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الجامعة تدشن مبادرة سمو أمير القصيم بمرحلتها الثالثة
لزيادة االهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء
دشن معايل األستاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمــد الداود
مدير الجامعة ،يــوم األربعاء
املوافــق 1440/2/15هـــ،
حملة "أرض القصيم خرضاء"،
بمقر املدينة الجامعية بحضور
وكالء وعمــداء الجامعة ،حيث
تستهدف الحملة زراعة 1500
شجرة باملدينة الجامعية ،وذلك
انطالقا من مبادرة أمري منطقة
القصيم صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن سعود بن عبد العزيز ،والذي
قام بتدشني املرحلة الثالثة من
الحملة مؤخرا ،لزيادة االهتمام
بالتشجري واملساحات الخرضاء
باملنطقة.
وأكد "الــداود" عىل أهمية
هذه املبادرة بأن تكون منطقة
القصيم أرضا ً خرضاء ،مشريًا
إىل تشجيع سموه الدائم وحثه
عــى االهتمام باألشــجار ويف
مقدمتها النخلة ،والتي يعكس
االهتمام بها التقدم والحضارة
والرقي ،مؤكدًا أن الجامعة يقع
عليها عبء كبــر يف ما يتعلق
بالبحوث والدراسات الزراعية،
حيث إن لديها قدرة كبرية يف هذا
املجال بوجود كلية متخصصة
ورائــدة وهي كليــة الزراعة
والطب البيطري.
تفاصيل :ص2

مدير الجامعة يستقبل «مدير عام المرور»
في المملكة

عناوين
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خبر

«برنامج خادم الحرمين»
ينهي المعامالت
والمستحقات المتأخرة
على الجامعة منذ سنوات

03
خبر

الجامعة تعلن عن حاجتها
«لمدربات سعوديات
لقيادة السيارات»

10
اســتقبل معــايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بن حمد
الداود مدير الجامعة صباح يوم
الخميس بمقــر املدينة الجامعية
باملليداء ،سعادة اللواء محمد بن
عبدالله البسامي مدير عام املرور
يف اململكة ،وذلك ملناقشــة أوجه
التعاون بــن اإلدارة والجامعة
خصوصا فيما يتعلق بمدرســة
القيادة ،بحضور الدكتور محمد
السعوي وكيل الجامعة ،والعميد
صالح الرباك مدير شعبة املعرفة

وتطبيقــات الجودة بــاإلدارة،
ومديــر مرور منطقــة القصيم
العقيد صالح العواجي ،والعقيد
عمر العبدالطيف مدير الســر يف
مرور املنطقة ،واملقــدم عبدالله
العمــري مديــر إدارة الرخص
باإلدارة العامة للمرور ،واملرشف
عىل مدرسة القيادة الدكتور ماجد
العنزي.
ورحــب "الــداود" باللواء
"البســامي" ومرافقيــه ،وتمت
مناقشة ما تم إنجازه من مراحل

يف إنشــاء مرشوع مدرسة تعليم
القيادة بالجامعة ،ومناقشة سري
عملية إنشائها ،متمنيا بأن تكون
هذه املدرســة من أفضل املدارس
عىل مستوى اململكة.
يذكر أن هــذه الزيارة تأتي
عىل هامــش االتفاقيــة املوقعة
بني الجانبــن يف رمضان املايض
إلنشاء مدرســة لتعليم القيادة،
والتي من املتوقع أن يتم افتتاحها
خالل األيام القادمة ،عىل مساحة
إجمالية  30الف مرت مربع.

خبر

"كلية الصيدلة" تقيم ندوة
"االمتياز الثانية" بمشاركة
طالب وطالبات كليات
الصيدلة بالمملكة

16
تحقيق

استطالع آراء الطالب
حول تباين مظهر الطالب
واالختالفات في الزي
داخل الحرم الجامعي
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الداود :االهتمام بالشجرة يعكس التقدم والحضارة والرقي

مدير الجامعة يدشن حملة «أرض القصيم خضراء» لزراعة  1500شجرة
بالمدينة الجامعية
أشار معايل األســتاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمــد الداود مدير
الجامعة ،إىل الــدور الذي تقوم به
إدارة الصيانة والخدمات ،والجهود
التي قدمتها خــال الفرتة األخرية،
حيــث رأينا تحــوال واضحا يف أن
تكون ارض الجامعة خرضاء ،متمنيا
بذل املزيد من الجهــود ،معربا عن
طموحاته وتطلعاته بأن نصل إىل أن
تكون أرض جميع املدينة الجامعية
خرضاء بالقريــب العاجل ،ومنوها ً
إىل قدرتهم عىل تحقيق ذلك ،ملا تلقاه
جامعاتنا مــن دعم غري محدود من
والة أمرنا – حفظهم الله – ســائال
الله العظيم أن يحفظ وطننا ويديم
نعمته.
وتحدث املهندس صالح الضالع
مديــر إدارة الخدمــات والصيانة
بالجامعة عــن مبــادرة الجامعة
بزراعة عدد من أشجار الظل والزينة
والثمر املناســبة للبيئة يف مواقف
الطالب وأعضــاء هيئة التدريس يف
أنحاء الجامعة ،حيث قامت اإلدارة
خالل العام املايض بزراعة  400نخلة

وال يزال العمل جاريا ً الســتكمال
زراعة النخيل ،كما تم تأمني 3000
شــجرة حمضيات ملا لها من أهمية
بيئية وصحية وغذائية من أشــجار
الربتقال والليمون واليوسفي ،وتم
زراعة  1000شــجرة ظل بمختلف
أنواعها يف مواقــف كلية الرشيعة
واملدينــة الرياضية الجديدة ،والتي
نمت بشكل جيد بفضل الله ،مضيفا
بأنه تــم زراعة  25ألــف مرت من
املسطحات الخرضاء داخل الجامعة
ويف جوانب الطرقات ،حيث سيجري
البــدء يف زراعة مواقف كلية العلوم
واالقتصــاد واإلدارة وكلية الطب
واملستشفى الجامعي.
كما أعلــن "الضالع" عن قرب
تنفيذ حديقة لســكن أعضاء هيئة
التدريس والطــاب وجاري العمل
عليها حاليا ،وستتضمن مسطحات
خرضاء ومضامري مشاة ،وجلسات
مناسبة ،حيث تم حفر برئ إلمدادها
باملياه ،مقدما جزيل شــكره ملعايل
مدير الجامعــة عىل دعمه ومتابعته
املستمرة وكافة الجهات املتعاونة.

الحفل المقام قبيل تدشين الحملة

المالية :صرف مليار وستمائة مليون لدعم المشاريع ومستحقات المنسوبين خالل أربعة أشهر

«برنامج خادم الحرمين» ينهي المعامالت والمستحقات المتأخرة على الجامعة
منذ سنوات
قامت اإلدارة املالية بالجامعة
مؤخرا برصف  1170أمر رصف
وفقا ً ملا حددته األنظمة والتعليمات
واآللية املتبعــة إلجراءات الرصف
ألبــواب وبنود امليزانيــة ،وذلك
بمعدل سبعة أوامر رصف يوميا،
حيث بلغت القيمة اإلجمالية لهذه
األوامــر 1،616،544،179.93
(مليار وستمائة وستة عرش مليونا ً
وخمســمائة وأربعة وأربعني ألفا ً
ومائة وتســعة وســبعون رياال ً
وثالث وتســعون هللة) ،شملت
الرواتــب واملســتحقات املاليــة
للجامعة واملشاريع ،باإلضافة إىل
قيمة الخدمات.
وكشف األســتاذ عيل بن عبد
الرحمن الهدية مدير عام الشؤون
املالية بالجامعة ،عن أهمية برنامج
الدعم الــذي تقدمه حكومة خادم
الحرمني الرشيفني – حفظهم الله ،-
والذي يختص باملستحقات املتعثرة
من ميزانية سنوات سابقة ،والذي
تم بموجبه دعــم الجامعة باملبالغ
املســتحقة للمقاولني ومنسوبي
الجامعة من سنوات سابقة ،حيث
استمر العمل بربنامج الدعم لهذه
املشــاريع قرابة األربعة أشــهر،
وأنهت بموجبها الجامعة املعامالت
واملبالغ املتعثرة.

وأضاف "الهدية" أن اإلدارة
العامة للشؤون املالية تقدم خدمات
مالية ،ولوجستية تصب يف رسعة
وصول املســتحق املايل لصاحبه،
حيث تسعى اإلدارة مع عمادة تقنية
املعلومات لتطوير الخدمات املقدمة
للمستفيدين من خارج الجامعة من
املؤسسات والرشكات ،وذلك بإنشاء
صفحة إلكرتونية يتم تعبئة بيانات
أصحــاب االســتحقاق ومتابعة
مســتخلصاتهم إلكرتونيــا حتى
رصفها ونزولها يف حساباتهم ،وهي
خدمة متممة لخدمة وزارة املالية
عرب منصة اعتمــاد ،باإلضافة إىل
السعي مع تقنية املعلومات إلنشاء
خدمة إرسال الرسائل اإللكرتونية
بمجرد صدور أمــر الدفع ،حيث
تصل املستفيد رســالة تفيد بأن
الجامعة قد أتمت رصف املستحق
وهذه الخدمة جاهزة للتنفيذ.
كما أوضح "الهدية" أن اإلدارة
املالية تقدم خدمة االســتعالم عن
الســلف والقروض ووضعها يف
حســاب منســوبي الجامعة عىل
الصفحة اإللكرتونية ،لتســهل عىل
املنسوبني معرفة السلف والقروض
التــي تخصهم ،وتســعى اإلدارة
العامة للشــؤون املالية من خالل
خططها املســتقبلية والتي سوف

يبدأ تنفيذها خالل الســنة املالية
القادمة 2019م ،هو أن أي مســر
أو اســتحقاق يرد لها يتم رصفه
مبارشة ،وذلك بعــد أن يكون قد
تم االرتباط عليه مــن قبل إدارة
امليزانية.

