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منسوبو الجامعة وطالبها يؤكدون على الوالء ..
ويبعثون رسالة تحذير ألعداء الوطن
فداه ...
روحي وما ملكت يداي
ُ
سواه
وطني الحبيب وهل أحب
ُ
كلمات تغنــى بها طالل
مــداح ،وصدحــت يف جنبات
جامعة القصيــم ،لتؤكد الوالء
بصوت منســوبيها وطالبها،
وذلــك استشــعارا منهــم
لدورهم كأبنــاء للوطن ،وردا ً
عىل االتهامــات الباطلة التي
تتعرض لها اململكة ،من خالل
مقطع فيديو من إصدار اإلدارة
العامــة لإلعــام واالتصال،
ملنسوبيها وطالبها.
وأكــد منســوبو الجامعة
ويف مقدمتهم معايل األســتاذ
الدكتور عبــد الرحمن الداود،
خالل مقطــع الفيديو الذي تم
نرشه عىل حســابات الجامعة
الرســمية عىل مواقع التواصل
االجتماعــي ،أن اململكــة
العربية الســعودية هي وطن
العز والشــموخ بقيادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو
ويل عهده األمــن األمري محمد
بن ســلمان – حفظهما الله –
وهذا الشــعب الويف ،أن كل ما
ينال هذا الوطــن من حمالت
دعائيــة مغرضــة ال تزيدنا
إال قوة وتماســكا مع قيادتنا
الرشيدة ،حيث سيظل الشعب
ً
ً
مرصوصا
صفــا
مع القيادة

ضد أي اعتداء وستظل اململكة
محروسة  -بإذن الله.-
وأوضــح املشــاركون يف
مقطع الفيديو أن الســعودية
ســتبقى مملكة العزم والحزم
ً
شامخة أبية ،وخاصة
واإلرادة،
يف هذه املرحلــة لنثبت لجميع
األعــداء أننا والقيــادة صفا ً
واحــداً ،وأننا نثــق بقيادتنا،
ونؤمــن بقراراتهــا ،وآرائها،
وندافع جميعا ً عــن ثراء هذا
الوطــن العظيم ،ألن الوطن له
حقوق علينــا ويف مقدمتها أن
ندافع عنه وننافــح من أجله،
ونرد عىل أعدائــه ألنه الوطن
الذي نعيش فوق ترابه ،وننعم
بخرياته ،مؤكديــن أن اململكة
حكومة وشعبا ً ثابتة عزيزة.
وعرب الطالب عــن حبهم
للوطــن ،مؤكدين أنــ ُه مهما
حاول املغرضون سيظل الوطن
أبيا ً شــامخاً ،بحكمــة قادته
ووالء مواطنيــه ،داعني الله أن
يحفظ والة أمرنا بقيادة خادم
الحرمني الرشيفني وســمو ويل
عهده األمني ،وأن يديم للوطن
أمنــه واســتقراره ،وينرص
جنودنــا البواســل ويرحــم
شهداءنا ويشفي مصابنا ،إنه
ويل ذلك والقادر عليه.
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البيئة واملياه والزراعة باملنطقة،
حيث أطلق الحملة صاحب السمو
امللكي األمــر الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبد العزيز
أمــر منطقة القصيــم ،بمكتبه
بمقر اإلمــارة ،بحضور صاحب
السمو امللكي األمري فهد بن تركي
بن فيصــل بن تركــي بن عبد
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الجامعية وعدد مــن الكليات يف
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كبرية داخــل وخــارج الحرم
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بصفة عامة ،وهذه املنطقة بصفة
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منطقة القصيم والسياحة البيئية،
متمنيــا ً أن تكون هــذه الحملة
إضافة بيئية للمنطقة.
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ضمن سلسلة ندوات تقيمها الكلية

ندوة حول «السرقة العلمية» بكلية العلوم الطبية
أقامت كليــة العلوم الطبية
التطبيقيــة ممثلــة بوحــدة
التدريب وبالتعــاون مع النادي
الطالبي بالكلية نــدوة بعنوان
"الرسقــة
""Plagiarism
العلمية" ،ألقاهــا الدكتور أيمن
موىس من منسوبي قسم العلوم
الصحية األساسية بالكلية ،وهي
تمثــل واحدة من سلســلة من
الندوات التي تهــدف إىل تغذية
الطالب بمهارات البحث العلمي.
وبدأت الكلية هذه السلسلة
يف نــدوة ســابقة عــن التعلم
اإللكرتونــي ،كما أنهــا ترتب
لنــدوات الحقــة لتحقيق أحد
أهــداف الكلية بغــرس مبادئ
حمايــة الحقــوق الفكرية لدى
جميع طالبها ملــا لها من أهمية
بالغة يف األمانة العلمية ،وامتدادا
ملا يقــوم به طــاب الكلية من
كتابة التقارير العلمية واملشاركة
باألبحــاث ،وتقديــم العروض
للخروج بجيل يحمل أعىل معايري
األمانة العلمية.
وقد بدأ املحارض محارضته

املوجهــة للطــاب والطالبات
بتعريف الرسقــة العلمية بأنها
واحدة من أكثر االنتهاكات التي
يقع فيها عديد الطلبة والباحثني،
ثم قسم الرسقة العلمية لقسمني؛
رسقــة مقصــودة وأخرى غري
مقصودة ،واألخــرة هي التي

تكثــر يف األوســاط العلميــة،
خصوصــا ً بني الطلبــة ويعود
ذلــك لقلة املعرفــة باملنهجيات
الصحيحة للبحــث العلمي من
توثيق واقتباس وإعادة صياغة
وغريها من املنهجيات مع رضب
أمثلة عىل ذلك.

ثم استعرض الدكتور أيمن
األســاليب القانونيــة والعلمية
واألخالقية ملواجهة السقوط يف
قضية الرسقــة العلمية للخروج
ببحــث أكاديمي علمــي جيد
والتقليل من حــاالت الرسقات
العلمية يف املجتمع االكاديمي.

من الندوة

أكثر من  100مستفيدا من «عيادات البصريات» بالجامعة
خالل األسبوع الماضي
اســتقبلت عيادات البرصيات
الجامعية يف قسم البرصيات بكلية
العلــوم الطبيــة التطبيقية هذا
األســبوع من  13أكتوبر إىل 18
أكتوبــر أكثر مــن  100حالة من
منســوبي الجامعة وذويهم ومن
مراجعني من خارج الجامعة ،وذلك
إحياء لليوم العاملي للبرص.
وأوضح الدكتــور محمد بن
عيل السهيل عميد الكلية ،أن الكلية
بجميع أقسامها تسعى دائما لتقديم
خدمات صحية وتثقيفية للمجتمع،
وكذلك املشــاركة يف األيام العاملية
لتخصصاتها تحــت إطار الخدمة
املجتمعية التي تقوم بها الجامعة،
مشريًا إىل أن قســم البرصيات قد
أقــام بالتعاون مــع وحدة خدمة
املجتمع بكليــة العلــوم الطبية
التطبيقية يوما توعويا شــامال يف
مبنى العثيم مول بمحافظة عنيزة
يوم الخميس املايض ،وذلك ضمن
الفعاليــات املقامة إلحيــاء اليوم
العاملي للبرص.
كما ســيقيم النادي الطالبي
بالكلية فعالية توعوية وفحوصات
أوليــة بالبهو الرئيــس للجامعة،
وذلك يوم الثالثاء القادم  24أكتوبر
والدعوة عامــة للجميع للحضور،
مقدمــا ً خالص الشــكر والتقدير
إىل معايل مدير الجامعة األســتاذ
الدكتــور عبد الرحمــن بن حمد
الداود عىل دعمه وتوجيهه إلنجاح

أنشطة وفعاليات الكلية املختلفة.
وتجدر اإلشارة إىل أن عيادات
البرصيــات بالكلية تقــوم دائما
بــأدوار توعوية وتقــدم خدمات
صحية مهمة عن رعاية صحة العني
عىل مدار العــام الجامعي ومنها:
عمل برامج ودراســات مســحية
للفحوصــات األوليــة يف مدارس
املنطقة االبتدائية (استفادت منها

أكثر مــن  30مدرســة منذ بدء
الربنامج) ،باإلضافة إىل املشــاركة
يف حمــات الجامعــة التوعوية
والتثقيفية تحت إطار املســؤولية
املجتمعية.
كما تقوم العيادات باستقبال
املراجعني من منســوبي الجامعة
وغريهم يومي الثالثاء واألربعاء من
كل أسبوع طوال العام الجامعي،

وتشــمل مجموعة مــن العيادات
التخصصيــة عىل ســبيل املثال ال
الحرص (عيادات كشــف األخطاء
البرصيــة ،العدســات الالصقة،
أمراض العيــون ،أعصاب العني
والســاحة البرصية ،الجلوكوما)،
والتي باإلمكان حجــز موعد فيها
عن طريق االتصال عىل تحويلة رقم
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طالب بالكلية يجرى الفحوصات ألحد الزوار

كلية العلوم الصحية بالرس
تشارك في فعاليات اليوم
العالمي للغذاء
واصلــت كليــة العلــوم
الصحيــة التطبيقيــة بالرس
تنفيذ برامجهــا الصحية لعدد
من الجهات واملدارس الحكومية
ضمــن برامجهــا املجتمعية،
حيث شــاركت الكلية ممثلة يف
وحدة خدمة املجتمــع بالكلية
يف فعاليات اليوم العاملي للغذاء
"غــذاؤك يحمــي حياتــك"،
مــن خــال تقديــم فعاليات
واستكتشــات مرسحية موجهة
للطفل وذلــك يف قالب ترفيهي
وصحي ،كما شــملت املشاركة
معرض تغذوي ملجسمات غذائية
وطباعة ملطويات وتوزيع نرشات
توعوية وتثقيفيــة عن مفهوم
الغذاء الصحي السليم.
من جهته أكــد عميد الكلية
الدكتــور جمال الســمري عىل
أهمية مشــاركة وحــدة خدمة
املجتمــع مــن خالل أقســام
الكلية الصحية يف األيام العاملية

الصحية ويف تثقيــف املجتمع
صحيا من خالل املشاركة يف هذه
األيام الصحية مثمنا دور وحدة
خدمة املجتمــع داخل وخارج
الكليــة يف تثقيف مجتمعها ويف
مبادراتها القيمة ،والتي ساهمت
يف الدور املجتمعي للكلية داعيا ً
لالستفادة من الربنامج الصحية
املجانيــة التــي يقدمها طالب
أقســام الكلية من خالل وحدة
خدمة املجتمع بالكلية.
وأضاف "الســمري" عن
دور الكلية يف خدمــة املجتمع
من خــال أقســامها الصحية
يف مجــال األســنان ويف مجال
التغذية الصحية السليمة حيث
أعدت الكلية برامجها املجتمعية
لهذا العام ،والتي اشــتملت عىل
زيارات ميدانية لجهات ومدارس
حكومية بغرض تثقيف املجتمع
صحيــا ً والقيام بــدور الكلية
املجتمعي لخدمة املجتمع.

عمادة خدمة المجتمع تنظم
دورة «القصص القرآني»
بالتعاون مع تحفيظ عنيزة
نظمت عمادة خدمة املجتمع
بجامعــة القصيــم ،بالتعاون
مع جمعيــة تحفيــظ القرآن
بمحافظــة عنيزة دورة بعنوان
"القصص القرآنــي" ،قدمتها
الدكتورة أمل بنت أحمد الربيش
األستاذ املســاعد بقسم القرآن
وعلومــه ،وذلك يــوم األحد
املوافق 1440/2/5هـ ،بقاعة
مضاوي الخويطر بمعهد منرية
حســن العبدالله النعيم ،والتي
استهدفت املهتمات بعلوم القرآن
وشهدت حضور 199مستفيدة.
وشملت الدورة عدة محاور
رئيســية منها :القصة يف اللغة،
وأهــداف القصــص القرآني
وخصائصهــا ،وأنواعهــا من
ناحية األحداث والشــخصيات
ومــن البنــاء املوضوعــي،
والروايات اإلرسائيلية واملوقف

منها ،والهدايــات يف القصص
القرآني وكذلــك أرسار التكرار
يف القصص ،وهدفــت الدورة
إىل تبيان أن األسلوب القصيص
من أنجــح األســاليب للهداية
والتقويــم ،كما أنه طريقة مثىل
لتعليم املسلمني فضائل األخالق
عن طريق القدوة العملية املماثلة
يف القصص القرآني.
كما كان للقصص القرآني
هدف آخر وهــو إثبات الوحي،
ألن قصــص القدمــاء تعد من
الغيب الذي ال يعلمــه إال الله،
ويقــرر القرآن ذلــك يف عدة
مواضع من القصص القرآني،
ومن أهــداف القصص القرآني
أيضا اإلقناع العقــي والتأثري
الوجداني لتمكني حقائق اإليمان
والتوحيد والبعث يف قلب وعقل
املتلقي.

صورة جماعية عقب توقيع االتفاقيات
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بمناسبة فوزه بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

مدير الجامعة يستقبل الطالب «إبراهيم السعوي» ويكرمه ويبارك له هذا اإلنجاز
كرم معايل األســتاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الداود مدير
جامعة القصيم طالب املســتوى
الثامن بكلية الرشيعة والدراسات
اإلســامية بالجامعة إبراهيم بن
عبــد الله الســعوي ،وذلك عقب
تحقيقه املركز األول يف مســابقة
امللك عبد العزيــز الدولية لحفظ
القرآن الكريم وتالوته وتفسريه
يف دورتها الـ 40باملدينة املنورة،
مثمنــا ومباركا له هــذا اإلنجاز
الكبري لحفظ القرآن الكريم والفوز
بهذه املسابقة العاملية.
وحقق "الســعوي" املركز
األول يف الفرع األول من الجائزة،
وحاز عىل مبلغ الجائزة الذي يقدر
بـ  250ألف ريال ،وقام بتكريمه
صاحب السمو امللكي األمري فيصل
بن ســلمان بن عبــد العزيز أمري
منطقة املدينة املنــورة يف رحاب
املســجد النبوي الرشيف ،نيابة

عن خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود -
حفظه الله –
ومــن جهتــه عــر عميد
عمادة شــؤون الطالب الدكتور
عــي العقالء عن ســعادته بفوز
الطالــب إبراهيــم بــن عبدالله
السعوي الطالب يف كلية الرشيعة
والدراسات اإلســامية بالجامعة
بالجائزة الدوليــة ،ما يعد إنجازا
للمملكة العربية السعودية عامة،
ولجامعة القصيم التي ينتسب لها
الطالب خاصة ،مشــرا إىل أن هذا
اإلنجاز يعكس جهود قادة بالدنا
وفقهم الله لــكل خري يف االهتمام
بكتاب الله سبحانه وتعاىل تعليما
له وعمال به.
وأشار "العقالء" إىل أن هذه
البــاد املباركة تويل تعليم القرآن
الكريم أهمية كربى منذ أسســها
املغفور له امللــك عبدالعزيز الذي

جعل القرآن الكريم دستورا لها،
وح ّكم كتاب الله وســنة رسوله
صىل الله عليه وآله وسلم ،وها نحن
اليوم نشاهد أبناء بالدنا يتقدمون
أشــقاءهم من الدول الشــقيقة
والصديقة يف مسابقة حفظ القرآن
الكريم ،ويحققون هذه اإلنجازات
عن جدارة واستحقاق.
وقــدم "العقــاء" بهــذه
املناســبة التهنئة للطالب إبراهيم
السعوي ولوالديه عىل هذا اإلنجاز
والتميز ،ســائال الله العيل القدير
أن يحفظه بالقــران الكريم وأن
ينفع به بالدنا وبالد املسلمني ،كما
تقدم "العقالء" بالشكر والتقدير
ملعايل مديــر الجامعة عىل حرصه
عىل اســتقبال الطالب وتكريمه
وتشجيعه لطلبة الجامعة عموما
وخصوصــا الذيــن يحققــون
اإلنجازات املتنوعــة عىل مختلف
املستويات.

الداود خالل تكريم الطالب

 04أخبار الجامعة

صحيفة
العدد  12 | 82صفر  21 | 1440أكتوبر 2018
جامعة
 www.qu.edu.sa | @qunewspaperالقصيم

بحضور أكثر من  60منسق ومنسقة

إدارة اإلعالم واالتصال بالجامعة تنظم «البرنامج التنسيقي اإلعالمي الثاني»
نظمــت اإلدارة العامــة
واالتصــال
لإلعــام
بالجامعة يــوم األحد املوافق
1440/2/5هـــ ،برنامــج
التنســيق اإلعالمــي الثاني،
بحضور  60منســقا ومنسقة
من كافــة كليــات وعمادات
الجامعة ،وذلــك بهدف تعزيز
التواصل اإلعالمي بني اإلدارة
والجهــات األخــرى ،وإثراء
الحضــور بأساســيات كتابة
املحتوى اإلعالمي.
وشــهد الربنامج مناقشة
أساســيات الكتابة الصحفية،
وأبرز األخطاء الشــائعة التي

يقع فيهــا البعــض ،وطرق
معالجتها ،باإلضافة إىل تعريف
الخرب الصحفــي ،ومصادره،
وأنــواع األخبــار ،وعنارص
جمعها ،وأسس تحرير الخرب،
وكذلك تحليل عنــارص الخرب
عن طريق اإلجابة عىل األسئلة
الستة ،وطريقة صياغة الخرب،
وأنواع املقدمــات الصحفية،
بالهــرم املقلــوب واملعتدل،
واملتــدرج ،وكتابــة العناوين
الصحفية ،ووظائف العناوين
الصحفية وأنواعها.
وتمت مناقشة الئحة النرش
بمواقع التواصــل االجتماعي،

التنظيميــة
والضوابــط
ملواقــع التواصــل االجتماعي
التابعة للجامعــة ،وهي قائمة
باملحظورات والتعليمات التي
تنظم عملية النرش اإللكرتوني،
باإلضافــة إىل إيجاد سياســة
نرش موحدة بما يخدم سياسة
الجامعــة وتوجهها اإلعالمي،
مؤكدًا َّ
أن استشــعار الجميع
ملبدأ املســؤولية الكاملة يجعل
العمل يســر بوترية متناسقة
ويحظى باملخرجات اإليجابية
بعد تضافر الجهود والتنسيق
املتكامل ،الذي يعكس الصورة
الفعلية للجامعة.

صور من البرنامج

ً
بأكثر من  9ورش عمل و 15محاضرة و20
متحدثا

كلية الصيدلة تعتزم إقامة «ندوة االمتياز الثانية» بمقر العيادات الجامعية
تعتــزم كليــة الصيدلــة
بالجامعة إقامة نــدوة االمتياز
الثانيــة ،وذلــك يف الفرتة من
 ٢٦-٢٤أكتوبــر 2018م باملقر
الرئيــس يف العيادات الجامعية،
والتي تستهدف طالب وطالبات
االمتياز وكذلك حديثي التخرج
يف كليــات الصيدلــة باململكة،
حيث ســيقام خالل الندوة أكثر
من  ٩ورش عمل وأكثر من ١٥
محارضة بســاعات معتمدة من
الهيئة الســعودية للتخصصات
الصحية.
وتشــمل الندوة عددا من
املوضوعــات وهــي؛ تخطيط
وإدارة سنة االمتياز ،واملهارات
املطلوبــة أثنــاء التدريــب،
وأساســيات مهنيــة يف مهنة
الصيدلة ،واستخراج معلومات
املرىض والتعامل معها ،وامتحان
مزاولة مهنة الصيدلة ،باإلضافة
إىل برامــج اإلقامــة والزمالة

الرسيرية داخل وخارج اململكة،
واإلعــداد لكتابة ســرة ذاتية
ناجحة ،وكذلك اإلعداد الجتياز
املقابلة الوظيفية ،واملســتقبل
الوظيفي والخيــارات املتاحة
للصيادلة يف القطاعني الحكومي
والخــاص ،ومهــارات إجراء
وإدارة البحــث العلمي ،وتقديم
االستشارات الدوائية للمرىض.
كما ســيتخلل الندوة عدد
من املحــارضات وورش العمل
التخصصيــة األخــرى ،حيث
ســيغطي هــذه املواضيع أكثر
من  ٢٠متحدثــا ومتحدثة من
كلية الصيدلة بالجامعة ،ومدينة
امللك عبدالعزيز الطبية بالحرس
الوطني ،وكلية الصيدلة جامعة
امللك ســعود ،ومستشفى امللك
خالــد الجامعــي بالريــاض،
ومستشــفى امللــك فيصــل
التخصيص ومركــز األبحاث،
وكليــة الصيدلــة جامعة امللك

سعود للعلوم الصحية بالحرس
الوطني ،ومستشــفى امللك فهد
التخصــي بربيــدة ،ومدينة
امللك فهــد الطبيــة بالرياض،
والهيئة العامــة للغذاء والدواء،
ولجنة رشكات األدوية بالغرفة
التجارية بمنطقة الرياض.
من جهته أوضــح الدكتور
عبداملجيد القسومي وكيل الكلية
للشــؤون التعليميــة ورئيس
لجنــة التدريــب امليداني ،أن
ندوة هذه الســنة تتميز بإقامة
مســابقة املهارات اإلكلينيكية،
واالستشــارات الدوائية لطالب
وطالبات الصيدلة بجوائز قيمة،
وتهدف هذه املســابقة إىل حث
الطــاب والطالبات عىل تطوير
مهاراتهم اإلكلينيكية ،كما تهدف
أيضــا ً إىل تعزيــز مفهوم دور
الصيديل لدى الطالب والطالبات
كجزء أسايس من الفريق الطبي،
مشريًا إىل أن الكلية سوف تتيح

هذه الســنة الفرصــة لجميع
طالب وطالبات كليات الصيدلة
باململكة بالتســجيل واالستفادة
من فعاليات الندوة.
يذكــر أن الكلية قد أقامت

دورة االمتيــاز األوىل العــام
املايض وحققت نجاحــا ً كبريا
وأهدافا ً عديدة ،حيث اســتفاد
الطالب والطالبات من فعالياتها
املختلفة ،كمــا أن الكلية تعتزم

إقامة هذه الندوة بشكل سنوي،
مع الســعي الدائــم لتطويرها
وتقديمها بشكل مختلف يف كل
عام بما يضمــن تحقيق الفائدة
املرجوة منها.

