أكرب من الجمهور يف منطقة القصيم
خاصة ويف اململكة بصفة عامة هو أحد أهدافنا القادمة.
التدريب اإلعالمي وتصدير املعلومات الصحيحة للجمهور
الداخيل والخارجي ،وإنتاج املواد اإلعالمية ،من خالل صحيفة
جامعة القصيم ،وقنوات النرش اإللكرتوني يف الوسائل
املتاحة ،وإدارة العالقات اإلعالمية ما بني الجامعة ووسائل
اإلعالم املختلفة ،باإلضافة لتنظيم النشاطات اإلعالمية
داخلها ،والتجهيز الفني للمؤتم رات واألنشطة الجامعية
املختلفة ،هي جملة من مهام اإلدارة التي نسعى جاهدين
مع فريق العمل ألن تكون مثاال ً يحتذى به بني الجامعات.
فمن دواعي الفخر التي أعتز بها كثريا ً هو وجود هذا
الفريق يف اإلدارة ،فبطريقته االح رتافية وكفاءتة املهنية ،كان
وما زال ورقة رابحة تتحدى الصعاب وتتخطى العقبات،
باالبتكار واإلبداع و تقديم منتجات إعالمية تتناسب مع
مكانة جامعتنا العريقة ،وتعكس صورتها الحضارية.
كما يسعدني ومع بداية العام الدرايس الجديد أن أجدد
الدعوة لجميع الطلبة املهتمني بالعمل اإلعالمي بمختلف
فنونه ،لالستفادة من الخدمات التي تقدمها اإلدارة والصحيفة
يف صقل مهاراتهم اإلعالمية ..فبكم نواصل التطوي ر.
رئيس التحرير

الكافيه بالبهو الرئيس

صحيفة جامعة القصيم

• صحيفة أسبوعية
• أول صحيفة جامعية
تصدر باللغة العربية
واإلنجليزية
• توزع في جميع مناطق
المملكة
• توزع خارج المملكة
• تصدر إلكترونيا
www.qu.edu.sa
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على السريع !..
مواقف السيارات داخل الحرم الجامعي بالمليداء تحتاج
إلعادة تخطيط ،فبنظرة سريعة ستدرك عزيزي السائق
بأنك تسير في دوامة من الطرق الصغيرة بدون
إرشادات واضحة.
مازالت بعض الكليات تفتقر لشبكة الالسلكية "واي
فاي"
الزوار من خارج الجامعة يحتاجون لمعرض دائم يحكي
منجزات هذا الصرح التعليمي وبصفة دائمة داخل
البهو الرئيسي.