المدينة الجامعية

أخبار الجامعة 03
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قدمها كرسي «الحميد» بالجامعة

دورة «منهج البحث العلمي في السيرة النبوية»
أقام مرشوع كريس الشيخ
عبدالله بن صالح الراشد الحميد
للســرة النبوية بكليــة اللغة
العربية والدراســات االجتماعية
بالجامعــة ،بالتعاون مع عمادة
خدمة املجتمــع ومركز تدوين
للدراسات والبحوث يوم الثالثاء
املوافــق ١٤٤٠/٢/١٤هـــ،
دورة تدريبيــة بعنوان" :منهج
البحــث العلمــي يف الســرة
النبوية" ،قدمها الدكتور محمد
بن عبدالرحمــن الدخيل ،بمقر
عمادة خدمة املجتمــع بمدينة
بريــدة ،حيث شــهدت الدورة
حضور  60متدربــا ً ومتدربة،
كما تم يف ختام الدورة تســليم
شــهادة شــكر وتقدير ملقدم
الــدورة ،باإلضافة إىل تســليم

شهادات حضور للمتدربني.
وتأتي هذه الــدورة ضمن
الفعاليــات العلميــة التي تقام
بالجامعــة باســتمرار ،حيث
يقدم الكريس باكورة مشاريعه

املتميــزة يف تدريــب وخدمــة
الباحثني ،كما ســيقدم الكريس
خالل هذا العام الجامعي ثالث
دورات تدريبيــة أخرى وعددا
من املشــاريع النوعية يف خدمة

وتأهيــل وتدريــب الباحثني،
تحقيقــا ً لرســالة الكــريس
والجامعــة يف خدمــة البحث
العلمي وتأهيل وتشجيع وخدمة
الباحثني.

أعلنت مدرســة تعليم القيادة
للسيارات بالجامعة عن حاجتها إىل
مدربات قيادة سيارات "سعوديات"
للعمــل يف مقــر املدرســة ،حيث
تم فتح بــاب التقديــم من خالل
إرســال الســرة الذاتية مع صور
من الوثائــق املطلوبة عــى الربيد
اإللكرتونــي(@drivingschoolqu
 ،)gmail.comوذلــك حتى تاريخ
1440/2/23هـ ،حيث ستخضع
جميع الطلبات للمفاضلة ،ومن يقع
عليهن االختيار سيتم التواصل معهن
خالل ثالثة أسابيع من تاريخ نهاية
التقديم.
وحددت املدرســة عدة رشوط

يجب توافرها يف املتقدمات لشــغل
الوظيفة وهي :أن تكــون املتقدمة
حاصلة عىل الثانوية العامة فما فوق،
وأن يــراوح عمرها ما بني  22ـ 45
عاما ،وأن تجيد املتقدمة مهارة قيادة
السيارة ،وأال يكون قد صدر بحقها
أي حكم قضائــي ،كما أن األفضلية
ستكون ملن لديها خربة يف العمل كـ
"مدربة قيادة ســيارات" أو حاصلة
عىل شــهادة مدرب معتمد يف قيادة
الســيارات أو حاصلــة عىل دورات
تدريبية يف السالمة املرورية أو قيادة
السيارات ،باإلضافة إىل اجتياز املقابلة
الشخصية والدورات التدريبية.
وأوضح الدكتور ماجد العنزي

الذاتية ،وذلك لضمان اختيار مدربات
يتميزن بالكفاءة والخربة ملســاعدة
املرأة يف املنطقة عىل تعلم القيادة بكل
يرس وسهولة.

العنزي

 14جمعية خيرية و 6كليات تُ شارك بملتقى التطوع بكلية
الشريعة للطالبات
لولوة الشدوخي:
أقامت عمادة شؤون الطالب
ألنشــطة الطالبات بمقــر كلية
الرشيعــة للبنــات "ملتقى يوم
التطــوع" يوم الثالثــاء املوافق
1440 / 2 / 14هـــ ،والــذي
أســتمر ملدة ثالث أيام ،وبحضور
وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات
الدكتورة نــوال الثويني ،والذي
يهــدف إىل نرش ثقافــة التطوع
يف املجتمع واســتقطاب املواهب
ومحبــي العمــل التطوعــي،
وتوجيههــم اىل الجهــات التي
تتناســب مع شــكل عطائهم،
بمشــاركة ١٤جميعة خريية و٦
كليات.
كما شــاركت عدد جمعيات
صحية التي تُعنــى بنرش الوعي
الصحي مثل "جمعيــة كبدك"

والتــي لها دور يف نرش الوعي عن
أمراض الكبد وتوفر حساب بنكي
للمتطوعني ماليــا ً لدعم الجمعية
ولم يقتــر التطوع عىل األعمال
الخرييــة واالغاثية بل يشــمل
االنشــطة الحرفية والفنية أيضا ً
كالرسم واالعمال اليدوية االبداعية
والتي كان لها نصيب من امللتقى.
مــن جانبه عــرت وكيلة
الجامعــة لشــؤون الطالبات
الدكتورة نوال الثويني عن بهجتها
مما رأت قائله "أنا ســعيدة بهذا
التالحم بني الجامعــة والجهات
املجتمعية وهذا أمر مبهج بالفعل،
مُقدمه شــكرها لجميع العاملني
عىل هــذا االنجــاز ،مؤكده عىل
اســتمرار مثل هذه املناشط التي
تخدم طالبــات الجامعة ،الحتواء
مواهبهن وأبداعهن".
من جهته عربت وكيلة شؤون

الطالبات واملرشفــة عىل امللتقى
الدكتورة أمل الربيش التي أكدت
أن ملتقى يــوم التطوع كان يوم

عبدالرحمن بن حمد الداود

روح التحدي والعزيمة
إن الرتقب الذي سبق حديث صاحب السمو امللكي األمري محمد
بن ســلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائــب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع يف مؤتمر مبادرة مســتقبل االســتثمار ،واملتابعة التي
حظي بها من وســائل اإلعالم املحلية والدولية ،واالســتقبال الذي
حظيت به ترصيحات سموه بني أوساط الشعب السعودي والعربي،
تؤكد املكانة التي يحظى بها ســموه الكريــم بصفته قائدًا للتغيري
واملســتقبل ،ومُعربًا عن طموحات وتطلعات الشعوب العربية نحو
التنمية واالزدهار والعدالة ومكافحة الفســاد ،واملنافسة العاملية يف
مضمار التطور والتقدم والتقنية.

الجامعة تعلن عن حاجتها «لمدربات سعوديات لقيادة
السيارات»
املرشف عىل مدرســة القيــادة أن
الجامعــة تســعى لتقديــم الدعم
املجتمعي للقرار الســامي القايض
بالسماح للمرأة بالقيادة ،من خالل
تطبيق أعــى املعايري الفنية والتقنية
املستخدمة يف مدارس تعليم القيادة،
وأن تكــون هــذه املدرســة ذات
مواصفات عاملية يف مجال تعليم قيادة
املركبات ،مشــرا ً إىل أن املستندات
املطلوبة للتقديم تتمثل يف صورة من
بطاقة األحوال ،وصورة من رخصة
القيادة (إن وجــدت) ،وصورة من
املؤهالت املطلوبة (املؤهل التعليمي-
شهادة خربة تدريب قيادة -شهادة
مدرب معتمد) ،مع إرفاق الســرة

مدارات

جميل بحــق ســعدنا وترشفنا
بإقامته ففي العطاء لذة ال يشعر
بها اال من سلك درب التطوع.

وقد جاء حديث ســموه مُفعمً ا بروح الشباب املتوثبة لإلنجاز
واملتطلعة نحو املستقبل ،ومؤكدًا عىل الرؤية السياسية واالقتصادية
التي اختطها خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز
حفظــه الله ،فالحديث الذي تابعه املاليني ليس يف اململكة فحســب
وإنما يف أرجاء العالم والتقطت أجزاء موســعة منه وسائل اإلعالم
العامليــة ،حمل الكثري من الــدالالت التي تعكس سياســة اململكة
ومنهجها ورؤيتها يف التعاطي مع األحداث والخطط املستقبلية.
وكانت إشارة ســموه الكريم إىل الحادث املأساوي الذي حصل
للصحفي الســعودي جمال خاشقجي ،وتأكيده عىل أنه حادث مؤلم
وبشع ،وأن املتهمني سيخضعون للمحاكمة وينالون الجزاء الرادع،
وأن هــذا الحادث لن يؤثر عىل العالقة التاريخية القائمة بني اململكة
وتركيا ،حيث حملت هذه الترصيحات إشــارات واضحة ورصيحة
للمبادئ التي تقوم عليها اململكة يف إرســاء العدالة وتحقيق النزاهة
ومواجهة املشاكل بكل حزم وشفافية.
كما جدّد حديث سموه تطلعات الشعب السعودي نحو التنمية
واالزدهار والتقدم ،الذي وصفه ســموه بأنه شــعب جبار وعظيم
ويملك إرادة وهمة بحجم الجبال وقوتها ،وتأكيده أن خطط تطوير
اململكة ستســتمر ولن تتوقف ،وأن اململكة ستشهد نهضة تنموية
خالل الخمس سنوات القادمة ،وسوف يتحقق الكثري من الطموحات
واإلنجازات حتى العــام  ،2030فاألرقام هي التي تتحدث عن نمو
االقتصاد السعودي خالل الثالث سنوات املاضية ،وأن اململكة ستشهد
يف امليزانية القادمة أكرب ميزانية تنموية يف تاريخها.
وحملت كلمات سموه يف ثناياها روح التحدي والعزيمة ،واالتكال
عىل الله ،والثقة املفرطة بالشعب السعودي يف تحقيق التطور املنشود
للمملكة بحيث تكون الســعودية قائدة التغيــر والتطوير وتكون
نموذجً ا يحتذى يف اســتثمار املزايا النســبية ،ومن أهمها اإلنسان
الذي يعد حجر الزاوية يف اإلنتاج والتغيري والنمو والتطور ،وقد جاء
هذا الحديث يف هذا الوقت مُجيبًا عىل العديد من التســاؤالت ،ومُلهمً ا
للشباب الســعودي للميض يف تحقيق طموحات بالدهم يف مضمار
املنافسة العاملية.
ونســأل الله أن يحفظ قائدنا خادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ،وســمو ويل العهد األمني ،وأن يديم عىل هذا
الوطن نعمة األمن واالستقرار ،وينرص جنودنا ويحفظنا بحفظه.