جانب من ندوة العام المنصرم
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قسم الشريعة بعلوم وآداب عنيزة يقيم معرضا
لـ«يوم المعلم»
أقام قســم الرشيعة بكلية
العلــوم واآلداب بمحافظــة
عنيزة ،بالتعــاون مع وحدة
خدمة املجتمع يــوم الخميس
املوافــق 1440/2/2هـــ،
معرضــا ليوم املعلــم حمل
عنوان "تَحيا وتَ ِ
حم ُل للوجو ِد
دس ً
ً
رســالة ُق ِ
ية يســمو بها
األطها ُر" ،وذلــك للتعبري عن
الشــكر والعرفان والتقدير
ملن كان لهم الفضل بعد الله يف
إنارة طريق كل طالب علم.
واحتوى املعرض عىل عدة
أركان ،حيث كان أبرزها إحياء
ذكرى معلمة عنيــزة األوىل
واملربية املخرضمة األســتاذة
نورة الرهيط – رحمها الله –
تكريما لها ولجهودها املبذولة،
فهي التي جمعت بني أســاليب
التعليم القديم والحديث ،وكان
والدها من طلبة الشــيخ عبد
الرحمن الســعدي ،وتعلمت
منه مبادئ القــراءة والكتابة،
وعلوم الدين فكانت تســمى
باملطوعــة رهيطــة ،افتتحت
ُكتَّابــا ً يف منزلها لتعليم فتيات
عنيزة القــراءة والكتابة ،ويف
عام 1961م ،التحقت كمعلمة
منتظمة بالتعليم ،فكانت ضمن
أوائــل املعلمات ،كما شــمل
الركن منشورات عن مسريتها
التعليمية وإنجازاتها وحياتها
وتكريما لهذه املعلمة العظيمة
تم توزيع خواتم االســتغفار
وكتيبــات حصــن املســلم
واملسواك وسقيا املاء.
وشمل املعرض ركنا عن
املعلــم عرب التاريــخ ،تضمن
صــورا لعلماء مــن املايض
والحارض وأهــم إنجازاتهم،

عزيزي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

باإلضافــة إىل التوزيعــات
واملنشورات التعليمية ،وركنا
عن وســائل التعليــم قديما ً
وحديثا ً عــرض االختالف بني
صور التعليــم قديما ً وصور
التعليم حديثاً ،وتم استعراض
بعــض املناهــج القديمــة
ومنشورات تتكلم عن التعليم
قديما ً وحديثــاً ،باإلضافة إىل
ركن عن ســرة الرسول عليه
الصــاة والســام كأفضل
معلم ذُكر فيــه طريقة تعليمه
ألصحابه ،فضال ً عن مطويات
ومنشــورات تتلخــص فيها
طريقــة تعليمه صىل الله عليه
وسلم.

هوس الهاشتاقات

ال شك أن أنماط التواصل االجتماعية الحديثة و َّلدت معطيات إيجابية
وأخرى غري مرغوب فيها تتغلغل داخل شخصية متعاطيها وترتاكم بشكل
ســلبي دون أن يشعر ،وبالتايل تسهم يف بناء شخصية قد يكون الدافع لها
يف البداية التحرر من السلطة االجتماعية أو السياسية أو الدينية ،وقد يكون
الهدف ب َّراقا وجاذبا يوحي بتبادل وجهــات النظر واملطارحات الكالمية
والحريّة يف الرأي.
إن هناك شــخصيات ومنظمات تتشــكل يف رحم الهاشتاقات تغ ِّلف
نواياها الســيئة باملطالبة بمخاطبة العواطف والدعوة إىل تحسني األوضاع
االقتصادية والسياسية وتزعم أال وسيلة إال هنا.
أما عىل الجانب الشــخيص فيجب عليك عزيزي الطالب أن تستشعر
أن بريق الهاشتاق يسهِّ ل عليك املشــاركة ويلمع لك حبًّ الظهور ،وينمي
فيك االستقاللية بالرأي دون اآلخرين؛ فضال عن أنه يجعلك تظهر بصورة
مغايرة للواقع ويجعلك تفضل العالم االفرتايض.
إن ولع الهوس باملشــاركة والتفاعل مع الهاشــتاق يوحي لك برتقب
أصدقائك االفرتاضيني لرأيك ،وبالتايل تشعر باألهمية الوهمية يف عوالم أشبه
ما تكون بالغيبيات .
ومن زاوية أخرى فإنك بالســلوك الهاشتاقي تدخل يف عوالم األغراب
تلك العوالم التــي ال ترتاح معها وأنت تعيش بينها حقيقة يف الجلســات
والسفريات فكيف بك وأنت ال تراها.
إننا نثق بقدرات شــبابنا وطالبنا وطالباتنــا وإخالصهم وانتمائهم
لدينهم ووطنهم وحرصهم عىل اللحمة الوطنية التي تجعلهم يقفون ســدا
منيعا أمام خفافيش الهاشــتاقات ،التي تتخذ من املواقف واألحداث فرصة
لنرش الشــائعات وترويج األخبار الكاذبة التــي تفوح منها رائحة الحقد
والكراهية عىل مجتمعنا وقيادتنا ولحمتنا الوطنية.
إن عقلــك الواعي يحتم عليك عدم االنســياق وراء الدعوات املغرضة
والحمالت املنظمة للنيل من أمن مملكتنا واستقرارها ،فسفينة األمن تعتمد
بالدرجة األوىل عىل وعيك وإدراكك ملا يدور حولك من أولئك الذين يخاطبون
عاطفتك ويذكون لديك اإلغراء بالتجديد أو الحرية أو يهونون عليك العواقب
فإياك أن تستجيب لهم ولهشتاقاتهم املحرضة.

ركنا التعليم في زمن
األجداد ومسيرة تطور
التعليم في المملكة
كما تضمن املعرض ركنا
عن التعليم يف زمــن أجدادنا
عُ ِرض فيه لوحــة عن طريقة
التعليم بوقتهم ومنشــورات
للرشح املفصل ،وركنا آخر عن
مسرية تطور التعليم يف اململكة،
منذ بدايــة التعليــم يف عهد
امللك عبد العزيز يف املســاجد،
ثــم تطــوره إىل أن وصل إىل
الجامعات واملعاهد والكليات،
باإلضافة إىل ركن حول أهمية
التعليم يف حياة اإلنسان احتوى
عىل منشورات تتكلم عن التعليم
ولوحات ومجسمات مصحوبة
بتوزيعــات ومطويات ،وركنا
أخريا بعنوان "قم للمعلم وفِه
التبجيــا" ،احتوى عىل لوحة
شعرية تكريما للمعلم.

عميد عمادة القبول والتسجيل
من المعرض

| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa
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خالل جلسته األسبوعية بحضور نائبه ،أمير القصيم

تميزنا بلحمة وطنية صادقة وبالدنا حققت وحدة تاريخية مثالية
نوه صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم ،باللحمة الوطنية
الصادقــة التي تميــز املجتمع
الســعودي ،معربًا عــن فخره
واعتــزازه بجميع أبنــاء وبنات
الوطن املخلصــن الذين يثبتون
يوما ً بعــد آخر صالبة وطنيتهم
ومعدنهم األصيل كأنهم عىل قلب
رجل واحد ،مؤكدا ً أن رس قوة هذا
الشعب العظيم هو الدين اإلسالمي
واندمــاج املجتمــع متعاونــن
متحابني كأهل بيت واحد بعيدا ً عن
مصطلحات الجاهلية التي تؤدي
إىل الشتات والفرقة.
وأكد سموه خالل كلمته أثناء
الجلسة األســبوعية مع املواطنني
مســاء اإلثنني املــايض ،يف قرص
التوحيد بمدينة بريــدة ،أنه منذ
وحد امللك املؤســس عبدالعزيز ـ
رحمه الله ـ هذه البالد املقدســة
ووحد شملها ولم شتاتها ،امتزج
الشعب السعودي بجميع رشائحه
كأرسة واحــدة متماســكة ،ولم
يكن تصنيفهم إال حبهم ووالؤهم
للوطنيــة الســعودية فقط ،وال
نرىض أن نعود إىل عرص الجاهلية
بسبب ترصفات تصدر من بعض
أفــراد املجتمع ال تخــدم الوالء
والوحدة الوطنية من خالل الدعوة
إىل العصبية القبلية أو املناطقية،
التي تسبب انقســاما ً مقيتا ً بني
أفراد املجتمع الواحد ،وأن مقياس

الوطنية هو الــوالء واإلخالص
لهذه البالد ومقدساتها وقيادتها
الرشــيدة وليس ألي حزبيات أو
مذهبيات أخرى أو جهات معادية.
وأشار سمو األمري فيصل بن
مشعل إىل أهمية التنمية االجتماعية
ودورهــا يف التنميــة الوطنية
الشاملة التي ال تتحقق إال بسواعد
أبناء وبنات الوطن ،لتحقيق جميع
معاني اللحمة الوطنية التي حث
عليها اإلســام ،يف بــاد حققت
وحدة تاريخيــة مثالية ليس لها
مثيل ،مؤكدا ً وقوف اململكة قيادة
ٍ
صــف واحد ضد من
وشــعبا ً يف
تســوّ ل له نفسه املســاس بأمن
هذه البالد وزعزعة اســتقرارها
وصناعة التفرقة ،بفضل من الله
ســبحانه وتعاىل ،ثــم بفضل ما
توليه قيادتنا الحكيمة ـ أيدها الله
ـ لحفظ أمن واســتقرار الوطن،
ووعي الشــعب السعودي النبيل
الذي يقف صفا ً واحدا ً مع قيادته.
حرض اللقاء صاحب الســمو
امللكي األمري فهد بــن تركي بن
فيصل بن تركي بــن عبدالعزيز
نائــب أمري املنطقــة ،وأصحاب
املعايل والفضيلة ،ووكالء اإلمارة،
ومســؤويل القطاعات الحكومية
والخاصة وأهــايل املنطقة ،حيث
تمحــور اللقاء حــول الحديث
عن "اللحمة الوطنيــة والتنمية
االجتماعيــة" ،بمشــاركة عضو
مجلس الشــورى الدكتور فايز
الشــهري ،الذي أكــد أن اللحمة

الوطنية ركيزة من ركائز الوطن
وتقدمه ،مشــرًا إىل أن مشاركة
املواطن يف تطويره واملحافظة عىل
أمنه واستقراره من أهم مقومات
الوحــدة الوطنيــة ،وأن التنمية
االجتماعية تسهم يف تحقق اللحمة
الوطنية بني جميع أطياف املجتمع
الواحد.
وأشــار "الشــهري" إىل أن
التعصب القبــي أو املناطقي من
معوقــات التنميــة االجتماعية
الوطنية ،وله آثاره الســلبية عىل
منجز الوحدة الذي تحقق للمملكة
عىل يد امللك املؤسس عبدالعزيز ـ
رحمه اللــه ـ ،محذرا ً من خطرها
وتفشــيها يف املجتمع ،داعيا ً كل
غيور عىل هذا الوطن للوقوف ضد
هذه العصبية والنعرات ملا يرتتب
عليها من املفاسد الكثرية ،الفتا ً إىل
أن املجتمع الســعودي من أرقى
املجتمعات املتماسكة واملتسامحة،
وأساسه كتاب الله وسنة رسوله
صىل الله عليه وســلم ،مؤكدا ً أن
التصنيفــات الفكرية خطرة عىل
أمن واســتقرار البــاد ،وتمزق
اللحمة والرتابط بني أبناء الوطن،
وســاح فتاك ضد وحدة وأمن
واســتقرار املجتمــع ،وتعد من
أخطر مهددات السلم االجتماعية
يف عرصنــا الحارض ومعول هدم،
من شــأنه أن يقســم الوطن إىل
تيــارات وأيدولوجيات متناحرة
ال هم لها إال التعصــب لرأيها أو
مذهبها.

خالل الجلسة

وأوضــح "الشــهري" أن
وســائل اإلعالم من أهم األدوات
املهمة واملؤثــرة يف تنمية الوحدة
الوطنية وحب الوطن ،واالرتقاء
بمستوى الوعي العام للمواطنني
وزيادة الثقافــة الفكرية لألفراد
واملجتمــع ،وااللتــزام بقيــم
املواطنة الحقــة التي تحافظ عىل
كيان ووحــدة املجتمع وتعريفه
بحقوقه وواجباتــه تجاه الدولة

واملجتمع ،مؤكــدا ً أننا بحاجة إىل
ترســيخ مفاهيم وقيــم التعامل
والتســامح واحــرام اآلخرين
والتعايش الســلمي مــع جميع
األفــراد عىل اختــاف طوائفهم
ومشاربهم ومعتقداتهم وأفكارهم
وتوجهاتهم.
ويف نهاية الجلســة ،شارك
العديــد مــن الحضــور بطرح
مداخالتهم حــول أهمية الوحدة

الوطنيــة والتنميــة االجتماعية
باعتبارهــا مســؤولية الجميع،
وإحدى الركائز األساسية لبناء أي
دولة ،وأبرز الركائز الوطنية وأهم
دعائمهــا ومقوماتها التي تجمع
وتربط بني أبنــاء الوطن الواحد،
وتقوم بشــكل أسايس عىل حبهم
لوطنهم وانتمائهــم له ودفاعهم
عنه ،لتتحقق النهضة واالستقرار
واألمن يف جميع املجاالت.

وزير االتصاالت يتفقد مشاريع «إنترنت النطاق العريض» بالقصيم
تفقد معايل وزير االتصاالت
وتقنية املعلومات املهندس عبدالله
بن عامر الســواحه األحد املايض،
مشــاريع نرش إنرتنــت النطاق
العريض بتقنية األلياف الضوئية
يف منطقة القصيــم ،واطلع عىل
ســر العمل يف تنفيذ املرشوعات
باملنطقة والتي تســر حســبما
ً
نتيجة للمستوى
ُخطط لها ،وذلك
العايل مــن التنســيق والتعاون
الهادف واملثمر بني جميع الجهات
الداعمة واملرشفة واملنفذة.
وتأتي مشاريع نرش النطاق
العريض عرب األليــاف الضوئية
يف املدن ومشــاريع نرش خدمات
النطــاق العريض الالســلكي
باملناطق النائية ،ضمن مبادرات
برنامج التحول الوطني ،2020
ويف إطار خطة الوزارة الســاعية
لتحقيــق رؤية اململكــة ،2030
الهادفــة إىل توفري بنيــة تحتية
رقمية يف كافة أرجاء اململكة.
وأشاد معايل الوزير بجهود
الــوزارة يف منطقــة القصيــم
التي نجحــت يف إيصال خدمات

االتصاالت الالســلكية األساسية
لجميــع القرى والهجــر النائية
باملنطقة ،حيث تــم تغطية أكثر
من  570قرية بها أكثر من 300
ألف مواطــن ومقيــم ،كما تم
من خالل هذه املبــادرات توفري
خدمــات النطــاق العريض يف
املناطق الحرضية بشبكة األلياف
الضوئية ألكثر من  8.800منزل
يف القصيــم ،وتســتهدف هذه
املبادرات خدمــة حوايل  35ألف
مســكن وبالتايل وصول إجمايل
عــدد املنازل املتصلــة باأللياف
الضوئية إىل حوايل  70ألف منزل
باملنطقة بنهاية عام .2020
وأوضح معاليــه أن الوزارة
بدأت مؤخــرا ً يف نــر إنرتنت
النطاق العريض الالســلكي عايل
الرسعة ( )4Gيف املناطق النائية،
حيث ســيتم خدمة أكثر من 44
ألف مســكن يف حوايل  250قرية
وهجرة يف محافظات املنطقة.
وشــملت الزيارة التفقدية
عينة مــن أحياء مشــاريع نرش
األلياف الضوئيــة بمدينة بريدة،

حيث تم زيــارة أحياء الصفراء،
واألخرض ،والرفيعــة ،كما اطلع
معاليــه عــى جهــود برنامج
التعامــات اإللكرتونية ّ
(يس)
يف املنطقة ،والتــي تم تنفيذها يف
اإلمارة واألمانة وجامعة القصيم،
وجاءت ضمــن مبادرات برنامج
التحول الوطني لتمكني الجهات
الحكومية من رقمنة أعمالها من
خالل معايــر ومقاييس موحدة
ضمن إطار حكومة فعّ الة لتقديم
خدمات مبتكرة للمواطنني.
وأكــد معاليــه عىل حرص
الوزارة عىل التعاون مع مختلف
الجهــات ذات العالقــة بقطاع
االتصــاالت وتقنيــة املعلومات
لترسيع الخطى واالرتقاء باألداء،
لرتســيخ مكانة اململكــة عامليا ً
كواحدة من الدول األكثر تقدما ً يف
هذا املجال الحيوي املهم ،باعتباره
الركيزة األساســية لتقدم الدول
ونموها ،مــا يعزز جهود التنمية
الشــاملة التي تشهدها اململكة يف
شتى املجاالت.
يذكــر أن وزارة االتصاالت

وتقنية املعلومــات تبذل جهودا ً
بارزة ،وتعمل عىل قد ٍم وســاق
لنرش شبكات األلياف الضوئية يف
املنازل باملناطق الحرضية باململكة
بهدف الوصــول إىل  2.1مليون

منزل بنهاية عام 2020م ،وذلك
تعزيزا ً لكفاءة االتصاالت وتقنية
املعلومات ،وبناء بنية تحتية قوية
لالتصاالت تدعم مسرية التحول
الرقمي املنشــود وفقا ً لربنامج

التحول الوطني 2020م ،ورؤية
اململكــة 2030م الهادفة إىل بناء
مجتمع رقمــي وحكومة رقمية
واقتصادٍ
ومستقبل
رقمي مزدهر
ٍ
ٍ
أفضل للمملكة.

السواحه خالل تفقد المشاريع
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صيانة شبكات «تصريف السيول» لرفع مستوى
الجاهزية بالقصيم
تكثف أمانة منطقة القصيم
أعمال الصيانة الدورية لخطوط
وشبكة ترصيف السيول بمدينة
بريدة استعدادا الستقبال موسم
الســيول للعام الجاري ،ورفع
مستوى الجاهزية واالستعداد
ألعمال املحطات والشــبكات،
ورفع مســتوى كفاءة الشبكة
وتكثيف أعمال الصيانة الدورية
وتنظيف الشبكة من الرواسب.
وتعمل فــرق أمانة منطقة
القصيم امليدانيــة بتوجيهات
ومتابعــة من أمــن املنطقة
املهنــدس محمد بــن مبارك
املجيل عىل رفع مســتوى أداء
شــبكة ترصيف السيول ،حيث
تم اســتبدال مضخات محطة
العجيبــة والربيشــة ورفع
كفاءتهــا ،وتأمــن مضخات
سيول متنقلة ومضخات غاطسة
ملعالجة املواقــع غري املخدومة
بشــبكة ترصيف ،حيث عملت
األمانة عىل املعالجــة العاجلة

لحي الشــقة بمدينة بريدة عرب
تجهيز عدد ( )20محطة ضخ
مع كافــة تجهيزاتها للمعالجة
املؤقتة للمواقــع غري املخدومة
بشبكة ترصيف سيول ،وشملت
األعمال تنظيــف أكثر من ()5
آالف غرفــة ترصيــف بمدينة
بريدة وتنظيف ما يزيد عىل ()7

آالف مصيدة.
وتشــمل األعمال التنظيف
الشــامل لخطــوط ترصيف
مياه األمطار بطــول يتجاوز
( )20ألف مــر طويل لضمان
خلوها من الرواســب وتهيئتها
لتأدية أعمالها بشــكل صحيح،
واشــتملت الخطة عىل تفريغ

مياه البحريات بكميات تجاوزت
( )100ألف مــر مكعب ،كما
تواصل األمانة أعمــال تنفيذ
شــبكات ترصيف للســيول
بمواقع متعددة بمدينة بريدة،
وذلك للمعالجة النهائية لكافة
املواقع غري املخدومة بشــبكات
ترصيف السيول.

