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برعاية أمير القصيم  ..وبجوائز مالية تبلغ مليون ريال:

الجامعة تستضيف الحفل الختامي لجائزة «جــود»
يرعى صاحب الســمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشــعل بن
سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة القصيم ،الحفل الختامي لجائزة عبدالله
الســليمان الدوليــة لإلبداع
العلمي يف النخيــل والتمور
"جود" ،التــي تتم بإرشاف
مبــارش مــن قبــل جامعة
القصيم ممثلة بكلية الزراعة
والطــب البيطــري ،وذلك
يــوم األربعاء القــادم بمقر
الجامعة باملليداء ،حيث سيتم
خــال الحفل منــح جوائز
تقدر بمليون ريال للفائزين
بمختلف فئات الجائزة.
وتعد جائــزة "جود"
إحدى أكرب املسابقات العلمية
والبحثية يف مجــال النخيل
والتمور يف اململكة ،من حيث
قيمة الجوائز التي تقدمها يف
عبدالله السليمان
دورتها األوىل ،واملحاور التي
تتضمنهــا الجائزة ،وهي أربعة
محاور رئيسية تهدف جميعها للنهوض
بالبحث العلمي يف مجال النخيل والتمور
وكل ما يتعلق بزراعة النخيل والصناعات
القائمــة عىل التمــور ،تمثلت يف جائزة
للعمل اإلبداعي يف مجال النخيل والتمور،
وجائزة للباحث املتميــز ،باإلضافة إىل
جائزة لإلنتاج املتميــز ،وجائزة للعمل
النموذجي يف هذا املجال.
وتهدف الجائــزة إىل تعزيز الدور
الريــادي للمملكة بــن دول للعالم ،يف
تنمية وتطويــر البحث العلمي يف مجال
التمور ،خاصة وأن مملكتنا تحتل املركز
الثاني بني أكرب الدول املنتجة للتمور يف العالم.
تفاصيل :ص17
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أكد معايل األســتاذ الدكتور
عبــد الرحمن بن حمــد الداود
مديــر الجامعــة ،أن الجامعة
تحظى بدعم كبــر من حكومة
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبد العزيز وسمو
ويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان
 حفظهما الله ،-وتتبوأ مكانةمتقدمة بني جامعــات اململكة،
مشــددا ً عىل رضورة أن يثبت
منســوبو الجامعة أنها ستظل
رائدة من خالل السعي الدؤوب
نحو تحقيق معايري الجودة.
وأضاف "الــداود" خالل

كلمتــه يف الحفــل الســنوي
الخامس للجودة ،والذي أقامته
وكالــة الجامعــة للتخطيــط
والتطوير والجودة ،يوم الثالثاء
املوافــق 1440/1/22هـ ،يف
القاعة الرئيسية بمبنى العيادات
الطبية يف مقر الجامعة باملليداء،
أن جهود وأعمال أبناء الجامعة
املخلصــن ســتصل بها ألعىل
املستويات املحلية وستضعها يف
مصاف الجامعات املتميزة حول
العالم.
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مدير الجامعة يستقبل «سفير غانا» لدى المملكة

وفد من  ACPEيزور كلية
الصيدلة
قــام وفــد مــن فريــق
مجلــس االعتمــاد للتعليــم
الصيــديل بالواليــات املتحدة
األمريكية (  )ACPEبزيــارة
لكلية الصيدلة بالجامعة خالل
الفــرة مــن -20-22محرم
1440هـ  ،وذلك استكماال ً ملاسبق وأن حققته كلية الصيدلة
بحصولها عىل شــهادة االعتماد
الدويل لربنامج دكتور صيديل يف
العــام 2017م والذي ينتهي يف
مطلع العام 2019م.
وتأتي هذه الزيارة للوقوف
عىل توصيات التحســن وما تم
تطويره وتنفيــذه يف الربنامج
خالل الفرتة املاضيــة وللتأكد
من اســتمرار مطابقة الرشوط
واملعايــر ،كما تخلــل الزيارة
مراجعــات دقيقــة ألهــداف
ومخرجــات التعلــم واملــواد
املطروحــة والتدريــب العميل

وملفــات الجــودة يف الكليــة
باإلضافة إىل مقابالت شخصية
عىل مستوى إدارة الكلية وأعضاء
هيئة التدريس والطلبة وزيارة
مرافق الكلية ومراكز التدريب.
من جهته أكد عميد الكلية
الدكتــور منصور بــن صالح
الرشيــدة أن هــذه الزيــارة
اســتمرار ملتابعة كلية الصيدلة
يف مهمــة تمديد االعتماد الدويل
لربنامج دكتــور صيديل والذي
يضع الكلية يف مصاف الكليات
التــي تقدم برنامجــا تعليميا
بمواصفات وجودة عاملية ،كما
يأتــي االعتماد الــدويل دعامة
أساســية ومكمال للجهود التي
بذلت يف الحصول عىل االعتماد
الوطني للكليــة من قبل الهيئة
الوطنيــة للتقويــم واالعتماد
األكاديمــي كأول كلية صيدلة
حكومية يف اململكة.

أثناء اللقاء

اســتقبل معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمن بن حمد
الداود مدير جامعة القصيم ،يف
مكتبه صبــاح يــوم الثالثاء
املوافق 1440/1/22هـ ،سفري
جمهوريــة غانا لــدى اململكة
العربية السعودية السيد الحاج
طاهر بيمبايل ،حيث جرى خالل
اللقاء مناقشة املوضوعات ذات
االهتمام املشرتك لدى الطرفني
ومتابعــة طلبة املنح وســر
دراستهم.
ورحب "الــداود" يف بداية
اللقاء بضيــف الجامعة ،مثنيا

عىل حرصه عــى متابعة طالب
بــاده الذين يدرســون ضمن
طالب املنح بالجامعة ،موضحا ً
أن طالب جمهورية غانا من بني
الطالب املجتهدين واملتميزين يف
تخصصاتهم الدراسية.
وأكد "الداود" خالل اللقاء
أن الجامعة تقدم كافة الخدمات
والتسهيالت لكافة طالب املنح
بمختلــف كلياتهــا ،وتحرص
عــى أن يكتســبوا املهــارات
والعلوم والقدرات التي تؤهلهم
ليصبحــوا مســاهمني فعليني
يف بنــاء بالدهم يف املســتقبل،

مشــرا ً إىل أن الجامعة تحتضن
العديد من أبناء جمهورية غانا
املتميزيــن الذين يدرســون يف
عدة تخصصات ،حيث يحرص
منســوبو الجامعة دوما ً عىل أن
يكون الطالب مــن املميزين يف
خدمة دينهم ووطنهم.
ومن جانبه وجه ســعادة
ســفري جمهورية غانا الشــكر
ملعايل مدير الجامعة عىل حســن
االســتقبال والضيافــة ،مٌثمنا ً
الدور الكبري الذي تقدمه اململكة
العربية السعودية لطالب املنح
من كافــة الجنســيات ،ودور

الجامعة يف تأهيل هؤالء الطالب
رشعيا ً وعلميــاً ،وكذلك الرعاية
التي توليهــا الجامعة لطالبها
والخدمــات التعليمية املتميزة
املقدمة لهم.
ويف ختــام اللقاء قدم معايل
مدير الجامعة درعــا ً تذكاريا ً
لســعادة الســفري بمناســبة
زيارته للجامعــة ،وعقب ذلك
التقى الســفري برفقــة عميد
عمادة شؤون الطالب الدكتور
عيل العقالء بالطلبــة الغانيني
واطمأن عىل أحوالهم الدراسية
واملعيشية.

صورة جماعية

برئاسة وكيل الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا

«مجلس الكراسي البحثية» يعقد اجتماعه األول
عقد مجلس الكرايس البحثية
بالجامعــة اجتماعه األول للعام
الجامعــي 1440/1439هـ،
بعد تشــكيله بقــرار من معايل
مدير الجامعة األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود،
وذلك برئاســة رئيس املجلس
األستاذ الدكتور أحمد بن إبراهيم
الرتكي وكيل الجامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي.
وانعقد االجتمــاع يف مقر
أمانة الكــرايس البحثية ،حيث
اطلع رئيس وأعضــاء املجلس
عىل الئحة الكرايس البحثية بعد
تحديثها وتعديلها واعتمادها من
مجلس الجامعة ،والتي تضمنت
مهام مجلس الكــرايس البحثية
وصالحياتــه ،وتمت مناقشــة
املوضوعات املدرجة عىل جدول
أعمال الجلســة والتــي تتعلق
بالخطط التشــغيلية للكرايس،

وامليزانيــات التقديرية لها مع
زمــن تنفيذها ،وســبل تطوير
أدائها وتنشيطها.
من جهته ثمن أمني الكرايس
البحثية الدكتــور عبدالرحمن

بن صالح املحيميــد دعم معايل
مدير الجامعة املتواصل ألعمال
وأنشــطة الكرايس البحثية بما
يعزز دور الكــرايس البحثية يف
خدمة البحــث العلمي والرشاكة

املجتمعية ،داعيا الله ســبحانه
وتعاىل التوفيق والعون والسداد
يف تحقيــق تطلعــات جامعة
القصيم ملا فيــه مصلحة الوطن
الغايل.

جانب من االجتماع

أثناء عقد الجلسة

علوم وآداب األسياح تنظم احتفالية
بمناسبة «اليوم العالمي للترجمة»
احتفل قسم اللغة اإلنجليزية
والرتجمــة بكليــة "العلــوم
واآلداب بمحافظــة األســياح"
يوم األحــد ١٤٤٠/١/٢٠هـ،
املوافق ٢٠١٨/٩/٣٠م ،باليوم
العاملي للرتجمة ،وهي مناســبة
سنوية يحتفل بها كل من يهتم
بالرتجمة من جميع أنحاء العالم،
حيث ناقــش الحضور عددًا من
املوضوعــات الهامة التي تتعلق
بمجــال الرتجمــة وأهميتها يف
الوقت الراهن وخصائص عملية
الرتجمة وسمات املرتجم الجيد.
ً
عرضا
وشــهدت االحتفالية
لبعــض العبــارات والبنرات

واللوحات ،التي توضح وظيفة
الرتجمة ومدى أهميتها ،ودورها
يف تحقيق االتصال بني الشعوب
والتعريــف بثقافاتهم املختلفة،
وما تمكنه من إنشــاء حلقات
اتصال بني جميع لغات العالم.
وتأتي هذه االحتفالية ضمن
مشاركات القسم يف تفعيل األيام
العامليــة التي تختــص بمجال
اللغــات لتحقيق أقىص قدر من
االســتفادة لطــاب وطالبات
التخصص واملهتمني بهذا املجال،
مما يساعد عىل تحقيق األهداف
التي يسعى لتحقيقها قسم اللغة
اإلنجليزية.

أخبار الجامعة 03
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الطب البيطري تشارك في
المعرض والمؤتمر السنوي
لهيئة الغذاء والدواء
شارك قسم الطب البيطري
بكلية الزراعــة والطب البيطري
بالجامعــة ،يف املعرض املصاحب
للمؤتمر الســنوي الثاني للهيئة
العامة للغذاء والدواء ،الذي عقد يف
الفرتة من 1440/1/17-14هـ،
بمركز املعــارض الدويل بمدينة
الرياض ،حيث شهد جناح القسم
زيارة عدد من املسؤولني يتقدمهم
معايل الدكتور هشــام بن سعد
الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة
العامة للغذاء والدواء ،وســعادة
الدكتور صالــح الدورسي نائب
الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء.
وقام املشــاركون بالجناح
بتوزيــع مطويات عــى زوار
املعــرض للتعريــف بربامــج
الدراســات العليا بقســم الطب
البيطــري ،وكذلك الــدورات
التدريبية املتخصصة التي يقيمها
القسم والتي تقدم تحت إرشاف
معهــد الدراســات والخدمات
االستشارية بالجامعة.
من جانبه أكد الدكتور عبدالله

بن فايز الصائغ رئيس قسم الطب
البيطري بكليــة الزراعة والطب
البيطري ،عىل أن هذه املشــاركة
جاءت للتعريــف بمجاالت عمل
الطبيــب البيطــري ،والتي من
بينها العمل بقطاع الغذاء بالهيئة
العامة للغذاء والدواء ،ويف إدارات
صحــة البيئة واملــواد الغذائية
بوزارة الشؤون البلدية والقروية،
ويف املختربات والعيادات البيطرية
التابعة لــوزارة البيئــة واملياه
والزراعة ،باإلضافــة إىل العديد
مــن القطاعات األخرى ســواء
الحكومية أو األهلية.
وأكــد "الصائــغ" عىل أن
املشــاركة أثمــرت يف اطــاع
ومناقشة املهتمني وزوار الجناح
الخاص بالقســم عــى الربامج
األكاديميــة التي يوفرها قســم
الطب البيطــري وآليات التطوير
املستحدثة لرفع كفاءة أداء عمل
الطبيــب البيطري تماشــيا ً مع
مرئيــات رؤيــة اململكة 2030
املباركة.

كمرحلة أولى بمباني المدينة الجامعية

تركيب  200نقطة اتصال
السلكي «»WIFI

قامت عمادة تقنية املعلومات
بتطوير وبناء شــبكة الســلكية
بمواصفات قياســية عالية ،مع
تطبيق سياســات أمن املعلومات
للجامعة لتوفــر خدمة اإلنرتنت
ملنسوبي الجامعة وطالبها والزوار
بمبنــى اإلدارة الرئيــس وكلية
الحاسب.
وقد بلغ عــدد النقاط التي
تم تركيبها ( )200نقطة اتصال
الســلكي ،يف مناطــق التغطية
الحاليــة بمبنــى اإلدارة العامة
ومبنى كلية الحاســب ،كمرحلة
أوىل للتغطيــة ،فيمــا يجــرى
التجهيز للمرحلــة الثانية لتوفري
الشــبكة الالســلكية يف إسكان
الطالب وغريها من مرافق املدينة
الجامعية ،ليصل الرقم إىل ()500
نقطــة بنهاية الفصــل الدرايس
األول.
وينتظر من هــذا املرشوع
أن ينعكس عــى جودة الخدمات
املقدمة لتحقيق أهداف الجامعة
التعليميــة والبحــث العلمي يف
الجامعة عرب توفري اتصال بالبوابة
اإللكرتونية للجامعة وما تحتويه
من خدمــات متفرقة مثل :نظام
التعليــم اإللكرتونــي ،ومصادر
املعلومــات ،وخدمــات املكتبة
املركزية ،وغريها ،عالوة عىل توفري
االتصال بشبكة اإلنرتنت.

وأشــارت العمادة إىل توفر
الشــبكات الالســلكية للجامعة
وهي تحت ثالث مســميات هي:
( )QU-WIFIللشــبكة الخاصة
بمنســوبي الجامعة من أعضاء
هيئة التدريــس واملوظفني ،بينما
الشبكة الخاصة بطالب الجامعة
وطالباتها هي،)QU-Student( :
والشبكة الخاصة بزوار الجامعة
هي.)QU-Guest( :
جاء ذلك يف إطــار مواصلة
عمادة تقنية املعلومات يف الجامعة
تميزهــا يف تقديــم خدماتهــا
للمســتفيد النهائــي وتحقيقا ً
اللتزامها بتهيئة البيئة الجامعية
يف مجال خدمات تقنية املعلومات
ً
مساهمة يف مسرية نجاحها.

«القبول والتسجيل» تكشف تفاصيل المكافآت
وأهلية االستحقاق

مبنى اإلدارة بالمدينة الجامعية

املــدة النظاميــة ،وهــي مدة
الربنامج املقرر للتخرج حسب
الخطة الدراســية املعتمدة من
مجلس ا لجا معة  ،و تحتســب
املــدة النظامية مــن الفصل
الذي تم فيه قبــول الطالب يف
الجامعة ،بمــا يف ذلك فصول
االعتــذار والتحويل وال يدخل
ضمنها فصــول التأجيل ،كما
أن املكافــأة ال ترصف للطالب
املعتذريــن واملؤجلني للفصل
الــدرايس ،أو للطالب الحاصل
عىل إنــذار "معــدل تراكمي
أقــل مــن  ،"2.00والطالب
الزائر يف جامعة أخــرى ،حتى
يتم معادلة املواد التي درسها،
كمــا يتــم خصم  ١٠رياالت

أوضحــت عمــادة القبول
والتســجيل بالجامعــة آليــة
رصف املكافآت لجميع الطالب
والطالبات السعوديني املنتظمني
يف املرحلة الجامعيــة ومرحلة
الدراســات العليــا ،والذيــن
اليعملــون يف أي جهة حكومية،
وكذلك طــاب املنح الخارجية،
حيــث يتم إيــداع مكافآتهم يف
حساباتهم الخاصة يف البنك ويبلغ
مقدار املكافأة لطالب الدراسات
العلمية  ١٠٠٠ريــال ،ولطالب
األقسام األدبية  ٨٥٠ريال ،فيما
يحصل طالب الدراسات العليا
عىل  ٩٠٠ريال.
وأضافــت العمــادة أن
رصف املكافأة يســتمر خالل

من املكافــأة لصندوق الطالب
شهريا  .
وترصف الجامعة ـ ممثلة يف
عمادة القبول ـ مكافآت الطالب
شهرياً ،ويتم اإلعالن عن رصف
املكافأة عىل موقع الجامعة وإدارة
اإلعالم واالتصال بالجامعة ،ويف
ما يتعلق بمكافــأة التفوق فإنه
يقترص رصف مكافــأة التفوق
عىل طالب مرحلة البكالوريوس
من الســعوديني وطالب املنح
الخارجيــة ،وتــرف مكافأة
تفــوق قدرها  1000ريــال
للطــاب الحاصلــن عــى
معدل  4.5لفصلني دراســيني
خالل السنة الواحدة ويتم إيداع
مكافأة التفوق يف حساب الطالب  .

ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ

ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻔﻮق

ﻃﻠﺒﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﻃﻠﺒﺔ
اﻷﻗﺴﺎم
اﻷدﺑﻴﺔ

ﻃﻠﺒﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻌﻠﻴﺎ

1000
رﻳﺎل

850
رﻳﺎل

900
رﻳﺎل

1000
رﻳﺎل
 1ﻃﻼب ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻮق ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
ﻃﻼب اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

2

اﻟﺒﺪﻻت

ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺻﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ

-وﻫﻲ ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺘﺨﺮج ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ

ﻣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺻﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓﺂة ؟
1

اﻻﻋﺘﺬار
أو
اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ

3

2
اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ إﻧﺬار

وبينت العمــادة بأنه يتم
رصف بدل كتب ومراجع لطالب
الدراســات العليا ،حيث يرصف
لطالــب الدراســات العليا بدل
كتب ومراجع  ٩٠٠ريال عن كل
سنة دراسية ،وكذلك بدل طباعة
رسالة ماجســتري  ٣٠٠٠ريال،
ورسالة الدكتوراه  ٤٠٠٠ريال،
ويتم إيداع بدل طباعة الرسالة
يف حســاب الطالب غري املوظف
بعــد أن يكون وضــع الطالب
عىل النظــام األكاديمي متخرج،
وبالنسبة لطالب الدراسات العليا
ال يستحق املكافأة عند حصوله
عىل إنذار(معــدل تراكمي أقل
مــن  )3.75أو من تجاوز املدة
النظامية  .

اﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺰاﺋﺮ
ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ
اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ

ﺗﺼﺮف اﻟﺒﺪﻻت ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ دراﺳﻴﺔ

ﻃﻼب
اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻃﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

ﻃﻠﺒﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه

4000
3000
900
رﻳﺎل
رﻳﺎل
رﻳﺎل
ﺑﺪل
ﻛﺘﺐ وﻣﺮاﺟﻊ

ﺑﺪل
ﻃﺒﺎﻋﺔ رﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

ﺑﺪل
ﻃﺒﺎﻋﺔ رﺳﺎﻟﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه
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مجتمع الجامعة
أصدر معايل مدير الجامعة عدد من التكاليف :
 تكليف الدكتور عيل بن فريح العقالءبالعمل عميدا ً لعمادة شؤون الطالب .
 تكليف الدكتور نارص بن محمد بن صالح الصائغبالعمل عميدا ً لكلية العلوم واآلداب باملذنب .
 تكليف الدكتور يزيد بن عبدالرحمن السماعيلبالقيام بعمل املرشف العام عىل مركز النرش العلمي والرتجمة بالجامعة .