مدير الجامعة
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لجنة الشؤون التعليمية الفنية تعقد اجتماعها األول
برعاية مدير الجامعة
عقدت اللجنة الدائمة للشؤون
التعليمية الفنيــة اجتماعها األول
برعاية معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة ،ووكيل الجامعة للشؤون
التعليمية الدكتور محمد العضيب،
 ،وذلــك يــوم األربعــاء املوافق
1440/٢/١٦هـــ ،حيث افتتح
معايل مدير الجامعــة االجتماع
بكلمة ترحيبية وتوجيهية شاملة،
عــرض فيها تطلعــات الجامعة
واملســرة التطويريــة فيهــا،
وأبرز املســتجدات عىل الصعيد
األكاديمــي ،وباألخــص ما يهم
الطالب والطالبات كونهم محور
االرتكاز يف الجامعة.
واستعرض الدكتور فهد بن
ســليمان األحمد رئيس اللجنة،
عميد القبول والتسجيل ،يف البداية
جدول أعمال االجتماع حيث جاءت
موضوعــات اللجنة عــى النحو
التايل:
أوال :اإلرشــاد األكاديمــي
وتجارب الكليات وســبل تفعيله
فيهــا ،وذلك نظــرا ألهميته وما
يحققه من أهداف عــدة ،والتي
من أهمها دعم مســرة الطالب
األكاديمية والتقليــل من التعثر
الدرايس الــذي يواجهه عدد من
الطالب ،كما اســتعرض بعض
وكالء ووكيالت الشؤون التعليمية
بعض املمارســات واألنظمة التي
تتخذها كلياتهم بهذا الشأن وتم
تدويــن بعض املقرتحــات بهذا
الشــأن واالتفاق عىل رفعها ملقرر
اللجنة بعض املقرتحات التطويرية
بهذا الشأن.
ثانيا :اإلنــذار الثالث ووجهة

بعث املهندس عبداملحســن
الفريحــي مدير عــام خدمات
املياه بمنطقة القصيم ،بخطاب
شــكر ملعايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود
مدير جامعة القصيم عىل تعاون
الجامعــة من خــال كوادرها
وخربائهــا املتخصصــن ،مما
ساهم يف دعم وإنجاح فعاليات
مؤتمر "جودة مياه الشــبكية"،
والذي أقيم برعاية صاحب السمو
امللكي األمري الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمــر منطقة القصيــم ،خالل

الفرتة مــن 1440/1/27هـ
وحتى 1440/1/29هـ ،بمركز
امللك خالد الحضــاري بربيدة،
وبحضــور معــايل نائب وزير
البيئة واملياه والزراعة املهندس
منصور املشيطي.
يذكر أن املؤتمر كان قد سلط
الضوء عــى التوعية املجتمعية،
واإلثــراء املعريف بالــدور الذي
تبذله الحكومة الرشــيدة ممثلة
يف وزارة البيئة واملياه والزراعة،
وقطاع توزيع امليــاه يف اململكة
بتقديم خدمات مياه الرشب وفق
أعىل املقاييس واملعايري املعتمدة.

اللجنة خالل اجتماعها

نظر الكليات بعــد تفعليه حيث
بارك الجميع تفعيل هذه الخطوة
بحق الطالب املنذر بثالث إنذارات
وتوجيهه إىل اإلرشــاد االكاديمي
قبل املوافقة عــى إعطائه فرصة
إلكمال دراسته ،كما شدد الجميع
عىل رضورة تقريب ممارســات
الكليات لقبــول الفرص والبحت
بشــكل عاجل للحــاالت املدخلة
يف النظام األكاديمــي ،كما رأى
املجتمعون أن نتائج هذا التطبيق
سوف تنعكس بشكل إيجابي عىل
الطالب وســتكون دافعا مبارشا
للطالب لرفع معدلــه ومعالجة
وضعه األكاديمي بشــكل عاجل
وبمتابعة مبارشة من قسم الطالب
واملرشد األكاديمي.
ثالثا :اآللية املنظمة للتسجيل
الجديد:

تداول املجتمعــون املقرتح
الذي طرحتــه عمــادة القبول
والتسجيل والخاص بتحويل نظام
تسجيل جداول الطالب من النظام
اإللكرتونــي الجزئــي إىل نظام
التسجيل اإللكرتوني الكامل حيث
سيتم تطبيقه عىل كليتني كمرحلة
أوىل ومن ثم يتم تطبيقه بالكامل
عىل جميع كليات الجامعة ويتسم
هذا النظام باالســتخدام التقني،
حيث يتم من خالله معالجة جدول
الطالــب إلكرتونيا ،وبعد النقاش
املســتفيض عــرض املجتمعون
بعــض املقرتحــات التطويرية
للنظام والتي ستؤخذ بالحسبان
يف حال تطبيقه عىل جميع الكليات
رابعــا :الجــدول الدرايس
وحاالت التسجيل الخاصة
يف هذا املحور تم اســتعرض

ما تــم التوصل إليــه من تثبيت
الجدول الــدرايس حيث قطعت
الكليات شوطا كبريا يف هذا املجال
واســتعرض املجتمعــون بعد
املشاكل واملقرتحات التي واجهتهم
وكيف تــم التغلــب عليها كما
أشار الحضور إىل كيفية معالجة
تســجيل الطــاب ذوي الخطط
القديمة واملنتهية بدون املســاس
بالهيكل العام للجدول الدرايس.
ويف نهايــة االجتماع شــكر
رئيس اللجنة الحضور عىل التفاعل
اإليجابــي يف اللقــاء واملقرتحات
البناءة التي ســيتم تطوير العمل
من خاللها ،وأشــار إىل االجتماع
القادم سيكون بإذن الله استكماال
ملسرية التطوير الذي تنتهجه هذه
اللجنة خصوصا يف مجال اإلرشاد
األكاديمي.

أهالي المذنب يزورون كلية العلوم واآلداب
قام عدد من أهايل محافظة
املذنــب بزيارة لســعادة عميد
كلية العلــوم واآلداب الدكتور
نارص بن محمد الصائغ لتهنئته
بمناسبة صدور قرار معايل مدير
الجامعة بالتجديد له ملدة عامني
آخرين يف عمادة الكلية.
وأوضــح األهــايل خالل
الزيارة استبشارهم بهذا القرار
ملا تلقاه الكلية من تطور ورقي
يف جميع املجاالت ،وملا يكنٌه أهايل
املحافظة من تقدير ملا يبذل من
جهود يف خدمتها ،وقد استعرض
معهم أبــرز اإلنجــازات التي
تحققت وبعض املشاريع املنفذة
حاليا ً وبدأ العمل بها وهي :مبنى
كلية أقســام الطالب ،وقاعات
إضافية للطالب والطالبات.
وألقى عضــو لجنة األهايل
صالح بن ســليمان الزعري كلمة
قال فيها :نتقدم بأسمى عبارات

مدير مياه القصيم يشكر جهود
الجامعة في إنجاح مؤتمر «جودة
مياه الشبكة»

الشــكر ملعايل مديــر جامعة
القصيــم عىل اختيــار القيادة
املتميزة التي أسهمت يف تطوير
كلية محافظــة املذنب وجميع
أقسامها ،سائال الله له التوفيق.
كما قــال عبدالله الحصني
أحد أعيان املحافظة" :إن العميد

أمــى أربع ســنوات نتائجها
واضحة أمام األهايل واملسؤولني،
فله منا جزيل الشكر والتقدير،
ونرجو من اللــه أن يعينه عىل
إكمــال املســرة والعمل الذي
بدأ به وننقل لــه تحيات أهايل
محافظــة املذنــب ودعاءهم

الصادق ملعايل مديــر الجامعة
ولسعادة العميد ،حيث الجميع
سعي ٌد بهذه املناسبة ملا رأوه من
تقدم بهذا املرفق الذي هو أساس
العلم واملعرفة فجزاهم الله خري
الجزاء متمنــن للجميع دوام
التوفيق والسداد".

خالل الزيارة

م .عبدالمحسن الفريحي

كلية الشريعة تُ قيم دورة
«المسؤولية القانونية للطبيب
والممرض والصحي»
أقامت وحدة خدمة املجتمع
بكليــة الرشيعــة الدراســات
اإلســامية دورة بعنــوان
"املســؤولية القانونية للطبيب
واملمــرض والصحــي" ،قدمها
الدكتور ســعد بن عيل الجلعود
عضو هيئة التدريــس بالكلية،
وذلــك يــوم اإلثنــن املوافق
1440/2/6هـ ،ملدة  4ساعات
اســتهدفت خاللهــا العاملني
بالقطاعــات الصحية ،بحضور
 68مستفيد من الرجال والنساء،
بهدف زيادة الوعي باملســؤولية
يف هــذه املهن النبيلــة ,وتحليل
الخطــوط العامة التــي تميز
وتحكم املســؤولية الطبية وفقا
لنظــام مزاولة املهــن الصحية
والئحتــه التنفيذية الجديدة ,مع

إعــداد دراســات تطبيقية مع
املتدربني عىل بعض الوقائع.
وتم خــال الــدورة بيان
املسؤولية الطبية عىل املشتغلني
باملهــن الصحية ورشوط مزاولة
املهنــة وفق النظــام ،وإيضاح
أركان املســؤولية الطبية ونطاق
آثارهــا ،والتطبيــق العميل عىل
بعض القضايا الطبية من خالل
مقارنتهــا بالنظام ومدى تحقق
األخطاء الطبية ومقدار التعويض
أو العقوبة ،حيث تمحورت الدورة
إىل عدة محاور منها :بيان أقسام
املسؤولية القانونية الطبية ،وبيان
آثــار ثبوت املســؤولية الطبية،
وبيان األصول التي تنبني عليها
املسؤولية الطبية ،وبيان موجبات
املسؤولية القانونية.
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عمادة خدمة المجتمع تُ قيم دورة عن «األلعاب
التعليمية والتدريبية»
أقامت عمادة خدمة املجتمع
مؤخ ًرا دورة "األلعاب التعليمية
والتدريبيــة" ،قدمهــا الدكتور
سامي السنيدي عميد كلية الرتبية،
واشــتملت عىل موضوعات قيمة
ومتنوعة يف النواحــي املعرفية
والعمليــة التطبيقيــة بمجال
األلعاب التعليميــة والتدريبية،
والتــي يتم عرضهــا من خالل
الربنامج املعتمد عىل أسس نظرية
تربوية ،ووسائل وطرق تدريب
علمية مبتكــرة ومعارصة تلبي
احتياجات املتدربني ،بحضور ما
يقارب  70مشــاركا ً ومشاركة،
وذلك انطالقا ً مــن الدور الرائد
للجامعــة يف املشــاركة الفاعلة
لتحقيق رؤية ورســالة الجامعة
بشــكل عام ورؤية ورســالة
العمادة بشــكل خاص؛ والتي
تســعى إىل تقديم رســالتها إىل
جميع القطاعات.
وأوضح "السنيدي" خالل
الــدورة أن األلعــاب التعليمية
والتدريبيــة مــن االتجاهــات
الحديثــة يف التعليــم والتدريب
باســتخدام التعلــم والتدريب
من خالل اللعــب ،وألنها تدفع
املتعلم واملتدرب يف أثناء عرضها
للمعلومــات ،للتفاعل مع املواد
التعليميــة يف مواقــف تعليمية
يسودها النشاط الهادف ,وتنمي
مهــارات التفكــر والتواصل
والتفاعل مع البيئة املحيطة ،مما
يزيد من قدرة املتعلم أو املتدرب