يف إنجاز طبي جديد امتدادا
للنجاحــات التي حققها مركز
األمري فيصل بن مشعل لعالج
العقم يف مستشــفى امللك فهد
التخصيص بربيدة ،قام الفريق
الطبي باملركــز بإنهاء معاناة
ســيدة بعد عقر بدئي ملدة 14
سنة ،وذلك من املرة األوىل وبعد
 7محاوالت ســابقة يف مراكز
متعــددة داخل وخارج اململكة
ولكن لم يكتب لها النجاح.
وقامت الســيدة بالتحويل
للمركز حيث تــم قبول الحالة
بعد تحويلها مــن قبل الهيئة

الطبيــة ،وتبني بعــد إجراء
الفحوصات الالزمة وجود عقر
بدئي بســبب العامل الذكري
وانعدام النطف ،حيث تم وضع
خطة عالجيــة للزوجني معا،
وقام الفريــق الطبي باملركز
بعملية اســتخراج الحيوانات
املنويــة عــن طريق رشــف
الخصيــة  TESEبعدهــا تم
إجراء عمليــة الحقن املجهري
 ICSIوالتــي تمت بنجاح ولله
الحمد ،حيث تم الحمل للسيدة
بعد فضل الله وأنجبت مولودا
ذكر.

إحدى الشركات تنفذ الصيانة

يخدم ثالث مناطق و %92نسبة إشغاله

مركز العقم

«صحة القصيم» تستعرض برامج مركز التأهيل النفسي
مع إدارة مكافحة المخدرات
استعرض مدير عام الشؤون
الصحية بمنطقــة القصيم مطلق
بن دغيم الخمعــي ،يوم اإلثنني
املايض مع مديــر إدارة مكافحة
املخدرات بالقصيــم العميد مهنا
بــن عبدالرحمن املهنــا ،الربامج
والخدمات التــي يقدمها مركز
التأهيل النفيس بالقصيم ،والجهود
التي يقوم بها املركز محققا ً بذلك
الريادة يف عالج اإلدمان عرب أحدث
الربامج العالجية.
ورحب املديــر العام يف بداية

«مركز العقم» بتخصصي بريدة
ينهي معاناة سيدة بعد عقم 14
عام

اللقــاء بمديــر إدارة مكافحــة
املخدرات باملنطقة ،مشــيدا ً بهذه
الزيارة التي تأتي تكامالً وتناغما
لتطويــر العالقة بــن الجهات
الحكومية باملنطقــة انطالقا ً من
توجيهات ســمو أمــر منطقة
القصيم وســمو نائبــه ،لتوطيد
العالقة التكاملية لخدمة املواطنني.
وتطرق اللقاء الذي عقد بمقر
املركز بمستشفى الصحة النفسية،
املناطق التي يخدمها املركز وتصل
إىل ثالث مناطق ،فيما تبلغ سعته

الرسيرية  50رسيرا.
وأشــار مدير عام الشؤون
الصحية باملنطقة أن املركز يسعى
إىل تحقيق الريادة يف عالج اإلدمان
يف أحــدث الربامــج العالجية،
والتميــز يف خدمــة املراجعني،
وامليض قدما يف التحسني املستمر
للخدمــات التوعويــة والوقائية
والعالجية لجميع فئات املجتمع
مع مراعاة رسيــة وخصوصية
املراجعني ،وتهيئة املناخ العالجي
للمــرىض الذيــن يعانــون من

جانب من الزيارة

اضطرابات ناتجــة من تعاطي
املخــدرات ،مؤكدًا أن الشــؤون
الصحيــة تســعى بالتعاون مع
مكافحــة املخــدرات إىل تطوير
أدوات وسبل التوعية والوقاية من
هذه اآلفة الخطرية.
وشــهد اللقاء تقديم عرض
مرئي عن نسبة إشــغال السعة
الرسيرية التي تبلغ  ،٪92وأوضح
العرض املرئي إلحصاءات العام
املــايض 1439هـ ،أن املركز قدم
عــدة برامج توعويــة بلغت 31
برنامجا ً  ،وكان عدد املستفيدين
من برامج املركز العالجية 4585
مســتفيدا ،إضافة إىل استحداث
أقســام للطب املنــزيل والرعاية
الالحقة ،حيث بلغت لتلك الفرتة
 24زيارة ويخــدم مدينة بريدة
ومحافظتي عُ نيزة والرس.
من جانبه ،بــن مدير إدارة
مكافحة املخــدرات باملنطقة أن
ســمو أمري املنطقة حريص عىل
دعم جهود الجهــات الحكومية،
الفتا ً إىل أن وجود مثل هذه املراكز
املتخصصة يفيد املنطقة بشــكل
كبري ونتطلع جميعــا بالتعاون
مع الشــؤون الصحية إىل تطوير
الخدمات التي يقدمها واالستفادة
من الخربات والتجــارب ،مبديا
تقديره لــأدوار التي يقوم بها
املركز سواء يف الجوانب العالجية
أو التوعوية أو الوقائية.

اعتماد مشاريع تنموية بـ()35
مليون بالمذنب
اعتمدت لبلديــة محافظة
املذنب مشــاريع تنموية بمبلغ
 35مليون ريال تشميل املشاريع
ســفلته وأرصفه وانارة وتأهيل
وتطويــر الشــوارع والطرق
والتقاطعــات -عمــل حواجز
خرســانية  -حدائــق وممرات
مشاه وســاحات -التخلص من
النفايات وردم املســتنقعات -
تأمني معــدات ومباني ومرافق
للبلدية لخدمة املحافظة واملراكز
املرتبطة بنطاق ارشاف البلدية.
ذكر ذلك رئيس البلدية املهندس
عبداللطيف الخطيب .وتشــمل
ســفلته مخططات سكنية وفق
األولويــات واالحتيــاج -تنفيذ

دورات ميــاه -مضمار مشــاة
بمنتــزه خرطم بطــول 2كم
بعرض  10مرت شــامالً تركيب
مضــات باإلضافــة إىل تنفيذ
عبارات مســلحة يف طريق امللك
عبداللــه وتنفيذ إشــارة مرور
ملدخل حي قرطبــة من طريق
امللك عبدالعزيــز وأعاده تأهيل
أشاره املرور الواقعة عىل طريق
امللــك عبد العزيز مــع تقاطع
طريق امللك سعود وتنفيذ أعمدة
إنارة يف حي البســتان ومركز
روضة الحســو ومركز الثامرية
ومركز الخرماء الشمالية وبعض
التجمعات السكنية وتنفيذ أعمال
خرسانية ملنتزه البحرية.
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«التقويم األكاديمي» يوقع عقد اعتماد
جامعة شقراء
وقع املركز الوطني للتقويم
واالعتمــاد األكاديمي عقدا مع
جامعة شــقراء لتنفيذ مرشوع
الدراسة التقويمية عىل املستوى
املؤســي للجامعة وعينة من
فروعها ،وذلك يف مقر الجامعة
بشقراء.
وينص العقــد املوقع عىل
قيــام املركز الوطنــي للتقويم
واالعتمــاد األكاديمــي بتنفيذ
مــروع الدراســة التقويمية
لالعتماد األكاديمي عىل املستوى
املؤسيس للمقر الرئيس لجامعة
شقراء وعينة من فروعهاّ ،
ووقع
العقد من جانــب املركز املدير
التنفيذي األستاذ الدكتور أحمد
بن يحيــى الجبييل ،ومن جانب
الجامعة معايل األستاذ الدكتور
عوض بن خزيم األسمري مدير
جامعة شقراء.
وبعــد توقيــع العقد أثنى

املديــر التنفيــذي للمركز عىل
هذه الخطــوة التــي اتخذتها
جامعــة شــقراء ،وأشــار إىل
أنهــا بذلــك قــد انضمت إىل
العديد من جامعــات اململكة يف

ســعيها للحصول عىل االعتماد
املؤســي الذي يفتح الطريق
أمام الجامعة بعد إنجازه للبدء
يف الخطــوات الالزمة للحصول
عىل االعتماد الربامجي.

اختتمت منافســات بطولة
التايكوندو ضمن التجمع األول
لبطــوالت االتحــاد الريايض
للجامعات الســعودية ،برعاية
وزيــر التعليم رئيــس مجلس
إدارة االتحاد الريايض للجامعات
السعودية الدكتور أحمد العيىس،
بمالعب جامعة الطائف ،والتي
استمرت ملدة ثالثة أيام بمشاركة
 92العبا ً يمثلــون  11جامعة،
حيث حققت جامعــة امللك عبد
العزيز املركــز األول يف الرتتيب
العام للبطولــة ،وحلت جامعة

جــدة يف املركز الثانــي ،تلتها
جامعة أم القرى يف املركز الثالث.
ويف نهايــة املنافســات
كــرم رئيس االتحــاد الريايض
للجامعات الســعودية الدكتور
عبدالله البقمي ،وعميد شــؤون
الطالب بجامعة الطائف الدكتور
بندر البقمي ،الفائزين بالبطولة،
كمــا تم تكريم حــكام البطولة
البالغ عددهم  12حكماً ،بقيادة
الحكم الدويل فايز بن عبدالرحمن
السلويل.
وأعرب معــايل مدير جامعة

الطائــف الدكتور حســام بن
عبدالوهاب زمــان ،يف ترصيح
لــه بهذه املناســبة ،عن ترشف
الجامعة باســتضافة منافسات
التجمــع األول لبطوالت االتحاد
الريايض للجامعات الســعودية،
وقدم خالــص التهاني للفائزين
بالبطولــة ،كما قــدم خالص
شــكره لجميع الفرق املشاركة
فيهــا ،والجهــات املنظمــة يف
عمادة شؤون الطالب بالجامعة
واالتحاد الريــايض للجامعات
السعودية.

توصية بتحديث مناهج «طب األسنان»
لمواكبة متطلبات القطاع الصحي

عقب التوقيع

جامعة الطائف تشهد ختام بطولة
الجامعات السعودية «للتايكوندو»

خالل المؤتمر

أوىص لقــاء الريــاض
الدويل الحــادي عرش ،واملؤتمر
الســعودي الثاني لتعليم طب
األسنان ،الذي عقد خالل الفرتة
مــن  2إىل  4من شــهر صفر
الجــاري ،بــرورة تحديث
الخطط الدراســية واملناهج يف
كليات طب األسنان بالجامعات
السعودية لتتماىش مع متطلبات
ســوق العمل بالقطاع الصحي
العام والخاص حسب متطلبات
رؤية اململكة  ،2030واستخدام
املعايري التي أوصت بها لقياس
مدى تحقيق األهداف لكل عام
من اآلن وحتى  2030والرتكيز
عىل الوقايــة والتثقيف الصحي
للمريض واملجتمع.
وأشار املشــاركون باللقاء
إىل أهميــة أن يتمتــع الخريج
بمهارات متعددة كالحرص عىل
مصلحة املريض ،والتعلم مدى
الحيــاة ،واالعتماد عىل املعلومة
املوثقة واملثبتــة علميا ً والعمل
بروح الفريق وتحمل املسؤولية
ومواكبــة ثــورة املعلومــات
وتطويعهــا ،مؤكدين أيضا عىل

أهمية زيادة عدد مقاعد برامج
الدراســات العليــا يف مجاالت
طب وجراحة الفم واألسنان يف
الجامعات ،ومراكــز التدريب
املصنفة من الهيئة الســعودية
للتخصصات الصحية ،والطلب
مــن كل جامعــة تقديم خطة
واضحــة للزيــادة متفقة مع
متطلبات خطة اململكة الطموحة
 2030يف املجال الصحي.
كمــا أوىص املؤتمر بعمل
رصــد ســنوي موثــق ملا تم
تحقيقه ،وتشجيع وتنفيد عقد
برامج متعددة لتهيئة خريجي
طلبة طــب األســنان والعلوم
الطبيــة التطبيقية بالجامعات
السعودية للتكيف مع متطلبات
ســوق العمل الخاص بالقطاع
الصحــي ،وتشــجيع الطلبة
بالجامعات عىل تكثيف مشاريع
األنشــطة التثقيفيــة الصحية
املشــركة بــن الجامعــات
املوجهة للمجتمع ،باإلضافة إىل
تشجيع ودعم مجموعات العمل
املتخصصــة بالتوعية الصحية
للتثقيف الصحــي يف مختلف

املؤسســات الصحية باململكة
الحكوميــة واألهلية حتى تقوم
بدورها املنشــود لتقليل نسبة
انتشار أمراض تسوس األسنان
والتهاب اللثة لدى جيل األطفال
السعوديني يف أعمار  6و 9و12
سنة من النسبة الحالية  %86إىل
نســبة  %43نهاية عام ،2030
وقياس ذلك ســنويا ً من خالل
دراســات علمية موثقة مقبولة
للنرش يف مجالت علمية محكمة.
ودعــا املؤتمــر إىل تعزيز
وتشجيع التعاون والتكامل بني
القطاعني الحكومي والخاص يف
االستفادة من الكوادر السعودية
يف التدريب والتأهيل تماشيا ً مع
رؤية اململكة الطموحة ،2030
وتشكيل فريق عمل يمثل القطاع
األكاديمــي الحكومي واألهيل،
والهيئة السعودية للتخصصات
الصحية ،ووزارة العمل ،ووزارة
الخدمة املدنية ملراجعة سياسة
التصنيــف املهنــي والوظيفي
ملمارس طب األســنان لتتماىش
مع أحدث املمارســات يف الدول
املتقدمة.

دعم األبحاث العلمية وإطالق مبادرة الحوسبة
السحابية بجامعة جدة

أثناء البطولة

دشــنت وكيلــة جامعة
جــدة لشــؤون الطالبات
الدكتــورة شــذا خصيفان،
نيابــة عــن معــايل مدير
جامعة جدة الدكتور عدنان
الحميدان ،لقاء دعم األبحاث
العلميــة وإطــاق مبادرة
الحوسبة الســحابية ،وذلك
يف قاعة الجوهرة بمقر شطر
طالبات جامعة جدة الرئييس
بالفيصليــة ،وبحضــور
بالحوســبة
املختصــن
والطــاب
الســحابية

والطالبات.
وقد بدأ الحفــل بكلمة
ملعايل مديــر الجامعة ألقاها
نيابة عنه املرشف العام عىل
الشؤون التعليمية بالجامعة
الدكتور عامــر الزايدي ،أكد
فيهــا عىل أهميــة الخدمات
الحاســوبية الســحابية يف
املجال العاملــي وإقامة مثل
هــذه الفعاليــة التــي تعد
األوىل عىل مســتوى اململكة
واملتزامنة مــع إعادة هيكلة
كلية الحاســبات بالجامعة

لتوائــم متطلبــات ســوق
العمــل ،وإعــداد الكوادر
املؤهلة مــع طرح العديد من
التخصصــات الطالبية ذات
العالقة بموضوع هذا اللقاء.
ويف ختــام اللقاء أعلنت
جامعة جــدة عــن دعمها
لبحث علمي عن الحوســبة
الســحابية ،والــذي يعترب
أول دعم ملجتمع الحوســبة
السعودي وســيتم بالتعاون
والتنسيق مع كلية الحاسبات
وتقنية املعلومات بالجامعة.
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المحىل ،نفذت عمادة خدمة المجتمع بالجامعة خالل
واالسهام  ىڡ خدمة المجتمع
ىڡ إطار تنمية المسؤولية المجتمعية Á

والىى تعترى 
االوىل من
«فرىة Á
لياىل العمادة الصيفية®  « ،
االجازة الصيفية لعام ١٤٣٩هـ ،مبادرة مجتمعية شاملة ضمن برنامج 
نوعها وشملت عدة برامج خدمية متنوعة عىل مدى 
أكرى من شهرين ونصف ،استفاد منها  ٦٤٣٣مستفيد ومستفيدة من
أبناء المنطقة  ،تهدف إىل:

تعزيز القيم االسالمية واالنتماء للوطن

ﺕ

تعزيز القيم االسالمية واالنتماء للوطن
تقديم االستشارات والفحوصات الطبية للمستفيدين

سلسلة زيارات ومشاركات نفذتها العمادة خالل المبادرة
كبرىاً لدى المستفيدين من كافة فئات
تركت أثراً إيجابياً 
المجتمع:
الخرىية
زيارة عدد من المرافق الحكومية والجمعيات 
والمترىهات ىڡ 

أكرى من محافظة.

المشاركة  ىڡ مهرجانات بريدة  ،المذنب  ،البرص ،
خصيبة.
¡
تقديم الخدمات لذوي االحتياجات الخاصة وااليتام
والسجناء ونزالء دار المالحظة االجتماعية.
«
توعوية وصحية وثقافية وترفيهية  :
الىى
تمرىت المبادرة 
شارك ىڡ تنفيذها 
منسوىى العمادة
أكرى من  ٧٥شخص من
®

والكليات المختلفة ،بتقديم خدماتها لرسائح مختلفة
بںى فئات المجتمع ¡
وذات طبيعة خاصة من  
كااليتام
وذوي االحتياجات الخاصة ونزالء دور المالحظة
االجتماعية ونزالء السجون ،وذلك بهدف تعزيز القيم
االيجابية لدى هذه الفئات وتقديم خدمات توعوية
Á
وتغيرى نظرة المجتمع
وصحية وثقافية وترفيهية لهم ،
إليهم.
قدمت العيادات الطبية التابعة للمبادرة  ١٤خدمة صحية
¡البناء هذه المناطق من بينها :فحص انخفاض وارتفاع
سكر الدم ،وفحص فصائل الدم ،وفحص انخفاض

الهيموجلوبںى )فقر الدم( ،وفحص بعد وقرص
وارتفاع
النظر ،وفحص مشاكل القرنية ،وفحص انكسار الشبكية،
االزرق ¡
وفحص الماء ¡
واالبيض ىڡ  
العںى ،وفحص انفصال

الشبكية ،وفحص تسوس ¡
االسنان ،وفحص اللثة ،وتطبيق
¡
باالضافة إىل خدمات
مادة الفلورايد لحماية االسنانÁ ،
تثقيفية وتوعوية منها :تثقيف الزوار عن مخاطر مرض
السكر وفقر الدم والسمنة ،وتوعيتهم بكيفية حماية
االسنان وتوزيع معجون أسنان وفرشة ¡
¡
لالطفال ،وتقديم
دورات تدريبية مختارة لبعض الفئات.

أرقام وإحصائيات

 ٦١مشارك


المشاركںى
عدد
من الكليات  ٤٣ذكور  ١٨ ،إناث

المنظمںى
عدد
من عمادة
خدمة المجتمع  ٠٨ذكور  ١٢ ،إناث

 ٢٠منظماً

المستفيدون من الفحوصات
والرىامج «
الرىفيهية
الطبية ®

٤٥٤١

المستفيدون من
الرىامج التدريبية
®

٣٩٢

زوار الفعاليات التثقيفية والتوعوية
ىڡ المهرجانات الصيفية

١٥٠٠

فعاليات طبية متنوعة:
لياىل
تضمنت المبادرة  ١٢فعالية طبية وترفيهية متنوعة شملت 
العوق البرصي ،ولياىل الفتاة والمرأة ،ولياىل  
الرىيل ،وجمعية


ولياىل
االجتماعية،
المالحظة
ودار
اليتيم،
ولياىل

بلسم ،
التدريب المجتمعية ،والشباب ،حيث أقيمت هذه الرىامج ىڡ
®

مواقع عدة بمختلف محافظات منطقة القصيم وهي :لجنة
التنمية المجتمعية بخصيبة ،وجمعية العوق البرصي« ،
ومنرىه
الملك عبدالله بمدينة بريدة ،وإدارة سجن بريدة ،وجمعية
بلسم الخرىية ،ومركز طموح ¡
لاليتام ،ودار المالحظة

االجتماعية ،والجمعية الخرىية لرعاية ¡
االيتام )أبناء( نساء،

«

وأكاديمية قادة المستقبل ،ومنرىه )خرطم( بمحافظة المذنب
ومدينة التمور ®برىيدة.