ً ..
ردا على مطالبات المغردين

عميد كلية ضريه :الكلية تسعى جاهدة
للتطوير ..ودخول الجواالت مسموح
داخل الكلية اما داخل القاعة فعضو هيئة
التّ دريس هو من يحدد

«عــلـوم وآداب عـنـيــزة» تقدم دورة توعية
للمعلمات عن «اضطرابات النطق» لــدى
األطفال
دالل الرشيدي:
نفذ قســم الرتبية الخاصة بكلية
العلوم واآلداب بعنيزة ،بالتعاون مع
وحدة خدمة املجتمــع بالكلية ،دورة
بعنوان "توعية املعلمات باضطرابات
النطق والــكالم لدى األطفال وكيفية
التعامــل معها" ،قدمتهــا الدكتورة
إيمان محمــد فياض عضــوة هيئة
التدريس بالقســم ،وذلك يوم األحد
املوافــق ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ بقاعة
اإلرادة التابعة لقسم الرتبية الخاصة
بالكلية ،بحضور عــدد من معلمات
التعليم العام واألمهات.
واســتهدفت الــدورة أمهــات
ومعلمــات األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة ومعلمات األطفال العاديني،
وذلك بهدف تعريفهم عىل أهم املفاهيم
يف مجال اضطرابات النطق والكالم،
ورشح أســباب اضطرابــات النطق
وأنواعها ،وتوعيــة املعلمات بكيفية
التعامل مع التالميذ ذوي اضطرابات
النطق والكالم ،وللمساعدة يف عالجها
والحد من آثارها الســلبية عىل النمو
النفيس واللغوي لألبناء.
كما تطرقت الدورة لألســباب
املختلفة الضطرابــات النطق والتي
تتمثل يف:

جانب من بروشورات الدورة

أسباب عضوية مثل عدم تطابق
األسنان ،وكرب حجم اللسان ،أو ربط
اللسان ،ووجود مشكلة بسقف الحلق،
وشق الشــفاه والتي تسمى بالشفاه
األرنبة ،ووجود لحمية باألنف ،وكذلك
األسباب السمعية والتي البد من توفر
السمع السليم لألصوات اللغوية وأي
ضعف ســمعي يؤدي إىل صعوبات
يف النطق ،باإلضافــة إىل اضطرابات
التعليم الخاطئ يف البيــت أو البيئة،
ومنها عدم التوافــق العاطفي وعدم
التشــجيع والقلق واإلحباط يف عملية
الكالم وتقبل األرسة لــكالم الطفل
الخاطئ ،كذلك األســباب النفســية

كالقلق والتوتر وعدم الثقة يف النفس
وعدم الشعور باألمان.
كمــا ركــزت الــدورة عــى
االضطرابات يف عملية وطريقة النطق
وهي شــائعة خاصة لــدى األطفال
من ٧ -٥ســنوات  ،وتختلف عيوب
اضطرابات النطق من طفل آلخر ،فإما
أن تكون باستبدال حرف مكان حرف،
أو حذف حرف ،أو تشــويه حرف ،أو
إضافة حرف ،أمــا اضطرابات اللغة
فهي؛ التأتــأة ،واللجلجة  ،والتكرار،
والنمنمة ،والخنف ،والحبسة الكالمية،
واللثغة ،حيث تم خالل الدورة مناقشة
خطوات العالج املصاحب لكل حالة.

باألسماء  41 ..مرشحا للعمل في السلك
القضائي من خريجي كلية الشريعة
عقــب املطالبــات التــي تداولها
مغردون عرب مواقع التواصل االجتماعي
"تويرت" ،وتضمنــت مالحظات لكلية
العلــوم واآلداب بمحافظــة رضيــه
لتقديم املزيد من الخدمات ،فقد قامت
"صحيفــة الجامعــة" بالتواصل مع
عميد الكليــة الدكتور عايض الحربي،
الســتيضاح األمــر وللرد عــى هذه
املطالبات التي شــملت أن الجوال غري
مســموح بدخوله للكليــة وما يخص
التغذية والزي .
وقد أكــد "الحربــي" أن الكلية
مازالــت يف مبنى مســتأجر ،مكون
مــن مبنيني ،وال يحــوي صالة كبرية
تستوعب الطالبات يف حال عدم وجود
محارضات لديهن ،حيث تم الرفع إلدارة
الجامعــة التي تســعى لتهيئة املبنى
الجديد واالنتقــال إليه يف أقرب وقت.
وفيمــا يخص الزي فــإن الكلية تتبع
النظــام الصادر مــن الجامعة كباقي
الكليات.
أمــا الجواالت فيؤكــد "الحربي"
بأنه عند صدور قرار الســماح بها تم

الجلوس مــع طاقم هيئــة التدريس،
وتركت الصالحية ألستاذ املادة للسماح
أو املنــع لها داخل القاعــة  ،فبعض
األســتاذة من مدرســن الرياضيات
يمنعون حتى اآلالت الحاســبة ،وليس
فقــط الجــواالت الذكية ،كمــا يقوم
بذلك معلمي املــواد العلمية ،وألعضاء
هيئــة التدريــس الحــق يف منع مثل
هــذه األجهــزة ،مضيفا ً أنه يســمح
للطالبات باســتخدام الجوال يف الحرم
الجامعي ،كما وفــرت الكلية هاتفني
ملــن تريد االتصال للحــاالت الطارئة.
وأشــار "الحربــي" إىل أن الكلية
تحتوي صالة جلــوس بالفناء مكيفة
وكافترييا مجهزة عىل مســتوى جيد
وكافيه "استخدام ذاتي".
باإلضافة إىل وجــود مكتبة بتكلفة
كبريه مجهزة بمراجع حديثة وطاوالت
للمذاكــرة وأجهزة كمبيوتــر للبحث
واالطــاع ،وتســعى الكلية بشــكل
متواصل لخدمة الطالبــات والتطوير
املستمر.

أعلــن املجلس األعــى للقضاء عن صدور أســماء
املرشحني من خريجي كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية
للفصل الــدرايس الثاني للعام 1439/1438هـ للعمل يف
السلك القضائي.
كما دعا املجلس املرشــحني ملراجعــة أقرب فرع لوزارة
الخدمة املدنية الســتكمال مســوغات التعيني وإحضار
األوراق الالزمــة وهي :أصل املؤهــل الجامعي ،وأصل
الهوية الوطنية ،وصور شمســية مقاس  ،6*4وصورة
من حسن السرية والسلوك الصادر من الجامعة إن وجد،
ليتم رفــع األوراق للمجلس األعىل للقضاء للنظر يف تعيني
املرشحني حسب النظام ،وهم :
عمر بن محمد بــن إبراهيم املهوس ،خالــد بن عبدالله
بن مشــعان الحربي  ،محمد بن أنس بن محمد السليم ،
صالح بن عبدالعزيز بن صالح العمرو  ،إبراهيم بن حمد
بن عبدالله الجارس  ،يارس بن نارص بن ابراهيم الربادي ،
عبدالله بن صالح بن سليمان املرزوق  ،سلمان بن فهد بن
محمد الصقعوب  ،عبدامللك بن أحمد بن عبدالله العبييس ،
عبدالسالم بن محمد بن عبدالرحمن الجطييل  ،سلمان بن
عبدالله بن فهد العودة  ،حسام بن محمد بن نارصالحمامة
 ،عبدالعزيز بــن عبدالكريم بن عبدالعزيز العقل  ،بدر بن
معزي بن ندى العتيبي  ،عمر بن صالح بن عبدالله الدامغ
 ،محمــد بن عبدالرحمن بن محمــد العثيمني  ،محمد بن
صالح بن محمد الفوزان  ،عبدالرحمن بن سعد بن محمد
الحمود  ،خالد بن صالح بن عبدالله الهذلول  ،سليمان بن
عيل بن صالح السعيد  ،يارس بن صالح بن عبدالله البليهي
 ،حمد بن عبدالكريم بن عبدالرحمن الصهيل  ،حســام بن

محمد بن عبدالله النملة  ،فهد بــن محمد بن عيل العمر ،
سلمان بن محمد بن صالح املديفر  ،عبدالله بن عبدالعزيز
بن سليمان الوشمى  ،محمد بن عبدالله بن رشيد الرشيد
 ،عبداللــه بن خالد بن عيل العايــد  ،زكريا بن براهيم بن
مانع البليهي  ،عمر بن محمد بن سليمان الفوزان  ،عبدالله
بن إبراهيم بن عبدالله العايد  ،عبدالله بن احمد بن محمد
املقبل  ،عبدامللك بن خالد بن عبدالله الرشــودي  ،محمد
بن صالح بن ســليمان الصقعبي  ،عبدالرحمن بن عيل بن
عبدالرحمــن العقيل  ،صالح بن فوزان بن محمد الفوزان
 ،محمد بن عبدالله بن محمد الشــاوي  ،عبدالســام بن
محمد بن عيل الدخيل  ،أســامه بن محمد بن براهيم العمر
 ،إسماعيل بن صالح بن عبدالعزيز التويجري  ،أسامه بن
فهد بن عيل الحميد.
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كلية التأهيل الطبي تشارك في اليوم العالمي
للعالج الطبيعي
شاركت كلية التأهيل الطبي،
ممثلة يف قســم العالج الطبيعي،
باملعرض التوعــوي الذي أقيم
بمناســبة "اليوم العاملي للعالج
الطبيعي" ،بمركز جمعية األطفال
املعوقــن بالــرس ،وذلك يوم
السبت ٢٠١٨/٠٩/٢٩م ،بهدف
زيادة الوعي املجتمعي حول دور
العالج الطبيعي وأهميته.
وأقامت الكليــة العديد من
األركان داخل املعرض شــملت
ركنــا للتعريف باليــوم العاملي
للعــاج الطبيعــي ،وركنا عن
اســتخدامات العالج الطبيعي يف
أمراض العظام وإصابات املالعب،
فضالً عن ركــن العالج الطبيعي
لألطفال ،ودوره يف عالج أمراض
األعصــاب وجراحتها ،باإلضافة
إىل العــاج الطبيعي للحفاظ عىل
صحة املرأة وحــاالت الحروق،
والتماريــن العالجيــة ،ودور

العــاج الطبيعــي يف أمراض
الجهاز القلبي ،وأمراض الباطنة
واملسنني.
ومن جهتها أشارت الدكتورة
أشواق بنت صالح الرشيدة عميدة
الكليــة إىل أن الربنامج تخللته
ورش عمل ومحارضات وأركان
تثقيفيــة ،حيث هدفــت الكلية
من مشــاركتها إىل زيادة الوعي
املجتمعي بدور العالج الطبيعي
بشــكل عام ،وتبيان دوره تجاه
األطفال املعاقني بشــكل خاص،
حيــث تنوعــت أركان املعرض
لخدمة كافة فئات املجتمع.
وأضافــت "الرشيــدة" أن
فريــق العمل من أعضــاء هيئة
التدريس وطالبــات الكلية قاموا
برشح وتقديم استشارات لزوار
املعرض ،الذين بلغ عددهم (،)٧٨
وعدد املستفيدين ( )٣٢مستفيدا،
كما تم فحص ( )١٢حالة ،وأكدت

الرشيدة عىل أن الكلية تسعى من
خــال مشــاركاتها يف مثل هذه
الفعاليات للقيــام بدورها تجاه

املجتمع لتحقيق رسالتها وأهدافها
كافة والعمل عىل تطوير الثقافة
الصحية لدى أفراد املجتمع.

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  .
  وإكماال ً للمقال بالعدد السابق من الصحيفة ،الذي ذكرت فيه
عزيزي الطالب ثالثة إشــارات للنجاح يف حياتك الجامعية ،إذ إنك
وف بداية عام درايس إن
يف بداية مشوارك إن كنت طالبا مســتجدا ِ
كنت طالبا مستمرا.

لوحات ترحيبية وإرشادية

ندوة بكلية التربية بعنوان «مكانة المعلم ورؤية »2030
تقيــم كليــة الرتبية ندوة
بمناســبة اليوم العاملي للمعلم
بشــعار «مكانة املعلم ورؤية
 : 2030الدور والرسالة» ،تحت
رعاية معايل األســتاذ الدكتور
عبد الرحمن بــن حمد الداود
مدير الجامعة ،وذلك يوم األحد
املوافــق 1440/01/27هـ،
وتأتي النــدوة يف إطار رؤية
ورســالة كلية الرتبيــة التي
تســعى لخدمة البعد الوطني
واملجتمعــي ،وإيمانا ً منها بأن
التعلم والتعليم روح اإلسالم،
إلبقــاء جوهــره ،وكفالــة
مستقبله.
حيــث تحظــى العملية
التعليميــة يف وطــن العطاء
اململكــة العربية الســعودية
بالدعــم الســخي الكبري ،مما
يؤكد التقدير ملهنــة التعليم،
فاملعلــم هو الشــخص الذي
ينشــئ أجيال واعدة متعلمة
ومثقفة هي املهنــة الوحيدة
القادرة عىل بنــاء املجتمعات
الناجحة واملتفهّ مة لهذه الحياة
ومتط ّلباتها مــا جعل االنتماء
لهذه املهنة رشف كبري لحاملها.
وتشمل الندوة التي يقدمها
أعضاء هيئــة التدريس بالكلية
خمســة محاور تتناول األبعاد
التاليــة« :مهنــة التعليــم يف
اإلسالم وإسهاماتها يف اململكة،
واملعلم ومكانتــه االجتماعية
عرب العصور ،وإعــداد املعلم
يف ضوء رؤيــة  ،2030ومعلم

د .فهد بن سليمان األحمد

نجاح دون ذراع ()٢-٢

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

املعلم :الدور املناط بأســاتذة
كلية الرتبية يف بناء شــخصية
املعلــم بأبعادهــا املتعددة،
واملعلــم والبحــث العلمــي:
تجــارب معلمــي ومعلمات
(طلبــة الدراســات العليا) يف
البحــث الرتبــوي وأثره عىل
امليدان».
ويقدمهــا نخبــة مــن
املختصــن منهم مديــر عام
التعليــم بمنطقــة القصيم،
وبعــض مديــري التعليــم
بمحافظات املنطقة ،وضيوف
قــادة وقائدات املــدارس يف
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة
القصيــم ،وقــادة وقائدات
املــدارس يف إدارة التعليــم
بمحافظــة عنيــزة ومحافظة
البكرييــة ،ومجموعــة مــن
املعلمــن واملعلمات يف مدارس
املنطقــة ،وطــاب وطالبات
البكالوريــوس والدراســات
العليا بكلية الرتبية.
ومــن جهته أكــد عميد
كلية الرتبية الدكتور ســامي
بن فهد الســنيدي عىل ســعي
الكليــة انطالقا ً مــن رؤيتها
ورســالتها يف خدمــة البعد
الوطنــي واملجتمعي ،وإيمانها
بــأن التعلــم والتعليم روح
اإلصــاح للمواطــن ،وكفالة
مســتقبله ،مشــرا إىل الدور
املنــاط بكلية الرتبيــة ،والتي
تقدم من خاللــه برامج علمية
لتأهيل ورفع كفــاءة املعلمني

عزيزي الطالب

باململكة لتعزيــز مكانة املعلم
االجتماعية وتفعيل رســالته
الرتبوية والوطنية وإسهاماته
يف تطوير العملية التعليمية من
خالل الــدور املتوقع للمعلم يف
بناء املواطــن الصالح وتحقيق
التماسك املجتمعي ،ولتؤكد عىل
األدوار املتغــرة للمعلم وفق
متطلبات ومتغريات العرص.
كما أشــار الســنيدي إىل
دور أســاتذة كلية الرتبية يف
بناء شــخصية املعلم يف شتى
الجوانب ليكون قدوة صالحة

لجيل الوطن .وبما أن تجارب
امليدان مليئة بمعلمني ومعلمات
متميزين ومتميزات فكان لهذه
النــدوة دور يف عرض بعض
تجارب معلمي ومعلمات (طلبة
الدراســات العليــا) يف البحث
الرتبــوي وأثره عــى امليدان،
ولتحقيق الرشاكة وتفعيلها بني
جامعة القصيم وإدارات التعليم
تم دعوة مديري ومنســوبي
إدارات التعليم باملنطقة لتبادل
الخربات والتجارب وللجمع بني
النظرية والتطبيق.

الرابعــة :عليك أن تحدد نقاط القوة لديك فتعززها ،فطفل ولد
بغري ذراع تفــوق يف لعبة التايكونــدو ألن مدربه أدرك أن حركة
رس تفوقه ألن الخصم ال يســتطيع أن يواجه من لديه
معينــة هي ّ
ذراعا فيها ،ففتش عن نقاط القوة لديــك فإن كان التميز لديك يف
الحفظ فاجتهد فيه ،وإن كان يف مهــارة الفهم والتفكري فأكثر من
ممارسة التحليل والتدريبات   .
  الخامسة :اســتمتع بكل مرحلة نجاح من مرحلتك الجامعية،
فإذا حققت إجابة صحيحة كل فصل أو سنة دراسية وعشها فرحا
متفائال وثق بأن االستمتاع دافع نحو االنطالق الجيد ومو ِّلد للتفاؤل    
  السادسة :ال تســلم عقلك لغريك فتكون أســرا لتجاربهم
ومواقفهم الخاصــة بهم والتي قد ال تتفق مــع طبعك وصفاتك
وقدراتك ،وعش املواقف والتجارب بنفســك دون خلفيات غريك؛
فقد تســمع أن دكتورا ما يرسب أو ينجح أو ال يعطي الطالب حقه
من الدرجات أو ال يصحح فتكون أســرا لتلك الخلفيات ال تستطيع
الفكاك من أرسها وأنت يف األصل عىل غري يقني منها.
عميد عمادة القبول والتسجيل
| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa
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«فيصل بن مشعل» يؤكد على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على أمن
الوطن وحماية مكتسباته
التقى صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقــة القصيم ،بمقــر ديوان
اإلمارة بمدينة بريدة ،منتســبي
إمارة املنطقة ،يتقدمهم الوكالء،
ومديــرو العمــوم ،ومديــرو
اإلدارات ،ورؤســاء األقســام
بديوان اإلمارة ،وعدد من مسؤويل
املنطقة.
واســتهل األمري فيصل بن
مشــعل اللقاء قائالً :إن االحتفال
باليوم الوطنــي ،لذكرى عزيزة
عــى كل مواطــن ومواطنة يف
بالدنا الغالية ،نستذكر من خاللها
مرور  88عاما ً عىل وحدة البالد،
وتذكــر األجيال بجهــود اآلباء
واألجداد والتضحيات التي بذلها
مؤسس هذا الكيان الشامخ امللك
عبدالعزيــز بــن عبدالرحمن -
رحمه اللــه  -ورجاله املخلصون
يف توحيد البالد تحــت راية "ال
إلــه إال الله محمد رســول الله"
وجهود البناء والتطوير التي سار
عليها من بعده أبناؤه الربرة حتى

هذا العهد الزاهــر بقيادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيــز  -يحفظه الله ،-
متطرقا ً سموه ملا شهدته وتشهده
املنطقة كغريها من مناطق وطننا
العزيز من تطور ونمو يف شــتى
املجاالت يف ظل الحكومة الرشيدة
 أيدها الله .-وحث أمري القصيم منتسبي
اإلمارة بالعمــل الجاد بكل أمانة
وإخــاص ومضاعفــة الجهود
لخدمة املواطن واملقيم والحرص
عىل خدمتهم وإنجــاز املعامالت
بأرسع وقت تنفيــذا ً لتوجيهات
القيادة الحكيمــة  -أيدها الله ،-
متمنيا ً التوفيق والسداد للجميع،
ســائالً املوىل عز وجــل أن يديم
عىل بالدنا األمن واألمان والرخاء
واالســتقرار ،وما ترفل فيه من
رغد العيــش وتطــور يف كافة
املجــاالت ،مؤكــدا ً عىل رضورة
تضافر الجهود وتعاون الجميع
للقيــام بواجبهــم الوطني يف
الحفاظ عىل أمن الوطن وحماية
مكتسباته.