عىل التعبري الخــاق واإلبداع،
كما تتيح له مســاحة من الحرية
للتعبري عن نفسه يف إطار تعليمي
موجه وهــادف ،وممتع يف نفس
الوقت ،كما أن األلعاب التعليمية
والتدريبية هي نشــاط تعليمي
يتضمــن تفاعالً بــن املتعلمني
(متعاونــن أو متنافســن) يف
محاولة تحقيــق أهداف محددة
وذلك يف إطار القواعد املوضوعية
املحددة.
وأضــاف "الســنيدي" أن
حقيبــة (األلعــاب التعليميــة

والتدريبية) تضمنت عدة محاور
هامة تم إعدادهــا لتالمس تلك
املحــاور الواقع العميل لتوظيف
األلعاب من النواحــي الرتبوية
والتعليميــة والتدريب للعاملني
يف الحقل التعليمــي والرتبوي
والتدريب ،وتتعرض ألهم النقاط
التي تهم هذه الفئة املشــاركة،
حيث شملت الحقيبة تغطية ألهم
الجوانب النظريــة التي يحتاج
ملعرفتها الرتبويــن واملدربني،
مع عدم اإلســهاب يف تفصيالت
نظرية تشــتت املشــارك ،كما

عزيزي الطالب

تشمل أيضا ً عىل تغطية للجوانب
العملية ،ككيفية تصميم وإنتاج
وتنفيذ تلك األلعاب ،ومسؤوليات
ومواصفات مستخدمها ،كما تم
تعريف املشــارك عىل مجموعة
من نمــاذج األلعــاب التدريبية
والتعليمية الجديــدة الجاهزة
للتطبيق ،مــع رشح مفصل لها،
واملهارات التي تغطيها ،وطريقة
عرضها ،ونوعية وعدد املشاركني
بها ،والوقت الذي تســتغرقه،
واملواد التي تحتاجها ،وما يجب
أن يطرح بعد االنتهاء منها.

ختام الدورة

«عمادة التعلم اإللكتروني» تدشن وحدة إنتاج المقررات
اإللكترونية بالجامعة
دشنت عمادة التعلم اإللكرتوني
والتعليم عــن بعد وحــدة إنتاج
املقررات اإللكرتونية بالجامعة خالل
الفصــل الدرايس الحــايل (،)391
حيث تعد هــذه الوحــدة بمثابة
الكيان اإلداري والتنظيمي والفني
لفريق تصميــم وتطوير املقررات
اإللكرتونية ،وتعمل يف إطار مرشوع
تطوير وإنتاج املقررات اإللكرتونية؛
كأحد املرشوعات الخدمية والتنموية،
باإلضافة إىل أنها تعد بمثابة الجهة
املعتمدة بالجامعــة املعنية بتحليل
وتصميــم وتطويــر املقــررات
اإللكرتونية وتدريب وتأهيل الطالب
واألساتذة عىل استخدامها.
وتأتي هذه الخطوة يف ظل سعي
الجامعة لتطوير العملية التعليمية
ومواكبة املتغــرات العرصية يف ما
يتعلــق بتطوير وإنتــاج املقررات
اإللكرتونيــة ،ورغبة يف تحســن
املخرجات التعليمية يف ضوء معايري
جودة التعليم العايل ،وللسعي نحو
تيسري العملية التعليمية وللتغلب عىل
معوقاتها ،وتقديم التعليم العرصي

املدعم بالوســائط املتعددة ،يف إطار
مقررات إلكرتونية قائمة عىل معايري
مقننة.
وتســتهدف العمــادة مــن
إنشــاء هذه الوحدة( :بناء وتطوير
املقررات اإللكرتونية التفاعلية وفق
املعاير املعتمــدة ،وإتاحة مقررات
إلكرتونية تفاعلية للطالب عرب نظام
إدارة التعلم اإللكرتوني الرســمي
بالجامعة ،وتهيئة الطالب للتعلم من
خالل املقررات اإللكرتونية ،وتهيئة
أعضاء هيئــة التدريس للتعامل مع
املقــررات اإللكرتونيــة ،باإلضافة
إىل إكســاب أعضاء هيئة التدريس
خربات التصميم التعليمي للمقررات
اإللكرتونيــة ،وبنــاء منظومــة
لالختبارات اإللكرتونية بالجامعة،
ومواكبة متطلبات العرص يف ما يتعلق
ببناء وتطوير واستخدام املقررات
ٍ
لفئات
اإللكرتونية ،وإتاحة الفرصة
من املجتمع للحصــول عىل التعليم
والتدريب).
كما تتم عملية إنتاج املقررات
اإللكرتونيــة بالجامعــة من خالل

هــذه الوحدة وعــر معايري إنتاج
هذه املقررات املعتمــدة؛ حيث يتم
إنتاجهــا يف صورة وحدات تعليمية
صغرية ،قائمة عىل الوسائط املتعددة
املرتبطــة باملحتــوى التعليمي،
واملدعمــة باألنشــطة اإللكرتونية
يف شــكل متكامل عرب نظام التعلم
اإللكرتوني املعتمد بالجامعة ،حيث
تعتمد الوحدة عــى فريق متكامل
يشــمل :مدير الوحــدة  ،مصمم
تعليمي ،ومطور تعليمي ،ومصمم
صور ورســوم ثابتــة ،ومصمم
رسوم متحركة تفاعلية ،وأخصائي
تســجيالت صوتية ،ومتخصص
تصوير ملفات الفيديــو التعليمية
ومعالجتها ،ومطور الويب.
وقد قامت الوحــدة بالبدء يف
تطوير وإنتاج املقررات اإللكرتونية
خالل الفصل الحــايل وفق الحاجة
للتطويــر واملرتبطــة بكثافة عدد
الطــاب وعدد الشــعب باملقرر؛
حيث تــم البدء يف تطويــر وإنتاج
مقرر مقدمة يف الحاسب اآليل (عال
 ،)101ومقرر اللغــة اإلنجليزية

(نجــل  ،)101ومقــرر مهارات
االتصــال (مهــر  ،)103ومقرر
التحرير العربي (عرب  ،)103وذلك
لتنضم هــذه املقررات فور االنتهاء
مــن تطويرها إىل املقــررات التي
تدرس بالجامعــة بنظام املقررات
اإللكرتونية الكاملة؛ حيث تم تطوير
مقررات (ســلم  -101سلم -102
ســلم  )103ويتم تدريسها بنظام
املقررات اإللكرتونية الكاملة لطالب
وطالبات الجامعة.
ومن املســتهدف من مرشوع
تطوير وإنتاج املقررات اإللكرتونية
بالجامعــة خالل املرحلــة الحالية
تطوير وتدريس ( )60مقررا ً خالل
ثالث سنوات بداية من العام الجامعي
الحايل (1440 -1439هـ) ،ليشمل
املرشوع تطوير مقــررات اإلعداد
العام ،ومنها املقــررات اإلجبارية
كمتطلب للكليات ذات الكثافة العالية
من حيث عدد الطالب والشــعب،
واملقررات املرجعية واملشرتكة بني
الكليات ذات الكثافة العالية من حيث
عدد الطالب والشعب.

د .فهد بن سليمان األحمد

وليدي وش جاه

بداية جادة ..اعتماد عىل النفس رغم قلة اإلمكانات هكذا عْ رف وهكذا
أراد لنفســه ..ال يملك نقودا كافية ملعيشته يعيش عىل مكافأته الجامعية..
اســتطاع أن يمتلك سيارة عادية ..يوقفها بعيدا عن مواقف الطالب ليقطع
كثريا من نظراتهم ..ويرتاح من أسئلتهم الفضولية املتالحقة ..يلبس مالبس
نظيفة متواضعة ..ال يعرف املاركات يف العطور واملالبس ..حريص ..اجتاز
مستويني يف قسم ..بمعدل متوسط.
يف املجلس ظريف (يســولف)  ...خدوم له أكثر من (شلة) يتنافسون
عىل الظفر به يف رحلة أو ســفرة وما ذاك إال أنه يملك أريحية مقبولة لدى
كل من يعرفه
ثم  ....شارد الذهن مكسوف الخاطر منزل الرأس ...يم ُّر من عند آلة
صنع القهوة ل ا تعنيه ...ال يفكر بها ...وقد كان يقدِّسها ماذا حصل له ؟
أحد أصدقائه القدماء تعرف عليه  ...اقرتب منه  ....إنه هو  ...مد يده
ليصافحه لم يعره اهتماما ...كلٌمه  ...ال يزال شاردا...
زاوية القاعة لــم يعتد الجلوس فيها بل َلم تكن محببة إليه لكنها اآلن
ضاقت ذرعا به هذا إن حرض....
يف اختبار أعمال الفصل قرأ الســؤال األول لكنه لم يم ًّر عىل ذاكرته !!
الثاني كذلك ....الثالث  ...قد ذاكر جيدا !...
محروم يف مادتني راسب يف واحدة ناجح يف ثالث بتقدير مقبول
يف مناســبة العائلة َّ
تأخر يف املجيء َ ...لم يأت إال بعد إرصار من والده
ومتابعة من أخيه ...جلــس منزويا بعيدا عن املدعويــن ..تالحق إخوته
األسئلة ...سالمات محمد  ...وش فيه ؟ أبد والله مرهق (شوي )...
الكل الحظ عليه السكوت ...الوجوم ...الرسحان  ...زمالؤه ...أساتذته
 ...أقرباؤه لم يجرس أحد منهم أن يفاتحه
هل هي الحياة متقلبة...ال تدوم عىل حال ...غدٌارة ! ...؟
جً دًّته :يبي (اقران  ،اقروا عليه).
والده :يمثِّل علينا يبي نرشي له (موتر)
أمُّ ه ( :وليدي) ِب ْسم الله عليه فيه عني.
الحقيقة املــرة الغائبــة الصعبة هي أنــه يعيش ضحيــة لبداية
إدمااااااااااااااااااااااان
عميد عمادة القبول والتسجيل
| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa
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خالل لقائه برئيس جمعية الناشرين ،أمير القصيم