دورات تدريبية:
وطرحت العمادة خالل المبادرة سلسلة من الدورات التدريبية

للجنسںى بهدف االرتقاء بمهارات الرجال والنساء
المتخصصة
ورفع مستوى الوعي لديهم ،حيث أقامت العمادة  ٨دورات
استفاد منها  ٣٤٤مستفيد ومستفيدة  ،ىڡ مجاالت عدة كان من
اال  
نجلرىية التأهيلية للجامعة ،ودورة تربوية
أبرزها دورة اللغة Á
¡
عن بناء الشخصية ،وأخرى عن تنمية القيم لدى االطفال،

االدارة الزوجية،
ودورة ىڡ العالقات االجتماعية عن فن Á
باالضافة لدورات تدريبية متخصصة  ىڡ القانون ومهارات
Á
ä
استخدام الحاسب اال ىل وبرنامج التحرير مايكروسوفت )وورد(،
ودورات ىڡ مبادئ اللياقة البدنية  
بںى النظرية والتطبيق وكيفية

الحفاظ عىل الصحة العامة وضبط وزن الجسم.
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«اإلدارة القانونية» تقدم االستشارات والرأي القانوني لكافة الجهات
داخل الجامعة مستندة على األنظمة واللوائح
اإلدارة تسعى للحفاظ على حماية حقوق الجامعة ومكتسباتها
اإلدارة تتحقق من سالمة كافة اإلجراءات المتبعة في الجامعة ومدى تقيد اللجان والكليات بأحكام اللوائح
مدير اإلدارة :نبذل قصارى جهدنا في اختيار مستشارينا ونعمل بروح الفريق
حوار :عبدالرحمن الفنيخ
يشــكل العمــل القانوني حجر
الزاوية يف كل جهة حكومية بما يتفق
مع طبيعة عملها ،حيث تقوم اإلدارات
القانونية بدور رئيس يف أي مؤسسة
س يف البدايــة ماهــي مهام
اإلدارة
واختصاصــات
القانونية؟
ج لدينــا العديد مــن املهام
أبرزها تقديم االستشــارات
القانونيــة لكافــة الجهــات يف
الجامعة ،ودراســة مرشوعات
اللوائــح والقواعــد التنفيذية
الداخلية والعقــود واالتفاقيات
ومذكرات التفاهــم التي تكون
الجامعة طرفا ً فيهــا ،باإلضافة
إىل تمثيــل الجامعة أمام الجهات
القضائيــة بكافــة درجاتهــا
يف الدعــاوى املرفوعــة من أو
ضــد الجامعة ،وإعــداد الدفوع
واملذكرات الالزمة ،واملشــاركة
يف اللجان عىل مســتوى الجامعة
ولجان التأديب والتحقيق بكافة
أنواعها.
كما تقــوم اإلدارة بدراســة
ومراجعة محــارض لجان تأديب
طــاب وطالبــات الجامعة يف
الكليــات ،ودراســة التظلمات
املرفوعــة من أصحاب الشــأن
وإبداء الــرأي النظامي حيالها،
واملشــاركة يف صياغة القرارات
اإلدارية ،فضال عن دراسة ما يتم
تكليفها به من الرد عىل مالحظات
الجهــات الرقابية ،ومشــاركة
الجهات املختصة يف حرص وتوثيق
أمالك ومباني الجامعة ،وما يحال
إليها مــن معايل مدير الجامعة أو
إداراتها.
س ألي جهة تتبع اإلدارة ومما
يتكون هيكلها التنظيمي؟
ج هي إدارة مستقلة وتتبع يف
هيكلتها النظامية ملعايل مدير
الجامعة مبارشة ،وارتباطها فيه
ال شك أنه يمنح اإلدارة استقاللية
وعدم التأثري عىل قراراتها ،وأيضا
يمنحهــا الثقة يف مــا تتخذه من
قرارات ،وقد حظيت اإلدارة ولله
الحمد  -وال تزال -بدعم ومساندة
واهتمام واضح من قبله ،وبتقدير
وتعاون من قبل وحدات الجامعة
وإدارتها ،وتتشــكل اإلدارة من
عدد من املستشــارين القانونيني

عامة أو خاصة لضمــان صحة عمل
الجهة ،الذي يســتند عــى مجموعة
مــن القواعد والنصــوص القانونية
حتى يكون منتجا آلثــاره القانونية،
وينبع هــذا الدور املهــم من اهتمام
الدولة باإلدارات القانونية وتطويرها

الذين يحملــون مؤهالت قانونية
ورشعية ال يقل عن البكالوريوس
إضافة إىل قســم إداري مســاند
للقيام باألعمال اإلدارية الالزمة.
س ما أبرز القضايا لديكم؟
ج جامعــة القصيــم مــن
الجامعــات الكبــرة عــى
مستوى اململكة ،سواء من ناحية
القوى العاملة فيها من أكاديميني
وإداريــن ومتعاقديــن ،أو عىل
مستوى أعداد الطالب والطالبات
الــذي يتجاوز  70ألفــا ،أو عىل
مســتوى عقود الجامعة املتنوعة
ومنشــآتها وكلياتهــا املتعددة
املنتــرة يف محافظــات منطقة
القصيم ،وإزاء املهام التي تختص
بها اإلدارة القانونية فإنها تبارش
عددا من القضايا إما لها أو عليها،
وأغلب الدعــاوى القضائية يدور
موضوعها حول التظلم أو الطعن
بالقرارات اإلداريــة املتنوعة أو
األمور املالية والوظيفية ملنسوبي
الجامعة ،إضافــة إىل التظلمات
بشــأن العقود اإلدارية املرتبطة
بهــا الجامعة أو أمــور القبول
والتســجيل للطالب والطالبات
ونحو ذلك ،وغالبا ما يتم مبارشة
تلك القضايا أمام املحكمة اإلدارية
أو املحاكــم العامــة أو اللجان
املختصة بحسب االختصاص.
س هل يوجد إحصائيات لعمل
اإلدارة؟
ج نعمــل حاليا عــى عمل
إحصائي بشــكل ســنوي
نوضح فيه عمل اإلدارة ســواء
القضايــا أو االستشــارات أو
الدراسات وغريها يرفع لصاحب
الصالحية ويسهم يف تكوين قاعدة
بيانات يمكن االستفادة منها.
س ماهــي اآللية املتبعة داخل
اإلدارة القانونية؟
ج العمــل القانوني يقوم عىل
منهجية دقيقة ومتشــعبة
الســيما مــع تنــوع القضايا
واملوضوعــات ،التــي تتطلب

ودعمها ،وهــو ما تــم التأكيد عليه
بقرار مجلس الــوزراء رقم)265( :
وتاريــخ 21/6/1435هـ ،بأنه عىل
الجهات الحكومية االهتمام باإلدارات
القانونية ودعمها بالكفايات املؤهلة يف
املجال الرشعي والنظامي.

الدقــة واملوضوعيــة والتجرد
عند التعامل مع هــذه القضايا،
وعدم الترسع للوصول إىل تقديم
فتوى قانونيــة ،ونحن يف اإلدارة
القانونية نبــذل الجهد يف اختيار
املستشارين والعمل بروح الفريق
الواحــد وتزويدهــم باملهارات
الالزمة ،ســواء عىل مســتوى
الجانب الفني القانوني ،أو حتى
عىل مستوى املهارات الالزمة عند
الرتافع وصياغة التقارير وتقديم
االستشارات ،وتعترب دراسة أوراق
القضية أو االستشارة أو الشكوى
ونحوها من أهم واجبات املستشار
القانونــي من لحظــة وصولها
إليه وتدقيقهــا ووضوح جميع
مالبســاتها والتحقق من سالمة
اإلجراءات ،كما يعمل املستشــار
عىل استيفاء األوراق واملستندات
والكتابة ،بل والتواصل الشخيص
مع اإلدارة املختصــة بالجامعة
وخارج الجامعة ،والتي قد تكون
الزمة لوضوح الصورة وتكاملها
بما يكفي إلصدار الرأي النظامي
الصحيح وإعداد العرض القانوني
املناسب لصاحب الصالحية.
س ما هي اإلجراءات املتبعة
يف حالة وجود شــكوى ضد
الجامعة ؟
ج عــى اإلدارة القانونية يف
مثل هذه الحالة تقديم الرأي
القانوني للجهــة داخل الجامعة
املســتند عىل األنظمــة واللوائح
وإشــعارها بالوضع القانوني،
واإليعاز باتخــاذ اإلجراءات التي
تكفل حق املشتكي وتُنهي شكواه.
س كيف يجــري التحقيق يف
مخالفات منسوبي الجامعة
؟
ج يخضع منسوبو الجامعة
يف حالة وجــود أي إخالل
بالواجبات الوظيفية أو التقصري
يف العمــل أو مخالفة التعليمات
لإلحالة إىل اللجــان املختصة،
فمخالفات أعضاء هيئة التدريس
ومــن يف حكمهــم يخضعون

وتضطلــع اإلدارة القانونية يف
الجامعــة للقيام بدورها ،وتســعى
للحفاظ عىل حماية حقوق ومكتسبات
الجامعة ،ويعمل منسوبوها يف صمت
ويبذلون جهودا كبرية ال يسلط عليها
الضوء ،ولهذا فقــد التقت "صحيفة

جامعة القصيم" بمدير إدارة الشؤون
القانونية بالجامعــة الدكتور يونس
املشيقح لتوضيح أهم األمور املتعلقة
بــاإلدارة ودورها وطرح وكشــف
بعض التفاصيل حول اختصاصاتها
وآلية العمل بها:

المشيقح أثناء الحوار الصحفي

لإلجــراءات التأديبيــة املقررة
يف الالئحــة املنظمة لشــؤون
منسوبي الجامعات ،ومخالفات
املوظفني تخضع ألنظمة الخدمة
املدنية ونظام تأديب املوظفني،
ومخالفات الطــاب والطالبات
تخضع لالئحة تأديب الطالب،
ويجب عىل تلــك اللجان التقيد
بالقواعد والعقوبات املنصوص
عليهــا يف تلك اللوائــح ،ودور
اإلدارة القانونية هو املشــاركة
مــع تلــك اللجــان إن تطلب
األمــر والتحقق من ســامة
اإلجراءات املتبعــة ومدى تقيد
اللجان والكليــات بأحكام تلك
اللوائح.
س ما هــو دوركم يف متابعة
عقود الجامعة؟
ج الجامعة ولله الحمد تحظى
بدعم مبارش وســخي من
الدولة ،وللقيــام بواجبها فإنها
ملتزمة أثنــاء عقودها باألنظمة
ذات الصلــة للقيــام بواجبها،
وأال تكــون محــا للمخالفة
وتبعات ذلك ،وهي أوال وأخريا

أمانة وضعتهــا الدولة يف أعناق
املســؤولني ،ويف حالة االحتياج
إلبــرام عقد ما فإنــه يخضع
لدورة العقد النظامية التي تتفق
مع القواعد العامة وااللتزامات
املالية ،بدءا من الحاجة ملرشوع
ما ،ومن ثــم تقديره فنيا وماليا
واتبــاع اإلجــراءات النظامية
عند الرتســية حتى توقيع العقد
مع املتعهد ،وانتهاء باســتالم
املرشوع كما حددتــه األنظمة
والتعليمات كنظام املنافســات
واملشرتيات الحكومية والئحته
التنفيذيــة ،ونظام اســتئجار
الدولة للعقار والئحته التنفيذية
وغريها مــن التعليمــات ،مع
التقيــد بالنمــاذج املعدة ،وكل
هذه العمليات واألعمال تخضع
إىل لجان فنية ومالية وقانونية
ترشف عليها وتراقبها.
س إىل أي درجــة تم تفعيل
التقنية الحديثــة باإلدارة
لديكم؟
ج التقنيــة نعمــة عظيمة
وللــه الحمد وهي ســاح

ذو حديــن ،واململكة من الدول
الرائدة يف استخدام اإلنرتنت ،بل
وتســخريه يف تسهيل الخدمات
وإنجــاز األعمال الســيما مع
اتجاه اململكة إىل االنطالق نحو
الحكومة اإللكرتونية ،ومن ذلك
ما يتعلق باالستفادة من مواقع
التواصل االجتماعي واستغالل
التقنيــة يف ما يخــدم وينفع،
ومع تقدم التقنيــة واعتبارها
جزءا من أعمالنــا واحتياجاتنا
الشــخصية ظهرت ممارسات
سلبية واســتخدام واستغالل
ال مــروع للتقنيــة قد ترض
باملصالــح العامــة والخاصة
ويخرج بها عن مسارها أو يتم
توظيفها بشكل ســيئ ،وإزاء
ذلك بــرزت الحاجــة إلضفاء
الحماية الجنائيــة عىل جوانب
التقنية سواء يف املجال الفني أو
القانوني.
وكانــت اململكة مــن الدول
الســباقة يف إيجاد الترشيعات
اإلعالميــة
والسياســات
والقانونيــة كنظــام مكافحة
جرائم املعلوماتية والئحة النرش
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اإللكرتونــي ونظام املطبوعات
وغريهــا لتحقيق أقىص حماية
لألمــن املعلوماتــي بجميــع
صــوره ،وبالتايل أي خروج أو
استغالل ســيئ أو التعدي عىل
الجهات أو املمتلكات أو املساس
بالحياة الخاصة أو التشــهري
باآلخرين أو إلحاق الرضر بهم
عرب وســائل التقنيات الحديثة،
أو نرش ما يمس األمن أو النظام
العام أو إثارة النعرات أو الرأي
العام يعرض للمساءلة والعقاب
وتكفل فيه حقوق املترضرين.
س كيف تتعامل الجامعة مع
قضايا السوشيال ميديا؟
ج أحب أن أوكــد عىل نقطة
مهمــة وهــي أن الحراك
العلمــي والثقــايف املوضوعي
عمل أصيل من أعمال الجامعات
األكاديمي والعلمــي ،والنقد
البناء الهــادف يقبله الجميع،
والجهات القضائيــة باململكة
تكفل حق كل شخص يف التظلم
واملطالبة بحقوقــه ،والجهات
الرقابيــة بمختلــف جهاتها
تســتقبل أي بالغ أو شــكوى
وتكفل لصاحــب الحق وملقدم
البالغ الرسية وجميع حقوقه،
وعىل مســتوى جامعة القصيم
فــإن الجامعة وعــر قنواتها
الرســمية واملتاحــة للجميع

ترحب بكل نقــد بناء يتم وفق
املعايــر املهنية واألخالقية ،بل
وتســتقبل كل شكوى وتسهل
طريقها وفق القواعد النظامية
املتبعــة وبما يحفــظ حقوق
الجميــع ،وإذا نظرنا لكل هذه
السياســات املتاحة يف الجامعة،
وإىل توفــر جهــات قضائية
ورقابية يف اململكة تســمح ألي
شخص بالحديث عما يريده أو
يبلغ عنه.
ونستطيع القول أنه ال يوجد
ما يدعــو للخروج عــن هذه
السياســات إال وجــود أهواء
شخصية بعيدة عن املوضوعية
والطــرح البنــاء وبالتــايل
فالخروج عــن هذا اإلطار بحق
الجامعة ،إما باملساس بسمعتها
أو منســوبيها ،أو اإلساءة إليها
أو استعمال أســلوب التجريح
والتشهري أو اســتغالل املواقع
اإللكرتونية ،وأي ممارســات
سلبية لهذا الغرض فإن الجامعة
وفقا لشــخصيتها االعتبارية
ومكانتها األكاديمية وتمســكا
بحقوقهــا القانونية وحقوق
منسوبيها التي كفلتها األنظمة؛
لها الحق يف اتخــاذ اإلجراءات
النظامية بدءا من ضبط الواقعة
وإعداد املحرض الالزم والتحقق
منهــا ومالبســاتها واألنظمة
املرتبطة بها والرفع بها للجهة
املختصة بما يكفل حق الجامعة

وحق منسوبيها.
س ما هو املؤمل من اإلدارة
القانونية ؟
ج املؤمل مــن اإلدارة ويف
ظل تطور مسرية الجامعة
واهتمام معــايل املدير أال يقف
طمــوح اإلدارة عــى القيام
باختصاصاتهــا ،بل يجب وفقا
ملركزها القانوني وملا تالحظه
أثنــاء عملها مــن إيجابيات أو
سلبيات؛ تقديم رؤية واضحة
لبعض القضايا بعد دراســتها
وإعداد تصور يرفع إىل صاحب
الصالحية للنظر يف ما يراه من
قرارات تسهم يف إعادة توازنها
بما يتفق مع النظــم واللوائح
املرعيــة للنهــوض بالعملية
التعليمية واإلدارية عىل مستوى
الجامعــة ،ومما نســعى إليه
بإذن الله ويف ســبيل التعاون
مع إدارات ومنسوبي الجامعة
ونرش الوعي القانوني والثقافة
الحقوقيــة ،فســوف نقــوم
بتدشني موقع اإلدارة القانونية
اإللكرتوني بالجامعة ،للتعريف
باإلدارة وأعمالهــا وتقاريرها
وإحصاءاتهــا ،واألهم يف ذلك
يكون مرجعا َ لألنظمة واللوائح
والتعليمات املهمــة وتحديثها
باســتمرار ،وباألخص األنظمة
التي يحتاجها منسوبو الجامعة
يف الشأن األكاديمي أو اإلداري،

أو ما يمس الطالب والطالبات،
ومن املؤمل أن يكــون املوقع
بــإذن اللــه مرجعــا قانونيا
متكامال.
نصيحــه توجهها للطالب
والطالبات:
مع تطور الثقافــة القانونية
والحقوقية ويف جيل الشــباب
بالذات ال بد لكل طالب أو طالبة
أن يستغل شبابه ونشاطه وفراغه
يف تطوير ذاته ،واالســتفادة من
سبل العلم والعمل والتجارب يف
مجال تخصصه ،بما يعود عليه
بالنفع واالطــاع عىل ما له وما
عليــه يف كل ما يمارســه ،وأن
يتبنى مبــدأ التوازن بني رغباته
الشــخصية وترصفاته بما
ال يــر ،وبمــا يتفق مع
األنظمة والقوانني ،وأن
يدرك أن ثقافته
ا لقا نو نية

والتزامــه بها جــزء من هويته
الوطنية ودليل عىل رقيه واتخاذ
املســار الصحيح ،باإلضافة إىل
إدراكه أن ترصفاته وممارساته
هو املســؤول عنهــا لوحده،
فكم مــن ممارســة خاطئة قد
تكون ســببا

11

يف حصول نتائج ســلبية تعود
عليه بالرضر أو الفشل يف حياته
العلمية والعملية.
كمــا أؤكد أخريا عــى أهمية
تسخري التقنية ووسائل التواصل
اإللكرتوني بمــا ينفع ويطور
ثقافتــه يف مجــال تخصصــه
والجوانــب القانونيــة
واإلداريــة واملهاريــة
املرتبطة بتخصصه.
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«األندية الطالبية» تعقد اجتماعها األول
عبدالله العبيد
عقــد مرشفــو األنديــة
الطالبيــة بالجامعة االجتماع
األول لهم هذا العام برئاســة
وكيل عمادة شــؤون الطالب
الدكتــور محمــد العجالن،
وبمشــاركة عدد مــن أعضاء
ومــريف األنديــة الطالبية
بالكليات ،والذي قدم شــكره
للجميع عىل الجهود املبذولة يف
ســبيل إنجاح األندية الطالبية

وتحقيق أهدافهــا العلمية ،ثم
قدم نبذة مختــرة عن نهج
عمل األندية الطالبية هذا العام،
وأشــار إىل أنه تــم تخصيص
رابط باســم األندية الطالبية
يحتوي عىل األهداف ورشوط
املشاركة وكيفية إرفاق أنشطة
األنديــة ،باإلضافــة إىل آلية
التقييم الــذي يتم يف نهاية كل
فصل درايس.
بعــد ذلــك تم مناقشــة
املوضوعــات املطروحــة عىل

جــدول االجتمــاع ،والتــي
تضمنت تشكيل اللجان الفرعية
لألنديــة الطالبية ومناقشــة
الخطــط والجــدول الزمني
لألنشــطة ،وأكد "العجالن"
عىل أنه ســيتم تفعيــل الدور
الطالبي ومشــاركتهم الفاعلة
مــن خــال إرشاك األنديــة
الطالبية والجوالــة يف تنظيم
فعاليــات امللتقــى ،وإتاحــة
الفرصــة لألعمــال التطوعية
من أجل إكســابهم الخربات يف

عميدة كلية التصاميم تلتقي
الطالبات وتتابع سير الدراسة

تنظيم فعاليات الجامعة بكافة
املجاالت.
مــن جانبه نظــم النادي
الطالبي بالسكن الجامعي لقاء
مفتوحا مع وكيل عمادة شؤون
الطــاب لالطالع عــى كافة
احتياجــات الطــاب ،وأجاب
عىل جميع االستفســارات التي
تــم طرحها ،وقدمــت اللجنة
االجتماعية عــى هامش اللقاء
مسابقات متنوعة ،وتم تكريم
الفائزين برحالت عمرة.

مشاعل الربدي
عقــدت عميــدة كليــة
التصاميــم الدكتورة عواطف
الســيف لقــا ًء مفتوحــا مع
طالبات قســم تصميم أزياء،
وذلــك يوم الخميــس املوافق
 2/2/1440يف قاعة ملســات
بالكلية.
جــاء ذلــك بنــا ًء عىل
توجيهــات معــايل األســتاذ
الدكتور عبد الرحمن بن حمد
الداود مدير الجامعة وحرصا ً
من إدارة الكليــة ،عىل كل ما
فيه مصلحة الطالبات ومتابعة

ســر دراســتهن ،واالستماع
لهن والرد عىل استفســاراتهن
واالستفادة من مقرتحاتهن.
وهدف اللقــاء إىل تعزيز
التواصــل بني عميــدة الكلية
والطالبات ،وســماع مقرتحات
الطالبات واالســتفادة منها،
ومناقشــة مشــاكل الطالبات
والسعي لحلها ،ويف ختام اللقاء
وجهت سعادة العميدة الشكر
للطالبات عــى جدية طرحهن
وتفاعلهــن البنــاء ،وأبــدت
حرصها عىل مــا فيه مصلحة
الطالبات وتوفري كافة الســبل
لوضعهن عىل طريق التفوق.

طالبي كلية الطب ينفذ حملة
توعوية عن أمراض النساء
والوالدة
ريم الفايز

جانب من اللقاء

نظمــت وحــدة النــادي
الطـــابي بكليــة الطب حملة
توعويــة بعــــنوان "صحتي
حياتي" ،وذلك يف يوم األربعاء
املوافــق 1440/2/8هـــ،
بمشــاركة عدد مــن املتدربات
من كلية الطب بالجامعة ،حيث
هدفت الحملــة إىل نرش التوعية

والثقافة ،بأهم املشاكل الصحية
لدى النساء وكيفية عالجها.
وتضمنــت الحملــة عدة
محاور مهمة منهــا :متابعات
ما قبل الــوالدة وعالج أعراض
الحمل ووســائل منــع الحمل
واإلنجاب ،وكذلك أسباب العقم
عنــد الزوجــن ،باإلضافة إىل
ارتفاع ضغط الدم والسكري عند
الحوامل.