أثناء الجلسة

اشتراط «بطاقة المنتج» في أسواق
الخضار بالقصيم وفحوصات مخبرية دورية
بدأت اللجنة املشــركة بني
أمانــة منطقة القصيــم وفرع
وزارة البيئة وامليــاه والزراعة
باملنطقة ،العمل وفق آلية جديدة
يف مراقبــة أســواق الخضــار
باملنطقــة ،والتي تــم إقرارها
مؤخرا ً وفق مذكــرة تفاهم بني
الجهتني ،لضمــان وصول منتج
سليم وصحي للمستهلك النهائي.
وأوضح املركــز اإلعالمي
بأمانــة املنطقــة أن آلية العمل
الحديثة تأتي لتحقيق مســتوى

أعىل من أعمــال الرقابة امليدانية
عىل املنتجــات الزراعية ،والتي
ترد ألســواق منطقة القصيم،
وقد أخضعــت تنظيمات اآللية
الجديدة إلــزام املزارعني بإبراز
بطاقة تعريفية تتضمن "اســم
املنتــج ،واملصــدر ،وعنــوان
املزرعة ،والسجل الزراعي" ،ما
يتيح للجهــة املختصة إخضاعها
للرقابــة والتحليــل للتأكد من
ســامتها حفاظا ً عــى صحة
املســتهلكني ،وضمان وصول

وخال من
منتج زراعــي نظيف
ٍ
امللوثات.
وتعمل الفرق الرقابية عىل
منع أي منتجات زراعية ال تحمل
بيانات املنتج من دخول السوق،
كمــا تعمل فرق أمانــة منطقة
القصيم عىل أخذ عينات عشوائية
من األســواق ومحالت الخضار
إلجــراء الفحوصــات املخربية
عليها وكشف متبقيات املبيدات
ومدى مناســبتها لالســتهالك
اآلدمي.

سوق الخضار

تدشين الحملة التوعوية الـ 45
لمركز األمير سلطان لجراحة القلب
دشن مطلق الخمعيل مدير
عام صحــة القصيم ،فعاليات
الحملة التوعوية الـ 45ملركز
األمري سلطان لجراحة القلب
بالقصيــم ،والتي تتزامن مع
اليوم العاملي ألمراض القلب،
وتهدف إىل الوقاية من أمراض
القلب والرشايني تحت شعار
«قلبك حياتك ..احم شــباب
قلبك» ،وذلــك بمجمع العثيم

مول بربيدة.
وأشــاد "الخمعيل" بما
تحقق مــن نتائــج إيجابية
ومميزة للحمــات التوعوية
التــي ينفذها خــال الفرتة
املاضية مركز األمري ســلطان
لطــب وجراحــة القلــب
بالقصيــم ،والتي أســهمت
يف اكتشــاف حاالت مرضية
مبكــرة تجــاوزت معهــا

مضاعفــات املــرض ،مبينًا
بأن الشــؤون الصحية تعطي
األولوية للحمالت التوعوية يف
جميع األمراض ،مشريًا إىل أن
وصول إجمايل عدد الحمالت
إىل  45حملة ،هــو خري دليل
عىل الجهــد الكبري املبذول من
فريق العمل ،حيث تشهد هذه
الحمــات إقباال كبريا من قبل
الفئات املستهدفة.

صورة جماعية

القصيم 07

صحيفة
العدد  27 | 80محرم  07 | 1440أكتوبر 2018
جامعة
القصيم www.qu.edu.sa | @qunewspaper

بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة

أمير القصيم يدشن مؤتمر «جودة مياه الشبكة»
بمشاركة متخصصين في األمن المائي
يدشن صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبد العزيز أمري
منطقة القصيم ،بحضور معايل
وزيــر البيئة وامليــاه والزراعة
املهندس عبــد الرحمن بن عبد
املحســن الفضيل ،األحد املوافق
1440/1/27هـ ،مؤتمر جودة
مياه الشبكة واملعرض املصاحب
للمؤتمر الذي يستمر ملدة يومني
يف مركز امللــك خالد الحضاري
بربيدة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة
واملياه والزراعة لخدمات املياه،
الرئيس التنفيــذي لرشكة املياه
الوطنيــة املهنــدس محمد بن
أحمد املوكيل ،أن املؤتمر سيسلط
الضوء عىل التوعيــة املجتمعية،
واإلثراء املعريف بالدور الذي تبذله
الحكومة الرشيدة ممثلة يف قطاع
توزيــع املياه بتقديــم خدمات
مياه الرشب وفقا ً ألعىل املقاييس
واملعايري العاملية ،وذلك من خالل
استخدام أفضل التقنيات الحديثة
لخدمة أكرب عدد من املستفيدين
يف جميع مناطق اململكة.
وقال املوكيل " :املشــاركون
يف املؤتمر مــن املتخصصني يف
مجال األمن املائي سيناقشــون
جودة املياه املنقولــة واملوزعة
عرب الشبكات والتقنيات واآلليات
واملختربات املســتخدمة لتحقيق
أعــى معايري الجــودة وأحقية
حصول أفراد املجتمع عىل مياه
آمنــة باعتبارها رضورة ال غنى
عنها ،وحقا ً أساســيا ً من حقوق

اإلنسان يف إطار الصحة العامة.
وأضاف "املــوكيل" أن هذا
املؤتمــر سيســتعرض نتائج
ما حققــه قطاع توزيــع املياه
وجهوده يف إدارة الطلب الفعّ ال
عىل املياه" ،مشريا ً إىل أن متوسط
النصيب اليومي للفرد من املياه
بلغ ما مقــداره  265لرتا يومياً،
إضافة إىل ارتفاع عدد املشرتكني
يف امليــاه الذين بلغ عددهم حتى
األن أكثر من مليوني مشرتك.
وأشــار إىل أن قطاع توزيع
امليــاه عمد إىل تقديــم الحلول

واملبادرات التــي تضمن توفري
االحتياجــات املائيــة من خالل
املشاريع االســراتيجية ،ومنها
توصيل جميع املنازل بشــبكات
املياه ،مبينــا ً أن مجموع أطوال
شــبكات املياه املنفذة تراكميا ً
حتى األن ما يقارب  118مليون
مرت طويل.
وأوضح املوكيل أن مخرجات
القطــاع تعكس مــدى نجاح
الخطوات التصحيحية التي يتم
تطبيقهــا ،باإلضافة إىل األنظمة
ذات الكفاءة التي باتت تتميز بها

اإلجراءات التشغيلية واإلدارية يف
القطاع ،مؤكــدا ً أن هناك تحديا ً
كبريا ً يواجــه قطاع توزيع املياه
من خالل ارتفاع الطلب عىل مياه
الرشب عاما بعد عام بسبب النمو
املتزايــد يف الكثافة الســكانية،
مشــددا ً عىل أن هذا األمر يدفع
القطاع للمــي قدما ً يف تحقيق
رؤية القيادة الرشــيدة بتقديم
أفضل الخدمات يف املجالني املائي
والبيئي للمواطنــن واملقيمني،
وفق مبــادرات وأهدف برنامج
التحول الوطني . 2020

َّ
دشن وكيل محافظة الرس
بــدر محمد العســاف معرض
وفعاليات اليوم العاملي للمسنني،
وذلك بحضــور رئيس مجلس
إدارة جمعيــة (تآخي) لرعاية
املسنني باملحافظة الدكتور عبد
الله العقيل ،وعدد من املسؤولني.
واشــتملت الفعاليــة عىل
معرض يحتوي عــى عدد من
اللوحات والرســائل التي تؤكد
مكانة املسنني يف املجتمع ،وكيفية
رعايتهــم ،واطلع الحضور عىل
صور توعوية متنوعة ،بعد ذلك
تم تقديم عرض مرئي لتوضيح

الخدمات التي تقدمها الجمعية
لرعايــة كبــار الســن صحيًّا
واجتماعيًّا.
وأشــار الدكتور عبد الله
العقيــل إىل أن هنــاك ديوانية
لضيافة وخدمة املســنني قريبًا،
ســيتم تدشــينها ،تحتوي عىل
خدمات متكاملة ،مشــرًا إىل أن
برنامج (الطب املنــزيل) يقدم
الرعاية الصحية للمســتفيدين
بمنازلهم من خالل فريق طبي
يتابعهم ،ويقــدم لهم الخدمات
الصحية كافــة ،وذلك بالتعاون
مع مستشفى الرس العام.

العساف أثناء التدشين

مديرية المياه بالقصيم

 1046عملية جراحية صغرى متخصصة للعيون في
مستشفى بريدة المركزي
كشف قسم الليزر وجراحات
العيــون الصغرى بمستشــفى
بريــدة املركزي عــن إحصائيته
نصف الســنوية للعــام الجاري
2018م ،حيث تبني إجراء 1046
عملية صغرى متخصصة يف طب
وجراحة العيون.
وتنوعت الجراحــات ما بني
عمليات حقن أدوية "Anti V. E.
 ،"G. Fداخل الجســم الزجاجي
للعني ،لعالج أمــراض االعتالل
السكري الشبكي "DIABETIC
 "RETINOPATHYللمــرىض
املصابني بمرض الســكري ممن
يعانون من اعتالل شبكي وانسداد
الوريد الشــبكي للعني ،حيث بلغ
عددها  853عملية.
وبلغ عــدد عمليات تصحيح

يدشن
ِّ
وكيل محافظ الرس
فعاليات اليوم العالمي
للمسنين

النظر بواسطة تقنية الليزر 152
عملية تصحيح نظر ،كما أجريت
 41عملية صغرى إلزالة األكياس
الدهنيــة من الجفــون وعمليات
كــي الشــعر ،وإصــاح تهتك
وجراحة الجفون للحاالت الطارئة
واملصابة ،واستئصال الظفرة من
العني.
يشــار إىل أن مستشــفى
بريدة املركزي قــام بتخصيص
وحدة عمليات مســتقلة وخاصة
بقســم العيون ،بهــدف تقليل
قوائــم االنتظار ملــرىض العيون
ممن يحتاجــون إىل إجراء تدخل
طبي جراحي ،وتخفيف الضغط
عىل قســم العمليــات الرئيس
باملستشفى ،ما يتيح فرصة إجراء
العمليات ألكرب عدد من املرىض.

مستشفى بريدة المركزي

رفع كفاءة محطة معالجة الصرف
الصحي بالرس
نفــذت املديريــة العامة
لخدمات املياه بمنطقة القصيم
عدة مشاريع حيوية لدعم قطاع
املياه والرصف الصحي باملنطقة،
هدفت من خاللها إىل التوســع
يف إنشاء شــبكات املياه ،ورفع
كفاءة محطــات التنقية ملواكبة
الزيادة السكانية والعمرانية يف
مدن ومحافظات املنطقة ،وتلبية
احتياجات املواطنني من خدمات
املياه النقية ،وكذلك التوســع يف
إنشاء شبكات الرصف الصحي
ومحطات املعالجة ورفع كفاءة
املحطات القائمة ،وذلك لتحسني
مستوى خدمة الرصف الصحي
والقضــاء عىل مشــاكل ترسب
الرصف من الخزانات األرضية.
يف هــذا اإلطار أوضح مدير
عام خدمــات امليــاه بمنطقة
القصيم املهندس عبد املحســن
الفريحي ،أنه تم مؤخرا ً اعتماد
مرشوع توسعة محطة املعالجة
الثالثة بمحافظة الرس كمرحلة

أوىل بطاقة ( )25ألف م 3باليوم
بمبلغ إجمايل قدره ( )70مليون
ريــال ،لزيادة ســعة املحطة
القائمة لتصــل إىل ( )50ألف
م 3باليوم ،وكذلك تطوير أعمال
املدخل للمحطة القائمة ووحدة
مصب الصهاريج ،ملواكبة النمو
الســكاني والتوســع يف تنفيذ
شبكات الرصف الصحي وزيادة
الكميات املنتجــة للحفاظ عىل
البيئة من التلوث وتجنب اإلرضار
بالصحة العامة للمواطنني.
وأوضــح "الفريحــي"
أن محطــة املعالجــة تعمــل
بنظام التهويــة املمتدة (قنوات
األكسدة) ،الذي يساعد يف إنتاج
مياه رصف صحي معالجة ثالثيا ً
عالية الجودة صالحة لالستخدام
يف الــري غري املقيــد للزراعات
املختلفة ،ما يســاعد باالستفادة
من هذه املياه املعالجة للحفاظ
عىل الثروة املائية بما يتماىش مع
املعايري واملواصفات العاملية.
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وزير العمل يلتقي مجلس إدارة الجمعية
التعاونية بجامعة الملك سعود
التقــى معايل وزيــر العمل
والتنمية االجتماعية املهندس أحمد
بن سليمان الراجحي ،بمكتبه يف
الوزارة بعــدد من أعضاء مجلس
إدارة الجمعية التعاونية ملنسوبي
جامعــة امللك ســعود ،يتقدمهم
الدكتور نارص بن إبراهيم آل تويم
رئيس مجلس اإلدارة ،الذي تحدث
عن إنجازات الجمعية ومشاريعها
املنفذة واملســتقبلية والتحديات
التي تواجه الجمعية والجمعيات
التعاونية.
وأكد معــايل وزير العمل عىل
اهتمام وحرص الوزارة عىل دعم
الجمعيات التعاونية لتؤدي عملها
عىل أكمل وجــه ولتعزيز العمل
التعاونــي ،مثمنــا الجهود التي
تبذلها الجمعية التعاونية ملنسوبي
جامعة امللك سعود ،والتي أثمرت
عن العديد مــن األعمال يف خدمة
منسوبي الجامعة واملجتمع.

وسلم الدكتور نارص آل تويم
يف نهاية اللقاء هدية تذكارية باسم
الجمعية ملعايل الوزير تجسد أحد
مشاريع الجمعية الناجحة ( النقل
التعاوني) ،كما قدم أعضاء مجلس
إدارة الجمعية التعاونية ملنسوبي
جامعة امللــك ســعود يف ختام
الزيارة شكرهم وتقديرهم ملعايل

وزير العمــل والتنمية االجتماعية
عىل هذا اللقاء.
حــر اللقاء نائــب رئيس
مجلــس إدارة الجمعية الدكتور
تركي العيار والدكتور عبدالكريم
الغامدي أمــن املــال ،واملدير
التنفيذي عيل باعشــن ،وسكرتري
الجمعية محمد كدسه.

أثناء اللقاء

لقاء مع مبتعثيها
جامعة الــبــاحـــة تنظم
ً
العائدين من «كندا»
ن ّ
ظمت جامعة الباحة ممثّلة
يف إدارة البعثــات والعالقــات
الجامعيّــة ،لقا ًء مــع مبتعثي
الجامعــة العائدين مــن كندا،
بحضــور وكيــل الجامعــة
للدّراسات العليا والبحث العلمي
الدكتور غانــم الغامدي ،ووكيل
الجامعــة ّ
للشــؤون األكاديميّة
الدكتورعبدالعزيــز الغامدي،
إضافة إىل عدد من عمداء الكليات.
وتخ ّلل اللقاء كلمة للمرشف
العــام عــى إدارة البعثــات
والعالقات الجامعيّــة الدكتور

فيصل بن عيل الغامدي ،أشــار
فيها ،إىل ّ
أن هذا اللقاء يهدف إىل
مناقشة آلية القبول يف جامعات
أخرى ،مؤكدًا عىل حرص معايل
مدير الجامعــة الدكتور عبدالله
بن يحيى الحســن عــى تجنيد
ّ
كافة الوســائل والسبل من أجل
ّ
تقديم كل أنــواع الدّعم لجميع
املبتعثــن ،فضالً عن تســهيل
إجــراءات ابتعاثهم إىل جامعات
عامليّة بديلة.
من جانبه قال وكيل الجامعة
للدّراسات العليا والبحث العلمي:

ّ
"إن مثل اللقاءات الدوريّة تقدّم
ّ
العديد مــن الخدمــات للطلبة
املبتعثني ،من خالل رؤية واضحة
ّ
خاصة يف ما يتّصل
ومدروســة
بالجوانب القانونيّة ،والخطوات
اإلجرائيّة التي يجــب اتّخاذها
والعمل بمقتضاها ،حاثّا ً املبتعثني
عىل وجــوب تمثيل وطنهم خري
تمثيــل بنقل ّ
الصــورة املرشقة
واملعربة عن املواطن الســعودي
بوصفهم سفراء لبالدهم ،داعيًا
الجميــع للتّحــي باالنضباط
وااللتزام باألخالق اإلسالمية.

جانب من اللقاء

ندوة بجامعة أم القرى حول «أبعاد
الرؤية الوطنية في منافذها البحثية»
أقامت عمادة البحث العلمي
بجامعة أم القرى فرع الطالبات،
نــدوة علمية بعنــوان "أبعاد
الرؤية الوطنية يف املنافذ البحثية
بجامعة أم القرى" ،وذلك بقاعة
الجوهرة بمقر عمادة الدراسات
الجامعية للطالبات بحي الزاهر.
وأكــدت الدكتورة ســارة
بنــت عمــر الخــويل وكيلة
الجامعة للطالبــات ،أن البحث
العلمي ركيزة البناء الحضاري
للمجتمعات املتقدمة ويعد أحد
أعمدة التنمية الشــاملة والقوة
الدافعة ألســبابها ،عالوة عىل
كون العجلــة التي يعتمد عليها
لتحقيــق التنافســية املعرفية
وزيــادة اإلنتاجيــة والرخاء
االقتصادي ،ولذلك جاءت رؤية
 2030متزامنة مع مســتجدات
العــر الحديــث ومحققــة

للتطلعات املستقبلية املنشودة،
والتي من شــأنها إحداث نقلة
نوعيــة يف مجتمعنا نحو التقدم
والرقي.
وأفــادت "الخويل" أن هذه
الندوة جاءت الستنهاض الهمم
والقــدرات البحثيــة وتوجيه
مســارات البحــث العلمــي
نحــو تحقيق أهــداف الرؤية
وتطلعاتهــا ،وتحقيــق حراك
علمي بحثي متوافق مع أهداف
الرؤيــة وتطلعاتهــا وداعما ً
السرتاتيجيات الجامعة البحثية.
وتناولت الندوة عدة محاور،
حيث قدمت رشكــة وادي مكة
عرضا ً عــن "احتضان وترسيع
األعمال يف الرؤيــة الوطنية "،
فيما تحدثت الدكتورة ميســون
البنيان من عمادة الدراســات
العليا عن "مساهمات الدراسات

العليا يف تحقيــق رؤية اململكة
 ،"2030كما تحدثت الدكتورة
نجوى ســمرقندي مــن معهد
اإلبداع وريادة األعمال عن "دور
بــراءات االخرتاع واملشــاريع
الريادية لتحقيق رؤية . "2030
كمــا قدمت وكيلــة معهد
البحوث والدراسات االستشارية
الدكتــورة نــورة الفاروقــي
عرضا ً عن "دور معهد البحوث
والدراسات االستشارية يف بناء
اقتصاد املعرفــة لتحقيق رؤية
اململكــة  ،"2030كما تم تقديم
عرض من عمادة شؤون املكتبات
عن "قواعد املعلومات الرقمية"،
واختتمت محاور الندوة بعرض
قدمتــه وكيلة عمــادة البحث
العلمي الدكتورة هنادي البحريي
عن "املستهدفات للمراكز البحثية
يف الرؤية الوطنية".

