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الجامعة تحتفل بـ«الــيــوم الـوطـنـي» ..
واستقبال الطلبة المستجدين
أقامت الجامعــة احتفالهــا
الســنوي بذكرى اليوم الوطني
الـ  ،88وتوحيــد البالد عىل يد
امللــك املؤســس عبدالعزيز –
طيب الله ثــراه – ،كما احتفلت
باســتقبال الطلبة املستجدين،
وذلك يوم الخميس املايض ،باملقر
الرئيس باملدينة الجامعية بقاعة
«أ» باملليــداء ،تحت رعاية معايل
األســتاذ الدكتــور عبدالرحمن
بن حمد الــداود مدير الجامعة،
وبحضــور الــوكالء والعمداء
والطالب.
ويف بدايــة االحتفال دشــن
"الــداود" انطــاق مســرة

وطــن ،التي بدأت مــن املدينة
الجامعية باملليــداء ،وجابــت
محافظات املنطقــة" :البكريية،
وريــاض الخــراء ،والرس،
والبدائع ،وعنيــزة ،وبريدة"،
ثم العــودة إىل املدينة الجامعية،
بالتعاون مــع الدوريات األمنية
واملرور والجهات ذات العالقة،
حيث تم خالل املســرة توزيع
الهدايا عىل املواطنني.
وانطلــق الحفــل الرســمي
بالسالم الوطني ،ثم تالوة آيات
من القرآن الكريــم ،وبعد ذلك
تم عرض أوبريت "مســرة عز
وفخر وشــموخ" والذي يحكي

تاريخ اململكــة ،ثم تحدث معايل
مديــر الجامعة خــال الحفل
بكلمات عرب فيها عن ســعادته
بهذا االحتفــال الذي يجتمع فيه
أمران ســعيدان يف هذه الجامعة
العريقــة :األول هــو االحتفاء
باليــوم الوطنــي ،والثانــي
هــو االحتفاء بطلبــة الجامعة
املســتجدين ،الذين بــارك لهم
قبولهم بالجامعة ،سائال الله لهم
العون والتوفيق للجميع.
وأشار "الداود" إىل أن مناسبة
اليوم الوطني هي ذكرى غالية،
وتختلف عن أي مناسبة أخرى،
ألنها تذكرنا بعظمة الوطن وما

وصل إليه ،بعدما وحد أرجاؤه
املغفور له امللــك عبدالعزيز –
رحمه الله – ،وتابع أبناؤه الربرة
ســعود وفيصل وخالــد وفهد
وعبدالله  -رحمهم الله  -املسرية
من بعده ،حتــى وصلنا لعهدنا
الزاهر عهــد الحــزم والعزم
بقيادة خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز
وسمو ويل عهده األمني صاحب
الســمو امللكي األمري محمد بن
سلمان – حفظهما الله – .

تنظــم وكالــة التخطيط
والجــودة
والتطويــر
بالجامعــة الحفل الســنوي
للجودة ،يــوم الثالثاء القادم
1440/01/22هـــ ،املوافق
2018/10/02م ,بالقاعــة
الرئيســية للعيــادات الطبية
يف املدينة الجامعيــة باملليداء،
برعاية معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود
مدير الجامعة.
ويشــهد الحفــل تكريم
الربامــج الحاصلة عىل االعتماد
األكاديمي الوطني خالل العام

03
خبر

الجامعة تطلق «جائزة
جامعة القصيم الوطنية»..
و  300ألف ريال للفائزين

18

تفاصيل :ص02

«برعاية مدير الجامعة» وكالة التخطيط والتطوير والجودة تنظم الحفل
السنوي «للجودة» الثالثاء
األكاديمي املنــرم -١٤٣٨
١٤٣٩هـــ ،وكذلــك تكريم
الربامــج الحائــزة عىل درع
الجامعــة للجــودة ،وتكريم
الكليات الحاصلــة عىل مراكز
متقدمة يف الجولة الخامســة
للمراجعة الداخلية ،كما ســيتم
تكريــم العمــادات واإلدارات
املســاندة الحائــزة عىل درع
الجامعــة  ،باإلضافــة إىل
تكريم أعضــاء فريق املراجعة
الداخلية ،نظرا ً ملــا بذلوه من
جهــود يف االرتقاء بمســتوى
العملية التعليمية.

عناوين

تقرير

كلية طب األسنان بالجامعة
« ..بسمة على وجه
منطقة القصيم»

20
خبر

منتخب الجامعات السعودية
لكرة القدم للصاالت يضم
ثالثة العبين من الجامعة

24
خبر

سحب مشروع مبنى
المؤتمرات بقيمة 200
مليون ريال
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الداود :الجدية في الدراسة والحفاظ على منشآت الجامعة واحترام األساتذة وتطبيق األنظمة «من مظاهر حب الوطن»

بحضور الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين ..الجامعة تحتفل بـ«يوم الوطن»
أقامت الجامعــة احتفالها
السنوي بذكرى اليوم الوطني
الـ  ،88وتوحيد البالد عىل يد
امللك املؤســس عبدالعزيز –
طيب الله ثراه – ،كما احتفلت
باســتقبال الطلبة املستجدين،
وذلك يــوم الخميس املايض،
باملقــر الرئيــس باملدينــة
الجامعية بقاعــة «أ» باملليداء،
تحــت رعاية معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بــن
حمد الــداود مدير الجامعة،
وبحضور الــوكالء والعمداء
والطالب.
ويف بداية االحتفال دشــن
"الــداود" انطالق مســرة
وطن ،التي بــدأت من املدينة
الجامعية باملليــداء ،وجابــت
محافظات املنطقة" :البكريية،
وريــاض الخــراء ،والرس،
والبدائــع ،وعنيزة ،وبريدة"،
ثم العودة إىل املدينة الجامعية،
بالتعاون مع الدوريات األمنية
واملرور والجهات ذات العالقة،
حيث تم خالل املســرة توزيع
الهدايا عىل املواطنني.
وانطلق الحفل الرســمي
بالســام الوطني ،ثم تالوة
آيات من القرآن الكريم ،وبعد
ذلك تم عرض أوبريت "مسرية
عز وفخر وشــموخ" والذي
يحكي تاريخ اململكة ،ثم تحدث
معــايل مديــر الجامعة خالل
الحفل بكلمات عــر فيها عن
ســعادته بهذا االحتفال الذي
يجتمع فيه أمران ســعيدان يف
هذه الجامعــة العريقة :األول
هو االحتفــاء باليوم الوطني،
والثاني هو االحتفــاء بطلبة
الجامعــة املســتجدين ،الذين
بارك لهم قبولهــم بالجامعة،
سائال الله لهم العون والتوفيق
للجميع.

الداود :مما نفتخر به في
وطننا احتضان الحرمين
الشريفين اللذين يعدان
من أشرف ما تقوم عليه
أي دولة
وأشــار "الداود" إىل أن
مناســبة اليــوم الوطني هي
ذكرى غالية ،وتختلف عن أي
مناســبة أخرى ،ألنها تذكرنا
بعظمة الوطن وما وصل إليه،
بعدما وحد أرجــاؤه املغفور
له امللــك عبدالعزيز – رحمه
الله – ،وتابــع أبناؤه الربرة
ســعود وفيصل وخالد وفهد
وعبداللــه  -رحمهــم الله -

املسرية من بعده ،حتى وصلنا
لعهدنــا الزاهر عهــد الحزم
والعزم بقيادة خادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيز وســمو ويل عهده
األمني صاحب الســمو امللكي
األمــر محمد بن ســلمان –
حفظهما الله –
وقال "الــداود" :نحن
بهذا الوطــن نختلف عن كل
األوطان ويحــق لنا أن نفتخر
بهــذا الوطــن ونفاخــر به،
ألنه بني عىل أســاس التوحيد
وشــهادة أن ال إله إال الله وأن
محمد رســول الله ،وقام عىل
أســس ومبادئ وقيم ال مثيل
لها يف كثري من الدول ســواء
الــدول القريبــة أو البعيدة،
وممــا نفتخر بــه يف وطننا
احتضان الحرمــن الرشيفني
اللذين يعدان مــن أرشف ما
تقوم عليــه أي دولة ،كما أننا
نعيش يف رغد من العيش وأمن
وأمان بفضل الله.
ووجــه "الــداود" خالل
حديثه عــدة رســائل ألبنائه
الطــاب بــأن يستشــعروا
املســؤولية تجــاه وطنهــم،
وطالبهم باالجتهاد يف املسرية
التعليمية ،ألن هــذا االجتهاد
هو حب لهذا الوطن وينعكس
عليــه ،وكل هــذه اإلمكانات
التــي وفرتهــا حكومة خادم
الحرمــن الرشيفــن حتــى
وصلت إىل املكافأة الشــهرية
التــي ال مثيل لها يف أي جامعة
يف العالم ،حيث يدرس الطالب
هنــا ويعطى مقعدا دراســيا
باملجان وأيضا يكافأ تشــجيعا
لكي يواصل مســرته التعليمة
ويتخــرج ويخــدم وطنه يف
تخصصــه ،ولهــذا يجب أن
يستشــعر الطالب أن املحافظة
عــى ممتلــكات ومنشــآت
الجامعة ،واالحرتام لألســاتذة
وللمسؤول بالجامعة ،حيث إن
تطبيق األنظمــة يدخل ضمن
إطار الشعور بحب هذا الوطن.
وأضــاف "الــداود" أن
اليــوم الوطني ليــس يوما يف
العام ،وإنما هو مناسبة ليتذكر
الجميع واجبه تجــاه وطنه،
وما وصــل إليه بعد شــتات
وفرقــة ،وما وصــل إليه من
توحيد وتنميــة ال مثيل لها يف
وقت قصري جــدا مقارنة بنمو
الدول التــي ســبقتها ،مبينا
أهمية املحافظة عىل هذا الوطن
واملســاهمة يف رقيه وتحقيق
رؤيتنا الطموحة  2030و دفع
عجلة التنمية يف عدة مجاالت.
وأكد "الــداود" بأننا لن
نويف هــذا الوطــن حقه مهما

جانب من الحفل

قدمنا له ،ألنه قــدم لنا اليشء
الكثــر والكبــر ،ويكفي أننا
نعيش يف ظل الظروف القاسية
التي تعيشــها الدول ،ونحن يف
رخاء ورغــد عيش ال مثيل له،
ومن الواجب الشــكر عىل هذه
النعم والتكاتف مع والة األمر،
حتى نســتمر يف محبة الوطن
قــوال وفعال ،متمنيــا للجميع
التوفيــق وأن يديــم نعمــة
األمــن واألمــان ،وأن يحفظ
جنودنا البواســل ،ويرحــم
شــهداءنا ويشــفي جرحانا،
ويديــم علينا نعمــة حكومتنا
الرشيدة ،داعيا الطالب للحذر
من أصحاب الفكر الضال ،وأن
يعتربوا أنفسهم جنودنا يف كل
مــكان ،وأال يخرتق الوطن من
قبلهم وأال يســلمون عقولهم
لغريهــم ،ورضورة الوعــي
واملعرفــة لجميع مــن حولنا،
ففيهــم من يريد الــر بهذه
الدولة وهذه البــاد املباركة،
وأن نكون جميعا حماة للوطن.
"الــداود"
واســتمع
خــال االحتفــال ملداخالت
الطالب وتعــرف عىل طلباتهم
ومقرتحتهــم وأجــاب عــى
أســئلتهم ،ثم افتتح معاليــه
معرض "وطنــي  ،"88الذي
يحكي مســرة هــذه الدولة
العظيمــة ،وما قامــت عليه
والذي شهد مشاركة من معهد
القوات الربية بمنطقة القصيم،
وعرضا ملشــاهد متنوعة من
الحد الجنوبــي ،باإلضافة إىل
ركــن للهدايا والتوزيع ويقع
عىل مســاحة  100مرت وصمم
بشكل هنديس يتوافق مع اليوم
الوطني "الـ ."88

الداود خالل إلقاء كلمته

جانب من مشاركة معهد القوات الربية بالمعرض
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بهدف إبراز منجزات المملكة ودور قيادتها الرشيدة

مدير الجامعة ٌيطلق «جائزة جامعة القصيم الوطنية» و 300ألف ريال للفائزين
أعلــن معايل مديــر جامعة
القصيــم األســتاذ الدكتــور
عبدالرحمن بــن حمد الداؤد عن
انطالق الدورة األوىل من "جائزة
جامعــة القصيــم الوطنية"،
التي تــرف عليها وحدة الوعي
الفكري ،وتهدف إلظهار منجزات
اململكة ودور قيادتها الرشــيدة
بداية من املؤسس -رحمه الله -إىل
عهد خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود -
سلمه الله  -للعالم أجمع ،وحتى
يكون العام كله يومً ا وطنيًا ،حيث
تأتي هذه الخطوة للمســاهمة يف
فعاليات اليــوم الوطني وتعزيز
الوســطية واالعتدال ؛ جاء ذلك
أثناء االحتفال باليــوم الوطني
ليوم الخميس املايض بمقر املدينة
الجامعية باملليداء.
ً
تحقيقا
وتأتي هذه الجائزة
لرؤية ورسالة الجامعة ،وتماشيًا
مع ما تشهده اململكة من تطورات
تنموية عــى املســتوى الثقايف
واالقتصــادي ,ونابعة من رؤية
اململكــة 2030م ،وما تضمنته

من أهداف وغايات ،حيث تهدف
الجائــزة إىل تشــجيع األعمال
الرشعية واألدبية والفنية والتقنية
الهادفة ونرش الوسطية واالعتدال،
و تعزيز االنتمــاء للوطن وإبراز
مقدراته ،وتحفيز املواهب وتنمية
روح اإلبــداع واالبتكار لدى أبناء
الوطــن وربطهــم بتاريخهم
الوطني.
كما تهدف الجائزة أيضا إىل
اســتثمار طاقات أفراد املجتمع،
وحثهم عــى التنافــس املثمر،
إلبراز اإلنجــازات الوطنية محليًا
وعامليًــا ،باإلضافة إىل ترســيخ
مبادئ املنافســات الوطنية لدى
شباب الوطن واملشاركة اإليجابية
الســتثمار ملكات اإلبداع لديهم،
حيث يمنح كل فائز يف أي مجال
من مجــاالت فــروع الجائزة،
مكافأة ماليــة ال تقل قيمتها عن
( )40.000أربعــن ألف ريال
بإجمايل  300الف ريال سعودي
للفائزين ،كما يمنح الفائز شهادة
استحقاق من الجامعة.
وتتنوع مجاالت الجائزة بني

الجانب الرشعي واالجتماعي ،من
خالل أفضل كتاب يتناول "قضية
التديــن بتأصيل رشعي وعلمي"
ويؤســس لالعتدال والتسامح،
وكذلــك أفضــل كتــاب يقدم
اسرتاتيجيات رشعية واجتماعية
تعــزز االنتمــاء واملواطنة ،ويف
الجانب األدبي يتناول أفضل رواية
تحكي "قصة التأســيس" ،التي
كتب فصولها مؤسس هذه البالد
امللك عبد العزيز -رحمه الله -من
البداية حتــى توحيد هذا الكيان،
باإلضافة إىل أفضل ملحمة شعرية
تصور قصة التأســيس ،كما أن
للنــص املرسحي الوطني نصيب
من الجائزة ،وتعطــى الجائزة
يف الفــرع التقنــي ألفضل فيلم
توعوي يحذر من ظاهرة اإلرهاب
ويشرتط أال تتجاوز مدته دقيقة
ونصف ،وأفضل تطبيق تقني من
تطبيقات الهواتف الذكية ،يعزز
قيم االنتماء واملواطنة
وتتمثــل الــروط العامة
الستحقاق الجائزة يف أن يتناول
العمل املقــدم مجاال من مجاالت

فــروع الجائــزة ،وأن يتصف
باألصالة والدقة وسالمة املنهج،
وأن يكتــب العمــل بلغة عربية
صحيحة ،عــى أن يجتاز العمل
املقدم مراحــل التحكيم العلمي
والفني والتقنــي ،وأال يكون قد
ســبق تقديمه ألي جهة أو سبق
حصوله عىل جوائز سابقة ،كما أن
األعمال املقدمة إىل أمانة الجائزة
ال ترد إىل أصحابها ســواء فازت
أو لم تفز ،ويشــرط أن ال يكون
العمل العلمي أو الفني أو األدبي
ً
مقتبسا من أي منتج
مســتالً أو
ً
منشور سابقا ،كما أن املشاركات
الرشعية واالجتماعيــة واألدبية
يشــرط أال تتجاوز عدد أوراق
العمل فيها مائتــي صفحة وال
تقل عن مائة وخمســن صفحة،
عىل أن يلتزم مقدم العمل بجميع
ما ســيطلب منه مــن تعديالت
الحقــة -إن وجــدت  -من قبل
أمانة الجائزة ،التي ستســتقبل
املشــاركات حتى موعد أقصاه
1440/07/01هـ عىل اإليميل:
. jau@gu.edu.sa

بعد زراعة  500شجرة بمواقف كلية الشريعة كمرحلة أولى

إدارة الخدمات تستعد لتشجير مواقف السيارات للطالب والطالبات
كشــف املهندس صالح
الضالع مدير إدارة الخدمات
والصيانــة بالجامعــة ،عن
عــزم الجامعة عىل تشــجري
واســتزراع مواقف الطالب
والطالبات باملدينة الجامعية،
ملا لذلك مــن فائــدة بيئية
وصحية ،وتوفريا ً يف النفقات
للجامعــة ،حيث بدأ املرشوع
باســتزراع مواقــف كليــة

الرشيعة كمرحلة أوىل ،بأكثر
مــن  500شــجرة متنوعة
منهــا" :البازروميا والفيكس
واللبخ" ،وجاري اســتكمال
باقي مواقف الكليات.
وأشار "الضالع" إىل أنه
تم تنفيذ شبكة ري ألحواض
األشــجار لضمان استمرارية
وجود املاء لهذا املرشوع ،كما

تم زراعة األشــجار يف طريق
( )101بالجامعــة ،واملواقع
القريبة منه بمساحة  10آالف
مرت وجاري اســتكمال بعض
املواقــع ،حيث يجــري عمل
بعض األعمال التجميلية مثل:
عمل تكسية حجرية وتجديد
دهــن األرصفــة واملطبات
االصطناعيــة بالطرقــات
باملدينة الجامعيــة ،مضيفا

بأنه تم اســتزراع  400نخلة
بالقرب من الصالة الرياضية
وجــاري تكملــة عــدد من
املواقع وعــدد من الطرقات،
كمــا تــم تأمــن 3000
شــجرة حمضيــات متنوعة
من " الليمــون ،والربتقال،
واليوسفي" لزراعتها بالقرب
من املبنــى اإلداري وبعض
الكليات.

وأضــاف "الضالع" أنه
تــم تعميــد أحــد املقاولني
لحفر بــر للصالة الرياضية
ولإلسكان بهدف توفري املياه
لهم ،وللمســطحات الخرضاء
املوجــودة بها ،إذ تســعى
الجامعة لتوســيع املساحات
الخرضاء بها ،وزيادة معدل
التشجري واالهتمام به بشكل
مســتمر ،يأتي ذلك ملا نتلقاه

من الدعم املتواصل من معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بــن حمــد الــداود مدير
الجامعة ،والدكتــور محمد
الســعوي وكيــل الجامعة،
إلدارة الخدمــات والصيانة
لتنفيــذ أعمالهــا واالهتمام
امللحــوظ بتنميــة وتطوير
املجال الزراعي بالجامعة.

جانب من التشجري
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المدينة الجامعية تـحـتضن الـحفل الختامي لجائزة «جـــود» الشهر القادم
وافــق املجلــس األعــى
لجائــزة عبدالله الســليمان
الدوليــة لإلبــداع العلمي يف
النخيــل والتمــور "جود"،
عىل منح الجوائــز التي تقدر
بمليون ريال للفائزين باملراكز
الثالثــة األوىل بمختلف فئات
الجائزة ،كما تم تحديد ميعاد
الحفل الختامي للدورة األوىل
للجائــزة ،والذي ســيقام يف
قاعــة (أ) باملقــر الرئيــي
لجامعــة القصيــم بتاريــخ
2018/10/10م ،برعايــة
صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن
ســعود أمري منطقة القصيم
«رئيــس املجلــس األعــى
للجائزة».
ومن جانبه أكد األســتاذ
الدكتور خالد بن باني الحربي
عميــد كلية الزراعــة والطب
البيطــري ،املديــر التنفيذي
للجائــزة ،أن عــدد املتقدمني

للجائزة بفئاتها املختلفة وصل
إىل  53مرشــحا من أكثر من
 11جنســية عربية وأجنبية،
حيث جــرت عمليــة اختيار
الفائزين بإجراءات دقيقة من
قبل اللجان املختصــة بأمانة
الجائزة ،ومن خــال تطبيق
عدد مــن املتطلبات والرشوط
واملعايــر املعلنــة بإرشاف
مبارش من قبل جامعة القصيم
ممثلة بكليــة الزارعة والطب
البيطري.
وأضــاف "الحربي" أن
للجائزة أهدافا ســامية تتمثل
يف تعزيــز الــدور الريــادي
للمملكة بــن دول للعالم ،يف
تنميــة وتطوير البحث العلمي
يف مجال التمــور ،خاصة وأن
مملكتنــا الحبيبة تحتل املركز
الثاني بــن أكرب الدول املنتجة
للتمــور يف العالــم ،باإلضافة
إىل تحفيز وتنشــيط األعمال
العلميــة اإلبداعيــة ،ونــر

املعرفة يف مجال النخيل وإنتاج
والتمور ،وأشار "الحربي" إىل
أن هــذا القطاع يشــهد دعما
كبريا من قبــل حكومة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز وسمو ويل عهده
األمــر محمد بن ســلمان –
حفظهما الله –.
وقدم "الحربي" شــكره
وتقديــره لصاحب الســمو
امللكــي األمــر فيصــل بن
مشــعل رئيس املجلس األعىل
للجائزة عىل دعمــه ومتابعته
املســتمرة ملراحــل الجائزة،
ومعــايل األســتاذ الدكتــور
عبدالرحمن بــن حمد الداود
مديــر جامعــة القصيم عىل
توجيهاته املســتمرة ،وكذلك
ملؤسسة عبدالله السليمان عىل
تبني الجائــزة ودعمها ماديا،
ولجميع العاملــن من أعضاء
اللجــان بأمانــة الجائزة عىل
الجهود املبذولة.