قسم اللغة اإلنجليزية بكلية عنيزة يتفاعل مع «اليوم العالمي للترجمة»
حميدة الصالحي
تحت شعار "الكاتب يصنع
أدبا ً قومياً ،فيما املرتجم يصنع أدبا ً
عاملياً" ،قام قسم اللغة اإلنجليزية
بكليــة العلــوم واآلداب بعنيزة
بتفعيل اليوم العاملي للرتجمة يوم
األربعاء املوافق 1440/2/1هـ،
بإرشاف ممثلتــي خدمة املجتمع
بالقســم الدكتــورة إيناس عبد
الوهاب واألستاذة صفاء العيدان.
واشــتملت الفعاليات بشطر
الطالبات عىل ركــن احتوى عىل
مشــاركات طالبات القســم من
مطويــات وملصقــات ولوحات
لخصت فيهــا الطالبات وجهات
نظرهن عن أهمية الرتجمة وكيفية
إتقانها كفن ،ومسابقات للرتجمة
اشرتكت فيها الطالبات من مختلف
املستويات ،وتضمنت كتابة عبارة
عىل لوحة بلغة مختلفة كتبت فيها
الطالبات بعض العبارات باألملانية
والفرنســية والكورية والرتكية
والهولندية ،هذا باإلضافة إىل لغات
أخرى متعددة ،ومحارضة قدمتها
األســتاذة ندى العقيل عن أهمية
الرتجمــة كعلم ،وكيــف تتمكن
مرتجمات املســتقبل من تطوير

أنفسهن.
وتــم االستشــهاد باإلعجاز
اللغوي يف القــرآن الكريم كلمة
واحــدة يف كتاب اللــه عز وجل،
حملــت يف طياتها مظهــرا ً من
مظاهر اإلعجاز اللغوي ،قال تعاىل
َ
"(قا َل يَا َق ْو ِم أ َ َرأَيْتُ ْم إ ِن ُك ُ
نت عَ َل ٰ
بَيِّنَةٍ مِّ ن َّربِّــي وَآتَانِي َرحْ مَ ًة مِّ نْ
ت عَ َليْ ُك ْم أَن ُ ْل ِز ُم ُكم َ
عِ ندِهِ َفعُ مِّ يَ ْ
ُوها
َ
َ
ُ
وَأَنتُ ْم َلهَ ــا ك ِارهون)" هود-اآلية
28
أَن ُ ْل ِز ُم ُكم َ
ُوها كلمــة حــار يف
إيجاد مُرادفاتهــا كبار مُرتجمي
اللغة حول العالــم أثناء ترجمة
ا ُملصحــف الرشيــف إىل اللغة
اإلنجليزية ،وذلك ملا فيها من بالغة
وفصاحة وإعجاز لغوي يف القرآن
الكريم ،فكان مرادف هذه الكلمة
سبع كلمات من اللغة اإلنجليزية
وهي " Shall we compel you
" to accept it
كما قام القســم (بشــطر
الطالب) بعمل محارضات مختلفة
عن الرتجمة ومشــاكلها وأهم ما
يُمكن الطالب مــن إتقانها كفن
بأنواعها املختلفة ،وهدف القسم
من تفعيل اليوم العاملي للرتجمة
إىل "توفري املعلومــات املطلوبة

للطالب والطالبــات الراغبني يف
التخصــص يف مجــال الرتجمة
مســتقبال ،والتعريف باملجاالت
املختلفة للرتجمة ،وتوعية مرتجمي
املســتقبل بأهمية مواكبة التطور
لهذا املجال (حيــث إن التدريب
املستمر يجب أن يكون مصحوبا
باالطالع املســتمر عــى التطور
املطرد يف هذا املجال ،ومن جانب
آخر تم تنفيذ فعالية اليوم العاملي
للرتجمة بالتعاون مع مدرســة
عنيزة العاملية يف يوم األحد املوافق
1440/2/5هـ.
كما هدفت الفعالية إىل إبراز
أهمية الرتجمة ،وأهمية التواصل
بني الشــعوب فبدون الرتجمة ال
تقوم أي حضارة ،واســتهدفت
هذه الفعالية املعلمات والطالبات
من املرحلة الجامعية واملتوسطة
واشــتملت عىل عرض مرسحي
باللغة اإلنجليزية ومرسحية باللغة
الفرنسية – ومسابقات – وكلمة
باللغــة اإلنجليزية عــن أهمية
الرتجمــة ،وأثرها عىل الشــعوب
حيث نالت الفعالية قبوال وتفاعال
من الحضور ،وشارك يف تنفيذها
العديــد من الطالبات من قســم
اللغة العربية من املستوى الرابع.

المعرض المصاحب
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طب عنيزة تنظم «حملة توعوية» بأمراض السكر والضغط
وسرطان الثدي
وجدان الحربي
نظمت كليــة الطب والعلوم
الطبية بمحافظة عنيزة األسبوع
املايض ،حملــة توعوية يف مجمع
العثيــم ،بالتعاون مــع جمعية
أمان ،وجمعية طهــور ومركز
الصالحية والروابــي الصحي.
وهدفت الحملــة لتوعية الزوار
بعــدة أمراض وحاالت شــائعة
منها :مرض السكري ،والضغط ،
ورسطان الثدي وأرضار التدخني،
يف محاولــة مــن الكليــة لرفع
الوعــي والحد من انتشــار هذه
األمراض عن طريق التعريف بها،
واألعراض وسبل الوقاية والتأكيد
عــى رضورة وأهمية الكشــف
املبكر .
كمــا شــاركت طالبــات
الكلية بفحص الزائرات ،وتقديم
املنشــورات التوعوية التي تبني

بشــكل توضيحي مالئم أعراض
األمراض وعالجها ،واســتقبلوا
جميع األســئلة واالستفسارات
وأجابوا عليها وقدموا العديد من
املعلومات املفيدة للزوار.
وأوضحــت مرشفتــا ركن
الطالبــات مــي الحربي وعهود
الرشــيدي أن الكلية تهدف من
خالل هذه الخدمــات التوعوية
للوصــول إىل أكرب عدد ممكن من
مختلف فئــات املجتمع لتوعيتهم
وتثقيفهــم بطبيعــة األمراض،
وطرق الوقايــة منها ،فيما أكدت
وكيلة الكلية الدكتورة أشــواق
العيــد ،أن الحملة تتــم تنفيذا ً
لرسالة الجامعة والكلية الخاصة
باالرتبــاط باملجتمع والعمل عىل
خدمته وتنميته ،وتوعية وتثقيف
أفراده بشكل مســتمر ،حيث إن
الحملة تســعى لتحسني مستوى
الوعي والثقافة الصحية.

أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

خواطر غير عابرة ٢
مقاييس النجاح واإلبداع املرتبطة بشخصك لن تستقيم إلسقاطها
عىل شــخصيات اآلخرين فلكل نفس معارج يف املواهب أودعها الله
فيها ..فال تعجز وال تكل وال تتحطم عــن التنقيب يف أعماق ذاتك
..فأنت مملوء بالكنوز املرتبطة بشخصيتك تحديدا..
" إنــا نطمــع أن يغفر لنا ربنــا خطايانا أن كنــا أول املؤمنني
"..القناعــات املبكرة البد لها من تبعــات ثقيلة يعرفها ويتحملها
ويبذل يف ســبيلها املوفقون ..فإذا دخل الناس يف دين الله أفواجا..
عُ رفت مزية األوائل يف دخول اإلسالم ..وهكذا اختار سحرة فرعون
حني امتازوا باألولية ..طمعوا من الله تعاىل بما تستحقه من أثقال
التعب والتعذيب..
جانب من الحملة

حملة توعوية للوقاية من األمراض المزمنة بصيدلة عنيزة
أقامــت كليــة الصيدلــة
بمحافظة عنيــزة ممثلة بوحدة
خدمة املجتمع والنادي الطالبي،
حملة توعوية للوقاية من األمراض
املزمنة ،وذلك يومــي الخميس
(-١٠-)١٢-١١
والجمعــة
٢٠١٨م ،يف مجمــع عنيزة مول
التجاري ،وذلــك ضمن خطتها
املعتمدة لربامجها االجتماعية.
ومــن جانبه أكد ســعادة
عميد الكليــة الدكتور عليان بن
عايل الرشــيدي عىل أهمية هذه
الحملة ،والتي تهدف إىل الرتكيز
عىل التوعية والوقاية من أمراض
الســكري وضغط الــدم ورفع
مســتوى الوعي بأنماط الحياة
الصحية التي استهدف بها جميع
فئات ورشائح املجتمع.

الجفاء والتجهم تشبه الجدب والقحط ..كما أن االبتسامة والصفاء
واملعروف تشــبه الخصب والخرضة واملاء العذب ..ألم تر أن الله
اختار ألصفيائه جنتني مدهامتــن فيها أنهار من أصناف أربعة..
ولعل يف هذا أن املعاني النفســية فيها تناسب مع املعاني الكونية
املحسوسة ..ويف أنفسكم ..ويف السماء ..
ما نكتبه أشبه ما يكون متصال بتصوراتنا وشخصياتنا وأرواحنا
..ولكل روح خاصية ونكهة . .ولكل تقديم توقيت وظروف ..ولهذا
فقد نكتب أحيانا حروفا ربما نراها تتحرك لفرط ما فيها من صدق..
وقوة اتصال بالروح التي هي الحياة ..ومع ذلك ال يستطعمها أحد!
همسة :
نقب يف أعماق روحك بقلمك ..ليفوح عبريك..
األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

خالل الحملة

كلية التأهيل الطبي تتفاعل مع «اليوم العالمي للسمنة»
تفاعلــت كليــة التأهيل
الطبي قســم العالج الطبيعي
مع اليــوم العاملي للســمنة،
وذلك يوم الخميــس املوافق
 ١١/١٠/٢٠١٨م ،بهــدف
زيادة الوعــي املجتمعي حول
مخاطــر الســمنة واآلثــار
املرتتبة عليهــا من األمراض،
حيث أقامت الكلية العديد من
األركان شــملت ركن مخاطر
الســمنة عــى املــدى البعيد
والقريب عىل أفــراد املجتمع،
وركن طــرق الوقاية والعالج
منهــا ،وركن عالقة الســمنة
بداء السكري وارتفاع ضغط
الدم وانسداد الرشايني.

شؤون وشجون

وهدفــت الفعاليــة إىل
التعريــف بــدور العــاج
الطبيعــي يف عالج الســمنة،
وكذلك التعريف بالوزن املثايل
للرجــال والنســاء وطريقة
حســاب الوزن املثايل ،وكذلك
توضيــح الســمنة املفرطة
وكيفية حســاب كمية الدهون
بالجســم وقيــاس البدانة،
باإلضافــة لــرح برنامــج
تدريبي ريايض إلنقاص وزن
الجســم ورشح األغذية املفيدة
للجسم ،ويف النهاية تم عرض
إحصائيات عن نسبة السمنة يف
اململكة العربية السعودية.

دورة تدريبية بعنوان «أنماط
التعامل والتفكير» في كلية
البدائع
منرية الشميمري

معرض الحملة

أقامــت وحــدة تنميــة
القيادات والقــدرات يف كلية
العلــوم واآلداب بالبدائع يوم
األربعاء املوافق 1/2/1440
هـ ،دورة تدريبيــة بعنوان
"أنماط التعامل والتفكري" يف
مقر النــادي الطالبي للكلية،
للمدربة األستاذة رقية السويح
مرشفة تدريب بمركز التدريب
الرتبــوي بريــاض الخرباء،
بحضور  17طالبة مستفيدة.
وهدفــت محاور الدورة
للتعريف بمقيــاس هريمان

(بوصلة التفكري) ،وتطبيقات
مقيــاس هريمــان ،وكيفية
التعامــل مع اآلخريــن بما
يناســب طريقــة تفكريهم،
باإلضافــة إىل إكســاب
املشــاركة واملعرفة باألساس
النظــري لقيــاس هريمان،
وتمكــن مهــارات تحليــل
النمــط الشــخيص وأنماط
اآلخريــن وفــق "هريمان"،
لتحســن مســتوى حياتهن
العلميــة واملهنية ،وعالقتهن
وتواصلهن مع رشكاء الحياة
وتطوير أساليبهن الرتبوية يف
التعامل.
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دمتي عزيزة
وشامخة بإذن
الله تعالى

د .علي بن فريح العقالء
عميد شؤون الطالب

ْ
العرص
تتعرض بــا ٌد يف
لــم
ِ
الحديث ملــا تعرضت لــه اململكةُ
ِ
ُ
ُ
تآمر
العربيــة الســعودية مــن ٍ
محــاوالت يائســةٍ
ٍ
ٍ
ومؤمــرات يف
وزعزعــةِ
وآمانها
أمنِها
للنيل منها
ِ
ِ
واملســاس بعقيدتِها ،ولكنها ولله
ِ

أهمية االمتياز

يوسف الحميد
طالب كلية الصيدلة

الغيب بأن يحف َ
ظ الل ُه
بظهر
بالدعا ِء
ِ
ِ
ٍ
كل سوء ومكروهٍ.
حكامَنا من ِ
ِ
املؤامرات
وليعل َم من يحي ُك هذه
أن املواط َن هــو الحص ُن الحص ُ
ني
والدر ُع الواقي بعد اللهِ لقاد ِة بالدِنا
ولبالدِنا الغاليةِ .
ٌ
اللهِ
وهي محفوظة بإذن تعاىل
بدعا ِء أبينا إبراهيــ َم عليه الصالة
والسالم
َربِّ اجْ عَ ْل َٰهذَا بَ َلدًا ِآمنًا وَا ْر ُز ْق
أ َ ْه َل ُه ِم َن الث َّ َم َر ِ
ات

الحمد يف كل مرة تعود أكثر تماسكا
وقــوة وأمنا ً وتكاتفــا ً بني الراعي
والرعية فال تزيدُهــا الرشو ُر التي
يحاول األعــدا ُء أن يحيطوا بها إال
َ
املســاس بأمنها
خريا فــإن حاو َل
فســيصبحُ املواط ُن وللــهِ الحمدُ
األول وإن أرادوا شــيئا
األمن ِ
رج ُل ِ
من دينِهــا وعقيدتِها فتج ُد الجميعَ
يذو ُد عن دينِه وعقيدتِه وإن أرادوا
رشا بإقتصادِها فتحَ الل ُه عليها من
ِ
وبركات السما ِء من
األرض
خزائن
ِ
ِ
ُ
ُ
يدهش األعدا َء ويغيضهم
الخ ِري الذي
َ
والصديق فمع
ويفــرحُ املواطــ َن
الضائقات واألزمات املاليةِ العامليةِ
ُ
ُ
بحساب
الكريمة
امللكية
تأتي األوام ُر
ِ
ِ
املعيشةِ
ونزول
،
وبدل غالء
املواطن
ِ
ِ
ِ
ٍ
اكتشافات يف
السلع االستهالكيةِ مع
ِ
الثروات الطبيعيةِ
ِ
املواقع
واستغالل
ِ
ِ
الجغرافيةِ كنيو ٍم وغ ِريها
وإن أرا َد األعــدا َء تفريقا بني
َ
رأيت حكامَنا وللهِ
الراعي والرعيــةِ
َ
عامةِ
الناس
الحم ُد يتبســطون مع
ِ
الربيةِ
يف مشاهد
حتى يف منتزهاتِهم
قل مثيلهــا إال يف بالدنــا ويلهجُ
الصغريُ والكبريُ والذك ُر واألنثى لهم

فدمتي بالدي عزيزة شــامخة
بإذن الله تعاىل نــارصة للمظلوم
داعية للحق والسالم صادقة بأقوالك
وأفعالك معقال للعلم واملعرفة مهبط
الوحي ومنطلق الرسالة وستظلني
بــإذن الله تعــاىل يف مقدمة األمم
والدول لك الريادة والسيادة واملكانة
الرفيعة العالية بفضل الله عزوجل
ثم سياسة قيادة بالدنا الحكيمة
ربنا احف ْ
ظ لنــا دينَنا وملي َكنا
َ
كل
وويل َ عهده األمــن وبالدَنا من ِ
رش
حاس ٍد إذا حســ َد ومن ِ
كل ذي ٍ
ورشه

عند االنتهاء من جميع املقررات
واملتطلبات الجامعية للطالب بنجاح،
تبدأ مرحلة أخرى تســمى ســنة
االمتياز ،وهي خربة وظيفية خاصة
صممت خصيصا ً لتســمح لطالب
االمتياز بتطبيق مــا تعلمه خالل
سنوات الدراسة يف املجال العلمي.
وهــي فرصــة للحصول عىل
الخربة املبنية عىل الدراسة العلمية،
ومن هــذا املنطلــق حرصت كلية
الصيدلة بجامعة القصيم ،عىل تقديم
كل ما يهــم الطالب خالل مرحلته
القادمة يف ســنة االمتياز من خالل
إقامة الدورات التأهيلية واملحارضات
العلمية وورش العمل ،واستقطاب
الكفــاءات العلميــة والعملية من
املتحدثــن واملمارســن ،لتزويد
الطالب بالخربة يف مختلف مجاالت

ممارسة الصيدلة وتسهيلها عليهم.
وتعترب هذه الدورات التأسيسية
من أهــم الدورات التي تســاعد
يف تهيئــة الطالــب ملرحلة ما بعد
التخرج ،حيث تعد سنة االمتياز هي
البداية الحقيقية للحياة العملية.
ً
مرحلة
وتعد ســنة االمتيــاز
مهمة إلعداد الطالب تعليميا ً ومهنياً،
حتى يكونوا قادريــن عىل اتخاذ
القرارات العالجية املناســبة بنا ًء
عىل معلوماتهم الصيدلية املكتسبة
خالل فرتة الدراسة ،كما تسهم يف
تطوير الرعايــة الصحية لألفراد،
ويتم تحقيــق ذلك عــن طريق
اكتســاب خربة عملية خالل سنة
االمتياز معتمديــن عىل معرفتهم
املســبقة عن األمــراض واألدوية
واملنتجات الصيدالنية.

لغز الذاكرة
البشرية
د .إيناس غريب
أستاذ علم النفس بكلية
التربية

الحزن ..
واالكتئاب

أمجاد العميل
كلية الطب بعنيزة

مازالت الذاكرة البرشية تشكل
لغــزا غامضا يدهــش الباحثني
املختصني بدراســتها ،فكل ورقة
بحثية تكشف جديدا ،فحني أجرى
الباحثان "جــون باملر وإليزابيث
لوفتس" ،تجربة عــن مدى تأثري
اللغة عىل الذاكــرة ،عرضا خاللها
عــى مجموعتني من املشــاركني
مقطع فيديو احتوى عىل مشــهد
لحادثة ارتطام سيارتني.
وتم توجيه بعض األسئلة حول
الحادث مع تغيري يف صياغة األسئلة
املطروحة فكان السؤال الذي وجه
للمجموعــة األوىل :كم كانت رسعة
السيارتني وقت الحادثة تقريبا؟
بينمــا طرح نفس الســؤال
ولكن بصيغة أخرى عىل املجموعة
الثانية فقيل لهم :كم كانت رسعة
السيارتني عندما اصطدمتا بشدة؟.
حيث توقع األشــخاص الذين
وجه إليهم السؤال املتضمن نتيجة
أكثر عنفــا للحادثة أن رسعتهما
تخطت  41ميال يف الســاعة ،بينما
توقع اآلخرون أن رسعتهما أقل من
 34ميال يف الساعة.
وليس هذا فقط ..فعندما قاموا
بطرح سؤال آخر عىل املجموعتني
والذي تضمن "هل احتوى الفيديو

عــى وجــود زجاج مهشــم من
السيارتني؟ كانت املجموعة الثانية
أكثــر قابلية لإلجابــة بنعم عىل
الرغم من عــدم وضوح هذا فعليا
بالفيديو.
فاملتعمقون يف دراسة ذاكرة
البرش وجــدوا أنها ليســت ملكا
لصاحبهــا وال تحت ســيطرته
فهي أقــرب لصفحات الويب التي
يســتطيع من يدخلها التغيري يف
محتواها متى شاء وكيفما شاء.
فالذاكرة ال تتغري فقط بواقع
اللغة ولكن من خالل عمليات عدة
للتشــويه منها :إعادة تشــكيلها
بمعلومات مغلوطة يلقيها اآلخرون
حول فعل ما لم ترتكبه ،ثم لم يكن
منك باألخري إال االعــراف به ،بل
وإدخال بعض التفصيالت الدقيقة
التي تتناسب وهذا التشويه.
وال يتوقــف هــذا األمر عند
األشخاص الذين يصفون أنفسهم
بضعــف الذاكرة ،حيــث أثبتت
الدراســات أيضا أنه يمكن تزييف
ذاكرة أولئك الذين يتميزون بذاكرة
خارقة ،ومن هذا نســتخلص أن
الثقة املفرطة بذاكــرة البرش عىل
اختالفهــم قد تكــون يف كثري من
األحيان محل شك.

يتبــادر ألذهاننا ألول وهلةٍ
أن ذلك املصابُ
بالحزن بمرحلة
ِ
ِ
اكتئاب كـ"وفــاة عزيز عليه أو
ٍ
فقدان وظيفة"..
ِ

مزمن وهــو مــرض حقيقي
يصاحبــه تغــرات كيميائية
وحيوية داخل جســم االنسان
يحتاج تدحالً طبيا ً .