تقام بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي
انطلقت منتصف األســبوع
املايض حملة الكشف عن رسطان
الثــدي تحت شــعار «ما يعرف
بعدين» ،التي ينظمها قسم األشعة
وكلية الطب وعمادة الدراســات
بجامعة اإلمــام عبدالرحمن بن
فيصل للعــام العارش عىل التوايل،
وتســتهدف كافة سيدات املنطقة
الرشقية لتوعيتهن بأحدث الطرق
يف الكشــف املبكر ودور العوامل
الجينيــة والوراثيــة كأســباب
رئيسية لإلصابة برسطان الثدي،
والتعريف بالدور اإلعالمي يف رفع
مستوى التوعية لدى السيدات عن
خطر اإلصابة برسطــان الثدي،
وكيفية االكتشاف املبكر وأثر ذلك
عىل ارتفاع نسبة الشفاء الكامل إىل
 %95يف حالة الكشف املبكر بإذن
الله.
من جانبها ،ذكرت الدكتورة
فاطمة امللحم عميدة الدراســات
الجامعيــة للطالبات ووكيلة كلية
الطب لشؤون الطالبات ورئيسة
الحملة ،أن هــذه الحملة تأتي يف
إطار احتفــاالت أكتوبر الوردي،
وهو الشــهر العاملــي للتوعية
بأمراض رسطان الثدي ،وتهدف
لتعزيز الجانــب الوقائي وغرس
وتعزيــز الثقافــة الصحية لدى
أفراد املجتمع كافة للتوعية بمرض
رسطان الثدي.
كمــا يصاحــب الحملــة
معرض تفاعــي يحوي جملة من
األركان ،منهــا :الركن التعريفي
الخاص بوحدة الثدي ،والفحص
بـ"املاموجرام" باملوجات الصوتية

المعرض المصاحب للحملة

والرنــن املغناطيــي للثــدي،
وإتاحة فرصة الفحص للسيدات،
ومجموعــة الدعــم واملســاندة
الخاص بالسيدات املتعافيات من
املرض ،واالستشــارات النفسية
واالجتماعيــة من قبــل الفريق
املختص من مستشــفى امللك فهد
الجامعي لتقديــم برامج التوعية
حول رسطان الثــدي للمجتمع،
والصحي الريايض ويشــتمل عىل
أنشــطة توعوية صحية رياضية
كاليوغــا واأليروبيكس ،باإلضافة
إىل األجنحــة التي ركــزت عىل
التوعية بطرق الكشف املبكر حول
رسطان الثدي ،والتغذية السليمة،
كما يتم اســتقبال زيارة مدارس
املنطقة وطالبات الجامعة.
ومن جهتها ذكرت الدكتورة
أفنــان املهنا أن هنــاك أكثر من
فكــرة لتوعية املجتمــع بأهمية

الكشــف املبكر ،وذلك من خالل
الرســائل التوعوية التي قدمها
األطباء ،وكذلــك الكوبونات التي
وزعت عىل املــرىض يف العيادات
الخارجية واألطبــاء مع انطالقة
الحملــة ،بالتأكيد عىل أهمية عمل
الكشف وتأثريه عىل النتائج العامة
للحملة ،أسوة بالعام املايض الذي
تم فيه اكتشاف  3حاالت رسطانية
ورمها أقل مــن  5مليغرام  ،وتم
اســتئصالها بدون اســتخدام
عالجات كيميائيــة واملرىض بأتم
الصحة.
وذكــرت "املهنا" أن الحملة
تتجول يف الجامعة وكافة مرافقها
مثل مدرسة رشق للقيادة ومركز
طب األرسة واملجتمــع ومدارس
الدمــام والخرب ومركــز األمري
سلطان للعلوم والتقنية وعدد من
املجمعات التجارية.
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 10أيام من االحتفاالت في جامعة
كاليفورنيا

الجامعات واالقتصاد:

المملكة المتحدة نموذجا

جانب من االحتفاالت

بقلم" :اليسون هيويت
تختلف جامعــة كاليفورنيا
عن بقيــة جامعــات الواليات
املتحــدة يف ترحيبهــا بالطالب
الجدد يف بداية العــام الدرايس
ســواء من سيســتأنف العودة
ملقاعــد الدراســة أم ملن يدرس
ألول مرة يف رحابها.
ففي الســابع والعرشين من
شهر ســبتمرب  2018بدأت عدة
أنشــطة كربى تشــمل محاولة
التسجيل يف موســوعة غينيس
العاملية ،أو االحتفاالت بعقد حفل
موسيقي لفرقة "بروين بوش"،
أو أطالق يوم التطوع العارش ،أو
العديد مــن االحتفاالت األخرى.
كل هذه االحتفاالت تعد من قبيل
سياســة "ترو برويــن ولكم"
الرتحيبية وســينعم باالحتفال
حوايل  9500ممن ســيكونون
أول عام لهم يف الجامعة أو طالب
منتقلني حديثا ً للجامعة.
بــدأت الرتتيبــات يف 20
ســبتمرب يف انتظــار وصــول
الطالب حســب جداول زمنية
معدة سلفا ً بتسهيل من موظفي
الجامعة واملتطوعني للمســاعدة
يف إعطاء توجيهات أو إرشادات
للقادمــن مراعــن العدد الذي
يصل تقريبــا ً اىل  13600طالب
ســواء من الجــدد أو القدامى
ممن سيعيشــون فحســب يف
منطقــة "هيــل" مصطحبني
معهم أمتعتهم .وسيقيض هؤالء
الطالب عرشة أيام من املرح سواء
يف الجامعة أو يف منطقة "هيل"

حيث سيشــاهدون األفالم ليالً
ويتحركون يف فعاليات رياضية
أو استعراضية مع تشكيلة رائعة
من الطالب الدوليني والقادمني
من خارج واليــة كاليفورنيا أو
من الطالب الذين يعيشون قريبا
من الجامعة .ويف نهاية األسبوع
األول ستقيم الجامعة استعراضا
بعنوان  :هذه حيــاة "بروين"
بأداء من الطــاب مع الرتحيب
الرســمي ملدير الجامعة "غني
لوك" يتبعه حفلة خارج الجامعة
يف وادي "ويستود".
ويف يوم االثنني  24سبتمرب
يســتطيع الطالب أن يختاروا
مــن جدول متخم ما يشــاؤون
من أنشطة مثل البيوت املفتوحة
أو الجوالت أو زيارة األقســام
األكاديميــة أو قضــاء وقت يف
مجموعات ذات اهتمام مشــرك
أو أن يعيشــوا نمــط حيــاة
اليونانيني ليــوم واحد ويتخلل
ذلك الجــدول مهرجان "بروين
باش" ويف املساء حلفة موسيقية
لنفس الفرقة.
ويف الثالثــاء؛ ســيلتقى
الطالب مــع مجموعات طالبية
يصــل عددهــا إىل 1000
مجموعــة ليجدوا مــا يالئمهم
من اهتمامات مشــركة وسيقام
معرض للتوظيف ،ويف املســاء
ســيقام تجمع ريايض يف "باويل
بافيليون".
ويف األربعاء؛ تهدف الجامعة
لتسجيل يشء جديد يف موسوعة
"غينيــس" بتجميــع  10آالف

طالب لتشكيل رقم  100احتفاال ً
بمئوية الجامعة ،وإذا نجح األمر
سيســجل االحتفال يف موسوعة
"غينيس" يف أكرب عدد من الناس
يجتمعون لتشكيل رقم بعينه.
ويف الخميس؛ تبدأ الفصول
وســتظهر خيام "سلني" حيث
يجد الطالب إرشــادات الذهاب
للمباني البعيدة فضال عما يرونه
أمامهم .وستســتمر احتفاالت
"ترو بروين ولكــم" الرتحيبية
يوم الخميس والجمعة.
وأخريا ً يأتي الســبت والذي
يمثل اليوم العــارش للتطوع –
يوم يمثل عالمة فارقة يف تاريخ
جامعة كاليفورنيا حيث سينترش
آالف املتطوعني يف املدينة لإلسهام
بجهدهــم ووقتهــم يف خدمة
مجتمع "لوس أنجيليس" .ولن
يقترص اليوم التطوعي يف لوس
أنجيليس فحســب؛ بل ســتقام
أنشــطة خدمية يف أماكن أخرى
خارج الوالية مثل "بورتريكو"
وبنســلفانيا" ومينيسوتا" ؛ بل
وخارج الواليــات املتحدة حيث
ستشهد دول مثل ناميبيا وهونج
كونج.
ومنــذ انطــاق العمــل
التطوعي يف  2009برزت أنشطة
"برويس" يف املشاركة يف االعمال
التطوعيــة يف أكثــر من 300
مرشوع يف "لــوس أنجيليس"
بمشاركة زهاء  52ألف متطوع
مقدمني أكثر من  300ألف ساعة
تطوعية بقيمــة  8مليون دوالر
أمريكي ملجتمع لوس أنجيليس.

املصدر:

يونيفرسيتي وورلد نيوز

نجحــت جامعــات اململكة
املتحــدة يف ضخ  100مليار جنيه
اســرليني لخزانة الدولة العبة
دورا ً محوريا ً يف ازدهار االقتصاد
الربيطاني موفــر ًة مليون فرصة
وظيفية يف ربــوع اململكة املتحدة
بأرسها.
فحســب تقرير نرشه قسم
االقتصاد يف جامعة أكسفورد عن
أثر التعليم العايل عىل اقتصاد اململكة
املتحدة توصــل إىل أن الجامعات
تخلــق  940.000وظيفة ،أي ما
يعادل  %3من الفرص الوظيفية
يف البالد؛ حيث أسهمت الجامعات
والطالب الدوليــون والزائرون
بـ  95مليار جنيه اســرليني من
إجمايل مخرجات االقتصاد يف عام
 ،2015-2014أي أكثر من %50
مما درتــه عائدات صناعة أبحاث
السوق واإلعالن وأكثر من %22
مما دره قطاع املحاســبة كله عىل
حد وصف التقرير.
يف معــرض تعليقهــا عىل
التقرير قالت مديــرة الجامعات
ونائبة جامعة ليفربول "جانيت
بيري" أن الدراسة تسلط الضوء عىل
األثر الكبري الذي تلعبه الجامعات
يف اقتصــاد اململكــة املتحدة ما
يجعلهــا أكثر أثــرا ً من قطاعات
عريضــة يف البــاد ".وتفحص
التقرير ثالث قنوات للرصف تحفز
نشاط االقتصاد:
 .1األثر املبــارش للجامعات
يعكــس نفقات التشــغيل التي

تتعهد بها
الجامعــات لتوفري
التدريــس واألبحــاث واإلقامة
واإلعاشــة والرياضة واألنشطة
األخرى.
 .2األثر غري املبارش يتمخض
عن نتائــج مرصوفات الجامعات
عــى البضائــع والخدمات من
موردي اململكة املتحدة .باإلضافة
إىل نفقــات الطــاب الدوليني
ونفقات الزوار.
 .3األثر املســتحث نتج عن
الجامعــات ورشكات التوريــد
ذات السالسل املختلفة ورشكات
املؤسســات التجارية التي توفر
بضائــع التي يشــريها الطالب
الدوليون والزوار ،أي أن كالهما
يدفعان رواتــب موظفي تجارة
التجزئة وأماكن الرتفيه.
وتوصل التقريــر الخاص
بتقرير  2015-2014إىل ما ييل:
* ازدادت نســبة اســهام
الجامعــات لالقتصــاد الوطني
بنســبة  %15مقارنة بالفرتة ما
بني  2012-2011والفرتة ما بني
. 2015-2014
* اإلسهام بخلق  940ألف
وظيفة يف االقتصاد بما يعادل %3
من الوظائف التي وفرها اقتصاد
اململكة بأرسه.

*
اإلسهام بنسبة 21.5
مليار جنيه اســرليني ما يعادل
 %1.2من إجمايل الناتج الوطني.
* كل طالب دويل يف داخل أو
خارج فرع الجامعة يدر  22ألف
جنيه إىل  35ألف جنيه اسرتليني
كقيمة تضــاف إىل إجمايل الناتج
العام ومــا بني  5000إىل 9000
جنيه كإيراد للرضائب.
وعلقــت "جانيــت" أن
الجامعات تعد أكرب جهة توظيفية
يف مناطقها التــي تتمركز فيها
ولديها عالقات مع املؤسســات
التجارية يف اســتقطاب الطالب
من كل أنحــاء العالم حيث إنها
تأتي باستثمار جيد من كل أنحاء
العالم لتضعه يف اململكة املتحدة.
وهــذا األثــر غري املبــارش عىل
املؤسسات التجارية الوطنية دعم
إعادة الحياة
وأكدت جانيت أن الجامعات
تواجه تحديات متعددة تشــمل
املنافسة العاملية الحقيقية والشك
يف تمويل الطــاب وإثر خروج
اململكــة املتحدة مــن االتحاد
األوروبــي .وهــذا التقرير يعد
مذكرة زمنية لصناع السياســة
لزيــادة األثــر االقتصــادي
واالجتماعــي والحضــاري
للجامعات عىل املجتمع املحيل.
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خالل االحتفال السنوي بيوم الجودة

مدير الجامعة يكرم الكليات والعمادات واإلدارات «المتميزة»
أكد معايل األستاذ الدكتور
عبد الرحمن بــن حمد الداود
مديــر الجامعــة ،أن الجامعة
تحظــى بدعم كبري من حكومة
خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبد العزيز وسمو
ويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن سلمان
 حفظهمــا اللــه ،-وتتبــوأمكانة متقدمة بــن جامعات
اململكة ،مشــددا ً عىل رضورة
أن يثبت منسوبو الجامعة أنها
ستظل رائدة من خالل السعي
الدؤوب نحــو تحقيق معايري
الجودة.

الداود :جهود أبناء
الجامعة المخلصين
ستضعها في مصاف
الجامعات المتميزة حول
العالم
وأضاف "الــداود" خالل
كلمتــه يف الحفــل الســنوي
الخامــس للجــودة ،والذي
أقامتــه وكالــة الجامعــة
والتطويــر
للتخطيــط
والجودة ،يوم الثالثاء املوافق
1440/1/22هـــ ،يف القاعة
الرئيســية بمبنــى العيادات
الطبيــة يف مقــر الجامعــة
باملليــداء ،أن جهــود وأعمال
أبنــاء الجامعــة املخلصــن
ســتصل بها ألعىل املستويات
املحلية وســتضعها يف مصاف
الجامعــات املتميــزة حــول
العالم.

كما قدم "الداود" الشكر
لوكالــة الجامعــة وعمــادة
التطوير والجــودة ،وأعضاء
مجلس الجامعــة عىل تفاعلهم
وتفانيهم وحرصهم عىل تجويد
أعمالهم يف الجانب األكاديمي،
مشــرا ً إىل أن هذه املناســبة
كبرية جدا ً بســبب إبرازها ما
وصلت إليه جامعــة القصيم،
مؤكدا بــأن الجامعــة تدعم
هذا التوجه بــكل قوة ،منوها ً
إىل أن املؤرش الــذي أعلن عنه
وزير املالية يوم أمس مليزانية
الجامعــة ،كفيل بــأن يجعل
الجميــع يعمل واملســؤولية
تعود إلينا باإلدارة.
من جهتــه تحدث الدكتور
صالح بن عــي الربيش عميد
عمادة التطويــر والجودة عن
معايري املراجعة الداخلية ،كما
تناول كيفية تحديد مســتوى
العمــادة أو اإلدارة ،والــذي
يحدد بنــا ًء عــى مجموع ما
تحصل عليه مــن نقاط ،حيث
يتــم تصنيــف أداء الجودة
للربنامج والعمادات واإلدارات
من خالل املستوى األول املايس،
واملســتوى الثانــي الذهبي،
والثالــث الفــي ،والرابــع
الربونزي ،والخامس الصاعد،
كما يتم تصنيف الكليات لثالث
مستويات «الرائدة ،واملتميزة،
واملتقدمة» ،مشــرا ً إىل أنه قد
تمت يف الفرتة املاضية مراجعة
 35كليــة ،و 49برنامجــا
رئيســيا ،يف  17مقــرا ،من
خالل  21مراجعــاً ،باإلضافة
إىل الحديث عن كيفية تحســن
الربامج والعمادات واإلدارات.

اﻟﻜﻠﻴﺎت
اﻟﺪرع اﻟﻤﺎﺳﻲ

ﺑﺮاﻣﺞ:

اﻟﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي
اﻟﻄﺐ واﻟﺠﺮاﺣﺔ
اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
دﻛﺘﻮر ﺻﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻨﻴﺰة

اﻟﺪرع اﻟﺬﻫﺒﻲ

ﺑﺮاﻣﺞ:

اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ
إﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮان وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ

اﻟﺪرع اﻟﻔﻀﻲ

ﺑﺮاﻣﺞ:

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
إﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎت ووﻗﺎﻳﺘﻪ
اﻹدارة اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺪرع اﻟﺒﺮوﻧﺰي

ﺑﺮاﻣﺞ:

ﻋﻠﻮم اﻷﻏﺬﻳﺔ وﺗﻐﺬﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺤﺮﻛﺔ

اﻟﺪرع اﻟﺼﺎﻋﺪ

ﺑﺮاﻣﺞ:

اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

اﻟﻜﻠﻴﺎت
واﻟﻌﻤﺎدات واﻹدارات
اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ

درع اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻟﻠــــﺠـــﻮدة
اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺒﺮاﻣﺠﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ١٤٣٩-١٤٣٨ﻫـ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻛﺘﻮر ﺑﺼﺮﻳﺎت ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻷزﻳﺎء ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻛﺘﻮر ﺻﻴﺪﻟﻲ ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ،
وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ

اﻟﻌﻤﺎدات واﻹدارات
اﻟﺪرع اﻟﻤﺎﺳﻲ

ﻋﻤﺎدة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﻟﻄﻼب

اﻟﺪرع اﻟﺬﻫﺒﻲ

ﻋﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﺪرع اﻟﺒﺮوﻧﺰي

ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺪرع اﻟﺼﺎﻋﺪ

ﻋﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

إدارة اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻨﻘﻞ

اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة :
اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺮاﺋﺪة:

اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ:

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺒﻲ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﺑﻌﻘﻠﺔ اﻟﺼﻘﻮر

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﻴﺰة
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ

اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة:

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﺑﺮﻳﺎض اﻟﺨﺒﺮاء
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﺑﺎﻟﺮس

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﺑﺎﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﺑﺎﻷﺳﻴﺎح
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﺑﻌﻨﻴﺰة
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ

جائزة الجودة
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عميد آداب وعلوم المذنب يشدد على واجبات
أعضاء هيئة التدريس
التقى الدكتــور نارص بن
محمد الصائغ عميد كلية العلوم
واآلداب باملذنب ،مع أعضاء هيئة
التدريس بالكلية ،يوم الخميس
املوافق1440/1/24هـــ ،يف
املرسح الرئيــس بمقــر الكلية
ملناقشــة القضايــا التعليمية
ومســتجداتها ،حيــث رحب
العميد يف بداية اللقاء بالزمالء،
متمنيا ً للجميــع التوفيق ،كما
شكرهم عىل جهودهم يف خدمة
الكلية ،وما يبذلونه من جهود يف
خدمة العملية التعليمية.
وتنــاول "الصائــغ" يف
حديثــه خالل الجلســة ثالثة

محاور رئيســية يف الواجبات
التي تقع عىل عاتق عضو هيئة
التدريس منهــا :واجباته داخل
القاعــة الدراســية ،والتي أكد
فيهــا عىل أهميــة تقديم املادة
العلميــة وفق مفــردات املقرر
واستغالل ســاعات املحارضة
كاملــة باملنهــج واســتخدام
الوســائل التعليميــة الحديثة
واالعتناء باالختبارات الشهرية،
وكذا متابعــة الطالب وغيابهم،
مؤكــدا عــى رضورة التعامل
مع الطالب بروح عالية تدعمهم
للتفــوق وترغبهــم يف التعليم،
والبعد عــن كل ما قد يفهم منه

خالف ذلك.
وشــدد "الصائــغ" يف
املحــور الثاني ،الــذي يتعلق
بواجبات عضــو هيئة التدريس
داخل القســم عــى رضورة
تفاعــل العضو داخل القســم
باملشــاركة يف لجانه والحرص
عىل تطويــره وحضور مجالس
القســم ،والتأكيد عــى تفعيل
الســاعات املكتبية واإلرشــاد
األكاديمي ،باإلضافة إىل رضورة
مراعــاة تخصــص الزميل يف
الجدول الــدرايس والتفاعل يف
إنهاء متطلبات الجودة.
وأوضح "الصائغ" يف املحور

الثالــث واجبات عضــو هيئة
التدريس داخل الكلية ،وأهمية
تفاعــل العضو داخــل الكلية
واملشاركة يف لجانها واملشاركة
باســمها يف األبحــاث العلمية،
والســعي للمشــاركة يف تقدم
الكلية يف جميع مجاالتها ،مؤكدا ً
عىل وضــع الخطــط العملية
لجميــع ما يخــدم الكلية وفق
أهدافهــا وخططها املرســومة
لها ،ثــم فتح العميــد املجال
ملداخالت واستفسارات األعضاء
وســماع العقبات التي تواجه
الزمالء وأعطــى الحلــول لها
والسعي ملعالجتها.