ً
عددا من قرارات
مدير الجامعة يصدر
التعيين والتكليف

المدينة الجامعية

أصــدر معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بن
حمد الداود مديــر الجامعة،
مؤخرا ً عــددا ً مــن قرارات
التعيــن والتكليــف ألعضاء
هيئــة التدريــس بالجامعة،
حيــث تضمنــت التعيينات
تكليــف الدكتــور نصار بن
صالح النصار عميــدا ً لكلية
االقتصــاد واإلدارة ،وتعيني
الدكتــور محمد بن صالح بن
محمد العجالن وكيال ً لعمادة
شــؤون الطالب لألنشــطة
الطالبيــة ،باإلضافة إىل تعيني
الدكتور عبدالله بن صالح بن
عبدالله النفيســة وكيال ً لكلية
الطب والعلوم الطبية بعنيزة
للشــؤون التعليمية ،وتكليف
الدكتور ســعود بن محمد بن
ســعود الســهيل وكيال ً لكلية
الصيدلــة بعنيزة للشــؤون
التعليميــة ،وتعيني الدكتورة

فاطمة بنــت عبدالرحمن بن
مبارك الحميــد وكيلة لكلية
العلوم واآلداب بعيون الجواء
لشؤون الطالبات.
كما أصــدر "الــداود"
قرارا ً بتكليــف الدكتور أحمد
بــن حمد بن محمــد الحويل
رئيسا ً لقسم الكيمياء الدوائية
والعقاقري يف كليــة الصيدلة،
وتعيني الدكتور أحمد بن حمد
بن عبدالله الدورسي رئيســا ً
لقســم طب األرسة واملجتمع
يف كلية الطب والعلوم الطبية
بعنيزة ،وكذلك تعيني الدكتور
أحمد بــن حمد بــن عبدالله
الدورسي رئيســا ً لقسم طب
األرسة واملجتمــع يف كليــة
الطب والعلوم الطبية بعنيزة،
وتعيني الدكتور أســامة بن
عبداللــه بن ســليمان الوتيد
رئيسا ً لقســم العلوم الطبية
األساســية يف كليــة الطــب

والعلوم الطبية بعنيزة.
وشــملت القرارات أيضا
تعيــن الدكتــور متعب بن
خلــف بــن عيــاد العتيبي
رئيســا ً لقســم الباطنــة يف
كلية الطب والعلــوم الطبية
بعنيــزة ،وتعيــن الدكتور
عبدالله بن صالح بن عبدالله
الدامغ رئيســا ً لقسم األطفال
يف نفــس الكلية ،وتعيــن
الدكتــور عبدالرحمن بن عيل
بن محمد التويجري رئيســا ً
لقسم نظم املعلومات اإلدارية
بكليــة إدارة الــرس ،فضال ً
عن تكليــف الدكتور بدر بن
صالح بن عبدالرحمن الواصل
رئيسا ً لقسم العلوم الطبيعية
التطبيقيــة يف كليــة املجتمع
بعنيزة ،وتكليــف الدكتــور
عبدالرحمــن بن ســعد بن
إبراهيم العجالن رئيسا ً لقسم
أصول الرتبية يف كلية الرتبية.
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العالقات العامة تستقبل المنسوبين والطلبة بباقات
الورود بمناسبة اليوم الوطني 88

عزيزي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

نجاح دون ذراع ()٢-١
ندرك جميعا أن الحياة عبارة عن عدد من املمارســات الفاعلة
يعايشــها اإلنسان ليصل فيها إىل النجاح ،فمنذ والدته يسعى جاهدا
يف التغلب عــى التعثر يف خطواته األوىل إىل الوقوف عىل قدميه ،ومن
ثــم الوصول إىل امليش واإلرساع فيه ،وكذلك يف كل مرحلة من مراحل
الحياة االجتماعية والدراسية والعملية  .
وإليــك عزيزي الطالب بعض اإلشــارات للنجــاح يف حياتك
وف بداية
الجامعية ،إذ إنك يف بداية مشوارك إن كنت طالبا مستجدا ِ
عام درايس إن كنت طالبا مستمرا   .
استقبال أحد منسوبي الجامعة بالورد

اســتقبلت اإلدارة العامــة
للعالقات منســوبي الجامعة من
الطالب وأعضــاء هيئة التدريس
واملوظفــن والــزوار ،بباقات
الورود والهدايــا العينية ،حيث
تم توزيع أكثر مــن  700هدية،
صبــاح يــوم الثالثــاء املوافق
1440/01/15هـ ،يف أول يوم
دوام بعــد انتهاء إجــازة اليوم
الوطنــي ،حيث حملــت باقات
الورود تهنئة للقيادة الرشــيدة
بذكــرى توحيد البــاد الـ88
ابتهاجا واحتفاال بهذه املناســبة
الغاليــة عىل الجميــع يف املدينة
الجامعية باملليداء ،كما قامت إدارة
العالقات العامة يــوم األربعاء
بتوزيع هدايا بهذه املناســبة عىل
الطالبــات واملوظفات وعضوات
هيئــة التدريس أمــام البوابات
الخاصة بهن.
وضمن فعاليــات الجامعة

دشــن معايل األســتاذ الدكتور
عبــد الرحمن بن حمــد الداود
مدير الجامعة ،يــوم الخميس،
انطالق مسرية وطنية ،بالتعاون
مــع الدوريات األمنيــة واملرور
والجهــات ذات العالقــة ،بدأت
من املدينــة الجامعيــة مرورا
بمحافظات املنطقــة" :البكريية،
وريــاض الخــراء ،والــرس،
والبدائع ،وعنيزة ،وبريدة" ،ومن
ثم إىل العودة إىل املدينة الجامعية،
إذ تم توزيع الهدايا عىل املواطنني
الذين مرت عليهم املسرية.
وتأتي هذه املســرة وغريها
من األنشــطة بتوجيه من معايل
مدير الجامعة الرامي ،إىل تفعيل
مظاهر االحتفال باليوم الوطني
للمملكة العربية الســعودية الـ
 ،88باإلضافة إىل طباعة أكثر من
 320لوحة دعائية وطنية تهنئة
للوطن ،وكذلك تم تزيني مداخل

طرق وممرات المدينة الجامعة متزينة باللوحات الوطنية

الجامعــة والكليــات يف مختلف
محافظــات املنطقــة بأكثر من
 1700علم للمملكة يجســد هذه
املناسبة يف نفوســهم ،كما قامت
اإلدارة يف اليوم الوطني باستقبال

املســافرين يف مطار األمري نايف
بن عبدالعزيز الــدويل بالقصيم
بالورود والهدايا املتنوعة لذكرى
هذا اليــوم العظيم عــى األمة
العربية واإلسالمية.

  األوىل :اعلم أنه يتحتم عليك أوال أن تحدد الهدف وتســعى يف
الوصول إليــه ككل الناجحني ،وثق بأنه ال يمكن أن تنجح وأنت غري
متفاعــل أو غري مهتم أو غري مســتعد ،وال يمكن أن تكون متفاعال
وإيجابيا داخل القاعة وأنت لم تأخذ كفايتك من النوم ،واالســتعداد
باالطالع اليســر عىل املادة قبل أن ترشح لك ،وال يمكن أن تبدع يف
املسار العلمي وميولك يف املسار األدبي والعكس    .
  الثانيــة :توقع العقبات والتحديات وثــق بأن وراء كل نجاح
حوادث وتجارب من الفشل ،وأنك خالل مشوارك الجامعي ستواجه
عددا من املحاوالت الفاشــلة ،لكن إياك أن يسيطر عليك اليأس من
كثرة العقبات ،وثق بأنك إن لم تفشــل فلن تنجح ولن تشعر بقيمة
هذا النجاح واعلم أن الحلوة عقب املرة وليست قبلها   .
الثالثة :كن واقعيا ورصيحا مع نفســك ،واعلم أن النجاح أمر
نســبي ،وال يمكن أن يتحقق دفعة واحدة أو يف وقت يسري ،وثق بأن
وراء كل حكاية معروفة حكايــات غري معروفة ،وأن الربيق الظاهر
أمامك قد يكون رسابا خادعا ،وأن كل ما يلمع قد ال يكون ذهبا لكن
املهم بالنسبة لك أنه يجب عليك أن تعرف هل أنت يف املسار الصحيح
أم ال ؟
عميد عمادة القبول والتسجيل
| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa

 ..عقب زيارة مدير الجامعة «التفقدية»

طالبات كلية عقلة الصقور يبدأن الدراسة في المبنى الجديد
بــدأت طالبات كليــة العلوم
واآلداب بمحافظــة عقلة الصقور
دراســتهن يف املبنــى الجديد بعد
استكمال تجهيزاته خالل أسبوعي
عمل متواصلة عىل مدار الســاعة
من قبل اإلدارة العامة للمشــاريع،
حيث كان من املتوقع أن تُســتكمل
تجهيزاته بعد عدة أشهر.
جاء ذلك عقــب زيارة معايل
مديــر الجامعة األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مؤخرا ً
التفقدية ملبنى الكلية املســتأجر،
وبرفقتــه أعضــاء لجنــة هيئة
مرشوعات الجامعة ،وبعد االطالع
عىل عدد من القاعات الدراســية،
التي ال تســتويف الرشوط ووجود
بعض املشــاكل فيها وجه معاليه
بإيقاف الدراســة يف تلك القاعات،

وإنهاء تجهيزات املبنى الجديد عىل
وجه الرسعة ،وإيجاد حلول خالل
فرتة تجهيز املبنى الجديد.
وعملت اإلدارة العامة للمشاريع
خطة عمل رسيعة بعد الوقوف عىل
املبنى الجديد الذي بــدء فيه منذ
اكثر من سبع ســنوات وتحديد ما
تبقى من احتياجات ليصبح مناسبا ً
لالنتقال إليه ،وقد تم توجيه جميع
الطواقم للعمل إلنهاء املبنى.
ومن جانب آخر تــم تكليف
عمــادة الكليــة بإعــادة ترتيب
القاعات والجداول الدراســية وفق
املتاح من القاعــات الواقعة خارج
املبنى املستأجر السابق التي ظهرت
فيه العيوب لكي ال تتعطل الدراسة
يف أقســام الكلية ،وبالتوازي مع
ذلك قامت اإلدارة العامة للمشاريع

بالعمل عىل تجهيز املبنى الحكومي
الجاري إنشاؤه ،واستكمال جميع
ما يلزم ليكون جاهزا ً للدراسة فيه
بأرسع ما يمكن.
وقد أوضح املرشف العام عىل
اإلدارة العامة للمشــاريع املهندس
حمد الشــهوان ،أن اإلدارة ووفقا ً
لتوجيه معــايل مديــر الجامعة
وبدورها قامــت بتكثيف الجهود
واملرابطــة يف املوقــع بالطواقم
الالزمة من املهندســن واملقاولني،
ملدة أســبوعني للقيــام باألعمال
التي تســتغرق باألحوال العادية
مدة أربعة أشهر ،وهي ربط مبنى
الكلية واملباني املســاندة بوحدات
الخدمــات الخارجية مثــل املاء
والكهرباء وتقنية املعلومات ونظام
إطفاء الحريق والرصف الصحي،

باإلضافة إىل تســوية وردم املوقع
العام املحيط باملبنى.
وأضاف "الشــهوان" أنه تم
إنشاء سور لفصل مبنى الطالبات
عن مبنى قاعات الطالب وتم تنفيذ
أعمال البالط للساحات واملشايات
واألرصفة داخل وخارج األســوار،
واستكمال إنشــاء وتجهيز غرفة
األمن والدخول والســائقني وغرفة
الكهرباء ،وتوريد وتركيب مضخات
ميــاه التغذية وإطفــاء الحريق،
واملتابعة مــع رشكــة الكهرباء
لتوصيل خدمة الكهرباء إىل الكلية
بشكل عاجل ،وتم بحمد لله تجهيز
املبنى وتسليمه لعمادة الكلية يوم
االثنني املوافق 1440/01/14هـ،
وقد بدأت الدراســة يف املبنى بعد
إجازة اليوم الوطني مبارشة.

مبنى الكلية
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نائب أمير القصيم :روح التكاتف تمنح سرعة في األداء
ودقة في تنفيذ الخدمات
نوه صاحب السمو امللكي
األمري فهد بن تركي بن فيصل
بن تركي بن عبدالعزيز نائب
أمري منطقة القصيم ،بالجهود
التي تبذلها الجهات الحكومية
واألمنية والتعليمية والخدمية
تجاه خدمة املواطنني واملواطنات
واملقيمني يف أنحاء املنطقة كافة.
وأوضح سموه خالل لقائه
بمديري الجهات الحكومية
األمنية والتعليمة والخدمية
باملنطقة بديوان إمارة املنطقة
أن روح التكاتف والتعاون
منهج مهني ،يمنح رسعة يف
األداء ،ودقة يف التنفيذ نحو
تعزيز الخدمات كافة ألبناء هذه
املنطقة ،يف مختلف قطاعاتها.
حرض اللقاء معايل مدير
جامعة القصيم األستاذ الدكتور
عبدالرحمن الداود ,ووكيل إمارة
املنطقة الدكتور عبدالرحمن
الوزان ,ووكيل إمارة املنطقة
للشؤون األمنية إبراهيم الهذيل,
وأمني املنطقة املهندس محمد
املجيل ,ومدير رشطة املنطقة اللواء
بدر آل طالب ,ومديري القطاعات
الحكومية واألمنية باملنطقة
واملشايخ ومحافظي املحافظات.

جوازات القصيم تدشن خدمة
إيصال الجوازات بالبريد

عقب التدشني

نائب أمري القصيم خالل اللقاء

دشــن مدير جوازات منطقة
القصيم العميد مساعد بن راشد
الرومــي ،بحضــور مدير عام
الربيد يف املنطقة خليفة بن محمد
الهديب ،خدمة إيصــال الجواز
الســعودي بعد تجديده آليا ً من
منصة “أبــر” وذلك عرب خدمة
بريد ”واصل” من خالل مكاتب
الربيد يف املنطقة.
وأوضــح الرومــي أن آلية
الخدمة من خالل قيام املواطنني
الراغبــن يف تجديــد جــوازات
ســفرهم الدخول عــى منصة
“أبرش” لتجديــد الجواز وطباعة
أو إحضار ما يثبت تجديد الجواز،
ثم الذهاب إىل أحد مكاتب الربيد
الســعودي التي تقــدم الخدمة

لتسليم املستندات والجواز القديم
ومطابقة الرشوط ،عىل أن يكون
مقــدم الطلب صاحــب الجواز
نفســه أو ويل أمره ،وإحضار ما
يثبت ذلك ،ومن ثم يقوم موظف
الربيــد بالتحقق مــن العنوان
الوطنــي للمواطن "واصل" ،مع
سداد رســوم الخدمة لدى مكتب
الربيــد ،قبل أن تقوم مؤسســة
الربيد السعودي بتوصيل الطرود
الربيديــة للجوازات الســتكمال
إجراءات الطباعة ،عىل أن تســلم
مجددا ً من قِ بَل مؤسســة الربيد
السعودي بعد إنهاء طباعة الجواز
املجــدد لتســليمها للمواطنني
املســتفيدين بحســب العنوان
الوطني املسجل لهم.

 ..بتوجيه من سمو أمير منطقة القصيم

وكيل اإلمارة يستعرض توطين فرص العمل والتدريب والتأهيل المتاحة للمواطنين
بتوجيه من صاحب السمو
امللكي األمري الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمري منطقة القصيم ،ترأس وكيل
اإلمارة رئيس اللجنة التنفيذية
لربنامج التوطني باملنطقة الدكتور
عبدالرحمن بن حسني الوزان،
اجتماع اللجنة التنفيذية لربنامج
التوطني املوجه باملنطقة يف قاعة
االجتماعات بديوان اإلمارة،
بحضور أمني املنطقة املهندس
محمد املجيل ،ومدير رشطة
املنطقة اللواء بدر آل طالب،
ومدير عام فرع وزارة التجارة
واالستثمار املهندس فهد الحربي،
ومدير عام فرع وزارة العمل
والتنمية االجتماعية باملنطقة
تركي املانع ،ونائب مدير عام
التدريب التقني واملهني باملنطقة
أحمد الحمودي ،ومدير فرع
صندوق املوارد البرشية باملنطقة
محمد النهابي ،ومدير بنك التنمية
االجتماعية سلطان الحربي ،وأمني
عام الغرفة التجارية باملنطقة
سعود الفدا ،وأمني عام برنامج
التوطني باملنطقة أحمد املشيقح.
وأكد وكيل إمارة منطقة
القصيم رئيس اللجنة التنفيذية
لربنامج التوطني باملنطقة،
الدكتور عبدالرحمن الوزان

عىل أهمية مواصلة تلك الجهود
املباركة لتعزيز التوطني باملنطقة،
والتي تعكس مدى التكاتف بني
الجهات ذات العالقة يف تحقيق
الطموحات ،منوها ً بما تحظى
به منطقة القصيم من ريادة
عرب هذا الربنامج والذي يستلهم
خطواته ونجاحاته عرب الدعم
والتوجيه واملتابعة التي يتلقاها
من قبل أمري منطقة القصيم
رئيس اللجنة اإلرشافية العليا
لربنامج التوطني املوجه باملنطقة.
وأكد "الوزان" عىل حرص
سموه الدائم لكل ما يخدم شباب
وفتيات املنطقة عرب متابعة أعمال
الربنامج وما يتيحه مع الرشكاء
من فرص عمل جديدة وبرامج
للتدريب والتأهيل ،مؤكدا ً عىل أن
ملتقى فرصتي ،والذي وجه سموه
بإقامته ،هو إحدى تلك املبادرات
الخادمة لشباب وفتيات املنطقة،
وفرصة للتوعية والتعريف
بالوظائف املتاحة والتثقيف
املستمر لهم عرب طرح العديد
من فرص العمل واملجاالت التي
تساعدهم عىل التدريب والتأهيل
وريادة األعمال والذي سيقام
بالرشاكة مع الجهات املعنية،
وبدعم أمري منطقة القصيم لخدمة
شباب وفتيات املنطقة ،منوها ً

أثناء االجتماع

باالهتمام الذي توليه قيادة هذه
البالد التي تسعى إىل كل ما يخدم
أبناء هذا الوطن من خالل طرح
وتعزيز كافة املبادرات الخاصة
بالتوطني سواء كانت يف عقود
القطاعات الحكومية أو القطاع
الخاص ،سائالً املوىل عز وجل أن
يديم عىل هذه البالد نعمة األمن
واألمان والنماء واالزدهار الدائم.
ومن جانبه أكد أمني عام

برنامج التوطني املوجه باملنطقة
أحمد املشيقح أن االجتماع ناقش
عددا ً من املوضوعات املدرجة
عىل جدول أعماله ومنها :إعداد
مذكرات التفاهم لعدد من
الرشاكات بني الربنامج والجهات
الحكومية لتوطني عقود اإلرشاف
والتشغيل والصيانة ،واالطالع
عىل ما تم حيال توجيه سمو
أمري منطقة القصيم نحو تجهيز

مقار لتقديم خدمات التوطني
لطالبي العمل يف مدينة بريدة
ومحافظتي عنيزة والرس ،كما
استعرض االجتماع إحصائية
التفتيش باملنطقة لعام 1439هـ،
والتي اشتملت عىل 40300
زيارة ،و 961مخالفة و4541
إنذارا ،والتي شملت قرارات
التوطني سواء كان يف املراكز
التجارية (املوالت) أو االتصاالت

أو تأجري السيارات واملستلزمات
النسائية املتوزعة يف كافة أنحاء
املنطقة ،باإلضافة إىل استعراض
إحصائية التفتيش لألنشطة
املستهدفة لهذا العام والصادر
لها قرارات من قبل وزارة العمل
والتنمية االجتماعية ،والتي
اشتملت عىل  650زيارة و142
إنذارا و 6مخالفات دون إغالق
أي معرض يف كافة أنحاء املنطقة.
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مدارس القصيم تحتفي بيوم الوطن وتدشن مدونة
«مشاعر وطنية»
دشــن مدير عــام التعليم
بمنطقــة القصيــم عبدالله بن
إبراهيم الركيان ،بمناسبة الذكرى
 88لتوحيــد اململكــة العربية
الســعودية ،مدونة “مشــاعر
وطنية” املفتوحــة ،للتعبري عن
حجم الــوالء واالنتمــاء للوطن
وقيادتــه ،بحضــور القيادات
التعليمية باإلدارة العامة ومديري
مكاتب التعليم.
وتأتي هذه الخطوة لرتسيخ
مبــدأ االعتزاز بالديــن ،والوالء
للمليك ،واالنتمــاء للوطن ،لدى
الطــاب والطالبــات وكافــة
منسوبي ومنســوبات التعليم،
وللتذكــر باملكتســبات التــي
تحققت بفضل الله تعاىل يف جميع
املجاالت ،وحثهم عىل شــكر الله
والثناء عليه ملا وهبهم الله من أمن
وأمــان ،واملحافظة عىل منجزات
الوطن.
وأكــد الركيــان أن اليوم
الوطنــي الــ  ،88هو مناســبة
كربى الستشــعار قيمــة الجهد
والعطاء الذي بذله امللك املؤسس
عبد العزيز بن عبــد الرحمن آل
ســعود  -رحمه الله  -يف سبيل
توحيد الوطن وتحقيق مقومات
البناء والتطور يف كافة املجاالت،

أحد الطالب يشاهد اللوحات

ً
مضيفا أن اليوم الوطني يجعلنا
أمام ملحمــة تاريخية ســطر
أمجادها ملوك البــاد وقادتها،
ليكتبــوا عىل جبــن الحضارة
تطــو ًرا ونموًا عاشــته اململكة،
وتربعت من خاللــه عىل عرش
السيادة والريادة.
وأشــار مدير تعليم القصيم
إىل أن هذه املناســبة تعد فرصة

مكتملة األركان الستيعاب التطور
الكبري الــذي عاشــه التعليم يف
اململكة ،وكيف بدأ امللك املؤسس
برســم معامله منذ عهد التوحيد،
وماذا تم تحقيقه يف الوقت الراهن
من قفزات عالية وطموحة.
وكانــت أكثر مــن 1700
مدرسة للبنني والبنات قد شهدت
مظاهــر االحتفاء باليوم الوطني

 88وفق برامج وفعاليات تهدف
لتعزيز قيم االنتماء والوالء للدين
ثم املليك والوطــن ،لدى مجتمع
التعليم وترسيخ منطلقات رؤية
اململكــة  ، 2030وربط الطالب
والطالبــات بماضيهــم العريق
وتعريفهم بالقيــم النبيلة التي
تتصدرها عطاءات الوطن ودعمه
ألبنائه.