َّ
ألن األعــراض التي تصيبه
تُشب ُه أعراض االكتئاب واملشاعر
الســلبية وعدم املباالة وفقدان
الحمــاس والقلــق والخمول
كمربر
وعدم وجود هدف محدد
ٍ
لتشخيصهم .
فالفــرق بــن االكتئــاب
والحزن :أن االكتئاب اضطراب

عىل عكــس الحــزن؛ فهو
ً
طويلة كذلك يرغب
اليستمر مد ًة
من يشــعر بالحــزن بالتحدث
عن مشــاعره واليلوم نفسه بما
أصابه .
وقد يتطور أحيانا ً الحزن إىل
اكتئاب .

٢٤
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كاريكاتير

كيفية التعامل
مع الطفل
سيئ السلوك
""2-1
د .رشيدة محمد أبو النصر
األستاذ المساعد بكلية
العلوم واآلداب
برياض الخبراء

مستوى رضا
المرضى عن
الخدمات الصحية
إبراهيم عبدالرحمن الدخيل
كلية الصحة العامة

رضا املريض هو مقياس
ملدى االهتمــام بالرعاية التي
يتلقاهــا من مقــدم خدمات
الرعايــة الصحيــة ،لتقييــم
مســتوى رضا املــرىض عن
جــودة هذه الخدمــات ،ومن
هــذا املنطلق أطلقــت وزارة
الصحة برنامج "قياس تجربة
املريض" ،وذلك بهدف تمكني
املستفيدين من املرىض وذويهم
من املشاركة يف تقييم الخدمات

التعامــل مــع الطفل يسء
السلوك بشــكل يومي أمر متعب
ومرهــق جدا ً لآلبــاء واألمهات،
لكــن ال تقلقي فهنــاك حلول
لتلك املشــكلة ،الســلوك اليسء
«التخريبــي» يتضمن :العدوانية
وعدم الطاعة والتحدي واملواجهة
والجدال مــع الكبار ،واألمثلة قد
تتضمن الرضب ،وكرس القواعد،
ورفض عمــل يشء يُطلب منه،
تلك السلوكيات ما هي إال مجرد
مرحلــة طبيعية عنــد األطفال
الصغار واملراهقــن ،والتعامل
السليم هو ما سيساعد طفلك عىل
تخطي تلك املرحلة.
وهناك عالقــة مبارشة بني
سلوك الطفل واألهل ،فليست كل
طريقة تنفع مع كل طفل ،عليكِ
أن تعريف ما هــو أفضل لطفلك
ولعائلتك.
تخربنــا األبحــاث الحديثة
بأن التعامل الشديد مع األطفال
ال يقلل من ســوء ســلوكهم ،بل
بالعكس قد يكون هو السبب يف

سوء ســلوك الطفل من البداية،
والتســاهل الزائد أيضا ً مرتبط
بالســلوك العدوانــي ،الطريقة
التي قد تكون ناجحة هي عندما
يســتخدم اآلباء واألمهات نظاما
متناســقا ال يحتوي عىل الشدة
الزائــدة وال التســاهل املفرط،
أحد الطرق هو اســتخدام نظام
الرتبية اإليجابي مع الطفل ،وذلك
ال يعني أن نــرك األمور لهوى
الطفل ،بل يعنــي التفاهم معه،
ومنحه األدوات الالزمة للرجوع
عن سلوكه اليسء.
وقبــل أن نبــدأ يف كيفية
التعامل مع السلوك اليسء ،يجب
أن نعلم أوال ً ملاذا يترصف الطفل
بهذا الشكل ،وما هي متطلباته يف
تلك املرحلة من تطوره.
• ملــاذا يقوم الطفل بســلوك
يسء؟
األطفــال الصغار يحتاجون
للترصف خارج املســموح لعدة
أسباب معظمها تدور حول لفت
االنتبــاه ،إذا كان طفلك يترصف

املقدمــة لهم بعــد كل زيارة
للمنشآت الصحية.
وتقوم فكرة الربنامج عىل
إرســال اســتبيانات مصممة
لكل رحلة عىل حدة يف املنشــأة
الصحية عن طريق الرســائل
القصرية أو عــن طريق مركز
اتصــال الصحة ( ،)937حيث
يطــرح املوظف عدة أســئلة
بهــدف رصد تقييــم املريض
لزيارته وقيــاس مدى الرضا
عــن الخدمــات املقدمــة له،
ويعمل الربنامــج وفق آليات
علميــة عامليــة يف منهجيات
قيــاس رضا املســتفيدين عن
الخدمات الصحيــة ،ومقارنة
نتائجهــا بمثيالتهــا إقليميا ً
وعاملياً؛ ما ســيتيح بشكل أكرب
مواكبــة التقــدم يف الخدمات
الصحية املرتكزة عىل املريض
واحتياجاته بمــا ينعكس عىل
حصولهم عىل أفضل الخدمات
الصحية وفق أرقى املعايري.

نتوجه
بقلوبنا لله
مريم المطيري
كلية العلوم واآلداب
بالبدائع

عندما تكون الصدمات أكرب
من مشــاعرنا  ،أكرب من أعمارنا
رغم نضوجنــا ،أكرب من إدراكنا
رغم حكمتنا.
أكرب مــن توقعاتنــا رغم
تفاؤلنا ،أكرب مــن قدرتنا عىل
التعبــر رغم طالقتنــا ،أكرب
من قدرتنا عىل صياغة الحروف
رغم إبداعنا.
أكرب مــن صربنا رغم قوتنا،
أكرب مــن بكائنا رغــم دموعنا،

بسلوك يسء للفت انتباهك ،يكون
يف أغلب األحيان راغبا ً يف أن تعرييه
انتباهك بصــورة زائدة ،ونحن
كبالغني نأخذ السلوك الجيد كأمر
طبيعي جداً ،ونعلق فقط عندما
يقوم الطفل بترصف خاطئ.
احتياجات تنموية
عندمــا يبلغ صغــرك 18
شهراً ،يشعر بأنه يريد أن يكون
مســتقالً ،يبدأ يف فعل أشــياء
بمفرده ،لكنه ال يستطيع فيصاب
باإلحباط بســهولة ،وينتهي به
األمــر بنوبة غضــب أو ينهار،
يف تلك الحــاالت طفلك ال ييسء
الســلوك ،لكنه يف ذلــك الوقت
مشــاعره طاغية عليه ويحتاج
للراحة وليس التقويم.

ويف العــدد القــادم مــن
الصحيفة سوف أقدم لك بعض
الوسائل التي يمكنك استخدامها
اليوم للتعامل مع ســلوك طفلك
اليسء.
أكرب مــن هذا العالــم بأكمله..
برحابته ..بوسعه
هنا تتــوه الخطــى  ..ملن
املشتكى ؟
تتــوه القلوب  ..ملن تتوجه؟
تتوه الدموع ..كيف تتوارى عن
البرش؟ تتوه األحالم ..هل تتوقف
أم تستمر؟
تتــوه األمانــي ..هــل ما
زالت حية أم ماتت؟
تتــوه األنفــاس وتنحبس
داخل صدورنا املغلقة.
هنا فقط ال تجدي الشكوى
لصديق ،وال حضن أم وال ملسة
يد حبيب وال نصيحة محب
فقــط  ...نوجــه قلوبنــا
وأرواحنــا وآمالنــا وأحالمنا
وصربنا لله
هو وحده سبحانه من يعلم
بخفايا أنفسنا هو خلقها ويعلم
مفاتيح الفرج لها.
فيــارب إليك املشــتكى ..
وليس ألحد سواك!!!! .
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مطالب بالحد من ظاهرة «النوم والجلوس بالمصليات»
الطالب :نحتاج بدائل لقضاء أوقات الفراغ بين المحاضرات
العقالء :النوم بالمصليات ظاهرة منتشرة ..والجامعة
تتوسع في افتتاح الكافتيريات للحد منها

تحقيق :عبدالرحمن الفنيخ
عىل الرغم مــن األماكن املهيأة
التي وفرتهــا الجامعة للطالب من
مقاهي وكافترييات واملكتبة ،لقضاء
أفضل األوقات فيهــا للمذاكرة أو
الجلــوس إال أن بعــض الطلبة ال
يزالون يرصون عىل أن يســتمتعوا
بوقتهم يف "املصىل" سواء بالنوم أو
الجلوس أو املذاكرة أو األكل.
"صحيفــة الجامعة" رصدت
هــذه الظاهــرة بعــد ورود عدة
مطالبات بالتصــدي لها ،وتابعت
الطالب وســألتهم عن أســبابها
والحلول املقرتحة لها ،والتقت عميد
شؤون الطالب واستأنست بالرأي
الرشعي.
يف البدايــة التقــت "صحيفة
الجامعــة" بالطالب محمد الحربي
من طالب املســتوى الثامن بكلية
الرشيعة ،والذي كان نائما باملصىل
الرئيس ،وســألته عن سبب قدومه
للمصــى والنــوم فيــه ،وأجاب
"الحربي" بأنه يفضل قضاء فرتات
االنتظار يف الجــدول "الربيك" يف
املصــى ،وذلك لعــدم توفر مكان
للجلوس فيه غري املصىل ،مشريا إىل
أن الجامعة كبــرة جدا وباإلمكان
وضع جلسات عربية ومقاهي كبرية
بحيث يســتمتع الطالب بالجلوس
فيها ،كما أن األماكن املزدحمة غري
مناسبة للمذاكرة بسبب اإلزعاج.
فيما قال الطالب محمد روزي
من جمهورية تشــاد يف املســتوى
الثالث وهو أحد طالب املنح وكان
يرتاح باملصىل :أنــه يأتي للمصىل
للمذاكــرة ومن ثــم تأديته صالة
الضحــى ،ويلتقي بزمالئه الطالب
حيث يجدهم ،مؤكدا رغبته بوجود
العديد من األماكن ليقيض الطالب
وقتهــم فيها ،معربا عــن إعجابه
باملكتبة املركزية لألبحاث واملذاكرة
وقدرته عىل الرتكيــز فيها ،ورغم
أنه أكــد يف الوقت نفســه وجود
كرايس مريحة وكثرية يف عدة أماكن
بالجامعة ،ولكنه مــع ذلك يرغب
بالجلوس باملصىل.
وأوضح حازم السنيدي طالب
كلية الزراعة والطب البيطري والذي
كان يستخدم الجوال داخل املصىل:
أنه يقــي وقت الفــراغ باملصىل
لصعوبة الذهــاب للمنزل ،ومن ثم
العودة ،فيجلس باملصىل لحني موعد
الصــاة ثم الذهــاب للمحارضة،
مطالبا بتكثيف وجــود الفعاليات
التي يقيض فيها الطالب وقت الفراغ
مثل :املحارضات والندوات النوعية
أو عرض األفالم الوثائقية املفيدة،

الطالب "الحربي":
األماكن المزدحمة
غير مناسبة للمذاكرة
بسبب اإلزعاج وأتمنى
وضع جلسات عربية
ومقاهي كبيرة
يستمتع الطالب
بالجلوس فيها

الطالب "السنيدي":
نقضي وقت الفراغ
بالمصلى لصعوبة
الذهاب للمنزل
والعودة  ..والحل
في وجود الصاالت
الترفيهية وتفعيل
أنشطة الرسم
والفنون التشكيلة
مطالبــا بأهمية وجــود الصاالت
الرتفيهية بمختلف الكليات وتفعيل
أنشطة الرسم والفنون التشكيلة.
ويرى عبدالله الشــبييل طالب
كلية الصيدلة أنه انترشت يف اآلونة
األخــرة – مع األســف – ظاهرة
النــوم يف املصليــات املتوزعة عىل
أروقة الجامعة ،خصوصا يف ساعات
االنتظار الطويلة بني املحارضات لدى
الطالب ،ما يؤثر عىل ســبب وجود
هذه املصليات وهــي للعبادة وأداء
الصلوات ،مؤكــدا أن هذه الظاهرة
لها أسباب تعود عىل الشخص ذاته،
فقد تكون أسبابا صحية ومنها عدم
االنتظام يف النوم والســهر القاتل
وطريقة األكل السيئة ،وكذلك عدم
ممارسة الرياضة ما يجعل الشخص
متعبا أثناء أداء واجباته العملية.
وأثنى "الشبييل" عىل الجامعة
التي قامت بدورها ووضعت أماكن
خاصة لقضاء ســاعات االنتظار،
وهيأت العديد من األماكن واملرافق
لالســتغالل املفيد ألوقات الفراغ
منهــا :املكتبة املركزيــة ،وغرف
الدراسة الجماعية ،وغرف الدراسة
الفردية ،وكذلك أجهزة الكمبيوتر
املزودة باإلنرتنت ،وأيضا العديد من
نقاط البيع (الكافترييات) املتوزعة
بجميع الكليات واألقسام.
وقدم "الشبييل" بعض الحلول
من وجهة نظره والتي قد تســهم

طالب بمصلى الجامعة

يف القضاء عــى هذه الظاهرة منها:
دراســة حالة الطالب ومتابعته من
قبل اإلرشــاد االكاديمي الخاص
بــه يف كليته التي يــدرس فيها أو
األخصائيني االجتماعيني يف الجامعة،
وكذلــك توفري جلســات ولقاءات
توضح للطالب كيفية إدارة حياته
اليوميــة باملمارســات الصحيحة
وآثارها املســتقبلية ،والتي تتطلب
منه التغيري لألفضل ،وإيجاد حمالت
توعويــة داخــل الجامعة توضح
األســباب الناتجة عن املمارسات
الخاطئــة يف الحياة اليومية وأثرها
عىل العملية التعليمية ،باإلضافة إىل
تقديم حلول إيجابية تزيد من الوعي
وتسهم يف نهضة املجتمع بإذن الله.
وعــن رأي الجانب الرشعي يف
هذه الظاهــرة ،أوضح عضو هيئة
التدريس بكلية الرشيعة والدراسات
اإلســامية األســتاذ الدكتور فهد
اليحيى ،بــأن قواعد الرشيعة تربي
املسلم عىل االنضباط والتزام اآلداب
العامة ،ومراعــاة املصالح ،وتزجر
عن املفاسد وكل ما من شأنه إلحاق
األذى ،ولهذا فال ريب أن أي مرفق
معــد لغرض وهدف فــا ينبغي
اســتخدامه لغري أهدافه فضال عما
هو مناقض لــذات الهدف واملقصد
فاملصليات املعدة للصالة ال ينبغي
اعتبارهــا مكانا للنــوم وملتقى
للمحادثات ما دامــت الجامعة قد

اليحيى

وفرت مرافق أخرى لهذه األغراض.
ومن جهته أوضح الدكتور عيل
العقالء عميد عمادة شؤون الطالب
عىل أن ظاهرة الجلــوس أو النوم
باملصليات هي ظاهرة منترشة داخل
الجامعة وخارجهــا ،ويف مصليات
الطــرق وأماكن انتظــار الدوائر
الحكومية واملستشفيات ،مشريًا إىل
أن الجامعة بدأت منذ فرتة طويلة
يف إجراءاتها للحد من هذه الظاهرة،
وأنشأت العديد من الكافترييات يف
كثري من أالماكن املتفرقة بالجامعة.
ويرى "العقــاء" أنه من بني
األسباب التي تدفع بعض الطالب
للنوم داخل املصليات هو قدومهم
لكلياتهم بال نــوم كاف ،حيث إن
بعض الطالب ال يتمالكون أنفسهم
وينامون ،وعند السؤال عن السبب
يكون الجواب السهر ،وهذا النوع
ينام يف القاعــة أو املصىل أو أماكن
الجلوس العامــة ،مضيفا بأن أحد

الحربي

محمد رزوي

السنيدي

الشبيلي

أســباب اللجوء للمصىل هو ضيق
مباني بعض الكليــات ولذا يتجه
بعضهم للمصىل.
وأكــد "العقــاء" أن هــذه
األسباب تحتاج إىل عالج مع الطالب
نفســه والجامعة ،موضحا ً وجود
أندية طالبية يف كل الكليات يمكن
للطالب فيها ممارسة هوايته التي
يريدها ،كما وفرت الجامعة مطعما
للطالــب يوفر وجبــات الفطور
والغداء والعشاء بأسعار مخفضة،

باإلضافة إىل مكتبة الجامعة والتي
يمكن للطالب قضــاء وقت فراغه
فيها للقــراءة وإجــراء البحوث
املطلوبة.
وأشــار "العقالء" إىل توجه
عمادة شــؤون الطالب نحو إنشاء
أجنحة لســكن الطالب بالجامعة،
حيث يمكن للطالب أن يســتأجر
غرفة ملدة ساعة أو ساعتني أو ثالث
بمبلغ رمــزي لريتاح فيها ومن ثم
يستكمل محارضته.

إعالن
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كـلـيـة الـهـنــدســة

College of Engineering

تحتضن الكلية مقر الجمعية العلمية السعودية للطاقة الشمسية ومحطة رصد بيانات للطاقة المتجددة

كلية الهندسة  ..قاطرة الصناعة والطاقة والتشييد بمنطقة القصيم

مقدمة

أنشــئت كلية الهندسة
يف عام 1423هـ ،بموافقة
امللك فهد بن عبد العزيز آل
سعود رحمه الله ،وضمت

ثالثة أقســام وهي« :قسم
الهندسة الكهربائية ،وقسم
الهندســة امليكانيكيــة،
وقسم الهندســة املدنية»،

أهداف الكلية التعليمية

تهدف الكلية إىل إعداد الخرجني من أجل:
* العمل بنجاح كمهندسني يف القطاعني الحكومي والخاص.
* تطوير مواقعهم الوظيفية من خالل التعليم الذاتي والدراسات
العليا.
* إعداد مهندسني قياديني لشغل املناصب املهنية والقيادية.
* املشــاركة الفعالة يف التنمية املســتدامة باململكــة العربية
السعودية.

أهداف الكلية البحثية

* بناء جسور للتعاون البحثي بني الكلية ومؤسسات الصناعة
والطاقة والبيئة والتشييد بما يخدم املجتمع وتطوير وتنمية تلك
املؤسسات.

وىف عام 1435هـ تم انتقال
الكليــة إيل موقعها الجديد
يف الجنوب الغربي للمدينة
الجامعيــة بمقــر جامعة

القصيم ،والذى تم إنشاؤه
بتكلفــة  247مليون ريال
سعودي.

* تطوير البحــث العلمي ودعم الباحثني من أكاديميني وطالب
دراسات عليا من داخل الجامعة وخارجها.
* طرح برامج دراسات عليا تركز عىل الجوانب البحثية.

أهداف الكلية المجتمعية

رسالة الكلية
تسعى كلية الهندسة يف جامعة القصيم إىل توفري تعليم هنديس
متطور ومعتمد لتلبية احتياجات سوق العمل ،وتقديم خدمات
مجتمعية وبحثية تدعم التنمية املستدامة يف اململكة وتسهم يف
بناء اقتصاد املعرفة.

رؤية الكلية

ً
داعمة
كلية متميزة إقليميا ً يف التعليم الهنديس والبحث العلمي
للتنمية املستدامة يف اململكة.