ً
ً
اب السعوديين
معززا
معرض القصيم للكتاب سيكون
ورافدا لثقافة الكُ تَّ ِ
اســتقبل صاحب الســمو
امللكي األمــر الدكتور فيصل
بن مشعل بن ســعود بن عبد
العزيز أمــر منطقة القصيم,
بمكتب ســموه بمقــر ديوان
اإلمارة رئيس جمعية النارشين
الســعوديني أحمد بــن فهد
الحمدان.
وجرى خالل اللقاء االطالع
عىل آخر االســتعدادات إلقامة
معــرض الكتــاب يف املنطقة،
حيث استمع سمو أمري املنطقة
إىل رشح عن ذلك ،وما تســعى
إليه الجمعيــة من خالل إقامة
هــذا املعرض لتوســيع نطاق
انتشــار الكتاب الســعودي،
مقدما ً سموه شــكره وتقديره
لرئيس وأعضــاء الجمعية عىل
الجهود التــي يبذلونها ،حاثا ً

الجمعية وكافة الجهات املعنية
عىل بــذل املزيد مــن الجهود
لتحقيق األهــداف املرجوة من
إقامة هذا املعرض.
وأكد سمو األمري أن معرض
القصيم للكتاب الذي ســيقام
للمرة الثانية ـ بمشــيئة الله ـ
ســيكون معززا ً ورافدا ً لثقافة
الكتــاب الســعوديني ،ومكانا ً
جاذبا ً للقراءة واملثقفني وخادما ً
لهم ومشبعا ً لرغباتهم الثقافية،
مشريا ً إىل أهمية القراءة يف بناء
حياتنا الشــخصية والعملية،
كونهــا مفتاح ألبــواب العلوم
واملعــارف املختلفــة ،متمنيا ً
ســموه لهم التوفيق والنجاح
وتســهيل كل العقبات إلقامة
معــرض الكتاب عــى أرض
القصيم للمرة الثانية.

خالل االستقبال

محافظ البكيرية يفتتح مركز «يكفي»
ويتفقد مركز «سنابل» الخيري
افتتــح محافــظ البكريية
املهنــدس صالــح الخليفة املقر
الجديد ملركز «يكفــي» للتوعية
بأرضار التدخــن التابع لجمعية
الرب األهليــة باملحافظة ،بحضور
رئيس الجمعية الشــيخ إبراهيم
الخليفــي ،وعدد من املســؤولني
واألهايل ومنســوبي املركز ،حيث
اطلع املحافظ عىل أقســام املركز
التي تشمل عيادة الوقاية والعالج

من التدخني والتوعية منه ،وأشاد
بجهود املركز وما يقدمه من توعية
بأرضار التدخني ،مثمنًا جهودهم
ومشاركتهم مع املجتمع.
عقب ذلك قام املحافظ بزيارة
ملركز «ســنابل» الخريي ،ومركز
حفظ النعمــة التابع لجمعية الرب
األهلية باملحافظة ،واطلع املحافظ
عــى خدمات املركــز وما يقدمه
للمســتفيدين ،وشاهد آلية توزيع

يدشن بلدية بريدة
ّ
أمين منطقة القصيم
النسائية الفرعية

السالل الغذائية ،وطريقة استقبال
زكاة وصدقــات التمور ،وتخزين
اللحوم وتوزيعها ،وكذلك طريقة
حفظ النعم وتوزيعها للمحتاجني.
وطالب بتفعيــل دور املركز
ودور الجهات الخريية إعالميًّا حتى
يربز ،ويعلــم الجميع بالخدمات
التي تقدمها تلك الجهات ،خاصة
املســتفيدين والتابعني لخدمات
الجهات الخريية.

خالل االفتتاح

دشن أمني منطقة القصيم
املهندس محمد بن مبارك املجيل،
مقر البلدية الفرعية النســائية
بربيدة مؤخرا ،بحضور رئيس
املجلس البلــدي خالد الخرض،
ووكالء األمــن ،حيــث قدمت
رئيسة البلدية نورة بنت دخيل
الدخيــل ،تعريفــا بأقســام
وإدارات البلديات وآليات العمل
وخدمات املستفيدات.
وأوضــح أمــن املنطقة
أن هــذه الخطــوة تحققــت

بتوجيهــات ومتابعة صاحب
الســمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن ســعود
بن عبــد العزيز أمــر منطقة
القصيم ،وســمو نائبه ،وبدعم
معايل وزير الشــؤون البلدية
والقروية املهندس عبد اللطيف
بن عبد امللك آل الشيخ ،مبينا ً أن
البلدية النســائية الفرعية تأتي
لتسهيل تقديم الخدمات البلدية
لألعمال النســائية ،وفق بيئة
عمل متكاملة وشاملة ،بما فيها

إصــدار الرتاخيص لألنشــطة
التجاريــة ورخــص البنــاء
والرخص الصحيــة والعمليات
الرقابية لألنشــطة النســائية
واالستثمارات البلدية النسائية
وخالفها.
ومن جهتها قدمت رئيســة
بلدية بريدة الفرعية النســائية
شكرها ألمني املنطقة عىل الثقة
وعىل الدعم الكبري يف استحداث
بلدية نســائية فرعية هي األوىل
من نوعها بمنطقة القصيم.

مبنى البلدية النسائي
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جراحة بمستشفى النبهانية
تُ نهي معاناة سنوات لرجل
سبعيني مع الفتق السري

صحة القصيم تعتمد تجهيز أقسام تخصصي بريدة
المنقولة
اعتمدت املديريــة العامة
للشــؤون الصحيــة بمنطقة
القصيم ،تجهيز األقسام الطبية
املنقولة من مستشفى امللك فهد
التخصيص إىل مستشفى بريدة
املركــزي ،وذلك بعــد أن تمت
إعادة تأهيلهــا ضمن مرشوع
تطوير البنية التحتية ملستشفى
امللك فهد التخصيص ،وترســية

تجهيزها عىل عدد من الرشكات
املتخصصة يف هذا املجال.
ومن جانبه ذكر مســاعد
املديــر العام لإلمــداد بصحة
القصيم خالد الشــتييل أن مدير
عام الشؤون الصحية باملنطقة
مطلق بــن دغيّم الخمعيل ،وجه
اإلدارات املعنية باملديرية ،وإدارة
مستشفى امللك فهد التخصيص

بإنهاء إجراءات تسليم األقسام
للرشكات لبدء تجهيز األقســام
املنقولة تمهيدا ً لتشغيلها ،وتقديم
الخدمة الطبية للمراجعني.
وأشار "الشــتييل" إىل أن
التجهيزات ســوف تشمل ثالث
أقسام طبية يف تخصصات طبية
دقيقة وهي :جراحــة العظام،
وجراحــة املــخ واألعصــاب،

وجراحة األنف واألذن والحنجرة
عىل أفضل املواصفــات الفنية
الحديثة ،إضافة إىل أن التجهيز
سيشــمل دعم مستشفى امللك
فهد بأحــدث اآلالت الجراحية
واملســتلزمات الطبية من إدارة
اإلمــداد بالشــؤون الصحية
بالتنسيق مع األقســام املعنية
باملستشفى.

نجح فريق طبي بمستشفى
النبهانيــة العام يف القصيم ،يف
إنهاء معاناة مريض ســبعيني
كان يعاني من وجود فتق كبري
أسفل البطن ،إضافة إىل وجود
أمــراض مزمنــة ،وضعف يف
عضلة القلب ،وتمكن األطباء من
إجراء جراحــة ناجحة ،وغادر
املريض املستشفى.
وتشــر التفاصيل الطبية،
إىل أن ا ُمل ِســن يعاني منذ أعوام
مــن وجــود الفتــق الرسي،
ولخطورة التدخــل الجراحي
عليه؛ استقر به الحال ملراجعة
مستشــفى النبهانية ،وخضع
للفحوصات الطبية من الفريق

الطبــي بقيادة استشــاري
الجراحــة الدكتــور إبراهيم
األحول وأخصائــي الجراحة
الدكتور أحمد عبدالله ،واتضح
أنه يعاني من ارتفاع مزمن يف
ضغط الدم ،إضافة إىل ضعف
عضلــة القلب ،ووجــود فتق
رسيري كبري ..وقــرر الفريق
وضع خطة عالجية تســتدعي
تنويم املريــض ومتابعة حالته
الصحيــة ،وتم إجــراء عملية
جراحية تكللت بالنجاح ،وخرج
املريض من املستشــفى معاىف ً،
وتم توجيهه للعيادة الخارجية
باملستشــفى ملتابعتــه خالل
الفرتة القادمة.

الجهات الحكومية بالقصيم تدشن
مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين

 51مليون ريال لتنفيذ مشروع تصريف سيول «حي
األمن والصفراء» بمدينة بريدة
بدأت أمانة منطقة القصيم
األعمال التنفيذية ملرشوع ترصيف
سيول حي األمن والصفراء بمدينة
بريدة ،وذلــك بتكلفة بلغت 51
مليون ريال ،هذا وقد شهد أمني
منطقــة القصيم املهندس محمد

بن مبارك املجيل يــوم األربعاء
املايض انطالقــة أعمال املرشوع
ميدانياً ،مؤكدا ً عىل أهمية االلتزام
باملواصفــات الفنيــة والجدول
الزمني للمــروع ،حيث تبلغ
أطوال خطوط الشبكة املستهدفة

للتنفيذ يف املرشوع أكثر من 15
ألف مرت طويل وتستهدف خدمة
 6مليون مرت مربــع من األحياء
السكنية.
وأوضح أمني منطقة القصيم
املهندس محمد املجــي أن هذا

املرشوع يأتــي ضمن حزمة من
املشــاريع التي تنفذهــا أمانة
منطقة القصيــم بمدينة بريدة
لترصيف مياه السيول يف عدد من
املواقع الحرجة وغري املخدومة .

«مدني القصيم» يكمل جاهزيته للتعامل مع المخاطر
خالل موسم األمطار
أكملت مديرية الدفاع املدني
بمنطقــة القصيم اســتعدادها
للتعامــل مع الحــاالت الطارئة
خالل موســم األمطــار ،وفقا ً
للتوقعــات املناخية الصادرة من
الهيئة العامــة لألرصاد وحماية
البيئة .
ودعت مديرية الدفاع املدني
املواطنني واملقيمــن إىل توخي
الحيطة والحذر  ،وعدم املجازفة
باألرواح واملمتلكات أثناء هطول
األمطار وما يصاحبها من جريان
لألودية والشــعاب مــع أهمية
االلتزام برشوط السالمة .
وشــددت عىل أهمية الحذر
واالنتباه من قبل السائقني وإتباع
اإلرشادات والتحذيرات التي يبثها
الدفاع املدني عرب وسائل اإلعالم
وحســاباته يف مواقع التواصل
االجتماعي  ،وعــدم التهاون يف
اتباعها.