«كلية الصيدلة» تطلق حملة
توعوية للوقاية من أمراض
القلب
أطلقــت كليــة الصيدلة
بجامعة القصيم حملة توعوية،
بالتزامــن مع اليــوم العاملي
للقلب ،وذلك يف مهرجان اآليس
كريم والعصائر بربيدة ،حيث
احتوت الحملة عىل قسمني؛
أحدهما للتوعية بطرق الوقاية
من أمراض القلب ،واآلخر عن
الطرق الصحيحة الســتخدام
األدوية ،قدم من خاللها الطالب
عددا مــن املطبوعات التوعوية
للزوار الذين بلغ عددهم أكثر من
 120زائرا وزائرة ،باإلضافة إىل
اإلجابة عىل استفساراتهم حول

األمراض التــي تصيب القلب
وطرق الوقاية منها.
كما قدمــت الكلية خدمات
متعــددة للزوار مثــل قياس
الضغط والسكر ،باإلضافة إىل
توعيتهــم بمخاطر تعارضات
األدوية ،كمــا أجاب الطلبة عىل
تساؤالتهم واستفساراتهم حول
معايــر وضوابط الحفاظ عىل
العناية بصحة القلب واالهتمام
به ملنــع إصابتــه باألمراض
الخطرية والتي يمكن أن تؤدي
إىل الوفاة  -ال ســمح الله  -عند
كال الجنسني.

كلية عنيزة تتفاعل مع
اليوم العالمي لسرطان
الثدي ببرنامج خاص

الصائغ خالل إلقاء المحاضرة

«جوالة الجامعة» يستقبلون األعضاء الجدد
عبدالله العبيد:
استقبلت عشــائر جوالة
الجامعــة أعضــاء الجوالــة
املســتجدين يف اجتماعهــا
األســبوعي الثانــي ،وذلــك
بحضور وكيل عمادة شــؤون
الطــاب لألنشــطة الطالبية
الدكتــور محمــد العجــان
ومــرف جوالــة الجامعــة
األستاذ فهد العويد.
مــن جانبه حفــز وكيل
العمــادة الدكتــور محمــد
العجــان أعضــاء الجوالــة
للمشــاركة
املســتجدين،
بفعاليات الجامعة وأنشــطة
الجوالة يف جميــع الفعاليات
واملناسبات.
وقدم مرشف الجوالة فهد
العويد رشحا مفصــا للطلبة
املســتجدين ،وضــح خالله
تفاصيل العمل وأبرز األنشطة
والنظم القيادية للجوالة.

جوالة الجامعة

تضامنا مع مرىض رسطان
الثــدي أقامت كليــة العلوم
واآلداب بمحافظــة عنيــزة
برنامجــا توعويــا بالتزامن
مــع اليوم العاملــي لرسطان
الثــدي يوم الثالثــاء املوافق
1440/1/22هـــ ،بتنفيذ
وإرشاف من وحــدة النادي
الطالبي بالكلية وبمشــاركة
وفــد مــن قطــاع الصحة،
ومســؤولة التوعيــة بقطاع
الصحــة العامــة ومثقفات
مــن لجنة أصدقــاء املرىض
وجمعية طهور ملساندة مرىض
الرسطان.
وهــدف الربنامج لتوعية
منسوبات الكلية باملرض عن
طريق معرفة أسبابه وكيفية
الوقاية منه ،وتعريفهن بطرق
الفحص املتبعــة وحثهن عىل
الكشــف املبكــر والفحص
الذاتي والحرص عىل الوقاية
فهي خري من العالج ،واإلجابة
عىل استفسارات الحضور من
قبل الدكتورة ريم كمال.
واشــتمل الربنامــج عىل

توزيعــات والربوشــورات
التوعوية والتثقيفية للفحص
املبكــر ،باإلضافــة إىل ركن
التســجيل والتوعية ،وركن
الفحــص الذاتــي وركــن
االستشارات الطبية وتحويل
جهاز "املاموغرام" وهو جهاز
تصوير الثدي باألشعة السينية
البسيطة ،وهي أفضل وسيلة
لكشــف تغريات غري طبيعية
بالثدي ،وقــد اكد الفريق عىل
أهميــة الفحــص الذاتي ملن
أعمارهــم أقل مــن األربعني
وتقديم تحويل مبارش لقســم
األشــعة يف مستشــفى امللك
ســعود ملن هم بعمر األربعني
فما فوق.
كما قدمــوا دعوة لجميع
الســيدات يف منطقة القصيم
إلجراء الكشــف املبكر حيث
تتوفر هذه الخدمة يف كال من
مستشفى امللك فهد التخصيص،
مستشفى امللك سعود بعنيزة،
مستشــفى الــرس العــام،
املستشــفى املركزي بربيدة،
مستشفى البكريية العام.

جانب من البروشورات المشاركة
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ورشة عمل عن مخاطر اختراق الشبكات العامة
«بكلية الحاسب»
احتضنت قاعة وادي التقنية
بكلية الحاسب بالجامعة ورشة
عمل عــن مخاطر الشــبكات
العامة ،نظمهــا فريق املعرفة
ونــادي الحاســب ،وقدمها
الطالــب عبدالله الســامة،
وذلك يــوم الثالثاء  ٢٢محرم
1440هـ ،حيــث تجاوز عدد
املســجلني بالورشة  ٦٠طالبا،
وتــم خاللها مناقشــة العديد
مــن النقاط التي تبني ســعي

مســتخدمي اإلنرتنت الحثيث
للوصــول لشــبكات اإلنرتنت
املجانية (شــبكات الواي فاي
العامة) ،وتوضيــح ما تحمله
تلك الشــبكات مــن خطورة
واضحة عىل مســتفيديها عند
اســتعمالهم لتلك الشــبكات
العامة.
وشــهدت الورشــة إقباال
غري مسبوق وتفاعال كبريا بني
الطلبــة يف ظل وجود دعم فني

متكامــل من فريــق املعرفة،
للوصــول للغاية املنشــودة
من تلك الورشــة التقنية ،وقد
جاءت هذه الورشــة كسلسلة
من الورش التقنيــة واألمنية
التــي تعقد يف كلية الحاســب
لزيادة الوعي التقني واألمني،
واملحافظــة عــى خصوصية
وســامة املجتمع املحيل يف ظل
تنوع وســائل االتصاالت وبدء
االستخدام الواســع لشبكات

اإلنرتنت العامة.
الجديــر بالذكــر أن هذه
الورش تعقد بشــكل أسبوعي
ضمن مبادرة كلية الحاسب يف
دعم وتثقيــف املجتمع التقني
املحيل وإبراز مواهب وطاقات
الطالب والطالبات لتحقيق أحد
جوانب رؤيــة اململكة ٢٠٣٠
املتضمنة رفع جــودة الحياة
وتحقيق التنميــة الوطنية يف
مجاالت التقنية واملعلومات.

شؤون وشجون
أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

بين الطالب واألستاذ
تظل الصورة النمطية يف ذهنية الطالب عن األســتاذ – يف األغلب –
أنه ذلك الجاثم عىل صدره ،من خالل مفهوم الجدية البحتة ،والتي
يؤصــل لها النظام األكاديمي وتخفي خلف ظهر األســتاذ العصا
الغليظة (الدرجات) ،التي بها يتجاوز املادة أو يتفوق أو يرتنح عىل
كرسيه مرة أخرى !
ويف الحقيقة أننا نعيش مرحلة تاريخية مفصلية تحتم علينا جميعا
كأســاتذة ومربني ومسؤولني القرب األشــد والتقرب األكثر من
الطالب (كإنســان) فنحاول كرس تلك الحجــب العمرية واملعرفية
واأللقاب املاسية !
فالوصول إىل هذه الدائرة الرافعة للطالب الرافقة به إنما هو مفتاح
التغيري األكرب ألفراد الشباب ومن ثم مجموعاتهم ..ولذلك تجد القلة
التي أثرت بك وأنــت طالب اليزال لها نبع من عبري ينبض بالفضل
والدعاء وسيظل كذلك ما حييت قلوبنا.
إن الوصول إىل منطقة التأثري يف الطالب تســتلزم كسح الحواجز
التي انطبعت بفعــل الزمان وتكراره وهو يقــرع قلوب الطالب
وانطباعاتهم ،مع املحافظة عىل الجدية والدور الرتبوي األســاس،
فالرتفق والتبســم واالندماج التام مع مجموعة التالميذ سواء عرب
االتصال الذكي ،إىل جلسات ودية حوارية مفتوحة التوقيت والتأثري،
والتماس حاجة املحتــاج ورغبة الراغب ،وفكرة املبدع ،وفوق ذلك
كله أن يكون األستاذ مستمعا مستمتعا ..

الطالب أثناء ورشة العمل

دورة عن «أخالق البحث العلمي» ..وورشة عن
"المقابلة الشخصية"بكلية التصاميم
نظم مكتب التدريب بكلية
التصاميم دورة بعنوان "املبادئ
األخالقية املصاحبة ملمارســات
البحث العلمي" ،قدمتها املدربة
األســتاذة الدكتورة سوســن
عبد اللطيف رزق ،واســتهدفت
طالبات املستوي الثامن ،وذلك
يوم الخميــس املوافق -1-24
1440هـ بمقر الكلية.
وشهدت الدورة حضور ٢٥
طالبة ،وهدفــت لتوجيه جميع
املســتفيدين من البحث العلمي
بالكلية من املجتمع األكاديمي،
إيل السلوك املناسب تجاه البحث
العلمي ،وتحديد معايري حسن
السلوك واألمانة العلمية واملثل
العليــا واملبــادئ العامة ،التي
تضع ضوابط مناقشة القضايا
األخالقية والتي يجب أن تسود
مجتمع الكلية.
واحتوت الــدورة عىل عدة

أهداف فرعية وعــدة محاور،
عن املبادئ األخالقية املصاحبة
لتخطيــط البحــث ،واملبادئ
األخالقية املصاحبة لعملية جمع
البيانات ،واملصاحبــة لعملية
التعامل مع البيانات ،باإلضافة
إىل املخاطر املتعلقــة بالبحث
أثناء حل املشــكالت العلمية،
ووسائل انتهاك األمانة العلمية،
وأمثلة النتهاك األمانة العلمية،
وكيفية منع االنتهاكات العلمية،
والعقوبات.
كمــا نظمــت وحــدة
الخريجــات يف الكلية ورشــة
عمل بعنوان "أهميــة املقابلة
الشــخصية يف الحصــول عىل
وظيفــة" ألقتها الدكتورة رانيا
ســعد محمد ،بقاعة التثقيف
األرسي يــوم الخميس املوافق
1440/1/9هـ ،واســتهدفت
الخريجات وطالبات املســتوى

همسة..
خلق الله هذه الروح لتندمج تلقائيا مع كل روح تعتني بها !

األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

ً
حرصا من
تأتي الدورة
عميدة الكلية على دعم
الخريجات واستمرار
التواصل معهن
الســابع والثامــن الالتي بلغ
عددهن  ٢٠طالبة.
وهدفت إىل تعريف الطالبات
والخريجات بإجراءات املقابلة
الشخصية ،من حيث االستعداد
الجيــد للمقابلة الشــخصية
والحضور ،وأنواع املقابالت عند
التقديم لشغل وظيفة ،وطبيعة
أسئلة املقابلة الشخصية ،حيث
جاءت هذه الــدورة حرصا من
عميدة الكلية الدكتورة عواطف
بنت عيل الســيف عــي دعم
الخريجات واستمرار التواصل
معهن.

عرض مرئي لورشة المقابلة الشخصية
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رحلة الهجرة
المباركة ومقام
التوكل الرفيع

يف بداية عام هجري جديد..
نتذكر هــذا الحــدث التاريخي
العظيم ،الذي غــر وجه الدنيا،
إذ بعده ولــدت الحياة من جديد
وأطل عىل الكون ضوء الرسالة،
وبزغ فيها نور النبوة ،وقد تجلت
يف هذه الرحلة الكثري من املقامات
العظيمــة يف أعمال القلوب ،ومن
أعظمها مقام التوكل الرفيع.
فعــى الرغم مــن أنه صىل
الله عليه وسلم فعل كل األسباب
الصحيحة واملرشوعة لنجاح هذا
املرشوع من استئجاره لعبد الله
بن أريقط  -وهو عىل غري دينه -
ليدله عىل الطريق ،وتكليفه لعبد
الله بن أبي بكر ريض الله عنهما
بنقل األخبار إليه ،فكان أشــبه
بقنــاة إعالمية يتزود من خاللها
باألخبــار الصحيحة عن قريش،
فكان – كما يف البخاري" -يدلج
من عندهما بســحر ،فيصبح مع
قريش بمكة كبائت ،فال يســمع
أمرا ،يكادان بــه إال وعاه ،حتى
يأتيهما بخرب ذلــك حني يختلط

الظالم".
وكذلك تكليفه ألســماء بنت
الصديق بتزويدهمــا بالطعام،
وعامر بن فهرية يــروح عليهما
بالغنم ليحلبا ويأكال ،فإذا خرج
من عندهمــا عبد الله بن أبي بكر
جاء ابن فهرية بالغنم لتعفي أثره!
وهكذا مضت الهجــرة يف تدبري
وتخطيط رهيــب ،واملقصود أنه
صىل الله عليه وسلم لم يرتك أمرا ً
أو ســببا ً مرشوعا ً يمكن فعله إال
فعله ،ومع كل هذا فمقام التوكل
كان عنده صىل الله عليه وسلم يف
ذروته فلم يخدشــه أو يؤثر فيه
فعل األســباب ،بل تجىل ذلك يف
أشــد اللحظات وأصعبها :يقول
أبو بكر – كمــا يف الصحيحني-
:كنت مع النبي صــى الله عليه
وسلم يف الغار ،فرفعت رأيس فإذا
أنا بأقدام القــوم ،فقلت :يا نبي
الله ،لــو أن بعضهم طأطأ برصه
رآنا ،قال« :اسكت يا أبا بكر ،اثنان
الله ثالثهما» .وصىل الله عليك يا
رسول الله  ،وكل عام وأنتم بخري.

قوة تفكيرك

قوة التفكري لها تأثري كبري يف
دفع الفرد إىل تحقيق النجاح ..إىل
جانب التفكري املتفائل واالبتعاد
عن اإلحباط واليأس عند مواجهة
الفشل ،فاليأس يعد عائقا ً رئيسيا ً
يف الوصــول إىل الهدف النفيس
والصحــي والعقــي ،حيث إنه
يســبب تبني األفــكار الخاطئة
وتشويش األفكار .
وحينما يتواجد لدى اإلنسان

إيمان راســخ وقوي بقدرة الله
سبحانه وتعاىل ،ثم قدرته عىل
صنع ذاته مهما كانت اإلمكانيات
قليلة أو ضعيفة ،وطريق النجاح
البد أن يمر بعثرات وفشل ،ولكن
هذا ال يعني االستسالم أو النظر
إىل املحبطات والعوائق والتوقف
عندها.
لقد كان النبي صىل الله عليه
وسلم يمارس التفكري اإليجابي،

التمريض ..
أهم وسائل
عالج المريض

التمريــض هــو أحــد
التخصصــات الطبية التي تعتني
بصحة املريــض والتخفيف من
أمله.
ويُعتــر التمريــض أيضا ً
من التخصصات املســاعدة ملهنة
ُ
حيث يُســاعد أخصائي
الطبابة،
التمريض الطبيب يف تقديم وسائل
العــاج للمريض ،مثــل :اإلبر،
واألدوية ،إىل جانب مراقبة حالته
الصحية ،ومد الطبيب بالكشوفات

الطبية الالزمــة ،وامللف الصحي
لك ّل مريض.
ومن هذا املنطلق تأسســت
كلية التمريض يف جامعة القصيم
يف العام الدرايس 2010/2009
وتعد أول كلية تمريض يف اململكة
العربيــة الســعودية التي تبنت
منهــج التعليم املبنــي عىل حل
املشــكالت مع الرتكيز عىل أهمية
التكامل بــن تخصصات العلوم
األساســية والعلوم اإلنسانية مع

د .خالد أبا الخيل
عميد كلية الشريعة

دالل نايف الفهيد
طالبة كليه
العلوم واآلداب

أوصاف فهد العضيب
طالبة كلية التمريض

بوح أمينة
مكتبة
أ .مريم المطيري
أمينة مكتبة كلية العلوم
واآلداب بالبدائع

يف نظــر اآلخريــن جميع
الوحدات تعمل إال املكتبة حاولوا
التقليل من شــأنها ولكنني اآلن
أرى غري ذلك.
املكتبة هــي قلــب الكلية
النابض تعج بالحركة ..والسيما
حركة العلم والعقل والحرف هي
العالم اآلخر للمتعة والعمل معا ً
هي بستان الفكر الذي تجلت
به األزهار عىل هيئة كتب
املكتبة قبلة القراء واملثقفني
والكتاب  ...وعشــق ســياحة
العقول
حتى يف أصعــب الظروف التي
مر بهــا يف بدايــة الدعوة حيث
لم يتجاوز اإلســام حدود مكة
واملدينة.
وكان صىل الله عليه وســلم
يف قمة التفــاؤل عندما أنبأ بأن
اإلســام ســينترش ليعــم كل
األرض ،لقــد كان واثقا ً من ذلك
بل أقسم عىل ذلك فقال  :
(واللــه ليُتِمَّ ن هــذا األمر،
العلوم التمريضية.
وتلتــزم كليــة التمريض
بتكريس نفســها لتعزيز مهنة
التمريض وطنيا.
وتتضمّ ن العملية التمريضية
مجموعة مــن الخطوات املن ّ
ظمة،
واملرتابطة لتقديــم االهتمام إىل
املريض.
وهذه العملية تُساعد املم ّرض
عــى الرتكيــز عــى اهتمامات
املريض ،وتتضمّ ــن هذه العملية

هي مكان اســرخاء النفس
يف عالــم اإلبــداع  ...تحتــوي
الثــروة الحقيقية عصارة أفكار
املفكرين والعلمــاء هؤالء الذين
أفنوا حياتهم لينريوا ظالم الجهل
بالعلم.
هــؤالء الذين حلمت يوما ً ما
أن يكون يل مكان بينهم لكنه لم
يتحقق.
املكتبة  ..الكتاب  ...املحربة
متعة من نــوع آخر وعالم
خيايل ينســيك من أنت لتكن أنت
الكتــاب الذي تقــرؤه أو ربما
الكاتب !! تــرح بخيالك لتبتعد
عن عالم الواقع الذي ســيطرت
عليه أهواء البرش ومشاغلهم !
هي بيتي اآلخــر الذي اجد
فيه األنس مــع بناتي الطالبات
وأبنائي الكتب !! املكتبة أهزوجة
فرح ومشاعر سامية تشعرك أن
العلم باق إىل قيام الساعة
املكتبــة ضجيجهــا جمال
وهدوؤها جمال  ...وهي مصدر
الجمال فال جدال !!!!!
حتى يســر الراكب من صنعاء
إىل حرضمــوت ،ال يخاف إال الله
أو الذئــب عىل غنمــه ،ولكنكم
تستعجلون) .
«تفكريك مصدر قوتك فهو
الذي يساعدك يف إيجاد الحلول،
وبذلك تزداد مهارة وقوة وثقة،
ويحررك مــن معانــاة وآالم
التفكري السلبي».