* املســاهمة يف لجان الجامعة املختلفة مثــل لجنة االبتعاث،
والتدريب ،ولجنة املعيدين ،واملجلس العلمي وغريها.
* املســاهمة بالتعاون مع عمادة خدمة املجتمــع بالجامعة
يف تطوير مهنة الهندســة ،وذلك بتقديــم دورات وورش عمل
للمهندسني والفنيني يف التخصصات الهندسية املختلفة.
* إجراء الدراســات الهندسية واملســوحات الحقلية ،وتقديم
االستشارات الفنية للمساهمة يف حل مشكالت املجتمع.
* إجراء اختبارات قياســية عىل املنشــآت والنظم الهندسية
واملعدات واآلالت واألجهزة واملواد

عن الكلية
عميد الكلية
د .فهد بن عبدالرحمن المفضي
أستاذ مشارك في هندسة
التصنيع واإلنتاج ،قسم الهندسة
الميكانيكية

أقسام الكلية العلمية
1

الهندسة الميكانيكية

2

الهندسة الكهربائية

3

الهندسة المدنية

وكيل الكلية للشؤون التعليمية

د .وائل بن حمد العطية
أستاذ مساعد في الهندسة
اإلنشائية-هندسة التشييد،
قسم الهندسة المدنية

البرامج األكاديمية :
* بكالوريوس العلوم يف الهندسة املدنية

* ماجستري العلوم يف الهندسة املدنية

* بكالوريوس العلوم يف الهندسة الكهربائية
«مسار القوى الكهربائية»

* ماجستري العلوم يف الهندسة الكهربائية

وكيل الكلية

* بكالوريوس العلوم يف الهندسة الكهربائية
«مسار االتصاالت واإللكرتونيات»

* ماجستري العلوم يف هندسة الطاقة املتجددة

أستاذ مساعد في هندسة النقل
والمرور ،قسم الهندسة المدنية

* بكالوريوس العلوم يف الهندسة امليكانيكية

* ماجستري العلوم يف الهندسة امليكانيكية

شركاء الجامعة في تمويل البحث العلمي:
* مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ()KACST

* رشكة االتصاالت السعودية STC

* الرشكة السعودية للصناعات األساسية سابك ()SABEC

* العديد من رشكات القطاع الخاص

* أرامكو السعودية ()ARAMCO

* مدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية والطاقة املتجددة والتي
أنشأت بالكلية محطة رصد بيانات للطاقة املتجددة

د .مشعل بن إبراهيم المشيقح

أعداد
الخريجين

162

عدد طالب
بالبكالوريوس

646

عدد طالب
الماجستير

68
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ضمان جودة التعليم واالعتماد األكاديمي
* تحــرص كلية الهندســة عىل تعزيــز القدرة
التنافسية للخريجني من خالل التأكيد عىل تطبيق
مفاهيم الجودة والتحسني املستمر بني منسوبيها
من طالب وأعضاء هيئــة التدريس ،وقد حصلت
برامج البكالوريوس الثالثة بالكلية عىل شــهادة
االعتماد األكاديمي من "املجلس األمريكي العتماد
برامج الهندسة والتكنولوجيا " ABETوهي أعىل
هيئــة دولية يف مجال اعتمــاد الربامج األكاديمية
الهندسية.
* كما تقوم الكلية باســتخدام أساليب متطورة يف
التعليم والتعلم مثل "اسرتاتيجية "4Mat system
والتي تعد من أحدث االســراتيجيات التدريبية يف
مجال التعلم املستند إىل تطبيقات الدماغ ومهارات
التفكري وذلك بهدف الحصول عىل أفضل مخرجات
تعليمية ممكنة وصقل املهارات الناعمة للخريجني
لتحسني قدراتهم التنافسية يف سوق العمل.
* حصل طــاب الكلية عىل املراكز الثاني والثالث
يف االختبار الذي نظمه "املركــز الوطني للقياس
والتقويم يف التعليم العايل" عىل مســتوى كليات
الهندسة بالجامعات السعودية يف العام .2015

* كمــا أن للكلية نجاحــات متواصلة يف مجاالت
التعليم غــر التقليدي يتمثــل يف مقررات تنفرد
بهــا الكلية كمقررات التعليــم الفعال ،والتدريب
التعاوني والتي توفر للطالب التدريب يف ســوق
العمل ملدة فصل صيفــي بغرض تعريف الطالب
ببيئة العمل الهندسية قبل تخرجهم مما ينمي من
خرباتهم العملية بجانب خرباتهم الدراسية بالكلية.
* كما تهتــم الكليــة بتطوير أنظمــة التعليم
اإللكرتوني بها ،وتفعيل الرشاكة الوطنية والدولية
يف مجــال التعلم اإللكرتوني لإلســهام يف التنمية
املستدامة ،وىف هذا اإلطار تم تأهيل عدد  82عضو
هيئة تدريس بكلية الهندسة ومعاونيهم من خالل
الدورات التي عقدتها عمــادة التعلم اإللكرتوني
خالل العــام األكاديمــي  2016/2017وأهمها
استخدام نظام البالك بورد()BLACK BOARD
بمســتوياتها املختلفة يف إدارة العملية التعليمية
بالكلية.
* تنفرد الكلية باستحداث برنامج خاص ومتميز
للمتابعة واإلرشاد األكاديمي للطالب وكذلك متابعة
األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بالكلية.

االهتمامات واإلنجازات البحثية
* انطالقا من رسالتها تهتم الكلية بتعزيز دورها يف املجتمع السعودي من خالل املساهمة يف حل
املشكالت الهندسية والصناعية ،وذلك بالتعاون مع رشكائها يف القطاعني الحكومي والخاص.
* املجاالت البحثية التي تهتم بها كلية الهندسة تتضمن:
 حماية البيئة وتنمية املوارد املائية تحقيق االستدامة يف املوارد الطبيعية االقتصاد املعريف واالبتكارات العلمية تكنولوجيا النانو يف هندسة املواد توفري الطاقة وتنمية استخدامات الطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية -اإللكرتونيات الدقيقة وأنظمة التحكم اآليل

اإلنجازات البحثية للكلية

* إنشاء معمل بحثي حديث لالتصاالت بتمويل من شركة االتصاالت السعودية STC

* بلغت أعداد البحوث والدراسات والمؤلفات العلمية ألعضاء هيئة التدريس ( )886بحثا خالل
الفترة  1438 – 1424هـ ،منها أكثر من  500بحث علمي قابل للتطبيق واالستثمار
* تحتضن الكلية مقر "الجمعية العلمية السعودية للطاقة الشمسية"
* خالل العام  2017/2018حصلت الكلية على تمويل للبحث العلمي في المجاالت التالية:
 منحة األبحاث الصغيرة المستديمة ( 6بحوث) منحة المجموعات البحثية ( 4بحوث) -منحة األولويات البحثية ( 2بحث)

األنشطة الطالبية الالصفية
* إىل جانــب تطوير املهارات األكاديمية لطالبها فإن كلية الهندســة توىل اهتماما كبــرا ً بتطوير املهارات
الشــخصية واملهارات الناعمة لهم حيث أنها أصبحت من أهم متطلبات سوق العمل يف اململكة وذلك من خالل
تشجيع الطالب عىل ممارسة األنشطة الالصفية وإنشاء وتطوير النادي الطالبي لكلية الهندسة ،وكذلك إنشاء
روابط وفروع للجمعيات املهنية يف املجاالت الهندسية املختلفة ،ومنها:
 "الجمعية األمريكية للمهندسني املدنيني "ASCE"الجمعيــة األمريكية للمهندســن امليكانيكيني"ASME

 "معهد مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات "IEEE "الهيئة السعودية للمهندسني". -النادي الطالبي لكلية الهندسة

* ممارسات الطالب يف هذه األنشــطة تنمى فيهم مهارات مهمة مثل القيادة وروح الفريق والعمل الجماعي
واالنضباط الشخيص ،وتحمل املسؤولية واالشرتاك بفاعلية يف النقاشات واتخاذ القرارات وهذه كلها متطلبات
أساسية اليوم يف سوق العمل باململكة لجميع الخريجني وليس لخريجى كلية الهندسة فقط.
* كما أن روابط وفروع الجمعيات املهنية الهندسية تصقل مهارات الطالب العلمية وتنمي من قدراتهم العلمية
يف ممارسات مهنة الهندسة ،حيث توفر لهم فرصة االطالع عىل كل ما هو جديد يف مجال عملهم ،والذى يتطور
بصورة متسارعة ،كما تسهم هذه الجمعيات املهنية يف توفري خدمات اإلرشاد األكاديمي واملهني للطالب.
* كما أن الكلية تحرص عىل نرش ثقافة البحث العلمي وتنمية املهارات الشــخصية بني الطالب وتشــجيعهم
عىل االنخراط يف أنشــطة البحث العلمي بالكلية وعرض النتائــج العلمية وذلك من خالل تنظيم ملتقى علمي
سنوي مصغر عىل مستوى الكلية يقدم فيه الطالب أعمالهم من مشاريع التخرج وبحوث املاجستري من خالل
امللصقات العلمية والعروض التقديمية وذلك بهدف تشجيعهم عىل خوض النقاشات العلمية وتبادل الخربات
واملعارف والحصول عىل املالحظات القيّمة والدروس املستفادة من زمالئهم الطالب واألساتذة.
* من خالل املشــاركة يف هذه الجمعيات الطالبية يقوم الطالب بتنظيم املشــاركة يف العديد من الفعاليات
واألنشطة وإعدادها يف العام املايض  5محارضات و 11ندوة و 6زيارات واستضافة طالب املدارس و 3دورات
تدريبية وورشتي عمل وحماالت التوعية الهندسية واملشاركة يف  8معارض و 4مسابقات و  12ورشة عمل يف
برامج صناعية ،وقد بلغ عدد املستفيدين أكثر من  6700مستفيد ومنها عىل سبيل املثال:
 محارضة عن مفهوم الهندسة القيمية ودورها يف إدارة املرشوعات محارضة عن دور الطاقة الشمسية يف تعزيز االقتصاد الوطني وفق رؤية 2030 ندوة عن تقنية النانو الندوة العلمية الهندسية الثانية لطالب كلية الهندسة  QECSESS nd2يف جامعة القصيم للعام 2017 زيارة مركز مكافحة املخدرات بالطرفية بريدة مرشوع التشجري وتوزيع شتالت باملدارس وبعض محافظات املنطقة معرض فني ملكافحة اإلرهاب بعنوان "ضد اإلرهاب" محارضة تعريفية بالهندسة القيمية أو الجودة محارضة حول أهمية تطبيق معايري الجودة يف املرشوعات الهندسية محارضة ثقافية هندسية حول أهمية الطاقة الشمسية ودورها يف رؤية ٢٠٣٠ محارضة تعريفية حول كفاءة الطاقة الصناعية استضافة نخبة من طالب ثانوية األمري سلطان للمتفوقني معرض متكامل حول جميع ما يختص باملهندس معرض تعريفي هنديس حول دور القطاع الهنديس ندوة تثقيفية حول كيفية الدخول يف بيئة العمل محارضة عن اسرتاتيجية اختبار القاطع الكهربائية للجهود املتوسطة والعالية زيارة ملصنع أسمنت القصيم -استضافة نخب من طالب املدارس الثانوية
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عمادة شؤون الطالب تنظم بطولة «كرة
الطاولة» خالل األسبوع الجاري
عبدالله العبيد
تقيم عمادة شؤون الطالب
ممثلــة بالنشــاط الريايض،
بطولة كــرة الطاولة الداخلية
لطالب الجامعــة خالل الفرتة
1440/2/16-12هـ ،وذلك
ضمن األنشــطة الطالبية التي
تنظمها العمــادة خالل العام
الجامعي 1440/1439هـ.
وســتقام البطولة داخل
الصــاالت الجديــدة باملدينة
الجامعية ،إذ تعترب بطولة كرة
الطاولة من البطوالت السنوية
التي يقيمها النشــاط الريايض
داخل أروقــة الجامعة ،وعىل
إثرها يختار مسؤولو النشاط
الريايض من ســيمثل الجامعة
يف بطولــة االتحــاد الريايض
للجامعــات الســعودية لكرة
الطاولــة التي ســتقام خالل
الفصل الدرايس الحايل بمنطقة
تبوك.
من جانبه أشــار املرشف
الريايض ماجد الحربي ،إىل أن
عمادة شؤون الطالب وبتوجيه
مــن معــايل مديــر الجامعة
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود مدير الجامعة،
ووكيــل الشــؤون التعليمية
الدكتــور محمــد العضيب،
ستوفر كافة اإلمكانات إلقامة
مثل هــذه البطــوالت ألبناء

بحضور  62ألف متفرج بملعب
الجوهرة بجدة

الجامعــة ،مؤكــدا أن عمادة
شؤون الطالب ستنفذ بطوالت
عدة هــذا العام منهــا بطولة
التنــس األريض ،وبطولة كرة
القدم للصاالت وبطولة اخرتاق
الضاحية والكرة الشاطئية.

الحربي :نتمنى
مشاركة واسعة
من طالب الجامعة
للبحث عن طاقاتهم
وإمكانياتهم الرياصية
وأعــرب "الحربــي" عن
تمنياته بمشــاركة واســعة
من طــاب الجامعــة للبحث
عــن طاقاتهــم وإمكانياتهم
الرياضية يف البطوالت الداخلية
لكــي يصلــوا إىل البطوالت
الخارجيــة ،ويمثلوا اململكة يف
املنافســات الدوليــة ،مختتما
حديثه بقوله" :إن هذا الحدث
الريايض وغريه من الفعاليات
دليل عىل ما تشــهده الجامعة
من مبادرات شبابية يف مختلف
املجاالت ،والتــي يقف خلفها
عميد شــؤون الطالب الدكتور
عيل العقالء ووكيل األنشــطة
الطالبيــة الدكتــور محمــد
العجالن وبتوجيــه من معايل
مدير الجامعة ووكيل الشؤون
التعليمية".

اإلمارات تطلق اسم «الملك سلمان» على المهرجان
الدولي للمناطيد
أعلن منطــاد اإلمارات عن
تغيري مسمى النســخة القادمة
مــن كأس ومهرجــان اإلمارات
الدويل للمناطيد ،الذي ســينطلق
يف نســخته الـ  13خالل شهري
نوفمرب وديسمرب املقبلني إىل كأس
ومهرجان امللك ســلمان الدويل
للمناطيد.
وأعــرب رئيــس منطــاد
اإلمارات الكابتن طيار عبد العزيز
نــارص املنصوري عــن اعتزاز
وافتخار شباب اإلمارات وجميع
الشــباب العربي بإطالق اســم
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود -
حفظه الله  -عىل النسخة القادمة
من املهرجان ،الــذي يعد األول
مــن نوعه باملنطقــة وتحتضنه
جميــع إمارات دولــة اإلمارات
العربية املتحدة بمشــاركة دولية
كبرية وحضور ومتابعة إعالمية
واسعة.
ويتضمــن املهرجــان الذي

انطلقــت أوىل فعالياته يف العام
 ،2006والتقــى خاللهــا أكثر
مــن  100عضــو مــن الفرق
واملناطيد الدوليــة يمثلون أكثر
مــن  15دولة عربيــة وأجنبية،
عدة فعاليــات منها :تحليق فريق
منطاد خادم الحرمني الرشيفني،
وتنظيم معرض فني فوتوغرايف
للمشاركات الدولية.
من جانبه أكــد األمني العام
ملنطاد اإلمارات الكابتن حســن
نارص املنصوري حــرص دولة
اإلمارات عىل استضافة واحتضان
أهم البطوالت والفعاليات الدولية
يف شتى املناسبات واملجاالت ومنها
كأس ومهرجــان امللك ســلمان
الدويل للمناطيد ،الذي سيشــهد
إطــاق منطاد خــادم الحرمني
الرشيفني إىل جانب منطاد "العالم
لن ينساك يا زايد" املتوج بصورة
املؤسس الشــيخ زايد بن سلطان
آل نهيان  -رحمه الله  -ومنطاد
صاحب الســمو الشــيخ خليفة

بن زايد آل نهيــان رئيس دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،ومنطاد
صاحب الســمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة
اإلمارات رئيــس مجلس الوزراء
حاكم دبي.
كما سيشــهد إطالق منطاد
كل من صاحب الســمو الشــيخ
محمد بــن زايــد آل نهيان ويل

عهد أبو ظبــي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،وصاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاســمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشــارقة ،وعدد كبري من
املناطيــد والفــرق الدولية التي
ســتقدم عروضا للطريان املعلق
والحر وتنظيــم برنامج التحليق
اللييل امليضء.

البرازيل تنتزع كأس
«الرباعية» من األرجنتين
بهدف قاتل

خطــف منتخب الربازيل
لقب البطولة الرباعية الودية
التــي اســتضافتها اململكة
العربية الســعودية األسبوع
املايض يف مدينتــي الرياض
وجدة ،بمشاركة  4منتخبات
هي« :الســعودية والعراق
والربازيــل واألرجنتــن»،
واختتمــت بلقــاء املنتخبني
الربازييل واألرجنتيني بملعب
الجوهرة بمدينــة امللك عبد
الله الرياضية بجدة ،وســط
حضــور جماهريي غفري بلغ
 62345مشجعا ،حيث تُوج
منتخب "السيليساو" باللقب
عقب تغلبه يف املباراة النهائية
عــى منتخــب "التانجو"،
بنتيجة  / 1صفر.
وســجل هــدف الفوز

للمنتخب الربازيــي املدافع
جــواو مريانــدا يف الدقيقة
الثالثة من الوقت البديل ،بعد
مباراة مثرية وقوية شــهدت
تنافســا كبريا بني املنتخبني
الكبريين.

وشــهدت البطولة التي
ُختمــت بالقمــة الالتينية،
إقامة  4مباريــات 3 ،منها
عىل أســتاد جامعــة امللك
سعود بالرياض ،بدأت بلقاء
األرجنتــن والعراق ،وانتهت
املباراة بفوز التانجو بنتيجة
 /4صفــر ،قبــل أن يتغلب
منتخب الربازيل عىل األخرض
 /2صفر يف اليوم التايل ،فيما
تعادل املنتخبان الســعودي
والعراقي .1 /1

ﮐﺄس اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوري
اﻟﻔﺮﯾﻖ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮز

ﺗﻌﺎدل

هﺰﯾﻤﺔ

اﻟﻨﻘﺎط

1

اﻟﻨﺼﺮ

6

6

0

0
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2

اﻟﻬﻼل

5

5

0

0
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3

اﻷهﻠﻲ

6

4

1

1
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4

اﻟﻮﺣﺪة

6

3

3

0

12

5

اﻻﺗﻔﺎق

5

3

2

0
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6

اﻟﺘﻌﺎون

6

2

3

1

9

7

اﻟﻔﺘﺢ

6

2

3

1

9

8

اﻟﺸﺒﺎب

6

2

3

1

9

9

اﻟﺤﺰم

6

2

2

2

8
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اﻟﺮاﺋﺪ

6

1

2

3

5

11

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

6

1

1

4

4

12

اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ

6

1

1

4

4

13

اﻟﺒﺎﻃﻦ

6

1

1

4

4

14

اﻟﻔﯿﺤﺎء

6

1

0

5

3

15

أﺣﺪ

6

0

2

4

2

16

اﻻﺗﺤﺎد

6

0

2

4

1

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺒﻮع

المنطاد

اﻟﺤﺰم  vsاﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
1-2
اﻟﻮﺣﺪة  vsاﻟﻔﯿﺤﺎء
1-2

اﻟﺒﺎﻃﻦ  vsاﻟﻨﺼﺮ
2-0
اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ  vsاﻟﺘﻌﺎون
4-1

اﻟﺮاﺋﺪ  vsاﻟﻔﺘﺢ
3-0
اﻻﺗﺤﺎد  vsأﺣﺪ
1-1

اﻻﺗﻔﺎق  vsاﻷهﻠﻲ
2-6
اﻟﺸﺒﺎب  vsاﻟﻬﻼل
1-0
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المضادات الحيوية في الميزان..
فوائد وأضرار وآثار جانبية

البنسلين هو أول مضاد حيوي تم اكتشافه عام 1928م واستخدم ألول مرة عام 1942م
تساعد في القضاء على البكتيريا المسببة لألمراض
ال يتم صرفها إال بوصفة طبية في معظم الدول ومنها السعودية
سوء االستخدام قد يؤدي إلى عدم شفاء المريض وتعرضه لآلثار الجانبية
يفضل أن يعطى المريض وقتا كافيا للمناعة الطبيعية قبل صرف المضاد الحيوي
املضــادات الحيوية هي األدويــة التي لها
القدرة عىل القضاء عىل الكائنات الدقيقة املسببة
لألمراض وخصوصا البكترييــا ،والتي تصيب
أجزاء عدة من جسم اإلنسان ،وهي ال تستخدم
يف عالج األمراض التي تســببها الفريوسات مثل
نزالت الربد واالنفلونزا والكحة ،ولكن لها القدرة

ما

هي المضادات
الحيوية ؟

هي أدويــة مســتخرجة مــن مصادر
طبيعيــة أو مخلقة كيميائيــا تعمل عىل قتل
البكترييــا( )Bactericidalأو منع تكاثرها
( ,)Bacteriostaticيف حالــة العدوى وقبل
تكاثر البكترييا بالجســم يقوم الجهاز املناعي
بالجسم واملكون من خاليا الدم البيضاء بقتل
البكترييا الضارة للجســم ويســتمر بمحاربة
العدوى حتى بعد ظهــور األعراض املرضية،
ويف حالة زيادة تكاثر البكترييا بالجسم يصعب
عىل الجهــاز املناعي محاربة البكترييا ويف هذه
الحالة يكون استخدام املضادات الحيوية نافعا
للقضاء عىل البكترييا.

 ينــدرج تحت املضــادات الحيوية عدةتصنيفات وأشــهرها التصنيف عىل حســب
الطيــف ( )spectrumإىل مضــادات حيوية
واســعة الطيف ( )broad-spectrumوهي
التي تؤثــر عــى البكترييا الســالبة الجرام
واملوجبة الجرام معــا ،ومضادات حيوية ذات
الطيف الضيق ( )narrow-spectrumوهي
التي تؤثر عىل البكترييــا موجبة الجرام فقط
أو ســالبة الجرام فقط ويمكن استخدام أكثر

عــى التخلص من العــدوى البكتريية الثانوية
املصاحبة لهذه األمراض.
ويف هذا املقال ســوف نحــاول أن نرشح
ماهية املضادات الحيوية وكيفية عملها وبعض
األعراض الجانبية املصاحبة لها ،وكذلك املقاومة
البكتريية للمضادات الحيوية

من مضاد حيوي واحد من ضيقة الطيف ليؤثر
عىل البكترييا موجبة وسالبة الجرام معا.
 أول مضاد حيوي تم اكتشافه بالصدفةبواسطة ألكســندر فليمنغ عام 1928م وهو
البنسلني وظل حبيس األدراج لفرتة من الزمن
حوايل  15ســنة إىل أن تم العالج بالبنســلني
ألول مرة يف عام 1942م ،والزالت مشــتقاته
تســتخدم لعالج كثري من األمراض ليومنا هذا
مثل أموكسيســلني ،امبيســلني ،وبنسلني ج
وأخرى.
هنــاك مجموعات كثرية مــن املضاداتالحيوية مقسمة طبقا لرتكيبها الكيميائي مثل
االمينوجليكوسيدات وكينولون والترتاسيكلينات
واملاكروليدات ويعتمد استخدام هذه املضادات
الحيوية عىل نوع ومــكان املرض حيث تعتمد
معظم املضادات الحيويــة عىل حركية معينة
لهدف وصول الدواء ملكان اإلصابة بالجســم،
وبعضها يراعى فيها الحالة الصحية للمريض
مثل األمراض املزمنــة والحمل وغريها ،وهذه
املضادات الحيوية ال يتــم رصفها إال بوصفة
طبية يف معظــم الدول ومن هذه الدول اململكة
العربية السعودية.