وأوضح مدير الدفاع املدني
بمنطقة القصيم اللواء عبدالرحمن
بن عبدالله الصالــح أن املديرية
فعلت خطط الطوارئ واألخرى
امليدانية ملواجهة مخاطر السيول
بالتنسيق مع الجهات الحكومية
ذات العالقــة  ،كمــا ســخرت
اإلمكانــات والتجهيزات ملواجهة
تلك املخاطر،مشريا ً إىل أن متابعة
صاحب السمو امللكي أمري منطقة
القصيم وسمو نائبه ـ حفظهما
الله ـ تســهم يف حل الكثري من
العقبات  ،مشــيدا ً بالتنســيق
والتعــاون املســتمر واملتواصل
مع مختلف الجهــات الحكومية
باملنطقة .
وبني أن اســتعدادات مدني
القصيم ملوســم األمطار تشمل
زيــادة برامج التدريــب لفرق
اإلنقاذ املائي باملراكز والوحدات
امليدانية من خالل التدريب العميل

يف مواقع تجمعات املياه واختبار
جاهزية قوارب اإلنقاذ باإلضافة
إىل تحديث خطط اإلخالء ومواقع

اإليــواء وتجهيز فــرق العمل
املتخصصة ملبارشة مهامه عند أي
طارئ.

أثناء االستعدادات

قام عدد من الجهات الحكومية
بمنطقة القصيم بتدشني خمسة
مكاتب خاصة بخدمة املتقاعدين،
بالتعــاون مع املؤسســة العامة
للتقاعد ،حيث خصصت كل من:
«أمانة منطقة القصيم ،واملديرية
العامة للجــوازات ،وفروع وزارة
التجــارة واالســتثمار ،ووزارة
الخدمة املدنية ،وفرع بنك التنمية
االجتماعيــة باملنطقــة» مكاتب
استقبال بهدف خدمة املتقاعدين
وإنجــاز معامالتهم لــدى تلك
الجهات بكل سهولة ويرس ،وذلك
بعد إبراز املتقاعد لبطاقة التقاعد
التعريفية الصادرة من املؤسسة،
والتي يمكــن الحصول عليها من
فروع ومكاتب املؤسسة املنترشة
يف اململكة ،أو البطاقة اإللكرتونية
عرب تطبيق املؤسســة لألجهزة
الذكية.
ومن جهته ،أوضح األســتاذ
عيادة الحربي مدير فرع املؤسسة
بالقصيم ،أن هــذه املبادرة أتت
بمتابعة ودعم من إمارة املنطقة
ممثلة بصاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن
سعود أمري منطقة القصيم ،مؤكدًا
أن هــذه املبادرة تأتــي انطالقا ً
من اســراتيجية املؤسسة العامة
للتقاعــد  ،2022التي تتضمن

تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين،
كما تأتي حرصا ً من املؤسسة عىل
كل ما فيه راحــة للمتقاعد وذلك
بإتاحــة إنجــاز معامالته لدى
الجهات الحكومية املتعاونة بكل
يرس وسهولة.
وقدم مدير فرع املؤسســة
باسم املؤسســة العامة للتقاعد،
الشــكر واالمتنان لســمو أمري
املنطقــة عىل دعمه ومســاندته
لجهود املؤسســة يف تحقيق هذه
املبادرة ،مقدما ً الشــكر للجهات
الحكوميــة التــي تعاونت مع
املؤسسة وتبنت فكرة مكتب خدمة
املتقاعدين لتقديــم هذه الخدمة
لهذه الفئة العزيــزة يف املجتمع،
متطلعا ً لتعميم هذه املبادرة عىل
بقية الجهات الحكومية يف املنطقة.
حرض التدشني أمني منطقة
القصيم املهنــدس محمد املجيل،
ومدير جــوازات القصيم اللواء
مساعد الرومي ،ومدير فرع وزارة
التجــارة واالســتثمار املهندس
فهد الحربــي ،ومدير فرع وزارة
الخدمــة املدنيــة باملنطقة عبد
الرحمن املنصــور ،ومدير فرع
بنك التنمية االجتماعية باملنطقة
ســلطان الحربي ،باإلضافة إىل
مدير فرع املؤسســة بالقصيم
عيادة الحربي.

أحد مكاتب الخدمات
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بحضور معالي مدير الجامعة

ً
اجتماعا مع نائب وزير
لجنة التعليم والبحث العلمي «بمجلس الشورى» تعقد
التعليم وعدد من مديري الجامعات

خالل االجتماع

عقدت لجنة التعليم والبحث
العلمي بمجلس الشورى اجتماعا ً
مع معــايل نائب وزيــر التعليم
الدكتور عبدالرحمــن بن محمد
العاصمي ،بمقر املجلس ،بحضور
معايل نائب رئيس املجلس الدكتور
عبداللــه بــن ســالم املعطاني،
وبرئاســة عضو املجلس رئيس
اللجنــة الدكتور نــارص املوىس،
ملناقشة مرشوع الجامعات الجديد
بحضور معايل مدير جامعة امللك
ســعود الدكتور بــدران العمر،
ومعــايل مديــر جامعــة حائل

الدكتور خليــل الرباهيم ،ومعايل
مدير جامعة القصيــم الدكتور
عبدالرحمن الداود ،ومعايل مدير
جامعــة اإلمــام عبدالرحمن بن
فيصل الدكتــور عبدالله الربيش،
ووكيل وزارة التعليم للشــؤون
التعليمية الدكتور نارص املحرج،
وأمني عــام مجلس التعليم العايل
الدكتور محمد الصالح .
واســتهل معايل نائب رئيس
املجلس الدكتور عبدالله املعطاني
االجتماع بالتأكيد عىل أن اللقاءات
املبــارشة بــن أعضــاء اللجان

املتخصصة باملجلس مع مسؤويل
الجهات الحكوميــة أثناء إعداد
تقاريــر لجان املجلــس تنعكس
عىل جودة مخرجاتها والقرارات
التي يتخذها مجلس الشورى بعد
تبادل وجهات النظر مع مسؤويل
تلك الجهات.
وقال عضــو املجلس رئيس
لجنــة التعليم والبحــث العلمي
الدكتور نارص املوىس ،إن مرشوع
نظــام الجامعات الجديد يأخذ يف
االعتبار مضامــن رؤية اململكة
 2030لبناء مؤسســات جامعية

غري ربحية قــادرة عىل االعتماد
عىل مواردها املاليــة والبرشية،
مؤكــدًا أن هذا املــروع جاء
نظري ما تقوم بــه الجامعات من
دور مهــم يف التنمية الحضارية
واملعرفيــة والنمــو االقتصادي
والتقــدم املجتمعــي ،مبينا ً أنها
أســهمت يف إيجاد الحلول لكثري
مــن املشــكالت واملتطلبات من
خالل برامــج البحــث العلمي
التي اســتفادت منها املؤسسات
الحكومية والخاصة.
من جانبه ،أبدى معايل نائب

وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن
بن محمــد العاصمــي ،حرص
الوزارة عىل التواصل املستمر مع
مجلس الشــورى ممثالً يف لجنة
التعليم والبحث العلمي ،للنهوض
بعمل الوزارة واالســتفادة من
آراء ومقرتحــات أعضاء املجلس
حول مرشوع نظــام الجامعات
الجديد ،مؤكدا ً عىل استمرار الدور
الحيوي الذي تقوم به الجامعات
الســعودية وتتطلــع من خالله
إىل املســاهمة الفاعلة يف تحقيق
رؤية اململكــة  ،2030وتطوير

مخرجاتهــا العلميــة ،ودعــم
مشاريعها البحثية ،مشريا ً إىل أن
الجامعات تتطلع إىل تحقيق مزيد
من املنافسة عىل املراتب املتقدمة
يف التصنيفات الدولية ،وفق نظام
جديد يمنحهــا املرونة والفاعلية
والكفاءة التشغيلية بحيث تكون
قادرة عىل االســتجابة للتحديات
التــي تواجهها يف مجــال تنمية
القوى البرشية وتطوير مشاريع
البحث العلمي ،وتحقيق أكرب قدر
ممكن من املواءمة مع احتياجات
سوق العمل.

بمشاركة  70بحثا ختام مؤتمر «دراسات المرأة السعودية» بجامعة نورة
اختتمت جلسات املؤتمر األول
لدراســات املرأة السعودية  ،الذي
نظمته جامعة األمــرة نورة بنت
عبد الرحمن ،بمشــاركة عدد من
الباحثني والباحثــات  ،من ذوي
االهتمام بدراســات املرأة وتضمن
 70ورقة بحثيــة وذلك يف مركز
املؤتمرات بالجامعة.
وتناولت الجلســة السادسة
املبــادرات املجتمعية النســائية،
ودورها يف بنــاء مجتمع حيوي،
ُقدِّمَ ت خاللها أوراق متنوعة ،بدأتها
الباحثتــان مــن جمهورية مرص
العربية ،الدكتــورة حنان عطية،
والدكتورة أمل محمد ،بدراســة
وصفية حــول مســاهمة الفتاة
السعودية يف املسؤولية املجتمعية،
ثم قدمت الدكتورة عائشة التايب،
من جامعة اإلمام عبد الرحمن بن
فيصل ،ورقة بعنوان (رائدة األعمال
الســعودية الخصائص واألدوار
التنموية ،دراســة سوسيولوجية
م َ
طبَّقة بالدمام).
وقدَّمــت الدكتــورة منــال

عبدالســتار بالنيابة عن الدكتورة
أســماء عمران ،والدكتورة فاطمة
أبــو الحديد ،من جامعــة اإلمام
عبــد الرحمَ ن بن فيصــل ،ورقة
بعنوان " املســؤولية االجتماعية
للمراكز االجتماعية ،يف تنمية املرأة
السعودية ،دراســة ميدانية عىل
مركز الروضة بمدينة الدمام ".
ثم ناقشــت الدكتورة أسماء
املوىس ،من جامعة األمرية نورة بنت
عبد الرحمن ،ريادة املرأة السعودية
يف ترسيخ مفهوم املواطنة.
بعد ذلك اســتعرض الدكتور
خليل عبد الحميد ،والدكتورة هند
امليزر ،اإلنتــاج الفكري للباحثات
السعوديات يف الخدمة االجتماعية،
ومســاهمته بتناول قضايا املرأة,
حيث أدارت الجلسة عميدة شؤون
املكتبــات بجامعة األمــرة نورة
بنت عبــد الرحمن الدكتورة حنان
الصقيه .
ثم ناقشــت الجلسة السابعة
محــور صورة املــرأة يف الفنون،
َ
وقدَّمت سناء العرجان من جامعة