وأعالم اململكة وعبارات التهنئة
املختلفة يف صاالت السفر ،حيث
ارتسمت مشاعر الفرح والرسور
عىل محيا الجميع من مســافرين
وقادمني وعاملــن معربين عن
حبهم ووالئهم لهذا الوطن الغايل،
داعني الله أن يديــم عىل اململكة

أمنها واســتقرارها وأن يحفظ
والة أمرها.
ورفع مدير عام املطار محمد
بن عايد املجالد بهذه املناســبة،
أسمى آيات التهاني والتربيكات
لخادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ،ولصاحب

الســمو امللكي األمري محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد
نائــب رئيس مجلــس الوزراء
وزير الدفــاع ـ حفظهما الله ـ
سائالً املوىل عز وجل أن يديم عىل
بالدنا األمن واألمان واالستقرار
والرخاء.

«مطار القصيم» يحتفل باليوم الوطني ويكرم شهداء
الواجب وذوي اإلعاقة
احتفل مطــار األمري نايف
بن عبدالعزيز الــدويل بمنطقة
القصيم مساء يوم األحد املايض،
باليوم الوطنــي الـ 88لتوحيد
اململكة العربية الســعودية عىل
يد املؤســس امللــك عبدالعزيز
بن عبدالرحمــن – رحمه الله
– ،وذلك بحزمــة من الفعاليات
املتنوعة يف املطار ،شملت تكريم
أبناء شــهداء الواجــب وذوي
اإلعاقة.
وتضمن االحتفــال توزيع
الهدايــا التذكاريــة الخاصــة
باملناســبة واألعالم الوطنية عىل
املسافرين القادمني واملغادرين،
واســتقبالهم وتوديعهــم عىل
الرحــات املختلفــة بالورود
والحلوى ،باإلضافة إىل تشــغيل
النشــيد الوطنــي ،واألهازيج
الوطنية ،ووضع لوحات التهنئة
باليــوم الوطنــي  88يف العديد
من املواقع يف املطار ،وبمشاركة
الجهات العاملــة باملطار ،حيث
تزينت بصور خــادم الحرمني
الرشيفــن امللــك ســلمان بن
عبدالعزيــز وســمو ويل عهده
األمني صاحب السمو امللكي األمري
محمد بن سلمان – حفظهما الله .
وتوشحت صاالت املطار يف
اليوم الوطني باأللوان الخرضاء

شرطة القصيم تشارك أبناء
الوطن مشاعر الفرح والسعادة

جانب من االحتفال

مشاركة الشرطة

شــاركت إدارة العالقات
واإلعــام برشطــة منطقة
القصيم ،أبناء الوطن مشــاعر
الفرحة والسعادة التي غمرت
الجميع بمناسبة حلول ذكرى
اليــوم الوطنــي  88للمملكة
العربية السعودية.
حيــث قامــت بتوزيــع
الهدايــا واملطبوعــات التي

تتضمــن تعزيــز ذكرى هذه
املناســبة الوطنيــة وتأصيل
روح املواطنة وعمق االنتماء،
وذلــك يف الطــرق وامليادين
الرئيسية وبمشــاركة ك ٍّل من
دوريات األمن واملرور وقوات
أمــن الطرق وقــوة املهمات
والواجبات الخاصة ودوريات
رشط املحافظات.

 ..وتتوصل ألربعة متهمين في
قضايا نشل

رصح املتحــدث اإلعالمي
لرشطة منطقــة القصيم بأن
املتابعة األمنية لجرائم االعتداء
عىل األمــوال وتعقب مرتكبيها
بفضل مــن الله عن
أســفرت
ٍ
ضبط أربعة متهمني من جنسيةٍ
نشل
عربية ،لتورطهم بقضايا
ٍ
ملواطنــن ومقيمني يف عددٍ من
املســاجد والجوامــع واملقابر
واملصارف واملحالت التجارية
بمدينة بريدة ،وذلك بعد توفر
الدالئل عــى ارتكابهــم تلك
الجرائم ،وبمبــارشة إجراءات

االستدالل األولية بحقهم أقروا
بما نسب إليهم ،وجرى إيقافهم
وتحريز املضبوطــات وإحالة
القضية لفرع النيابة العامة.
وإذ تعلن رشطــة منطقة
القصيم عن ذلك ،لتؤكد حرص
وزارة الداخلية عىل أمن الوطن
واملواطــن واملقيــم ،وتؤكد
أن الجهــات األمنية ســتعمل
بكل قوة وحــزم ورصامة عىل
ردع كل من تســول له نفسه
املساس بأمن املجتمع وسالمته
واستقراره .

 08جامعاتنا

صحيفة
العدد  20 | 79محرم  30 | 1440سبتمبر 2018
جامعة
 www.qu.edu.sa | @qunewspaperالقصيم

ً
ً
تشكيليا
معرضا
فيصل بن بندر يفتتح
لطالب وطالبات  10جامعات

أمري الرياض بالمعرض

نظم مركــز امللك ســلمان
لدراسات تاريخ الجزيرة العربية
وحضارتها يف جامعة امللك سعود،
معرضا تشكيليا عن حب الوطن،
لطالب وطالبات عرش جامعات يف
اململكة ،وذلك بمقر بهو الجامعة
يف الدرعيــة ،تحت عنوان "ذاكرة
وطنية بعيون طالبية" ،عىل مدى
ثالثة أيام.
وافتتح املعرض أمري منطقة
الرياض األمري فيصــل بن بندر
بــن عبدالعزيز ،الــذي أكد يف
ترصيح صحفي عقــب االفتتاح

أن املعرض ّ
جســد روح املواطنة
ألبناء الجامعات يف اململكة ،معربا ً
عن بالغ فخره بهذه املشــاركات
والجهــود الواضحة لجامعة امللك
ســعود ،يف احتضــان مثل هذه
املناسبات ،وتفعيل املواهب وروح
الشــباب ،متمنيا ً للجميع التوفيق
والنجاح.
قيقوضم املعرض  60لوحة
فنية قدّمها مجموعة من املوهوبني
يف الرسم التشــكييل من الطالب
والطالبــات بجامعــات؛ "امللك
ســعود ،جامعة امللك عبدالعزيز،

جامعة أم القــرى ،جامعة طيبة،
جامعة القصيــم ،جامعة األمرية
نورة بنــت عبدالرحمن ،جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
جامعة اإلمام عبدالرحمن الفيصل،
جامعــة جــازان" ،حيث عربت
هذه اللوحات عــن حب الوطن،
واالحتفاء بمــرور  88عاما ً عىل
توحيد اململكة العربية السعودية
عىل يد امللك عبدالعزيز آل سعود
رحمه الله -واسترشاف مستقبلالبالد مــن خالل عروض ملدارس
فنية مختلفة.

«جامعة نورة» تستضيف المعسكر
البرمجي األول على مستوى المملكة

تماشيا ً مع "الرؤية السعودية
 ،"2030ومــا توليــه القيادة
الرشــيدة من اهتمــام بمجال
التحــول إىل االقتصــاد املعريف،
وتزويد جيل الشــباب باملعارف
التقنيــة واألمــن الســيرباني،
أقامت جامعــة األمرية نورة بنت
عبدالرحمــن ،ممثلة يف كلية علوم
الحاسب واملعلومات ،بالتعاون مع
مركز  TechCampusاملعتمد من
االتحاد األوروبي للتدريب التقني،
املعسكر النســائي املتكامل األول
عىل مستوى الســعودية والخليج
العربي ،بهدف إعداد جيل تقني
من بنات الوطن ،متسلح باملهارات
املطلوبة للدخول إىل سوق العمل،
وقادر عىل اإلبداع واالبتكار التقني،
بما يحقق تطلعات الوطن.

والقــى املعســكر األمنــي
والربمجي إقباال ً واســعا ً بمجرد
فتح باب التســجيل فيــه ليبلغ
حده األقىص يف أقل من خمســة
أيام بعــدد  930مشــركة من
داخل السعودية وخارجها ،منهن
طالبات وخريجات يف األقســام
ً
إضافــة إىل عــدد من
التقنيــة،
أعضاء هيئة التدريس ،واملوظفات
والباحثات عن العمل ،حيث اعتمد
املعســكر التطبيق العميل املبارش
تحــت إرشاف مدربات يف معامل
الكلية املجهــزة بأحدث األدوات
املناســبة لالختبــارات األمنية،
والحماية واالخــراق األخالقي،
وكتابة املفاتيح الربمجية ،إضافة
إىل توفر التدريب عن بُعد لتهيئة
بيئة فاعلة لتبــادل الخربات بني

املدربات واملتدربــات ،وإمكانية
حضــور الدروس املســجلة ،أو
إعادة مشاهدتها لتحقيق املرونة
يف الوقــت ،وتلبيــة االحتياجات
املختلفة.
وقــدم املعســكر يف نهاية
التدريب شهادة من جامعة األمرية
نورة إىل كل متدربة ،بالتعاون مع
مركز .TechCampus
وتأتي هــذه املبادرة يف إطار
سعي الكلية الدائم إىل تقديم عديد
من الربامج التعليمية املختلفة يف
مجاالت الحاسب والتقنية .تحقيقا ً
لغاية الجامعة االســراتيجية يف
تقديم برامــج مبتكرة مبنية عىل
أحدث البحــوث العلمية ،وأفضل
املمارسات املطلوبة لسوق العمل
والريادة.

« 100منحة» ألبناء شهداء الواجب
لدراسة البكالوريوس بالجامعة اإللكترونية «جامعة الملك خالد» تستضيف المؤتمر
أعلن مدير الجامعة السعودية
اإللكرتونيــة األســتاذ الدكتور
عبد الله بن عبــد العزيز املوىس،
عن تخصيــص 100منحة ألبناء
وبنات شــهداء الواجب لدراسة
البكالوريــوس بالجامعة ،وذلك
دعما لهم وإحيــا ًء لذكرى آبائهم
وتخليدا ألرواحهم التي قدموها
دفاعا عــن مكتســبات الوطن
وأرواح املواطنني ،مشــرًا إىل أن
هذا هو أقل يشء يمكن أن تقدمه
الجامعة ألبناء وبنات الشهداء.
جاء ذلك خــال الكلمة التي
ألقاها "املوىس" أثناء الحفل الذي
أقامته عمادة القبول وشــؤون
الطــاب بالجامعــة احتفــاال ً
بمناســبة الذكرى ( )88لتوحيد
اململكة عىل يد امللك عبد العزيز آل
سعود  -رحمه الله ،-يوم الثالثاء
بتاريخ  15محــرم لعام 1440
هـ ،يف مبنــى الجامعة الرئيس
بمدينة الرياض.
وأكد "املوىس" عىل أن اململكة
آمنــت بأهمية العلم يف رقي األمم
ونهوضها ،فأولت اهتماما ً كبريا

الوطني الثالث لكليات الحاسب والمعلومات

بالتعليم ومخرجاته منذ نشأتها،
وســعت إىل تطويره وإكســاب
مواطنيهــا املهــارات الالزمة
للنهــوض بالوطــن والوصول
بــه ملصــاف الــدول املتقدمة،
وفتحت املجال لالبتعاث يف أرقى
الجامعــات العامليــة للنهل من
علومها ،وسخرت كل اإلمكانات،

ويــرت كل الســبل ،وافتتحت
الجامعــات واملراكــز واملعاهد
التعليمية ،ليبلــغ عدد الجامعات
الحكومية يف اململكــة حاليا 28
جامعة ،وأكثر مــن  30جامعة
وكلية أهلية ،ناهيــك عن توفري
التعليم ألكثر من  6ماليني طالب
وطالبة يف اململكة.

تنظــم جامعــة امللك خالد
ممثلة يف كلية علوم الحاســب
اآليل الشــهر الجــاري ،املؤتمر
الوطني الثالث لكليات الحاسب
واملعلومــات يف الجامعــات
الســعودية ،وذلك بفندق قرص
أبها ،خــال الفرتة  28-29من
الشــهر الجــاري املوافق 8-9
أكتوبــر  ،2018حيــث يتيح
املؤتمــر للمهتمني عرض أحدث
األبحاث واملســتجدات يف تعليم
الحاســب اآليل عىل املســتوى
الجامعي وتبادل خربات التعلم
والتعليم والبحث العلمي بجميع
التخصصات الحاسوبية.
ً
منصة
كما يقدم املؤتمــر
ً
علمية ملشــاركة قصص النجاح
يف الجوانب التعليمية واألبحاث
العلمية بني كليات الحاسب اآليل
يف اململكة ،باإلضافة إىل مناقشة
املشــكالت التعليميــة املتعلقة
بتقديــم الربامج الدراســية يف
الحاســب اآليل ،وكذلــك يهتم

املؤتمر باملوضوعــات العلمية
املتقدمة التي تخدم اململكة.
ويهــدف املؤتمــر إىل رفع
مســتوى أداء كليات الحاســب
واملعلومات بالجامعات السعودية
من خــال األفــكار والتجارب
املشــركة ،وتعزيــز مفهــوم
املنظومة التعليمية ،واستعراض
املمارســات الناجحة يف القضايا
األكاديمية واإلدارية املشــركة،
وتطويــر املناهــج والخطــط
الدراسية بما يتوافق مع املعايري
الدولية وسوق العمل ومتطلبات
االعتمــاد األكاديمــي املحــي
والدويل ،إضافــة إىل طرح أفكار
وإســهامات تدعم برامج تطوير
أعضاء هيئــة التدريس يف كليات
الحاســب واملعلومات ،وتعزيز
دورها يف تصميم وتطوير مناهج
الحاســب يف التعليم العام ،وفتح
باب الرشاكة والتعاون يف املجاالت
التخصصية بني الكليات ورشكات
تقنية املعلومات الكربى.
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الجامعات األسيوية واألسترالية
األفضل في توظيف الخريجين

حصدمعهد"ماساشوستس"
للتقنية املركــز األول يف قدرة
خريجيــهِ عــى العثــور عىل
وظائف عقــب التخرج مزيحا ً
جامعة "ستانفورد" إىل املركز
الثاني حســب تصنيف "كيو
إس"  2019لقيــاس مــدى
قدرة خريجــي الجامعات عىل
التوظيف.
املثري أن ثــاث جامعات
أمريكية يف واليــة كاليفورنيا
حظيت بثــاث مراكز ضمن
أفضل  10مراكز يف التصنيف
الذي أعلن يف العارش من شهر
ســبتمرب املايض وجاء كالتايل:
معهــد "ماساشوســتس"
للتقنية ،وجامعة "ستانفورد"
وجامعــة "كاليفورنيــا"
وجامعة "لــوس أنجيليس"،
وجامعــة
و"هارفــارد"
"سيدني" وجامعة " ملبورن
" وجامعــة "كمربيــدج"
وجامعة "بــركيل" وجامعة
"تسينغوا" يف الصني ،وجامعة
"أكسفورد".
جامعــة
وجــاءت
"تيســنغوا" يف املركز التاسع،
بينما جاءت جامعة "بكني" يف
املركز ال  20يف تقدم واضح
للجامعات الصينيــة مقارنة
بالتصنيف عام  2018جنبا إىل
جنب مع الجامعات االسرتالية
يف وقــت تراجعت فيه كربيات
الجامعات الربيطانية الخمس
ومــن ضمنهــا أكســفورد
وكمربيدج.

يف معــرض تعليقه عىل
تقــدم الجامعــات الصينية
واألســرالية ،قــال مديــر
األبحــاث يف تصنيــف "كيو
إس" التعليمــي يف بريطانيا
"بني ســوتر" إن الجامعات
اآلسيوية واألسرتالية غالبا ً ما
تقدم تعليمــا ً مختلطا ً بالخربة
يربط الطالب بمتطلبات سوق
العمل؛ فهم يركزون عىل تقديم
تعليما ً مصمم بشــكل مبارش
إلعــداد الطــاب لالنضمام
لسوق العمل".
وأضــاف أن  19جامعة
آســيوية جــاءت يف مصاف
أفضــل  100جامعة يف العالم
منها ثمانــي جامعات يابانية،
وخمــس صينيــة ،وأربع من
كوريــا الجنوبية ،وواحدة من
هونــج كونــج ،وواحدة من
تايوان .وأكــد أن الجامعات
الصينيــة تتميز بما ســماه
"الجهد الكبري املتمثل بانخراط
الجامعات مع أربــاب العمل
بإبــرام رشاكات مع جامعات
"زهيجنــاج" و"تســنغوا"
و"هوازونغ" للعلوم والتقنية.
أما عىل الصعيد األوروبي؛
فقــد جــاءت  26جامعة من
أملانيــا ضمن أفضــل 100
جامعة منها أربع ضمن افضل
العرشين بفضــل اهتمام عدد
كبــر منهــا يف الرتكيز عىل
املناهج التي تلبي االحتياجات
الفنيــة للبــاد .ويف أمريكا
الالتينية نجحت سبع جامعات

مكســيكية يف الوصول لقائمة
املائــة األفضــل إال أن أفضل
الجامعات الالتينية جاءت من
تشــييل حيث حصدت جامعة
"كاتوليكا دي تشــايل" عىل
املركز السابع والثالثني.
وأوضح "بني ســوتر"
أن عوامل اختيــار الجامعات
األفضل جاءت وفقــا ً ملعايري
تتمثل فيما ييل:
 ســمعة رب العمــل والتيحازت عىل  30%من املســح
الذي شمل  42ألف رب عمل.
 رشاكات الجامعة مع الكلياتبنســبة  25%لقياس انخراط
رب العمــل بعــدد الرشاكات
البحثية وفــرص التدريب مع
عدد األساتذة الجامعيني.
 نتائج الخريجني بنسبة 25 %وتقاس مــن خالل بيانات
الجامعــات ألكثر من  28ألف
خريج من أنجح الخريجني يف
العالم.
 ارتبــاط الطــاب بأربابالعمــل بنســبة  10%حيث
تقيس كم عــدد أرباب العمل
ممــن حــروا للجامعــة
بأنفســهم طيلة االثني عرش
شهرا ً املنرصمة.
 معدل توظيــف الخريجنيبنســبة  10%لقياس نســبة
عدد الخريجــن الذين وجدوا
وظائــف طيلــة االثني عرش
شــهرا املنرصمة بعد التخرج
مع وضع الظروف االقتصادية
الوطنية يف عني االعتبار.

جواهر وخبايا جامعة أكسفورد في
تطبيق فريد
أطلقــت جامعة أكســفورد
جولة تفاعلية صوتية ملســاعدة
الطالب الجدد واملتوقع انضمامهم
لها يف معرفــة مكانهم يف مدينة
أكسفورد.
ففي تطبيق خــاص أطلقته
الجامعــة يف التاســع عرش من
الشــهر الجاري بعنوان "أعرف
أكســفورد" عرب األجهزة الذكية
يســتطيع الطالب والزوار الجدد
للمدينــة العتيقة يف الحصول عىل
معلومات صوتية بصوت وتعليق
طالبــة يف الجامعــة قادمة من
مدينة مانشسرت اسمها "تشارلوت
اليكــوك" .ويعــرف التطبيــق
– املتوفــر مجانــا ً عــر منصة
"فويسماب" – برؤساء الجمعية
األفريقيــة والكاريبية ،وجمعية
الدراما ،ورئيس اتحاد الطالب يف
الجامعة.
وعــن التطبيــق تقــول
"تشارلوت"  -التي تدرس الطب
الرسيــري يف الفرقة الرابعة – إن
الذهاب ألكســفورد يشء يعلق يف
ذهن املرء ومن ثــم جاءت فكرة
مساعدة الطالب يف معرفة مباني

ً
مكتبة أو قسماً.
املدينة سواء كان
وحتى قبــل تنزيل التطبيق
ستســاعد هذه الجولــة الطالب
عــى معرفة أنه عــى الرغم من
مبانــي املدينة املتفرقة فإن جولة
بالدراجــة الهوائية ملــدة  10إىل
 15دقيقة كفيلة بالتجول ما بني
مبانيها .وتلخــص الجولة دور
الكليات واألقسام اإلدارية وتعطي
رؤية داخلية عن الحياة األكاديمية
واالحتفــاالت واملكتبات واملتاحف
واألماكــن األخرى .كمــا يوفر
التطبيق أيضــا ً النصح للطالب
بمعلومــات عن اتحــاد الطالب
والخدمــات الجامعية وأين تجد
املحالت واألســواق وأماكن األكل
والرشب.
يف معــرض تعليقــه عــى
التطبيــق رصح رئيــس اتحاد
الطالب "جو إنوود" – الذي عمل
مع الجامعة عىل تطوير التطبيق
– قد يشعر البعض بأن أكسفورد
صغرية ومضغوطــة إال إن فيها
الكثري لرؤيته السيما الطرق غري
املطروقــة وهذه الجولة تســلط
الضوء عىل بعــض خبايا جواهر

أكسفورد.
يف معرض تعليقه قال الرئيس
التنفيذي ملنصة "فويســماب"
التــي تســتضيف التطبيق إن
"فويســماب" إن الجوالت التي
تعدها املنصة عبــارة عن دعوة
لزيــارة املدينة من داخل املجتمع
ويف حالــة أكســفورد تعد هذه
دعوة للطالب الجــدد أو املتوقع
انضمامهــم لهــا للحصول عىل
رحلة داخــل الجامعة .وأتوقع أن
الجامعــات الربيطانيــة األخرى
ستحذو حذو أكسفورد متسائلني
عن ســبب عدم استخدامهم لتلك
التقنيــة قبلها .مؤكدا أن التطبيق
مصمم خصيصــا ً للطالب الجدد
والحاليني وال يعدو أن يكون جولة
عامة ملدينة أكسفورد ولهذا يمكن
للطالب الجــدد غري املوجودين يف
أكسفورد أن يستمعوا لبعض من
محتويات التطبيق عــر البوابة
االلكرتونية للجامعة.
الجديــر بالذكر أن قســم
تحدي اإلبــداع يف الجامعة أرشف
عىل التطبيق يف إطار دوره يف دعم
األفكار اإلبداعية للجامعة.