مستقبل
المضادات
الحيوية

* أول مضاد حيوي اكتشف عىل يد
ألكسندر فليمنغ عام ١٩٢٨م.
* املضــادات الحيويــة ال تقتل
الفريوسات.
* اآلثــار الجانبية األكثر شــيوعا
للمضــادات الحيويــة هي اإلســهال
واضطرابات املعدة والغثيان.

حقائق حول
المضادات
الحيوية

* يستخدم مصطلح  Superbugsلوصف البكترييا املقاومة ملعظم
املضادات الحيوية املوجودة حاليا وتســبب هــذه البكترييا العديد من
األمراض مثل االلتهاب الرئوي والتهاب املسالك البولية.

المقاومة البكتيرية
Bacterial
resistance
 عند استخدام املضادات الحيوية يجبأن تكــون بالطريقة الصحيحة ،وذلك باتباع
الوصفة الطبية املرصوفة للمريض ،ويف حالة
سوء االســتخدام للمضاد الحيوي قد يؤدي
ذلك إىل حدوث املقاومة البكتريية للمضادات
الحيوية وهذه املقاومــة البكتريية قد تكون
ســببها طفرة جينية أو بروتــن بالبكترييا
بسبب تعرض البكترييا لكمية غري كافية من
املضاد الحيوي لقتلهــا ونتيجة لذلك تكون
البكترييــا مقاومة عائقا للمضــاد الحيوي
لوصوله للبكترييا املراد القضاء عليها.

إن سوء استخدام املضادات الحيوية
دون تشــخيص أو وصفــات طبيــة
قــد يــؤدي إىل ظهور طفــرات جينية
وفصائل جديدة من البكترييا واملقاومة
للمضــادات الحيوية املوجــودة حاليا
وبالتــايل اإلصابة بأمــراض ال يمكن
عالجها ويفضل أن يعطى املريض وقتا
كافيــا للمناعة الطبيعيــة قبل رصف
املضاد الحيوي.

 لهذه األسباب تسعى الدول إىل الحد مناالستخدام املفرط للمضادات الحيوية وذلك
بمنع رصف املضادات الحيوية من الصيدليات
إال بوصفة طبية وفــرض غرامات مالية ملن
يخالــف هذه األنظمة ،حيث أن االســتخدام
املفرط للمضادات الحيوية أو سوء االستخدام
يتبعه عقبات منها املقاومة البكتريية ويف هذه
الحالة لن يســتجيب املريــض لهذه األدوية
والتي ســوف يكون لها آثارها الجانبية عىل
جســم االنســان وقد تؤدي إىل تسمم الكبد
والكىل واضطراب الجهــاز الهضمي ،وعليه
فإن سوء استخدام املضادات الحيوية وعدم
اتباع التعليمات الدقيقة للطبيب املعالج يؤدي
إىل املقاومة البكتريية للمضادات الحيوية ما
قد يؤدي إىل عدم شــفاء املريض باإلضافة
لتعرضه لآلثار الجانبية لهذه األدوية.
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خادم الحرمين يرعى افتتاح مهرجان الجنادرية الـ33
أواخر ربيع اآلخر
يرعــى خــادم الحرمــن
الرشيفــن امللــك ســلمان بن
عبدالعزيز آل ســعود -حفظه
اللــه -حفل انطــاق املهرجان
الوطنــي للــراث والثقافــة
"الجنادريــة  ،"33يوم االثنني
1440 /4 /24هـ املوافق /31
2018 /12م ،الــذي ســتكون
فيه جمهورية إندونيسيا ،الدولة
ضيــف رشف املهرجــان لهذه
الدورة.
ورفع وزير الحرس الوطني
رئيس اللجنــة العليا للمهرجان
األمري خالد بــن عبدالعزيز بن
عياف ،الشــكر واالمتنان لخادم
الحرمــن الرشيفــن -أيــده
الله -عىل هذه الرعاية الســنوية
الكريمــة ،وعدّهــا مصدر فخر
واعتزاز ملنسوبي وزارة الحرس
الوطنــي ولجميــع العاملــن

باملهرجان واملشاركني فيه كافة.
وثمّ ــن الوزير بــن عياف
املتابعة الكريمــة والدائمة منه
رعــاه الله -للمهرجــان منذانطالقته ،وبالدعم الكبري ملسرية
الثقافــة والــراث واإلبداع يف
اململكة.
ونــوّ ه بالدعــم الكبــر
واالهتمام املتواصل الذي يحظى
به املهرجان من صاحب الســمو
امللكي األمري محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزيــر الدفاع،
حتى بات ضمن أهم املكتســبات
الوطنية يف هذا العهد الزاهر.
وأوضــح أن مهرجــان
هــذا العام يتضمــن الكثري من
الفعاليــات ،ويتضمّ ن برنامجه
الثقايف عــى محارضات وندوات
وأمســيات وأنشــطة ثقافيــة

أ.د .عبدالله المسند

متى يقع كسوف كلي أو حلقي
ويشاهد في السعودية؟

متعــددة يف شــتى الجوانــب
اإلبداعيــة ،وســيقدّم للزوار
يف مقــر املهرجــان بالجنادرية
فعاليات تراثية منوعة ،وأخرى
تربز الوجه الحضاري للمملكة،

والتقدم الذي تشهده يف مختلف
املجاالت ،باإلضافة ملا سيعرض
يف أجنحة ومقا ّر إمارات املناطق
ومؤسســات القطاع الحكومي
والقطاع الخاص.

«اعتزاز» يستهدف رفاهية  8ماليين عسكري
وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص
وجهــت اإلدارة العامــة
للرقابة عــى رشكات التمويل يف
مؤسسة النقد العربي السعودي
كافة املؤسسات املالية الخاضعة
إلرشافها ،للمســاهمة يف برنامج
ويل العهد األمري محمد بن سلمان
«اعتزاز» ،الــذي يهدف لتفعيل

التواصــل بني القطــاع الخاص
ومنســوبي القوات العسكرية،
وذلك لتوفري مســتوى متميز من
الرعايــة واالهتمــام والخدمات
والرفاهيــة لنحــو  8ماليني من
العسكريني واملدنيني واملتقاعدين
وذويهــم ووالديهــم ،وتلبيــة

برنامج اعتزاز:

• اعتمــده ويل العهــد األمري محمد بن ســلمان يف /10 /11
1439هـ
• يســتهدف منســوبي القوات العســكرية بــكل فئاتهم
واملتقاعدين منهم وذويهم
• تتوىل وزارة الدفاع تفعيل وإدارة الربنامج

كونيات

احتياجاتهــم الالزمــة تقديرا
لدورهم وبطوالتهم يف حفظ األمن
واألمان.
وطبقــا للمعلومات املتوفرة
فإن الربنامج ســيفعل من خالل
موقع أيقونة عىل البوابة الداخلية
وتطبيق عىل الجوال ،والتســويق

للعروض التــي تضاف للربنامج
من خالل رسالة إشعار أو نصية
أو عــى اإليميل ،ويحــدد لكل
مستفيد حساب ،ويحدد من يرأس
الحســاب للتواصل معه وتقييم
اســتفادته وذويه من الخدمات
املقدمة من خالل الربنامج.

• رؤيــة الربنامج :حرص واحرتام القيــادة ألبنائها األبطال
وتقديم الخدمات لهــم بتحفيز القطاعني الحكومي والخاص
لتقديم مستوى مميز من الرعاية واالهتمام

الكســوف الكيل يحدث عندما يُغطي جرم القمر جرم الشمس ،100%
بينما الكسوف الحلقي للشمس يحدث عندما يكون القمر بعيدًا جدًا عن
األرض ،فيكون يف مرأى العني أصغر من قرص الشمس فال يتمكن من
تغطيتهــا 100%؛ وعليه تظهر حلقة مضيئة مذهلة من أطراف قرص
الشمس بشــكل مدهش تُحيط بالقمر ـ املعتم األسود ـ وتُسمى حلقة
النار.
وبإذن الله تعاىل سيشاهد كســوف حلقي يف السعودية عام 2019م،
حيث سيشاهد الســعوديون واإلماراتيون والعمانيون وغريهم كسوفا ً
شمسيا ً حلقياً ،وذلك يف  26ديســمرب 2019م ،ويالحظ أنه لن يشاهد
الكسوف الحلقي يف جميع دول الخليج ،بل هو محدود يف رشيط جغرايف
ضيق من رشق جزيرة العرب ،وبقية دول جزيرة العرب سيشــاهدون
كسوفا ً جزئيا ً بُعيد رشوق الشمس وذلك يف نهايته.
ييل هذا كســوف شــميس حلقي آخر يف عام 2020م ،حيث سيشاهد
السعوديون واليمنيون والعمانيون وغريهم كسوفا ً شمسيا ً حلقياً ،وذلك
يف  21يونيو 2020م ،ويالحظ أنه لن يشاهد الكسوف الحلقي يف جميع
جزيرة العرب ككســوف حلقي ،بل هو محدود يف رشيط جغرايف ضيق
من جنــوب الجزيرة العربية ،وبقية دول جزيرة العرب سيشــاهدون
كسوفا ً جزئيا ً بنسب كبرية.
ييل ذلك كسوف شــميس كيل عام 2027م حيث سيشاهد السعوديون
كما اليمنيون واملرصيون وغريهم كســوفا ً شمســيا ً كليا ً نادراً؛ حيث
سيشــاهدون يف وضح النهار النجوم والكواكــب وذلك عام 2027م،
ويالحظ أنه لن يشاهد هذا الكسوف يف جميع املناطق ككسوف كيل ،بل
هو محدود يف رشيط جغرايف ضيق من السعودية.
ييل ذلك كسوف شــميس كيل عام 2034م حيث سيشاهد السعوديون
والكويتيون وغريهم كســوفا ً شمســيا ً كليا ً نادراً؛ حيث سيشاهدون يف
وضح النهــار النجوم والكواكب وذلك عــام 2034م ،ويالحظ أنه لن
يشاهد هذا الكســوف يف جميع املناطق ككسوف كيل ،بل هو محدود يف
رشيط جغرايف ضيق ،ويشــار إىل أنه لن يتكرر الكسوف الكيل يف مدينة
معينة ويف الوقت نفسه من النهار ،والشكل الهنديس نفسه إال بعد مرور
نحو  375سنة يف املتوسط ،وآخر كسوف كيل ُشوهد يف السعودية يف 25
فرباير 1952م  ..ودوما ً نلتقي ،فنستقي ،ثم نرتقي ..هذا والله أعلم.
أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا

• تفعيل التواصل بني مؤسســات القطاع الخاص ومنسوبي
القوات العســكرية للحصول عىل خدمات خاصة ،خصومات
وعروض ،تسهيالت ومنافع إضافية.

| ALMISNID
| almisnid@yahoo.com

أهداف الربنامج :

مستوى الرعاية :

• تحســن رفاهية منســوبي القوات العســكرية بدعم من القطاع
الخاص
• توفري منصة خدمية لهم بمشاركة القطاعني الخاص والحكومي
• توفري خدمات وتسهيالت وعروض وتخفيضات لهم
• تطويــر العالقة بــن القطاعني الحكومي والخــاص بما يحقق
رفاههم
• تحقيق التوفري الزمني واملكاني واملايل لهم
• إنشاء منصة يمكن للمستفيدين التواصل معها عىل مدار  24ساعة
• التواصل سنويا مع املستفيدين والرشكاء لتحسني الخدمات

• رئييس • مايس

• ذهبي

• فيض

• مشارك • إعالمي

الجهات املستفيدة :
• الداخلية

• رئاسة الحرس امللكي

• الدفاع

• رئاسة أمن الدولة

• الحرس الوطني

• رئاسة االستخبارات العامة

االتفاقية :
• مدتها سنة من تاريخ التوقيع وتكون بناء عىل معايري معينة .
• خصومات وتسهيالت مميزة وتنافسية ملنسوبي الربنامج .

• ظهور شــعار اعتزاز عىل بطاقات البنــوك والتأمني والرشكات
التمويلية .
• تقديم عروض يف مواسم الصيف والعودة للمدارس واألعياد .
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تطبيق  Focuseلقراءة الكتب اإللكترونية بطريقة جديدة
تطبيق حــري عىل نظام
 iOSملحبي القــراءة عرب أجهزة
التابلت ،مع ميزات فريدة كترسيع
القراءة لرسعة تناسب املستخدم،
حيث يســتطيع التطبيق قراءة
املقــاالت صوتيا ً وإبقــاء عني
املســتخدم برتكيز عىل النص يف
مكان واحد مع عرض النصوص
بطريقة األسطر.
ولتجربــة أكثــر متعة زود

التطبيق بمتصفــح ويب كامل
للتمكني من الوصــول للمقاالت
بطريقة أرسع وأكثر ســهولة مع
دعــم كامل لتنســيقات بصيغة
 DOS, DOCX, TXTوكذلك دعم
ساعة آبل.
التطبيق مجاني للتحميل من
متجــر  AppStoreويدعم نظام
التشغيل  iOSفأكثر.

א   VIVO Z3כ VIVO

א 63inch   LCD
pixel 1080
   א  א  
אא
¢£א ¢א¡   670 Snapdragonא
 א§ ¦ 360 Kryo
±אכ  א6GB ¦« ¬® 4GB °
¢א    ¬
כאא אא  « ²
א¹כ· א« ®¶ 12mega pixel ¢µ
¼א¹   mAh 3315 £µ² ¦£
micro usb À
¬ א  vivo Z3א¬ ® 230א£

كاميرا  HX99بخاصية تكبير  30Xمن سوني

 عدســة من  24-720mmمع فتحة عدســات.f/3.5-6.4
 ميزة التكبري حتى .30X محدد نظر  viewfinderبتقنية .OLED شاشــة بخاصيــة اللمــس  4x2.5inchقابلةللتدوير اىل أعىل.
 مستشــعر  18.2ميجا بيكسل مع دعم تصويرالفيديو بدقة .4K
 ميزة الرتكيز التلقائي الرسيع  0.09يف الثانية. التصويــر يف اإلضاءة املنخفضــة اىل حد أقىص.ISO 6400
 -كامريا سوني  Cyber-shotبسعر  450دوالر.

كليك

حسن أحمد العواجي

النعيق اإللكتروني
يف مكان ما من هذا العالم الواســع ..وعرب الشبكة األكرب عىل كوكب
األرض ..يختبئون خلف أقنعة ســوداء ..ومتلونة أحيانا ..من هم؟
وما هدفهم يف هذه الحياة؟
ســؤال تعجز أحيانا عن اإلجابة عنه ..فهم غربان سوداء ..بقلوبهم
قبل ألســنتهم ..يتكلمون يف كل يشء ..ويدعــون فهم كل يشء ..ال
يعجبهم يشء ...وال يقدمون شيئا ً  ..ال دين لهم وال مبدأ وال هدف..
الكذب وسيلتهم للبقاء ..والتدخل يف شؤون الغري ..ولو مقابل املال..
هوايتهم اليومية ..إنهم غربان تويرت.
غربان تويرت ..زاد نعيقهم هذه األيام ..لدرجة ال تطاق ..فبعد أن كان
التطبيق وسيلة من وسائل االتصال االجتماعي ..تطرح فيه األفكار
واآلراء ..تبدل الحــال ..فاآلراء هنا تفرض فرضــا ً وعليك عزيزي
املتلقي ..التســليم والقبول ولو بالقوة الجربية ..فالشــائعات هي
املادة الدســمة والخبز اليومي الذي تقتات عىل فتاته هذه الغربان..
ال مصدر صحيحا ً لألخبار ..بل حروف تكتب لتهدم ال لتبني ..وآراء
تطرح لخطط إجرامية هدامة ..تزرع بها بذرة الفتنة لتحصد ثمرة
الرش.
ولكن رغم كل هذه السوداوية فنحن يف هذا البلد املعطاء نعي بأننا
مستهدفون يف أمننا وديننا وعقيدتنا ووطننا ..وما زاد صوت النعيق
إال بقدر األلم ..فهم يتأملون ملا يرونه من أمن وأمان َّ
من الله به علينا..
ولُحمة وطنية بني الحكومة والشعب قل نظريها ..يتأملون لنجاحاتنا
السياســية واالقتصادية ..يتأملون ألننا نحيا ..وهم يموتون ببطء..
ولكــن آن األوان الن نلجمهم ..ونخرجهم مــن جحورهم لنعريهم
أمام املأل ..نرتصد لهم بالحق ..ونُسكتهم بالحقيقة ..وندحر كيدهم
بالوضوح والشــفافية ..فليس لدينا ما نخفيــه ..وكلنا يقني بأننا
باقون ملتزمون بكتاب الله وســنة نبيه ..فنحن عىل حق ..وسنبقى
عليه ..والحق أحق أن يتبع.
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa
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كاريكاتير
من اآلخر
فهد بن نومه

الحراك العلمي في منطقة
القصيم

الجامعة تستضيف عربتين من «األحوال المدنية»
إلصدار وتجديد الهوية لمنسوبيها
يف إطار التعــاون القائم
بني الجامعة واألحوال املدنية،
اســتضافت اإلدارة ا لعامــة
للعالقــات عربتني من األحوال
املدنية بمقــر املدينة الجامعية
باملليــداء ،ملدة خمســة أيام
١٤٤٠/٠٢/٩-٥هـــ ،وذلك
بهدف تقديــم خدمات إصدار
الهويــة وتجديدها ملنســوبي
ومنسوبات الجامعة من طالب
وموظفــن وأعضــاء هيئــة
التدريس ،باإلضافة إىل تسجيل
واقعــات الــزواج والطالق،
وتعديل املهن للنســاء الالتي
يحملن بطاقة الهوية الوطنية.
وقد تــم تجهيز العربتني
بأحدث األجهــزة والتقنيات،

حيث تواجــدت العربة األوىل
املخصصة للرجال عىل الجرس
أمام مدخــل الجامعة الرئيس،
فيما تواجــدت العربة الثانية
املخصصة للنســاء أمام مركز
الطالبات.
يذكــر أن اإلدارة العامة
للعالقــات تعمل عىل تيســر
وصــول كافــة الخدمــات
ملنســوبي الجامعة من الطالب
واملوظفــن ،وذلــك ملنحهم
الفرصة إلنهاء معامالتهم مع
األحــوال املدنيــة وغريها من
الجهــات الحكومية ،دون أن
يؤثر هذا عىل أوقات ومواعيد
الدوام لديهم.

خالل الفرتة القادمة تستعد جامعة القصيم الستقبال عدد كبري من
املؤتمرات املحلية والدولية خالل العام الدرايس الحايل ،باإلضافة إىل
عقد عدد من امللتقيات والندوات واللقاءات املفتوحة مع الطلبة ،حيث
تعد هذه الفعاليات امتدادا ً ملا مرت به الجامعة خالل الفرتة املاضية
وبالتحديد العام املايض ،والذي شهد العديد من املؤتمرات التي كان
لهــا األثر الكبري يف تجديد الحراك العلمي وبحثي يف منطقة القصيم
خاصة وعىل مستوى اململكة بشكل عام.
تأتــي هذه الفعاليات املتعــددة واملتنوعة لتواكــب رؤية الجامعة
ورسالتها وأهدافها ،إضافة ملا تقوم به من دور مهم ومميز يف خدمة
املجتمع ،مع ســعى دؤوب لتحقيق وتفعيل رؤية اململكة 2030م،
لتنعكس هذه الفعاليات إيجابيا عىل سمعة اململكة العربية السعودية
وما يقام بها من مؤتمرات محليــة ودولية ،فضالً عن نتائجها عىل
املنطقة يف إبراز الجانب العلمي والبحثي واألكاديمي يف كافة املجاالت
الطبيــة والصناعية والزراعية ،وذلك لكون الجامعة أكرب مؤسســة
تعليمية باملنطقة  ،كما أنها مــن أكرب الجامعات باململكة من ناحية
أعدد الطلبة والكليــات ،ولهاذا فإن دورها يتناســب مع مكانتها
وحجمها محليا ً وإقليمياً.
نفخــر يف الجامعة بأن جميع هذه املؤتمــرات والندوات من تنظيم
كوادرها ومنسوبيها ،فمن خالل اللجان التنظيمية التي يرشف عليها
معايل مدير الجامعة ،باإلضافة إىل اللجان الفرعية التي تخدم اللجنة
العلمية يف تأدية عملها بتقديم محتوى علمي جيد وتعلن عن توصيات
تخدم تنمية املجتمع السعودي يف شتى املجاالت ،سطرنا النجاح تلو
اآلخر ،لنكتب فصالً جديدا ً من التطوير والرقي لهذا الرصح العلمي
الشــامخ ،ومن هنا نؤكد للجميع بأننــا يف جامعة القصيم عىل أتم
االستعداد الستقبال أي فعاليات علمية أو مجتمعية بما يتناسب مع
رؤية الجامعة ورسالتها ،وتنفيذها عىل أكمل وجه بما يضمن مكانة
الجامعة وريادتها
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صحيفة جامعة القصيم
• صحيفة أسبوعية
• أول صحيفة جامعية تصدر باللغة العربية واإلنجليزية
• توزع في جميع مناطق المملكة
• توزع خارج المملكة
• تصدر إلكترونيا
www.qu.edu.sa
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