فوائد مختلفــة ،ومنها املرونة يف
العمل مع التفكري الجيد؛ ّ
ألن هذا
يتع ّلق بحياة املريض.
ث ّم تنظيــم معالجته ،وبعد
ذلك يت ّم االتّصــال مع املريض،
والتواصل معه ،وأيضا ً تعمل عىل
تقييم األعمال التمريضية.
وحتــى يحصل املريض عىل
نتيجة أفضل ،يجب عىل املمرض
أن يتّبــع خطــوات التمريض
بالرتتيب ،حتى ال يلحق الرضر به.
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األندية
الطالبية
وأهميتها

يوسف الحميد
طالب كلية الصيدلة

تعد أندية النشاط الطالبي
ملتقى مهما ً الكتشاف وتطوير
وتنمية املواهــب ،والعمل عىل
تشجيع االبتكار واإلبداع لدى
الطلبة ،كما تعد األندية مركزا
علميــا وثقافيــا واجتماعيا
ورياضيــا وفنيا  ،يتيح للطلبة
التواصل مع رواد هذه األنشطة
داخــل الجامعــة وخارجها،
ومصدرا رئيسا لعرض نتاجهم
حتى يكونوا لبنة تثري املجتمع
ومكتسبا نفخر به.
ومــن أبرز أهــداف هذه
األنديــة تنمية املهارات وتبادل
الخربات واكتشــاف املواهب
وتنميتهــا ورعايتهــا ،كذلك
املشاركة يف املناسبات املختلفة
واأليام العامليــة واملهرجانات
املوســمية لرفع وعي املجتمع،
والحرص عىل إيصال وتصحيح
املعلومات واملفاهيم الخاطئة،
ومن هذا املنطلق شاركت كلية
الصيدلة بجامعة القصيم بعدّة
حمالت ومعــارض خالل فرتة
الصيــف منها؛ اليــوم العاملي
لألنيميــا املنجليــة ،وقياس
نســبة الهيموقلوبني يف الدم،
والتوعية عن مرض االكتئاب،
وكذلــك التوعيــة والتثقيف
الصحي بالتعارضات الدوائية،
واألعشــاب الطبية ،كما قدمت
من خاللها االستشارات الدوائية
واإلجابة عىل أسئلة الزوار.
وتأتــي هــذه الحمالت
التوعويــة الصحيــة مــن
مُنطلق ا هتما ما ت ا لكليــة
ومســؤولياتها لخدمة املجتمع
وتفعيــل النــادي الطالبــي
خالل فــرة الصيــف ،حيث
القــت الحمــات القبــول
و ا ال ستحســا ن  ،و حققت
العديد من األهــداف الصحية
والتوعوية.
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كاريكاتير

السجل
المهاري
الطالبي
عبدالله المقبل
طالب كلية الهندسة

العدد الوطني
َ
من صحيفة
جامعة القصيم

«م َلكي»
َ

عبدالرحمن بن محمد
الـمهوس
إدارة العقود و المشتريات

ذات يوم يف أحــد اللقاءات
الدورية لألنشطة الطالبية ،كان
بجانبي أحد الطالب ،ومن باب
التطفل أخذنــي حديث جانبي
معه فســألته عن األحول وعن
الدراســة وعن برامجهم للعام
الــدرايس وانتهيت بســؤايل له
عن ما هــي الفائدة التي جنيتها
من انضمامك للمجال التطوعي
والعمــل املجتمعــي ،فقال يل
بعبارة منتهية بنقطة لم أستفد
شــيئاً ،يف تلك الليلة كنت أتأمل
مقولة هذا الشــاب وهل ما قاله

صحيح وبدأت أسرتجع حديثي
معه من جوانب عدة ،فقد وجدت
أن الطالب متحدث جيدا ً ويعطي
رأيا ً يتضح للمتلقي أنه صاحب
تجربة ،وبعد التأمل يف ســبب
ذكره "لم أســتفد شــيئاً" من
املجال التطوعــي واالجتماعي،
ذهبت إىل سبب واحد وهو عدم
التوثيق ،غالبــا ً الطالب تكون
لديهــم طاقة ويبحثــون عن
أي بيئة إلحتضانهــم وتفريغ
طاقتهم وهذا ما يفعله كثري من
الطالب وأنا واحد منهم ،وبعد

الدخول يف البيئــة يجد الطالب
نفسه يمتلك أدوات ومهارات ال
يشــعر أنه يمتلكها ،ومع مرور
الوقت وقرب انتهــاءه من هذا
املجال يشــعر أنه لم يستفد يش
وهذا الشــعور طبيعي ألنه ال
يملك شــيئا ً ملموســا ً يوثق ما
قام بــه ،كثريا ً مــن الجامعات
استشعرت هذه املشكلة وعمدت
ألنشاء سجلني للطالب الجامعي
وهما السجل األكاديمي والسجل
املهــاري ،الثاني هو ما يحتاجه
زميلنا.

بحمد الله ال يزال الوطن وارفا ً
بالخريات ويف زحا ٍم من النِّعم وسمو
القِ يم ،ومِن هذا املنطلق أقدِّم الشكر
والتقديــر للزمالء يف اإلدارة العامة
لإلعالم واالتصال بجامعة القصيم،
بمناسبة النجاح الكبري يف اإلصدار
الوطني املتزامن مع اليوم الوطني
الـ" "88يف العَ دد ا َمل َلكي الـ"،"78
والذي جــاء مكتمــاً باملعلومة
التاريخية املوثَّقة ،مدعوما ً باألرقام
وطرح
إبــداع إعالمي،
الصادقة يف
ٍ
ٍ
ثقــايف و ُرقي يف الطــرح املتكامل
واملهنية العالية ،من حيث املشاركة
الفعليــة للمســؤولني يف منطقة
القصيم.
ويتقدمهم يف ذلك وبكل الفخر
والسمو ،صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود أمري منطقة القصيم،
حيث أ َّكد عىل أ َّن هــذا الكيان ت َّم
بنــاؤه بعزيمة األبطــال وصرب
الرجال وصاحب الســمو امللكي
األمري فهد بن تركي بن عبدالعزيز
نائب أمري منطقة القصيم ،حينما
أعاد لألذهان ذكرى مالحم األجداد
وخري حافــز لطمــوح األحفاد،
وحظي العدد الوطني بكلمة لربَّان
الســفينة الجامعية معايل األستاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بن حمد
الداود ،والتي جــاء فيها أ َّن اليوم
الوطني كل عام ومملكتنا األفضل،
حيث صدق االنتماء وجميل العطاء
الذي يُجدِّد الوالء لقادة الوطن والة
األمر  -حفظهم الله ورعاهم  -وأ َّن

املنشأة التعليمية الرائدة يف املنطقة
عليها أمانــة الكلمة وحماية الفِ كر
وبسط املنهج املعتدل يف كل األمور،
مما يتحقق معــه صيانة املجتمع،
واملحافظــة عىل األمــن الفكري
وتعزيز املخرجات بقدرات تســمو
بالوطــن نحو اآلفــاق يف معانقة
بطموح ال حدود له وال قيود
للسماء
ٍ
نحو تحقق رؤية السعودية.2030
ويف العــدد الوطني الـ""78
عــاش الجميــع فرحــة اليوم
الوطنــي الـ" "88باســتعراض
َّ
القصــة الكربى بني
بديــع حكى
مرارة ُ
الفرقة التــي حاربها امللك
املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن
الفيصل آل سعود -طيِّب الله ثراه
عرب" "19محطة يف كتابة التاريخما بني اسرتداد مللك األجداد وترسية
قواعد الحُ كم ،والتي آلت إىل الوحدة
الوطنية وثِ َمارها الندية التي عززها
وفعَّ لها يف صناعــة تاريخ وطني
مجيد حمل العديــد من املتغريات
وللمجد والعلياء وتميَّزت الصفحة
الـ" "7باملعلومــات الوافرة من
حيث الصفــات القياديــة للملك
املؤســس والتي م َّكنته من حمل
األمانة وكامل املسؤولية يف تأسيس
الدولة الســعودية باملرسوم ا َمل َلكي
عام1351هـــ 1932م ،فكانت
البداية يف مرحلــة التوحيد والبناء
أساســا ً رفيعا ً يف مملكة آل سعود
والتي بكل تأكيد كلنا لها جُ نود يف
األمن.
واكتمــل العــدد الوطنــي

الـــ" "78بالحديث عــن خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيــز -حفظه الله –يف بيان
مواطن الحكمــة يف الحزم والعزم
الذي ورثه من امللك املؤســس وقاد
الوطن نحــو النهضــة الحديثة
والرؤية السديدة نحو قوة اإليمان
وتجديد الفِ كر واستكماال ً باملنظومة
الفريــدة التي صنعهــا مهندس
الرؤية 2030صاحب السمو امللكي
األمري محمد بن سلمان ويل العهد،
والذي جــاء املواطن يف قلبه أولويَّه
لوضوح رؤيته التي جعلت املواطن
هدفا ً لرفاهيتــه وتنويع مصادر
الدَّخل ولنجــاح املرشوع الوطني
للتحول قــام بمحاربة الفســاد
بإعادة أكثر من ""100مليار بعد
التســوية ،فكانت خريا ً للمواطن
والوطــن أثمــر نهضــة تنموية
مســتدامة وبُعد حضــاري فريد
فكان العام2018م عاما ً استثنائيَّا ً
يف تاريخ اململكة الجديدة بشــباب
الوطن يف مراحــل متنوعة حفظت
للرجل مكانته املجتمعيَّة وأظهرت
بجمال مشــاركة املرأة يف صناعة
الحدث الذي مَالء الصحافة العاملية
وتصدر عناوينهــا يف الحديث عن
إنجــازات ســمو ويل العهد األمري
محمد بن سلمان وذلك بفضل سعة
اطالعه ولغة الحوار لديه مما يُعزز
الجانب االقتصادي والتنموي عىل
خارطة االنفتاح يف كل ما من شأنه
رؤية شــامخة للدولة السعودية
الجديدة.
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«ساهر» بيئي  ..مطلب اجتماعي

مراقبة استخدام المبيدات يسهم
في تحقيق االكتفاء الذاتي من
الغذاء الصحي
نجح نظام "ساهر" لمراقبة الطرق في
المملكة في خفض نسبة الحوادث والوفيات
بدرجة كبيرة ،وكانت له آثاره اإليجابية في
الحفاظ على األرواح ووقف نزيف الدماء على
الطرق.
والحفاظ على سالمة البيئة التي يعيش فيها
اإلنسان وعدم تلويثها من الضرورات الملحة
أيضا التي قد تسهم في الحفاظ على حياة
صحية وسليمة لإلنسان.

المواد الكيميائية

ومن هذا املنطلق
فنحن بحاجة لنظام ناجح كنظام
"ساهر" ملراقبة استخدام وتخزين ونقل
وتداول وبيع املواد الكيميائية التي تدخل يف كثري
من مجاالت الحياة ،وأال يرتك أمر تداولها بني الناس بهذه
الصورة التي هي عليها اآلن دون مراقبة أو محاذير أو وضع
معدالت قياسية ال يمكن ألحد أن يتخطاها ،ألن سوء استخدام هذه
املواد سوف يؤدي إىل كوارث بيئية وصحية عىل املدى الطويل ،ولهذا
فإن «ساهر» بيئي قد يصبح عما قريب مطلبا اجتماعيا ال يحتمل
التأجيل.
ومع الطلب املتنامي والحرص الحكومي عىل األمن الغذائي
واملحاولة للوصول لنسبة عالية من االكتفاء الذاتي يف مجال الغذاء،
والذي يتطلب العديد من العمليات الزراعية واملواد الكيميائية
"أسمدة – مبيدات" ،وهذه املركبات الكيميائية تشكل خطرا ً
صحيا ً عىل اإلنسان والحيوان ،وكذلك خطرا بيئيا بتلوث الرتبة
واملياه الجوفية والهواء ،عند انسكابها أو استخدامها
بطريقة غري صحيحة حيث أن لبعض هذه
املركبات القدرة عىل الرتاكم لسنوات
طويلة.

لألسف الشــديد أن معظم تلك املواد الكيميائية
وعىل الرغم من خطورتهــا إال أنها تباع بدون
أي قيود وبالســهولة الحصول عليها وبكميات
كبرية ،ما يجعل العبث بها أو إساءة استخدامها
برتكيزات عالية جدا ،ينتج عنها تلوث بيئي ليس
فقط ملكونات البيئة ،بل أيضا ً دخول تلك املواد يف
السلسة الغذائية ووصولها لإلنسان والحيوان.
وهنا تربز أهمية وضع حلول ناجزة لألســباب
التي أدت إىل تلوث البيئة املحيطة بنا ومنها:
◌ تعزيز الجانب اإلرشــادي مــن الجهات ذات
العالقة للمطبقني واملستخدمني لتلك املركبات
الكيميائية.
◌ إيجاد آلية لضبط تــداول وبيع تلك املركبات
الكيميائية كاملبيدات الزراعية عىل سبيل املثال
ال الحرص.
◌ وقــف عمليات طمــر املخلفــات بالطرق
التقليدية.
◌ إيجــاد آليــة للتعامل مع ماليــن العبوات
الفارغة للمركبات الكيميائية والتي تســتخدم
بشــكل يومي! .حيث ينتهي األمــر بأن تكون
عبوات تلك املركبات الكيميائية الفارغة أكواما
داخل املزارع أو املصانــع أو أن ترمى يف أماكن
صحراوية قريبة من أماكن رعي املاشية ،وهذه
العبوات يف النهاية تحتوي عىل متبقيات من تلك
املركبات وبرتكيزهــا األصيل فعند الترسب من
العبوة ســواء بمياه األمطار أو بغريها تحدث
خلــا وتلوثا بيئيــا كبريا من تســمم للطيور
واملوايش وللرتبة وكذلك للمياه الجوفية.

تقرير  :د .صالح سليمان الهويريني
أستاذ سمية المبيدات المشارك
كلية الزراعة والطب البيطري

◌ عدم طرد مياه الرصف الصحي غري املعالج
معالجة كاملة أو جزئيــة يف األودية وتكوين
مســتنقعات يكون لها تأثريهــا املبارش عىل
تركيبة الرتبة.
◌ التخزين غري املثايل للمركبــات الكيميائية
خصوصا أن هذه املواد تحتاج إىل درجة حرارة
ال تزيد عن  25درجة مئوية تجد يف هذه املخازن
ما يؤدي إىل تكرس تلك املركبــات وتكون أقل
جودة أو عديمة الجودة ،باإلضافة إىل األبخرة
والغازات املتصاعدة منها وما قد تسببه أيضا
ســمية نواتج التكرس من أرضار عىل النبات
واإلنسان والحيوان والبيئة.
◌ عدم نقــل املركبات الكيميائية بســيارات
مكشــوفة وغــر مخصصة لنقــل مثل تلك
املركبات وتعرضها املبارش ألشــعة الشمس
ودرجــات الحرارة العالية األمر الذي يســبب
انبعاثات غازية وأبخرة مــن تلك املواد مرورا
بالطرق العامة والقريبة من املناطق السكنية.

◌ معظــم الرتبة يف اململكة هــي تربة رملية
فقرية يقل بها النشــاط امليكروبي واملحتوى
العضوي والذي يسهم بشكل كبري يف تكسري
املركبات الكيميائية.
◌ بيان أثر االســتخدام العشوائي للمركبات
الكيميائيــة عــى الحــرات النافعــة
واالقتصاديــة ،فمثال تأثر إنتاج العســل يف
العديد من املواقع بســبب موت النحل الناجم
عن االســتخدام املكثف وغري املقنن للمبيدات
الحرشية ،باإلضافة إىل تلوث العسل بمتبقيات
املبيدات.

إعالن
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برعاية أمير القصيم  ..وبجوائز مالية تبلغ مليون ريال

الجامعة تستضيف الحفل الختامي لجائزة «جـــود» األربعاء القادم
يرعى صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم ،الحفل الختامي
لجائزة عبدالله السليمان الدولية
لإلبداع العلمي يف النخيل والتمور
"جود" ،التي تتم بإرشاف مبارش
من قبل جامعــة القصيم ممثلة
بكلية الزراعــة والطب البيطري،
وذلك يــوم األربعاء القادم بمقر
الجامعــة باملليداء ،حيث ســيتم
خالل الحفل منــح جوائز تقدر
بمليون ريــال للفائزين بمختلف
فئات الجائزة.
وتعد جائزة "جود" إحدى
أكرب املسابقات العلمية والبحثية
يف مجــال النخيــل والتمور يف
اململكة ،من حيــث قيمة الجوائز
التي تقدمهــا يف دورتها األوىل،
واملحاور التي تتضمنها الجائزة،
وهي أربعة محاور رئيسية تهدف

جميعها للنهوض بالبحث العلمي
يف مجال النخيل والتمور وكل ما
يتعلق بزراعة النخيل والصناعات
القائمــة عىل التمــور ،تمثلت يف
جائزة للعمــل اإلبداعي يف مجال
النخيل والتمور ،وجائزة للباحث
املتميــز ،باإلضافــة إىل جائزة
لإلنتاج املتميــز ،وجائزة للعمل
النموذجي يف هذا املجال.
وتهدف الجائــزة إىل تعزيز
الــدور الريــادي للمملكة بني
دول للعالــم ،يف تنمية وتطوير
البحث العلمــي يف مجال التمور،
خاصة وأن مملكتنا تحتل املركز
الثانــي بني أكرب الــدول املنتجة
للتمور يف العالــم ،باإلضافة إىل
تحفيز وتنشيط األعمال العلمية
اإلبداعية ،ونرش املعرفة يف مجال
النخيل وإنتاج التمور ،حيث بلغ
عدد املتقدمني لها  53مرشــحا
من أكثر من  11جنســية عربية

وأجنبيــة ،بعد أن جــرت عملية
اختيارهم بإجــراءات دقيقة من
قبل اللجــان املختصــة بأمانة
الجائزة ،من خــال تطبيق عدد
من املتطلبات والرشوط واملعايري
املعلنة.
ومنحــت اللجنــة املنظمة
الفرصة الكافية للباحثني من كل
دول العالــم ،للتقــدم بأبحاثهم
وإبداعاتهــم العلمية يف ما يتعلق
بالنخيل والتمور ،حيث منحتهم
فرتة كافية قاربت الثمانية أشهر
الستقبال مشــاركاتهم ،ما أتاح
الوقــت الكايف أمــام الراغبني يف
التســجيل والرتشــح للجائزة،
بعــد أن أعلنت حينها عن رشوط
الرتشــح لكافة فروع الجائزة،
ووضعت عددا ً من االشــراطات
العامة الواجب توافرها يف طلبات
الرتشح ألي من فئات الجائزة يف
دورتها األوىل.