جامعة شيكاغو تسبر أغوار الهندسة
الكمية بـ  22مليون دوالر
منحــت وزارة الطاقــة
األمريكيــة جامعة "شــيكاغو
"  22مليــون دوالر أمريكــي
لتطوير أبحاث عن العلوم الكمية
موســعني أفق البحث يف املادة
املعتمــة إىل حوســبة أكثر قوة
وفعالية.
ســيتوىل العلماء يف مخترب
"أرغون" الوطنــي ومخترب "
فريميالب" الوطنــي تلك املهمة
وسيســتخدم التمويل يف تمكني
العلمــاء من إطــاق عرشات
املشــاريع التي ستســاعد يف
ســر أغوار الهندســة الكمية
التي أضحــت حقيقة بعد عقود
قرصتها عىل الجانــب النظري
فحسب.
يف معــرض تعليقــه عىل
التمويل قال أســتاذ الهندســة
الجزيئيــة يف جامعة شــيكاغو
الربوفسيور " دافيد أوشالوم" إن
املرشوع لن يقدم فرصة فريد ة
فحسب لتطوير معرفتنا بالعلوم
الكمية وما تقدمــه من مجاالت
كثرية بل يقدم فرصة لالستمرار
يف بنــاء اإلطار العــام للتعاون
يف مجال العلــوم الكمية ما بني
املؤسسات األكاديمية واملختربات
الوطنية .ويرأس أوشالوم جمعية
شــيكاغو الكمية – وهي رشاكة
ما بني املؤسسات الثالث لتعزيز
نظام التبيــؤ االحيائي لألبحاث
الكمية يف شيكاغو.

وســيدعم التمويــل عدة
مشاريع منها مركب املادة الكمية
وهو حلم طال انتظاره ســيعمل
العلماء فيه عىل السيطرة بشكل
كامل عىل الذرة يف النظام الكمي.
واملرشوع الثاني :كيفية توصيل
جزئيات الضوء من خالل التشابك
الكمي يف مجال القياس الكمي.
يف معــرض تعليقــه عىل
املشاريع قال نائب مدير ومخترب

" فريميالب" الوطني الربوفسيور
"جو ليكني" إن الفيزياء الكمية
لطاملا كانت عمل املخترب لنصف
قرن ومع تجميــع كل خرباتها
مع االبداع التقنــي الذي وصل
املخترب إليه فمن الصعوبة بمكان
أن نجد مكانا ً آخر غري مخترب "
فريميالب" الوطني يف استكشاف
كافة الطرق ملسك زمام السلوك
الكمي للطبيعية.
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طالب يتفرد بالقراءة داخل المكتبة المركزية

إدارة األمن والسالمة تحرر مخالفة وقوف خاطئ داخل المدينة الجامعية

األشجار والمسطحات الخضراء أحد جوانب االهتمام البيئي بالمدينة الجامعية

طالب بكلية الغة العربية يلقي شعر بمناسبة اليوم الوطني

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

توافد السيارات على المدينة الجامعية خالل ساعات الصباح األولى
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ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد
أﻣﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ -رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﳉﺎﺋﺰة ﺟﻮد
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ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﻌﻠﻤﻲ
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تخللته دورة بعنوان «الطريق إلى التفوق»

لقاء مفتوحا مع الطالب المستجدين
عمادة شؤون الطالب تعقد
ً

عبدالله العبيد
تصوير:عبدالله الجطييل

نفذت عمادة شــؤون الطــاب يوم
الخميــس املايض لقــا ًء مفتوحــا للطلبة
املستجدين مع عميد عمادة القبول والتسجيل
الدكتور فهد األحمد ،وعميد عمادة شؤون
الطالب الدكتور عــي العقالء ،لإلجابة عىل
أســئلة الطالب ك ًل يف مجالــه ،حول ما قد
يواجههم خالل مســرتهم التعليمية وما
للطالب وما عليه.
حيث هنأ "العقالء" الطالب املستجدين
عىل انطالقــة العام الــدرايس متمنيًا لهم
التوفيق والسداد يف تحقيق ما يصبون إليه
من العلم والخــرة يف الجامعة ،وليكونوا
عنارص فاعلة يف مســرة البناء وكل ما فيه
عزة هذا الوطن الكريم ورفعته.
وأشار "العقالء" إىل أن عمادة شؤون
الطالب تسعى إىل تعريف الطالب املستجد
بأنظمتها وكيفية سري اإلجراءات التي يلزم
عىل الطالب املســتجد القيام بها ،حيث تم
إعداد الربنامج التعريفي للطالب املستجدين
وتم التنسيق مع العديد من إدارات الجامعة
ملساعدته عىل إنجاز هذه اإلجراءات بكل يرس
وسهولة.
وتخلل اللقاء املفتوح عددًا من الدورات

التدريبيــة للطلبة املســتجدين بمختلف
الكليــات بعنوان "الطريــق إىل التفوق"،
قدمها الدكتور محمــد بن صالح العجالن
وكيل عمادة شــؤون الطــاب ،وحرضها
عدد من املحارضين وأعضاء هيئة التدريس

وطالب الجامعــة ،حيث تم خالل الدورات
مناقشــة أبرز اإليجابيات والسلبيات التي
تواجه الطالب املستجد ،باإلضافة إىل عرض
آخر املســتجدات والتحديثــات يف الالئحة
األكاديمية.

وأكد "العجالن" أن هذه الدورة تعترب
من أهم الدورات التدريبية التي تســاعد يف
تهيئة الطالب الجامعي حتى مرحلة ما بعد
التخرج ،حيث تعد السنة األوىل بالجامعة هي
البداية الحقيقية للحياة العملية ،وهي التي

أثناء اللقاء

على هامش احتفالها بذكرى توحيد البالد  ..هندسة عنيزة :

التوازن الفكري وعدم االنسياق خلف األفكار الهدامة
مبدأ أساس للجامعة

ضمــن احتفــاالت مملكتنا
الغالية بالذكرى الـــ  88لليوم
الوطني ،نظمت كلية الهندســة
بمحافظة عنيــزة ،برعاية عميد
الكلية الدكتــور محمد بن فهد
الشــارخ ،وبحضور وكيل الكلية
الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم
العطية ،وعدد من رؤساء األقسام
وأعضاء هيئة التدريس والطالب،
احتفاال ً بهذه املناســبة الوطنية
الغالية ،التي تتجدد كل عام وتدل
عىل روح الحب واالنتماء للوطن.
وألقــى عميــد الكلية كلمة
خالل الحفــل بدأ فيها بالرتحيب
والتهنئة بهذه املناســبة الغالية،
سائال املوىل عز وجل أن يديم عىل
الوطن نعمة األمن واألمان يف ظل
حكومة خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز ،وويل
عهــده األمني صاحب الســمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان
– حفظهما اللــه – ،مؤكدا عىل
دور الكليــة يف إبــراز مثل هذه
املناســبات التي تعزز الجوانب
الوطنية يف نفــوس الطالب من
خالل ما تشــهده بالدنا الغالية
يف هذا العهــد الزاهر من تطور
ونمو وازدهار يف مختلف املجاالت
وباألخص مــا حققته من طفرة
ونهضــة عىل مســتوى التعليم
والتوسع يف قطاعاته ،توجت من

خاللها بالجامعــات الحكومية
التي تحظى بالدعم املســتمر من
قيادتنا الرشيدة.
وحــث "الشــارخ" الطالب
عىل الحفاظ عىل ممتلكات الوطن
داخل أروقة الكليــة وخارجها
وأكد عىل أبنائــه الطالب بأهمية
التوازن الفكري وعدم االنســياق
خلف األفــكار الهدامة التي ترض
بوحدة وأمن واستقرار البالد ،ما

تمهد الطريق للطالب نحو اختيار التخصص
املناسب ،مشــرا إىل رضورة استمرار مثل
هذه الدورات والتوســع فيها ملا تحققه من
نتائــج إيجابية لطــاب الجامعة يف كافة
التخصصات.

يعزز دور املؤسســات التعليمية
ومن ضمنها كلية الهندسة بعنيزة
يف نرش االعتدال الفكري ،مطالبا
الجميع بــرورة العمل الدؤوب
لالرتقاء بالكلية والوطن واملشاركة
يف كل ما من شــأنه تحقيق تنمية
تعليمية فعالة للسعي يف املساهمة
يف تحقيــق رؤيــة  2030التي
من شــأنها أن تجعل من بالدنا
أنموذجا ً ناجحــا ً ورائدا يف العالم

عىل كافة األصعدة.
وتخلل الحفل مشاركات من
الطالب حول هذه املناسبة الغالية
عىل قلوبنا جميعاً ،كما قام النادي
الطالبي بالكلية بتجهيز ضيافة
خاصة بهذه املناســبة ،استمرت
طول األســبوع ولقيــت تفاعالً
كبريا ً من كافة منســوبي الكلية
من طالب وأعضاء هيئة التدريس
وإداريني.

صورة جماعية عقب االحتفال

كلية العلوم واآلداب بعقلة
الصقور تحتفي بالوطن  ..وبطالبها
المستجدين
احتفلت كلية العلوم واآلداب
بعقلة الصقــور باليوم الوطني
الثامــن والثمانــن للمملكــة
العربية الســعودية ،مع الطالب
والطالبات ،عرب باقة متنوعة من
األنشطة والفعاليات ،حيث اكتىس
مبنــى الكلية بحلتــه الوطنية،
وتزيّن بصور خــادم الحرمني
الرشيفــن ،وســمو ويل عهده
األمني ،ورفرفــت راية التوحيد
عىل كافة أســواره ،ثم انطلقت
االحتفاليــة بلقــاء تحت عنوان
"دور املواطــن يف بناء الوطن"
لعميد الكليــة الدكتور جبري بن
ســليمان الحربي ،بحضور عدد
من أعضاء هيئــة التدريس ،كما
صحــب ذلك معــرض بعنوان
"وطــن الشــموخ" ،والــذي
يحتوي عىل عدد من أقوال امللوك
واللوحــات الوطنية واملطويات،
كمــا أقيمت محــارضة بعنوان
"حماية وتعزيز الحس الوطني"
لألســتاذ تركي الرباك ،هذا وقد
أعــدت الكلية تصميــ َم محتوى
وطنيــا ً عرب شاشــات العرض
املرئي .
ويف قســم الطالبات تفاعلت
منســوبات الكليــة وطالباتها
بهــذه املناســبة ،حيــث أقيم
"عرس الوطــن" ،الذي تضمن
لقا ًء بالطالبات لإلشادة بجهود
اململكــة ،ومــا تبذلــه قيادتها
الحكيمة لنهضة الوطن واملواطن،

تال ذلك أوبريت إنشادي ،أعقبه
توزيع عدد من باقــات الورود
والربشورات واملطويات الوطنية،
ثم تنــاول الجميع الوجبة املعدة
بهذه املناسبة.
ويأتي هذا االحتفال تجسيدا
لقيــم املحبة والــوالء ،وتفعيال
ملبدأ االنتماء للوطن ،والســعي
للحفاظ عىل مكتســباته ،وإبراز
منجزاتــه ،يف ظل ما ننعم به من
ازدهار يف كافــة املجاالت ،منذ
عهد امللك املؤسس عبدالعزيز بن
عبدالرحمن آل ســعود -رحمه
الله -حتى هــذا العهد امليمون
لخادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز -حفظه
الله-
مــن جانــب آخــر أقامت
الكليــة لقا ًء تعريفيــا بالطالب
املســتجدين ،حيث افتتح عميد
الكليــة اللقاء بكلمــة ترحيبية
وهنأهــم بالتحاقهــم يف أحــد
رصوح جامعة القصيم ،وحثهم
عــى االجتهاد يف طلــب العلم،
واالستفادة من أســاتذة الكلية،
مشــرا إىل أهمية معرفة الطالب
للنظــام الجامعــي ،ورضورة
املحافظة عىل املعــدل الرتاكمي،
كما تــم خالل اللقــاء التعريف
بأقسام الكلية ومجاالتها العلمية،
واإلجابــة عىل أســئلة الطالب
واستفساراتهم التي تدور حول
العملية التعليمية.
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«التربية الجنسية لذوي اإلعاقة» و «مستوى الكورتيزون
في الدم» بعلوم وآداب عنيزة
أقام قســم الرتبية الخاصة
بكلية العلــوم واآلداب بعنيزة،
بالتعــاون مــع وحــدة خدمة
املجتمع ،دورة بعنــوان الرتبية
الجنســية لذوي اإلعاقة العقلية
بقاعة اإلرادة ألقتها الدكتورة هالة
فاروق الديب أستاذ مساعد بقسم
الرتبية الخاصة ،حيث استهدفت
الدورة أمهــات ومعلمات األفراد
ذوي اإلعاقة العقلية ،وذلك بهدف
تعريفهم بأهــم القواعد الرتبوية
املعتمدة يف مجال تهذيب الغريزة
الجنســية لديهم ،ورشح كيفية
بناء ثقافة جنســية سليمة عند

األبناء منذ مرحلة الطفولة وحتى
مرحلة البلوغ ،كذلك تربيتهم عىل
التعاليم الدينية واملعايري والقيم
االجتماعية الخاصة بالســلوك
الجنيس،
حرض الدورة  34مستفيدة
من األمهات ومعلمــات األفراد
ذوي اإلعاقــة العقلية ،والالتي
أبدين إعجابهن بمحتوى الدورة،
وعربن عن أمنياتهن يف إقامة هذه
الدورة وغريها بمدارس التعليم
العام لتحقيق االســتفادة ألكرب
رشيحة ممكنة مــن أولياء أمور
ومعلمي ذوي اإلعاقة العقلية  .

وعــى جانب آخــر قامت
األســتاذة الدكتورة منال أحمد
البتانونــي أســتاذ طب األرسة
واملجتمــع بكلية طــب عنيزة،
بنرش بحث بعنوان "مســتوى
الكورتيــزون بالــدم وعالقته
باالكتئــاب بــن املمرضــات
العامــات ليال" ،حيث شــمل
البحــث  96ممرضــة تعمــل
ليــا كمجموعــة 96ممرضة
تعمل نهــارا كمجموعة ،وذلك
باالســتعانة باســتبانة تقييم
مستوى االكتئاب مع سحب عينة
دم من املمرضات لقياس مستوى

الكورتيزون قبل الساعة التاسعة
صباحا.
وأوضحت الدراســة زيادة
مستوى الكورتيزون بالدم لدى
املمرضــات العامــات ليال عن
العامالت نهارا ،وكانت خالصة
البحــث أن املمرضات العامالت
ليــا أكثــر عرضــة لإلصابة
باالكتئاب من الالتي تعملن نهارا،
ما يوضح الحاجة إىل التشخيص
املبكر لحاالت االكتئاب والحاجة
املاســة لتهيئة بيئة العمل ألخذ
قسط من الراحة واالسرتخاء يف
الصباح عقب العمل ليال.

أقــام النــادي الطالبــي
بكلية العلــوم واآلداب بمحافظة
املذنــب حفــا الســتقبال
الطــاب املســتجدين ،بمقــر
الكليــة يــوم األربعــاء املوافق
1440/01/09هـــ ،برعايــة
عميد الكليــة الدكتور نارص بن
محمد الصائغ ،وبحضور وكيل
الكلية للشؤون التعليمية الدكتور
عبدالله بن محمد العامر ورؤساء
األقسام وأعضاء هيئة التدريس.
وقــدم عميــد الكلية خالل
حفل االستقبال كلمة رحب فيها
بالطالب املســتجدين ،وقدم لهم
رشحا ً عاما ً عن الكلية والدراســة
الجامعية ،ثم قــام وكيل الكلية
بتقديــم رشح للنظام األكاديمي
للطالب وحثهم عىل الجد واملثابرة،
كما قدم رؤســاء األقسام ومدير
شــؤون الطالب رشحا ً للجوانب
التي تهــم الطالب يف تخصصه،

ويف ختــام اللقاء عــر املرشف
عىل النادي الطالبي عن شــكره
وتقديره للحضور.
وكان قســم اللغة اإلنجليزية
والرتجمة قد أقام لقا ًء مع الطلبة
املستجدين بعنوان "الدورة املكثفة
الجرس الــروري اآلمن لحياة
جامعية متميزة" يــوم األربعاء
املوافــق 1439/12/25هـــ،
تطــرق فيهــا الدكتــور ماجد
الدرابسة ،والدكتور محمد مجتبى
أحمد بفرع الطالب ،واألســتاذة
إلهام املطريي ،واألستاذة شانيال
أنس بفــرع الطالبــات ألهمية
الدورة املكثفة ونظامها كمدخل
وكجرس
لقســم اللغة اإلنجليزية
ٍ
ٍ
رابط بني املدرسة والجامعة.
وتحدث رئيس القسم بالكلية
الدكتور عــارف أحمد األهدل عن
أهميــة املثابــرة والحرص عىل
التميز ،منوهــا ً أن التميز العلمي

للطالب أحد مصادر الســعادة
لوالديــه ،وأن التفوق األكاديمي
ــر بالوالدين والوطن،
يعد كل ا ْل ِ

ويو ِّلد الرضا عــن الذات ،متمنيا ً
ً
ً
موفقــة وفصالً
بداية
للجميــع
دراسيا ً مثمرا.

النادي الطالبي بعلوم وآداب المذنب يحتفل بالطالب
المستجدين

ندوات وورش عمل تدريبية عن «البالكبورد
 »Blackboardبعمادة التعلم اإللكتروني

قامــت عمــادة التعلــم اإللكرتونــي خالل
األســبوع الثالث بالفصل الدرايس  391يف الفرتة
 ،1440/01/10-06بتقديم عدة ندوات تعريفية
وورش عمل تدريبية ،بعنــوان التعلم اإللكرتوني
الكامل مــن خالل نظــام إدارة التعلم اإللكرتوني
« ،»Blackboardبمــا يســهم يف تيســر عملية
االستخدام وزيادة مستوى التفاعل واألداء ويؤدي
إىل مخرجات تعليمية أفضل من حيث الكم والكيف،
ويحقق األهداف املنشودة.
وتــم تقديم الندوة لطــاب وطالبات ()115
شعبة مشــاركة يف التعلم من خالل نظام املقررات
اإللكرتونية الكاملــة يف املركز الرئيس ،ويف الكليات
املشاركة من الفروع خالل الفصل الدرايس الحايل،
وذلك من أجل تأهيلهــم وتوعيتهم بكل املهام التي
تمكنهم من التعلم واملشــاركة والتفاعل عرب نظام
إدارة التعلم اإللكرتوني واملقرر املقدم من خالله.
وقد تضمنــت الندوة مجموعة مــن املحاور

األساسية؛ والتي من بينها :تعريف الطالب بطريقة
الدخول عىل نظام إدارة التعلم اإللكرتوني واختيار
املقرر اإللكرتوني املراد دراسته ،و تعريف الطالب
بالعنارص األساســية للمقرر اإللكرتوني بداية من
سياســات املقــرر وأخباره وطريقة الســر فيه،
ووحداته التعليمية اإللكرتونية ،واألنشطة ،وتدريب
الطالب عىل أداء الواجبات واملشــاركة باملناقشات
اإللكرتونية املتضمنة باملقرر اإللكرتوني عىل النظام
وتعريــف الطالب بالفصــول االفرتاضية وكيفية
التفاعل واملشاركة مع األستاذ والزمالء من خاللها.
هذا وقد أكد ســعادة الدكتور سعد بن مبارك
الدورسي عميــد التعلم اإللكرتونــي والتعليم عن
بعــد :عىل أهمية الدور الذي تقدمــه العمادة يف ما
يتعلق بتعريف وتنمية مهــارات طالب وطالبات
الجامعــة املشــاركني يف نظام التعلــم من خالل
املقررات اإللكرتونيــة الكاملة ،لضمان تســهيل
عملية االســتخدام واملشــاركة بفاعلية باملقررات

شؤون وشجون

أ  .د  .فهد بن إبراهيم الضالع

كان يوما وطنيا بامتياز
كغريي من منســوبي هذا الرصح الكريــم تقودني خطوتي إىل حياض
مناســبات الوطن العذبة فنجتمع لنتذاكر التكامــل والرتابط ونبعث الهمة
واالهتمام يف القيــام بواجباتنا أفرادا وجماعات تجــاه وطننا الغايل اململكة
العربية السعودية .
ويف يوم الخميس املايض كان الحضور هادرا يف قاعة االحتفاالت (أ) حيث
االحتفال باليوم الوطني لجامعتنا الغراء وكان يوما وطنيا بامتياز ،رعاه معايل
مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود ويحرضه أصحاب
السعادة والفضيلة والزمالء الكرام منسوبو الجامعة وطالبها.
انطلقت الفقرات املعدة للحفل وكانت غرتها كلمة املسؤول األول بالجامعة
معايل املدير حيث وقف مذكرا بشكر الله عىل نعمة الوطن ومهنئا للجميع عىل
تلك النعم املتعددة التي يتضمنها القرار يف األوطان ،كنعمة األمن واالستقرار
بفضل الله ،ثم بفضل قادة هذه البالد الغر امليامني منذ التأســيس حتى عهد
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز وويل عهده األمني األمري
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ،ونحن ننعم بالخري واالستقرار يف عالم متالطم
بعواصف الخوف والجــوع ،ثم ختم كلمته بوصيته التي تنغرس يف كل فؤاد
وخصوصا الشــباب ( ال تســلموا عقولكم لكل عابث متهور يغري بالتكفري
والتفجري والتنكر لهذا الوطن العزيز ) .
ثــم مىض برنامج الحفل عىل جميع فقراته ليقــف معايل مدير الجامعة
مرة أخرى ويحول املناســبة إىل منافسة رشيفة تتسابق فيها أقالم املبدعني يف
مسابقة وطنية بامتياز تســتهدف الجميع بال استثناء ،حيث أعلن معاليه أن
جوائزها تبلغ ثالثمائة ألف ريال ومجاالتهــا مفتوحة أمام األقالم الوطنية
الغيورة ،لتكون مشــاركات املتســابقني منطلقات لقواعد وطنية يف الفكر
واإلبداع واإلمتاع ففي التأليف للتدين والتسامح مجال وللرواية الوطنية ،إغراء
بالحوافز النقدية تسيل لها أحبار املبدعني ،وهناك فرع مللحمة وطنية تحكي
قصة التأســيس والجمع بعد التفرق واألمن بعد الخوف ،وأما عدسة اإلبداع
املتحركة فلها حديث آخر فهناك فرع الفلم التوعوي النابذ لإلرهاب يســتقبل
رواده ومميزيه ،وأما األجهزة الذكية فقد تسللت املسابقة إىل نسيجها لتكون
جزءا مهما منه فهناك فرع ألفضل تطبيق تقني يعزز قيم االنتماء واملواطنة ..
األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