الجــوف ،ورقة بعنــوان :فاعلية
برنامج ألثــراء الثقافــة الفنية
للمرأة السعودية بمنطقة الجوف،
وطرحت وفاء إدريس من جامعة
طيبة ،ورقة عن "عقبات يف مواجهة
املرسح النســائي" ،نحو تحقيق
التنمية الثقافية واالجتماعية للمرأة
الســعودية عىل ضوء رؤية 2030
" ،تجربة فرقة مرسح أوكسجني يف
املدينة املنورة أنموذجا".
وحول النساء الرائدات يف الفن
الســعودي ،قدمت نادية خوندنه
من جامعــة أم القــرى ،الرائدة
صفية بن زقر :خمسون عامً ا من
العطاء ،ثم عرضت الدكتورة أنوار
القمري والدكتورة مريم العمري،
من جامعة األمــرة نورة بنت عبد
الرحمن ،موضوعً ا بعنوان :توظيف
الطباعة الفنية يف ترويج املشاريع
الصغرية للمرأة السعودية.
بعدها قدّمت الدكتورة اعتدال
املقرن ،وحنــان الغمّ اس وأفراح
بابكري ،من جامعــة األمرية نورة
بنت عبد الرحمن ،موضوعً ا بعنوان:

نمــوذج مقرتح ،إلنشــاء متحف
افرتايض للفنانات الســعوديات يف
الفنون البرصية املعارصة ,وأدارت
الجلســة الدكتورة حنان األحمد
من جامعة األمــرة نورة بنت عبد
الرحمن.
تابعــت الجلســة الثامنة،
اســتعراض مكانة املرأة يف األدب

واللغــة والتاريخ ،حيث ناقشــت
الدكتورة أميمة البدري من جامعة
جــازان ،دور الصالونات الثقافية
النسائية يف بناء حيوية املجتمع.
وناقشــت كل من الدكتورة
مريم آل جابــر ،والدكتورة منال
املحيميد ،من جامعة األمرية نورة
بنت عبد الرحمــن ،ورقة بعنوان

ثنائية الفــرح والحزن يف قصائد
التخرج :دراسة سيميائية.
ثم َقدَّمت األستاذتان انتصار
الخثالن من جامعة اإلمام محمد بن
سعود ،وعفاف األنيس من جامعة
امللك ســعود ،ورقة بعنوان :رأس
املال الثقــايف واالجتماعي ،والعمل
األدبي لدى األديبة السعودية.

جامعة نورة
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ﺗﻌﻠﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﻗﯿﺎدة اﳌﺮﮐﺒﺎت
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﯿﻢ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟﯽ:

ﻣـﺪرﺑﺎت ﺳﻌﻮدﯾﺎت

ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرات
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻲﻓ ﻣﻘﺮ اﳌﺪرﺳﺔ

اﻟﺸﺮوط
أن ﺗﮑﻮن اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﯽﻠﻋ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق.
أن ﯾﮑﻮن ﻋﻤﺮ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  ٤٥ - ٢٢ﻋﺎﻣﴼ.
أن ﺗﺠﯿﺪ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻬﺎرة ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرة.
أﻻ ﯾﮑﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﺑﺤﻘﻬﺎ أي ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ.
اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ ﳌﻦ ﻟﺪﯾﻬﺎ ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻞ )ﻣﺪرﺑﺔ ﻗﯿﺎدة ﺳﯿﺎرات( أو ﺣﺎﺻﻠﺔ ﯽﻠﻋ ﺷﻬﺎدة ﻣﺪرب ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻲﻓ ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرات
أو ﺣﺎﺻﻠﺔ ﯽﻠﻋ دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻲﻓ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺮورﯾﺔ أو ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرات.
اﺟﺘﯿﺎز اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ.

اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎل اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻣﻊ ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﯽﻠﻋ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ drivingschoolqu@gmail.com
ﻲﻓ ﻣﺪة أﻗﺼﺎهﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٣ﺻﻔﺮ ١٤٤٠هـ
ﻣﻼﺣﻈﺔ:
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ،وﻣﻦ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯿﻬﻦ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ.

QASSIMUNIV1
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 15محاضرة و 9ورش عمل قدمها أكثر من  20متحدث من عدة جهات حكومية

كلية الصيدلة تنظم ندوة «االمتياز الثانية» بمشاركة طالب وطالبات كليات
الصيدلة بالمملكة
نظمــت كليــة الصيدلــة
بالجامعة يــوم الثالثاء املايض
املوافق 1440/2/14هـ ،ندوة
االمتياز الثانية والتي اســتمرت
ملدة أربعة أيام ،واستهدفت طالب
وطالبات االمتياز وحديثي التخرج
يف كليات الصيدلة باململكة ،حيث
شــارك يف تقديم الندوة أكثر من
 ٢٠متحدثًا ومتحدثة من كليات
الصيدلة واملستشفيات ،وتخللها
عدد من املحارضات وورش العمل
التخصصية إلثراء املســتفيدين
بك ًم كبري من املعلومات واملهارات
من قبل املتخصصني.
يذكــر أن الندوة تقام للعام
الثاني عــى التــوايل ،وتخللها
 ٩ورش عمــل و ١٥محــارضة
بســاعات معتمدة مــن الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية،
كما ستشــهد مسابقة للمهارات
اإلكلينيكيــة ،واالستشــارات
الدوائية لطالب وطالبات الصيدلة
بجوائــز قيمة ،تهــدف إىل حث
الطالب والطالبــات عىل تطوير

مهاراتهــم اإلكلينيكية ،وتعزيز
مفهوم دور الصيديل لدى الطالب
والطالبــات كجزء أســايس من
الفريق الطبي ،وتشمل عددا ً من
املوضوعات منها؛ تخطيط وإدارة
سنة االمتياز ،واملهارات املطلوبة
أثناء التدريب ،وأساسيات مهنية
يف مهنــة الصيدلة ،واســتخراج
معلومــات املــرىض والتعامل
معهــا ،وامتحــان مزاولة مهنة
الصيدلة ،باإلضافــة إىل برامج
اإلقامة والزمالة الرسيرية داخل
وخارج اململكــة ،واإلعداد لكتابة
ســرة ذاتية ناجحــة ،وكذلك
اإلعداد الجتياز املقابلة الوظيفية،
واملســتقبل الوظيفي والخيارات
املتاحة للصيادلــة يف القطاعني
الحكومي والخــاص ،ومهارات
إجــراء وإدارة البحــث العلمي،
وتقديــم االستشــارات الدوائية
للمرىض.
ويف ختام النــدوة تم تكريم
ضيــوف الندوة مــن املتحدثني
وكذلك اللجــان الطالبية العاملة

واملنظمــة للفعاليــات كما تم
اعالن نتائج مســابقة املهارات
االكلينيكية واالستشارات الدوائية
والتي نُظمــت عىل هامش الندوة
وشارك فيها أكثر من  ٣٠طالب
وطالبــة ،وتم تكريــم أصحاب
املراكز العرشة األوىل بشــهادات
تقديــر كما تم توزيــع الجوائز
العينية والدروع ألصحاب املراكز
الثالثــة األوىل ،بعــد أن حصلت
الطالبة هيفاء الســحيباني عىل
املركــز األول والطالبــة منــى
العبداللطيف عــى املركز الثاني
والطالبة ســمية السحيباني عىل
املركز الثالــث جميعهم من كلية
الصيدلة يف جامعة القصيم.
من جهته ثمــن عميد الكلية
شــكره ملعايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة والــوكالء عىل دعمهم
املتواصــل ،واإلدارات املتعاونه
واللجان املنظمــة والعاملني عىل
جهودهم إلنجاح الندوة وإخراجها
بالشكل املطلوب.

احدى جلسات الندوة

خبراء وأساتذة الصيدلة بجامعات المملكة يطرحون كافة متطلبات المهنة في ندوة االمتياز
الندوة تناقش مستقبل مهنة الصيدلة والخيارات المتاحة للصيادلة في القطاعين الحكومي والخاص
عُ قدت ضمن نــدوة االمتياز
الثانية التي نظمتها كلية الصيدلة
بالجامعة عــدة محارضات وورش
عمل ،حيث تحدثت الدكتورة جواهر
قراميش عــن التجهيــز الختبار
الرخصة ملمارســة مهنة الصيدلة،
والخطوات األساســية لإلعداد له،
وركــزت يف حديثها عــى الطرق
الفعالة الجتيــاز االختبار ،وأغلب

الطرق التي قد تأتي عليها األسئلة
يف مثل هذا االختبــار ،كما تحدثت
الدكتورة جواهر يف محارضة أخرى
عن برامج الزمالة واإلقامة الرسيرية
وف
يف اململكة العربية الســعودية ِ
الخارج ،وتناولت املحارضة فرص
ورشوط القبــول يف هــذه الربامج
وآليات التقديــم عليها ،والفروقات
بني الربامج املحلية والدولية وتقديم

النصائح املهمة عند التقديم من أجل
الحصول عىل القبــول يف أحد هذه
الربامج.
ومن جهتهــا قدمت الدكتورة
أشــواق مارينقا ورشــة عمل عن
"االستشــارات الدوائية لألطفال"،
أوضحت فيهــا الطريقــة املثىل
إلعطاء االستشارات الدوائية ملقدمي
الرعاية الصحيــة للطفل لتجنب

األخطاء الحاصلة يف أدوية األطفال،
وجرعاتهــا ،وطريقــة إعطائها،
وتخزينها.
كمــا شــاركت الدكتــورة
العنود املحارب من مستشــفى الك
فيصل التخصيص ومركز األبحاث
بمحارضة عــن املهنية يف الصيدلة
والتــي أوضحت مــن خاللها أن
الصيدلة تعترب مهنة وليست عمل

يقترص عــى التعليــم والتدريب
األكاديمي املكثــف بل إن الصيديل
له دور كبري يف رفــع قيمة املهنية
لعمله ،وإلثبات هذه املهنية يتطلب
ذلك التحيل بأساسيات رئيسية أولها
تجديد متواصل للمعلومات ،واحرتام
خصوصية املريض ،وبناء عالقات
قائمة عىل االحرتام والثقة مع الفريق
الطبي.

وبينت الدكتورة أريج الجارس
من مستشــفى امللك فهد بربيدة يف
ورشــة عمل "تقرير الحالة" أن
ســنة االمتياز تعتمد عىل دراســة
حاالت املرىض واســتهدفت يف هذه
الورشة التدريب عىل تجميع الحاالت
املرضية وكيفية تحليلها ،باإلضافة
إىل التطبيــق عــى ملفات مرىض
وهميه.