برعاية صاحب السمو الملىك 
اال مرى الدكتور

فيصل بن مشعل بن سعود
أمرى منطقة القصيم -رئيس المجلس 
االعىل لجائزة جود

يقام حفل تكريم الفائزين
لالبداع العلمي
بجائزة عبدهلِلَف السليمان الدولية 

 ىڡ النخيل والتمور )جود( بدورتها االوىل.
الجائزة تقام بإرساف جامعة القصيم
ممثلة بكلية الزراعة والطب البيطري

 ٠١صفر ١٤٤٠هـ
 ١٠أكتوبر ٢٠١٨م

المدينة الجامعية
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كـلـيـة الزراعة والطب البيطري

College Of Aqriculture & veterinary medicine

التعليم الزراعي والبيطري والغذائي يدعم التنمية المستدامة في منطقة القصيم

كلية الزراعة والطب البيطري ..محاضن علمية ومعملية لخدمة البحوث العلمية
مقدمة

نشــأت كلية الزراعة والطب البيطري عام
1402/1403هـ وتعترب من الكليات املهمة يف
مجاالت العلوم التطبيقيــة املتعلقة يف نواحي
الحياة املختلفة حيث تندرج تحت ما يســمى
بعلــوم الحياة نظــرا ً لطبيعة هــذا املجاالت
األكاديمية حيث تزايــد االهتمام بهذه العلوم
إلرتباطها بحياة اإلنســان والحيوان والنبات

وذات تأثري مبارش عــى قطاعات الغذاء واملاء
والبيئة .ونظــرا ً للزيادة املســتمرة يف أعداد
الســكان فإن العمل عىل توفــر احتياجاتهم
الغذائية وتأمني البيئة السليمة لهم يتطلب دائما ً
االهتمام بكل ما يســاعد عىل استمرار وزيادة
ورفع جودة اإلنتاج الغذائي بشــقيه النباتي
والحيوانــي ومن هنا ولضمان االســتمرار يف

الرؤية:

كلية متميزة وطنيا ً يف التعليم الزراعــي والبيطري والغذائي وداعمة للتنمية
املستدامة يف القصيم.

تزويد املجتمعات بمتطلباتها الرضورية للحياة
بصور ٍة صحيــة وســليمة كان لزاما ً وجود
مؤسسات أكاديمية مثل كلية الزراعة والطب
البيطري التــي تهتم علميا ً وعمليــا ً بالبحث
والدراسة معمليا ً وحقليا ً بكل ما يتعلق بعلوم
اإلنتاج النباتــي والحيواني وعلــوم األغذية
وتغذية اإلنســان والعلوم البيطرية ،وانطالقا ً

الرسالة:
توفري برامج تعليمية متطورة ومعتمدة يف املجاالت الزراعية والبيطرية والغذائية إلعداد كفاءات مؤهلة تفي باحتياجات سوق العمل،
وتقديم أبحاث تطبيقية وخدمات استشارية وتدريبية متميزة للمجتمع املحيل ،بما يسهم يف التنمية الزراعية واألمن الغذائي والبيئي،
وذلك بتطبيق أفضل املعايري وتفعيل الرشاكة وطنيا ً ودولياً.

عن الكلية

أقسام الكلية األكاديمية
1

قسم انتاج الحيوان وتربيته

3

قسم انتاج النبات ووقايته

2

قسم الطب البيطري

4

قسم علوم األغذية وتغذية االنسان

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية :

اإلعتمادات األكاديمية :

تمنح الكلية درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية:

حصول الكليــة عىل األعتمــاد األكاديمــي لربامجها
األكاديمي الكامل حتى  2023من هيئة التقويم .

 . 1درجة البكالوريوس يف إنتاج النبات ووقايته.
 2درجة البكالوريوس يف إنتاج الحيوان وتربيته.
. 3درجة البكالوريوس يف الطب البيطري.
. 4درجة البكالوريوس يف علوم األغذية وتغذية اإلنسان.
تمنح الكلية درجة املاجستري يف الربامج التالية:
 .1برامج املاجستري يف الطب البيطري:
• ماجستري يف العلوم االكلينيكية البيطرية.
• ماجستري يف العلوم األساسية البيطرية.
• ماجستري يف الطب الوقائي (الطب البيطري)
• ماجستري يف التشخيص املخربي (الطب البيطري)
 .2برنامج املاجستري يف إنتاج النبات ووقايته:
• مسار إنتاج النبات
• مسار وقاية النبات
 .3برنامج املاجستري يف إنتاج الحيوان وتربيته:
• مسار اإلنتاج الحيواني
• مسار إنتاج الدواجن
 .4برنامج املاجستري يف علوم األغذية وتغذية اإلنسان:
• مسار علوم األغذية
• مسار تغذية اإلنسان

من األهداف العامة التي تسعى جامعة القصيم
لتحقيقها لخدمة النهضة الزراعية والبيطرية
باململكة فإن كلية الزراعــة والطب البيطري
تســعى إىل تحقيــق رؤية طموحة ورســالة
أكاديمية تكفل العناية بهذا املجال الهام.

عميد الكلية

أ.د .خالد بن باني الحربي
أستاذ علم الجراثيم (البكتيريا)
الجزيئي

وكيل الكلية

د .عبدالله سليمان السحيم

أستاذ التقنية الحيوية المشارك

الجوائز التي فازت بها الكلية :
حصول الكليــة عىل درع معايل مديــر الجامعة املايس
للجودة عامني متتاليني 1437 - 1436هـ .

وكيل الكلية للشؤون التعليمية

حصول الجامعة عىل درع معايل مدير الجامعة الذهبي
للجودة عام  1435هـ .

أستاذ علم وظائف األعضاء
والغدد الصماء المساعد

د .طارق بن إبراهيم المندرج

حصول قسم الطب البيطري بالكلية عىل جائزة جامعة
القصيم للقسم املميز لعام 1429هـ .
حصول عدد من أعضاء هيئــة التدريس بالكلية جوائز
علمية وأكاديمية محلية ودولية تزيد عن  11جائزة عىل
املستوى املحيل والدويل.

عدد الطالب
والطالبات

1812

عدد طالب وطالبات
الدراسات العليا

91

عدد الخريجين
والخريجات
للعام المنصرم

279
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مشاركات الكلية المحلية والدولية:
تشارك الكلية سنويا ً بمعرض النخلة يف جناح الجامعة بموقع تراث منطقة القصيم باملهرجان الوطني
للرتاث والثقافة بالجنادرية يف منطقة الرياض.
شاركت الكلية بمعرض النخلة يف فعاليات األيام الثقافية السعودية التي نظمت وأقيمت يف دول روسيا
وتركيا والجزائر وفرنسا والربازيل واندونيسيا .
تشارك الكلية يف إعداد وتنفيذ أسبوع الشجرة الذي يقام سنويا ً يف منطقة القصيم.
تقوم الكلية ســنويا ً بإعداد وتجهيز العيادة البيطرية املصاحبة لســباقات الهجن التي تنظم خالل
املهرجان الوطني للرتاث والثقافة بالجنادرية يف منطقة الرياض بهدف سالمة الهجن واملحافظة عليها.
تشــارك الكلية سنويا ً يف مرشوع اململكة لإلفادة من لحوم الهدي واألضاحي يف مواسم الحج من خالل
بعثــة الكلية يف مكة املكرمة واملكونة من طالب املراحل األخرية لقســم الطب البيطري بالكلية والذين
يقومون بعمليات الكشف عىل الحيوانات قبل وبعد الذبح للتأكد من سالمة الهدي واألضاحي.
تشارك الكلية ســنويا يف مهرجانات املنطقة خصيصا املهرجانات الزراعية والبيطرية مثل مهرجانات
التمور  ،مهرجان الربيع .
تنظيم قوافل بيطرية وزراعية وتوعية غذائية باملنطقة كل فصل درايس .

أهم األنشطة واإلنجازات
التي تمت
خالل عام  1439/1438هـ
أهم إنجازات العام الجامعي 1439/1438هـ
.1حصلت الكلية عىل املركز االول ودرع الجامعة املايس لخدمة املجتمع
.2الدرع التقدير من الجمعية الطبية البيطرية السعودية لقسم الطب البيطري
.3جائزة املراعي للباحث املتميز يف الطب البيطري ( 1438هـ –  2017م)

أهم المشاركات الخارجية والمهرجانات لعام 1439/1438هـ
.1مشاركة الكلية بجمهورية طاجكستان
.2املشاركة فعاليات مهرجان عنيزة السادس للثقافة املقام يف مركز األمرية نورة بنت عبدالرحمن الفيصل
االجتماعي
.3مشاركة الكلية يف مهرجان ربيع بريدة
.4مشاركة كلية الزراعة والطب البيطري بمعرض النخلة "ثقافة وطلع نضيد" بمهرجان الجنادرية ٣٢
.5العيادات البيطرية ترشف عىل سباقات الهجن املصاحبة ملهرجان الجنادرية ٣٢
.6زراعة األشجار ضمن مبادرة "أرض القصيم الخرضاء"

أهم األنشطة الطالبية لعام 1439/1438هـ
.1زيارة علمية ملرشوع امللوحي للبيوت املحمية بمحافظة عنيزة
.2رحلة علمية لالطالع عىل املشاريع الزراعية بمنطقة تبوك
.3الزيارة التعريفية ملنسوبي إدارة املوهوبني بتعليم القصيم
.4الكلية تقيم حفل استقبال املستجدين للعام الدرايس الجديد  1439هـ
.5نظم النادي الطالبي بكلية الزراعة والطب البيطري محارضة بعنوان ( الفطرة والوطن )
.6زيارة علمية ملرشوع ألبان الخرباء ومنتجاتها
اسبوع
.7تنظيم النادي الطالب ملسابقات رياضية بني طالب األقسام العلمية بالكلية ملدة
ٍ
.8تنظيم النادي الطالبي لدوري االقسام لكرة املرضب
.9مشاركة النادي الطالبي للكلية يف مهرجان يوم الطالب والذي تنظمه عمادة شئون الطالب

القوافل والحمالت التوعوية والعالجية لعام 1439/1438هـ
.1فعاليات القافلة البيطرية بمحافظة الخرباء
.2فعاليات القافلة البيطرية بعقلة الصقور
.3فعاليات القافلة البيطرية بعيون الجواء
.4حملة "صحتي يف غذائي" بثانوية رامات (طالب) بمحافظة البدائع
.5حملة " املمارسات الغذائية الخاطئة" بالثانوية الثانية للطالبات بمدينة بريده
.6حملة تثقيف توعوي تغذوي لطالبات املدرسة الثانية واألربعون بربيدة
.7حملة تثقيف توعوي تغذوي لطالبات املدرسة الثانوية الرابعة بعنيزة
.8حملة " مستقبلك يف غذائك" بالثانوية الثانية للطالبات بمحافظة البدائع
.9مشاركة قسم علوم األغذية وتغذية االنسان بربنامج توعوية غذائية ضمن فعاليت حملة الجامعة "توعية

أهم األنشطة األكاديمية األخرى لعام 1439/1438هـ
.1دورة بعنوان (الزراعة والري يف البيوت املحمية)
.2دورة تدريبية بعنوان (االسمدة والتسميد وخصوبة الرتبة)
.3دورة تدريبية عن التقنيات الحديثة لزراعة ورعاية اشجار الحمضيات
.4دورة تدريبية بعنوان (نقص العنارص الغذائية يف النبات)
.5دورة التدريبية بعنوان (رفع كفاءة استهالك املحاصيل للمياه)
.6ورشة عمل بعنوان ( تغذية سليمة وصحة أفضل للمسنات ) بدار الفايزية لتحفيظ القرآن
.7قسم إنتاج النبات ووقايته ينظم لقاء نقل الخربات.
.8ورشة عمل (أرسار الحليب) بمركز األمرية نوره بعنيزة
.9قام قســم انتاج الحيوان وتربيته بالتعاون مع مركز النرش والرتجمة بالجامعة بنرش كتابني جديدين
بعنوان "فسيولوجيا الدواجن والطيور" و "تربية الدواجن ووراثتها"
.10أنشطة محطة التجارب واألبحاث الزراعية والبيطرية
.11حفل ختام األنشطة بكلية الزراعة والطب البيطري.
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منتخب الجامعة «للتايكوندو» يستعد للمشاركة ببطولة
الجامعات بالطائف
عبدالله العبيد:

تــوَّج األمري محمــد بن
عبدالرحمن بن عبدالعزيز ،نائب
أمــر منطقة الريــاض ،فريق
الزمالك املرصي بلقب الســوبر
الســعودي  -املرصي عىل كأس
عبدالفتاح السييس عىل حساب

يســتعد منتخب الجامعة
للعبــة التايكوندو للمشــاركة
يف بطولــة االتحــاد الريايض
للجامعــات الســعودية ،والتي
ســتقام يف جامعــة الطائــف
بمحافظة الطائف ،بمشــاركة
أكثر مــن  60طالبا يمثلون 26
جامعة من الجامعات السعودية.
وســيمثل منتخب الجامعة
يف البطولة ســتة طالب هم :آدم
العقيل ،بوليو حمدان ،كســايل
مولومبو ،أحمد موىس ،ســعيد
السعيد ،أحمد العلوي.

الخليفة :نسعى
القتناص اللقب من
خالل التدريبات الطويلة
من جانبه أكد عبدالله الخليفة
املرشف الريايض بجامعة القصيم
أن منتخــب الجامعة للتايكوندو
يستعد منذ حوايل شهر للبطولة،

لقاء الهالل والزمالك  ..سوبر
األشقاء

حيث يســعى أعضاء املنتخب
القتناص لقب البطولة من خالل
املثابــرة عىل الجــد واالجتهاد
والتدريبــات الطويلــة ،وبإذن
الله يســتفيد الطــاب من هذه

التدريبــات ويســتطيعون أن
يحققوا طموحاتنا يف الفوز بلقب
البطولة القادمة بالطائف.
ويف ختــام حديثــه قــال
الخليفة" :أن النشــاط الريايض

منتخب الجامعة للتايكوندو

وضع خطة تطويريــة لجميع
األلعاب ،وبرنامجا ً خاصا ً الختيار
املنتخبات التــي تمثل الجامعة
يف املحافــل الداخليــة الدولية
والعربية.

كأس البطولة

على غرار الملعب الشهير «مرسيدس بنز» بالواليات المتحدة

يوجه بإنشاء  4مالعب جديدة للهالل والنصر
آل الشيخ ّ
واالتحاد واألهلي

استاد مرسيدس بنز بوالية جورجيا األمريكية

اجتمــع معايل املستشــار
تركي آل الشــيخ رئيس مجلس
إدارة الهيئــة العامة للرياضة
يف نيويــورك مع مســؤولني
يف بنــوك ســعودية لبحــث
فرص اســتثمارية يف الرياضة
السعودية وبناء  4مالعب ألندية
الهالل والنرص واالتحاد واألهيل
بتصميم عاملي.
وستكون املالعب التي يبلغ

ســعتها  35ألــف متفرج عىل
غرار امللعب الشهري "مرسيدس
– بنز" الواقع يف مدينة أتاالنتا
بواليــة جورجيــا األمريكية،
وســتكون مجهــزة إلقامــة
الفعاليات الرياضيــة والفنية
واإلجتماعية.
وأكد "آل الشيخ" يف حديثه
مــع املســؤولني املرصفيني أن
الهيئة العامــة للرياضة تعكف

عىل دراســة اســتثمار منشآت
أندية الشباب يف الرياض وحراء
يف مكــة املكرمــة وكذلك نادي
األنصار الواقع يف املدينة املنورة.
من جهــة أخــرى أعلنت
الجمعيــة العموميــة لالتحاد
الســعودي لكرة القدم األسبوع
املايض فوز قيص بن عبدالعزيز
الفواز برئاســة مجلــس إدارة
اتحاد الكــرة بالتزكية حتى عام

فريق الهالل؛ وذلك بعدما تغلب
عليه بهدفــن مقابل هدف يف
اللقاء الــذي جمع بني الفريقني
عىل ملعب "جامعة امللك سعود"
بالرياض.

2022م.
وكان قيص الفواز املرشــح
الوحيد عىل منصب رئيس اتحاد
القدم ،ليتــوىل املنصب بالتزكية
ً
خلفا للدكتــور عادل عزت الذي
قدم اســتقالته من رئاسة اتحاد
القدم قبل انطالق مباراة الهالل
واالتحاد يف الســوبر السعودي
والذي أعلن ترشــحه لرئاســة
االتحاد اآلسيوي.

ﮐﺄس اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوري
اﻟﻔﺮﯾﻖ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮز

ﺗﻌﺎدل

هﺰﯾﻤﺔ

اﻟﻨﻘﺎط

1

اﻟﻨﺼﺮ

5

5

0

0

15

2

اﻷهﻠﻲ

5

4

1

0

13

3

اﻟﻬﻼل

4

4

0

0

12

4

اﻟﻮﺣﺪة

5

2

3

0

9

5

اﻟﺸﺒﺎب

5

2

3

0

9

6

اﻻﺗﻔﺎق

4

2

2

0

8

7

اﻟﺘﻌﺎون

5

1

3

1

6

8

اﻟﻔﺘﺢ

5

1

3

1

6

9

اﻟﺮاﺋﺪ

5

1

2

2

5

10

اﻟﺤﺰم

5

1

2

2

5

11

اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ

5

1

1

3

4

12

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

5

1

1

3

4

13

اﻟﺒﺎﻃﻦ

5

1

1

3

4

14

اﻟﻔﯿﺤﺎء

5

1

0

4

3

15

أﺣﺪ

5

0

1

4

1

16

اﻻﺗﺤﺎد

5

0

1

4

1

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻔﺘﺢ  vsاﻻﺗﺤﺎد
0-2
اﻟﻔﯿﺤﺎء  vsاﻟﺮاﺋﺪ
3-0

اﻟﺸﺒﺎب  vsاﻟﺘﻌﺎون
1-1
أﺣﺪ  vsاﻟﺒﺎﻃﻦ
1-0

اﻷهﻠﻲ  vsاﻟﻔﯿﺼﻠﻲ
0-2
اﻟﻨﺼﺮ  vsاﻟﺤﺰم
1-5

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ  vsاﻟﻮﺣﺪة
1-0
اﻟﻬﻼل  vsاﻻﺗﻔﺎق
ﻟﻢ ﺗﻠﻌﺐ ﺑﻌﺪ
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الوراثية  ..أسبابها وأقسامها والوقاية منها
األمراض
ّ

سرطان
ي وال
عصب ّية
لسكر
اض ال
ا
بعض األمر تشارا
و
رها ان
أكث

الفحوصات الطبية والمخبرية قبل الزواج
أهم وسائل الوقاية منها

أسباب

مع التقــدم العلمــي املذهل الذي
يشــهده العالم حاليا خاصة يف مجال
الطــب والجراحــة ،نالــت األمراض
الوراثيــة جــزءا ً كبريا ً مــن األبحاث
والدراســات يف محاولــة للتغلب عىل
آثارها الســلبية ،وإذا كان من الصعب

الوراثية:
األمراض
ّ

األمراض الوراثية هي مجموعة األمراض التي تنتقل من جيل إىل آخر بني
اآلباء واألبناء مثل مرض السكري والرسطان وبعض األمراض العصبيّة نتيجة
خلل يف أحد الجينات املو ّرثة من اآلباء لألبناء ،ومنها ما يظهر عند الوالدة ما
يسبب الوفاة املبكرة للطفل أو أن يعيش حياته مصابا ً بها.
وتختلف أسباب األمراض الوراثيّة باختالف الخلل املسبب لها ،ولقد تمكن
العلماء من الوصول إىل بعض األسباب التي تؤدي إىل اإلصابة بالطفرات
الوراثية وأهمها:

بعض اإلشعاعات املؤينة ذات الطاقة العالية جداً ،أو املنبثقة من التفجريات
النووية ،إضافة إىل مجموعة من املواد املشعة األخرى التي تؤثر عىل شكل
وتركيب أنوية خاليا الجسم.
التعرض للمواد الكيماوية ،القادرة عىل تغيري الجينات وتشويهها من
خالل استنشاقها أو من خالل الغذاء ،أو من خالل الجلد  ،ومن أمثلة
هذه املواد ،غاز الخرذل ،واألصباغ األكردينية ،واألحماض النيرتوجينية.