جانب من االحتفال

اإللكرتونية.
وأوضح "الدورسي" أن
الدعم واملساندة الذي تقدمه
العمادة للطــاب ال يتوقف
فقط عىل النــدوات التعريفية
وورش العمل بل يمتد ليشــمل
تقديم الدعــم املتواصل للطالب
طوال فرتة دراسة املقرر لتسهيل
التعلم اإللكرتوني واملشــاركة به
وحل جميع املعوقات حتى يتمكن
الطالب مــن التفاعل واملشــاركة
يف نظــام تعليمي إلكرتوني يتســم
بالفاعليــة والقــدرة عــى األداء
وتحقيق األهداف مع املرونة وسهولة
االســتخدام ،من أجل تحقيق املرامي
األساسية وفق رؤية الجامعة املستقبلية.

| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa
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كيف تتعاملين
مع الطفل
الكسول؟

ُ
بعــض األطفال
ربما يعتاد
كثرة النوم ،والتباطــؤ يف تناول
الطعام كسالً ووخمً ا ،وقد يؤدون
الواجبات املدرســية عىل عجل يف
اللحظات األخرية ،أو يَتَمَلمَ لُون عند
ِّ
التحل بروح
أدائها ،ممــا يفقدهم
املبــادَرة ،وهــؤال ِء األطفال يطلق
عليهم َ
الكساىل.
ُ
الخطورة يف هــؤالء األطفال
الكساىل ليس التعامُل معهم حال
صغرهم ،بقدر املشاكل املستقبليَّة
التي َ
من املحتمــل أن تواجههم،
ُّ
فهناك مشاكل تخص الكسل عند
الكرب؛ كعدم وجــود فرص عمل
متميــزة ،أو املعاناة من الفشــل
الوظيفي؛ بسبب كسلهم وإهمالهم
َّ
خاصة يف املجتمَ عات
يف وظائفهم،
ُّ
التي تعانِي من التضخم والبطالة،
َّ
فإن الشــباب يحتاج إىل مهارات
َّ
عالية ،وخفــة يف الحركة ،ورسعة
يف االستيعاب واألداء؛ كي يستطيع
الحصو َل عىل وظائف الئقة بد ُُخول
مناسبة ،وأحاول يف السطور التالية
أن أرشح لــك طــرق التعامل مع
الطفل الكسول.
تعيني األعمــال املنزلية  :إن

املساعدة يف أعمال املنزل هي واحدة
من أفضل الطــرق لتعليم الطفل
قيمة العمل ،حتى يف سن صغرية،
فمن املهم وللتخ ّلص من الكسل أن
يقوم الطفل يوميا ً برتتيب رسيره
بنفسه ،وغسل الطبق الذي يتناول
فيه طعامه ،ووضع مالبسه القذرة
يف ســ ّلة الغســيل ،باإلضافة إىل
ترتيب خزانته ،ألن األعمال املنزلية
تفيدك كثريا ً يف التعامل مع الطفل
الكســول ،وتســاعده عىل تحمّ ل
املسؤوليات خصوصا ً إذا غبت يوما ً
عن املنزل.
التوقيــت  :من املهــم وعند
التعامل مع الطفل الكســول أن
تحدّدي الوقت الذي يجب أن يلتزم
به عند القيام بــأيّ عمل تطلبينه
منه ،ألن التوقيــت أمر رضوري
يجعله يشعر بأهمية عدم تخ ّ
طيه
وعــدم التلهي أو النــوم يف وقت
القيام بالواجبات ،كما أن التوقيت
مفيد أيضا ً خالل القيام بالواجبات
الدراســية أي يمكنــك تحديــد
مثالً نصف ســاعة لينجز واجب
الرياضيات ألنه ال يجب أن يماطل
باألمر ّ
وأل يأخذ وقتا ً إضافياً.

املكافآت  :بعــد تحديد املهام
والتوقيت الالزم إلنجازها ،من املهم
منح طفلك مكافــآت بعد االلتزام
بتعليماتك ،فمثــاً يمكنك اعتماد
نظــام النقاط بوضــع ورقة عىل
الرباد وزيادة نقطــة إىل كل يوم
ينجح يف مهامه وباملقابل إنقاص
نقطة عند أي تقصري ،أمّ ا مجموع
النقاط فيعادل إمّ ا شوكوالتة أو أي
هدية يرغب بها يف آخر الشهر.
ممارســة الرياضة  :من املهم
عند التعامل مع الطفل الكســول
أن تشجعيه عىل ممارسة الرياضة
التي يحبّ أو أيّ نشــاط أو هواية
يرغب بهــا ،ألن هــذا النوع من
األنشطة البدنية تشــجّ ع الطفل
عىل تنشــيط جســمه والتخ ّلص
من الكســل ،باإلضافة إىل تحسني
صحته النفسية.
تحديــد أوقات اســتخدام
األجهزة اإللكرتونية  :من املهم أن
تحدّدي لطفلك أوقــات الجلوس
أمام التلفاز واللعــب عىل اآليباد
وغريها من األجهــزة اإللكرتونية،
ألن هذه الوسائل تح ّد من نشاطه
البدني وتج ّره إىل الخمول والكسل.

كل عام وأنت
لنا النبض يا
وطني

يف كل عــام نحتفــل بهذه
الذكرى الغالية علينا كيوم رسمي
لبالدي الحبيبــة ولكنها تجري
كل يــوم يف دمائنا فخــرا ً وعزا ً
ووال ًء وفداءً ،بالدي وبكل شموخ
هي اململكة العربية الســعودية،
تاريخهــا املــرف وحارضها
القوي وقوتها التي تحرك العالم
شاء من شــاء وأبى من أبى بقوة
من اللــه ثم عزم وحــزم خادم
الحرمني الرشيفــن وويل عهده
األمــن حفظهما الله وشــعب

مخلص ملتف حــول قيادته ويف ٍّ
لوطنه بروحه ودمه وماله وكل
ما يملك ،ومســتقبل مرشق رسم
خريطته ســيدي صاحب السمو
امللكــي محمد بن ســلمان حتى
ســابق بعجلة التنمية للسعودية
الجديدة عقارب الزمن .وتحديات
الزمان واملكان.
بالدي التي فرضت احرتامها
ولها تبقى الكلمــة األخرية عىل
خارطة هذا الكون ستبقى قوية
منيعة وستزداد نهضة وشموخا

وتطــورا عىل جميــع األصعدة
بكونها بجميع مكوناتها كالبنيان
املرصوص يشــد بعضه بعضا...
لحمــة واحدة ،قلبا ً واحــداً ،يدا ً
واحدة سلما ً عىل من ساملها وحربا ً
عىل من عاداها ،دمت بخري وأمن
وأمان يا وطنــي الحبيب ودام
عزك وعز حكامك ووالء شعبك،
كل عام وأنت لنا النبض يا وطني.
تكن أوطان ُه مفخرا ً
(ومن لم ْ
موطن املجدِ
لــ ُه  ..فليس لــه يف
ِ
مفخ ُر)

مكتب شــؤون الخريجني
والتنمية املهنية هو أحد اإلدارات
املهمة ويرتبط بوكيل الجامعة
للتخطيــط والتطوير والجودة،
وقد حرص معايل مدير الجامعة
عىل إيجاد هذا املكتب لالهتمام
بالخريجني والتواصل معهم.
يضم املكتــب وحدات فرعية
يف كل كلية للتنســيق مع الطالب
والخريجــن ،ويعنــى املكتب
بتعزيز التواصل بــن الجامعة
وخريجيها وبــث روح االنتماء
لديهم ودعــم ورعاية الخريجني،
وإرشاكهــم يف كل ما من شــأنه
تطويــر ورقــي الجامعة ،وهو
يخدم جميع خريجــي الجامعة
من مختلف الكليــات والربامج
والدرجات.

ويعتــر املكتب هــو الجهة
الداعمــة يف الجامعة للطالب بعد
تخرجهــم حيث يقــوم املكتب
بتوفري الخدمــات املهنية ،التي
تمكــن الخريجني مــن متابعة
مسريتهم التنموية بعد التخرج،
ويهدف أيضا لتعزيز الروابط بني
الجامعــة وخريجيها ،وبث روح
االنتماء لديهم وتســهيل فرص
العمل لهــم ،ومواصلة رعايتهم
وتقديم الخدمات لهم ،بالتواصل
الفعال معهم وإرشاكهم يف رقي
الجامعة.
يســعى مكتــب شــؤون
الخريجــن لتحقيــق األهداف
التالية:
 .1التواصــل املســتمر مــع
الخريجني ،ومد جســور الرتابط

بني الخريجني
 .2الرقي بسمعة الجامعة وبث
روح االنتماء والفخر بالجامعة
 .3تعزيــز مكانــة خريجي
الجامعــة يف املجتمــع وإبراز
جهودهم
 .4مســاعدة وتوجيه حديثي
التخــرج يف التطويــر املهني
والتوظيف
 .5إرشاك الخريجــن يف تنمية
موارد الجامعة
 .6اإلفادة من خربات الخريجني
يف املشاركة يف تطوير الجامعة
 .7إبقاء الخريجني عىل معرفة
باملستجدات يف الجامعة
 .8توثيــق الصلة بني الجامعة
وطالب املنح الخارجية ليكونوا
سفراء للجامعة

د .رشيدة محمد أبو النصر
األستاذ المساعد بكلية
العلوم واآلداب برياض
الخبراء

د .فاطمة الرشيدي
عضو هيئة التدريس بكلية
التربية

اليوم طالب
وغدا خريجون

د .عبدالرحمن بن صالح
التركي
المشرف على مكتب
شؤون الخريجين والتنمية
المهنية

news@qu.edu.sa

ً
عاما ووالة
٨٨
األمر يرتبون
لنا األفضل

د .فهد بن محمد البجيدي
عميد كلية الصحة العامة
والمعلوماتية الصحية

اليــوم الوطني هــو يوم
تجديــد الوالء ..لهــؤالء القادة
الذين جعلوا شــغلهم الشاغل
أمن وأمان وازدهار هذا الوطن
املعطاء ،وهو اليوم الذي نحتفل

ثبت نفسك
في الصفوف
األولى

عبدالله عبدالمحسن
المقبل
طالب كلية الهندسة

ها هــي البدايــة ..ومن
هنــا تبــدأ خطوات الســر
للمستقبل ..نعم أيها املستجد:
أنت طالب جامعــي ..أمامك
مشــوار مــيء بالتحديات،
وأمامك ســنون وأشهر وأيام
وســاعات اســتغلها أفضل
استغالل ،واعلم أنها إن مضت
فمن الصعب تعويضها.
الجامعــة بيئــة بناء..
والبناء إما ثابت األركان ..وإما

فيه بإنجازات هذا الوطن.
وتحل هذه املناســبة عىل
بالدنــا الغالية ونحــن ننعم
بالخــرات والتقــدم يف جميع
املجاالت ،التي تصب يف مصلحة
املواطن أوالً ،و« »88عاما ً تميض
يف تحقيق كل ما يساعد عىل بناء
اإلنسان نفسه ،وهذه املسرية يف
بناء األجيــال مازالت ثابتة عىل
مبادئ اإلســام والق ِيم العربية
األصيلة.
ونحــن نؤمن بــأن والة
األمر يرتبــون األفضل دائما ً لنا
بعون من اللــه ألنهم ماضون
ٍ
عــى خطط تراعي كتــاب الله
وسنة رســوله ،وقد ملسنا هذا
اليشء ..فعندما نقلب صفحات
التاريخ عن جميع من سبق من
حكامنا ،نجد أنهم بحثوا دائما ً
عن األفضل ألبنــاء هذا الوطن،
وكانت قوتهم تُستمد من رعاية
الحرمــن فقد نبــذوا جميع
األلقاب واختــاروا لقب خادم
الحرمني الرشيفني فيجب علينا
أن نرفع راية التقدم مع القادة
لنكمل مسرية اآلباء.
خالفه فاحــرص عىل األوىل،
وثبت نفسك يف الصفوف األوىل
واجتهد يف طلــب العلم ،وكن
حريصا ً عــى إتقانه ..فالعلم
يرفع األمــم ويبني األوطان،
كن موقنــا ً أن لــكل مجتهد
نصيب ،ولكل تعــب نهاية..
والبد يف هذه النهاية أن تكون
مســاوية ملقدار التعب ..هذه
هي سنة الكون.
احرص عــى إتقان املواد
األساسية يف املستويات األربعة
األوىل ..فهي أساس ملا بعدها،
واحرص عىل أن يكون معدلك
عاليا قدر املســتطاع ،وانظر
دائمــا إىل أعىل رقــم ممكن
أن تصــل إليه ..فــا يوجد
مستحيل .
ابتعــد عــن الشــخص
الســلبي فهو أكــر عائق لك
يف مسريتك ..الجامعة حاوية
للعديد من األندية والجمعيات
الطالبيــة ،احــرص عىل أن
تكون ضمــن أعضائها ،فهي
تنمــي اإلبــداع واإلنتاجية
وتحمل املسؤولية.
هــذه نصيحــة طالــب
يف آخــر خطواتــه الجامعية
إلخوانه الصغــار من الطلبة
املستجدين.
ختامــا ً توكل عــى الله
وانطلق.
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كاريكاتير

دور البحث
العلمي بجامعة
القصيم في
تحقيق التنمية
المستدامة

د .محمد إبراهيم الدغيري
عميد عمادة الدراسات
العليا

اليوم الوطني
الـ" "88استدامة
البناء لرؤية2030

عبدالرحمن بن محمد
الـمهوس
إدارة العقود و المشتريات

ال يكاد يختلــف اثنان عىل
جوهر العالقة القوية بني البحث
العلمي بأشــكاله ومستوياته
املختلفة من جهة ،وبني التنمية
املســتدامة بجميع أبعادها من
جهة أخرى ،األمــر الذي جعل
العديد مــن الجامعات العاملية
تتحدث باهتمام بالغ حول أهمية
دور البحــث العلمي يف تطوير
املجتمــع وتنميتــه اقتصاديا
واجتماعيا ،كي يكون اإلنســان
يف هذا املجتمع قادرا عىل التكيف
مع بيئته املحيطة به ،ومسهما يف
حل مشاكله ومشاكل مجتمعه،
بل وحتــى املســاهمة يف حل
مشــكالت العالم الذي هو جزء
منه ،وكذلك املشــاركة الفاعلة
يف بنــاء الحضارة اإلنســانية
واملساهمة يف تطويرها ،وهذا ما
جســدته رؤية جامعة القصيم
والتي تنص عىل أن تكون جامعة
متميزة وطنيا ً يف التعليم ،داعمة
للتنمية املســتدامة يف القصيم،
مسهمة يف بناء مجتمع املعرفة.
ومــن املتوقــع أن تلعب
الجامعــات الســعودية دو ًرا

مهمً ا يف تحقيــق أبعاد التنمية
املســتدامة من خــال البحث
العلمي فيهــا ،إال أن معظم تلك
الجامعات تعالج قضايا التنمية
املســتدامة بطريقة مجزأة بني
كلياتها دون وجود رابط بني تلك
األبحاث ،ويقترص وجود التنمية
املستدامة يف بعضها عىل دورات
محددة وغالبا ما تكون معزولة
عن البحث العلمي وتطبيقاته.
ولكــي يتــم رصــد دور
البحث العلمي بجامعة القصيم
ومســاهمته يف تحقيق وتعزيز
التنمية املستدامة عىل املستويني
املحــي والوطنــي ،فالبد من
االســتعراض الدقيق واملدروس
ألهداف األقســام والكليات يف
ضوء ما تملكــه من بنية تحتية
وتكنولوجيــا تعليمية وكوادر
أكاديمية وفنيــة مدربة مؤهلة
إلحــداث التغيــر ودفع عجلة
التنميــة ،إضافــة إىل التناغم
والتناســق بني مخرجات تلك
األقسام والكليات وتوظيفها يف
املجتمع وخدمة قضايا التنمية
وسوق العمل ،وهذا ال يتأتى إال

اذا نشطت تلك األقسام والكليات
وآمنت بأن تكون رائدة التغيري
يف املجتمــع بحيــث تعمل عىل
توجيه األبحــاث العلمية فيها
نحو تنمية اإلنســان ليشارك يف
مجتمعه.
كما يمكن لجامعة القصيم
تحســن دورها كعامل للتغيري
يف مجال التنمية املســتدامة من
خالل تبني نهــج "Whole-
"of-University Approach
والذي يربط بشكل واضح بني
األنشــطة البحثية والتعليمية
والتشغيلية والتوعوية ،من خالل
تشــجيع الطالب واألكاديميني
واإلداريني للتفكري النقدي يف أداء
الجامعة يف مــا يتعلق بالتنمية
املستدامة ،والذي سيرتتب عليه
العديد مــن اإليجابيات ،منها
رفع مستوى مبادرات الجامعة
يف مجــال االســتدامة؛ وتوفري
حلول ملشاكل االستدامة؛ وبناء
الثقة بني الطالب واألكاديميني
واإلداريني عىل حد سواء؛ وتوفري
تجارب تعليميــة تطبيقية عىل
مستوى الجامعة.

وطنــي عــاد يومــك الـ
""88يوما ً مجيدا ً وس َّ
طر أبناؤك
مجدا ً رفيعا ً تحــت قيادة صانع
النهضة الحديثة ســيدي سلمان
فخر الزمان مع ســمو سيدي ويل
العهد األمري املقــدام محمد قائد
شباب الوطن ومُلهم الرؤية،2030
ومهندس التحوَّل الوطني،2020
حيث َّ
إن الوطن ليس كلمة تُنطق
حروفها ال تنحرص يف عدد الحروف
بل باألنفاس عاطرة وباللسان لله
ِّ
املتفضل بكل نعمةٍ
سبحانه ،املنعم
أنعم بها عــى الوطن من قدي ٍم أو
جديد وحياة تتجدَّد مع َّ
الشمس يف
رشوقها شاكرة ،وأضحى الوطن
يُمثِّل السرية الخالدة وذات العُ مق
االســراتيجي منذ والدته زمنيا ً
ومكانيَّــا ً يف زمن املؤســس امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل
آل سعود يرحمه الله ،وحتى عهد
خادم الحرمــن الرشيفني امللك

سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله
 امللك السابع يف الدولة العمالقةً
التي حباها الله مجدا ً تليدا ً
ومكانة
عاليــة بني األمم وباتــت كلمتها
نرباســا ً يُهتدى فيه عىل مستوى
العالم ،وتوَّجته بأنها كانت والتزال
ً
وجهة للمسلمني
وستظل بإذن الله
بتواجد املقدَّســات اإلســامية
بالحرمني املكي واملدني وواجهة
للحضارة يف العالم.
وكما يُعيد التأريخ نفســه،
َّ
فإن الثالث والعرشين من سبتمرب
املصادف لألول مــن امليزان ،هو
اليوم األغر والزمن الزاهي يف أوراق
الوطن وأروقة صناعة السعودية
الجديــدة واململكة الفريدة يف ظل
ســلمان الحَ زم ومحمــد العَ زم،
ففي هذا اليوم يســتذكر الجميع
النشــأة والبناء والتوحيد فال ُكل
يعيش زمن التَّغيري نحو التَّجديد
والتطوير واســتنهاض الشارع

الوطنــي يف ترجمــة متقدمــة
لرؤية2030متنوعــة اآلفــاق،
ومتعددة الصور يف خدمة جديدة
للوطن العظيم الــذي يقود فيه
األمري الشــاب محمد بن سلمان
املنظومة الوطنية بفريقه الشاب
لتحقيــق ما من شــأنه االرتقاء
لألفضل والعمل عىل خلق ُ
الفرص
وإتاحة التسجيل للحاملني يف اآلفاق
وبلوغ عنان السماء ومدينة نيوم
خريُ شــاهد عىل العمل الجبَّار يف
ترجمة ملالمــح رؤية وطن ومجد
جميل ،حيــث بــدأت بالظهور
كأجمل حضور يف انتظار للنتائج
املأمولة.
للوطن :عشنا فوق أرضك يف
رغ ٍد من العيــش كريم ونهلنا من
العلوم يف منشآت التعليم ونعمنا
ً
حقيقة والش َّك فيها
باألمن واألمان
ُ
وال ريب ولله الحم ُد من قبل ومن
بعد.
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منظمة الصحة العالمية :مليار نسمة في مختلف أرجاء العالم
يتعرضون للتلوث الذي تفوق درجته مئة مرة المعدالت المسموح بها
ارتباط شديد بين اإلنسان والبيئة ..فكما يتأثر اإلنسان ببيئته فإنه يؤثر عليها
أيضا ،وقد يكون هذا التأثير إيجابيا أو سلبيا ..األمر الذي يحتم التعامل مع بيئتنا
بإيجابية ومسؤولية..
خالل العقود الماضية حققت المملكة قفزات مذهلة في مجاالت كثيرة
كالصناعة والزراعة والتوسع العمراني وفي وسائل النقل واالتصال ،وكان البد
أن يصاحب ذلك بعض السلبيات التي يلزم الوقوف عندها وعدم التساهل بها،
وسوف نعرض في السطور التالية أهم المشكالت البيئية التي قد تمثل أعراضا
جانبية للتطور والتقدم الصناعي والتكنولوجي.
أ.د .عبد الرحمن عبد الله الصقري
كلية الزراعة والطب البيطري

للتعليم ووسائل اإلعالم دور كبري وبالغ األهمية يف نرش الوعي والثقافة البيئية ،وذلك
بغية تحقيق رؤية شمولية متكاملة لبناء مجتمع مثقف بيئياً ،فهذه الثقافة والوعي
لم تعد ترفاً ،كما إنها ليست رضورية للمختصني واملهتمني بالبيئة فقط ،بل للمثقف
واإلنسان العادي والصغري والكبري ولكل من يهمه خري كوكبنا األرض ،فسالمة البيئة
مسؤولية الجميع

يعد من أقدم املشاكل التي واجهتها البرشية ،حيث بدأ مبكرا
منذ أن بدأ اإلنسان يف استخدام النار يف حياته اليومية،
وذكر بيان أصدرته منظمة الصحة العاملية أن مليار نسمة
يف مختلف أرجاء العالم يتعرضون بشكل اعتيادي إىل تلوث
تفوق درجته مئة مرة املعدالت املسموح بها .ولعل ما يزيد
من خطورة تلوث الهواء أنه  -بخالف غريه من أشكال
التلوث األخرى -رسيع االنتشار وال يقترص تأثريه عىل منطقة
املصدر وإنما يمتد إىل املناطق املجاورة والبعيدة ،كما أن
تلوث الهواء ال يمكن لجمه والسيطرة عليه بعد خروجه من
املصدر ،لذا يجب التحكم به ومعالجته قبل خروجه إىل الجو

إن املشاكل واألخطار الناتجة عن التعاطي السيئ مع البيئة
ذات طابع كوني ويتعدى رضرها األفراد واملجتمعات
الصغرية ،إال أن الخطر يمكن الحد منه وإيقافه إذا تضافرت
الجهود وارتفع مستوى الوعي البيئي لدى عامة الناس إىل
القدر الذي يدركون عنده أنهم الخارس األكرب من عملية
تلويث الهواء واإلرضار بالتوازن البيئي.
ويف تجارب كثري من الدول املتقدمة ما يؤكد أن التغيري إىل
األفضل يف هذا املجال ممكن الحدوث ،حيث تقوم املنظمات
غري الحكومية وجمعيات املحافظة عىل البيئة بجهود جبارة
وتمارس ضغوطا ً عىل الحكومات للحد من التلوث ولسن
القوانني واألنظمة التي تحمي البيئة بمكوناتها املختلفة

تلوث املياه يشكل هاجسا ً بيئيا ً ال يستهان به ،وقد تتلوث املياه
من مصادر صناعية أو بسبب مياه الرصف الصحي ،وقد
يسهم النشاط الزراعي بدور مهم يف تلوث املياه وذلك بسبب
االستخدام املفرط للمواد الكيميائية كاألسمدة واملبيدات التي
ً
ملحقة الرضر باملياه الجوفية .وتمثل
تترسب إىل باطن األرض
مشكلة التصحر وزحف الرمال تحديا ً ال يستهان به ،وللداللة
عىل ما تشكله ظاهرة التصحر من خطورة فقد ذكر برنامج
البيئة التابع لألمم املتحدة أن حوايل  70٪من األرايض الصالحة
للزراعة تدهورت وتحولت إىل صحاري قاحلة أو هي يف طريقها
للتدهور ،األمر الذي يشكل تهديدا ً خطريا ً إلنتاج الغذاء يف العالم.

من صور اإلخالل بالتوازن البيئي التي تسبب اإلنسان
بحدوثها تدهور وانخفاض التنوع الحيوي عىل سطح
الكرة األرضية ،وقد أدت الكثري من املمارسات الخاطئة إىل
تعريض أنواع كثرية من الكائنات الحية (نباتية أو حيوانية)
إىل االنقراض ،ومن أهم تلك املمارسات املؤذية تدمري املوطن
الطبيعي للكائنات الحية بإزالة الغطاء النباتي ،والتوسع
العمراني ،وما يحدث للبيئات البحرية من تلوث بسبب ترسب
النفط واملواد الكيميائية ومياه الرصف الصحي ،وكذلك
أساليب الزراعة الخاطئة واملبالغة يف استخدام األسمدة و
املبيدات الكيميائية

برنامج البيئة باألمم المتحدة:
 70٪من األراضي الزراعية في طريقها
للتدهور ما يهدد إنتاج الغذاء في
العالم

يسبب التصحر خسائر مادية سنوية تقدر بـ  42مليار دوالر سنويا ً عىل مستوى
العالم ،ويعد التصحر مسؤوال إىل حد كبري عن الهجرات البرشية وما تخلفه من
مشاكل اجتماعية وسياسية ،كما أن العامل البرشي هو العامل األكثر خطورة وتأثريا
يف إحداث التصحر وذلك عن طريق إزالة الغابات وسوء إدارة املراعي واالستغالل
السيئ لألرايض الزراعية ،حيث تزداد خطورة العامل البرشي يف املناطق الجافة ذات
املوارد الطبيعية املحدودة ،إذ تؤدي إزالة الغطاء النباتي باالحتطاب واقتالع األشجار
التي تثبت الرتبة إىل نتائج وخيمة ويتسبب يف زحف الرمال واتساع مساحة الصحراء

اإلنسان هو الخاسر األكبر من
تلوث الهواء والماء واألراضي واإلخالل
بالتوازن البيئي
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ﺟﺎﺋﺰة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ
أوﻻ :ﺗﻘﺪﻳﻢ
¹
تأىى هذه الجائزة مساهمة من جامعة القصيم ممثلة بوحدة الوعي الفكري


الوطىى وتعزيز الوسطية واالعتدال ,وإظهار
للمشاركة  ىڡ فعاليات اليوم

منجزات المملكة ودور قيادتها الرشيدة بداية من المؤسس -رحمه الله -إىل
الرس  

الحرمںى 
يفںى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
عهد خادم
¹
وطنيا ,تحقيقًا لرؤية
سلمه الله -للعالم أجمع حىى يكون العام كله ًيوما ً
وتماشيا مع ما تشهده المملكة من تطورات تنموية عىل
ورسالة الجامعة
ً
المستوى 
الثقاىڡ واالقتصادي ,نابعة من رؤية المملكة  ,٢٠٣٠وما تضمنته من

غايات وأهداف.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﻫﺪاف اﻟﺠﺎﺋﺰة

يىل:
تهدف الجائزة إىل تحقيق ما 
تشجيع االعمال 
الرسعية واالدبية والفنية والتقنية الهادفة إىل نرس
الوسطية واالعتدال ,و تعزيز االنتماء إىل الوطن وإبراز مقدراته.

االبداع واالبتكار لدى أبناء الوطن وربطهم
تحفرى المواهب وتنمية روح 

الوطىى .
بتاريخهم


استثمار طاقات أفراد المجتمع ،وحثهم عىل التنافس المثمر ،البراز
وعالميا.
محليا

ً
االنجازات الوطنية ً
االيجابية
ترسيخ مبادئ المنافسات الوطنية لدى شباب الوطن ,والمشاركة 
االبداع لديهم.
الستثمار ملكات 

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺠﺎﺋﺰة

الفرع 
الرسعي واالجتماعي

أفضل كتاب يتناول "قضية التدين بتأصيل رسعي وعلمي" ويؤسس
لالعتدال والتسامح.
أفضل كتاب يقدم ¹
اسرىاتيجيات رسعية واجتماعية تعزز االنتماء
والمواطنة.


دىى
الفرع اال  

¹
الىى كتب فصولها مؤسس هذه البالد
أفضل رواية 
تحىك "قصة التأسيس" 
الملك عبد العزيز رحمه الله من البداية ¹
حىى توحيد هذا الكيان.
أفضل ملحمة شعرية تصور قصة التأسيس.

وطىى .
أفضل نص مرسحي 

الفرع 
التقىى


¹
رهاب)يشرىط أن ال تتجاوز مدته
اال
أفضل فيلم توعوي يحذر من ظاهرة 
دقيقة ونصف(.

تقىى )من تطبيقات الهواتف الذكية( يعزز قيم االنتماء
أفضل تطبيق 
والمواطنة.
راﺑﻌﺎ :ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة
يمنح كل فائز  ىڡ مجال من مجاالت فروع الجائزة ,مكافأة مالية ال تقل
قيمتها عن )  (٤٠٫٠٠٠
أربعںى ألف ريال سعودي.

ﺿﻮاﺑﻂ وﺷﺮوط اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺠﺎﺋﺰة:

أن يتناول العمل المقدم مجاال من مجاالت فروع الجائزة.
أن يتصف العمل المقدم باالصالة والدقة وسالمة المنهج.
أن يكتب العمل بلغة عربية صحيحة.


والتقىى .
والفىى
أن يجتاز العمل المقدم التحكيم العلمي


أن ال يكون قد سبق تقديم العمل الي جهة أو سبق حصوله عىل جوائز سابقة.
االعمال المقدمة إىل أمانة الجائزة ال ترد إىل أصحابها سواء فازت أو لم تفز.

مقتبسا من أي منتج منشور سابقًا.
دىى مستال ً أو
ً
الفىى أو اال  Ü
أن ال يكون العمل العلمي أو 
¹
¹


مائىى صفحة وال تقل عن مائة
وخمسںى صفحة.
المشاركات الرسعية واالجتماعية واالدبية يشرىط أال تتجاوز عدد أوراق العمل فيها 
أن  ¹
يلرىم مقدم العمل بجميع ما سيطلب منه من تعديالت الحقة -إن وجدت  -من قبل أمانة الجائزة.
ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه  1440 / 7 / 1ﻫـ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﻴﻞjau@qu.edu.sa:

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ

17

18

كليات

صحيفة
العدد  20 | 79محرم  30 | 1440سبتمبر 2018
جامعة
 www.qu.edu.sa | @qunewspaperالقصيم

كـلـيـة طب األسنان

College Of Dentistry

 26ألف مستفيد من  21قافلة تم تسييرها ألماكن متفرقة بالمملكة وواحدة لجمهورية السودان

كلية طب األسنان بالجامعة « ..بسمة على وجه منطقة القصيم»
مقدمة

تعد كلية طب األســنان من الكليات الحديثــة بالجامعة ،وتعمل
عىل تدريس وتخريج أطباء أسنان ذوي كفاءة علمية ومهنية وبحثية
عالية ،باإلضافة إىل إرشافها عىل عيادات طب األســنان التي يوجد بها
حاليًا  120وحدة أسنان تشــتمل عيل أحدث التقنيات ،مقسمني عىل
مبنيني؛ أحدهما مبنى خاص للطالب واملرىض من الذكور ،واآلخر مبنى
خاص بالطالبات واملرىض من اإلناث.

نشأة الكلية
أنشئت الكلية بعد أن صدر األمر الســامي الكريم بإنشائها بتاريخ 1426 /1 /18هـ ،حيث استقبلت أول
دفعــة يف العام الجامعي  1429 - 1428هـ ،وقد تم تخريج أول دفعــة من طالب الكلية يف نهاية العام الدرايس
1432-1433هـ ،و تمت موافقة املقام الســامي الكريم عىل محرض مجلس التعليم العايل بجلســته السابعة
والخمســن املعقودة بتاريخ 17/1/1431هـ ،والذي اتخذ قراره رقــم (  )9/57/1431القايض باملوافقة عىل
إعادة هيكلة أقسام كلية طب األسنان بجامعة القصيم لتكون ثمانية أقسام.

شروط االلتحاق بالبرنامج :
الرؤية:
كلية متميزة وطنيا يف تعليم طب األســنان وبحوثه التطبيقية ،وداعم رئيس
لتعزيز صحة الفم واألسنان بمجتمع القصيم.

الرسالة:
تخريج أطباء أسنان ذوي كفاءة علمية ومهنية وبحثية عالية ،ملتزمني بالتعليم
املســتمر وتطوير املهنة وتنفيــذ أبحاث تطبيقية وتقديــم خدمات عالجية
وتوعويــة وفق أعىل معايري الجودة لتلبية احتياجات ســوق العمل واملجتمع
املحيل ،وذلك بتطوير وتنمية املوارد وتعزيز الرشاكة الوطنية والعاملية.

األهداف التعليمية للكلية:
 تأهيل وتخريج أطباء أسنان عىل مستوى عال من العلم واملعرفة واملهاراتاإلكلينيكية ،لتقديم الخدمات العالجية يف جميع مجاالت طب الفم واألسنان.
 سد حاجة سوق العمل من أطباء األسنان. تقديم خدمات عالجية متميزة للمرىض يف جميع تخصصات طب األسنان منقبل الطالب وتحت إرشاف طاقم من األســاتذة يملك الخربة العلمية والعملية،
واستخدام التقنيات الحديثة يف مجاالت العالج والتشخيص.
 نرش الوعي الصحي يف املجتمع وطــرق الوقاية الالزمة للحفاظ عىل صحةالفم واألسنان.
 املساهمة يف التعليم الطبي املستمر ألطباء األسنان يف أطراف مملكتنا الحبيبة. تهيئة ودعم مجاالت البحث العلمي إليجاد الحلول املناســبة ملشاكل صحةالفم واألسنان يف املجتمع.
 تقديم االستشارات الطبية والفنية لقطاعات الدولة املختلفة. إعداد الكوادر املتخصصة يف املجاالت املختلفة يف طب األســنان عن طريقبرنامج الدراسات العليا.

عن الكلية

اجتياز الســنة التحضريية ويتم الرتشــيح
عن طريق عمــادة القبول بالجامعة ،ثم يلزم
اجتيــاز االختبارات املهاريــة املؤهلة للكلية
وكذلك املقابلة الشــخصية التي يرشف عليها
مجموعة من أساتذة الكلية.

عميد الكلية

د .ظافر األسمري

البورد السعودي في أمراض
و جراحة اللثة وزراعة األسنان

االعتماد األكاديمي:

برنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم واألســنان
بالكلية حصل عــى االعتماد الوطني غري املرشوط
ملدة ســبع ســنوات من الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي (  ،) NCAAAعام  1437هـ.
مركز عيــادات طب األســنان بالكلية حصل عىل
شهادة األيزو الدولية (  )9001 – 2008يف يوليو
 2014م.

المبادرات النوعية للكلية:
تطبيق نظم تعليمية حديثة:

وكيل الكلية للشؤون
التعليمية

د .عبدالعزيز العيد

البورد السعودي في إصالح
األسنان

عدد الطالب

141

يف إطار مواكبة آخر املســتجدات العاملية يف مجال
تعليم طب األســنان فإن العملية التعليمية بكلية
طب األســنان جامعة القصيم تتميــز بعدد من
الخصائــص التي تتفرد بها مســتوى اململكة و عدد الطالبات
تشمل تلك الخصائص:
.1التعليم النشط ()Active Learning
.2التعليم القائم عىل حل املشــكالت (Problem
.)Based Learning
.3التعليــم القائم عىل املجتمــع (Community
.)Based Learning
.4نظام الدراسة متمركز حول الطالب (Student
.)Centered Learning
.5التدريــب اإلكلينيكــي املتمركــز حــول
املريض(.)Patient Centered Learning
.6التعليم املبني عــى الكفايات ( Competency
.)Based Learning

123

عدد أطباء االمتياز

23

عدد طبيبات االمتياز

20

الدرجة التي تمنحها الكلية

عدد الخريجين

175

عدد الخريجات

96

بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان
وسائل التواصل مع الكلية:
ص.ب  6700 :الرمز البريدي 51452 :
الهاتف 3801761 :الفاكس3801762 :
البريد اإللكترونيdean.office@qudent.edu.sa :
الموقع اإللكترونيwww.dent.qu.edu.sa :
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األقسام العلمية للكلية:

مركز عيادات طب األسنان:

قسم العلوم األساسية الفموية والطبية:
وتعترب العلوم الفموية والطبية األساسية املدخل الرئيس لطلبة
وطالبــات مرحلة البكالوريوس وما بعدهــا حيث يتم تدريس
العلوم األساسية لطلبة وطالبات الفرقة األوىل والثانية وتجهيزهم
للمرحلــة التالية وهي مرحلة التطبيقــات العملية عىل املرىض،
ويشمل القســم تخصصات خواص املواد وأحياء الفم والعلوم
الطبية األساسية.

بدأ العمل يف مركز عيادات طب األســنان بالجامعة يف العام الجامعي
-1432 1431هـ ،حيث يوجد بالعيادات حاليا  120وحدة أســنان،
تشــتمل عىل أحدث التقنيات مقسمني عىل مبنيني مبنى خاص للطالب
واملرىض الذكور ،ومبنى آخر للطالبات واملرىض اإلناث ،حيث يقوم طلبة
الكلية بتقديم جميع خدمات طب األسنان للمرىض تحت إرشاف أعضاء
هيئة التدريس.
ويستمر العمل بالعيادات يف الفرتة الصيفية بأيدي أطباء االمتياز تحت
إرشاف أعضاء هيئة التدريس ،ويوجد بالعيادات قسم أشعة عىل أحدث
مســتوى تقني ،ويتم تعقيم األدوات املســتخدمة يف العيادات بوحدة
التعقيم املجهزة بأحدث األجهزة ذات التقنية العالية ،كما يوجد معمالن
للمحاكاة الســنية والرتكيبات للتدريب ما قبل اإلكلينيكي للطلبة ،كما
يوجد معمل إنتاج لخدمة املريض.

قسم طب املجتمع لصحة الفم وعلم األوبئة:
قســم طب أســنان املجتمع يتخذ من التوعيــة الصحية للفم
واألســنان والرتكيز عىل البحث العلمي وخدمة املجتمع املحاور
األساســية ألنشــطة القســم من خالل الوقاية والسيطرة عىل
أمراض الفم وتعزيز صحة الفم واألســنان من خالل اإلرشاف
عىل أنشــطة خدمة املجتمع بالكلية والبحوث الوبائية والبحث
العلمي يف مشاكل صحة الفم السائدة يف املجتمع ،ويشمل القسم
تخصصات علم األوبئة واإلحصاء الحيوي وطب األسنان الوقائي.
قسم جراحة الوجه والفكني وعلوم التشخيص:
يرشف القســم عىل تعليم وتدريب طالب املرحلــة عىل كل ما
يختص بالتدخالت الجراحية لطبيب األسنان بما فيها الجراحات
الصغرى وخلع األسنان واستخدام األشعة التشخيصية وكل ما
يتعلق باألمراض الفموية ،ويشمل القسم تخصصات جراحة الفم
والوجه والفكني واألشعة التشخيصية وعلم األمراض الفموية.
قسم علوم طب األسنان التحفظية:
يهتم هذا القســم بتدريس مناهج ومقــررات العالج التحفظي
واملعالجة اللبية وخصائص املواد الســنية الحيوية املستخدمة
يف عمليات إصالح األسنان ،ويشــمل القسم تخصصات العالج
التحفظي وعالج عصب األسنان.
قسم علوم االستعاضة السنية:
يختص القســم بتدريس الرتكيبات الثابتة واملتحركة لألسنان
وأنواعها والخيارات املمكنة لكل حالة ،حيث يتم تدريب الطالب
والطالبات عيل الخطوات املعملية واإلكلينيكية الالزمة لعمل كافة
أنواع الرتكيبات ويشمل القســم تخصصات االستعاضة السنية
الثابتة واملتحركة واالستعاضة الجراحية واإلطباق السني.
قسم عالج اللثة وطب الفم:
يختص بجمع البيانات من املريض ســواء بيانات شخصية أو
طبية (عضوية أو فموية ) باســتخدام املعرفة العلمية ووسائل
التشــخيص املختلفة للوصول إىل الحالة املرضية لفم املريض
وكذلك طرق التفريق بني األمــراض املختلفة وتدريب الطالب
عىل كيفية عالج األنواع املختلفة من أمراض اللثة و يشمل القسم
تخصصات عالج اللثة و طب الفم و تشخيص أمراض الفم.
قسم التقويم وطب أسنان األطفال:
يختص القســم بتدريس املقررات النظرية واملعملية والتدريب
الرسيري يف تخصيص طب أســنان األطفال وتقويم األسنان يف
سياق الرعاية الشاملة للمرىض للوصول با ُملتخرجني إىل الكفاءة
يف ممارسة طب األسنان ،ويشمل تخصصات طب أسنان األطفال
وتقويم األسنان.
قسم املعلوماتية السنية وتعليم طب األسنان:
ويشمل تخصصات املعلوماتية السنية وتعليم طب األسنان.

وحدة أبحاث طالب وطالبات طب األسنان:

تأسست وحدة البحث العلمي لطالب وطالبات طب األسنان بقرار من معايل
مدير الجامعة وتم تشكيل مجلس الوحدة بقرار من عميد كلية طب األسنان
رقم /٧٤٩ك ١٠/بتاريخ ١٢٣٢/١٢/١٨هـ ،ومن أهم أهداف الوحدة:
 تعريف الطالب بأهمية البحث العلمي. تقديم الدعم واإلرشاد للطالب املتقدمني بمشاريع بحثية. رعاية املشاريع البحثية املقدمة بواسطة الطالب. توفري الدورات األساسية الالزمة لعمل الخطط البحثية للطالب. تقييم املشاريع البحثية و تحكيمها. املساعدة يف نرش أبحاث الطالب بعد انتهائها. تسهيل التواصل بني الطالب واملؤسسات الخارجية. -توفري وسيلة التواصل بني الطالب ومراكز االعتماد وبراءات االخرتاع.