القضــاء عليهــا كلية ،إال أنــه يمكن
التخفيف من حدتها ،وأخذ االحتياطات
الالزمة لتجنب حدوثها والوقاية منها،
حيث تعتــر األمــراض الوراثية من
األمراض الخطرية التي تشــكل هاجسا
كبريا لدى كافة البرش.

أنواع األمراض الوراثيّة:
تنتج األمــراض الوراثيّة إما عن
خلــل يف عدد الكروموســومات
مثل مرض البالهــة املنغوليّة أو
من طفرات جينيّة تســبب تلف
أحد الكروموســومات وبالتّايل
عــدم تم ّكن الجســم مــن أداء
الوظيفــة التابعة له ،مثل مرض
هنتينجتون ،الذي ينتج عنه تلف
يف خاليا املخ أوعن توريث جينات
حاملة ملرض ّ
معي من كال األبوين
مثل الثالسيميا ،الذي يحدث فيه
تكرس رسيع لكريات الدّم الحمراء
واألنيميا املنجلية.
وتنقســم األمراض الوراثية إىل
ثالثة أنواع:
والتى تحدث نتيجة وجود
خلل يف الجينات التي يحملها
الكروموسوم ،دون تغري يف شكله
أو تركيبه وهي عىل نوعني:

طرق

من خالل عمل بعض الفحوصات
الطبيــة واملخربية قبــل الزواج ،ويف
حالة اجتمعت طفرتان متنحيتان بني
الزوج والزوجــة ال يتم عقد القران،
أمــا إذا كانت الطفرة لــدى األبوين
سائدة فيكون الطفل مصابا ً باملرض
وال تكون هناك حاجــة إىل عمل تلك

الفحوصــات حيث يلجــأ الزوجان
يف هــذه الحالة إىل استشــارة طبيب
مختص للتوعية بالوضع الطبي لهما،
ويعود الخيار يف هذه الحالة لألبوين
التخاذ قرار بإســقاط الجنني ويجب
الحصول عىل إذن رشعي يف مثل هذه
الحالة أم إبقاؤه حتى الوالدة.

ال

وم ال

 :كلي

ة العل

التط

بعض العقاقير المنتشرة في
عالج األمراض المزمنة

الجينية:
 .1األمراض
ّ

الوقاية من األمراض الوراثية

مصدر

طبية

بيقية

السائدة:
 األمراضالجينية ّ
ّ

هيكلية:
 تغيراتّ

والتى يحملها ال ّ
طفل سواء أكان
ذكرا ً أو أنثى من خالل وراثة هذا
ّ
الصفة من األم أو األب ،مع عدم
ظهور أي أعراض لهذا املرض عىل
االبن  ،فهو يحمل صفتها فقط،
ويوجد أكثر من ستمائة نوع من
هذه الجينات.

ويف هذا النّوع يحدث خلل يف شكل
الكروموســوم ،كنقص جزء من
الكروموسوم الخامس الذي يؤدي
إىل اإلصابة بمرض بــكاء الق ّ
طة
الذي يكــون فيه بــكاء ال ّ
طفل
مشــابها ملواء الق ّ
طة ،مع العديد
من التشــوّهات األخرى كتشوّه
القلب وقرص الرقبة.

والتى يتّم توريثها بنفس
ّ
ولكن هنا يحمل
الطريقة،
ّ
األبوان الصفة ،وبالتايل
فاحتمالية إصابة الطفل بها
هو  25%وهي نسبة مرتفعة،
وتنترش هذه األمراض يف حاالت
زاوج األقارب.

عددية:
 تغيراتّ

الجينية المتنحية:
 األمراضّ

 .2األمراض
الكروموسومية:
ّ

وهى أمراض خطرية يطرأ فيها
تغري عىل الكروموسومات عىل
هيئة نوعني:

ويف هذه الحالة يحــدث زيادة أو
نقص يف عدد الكروموســومات،
الطبيعي لكروموسومات
فالعدد
ّ
اإلنســان هــو ســتة وأربعون
كروموســوماً ،فإن زاد هذا العدد
كأن يكون سبعة وأربعني ،يصاب
ال ّ
طفل بمتالزمة داون.

المركبة:
 .3األمراض
ّ

وهي التي تنتج إثر تجمّ ع أكثر
من عامل وراثي ،وعوامل بيئيّة،
مثل أمراض ثقب القلب بأنواعها
املختلفة.

العالج
ال يمكــن حتى اآلن القضــاء عىل األمراض
الوراثيــة بشــكل نهائــي من خــال العالج
التقليدي ،حيث أن عالجها يكون بشــكل فردي
للشخص املصاب بها.
وبالتايل بدأ األطباء يف اســتخدام وســائل
جديدة معروفة باســم تكنولوجيا الهندســة
الوراثية والعالج بالجينــات .ويتم العالج فيها
بدمج جني ســليم مــن الحامــض النووي إىل
جينات مريض مصاب بمرض وراثي ،وموجود
لديه جــن معطل ،وبالتايل فــإن الجني املدخل
يقوم بعملية تنشــيط للجني الخامل والتدخل يف
وظائفه وصناعة الربوتينات الجديدة الســليمة

وبالتايل الحد من انتشــار الجني بــن األبناء.
أو العالج مــن خالل إدخال الجني الســليم إىل
الزايجــوت بإدخال الجني الســليم إىل البويضة
امللقحــة من خالل عملية حقــن دقيقة ،للعمل
عــى اتحاد هــذا الجني مع الكروموســومات
املوجودة ،وبالتايل انتقال الخاليا الســليمة التي
تنتج بنسبة عالية.
كما أن هناك بعــض األمراض الوراثية التي
تمكن العلماء من إيجاد بعض الحلول لها ،مثل
مرض الســكري حيث تمكن الطب الحديث من
اكتشاف حقن األنســولني التي تعالج مشاكل
مرض السكري.
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ﻓﻲ ﺣﻮار ﻣﻊ Bloomberg

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ :
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻦ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻣﻨﻬﺎ..
وﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ
"بلومبرىغ" ،محمد بن سلمان ،يتناول العديد من القضايا
 ىڡ حوار صحفي مطول مع


والىى تحدث
مريىك دونالد ترامب اال 
المحلية والدولية ،ورد عىل ترصيحات الرئيس اال 
خرىة ،
فيها عن الحماية االمريكية للمملكة.

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت
ﺗﺮﻣﺐ

ﻋﻦ
اﻟﺮؤﻳﺔ

أﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

السعودية كانت موجودة قبل الواليات
المتحدة 
االمريكية 
بأكرى من  ٣٠عام



الىى حصلنا عليها
لن ندفع شي ًئا مقابل أمننا ،جميع االسلحة 
من الواليات المتحدة 
االمريكية قد دفعنا من أجلها

الواليات المتحدة عملت ضد أجندتنا ،إال أننا كنا
قادرين عىل حماية مصالحنا ،وقد كانت النتيجة
النهائية هي أننا نجحنا

عىل مدى تاريخ السعودية لم نقرر قط ما إذا كان سعر النفط
صحيحا أم ال ،سعر النفط يعتمد عىل العرض والطلب وبنا ًء
ً
عليهما يتحدد سعره.

المملكة تعمل بشكل دؤوب من خالل رؤية ،٢٠٣٠
لالنتقال من اقتصاد يعتمد عىل الموارد النفطية إىل
اقتصاد متنوع

خطة الحكومة لطرح رسكة ارامكو لالكتتاب العام التزال كما خطط
لها ،وسينفذ االكتتاب العام  ºىڡ التوقيت الذي تختاره
الطاقة االنتاجية الفائضة لدى الدول المنتجة تعد صمام 
االمان
الرئيس الستقرار السوق الذي يجنبها الهزات الضارة

رؤية  ٢٠٣٠هي 
اسرىاتيجية واقعية استطاعت
المملكة أن تضعها  ºىڡ مسارها الصحيح ،والحكومة
º
ملرىمة باتباع نهج التطبيق والتصحيح

º
º
السعوديںى ضمن أولويات رؤية ٢٠٣٠
للمواطنںى
توفرى فرص عمل


االمن القومي للمملكة خط أحمر والنتهاون فيه
مطلقا ،وتوفرى 
º
للمواطنںى مسؤولية
االمن واالستقرار

تضطلع بها الحكومة


º
والرى  º
اهںى
الذين تم إيقافهم ىڡ قضايا أمنية مؤخراً ثبت باالدلة Ä

وباعرىافاتهم أن ذلك جرى بسبب تواصلهم مع جهات استخباراتية
خارجية وترسيب معلومات حساسة لهم

لن نتخلىى عن مجلس التعاون الخليجي ،والمملكة
التتخىل عن حلفائها

 
العالقة
الىى تجمع السعودية بشقيقتها الكويت ستسهم  ºىڡ
المتمرىة 
حل ملف االنتاج النفطي  ºىڡ المنطقة المحايدة

تقنية 23

صحيفة
العدد  27 | 80محرم  07 | 1440أكتوبر 2018
جامعة
القصيم www.qu.edu.sa | @qunewspaper

2019 Y9
 כ
ﻫﻮاوي

א  inch 65
 Full HD+

حسن أحمد العواجي

نادي التريليون

א  .Full HD+  inch 65
א  710 Kirinאכ א .6GB Ram
א  Oreo 81 Android
כאא «¢ £ 16 ¤¥¦ § ¨ ©ªא LED
א« 2 ¯° ±אכ.¥
כאא אא ¨ § ¦ 12 ¤¥א כ¥
א« 2 ¯° ±אכ.¥
 ¥ ¦¶ ¤¥א¤µא ³ 03א.
»א ¨ £ mAh 4000 ¹°º ·¹א א.£·¥
»א¯ ½¨· «א.microSD §¹
 ·.SIM À¤
 Çכא¥ ac 80211 4G VoLTE, Wi-Fi Dual Æ
 24GHzא .GPS ,5 Éª ,5GHz

אא

Omni

كليك

تطبيق لتسجيل الشاشة
والبث المباشر

الرتيليون أو ألف مليار أو مليون املليون ..ســمه ما شئت ،هو رقم
يتكون من  ١٢صفرا قليالً ما تراه أو تســمع عنه ،فهذا الرقم صعب
املنال ولكن ليس عــى الجميع ،فقد حققته أخــرا ً رشكة أمازون
للتجارة اإللكرتونية ،حيث بلغت قيمتها السوقية اآلن تريليون دوالر
لتنضم رســميا ً لنادي الرتيليون إىل جانب العضو الوحيد رشكة آبل
العاملية.
املفارقة التي اســتوقفت املهتمني بعالم االقتصاد واألعمال هي أن
رشكة آبل العاملية احتاجت إىل  ٣٨عاما ً للوصول إىل حاجز الرتيليون،
بينما أمازون تمكنت يف  ٢١عاما ً فقط ،من فتح الباب عىل مرصاعيه
والدخول بكل ثقة بفضل سياســة إعادة تقييم املنتجات والحرص
عىل تنوعها وتحسينها لتستحق وبكل جدارة أن تكون العضو الثاني
يف نادي الرتيليون بعد شهر واحد فقط من دخول رشكة آبل.
خرباء االقتصاد فرسوا هذه القفزة الرسيعة ألمازون ،نتيجة ارتفاع
سعر الســهم ليصل لـ  ٪٥٥٠بنهاية عام  ،٢٠١٤حيث بلغت قيمه
الرشكة الســوقية آنذاك  ٨٠٠مليــار دوالر ،وخالل الفرتة من عام
 ٢٠١٤حتى اآلن ،واصل الســهم صعوده ليحتل املرتبة الخامســة
ضمن األسهم األفضل أدا ًء يف مؤرش .S&P 500
ولســنا هنا يف معرض تحليل الوضــع االقتصادي لرشكة أمازون،
ولكن تجربة هذه الرشكة الرائدة تســتحق أن تكون محل دراســة
لرشكات أخرى ،تحلم بأن تحقق مستقبالً ما حققته أمازون يف فرتة
وجيزة ،فبالعمل الدؤوب ودراسة وضع السوق وحاجة املستهلكني،
مع وضع خيارات كثرية ومتعددة ،ضمنــت أمازون املركز الثاني
بجدارة واستحقت أن نرفع لها القبعة احرتاماً ،فهذه الخطى الثابتة
نحو هدف واضح ومحدد ،هو ما جعل رئيس الرشكة جيف بزوس
يصبح أغنى رجل يف العالم ،ففي العــام املايض فقط حقق بزوس
أرباحا بقيمة  ١٩مليار دوالر أي بحســبة بسيطة مليوني دوالر يف
الساعة.
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa

حرصيا ً عىل منصــة أندرويد تطبيق جديد بميزات متعددة لتســجيل
الشاشة بجودة عالية جدا ً والبث املبارش مع أدوات مساعدة لقص الشاشة
وتحرير الفيديو وتسجيل الصوت الخارجي فضال عن صنع صور .GIF

كما يوفر التطبيق خيار البث املبارش ليوتيوب وفيسبوك إضافة إلمكانية
الحصول عىل صورة ثابتة من الشاشــة  Screen Shotوالتعديل عليها
أو إضافة مقاطع املوسيقى والفيديو وإضافة الرتجمة لغاية  20لغة.
تطبيق  Omniمتاح مجانا ً عرب متجرGoogle Play

اﻷﺟﻨﺪة

اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 2018
1211
أﮐﺘﻮﺑﺮ
19
- 18
أﮐﺘﻮﺑﺮ
25
- 22
أﮐﺘﻮﺑﺮ
28
- 26
أﮐﺘﻮﺑﺮ

ﻣﺆﺗﻤﺮ أوﮐﯿﻠﻮس ﮐﻮﻧﮑﺖ
ﺳﺎن ﺧﻮﺳﯿﻪ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺷﺮﮐﺔ ﻓﯿﺲ ﺑﻮك

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ ﻟﻠﻤﻄﻮرﯾﻦ
ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺷﺮﮐﺔ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ اﻟﮑﻮرﯾﺔ

ﻣﺆﺗﻤﺮ أوراﮐﻞ
ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺷﺮﮐﺔ أوراﮐﻞ

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﻮﯾﺘﺸﮑﻮن
ﮐﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻮﯾﺘﺶ Twitch

 24األخيرة

صحيفة
العدد  27 | 80محرم  07 | 1440أكتوبر 2018
جامعة
 www.qu.edu.sa | @qunewspaperالقصيم

كاريكاتير
من اآلخر
فهد بن نومه

لن ندفع شيئا مقابل أمننا

 600سيارة تخدم منسوبي الجامعة

إدارة الحركة والنقل تسير « »1217رحلة يوميا لنقل
« »7980طالبة
تعد إدارة الحركة والنقل من
أهم أذرع جامعة القصيم لتيسري
الحركــة التعليميــة وخدمتها،
حيث يبلغ عدد السيارات التابعة
لــإدارة يف الحــرم الجامعي
( )491سيارة ،وعدد السيارات
التابعة لها يف املحافظات (،)110
كما تقــوم اإلدارة بالعديد من
الخدمــات ملنســوبي الجامعة
تتمثــل يف نقل الطالبات من وإىل
كلياتهم ،حيث يتم نقل الطالبات
داخل وخــارج مدينــة بريدة

واملحافظــات املجــاورة ذهابا
وإيابا.
ويبلغ عــدد الحافالت التي
تنقــل الطالبــات  120حافلة
بســعة  50راكب ،باإلضافة إىل
 66حافلــة بســعة  30راكب،
تنقــل ( )7980مــن الطالبات
املســتفيدات من داخل وخارج
املنطقــة ،حيث تســر اإلدارة
حــوايل ( )8338رحلــة يومية
داخــل وخارج املنطقــة ذهابا
وإيابــا ،وتصل املســافة التي

تقطعها هذه الرحــات يوميا َ
حــوايل ( ،)1217وتقدم إدارة
الحركة والنقل خدمات لوجستية
لإلدارات والعمــادات والكليات
من تقديم سيارات أو من خالل
نقل ضيــوف أو مشــاركة يف
املؤتمرات وجميع املناسبات ،إذ
إنها عىل استعداد دائم لخدمتهم.
وتوفــر إدارة الحركــة
صيانة كاملة للسيارات واملعدات
ويشمل :قسم امليكانيكا ،وقسم
الكهربــاء ،وقســم األذرعــة

وامليزان ،وقسم املخرطة ،وقسم
البنرش وغيار الزيوت ،وقســم
الغســيل ،حيــث إن معدل عدد
الســيارات التي يتــم صيانتها
بشكل مســتمر بحسب الحاجة
ما يقارب ( )15ســيارة يوميا،
كما أن عدد الســيارات التي يتم
تغيري زيوتها يوميــا ً ما يقارب
( )6ســيارات ،ويتم غسل ()5
ســيارات يوميــا ،فيما تخضع
ســيارات الجامعة إىل الصيانة
الدورية كل  4أشهر.

" لن ندفع شــيئا مقابل أمننا" ،مقولة عكست مكانة السعودية
وموقفها الواضح يف إدارة عالقاتهــا الخارجية ،فضمان (أمن
السعودية) والحفاظ عليه ،ليس منحة من أحد ،لندفع له مقابل
ذلك حتى لو كانت أكرب دولة يف العالم ،هذا األمن بعد فضل من
الله ومَ نِّه ،هو يف أيدي أبنائهــا املخلصني يف كل بقعة من بقاع
أرضها الطاهرة ،فجنودها املرابطون عىل حدودها ،مستعدون
للتضحية بأرواحهم يف ســبيل الدفاع عن أمن واســتقرار بالد
الحرمني الرشيفني.
هذه املقولة وغريها كانت محور اهتمام وسائل اإلعالم العاملية
املقروءة واملسموعة واملرئية مســاء يوم الجمعة املايض ،عقب
نرش وكالــة "بلومبريغ" الدولية لألنبــاء حوا َرها مع صاحب
الســمو امللكي األمري محمد بن سلمان ويل العهد ،والذي أوضح
فيه سموه للعالم أجمع تاريخ اململكة و ثوابتها ومبادئها ،وأنها
كانت ومازالت قادرة عىل الحفاظ عىل أمنها وأمن املنطقة.
كما أكد ســموه عىل أن السعودية تشرتي األسلحة من الواليات
املتحدة وال تأخذها باملجان ،وأنها ربمــا تحتاج إىل ما يقارب
ألفي عــام لكي تواجه بعــض املخاطر ،كدليــل عىل ثقته يف
سياســات اململكة الدفاعيــة واالقتصادية ،وعىل اســتقاللية
القــرار الســعودي الذي ينبع مــن الحفاظ عــى مصالحها
ومصالح محيطها العربي واإلسالمي ،يف ظل دورها الكبري عىل
الصعيدين اإلقليمي والدويل.
حمل حوار ســمو ويل العهد رســائل عديدة حــول الخطط
االقتصادية املســتقبلية الطموحة ،التي تهــدف للدفع باتجاه
إقامــة مرشوعات كربى كمرشوع "نيــوم" ،وجذب املزيد من
االســتثمارات الخارجية ،والقضاء عىل البطالة ،ورفع مستوى
معيشــة املواطنني لضمــان تحقيق الرخــاء واالزدهار ،مع
الحفاظ عىل عالقات خارجية متوازنة ومتكافئة مع كافة الدول
الشقيقة والصديقة.
رئيس التحرير
| bin_nomah
| bin_nomah@qu.edu.sa

صحيفة جامعة القصيم
• صحيفة أسبوعية
• أول صحيفة جامعية تصدر باللغة العربية واإلنجليزية
• توزع في جميع مناطق المملكة
• توزع خارج المملكة
• تصدر إلكترونيا
www.qu.edu.sa

جانب من حركة السيارات بالمدينة الجامعية