الهيكل العام للخطة الدراسية:
تتبع الخطة النظام السنوي حيث تعتمد الكلية نظام التعليم املبني
عىل حل املعضالت ،ولغة التدريس هي اإلنجليزية ،ومدة الدراســة
خمس ســنوات بعد الســنة التحضريية ثم يتبعهم سنة تدريبية
وهي سنة االمتياز ،وتقسم الدراسة إىل ثالث مراحل كما ييل:
مرحلة العلوم األساسية :و تشمل السنة األوىل والثانية.
املرحلة الرسيرية :وتشمل السنوات «الثالثة والرابعة والخامسة».
مرحلة االمتياز :وتشمل السنة السادسة الرسيرية التدريبية بعد التخرج.

االتفاقيات الدولية:
.1إتفاقية التعاون مع طب األسنان – جامعة أدليد:
تمتعت الكلية خالل الفرتة األوىل بعد نشــأتها باتفاقية تعاون مع
كلية طب األسنان بجامعة أدليد األسرتالية ،وهي من أكثر الكليات
تميــزا يف تطبيق نظــام التعليم املبني عىل حــل املعضالت ،وقد
قامت كلية طب أســنان أدليد بعمل تقرير عن الكلية أشــادت فيه
بالخطط واملناهج الحالية ،وقد اشــتمل التقرير عىل دراسة كاملة
قــام بها فريق تطوير التعليم الصحي بطب أســنان أدليد والذي
يتكون من مجموعة من الخرباء يف مجال التعليم الصحي ،كما أشاد
التقرير بالنظام الدرايس الحديث املتبع بالكلية ،وأثنى عىل املناهج
الدراســية املطبقة بالكلية ،وشمل التعاون أيضا االستعانة باملواد
التعليمية من طب األسنان بجامعة أدليد.
 .2مرشوع عقد تعــاون بحثي مع معهد ســابان لألبحاث
بلوس أنجيليس:
تم االتفاق بني معهد ســابان لألبحاث بلــوس أنجيليس ،التابع
ملستشــفى أطفال لوس أنجيليس وجامعة جنوب كاليفورنيا وبني
كلية طب األســنان بجامعة القصيم عىل العمــل عىل عقد بينهما
ويشــتمل عىل تعاون بحثى وأكاديمي وتدريب باحثني وخريجني
من كلية طب األسنان بجامعة القصيم.
 .3مرشوع عقــد تدريب طالب مرحلة البكالوريوس يف كلية
هريمان أوسرتو لطب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا:
تم عقد اتفاقية لتدريب طالب مرحلة البكالوريوس خالل العطلة
الصيفية حيث يقوم أعضاء هيئة التدريس بكلية هريمان أوســرو
لطب األسنان تشمل التدريب النظري والعميل بالعيادات الخاصة
بالكلية.

الملتقى العملي لطالب وطالبات طب
األسنان بالمملكة:

يعد هذا امللتقى هو األبرز واألكرب بني كليات طب األســنان باململكة،
حيث يقام سنويا منذ العام الجامعي 1429–1428هـ ،فيما أقيمت
مؤخرا نســخته العارشة تحت رعاية معايل مدير الجامعة األستاذ
الدكتور عبدالرحمن الداود بمركز امللك خالد الحضاري ،ويشــهد
امللتقى ســنويا تطورا نوعيا و كميا يف املشاركات العلمية واألنشطة
املصاحبة وقد شــارك يف فعالياته معظم كليات طب األســنان من
الجامعات السعودية املختلفة سواء الحكومية أو األهلية.
وتتضمن فعاليــات امللتقى تقديم عــروض تقديمية وأبحاث من
طالب وطالبات طب األسنان ،كما يتضمن سنويا معرضا للرشكات
التجارية املهتمة بطب األســنان وكذلك مسابقة للبوسرتات العلمية
ومجموعة مــن ورش العمل وباقة من األنشــطة االجتماعية التي
تهدف إىل إثراء روح األلفة والتعاون بني طالب طب األســنان من
كافة أنحاء اململكة .

النادي التطوعي لطالب و طالبات طب
األسنان:
تأسس بقرار من ســعادة عميد الكلية برقم /58ك ١٠/بتاريخ ١/15
١٢٣3/هـــ و ذلك حرصا عىل غرس فكــرة العمل التطوعي لدى طالب
الكلية ،وكذلك تعزيز الخدمات التطوعية املســاهمة يف بناء املجتمع ،و قد
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ينظمها االتحاد العربي للرياضة الجامعية في أبوظبي

منتخب الجامعات السعودية لكرة القدم للصاالت يضم
ثالثة العبين من الجامعة
عبدالله العبيد:
ضــم منتخــب الجامعات
الســعودية لكرة قدم الصاالت
ثالثة العبني مــن فريق جامعة
القصيم وهم" :حماد الشــايع
ومشعل الغفييل وعمران الدهام"،
ليشاركوا ضمن صفوف الفريق،
وذلك بعد أن تم اختيارهم نظرا ً
لألداء املتميز الذي قدموه يف آخر
بطولة للجامعات الســعودية،
والتي أقيمــت بالجامعة العام
املــايض ،وفــاز بهــا منتخب
الجامعة.
ومن املقــرر أن يشــارك
منتخب الجامعات الســعودية
يف البطولــة الدوليــة الجامعية
يف كرة قــدم الصــاالت ،والتي
ينظمها االتحاد العربي للرياضة
الجامعية يف اإلمــارات العربية
املتحدة بمدينــة أبوظبي خالل
الفــرة 1440/01/23هـ إىل
1440/02/02هـ ،حيث يقيم
منتخب الجامعات حاليا معسكرا ً
لإلعداد للبطولــة يف الدمام عرب
إقامة تدريبات يومية مكثفة تحت
إرشاف مدرب منتخب السعودية.

جانب من تدري�بات منتخب االتحاد الرياضي للجامعات السعودية

يذكر أن تألق فريق جامعة
القصيــم للصــاالت يف البطولة
األخرية ،دفع املدير الفني ملنتخب
الســعودية للجامعات الختيار 3

العبني بالفريق نظــ ًرا ملا قدمه
الفريق من مستوى مميز وسط
الفرق املنافسة ،كما ضم منتخب
الصاالت أيضا مرشف النشــاط

ألول مرة ..سباق «FORMULA
 »Eبالدرعية نقلة تاريخية نوعية
لرياضة المملكة
تســتعد اململكــة العربية
الســعوديّة لفتح املجــال أمام
الجماهــر من كل أنحــاء العالم
للمرة األوىل يف تاريخها ،لحضور
سباق "الدرعيّة إي بري" ،وذلك
بإطالقها ّ
منصة إلكرتونيّة للسياح
الرياضيّني حــول العالم يف حفل
وضع حجر أساس سباق "الدرعيّة
إي بري" الــذي أقيم يف «الدرعيّة
التاريخيّة» بمنطقة الرياض.
وتستضيف الدرعيّة التاريخيّة
أكثر من  40ألف مشجّ ع لحضور
سباق شهر ديسمرب القادم ،الذي
يعد أول سباقات “الفورميال إي”
يف الرشق األوســط وأول ســباق
لفورموال إي والذي يشهد مشاركة
سيارات من طراز جني .2
وسيكون من ضمن الجماهري
املرحب بها لحضور سباق الجولة
االفتتاحيــة لبطولــة إي بي بي
فورمــوال إي  2019 - 2018م
آالف الجماهري والسياح من خارج
اململكة ،والذين ستتاح لهم فرصة

الريايض بالجامعة األستاذ ماجد
الحربــي ،الذي ســيرشف عىل
منتخب الســعودية للجامعات
املشاركة بالبطولة الدولية.

ﮐﺄس اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ

عقب برنامج األسبوع التمهيدي للفصل الدراسي األول

ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوري

ً
متدربا من التربية البدنية يجوبون إدارات التعليم بالقصيم
42

انطلقت فعاليــات التدريب
امليداني عقب برنامج األســبوع
التمهيدي للفصل الدرايس األول،
لطالب املستوى الثامن املسجلني
بمقرر الرتبية امليدانية يف نسخته
الرابعة ،بقســم الرتبية البدنية
وعلوم الحركة بكليــة الرتبية،
والذي بدأ يــوم اإلثنني املوافق
1439/12/23هـ ،تحت شعار
"قدوة حسنة".
حيث يواصــل  42متدربا ً
عقب برنامج التطبيق العميل يف
اإلدارات التعليمية عىل مســتوى
منطقة القصيم بمحافظة بريدة
والبكريية وعنيزة والبدائع ،تحت
إرشاف نخبة مــن أعضاء هيئة
التدريس املتخصصني ،ملتابعتهم
يف تنفيذ الربنامج الشامل للرتبية
البدنيــة ،والخطــة التفصيلية
للرتبية البدنيــة بوزارة التعليم،
والتي تتضمن إدارة االصطفاف
الصباحي ودرس الرتبية البدنية
والنشــاط الداخيل والخارجي
والرتبية البدنية املعدلة.
وكان الربنامج قد أقيم تحت
رعاية الدكتور ســامى بن فهد
الســنيدي عميد كليــة الرتبية،
والدكتور عبــد العظيم العتيبي
"رئيــس القســم" ،واســتمر

عىل مدار أســبوع كامل ،حيث
هدف لتهيئة الطــاب املعلمني
ملســتقبلهم ،وتعريفهم بطبيعة
فرتة التدريــب امليداني وكيفية
االستفادة منه.
وأشار الدكتور عبد العظيم
العتيبي إىل أن األسبوع التمهيدي
للرتبية البدنية يتــم فيه التأكيد
عىل قيمــة القدوة الحســنة يف

نفوس املتدربني واملعهودين بها
عىل املستوى األكاديمي واملهني
والشــخيص ،قبل توجههم إىل
التدريــب امليداني ،والذى يعترب
بمثابة فرصة الكتساب الخربات
والكفايات املهنية تربويا ً وعلميا
وعمليا ً.
يذكــر أن التدريب امليداني
للطالب يأتــي انطالقا ً من مبدأ

التعــاون بني جامعــة القصيم
ممثلة يف كليــة الرتبية ،واإلدارة
العامة للتعليــم ،من أجل تهيئة
الظروف املناســبة لتدريبهم،
وذلك إلثــراء خــرات معلمي
املســتقبل يف تخصــص الرتبية
البدنية من خالل ربط الدراسات
األكاديمية باألوضــاع العملية
الواقعية يف مدارس املنطقة.

استخراج تأشرية مرتبطة بتذكرة
السباق من خالل ّ
منصة "شارك"
بإجــراءات إلكرتونيّــة ميرسة
وبسيطة.
وتعرب الرشاكة املمتدة لعرشة
أعوام قادمة بــن الهيئة العامة
للرياضة وفورموال إي ،عن التزام
اململكة بمستقبل السياحة كونها
أحــد أهم الركائز التــي تدعمها
رؤية اململكة  ،2030وعىل أهميّة
فورموال إي ضمن رزنامة األحداث
الرياضية ،واالجتماعيّة والتجاريّة
البارزة يف الرشق األوسط.
وســتقام عىل هامش سباق
الدرعية إي بريمن أيام 16 - 14
ديسمرب من العام الحايل عدد من
الفعاليات الرتفيهيــة والثقافيّة
لجعل هذا الســباق حدثا تاريخيا
للجماهــر ،والعوائل والســياح
األجانب عىل حد سواء ،كما سيتم
اإلعالن عن املزيــد من التفاصيل
املتعلقــة بسلســلة الفعاليات يف
األيام.
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كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالبكيرية
تنصح باالبتعاد عن مصادر العدوى

ما

هي
العدوى ؟

هي دخول امليكروبات والفريوسات ا ُملسبّبة للمرض داخل
جسم اإلنســان ،أمّ ا عدوى املستشــفى فهي التي تحدث أليّ
شخص داخل إطار املستشفى سوا ًء كان هذا الشخص مريضا ً
ٍ
أو زائرا ً أو أحد العاملني فيها.

األمراض المعدية:
األمــراض ا ُملعدية هــي عبارة عن أمــراض تُضعِ ف
الجهاز املناعي يف الجسم بشــكل قوي ،وتؤثر عىل الجسم
وتهدم طاقاته ،وســمّ يت با ُملعدية ألنّها تنتقل من جســم
آلخر عرب ّ
التنفس وغريها من طرق االنتقال والتي تُســهل
استقرارها يف جســم املصاب حيث تقوم بتطوير نفسها يف
داخل جســم املصاب مهما كان قوي البنية ،إذ تقوم بتغيري
أشــكالها وتنترش يف الجســم عىل شــكل خاليا صغرية ال
ترى بالعني املجردة وجراثيــم ،وغالبا ً ما يتخ ّ
طاها الجهاز
ّ
املناعي ويقاومها بشكل رسيع وفعّ ال ،ولكن عندما تتمكن
تلك الجراثيم وامليكروبات من تطوير نفســها تصبح قوية
جدا ً حيث ّ
إن الجهاز املناعــي ال يكون قادرا ً عىل مُحاربتها
بنفس القوّة ،وينصح يف ذلك الوقت بأخذ املضادّات الحيوية
والتي تتكوّن من موا ّد طبيعيّة تساعد كريات الدم البيضاء
عىل زيادة القــوّة والطاقة لديها وبذلك تت ّم عملية إبادة تلك
األمراض والجراثيم املســبّبة للعدوى عــن طريق التع ّرق،
والسعال ،وسيالن يف األنف.

طرق مكافحة العدوى:

تنترش يف هــذه الفرتة من العــام ،ومع
دخول فصل الخريف وانخفاض درجة حرارة
الصيف املرتفعة ،عملية انتقال عدد من األمراض
املعدية من شــخص إىل أخر بعدة طرق ،ولهذا
فقد حرصت كليــة الصحة العامة واملعلوماتية

الصحية بالبكريية ،عىل توعية وتثقيف املجتمع
حول كيفيــة مكافحة العدوى وتقديم عدد من
النصائح لتجنبها مع اإلجابة عىل كافة التساؤالت
التي قد تهم أفــراد املجتمع يف كيفية الترصف
حيال تجنب انتقال العدوى ومكافحتها

أسبابها:
تســبّب الجراثي ُم األمراض املعدية ،والجراثيم هي كائنات حيّة
دقيقــة توجد يف كل مكان -يف الهواء والرتبة واملياه ،ويمكن اإلصابة
بها عن طريق اللمس ،واألكل والــرب أو ّ
تنفس يشء يحتوي عىل
جرثومة ،وتتم ّكن الجراثيم من االنتشار أيضا ً عن طريق الحيوانات
ولــدغ الحرشات ،والتقبيــل واالتصال الجنــي ،فلذلك اللقاحات
وغسل اليدين بالطريقة الصحيحة واألدوية يمكن أن تساعد يف منع
العدوى ،وهناك أربعة أنواع رئيسة من الجراثيم:
•البكترييــا :الجراثيم وحيدة الخلية التــي تتكاثر برسعة وقد
تفرز موا ّد كيميائية التي يمكن أن تسبّب املرض أيضاً.
•الفريوسات :هي كبسوالت بروتينية تحتوي عىل مادّة وراثية،
تستخدم الخاليا للتكاثر ،فلذك تعترب غري حية خارج الخاليا.
•الفطريات :هي نباتات بدائية ،مثل الفطر أو العفن.
•الربوتوزوا :أو ما تســمّ ى بالطفيليات وهي حيوانات وحيدة
الخلية التي تستخدم الكائنات الحية األخرى لألغذية ومكانا ً للعيش.

طرق
انتقال
العدوى

تتعدّد الطــرق التي
تنتقــل بها العــدوى من
فر ٍد إىل آخــر؛ حيث تنتقل
باختــاط األشــخاص
باملريض نفسه ،أو بمالمسة
أدواتــه الخاصة ،ومن هذه
الطرق:
• العــدوى باالختالط:
مريض
هي نقل العدوى من
ٍ
إىل آخر بالعطس أو الكحّ ة
وباالختالط به مُبارش ًة با ُملصافحة ،أو بمُالمســة األيدي ،أو
من خالل تقديم العالج للمريض بالكشف أو الفحوصات.
• العدوى املكتســبة :هي نق ُل الفريوسات وامليكروبات
من البيئة ا ُملحيطة بالشخص من الغبار ،أو بانتقال العدوى
عن طريق املفروشــات ،أو استخدام اآلالت غري النظيفة ،أو
تناول أدوية ملوّثة.
• العــدوى الذاتية :هي انتقال امليكروبات يف جســم
عضو إىل
اإلنسان نفســه عن طريق تكاثُرها وانتقالها من
ٍ
آخر ،ومثا ٌل عليها فتح الجروح بعد العمليات.

• تعقيم اليدين جيدا ً قبل وبعد التعامل مع املريض،
وغســلهما باملاء بالطريقة الصحيحة عند أخذ العيّنة
من املرىض.
• يجب األخذ بعني االعتبار عند التعامل مع عيّنات
عينات مُلوّثة ،وارتداء ُ
ٌ
الق ّفازات عند
الدم والبول بأنّها
أخذها ،وعدم مُالمستها باأليدي.
• التخ ُّلــص من إبــرة الحقن بعد اســتعمالها يف
الصندوق الخاص بها ،وعدم تغطيتها بعد االستخدام.
• مُراعاة ارتداء نظارات واقية للعينني؛ لحمايتهما
من التلــوث الناتج عن رذاذ الدم أو أيّ ســائل خارج
جسم اإلنسان.
• االلتزام بارتداء املالبس ا ُمل ّ
خصصة باملستشفى.
• ارتداء كمّ امة الفم واألنف عند التعامل مع مرىض
األمراض الصدريّة.
• النظافة من أهم العوامــل املانعة لحدوث التلوّث؛
وذلك عن طريق التخ ُّلــص بصور ٍة نهائيّة مــن امليكروبات وأماكن
تكاثرها.
ٌ
وســيلة تقيض عىل امليكروبات جميعها ما عدا
• التطهري؛ وهي
الســلبي يف ُّ
تأخر شــفاء
امليكروبــات املتحوصلة ،وتح ُّد من دورها
ّ
املريض ،أو مُضاعفة إصابته باملرض.
• التعقيم؛ حيث يتم من خالله القضاء عىل امليكروبات املتحوصلة
وغري املتحوصلة بكافة أنواعها.
مكان بعيــ ٍد عن اآلخرين ملنع
يف
املريض
• العزل؛ حيــث يوضع
ٍ
شــخص سليم ،حيث
إىل
املريض
هذا
من
انتشــار امليكروب ا ُملعدي
ٍ
ً
مريلة ،ومناديل ،وقفازات ،وكمامات ،وغطاء للرأس ،والحذاء،
يرتدي
فهي تســتخدم مرة واحدة فقط ،ثم التخلــص منها يف حجرة العزل
ا ُمل ّ
خصصة لها.

أعراض األمراض المعدي:

تتنــوع األعراض الناتجة من األمراض املعدية نتيجة الختالف نوع العدوى واملســبّب
والتأثــر عىل املــرض ،فمنها ما هو خطري قد يســبّب التلف الدائــم يف أحد األجهزة
الجسمانية ،أو باألحرى قد تسبّب بعدد من األعطال يف الجسم وتسبّب الوفاة ،ومنها ما
هو خفيف لدرجة أن ال يشعر املصاب بأنّه مريض يف األساس ،أمّ ا أشهر األعراض ألغلب
األمراض املعدية عىل سبيل الذكر وليس الحرص هي:
•الشعور بألم نصفي أو صداع كامل يف الرأس.
•سيالن يف منطقة األنف.
•التهابات مزمنة يف منطقة األذن الوسطى.
•صعوبة يف التنفس.
•الدوخة القوية.
•الشعور بالتعب واإلرهاق وإجهاد يف حركة الجسم وبالتايل يح ّد من نشاط املصاب.
•الشعور بألم قوي يف منطقة الصدر.
•عدم اكتمال إتمام الرئتني لعملهما بشكل جيد كعادتهما.
•الشعور بالخمول والكسل.
•عدم تقبّل الروائح القويّة.
•عدم قدرة الجسم يف إتمام مهامه.
•الشعور بغشاوة يف العينني إذ ال يتم ّكن املصاب من الرؤية الجيدة.
•ضعف السمع بسبب التهابات يف األذن.
•الشعور باأللم عند مضغ وبلع الطعام.

طرق الوقاية من العدوى
هناك خطوات أساسية يمكن اتخاذها
للحفاظ عىل صحة جيّدة وتقليل خطر
اإلصابة وانتشار أيّ مرض معدٍ:
•اســتخدام األدوية واللقاحات بشكل
صحيــح :املحافظة عــى اللقاحات
بوقتها ،واتباع التطعيمات املويص بها
لألطفال والبالغــن وحتى الحيوانات
األليفة.
استخدام املضادّات الحيوية تماما ً كما
هو مقــ ّرر ،بأخذها لدورة كاملة مثلما
يحددها الطبيــب ،ولكن ليس لنزالت
الربد أو األمــراض الالجرثومية ،وعدم
التداوي الذاتي باملضــادات الحيوية
نهائيا ً أو مشــاركتها مــع العائلة أو
األصدقاء.
العودة إىل الطبيــب أي عدوى تدهور
برسعــة أو أيّ إصابــة ال تحصل عىل
أفضــل بعد أخذ املضــادات الحيوية
املوصوفة.
إذا كان الشــخص يسافر من دولة إىل
أخــرى ،فيجب الحصــول عىل جميع
التطعيمات املويص بهــا لتلك الدولة،

واستخدام األدوية الوقائية للسفر.
الحفاظ عىل نظافة( :غســل اليدين يف
الكثري من األحيــان ،وخصوصا ً خالل
موسم الربد واإلنفلونزا).
أن يكون الشخص عىل بينة مما يأكله،
وإعداد األطعمة بعناية.
الحماية واالبتعاد عن الناقلني للمرض.
الحذر مــن جميع الحيوانــات الربية
والداجنة وغــر املألوفة :بعد أي عضة
حيوان ،يتم تنظيف البرشة بالصابون
واملاء ،والحصول عــى الرعاية الطبيّة
عىل الفور.
تجنّب املناطق التي توجد فيها الق ّراد.
حماية الجسد من البعوض.
التقليل من انتشــار العدوى :يف حال
املرض بنزالت الربد أو اإلنفلونزا ،البقاء
يف املنزل وعــدم مخالطة الناس وحتى
ّ
التنقل يف غــرف املنزل جميعها
عدم
أفضل طريقة ملنع انتشار العدوى.
ممارســة الجنس اآلمن مــع ال ّزوجة
باستخدام الواقيات يف حال تع ّرض أحد
الرشيكني ملرض ّ
معي.
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كونيات

د .عبدالله المسند

موسم الصفري واإلنفلونزا
هدية خادم الحرمين الشريفين ألكثر من مليار ونصف المليار مسلم

«قطار الحرمين السريع» حلم طال انتظاره
"توكلنا عىل الله ،ونســأل
الله التوفيــق ،والحمد لله بالدنا
يف نمو وازدهار يف كل املجاالت،
ونســأل الله عز وجل أن يرزقنا
شكر نعمته ..وشــكرا" ،بهذه
الكلمات الصادقة ،دشــن خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيــز بمدينة جدة يوم
الثالثاء املــايض ،مرشوع قطار
الحرمــن الرسيــع ،والذي يعد
أضخم مرشوع نقــل يف الرشق
األوسط ،حيث يمثل وسيلة تنقل
رسيعــة وآمنة تضمن ســامة
الركاب ،معلنا بدء رحالت القطار
.
ولــدى وصولــه – حفظه
اللــه – إىل محطــة ركاب قطار
الحرمــن ،الــذي اســتلهمت
تصميمات محطاتــه من معالم
مكــة املكرمة واملدينــة املنورة
وطابعهما املعماري واإلسالمي
الفريد ،كان يف استقباله مستشار
خادم الحرمــن الرشيفني أمري
منطقة مكــة املكرمة األمري خالد

الفيصــل ،الــذي أطلــع خادم
الحرمــن عىل أبرز مــا تقدمه
محطة قطــار الحرمني الرسيع
من خدمــات للمســافرين ،ثم
شــاهد والحضور فيلما وثائقيا
عن مــروع قطــار الحرمني
الرسيع ،وعقب ذلك تسلم خادم
الحرمني الرشيفني هدية تذكارية
بهذه املناســبة ترشف بتقديمها
معايل وزير النقــل ،ثم التقطت
الصور التذكارية لخادم الحرمني
الرشيفني ونخبــة من مهنديس
وموظفي املرشوع.
بعد ذلك استقل امللك سلمان
بن عبدالعزيــز – حفظه الله –
القطار متوجها إىل منطقة املدينة
املنورة ،ولدى وصوله إىل محطة
قطار الحرمني الرسيع يف املدينة
املنورة ،قادما من جدة ،كان ويل
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر الدفاع األمــر محمد بن
سلمان قد وصل إىل املدينة املنورة
قبل ذلك قادما من جدة مستقال
أيضا قطار الحرمني الرسيع.

جاهزية االنطالق
وعــن جاهزيــة املرشوع
لالنطــاق قال املهنــدس نبيل
العامــودي وزيــر النقل" :لقد
وجه خادم الحرمني بتســخري
اإلمكانــات كافة لخدمة ضيوف
الرحمن ،وفــق الرؤية الوطنية
الطموحــة  ،2030بما يف ذلك
الخدمات األساســية للنقل عرب
مشــاريع كربى يرست ســبل
الراحــة للحجــاج واملعتمرين
لتكون الرحلة بني مكة واملدينة
أقرب وأيرس من أي وقت مىض،
حيث إن تدشــن هذا املرشوع
بالتزامــن مع مناســبة اليوم
الوطني الثامن والثمانني لتوحيد
هذا الوطن العظيــم ،ما هو إال
تأكيد عىل التزام اململكة بخدمة
اإلسالم واملسلمني بفضل حرص
القيادة وعنايتها ودعمها ،الذي
تجســد عرب عدد من املشاريع
العمالقــة يف خدمــة ضيوف
الرحمن".
وأضاف "العامودي" قائالً:

"أترشف بإعالن جاهزية انطالق
وتشغيل قطار الحرمني الرسيع،
حيــث نفخر ونتــرف جميعا
بنقل ضيوف الرحمن واملواطنني
واملقيمــن عــى هــذه األرض
الطاهرة.
وقطــار الحرمــن يمثل
الفكــرة التــي رعاهــا خادم
الحرمني الرشيفني وحرص عىل
إنجازها وتذليل كل الصعوبات
التي اعرتضتهــا ،حتى أصبحت
الفكرة اليوم واقعا نعيشه لتكون
داعما لتحقيــق رؤية اململكة يف
اســتيعاب النمو املستمر يف عدد
قاصدي الحرمني الرشيفني.
وكان لحــرص ومتابعــة
خــادم الحرمــن الرشيفــن
املســتمرين لقطاع النقل دافعا
للجميع لبذل قصارى جهودهم
لتحقيــق تطلعــات القيــادة،
وترسيخ مكانة اململكة بتحويلها
إىل مركز «لوجستي» عاملي يربط
القارات الثالث.

موســم الصفري والحمى هي الفرتة االنتقالية من فصل الصيف شديد
الحرارة إىل فصل الخريف معتدل األجواء ،ويبدأ عادة قرب دخول فصل
الخريف ،وتعامد الشمس عىل خط االستواء يف  23سبتمرب.
ولقد نهى األوائل عن النوم تحت أديم السماء ليالً يف مثل هذه األوقات!!
ويف الحقيقة لم أجد للنهي علة وال ســببا ً علميا ً منطقياً ،عدا كون الوقت
موسما ً لنشاط فريوسات اإلنفلونزا املوسمية يف األجواء ،والتي تنترش هذه
األيام ليس يف السعودية فحسب ،بل يف معظم نصف الكرة الشمايل ،وربما
كان األوائل يعتقدون أن ســبب مرضهم واصفرار جلودهم وقت موسم
الصفري بسبب النوم تحت أديم السماء ،وهذا غري صحيح والله أعلم.
والواقع أن ليس للسماء وال للنجوم أثر عىل اإلنسان ،واملسألة ال تعدو كونه
وقتا ً لنشاط فريوسات اإلنفلونزا املوسمية ،وعليه فالنوم هذه األيام تحت
النجوم غري ضار ،والوقاية من فريوســات اإلنفلونزا املوسمية يكون عرب
اللقاح املتخصص املجاني والفعال.
علما ً أن موسم اإلنفلونزا ينتقل بالتبادل بني نصفي الكرة األرضية الشمايل
والجنوبي ،وعليه يمكن توقع شدة املوسم من عدمه بمعرفة ما يجري يف
النصف الثاني والله أعلم.
وثبت علميا ً أن هناك عالقة طردية عكسية بني مرض اإلنفلونزا والرطوبة
النسبية ،فكلما نقصت نســبة الرطوبة زادت اإلصابة باإلنفلونزا ،وعليه
(قد) يكون أعداد مرىض الحمى واإلنفلونزا يف موسم الصفري يف الرشقية
والغربية من السعودية أقل من الوسطى للعلة نفسها ،وقيل أن استخدام
مرطــب للهواء يف املنــزل أو األماكن املغلقة قد يقــي عىل  30%من
الفريوسات.
أرسع وأنجع وسيلة النتقال مرض اإلنفلونزا لك هو مصافحتك للمريض
فيده تعج بفريوســات اإلنفلونزا تنتظر منك املالمسة فإن فعلت سارع
بغسلها بالصابون ،وتجنب النوم أو الجلوس يف أماكن مغلقة مع مصاب
يف اإلنفلونزا.
أخريا ً أتســاءل يف إمكانية إصدار فتوى رشعية تسمح ملريض اإلنفلونزا
بالصالة يف البيت حتى ال ينقل الفريوس إىل بقية الجماعة ،خاصة يف حال
السجود.
قديما ً قيل أن حفار القبور كان يتدين ومن ثَم يســدد دينه يف موســم
الصفري!! قلت(" :وجنائز) قوم عند قوم فوائد".

هدية العالم اإلسالمي
ومن جانبــه أكد رميــح الرميح رئيس
هيئة النقل العام أن تدشــن القطار يعد يوما
تاريخيا ملنظومة النقل يف السعودية بترشيف
من خادم الحرمني الرشيفني ،مشــرا ً إىل أن
هذا املرشوع ســيغري من خارطة التنقل بني
منطقتي مكة املكرمــة واملدينة املنورة ،وهو
بال شك هدية خادم الحرمني الرشيفني للعالم
اإلســامي وألكثر من  1.5مليار مســلم يف
العالم.
وعــر "الرميح" عن حرص املســؤولني
عىل توطــن جميع املهن يف املرشوع الذي يعد
مرشوعا تشغيليا يبقى لعرشات السنوات ،وعىل
الرغم من وجود تحالف إســباني إال أنه يتم
توطني الوظائف ،وتدريب وتوظيف وتطوير
الشباب السعودي يف سكك الحديد ،مشريًا إىل
وجود معهد للتدريب كما يجري العمل حاليا

عىل إنشــاء معهد آخر يف جدة ،مع استهداف
توطني كل الوظائف واملهن وليس البعض ،بما
فيها عمل املرأة يف قيادة القطار يف حال تلقي
التدريب الالزم خاصــة أنهن حاليا يعملن يف
عدد من املهن داخل املحطات.
كمــا أن مشــاريع الســكك الحديدية
كالعمود الفقري الذي تتفــرع لتخدم باقي
األجزاء ،فهناك خطة ودراســة للتوسعة من
قبل هيئة النقل العــام ووزارة النقل والربط
بــن القطارات ،وقطــار الحرمني صمم عىل
أن يرتبــط بمحطات مرتو مــدن جدة ومكة
واملدينــة ،وهي تســر يف مراحــل تنفيذها
انعكاســا ملا تقوم به الدولة من دعم كبري ،يف
ظل التكاليف التشــغيلية التي وصلت إىل 60
مليــار ريال ،منها  47مليار ريال لإلنشــاء،
و 13مليار ريال للتشغيل.

خط حديدي بطول  450كلم
وسرعة تشغيلية تصل إلى 300
كلم في الساعة
قادر على استيعاب  60مليون
مسافر سنويا
يختصر زمن التنقل بين المدينتين
المقدستين لما يقارب الساعتين

أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا
| ALMISNID
| almisnid@yahoo.com

أحد أضخم مشاريع النقل في
الشرق األوسط
أحد العناصر المهمة في برنامج
توسعة شبكة الخطوط الحديدية
في المملكة ضمن رؤية المملكة
2030
يربط المشروع المدينتين
المقدستين مكة والمدينة مرورا
بجدة ومدينة الملك عبدالله
االقتصادية
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هواتف  IPhoneالجديدة
كشــفت رشكة آبل مؤخرا ً عن سلســلة هواتف جديدة ،وصفتها
باألكثر تطورا ً والذي قالت الرشكة إنه يرتقي بمستقبل الهاتف الذكي
إىل مســتويات جديدة ،وقد تم طرحها باألسواق اعتبارا ً من 14سبتمرب
الشهر الجاري ،وفيما ييل تفاصيل ومواصفات األجهزة:

هاتف Iphone Xs

شاشة  OLEDعالية الدقة بوضوح .1125x2436
تقنية .Dolby Vision
تصوير عميق  HDRوتقنية .3D Touch
هيكل معدني ستانلس ستيل محمي بطبقة زجاجية.
معالج .A12
كامريا أمامية بتقنية  FaceIDودقة  1080و  60إطار يف الثانية.
كامريا خلفية بدقة  12ميجابكســل وفتحة غالــق  f/1.8و f/2.4
وجودة . 4K

هاتف Iphone Xs Max

شاشة قياس .inch 6.5
دقة وضوح .1242x2688
تقنية .Dolby Vision
تصوير عميق  HDRوتقنية .3D Touch
هيكل معدني ستانلس ستيل محمي بطبقة زجاجية.
معالج .A12
كامريا أمامية بتقنية  FaceIDودقة  1080و  60إطار يف الثانية.
كامريا خلفية بدقة  12ميجابكســل وفتحة غالــق  f/1.8و f/2.4
وجودة . 4K
األلوان الفيض والرمادي والذهبي.

هاتف Iphone Xr

شاشة  LCDتقليدية بدقة  828X1792بكسل.
هيكل أملنيوم وطبقة زجاج حماية بالخلف.
معالج .A12
ذاكرة رام .3GB
مساحة تخزين داخلية .64GB, 128GB, 256GB
كامريا بدقة  12ميجا بكسل.
األلوان املتوفرة األبيض ،األسود ،األصفر ،املرجاني ،األزرق ،األحمر.

تطبيق Pexels

لمشاركة الصور بدون حقوق ملكية

عندما يتعلــق األمر بالصور
فهناك الكثــر من الخدمات التي
تساعد األشخاص املهتمني يف هذا
ً
وخاصة ا ُملصممني وهواة
املجال،
التصوير ،معنا لهــذا اليوم أحد
التطبيقات الجديدة يف هذا املجال
وهو تطبيــق  Pexelsالذي يُعَ ّد
مجتمع ألخذ الصور ومشاركتها
بني اآلخرين بدون اعتبار للحقوق
امللكية.
حيث األغلب من األشــخاص
يبحثــون عن صــور خالية من
حقوق امللكيــة لكــي يتمكنوا
من إعادة اســتخدامها بحياتهم
الشــخصية أو املهنية ،ليأتي هذا
التطبيق ويُلبّــي توقعاتهم كونه
ي ّ
ً
كامل ملشــاركة
ُوفــر مجتمعً ا
الصور بجميع أنواعها ،واألهم من
ذلك سماحُ ه لك بمشاركة صورك
ً
أيضا.

ومــن مميــزات التطبيــق
تضمينه مُحــرك بحث من
أجل العثور عىل
صور مثالية
ملرشوعــك ،
وا ملشــا ر كة
ا ملبــا رش ة
النتسقرام أو أي
محرر صور مُثبّت
ً
فضل
عىل هاتفك،
عن تعيني أي صورة
كخلفيــة لهاتفــك،
واألهم من ذلك اإلطالع
عــى صــور اآلخرين
واالستفادة من أفكارهم.
أخريًا تطبيق Pexels
متــاح للتحميل بشــكل
مجاني وكامل من عىل متجر
قوقــل بالي ،عــى أن يدعم
أندرويد  4.1فأحدث.

كليك

حسن أحمد العواجي

العطاء ..الرقمي
العطاء الرقمي مبادرة وطنية تهدف لنرش الوعي الرقمي بني
جميع أفراد املجتمع ،بدعم ورعايــة كريمة من وزارة االتصاالت
وتقنية املعلومات ،تم إطالقها مؤخرا ً كبادرة جديدة تحت مسمى
مبــادرة العطاء الرقمي تقوم عىل ورش عمل تدريبية لنرش ثقافة
العطاء والعمل التطوعي ،يجتمع خاللها املهتمون يف شتى مجالت
التقنية والتعليم ،لطرح األفــكار والرؤى والخروج بنتائج مهمة
لجعل التقنية أكثر فائدة للفرد واملجتمع.
وألننا مجتمع غالبيته من الشــباب املتطــوع بطاقات كبرية
وطموح يعانق الســماء لتحقيق أحد أهداف رؤية اململكة ،٢٠٣٠
ورفــع عدد املتطوعني مــن  ١١ألف متطوع لنصــل إىل مليون
متطوع ،حرصت مبادرة العطاء الرقمي عىل االستثمار يف الشباب
ليكونوا نواة هذا التوجه الجديد والســاعد األكرب يف إثراء املحتوى
العربي الرقمي عرب اإلنرتنت.
هذه البــادرة الجديدة تنطلق مــن قلب اململكــة العربية
الســعودية لتعم العالم العربي واإلســامي ،عن طريق منصة
العطاء الرقمي والتي دشنها خالل املبادرة معايل وزير االتصاالت
وتقنية املعلومــات املهندس عبدالله الســواحة ،فمن خالل هذه
املنصة يستطيع املستخدم االستفادة من معرفة مواعيد الفعاليات
والدورات ،واالطالع عىل مكتبة املحتــوى العربي ،إضافة لخدمة
القطاع غري الربحي والتسجيل يف التدريب اإللكرتوني.
وألنها مبــادرة رقمية لنرش الوعي بني أفــراد املجتمع ،فمن
خالل املنصة تستطيع طرح أي أسئلة تقنية للمختصني والخرباء،
وستجد بكل تأكيد اإلجابة الوافية عن تساؤالتك ،فالوعي واملعرفة
هما الحافز الرئيس واملحرك األساس يف هذه البادرة القيمة.
ولو افرتضنا مجازا ً وبجملة مــن التفاؤل ،أنها البداية فقط،
وســنرى النتائج تثمــر يوما ً بعد يوم ،فلماذا ال تستنســخ هذه
البادرة يف تخصصات أخرى صحيــة وتعليمية واقتصادية؟ لم
ال؟؟! ..فالهدف األســمى واألكرب هو هذا الوطــن املعطاء ليظل
ويبقى وطنا ً للعطاء لألمة العربية واإلسالمية.
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa
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كاريكاتير
من اآلخر
فهد بن نومه

اإلساءات في شبكة
التواصل االجتماعي

بسبب التأخير في مواعيد التسليم

سحب مشروع مبنى المؤتمرات بقيمة  200مليون ريال
مــن منطلق الحــرص عىل
إنهــاء مرشوعــات الجامعة يف
وقتهــا املحدد ،قــررت الجامعة
ســحب مرشوع مركز املؤتمرات
باملدينة الجامعية باملليداء ،والذي
تقدر قيمتــه بـــ  200مليون
ريال من الجهة املنفذة بســبب
التأخري املتكرر يف تســليمه وفقا ً
للعقد املربم من الجامعة مع أحد
املقاولني ،حيث وضعت الجامعة
عدة حلول للسري باملرشوع ،الذي
تم تسليمه للمقاول منذ  6سنوات،
وبلغت نســبة اإلنجاز فيه 41%
فقط ،ومع التعثرات لدى املقاول
وعــدم اإلنجاز فقد تم ســحب

املرشوع الذي يتكون من خمسة
مباني بمساحة إجمالية تبلغ أكثر
من  55ألف مرت مربع.
وكانــت الجامعــة قــد
اســتخدمت عدة حلــول لحث
املقاولني املتأخرين واملتعثرين عىل
ترسيع عجلة اإلنجــاز ،ومواكبة
املدة املحــددة للتنفيذ يف العقود،
وقد تمكنت من التعاون مع معظم
املقاولني للوصول باملشــاريع إىل
بر األمان ،ولكــن يبقى البعض
منهم الذين لم يســتجيبوا لهذه
الحلول ،ولم يستثمروا التسهيالت
التي منحتها لهم الجامعة ،والتي
تعرضهم لســحب املشاريع وفق

النظام.
ويف هذا السياق فإن الجامعة
تؤكد أنهــا تتابع عن كثب جميع
املشــاريع املتعثــرة ،من خالل
الهيئة العليا ملتابعة املشاريع التي
يرأسها معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة ،وكذلك املشاريع التي لم
تسلم يف وقتها ،وستحاول جاهدة
وضع الحلول املناسبة ،ويف حال
اســتمرار تعثرها فسيتم سحبها
من املنفذين املتقاعسني.
يذكر أن الجامعة قد سحبت
مشــاريع يف وقت سابق تجاوزت
قيمتها  58مليون ريال بســبب

التأخري يف التنفيذ ،بعد أن صادق
مديــر الجامعة عــى توصيات
اللجنة الدائمة لفحص العروض،
كما أنــذرت الجامعة آنذاك عددا
من املقاولني الذيــن وجد لديهم
مالحظات يف تدني نسبة اإلنجاز،
وكانت آخر الحلول لدى الجامعة
مع عدد مــن املقاولــن القيام
بسحب املشــاريع منهم بعد عدد
من اإلنــذارات واملخاطبات وبعد
ثبوت عــدم جديتهم ُســحبت
املشــاريع منهم وفقــا ً للمادة
(الثالثة والخمســون) من نظام
املنافسات واملشرتيات الحكومية
فقرة (ب) .

ﺳﺤﺐ ﻣﺸﺮوع

شــبكات التواصل االجتماعي أخدت حيزا ً كبريا ً من حياتنا
اليومية ،فقد باتت جزءا ً ال يتجزأ من عالقاتنا مع اآلخرين ،ما
ســهل لنا الكثري من األمور التي كانت صعبة وعسرية ،وصنع
وســيلة اتصال رسيعة ومفيدة بني كافة أرجــاء العالم ،فبها
أصبح املستحيل ممكنا والبعيد قريبا ً بعد أن كان صعب املنال.
وعىل الرغم مــن هذه الفوائد واملنافع الجمة ،إال أن وســائل
التواصل االجتماعي يف بعض األحيان ولألسف الشديد صارت
أداة من أدوات الهدم ال البناء ،فمن ضمن األشياء السلبية التي
حملتها لنا أنها انتقلت من كونها وســيلة لإلســاءة بطريقة
مبارشة أ غري املبارشة لتصل إىل حــد الهجوم الرصيح ،حيث
ال يوجد هنا رقيب مبارش ســوى االختفاء خلف أسماء وهمية
تنرش تغريدات ،وتوزع بيانات دون التحقق إن كانت صحيحة
أو خاطئة مع .قصد اإلساءة يف كل األحوال.
ويف ظل هذه اإلشــكاليات الالمتناهية هناك إشــكاليات
كثرية أخرى تنعكس عىل متلقي اإلســاءة ،ويرتتب عليها أمور
قد ال يدرك مصدرها إمكانية حدوثها ،فربما مجرد كلمة ييسء
بها شــخص آلخر ،تتســبب له برضر نفيس وتلحق به آثارا
سلبية كثرية جدا.
لذا فالبــد من أن تتحرك املؤسســات املعنيــة بالتوعية
والتثقيــف للحد من ســوء اســتخدام شــبكات التواصل
االجتماعي ،وبدورنا يف إدارة اإلعالم واالتصال ســوف نتبنى
يف الفــرة القادمة حملة توعوية تهــدف بالدرجة األوىل إىل
نرش قيم اإلنســانية ،وتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف مع عدم
اإلســاءة لألخرين ،إضافة للتوعيــة القانونية بما يرتتب عىل
هذه اإلســاءات من عواقب ربما ال يدرك خطورتها القانونية
من هم وراءها.

»ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات«

رئيس التحرير
| bin_nomah
| bin_nomah@qu.edu.sa
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