جانب من الحضور

ندوة االمتياز الثانية «كلية الصيدلة»

صحيفة
العدد  19 | 83صفر  28 | 1440أكتوبر 2018
جامعة
القصيم www.qu.edu.sa | @qunewspaper

11

العاملون في القطاع الصحي يواجهون تحدي كبير لمواكبة التطور المستمر
والسريع في المعلومات الطبية
وقدمــت الدكتــورة ندى
العقيل مــن مدينــة امللك فهد
الطبيةمحارضة ناقشت خاللها
رضورة وكيفيــة عمل الســرة
الذاتية كونها الرسم التخطيطي
للحياة املهنيــة والعلمية والعمل
عــى تحســينها للحصول عىل
املقابلة الوظيفية.
ومــن خــال محــارضة
االستشارات الدوائية من التعليم
اىل التطبيــق للدكتــورة مهــا
العماري أوضحــت ان الصيديل
له دور رئييس يف تثقيف وتوعية
املريــض و اشــراكه يف الخطة
العالجية املقدمــة للمريض من
الطاقم الطبي ،أيضا ركزت عىل
ان الصيــديل يعترب املرجع األول
واألخــر للمعلومــات الدوائية
للمــرىض واملجتمع يف ظل تعدد
مصادر املعلومات املتاحة لهم.

من جهته تحــدث الدكتور
ســليمان الربيكان يف محارضة
"ترشيعــات الدواء" عن تعريف
تنظيــم الــدواء و عن نشــأته
عامليا ً ويف الهيئــة العامة للغذاء
والدواء و رؤية ورســالة قطاع
الدواء واستعرض قضية الدواء
ومراحله التنظيمية.
وتحدثت محارضة "التيقظ
الدوائــي" للدكتــور مبــارك
الشهراني عن األحداث التاريخية
التي كونت أنشطة و علم التيقظ
الدوائي يف الخمسني سنة املاضية
باإلضافــة إىل أنشــطة وأعمال
التيقظ الدوائي يف اململكة العربية
السعودية املختلفة و تحدث عن
بعــض اإلحصائيات املتخصصة
التي حدثت وتحــدث يف املركز
الوطني للتيقــظ بالهيئة العامة
للغذاء والدواء.

وذكــر الدكتــور طارق
الحوايس الذي شــارك يف الندوة
بمحارضة عن البحــث العلمي
لطــاب الصيدلــة أن كليــات
الصيدلــة وعىل رأســها جامعة
القصيم تخرج صيادلة مستقبل
أكفاء يف مجــال البحث العلمي
وكانت محارضتــه لتعزيز هذا
املفهوم والدور املهم للصيديل يف
الريادة البحثية من خالل امتالك
صفــات قيادية تؤهلــه إلدارة
فريقه البحثي.
كمــا تضمنت النــدوة عىل
حلقتــي نقــاش للحديث عن
املســتقبل الوظيفــي للصيادلة
وآليــة اختيار وتحديــد املجال
بعد التخرج حيث التي شــارك
يف األوىل الربوفيســور يوسف
عســري والدكتــور عبداملجيد

القســومي والدكتور ســليمان
الربيــكان ودار النقــاش حول
املســتقبل الوظيفي والدرايس
للصيادلة الخريجني بما يتوافق
مع رؤيــة اململكة خالل ،2030
حيث اســتقبل الضيوف أسئلة
الطالب التي طرحت وســلطت
الضــوء عــى فــرص القطاع
الخــاص وبرامج املاجســتري،
والزمالــة ،باإلضافة إىل العمل
بمصانــع األدويــة وصيدليات
املجتمــع .ويف ة حلقــة النقاش
الثانيــة تحدث فيهــا الصيادلة
محمد البهالل و فواز العنزي و
عمر بخش عن فرص الصيادلة يف
رشكات األدوية واملكاتب العلمية
ووظائــف مندوبــي الدعاية
الطبيــة أوضحوا أنها تعد نقطة
االنطــاق يف رشكات األدويــة،
وأوضحوا دور مدير الشــؤون

التنظيمية حيث يعترب هو السفري
بني الــركات األدوية والجهات
الرقابيــة ،وأيضا أشــاروا إىل
التنوع الكبري بالوظائف املتاحة
للصيديل يف مصانع األدوية.
ويف اليــوم الثالث واألخري
تحدث الدكتــور خليفة الذياب
خالل محارضة "تحليل النتائج
املختربية" عن قاعدتان أساسيتان
يجب تطبيقهما عند التعامل مع
نتائج التحليــل املخربية :األوىل
هي أال ينظر لهذه النتائج بشكل
منفصل بل يجب أن تتناسب مع
شكوى املريض وطبيعة مرضه،
والثانيــة هي أنــه يجب األخذ
باالعتبــار كل املعطيات التي قد
تؤدي إىل نتائج خاطئة للتحليل
كالحاجة للصيام ،وأوضح أيضا
أن التحليل يعطينا تصور أوضح
لحالة املريض ويســاعدنا عىل

تكوين رأي عن كفاءة العالج أو
األرضار التي يمكن حدوثها.
وخالل محــارضة "التعامل
مع الحمل الزائــد للمعلومات"
للدكتور خليفــة الذياب تناولت
املحارضة ما يواجهه العاملون يف
القطاع الصحي من تحدي كبري
تجاه التغيري املستمر والرسيع يف
املعلومات الطبية ،مما يســتلزم
االطالع املســتمر عىل املتغريات،
وتحدث كذلك عن دخول وسائل
التواصــل االجتماعــي يف حياة
األفراد ،حيث أصبح يشكل عبء
آخر ملحاولــة مواكبة التطورات
من حولنا ،وأشار لبعض الحلول
لتخفيــف هــذه الضغوط عىل
املمارس الصحــي مثل :االبتعاد
عن حفظ املعلومات الغري مفيدة
والتطبيق العلمي.
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استمر لمدة  5أيام واستفاد منه أكثر من  300زائر

 68مستفيدا من دورة
«المسؤولية القانونية للطبيب
والممرض والصحي»

جناح توعوي لكلية الصحة العامة بالبكيرية بمهرجان
الرمان الثاني
شــاركت جامعة القصيم
ممٌثلــة بكلية الصحــة العامة
واملعلوماتية الصحية بالبكريية
بجناح توعوي وتثقيفي للزوار
يف مهرجان الرمان الثاني ،الذي
أقيم بمركز الشيحية ملدة خمسة
أيام ،بمشــاركة  15طالب من
طالب الكلية ،من خالل تقديم
توعيــة صحية شــاملة ألفراد
املجتمع شملت األنماط الصحية
والتوعية باملخاطــر الصحية
لعدد مــن األمــراض املزمنة
كالســكر والضغط وغريها من
املشــاكل الصحيــة والتدخني
والسمنة ،باإلضافة إىل الرد عىل
أسئلة واستفســارات الزوار،
حيث استفاد منها أكثر من 300
شخص ،كما تم إجراء قياسات
الضغــط والــوزن والطول
وتحديد كتلة الجســم وتقديم
النصــح والتوعيــة الصحية
املناسبة ،بإرشاف منسق خدمة
املجتمــع بالكلية الدكتور أحمد
النضيف أحمد.
ومن جهتــه أوضح عميد

نظمت وحدة خدمة املجتمع
بكليــة الرشيعة والدراســات
اإلسالمية ،بالتعاون مع عمادة
خدمة املجتمــع دورة بعنوان
"املســؤولية القانونية للطبيب
واملمرض والصحي" ،وذلك يوم
االثنني املوافق 1440/2/6هـ،
بمقر العمادة بحضور أكثر من
 68مستفيدا ً من الجنسني.
وهدفت الــدورة إىل زيادة
الوعي باملسؤولية يف هذه املهنة
النبيلة وإىل تحليــل الخطوط
العامــة التــي تميــز وتحكم
املســؤولية الطبية وفقا لنظام
مزاولة املهن الصحية والئحته
التنفيذية الجديــدة ،مع إعداد
دراسات تطبيقية مع املتدربني

عــى بعض الوقائــع ،لتحقيق
عدة أهداف رئيسية منها :بيان
املســؤولية الطبيــة ورشوط
مزاولــة املهنة وفــق النظام،
وإيضاح أركان املسؤولية الطبية
ونطاق آثارها ،والتطبيق العميل
عىل بعــض القضايا الطبية من
خالل مقارنتها بالنظام ومدى
تحقق األخطــاء الطبية ومقدار
التعويض أو العقوبة.
كما شــملت الدورة أربعة
محاور وهــي :بيان أقســام
املســؤولية القانونية الطبية،
وبيان آثــار ثبوتها ،واألصول
التــي تنبنــي عليهــا ،وبيان
موجبات املســؤولية القانونية
بقسميها.

من الجناح

الكلية الدكتــور فهد بن محمد
البجيدي أن هذه املشاركة تأتي
حرصا ً من الكلية عىل املشاركة
يف خدمة املجتمع واملشــاركات
االجتماعيــة باملنطقــة ونرش

التثقيــف الصحــي ،وبدعم
وتوجيه معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود
مديــر الجامعة حيــث يحمل
املعرض العديد من املنشورات

التوعوية ،وهــذا النجاح يأتي
بســواعد طالبنــا املخلصني،
وننــال بذلك أســمى أهداف
الصحة ،وهــو أن ينعم ا ُملجتمع
بالصحة العامة.

أكثر من  240مستفيد وتحويل  74حالة لعيادة الكلية

النادي الطالبي بكلية العلوم يقيم معرضا في البهو
الرئيس بمناسبة «اليوم العالمي للبصر»

جانب من الدورة

دورة «اآليلتس» لطالبات
وخريجات علوم وآداب األسياح
أقامت كلية العلوم واآلداب
باألســياح دورة تدريبيــة
مؤخرا عن "اآليلتس" ،قدمتها
الدكتــورة ربــاب أحمد أمني
األستاذ املســاعد بقسم اللغة
اإلنجليزيــة والرتجمة بالكلية،
وســجلت يف الــدورة طالبات
املســتويات مــن الخامس إىل
الثامن ،باإلضافة إىل خريجات
العام املايض ١٤٣٩-١٤٣٨هـ،
وطالبات من قسم الرياضيات
ومتعاونــات بقســم اللغــة
اإلنجليزيــة وأقســام أخرى
بالكليــة ،برعاية عميدة الكلية
الدكتــورة هدى بنــت محمد

الغفيــص ،ووكيلــة الكلية
الدكتورة منى بنــت إبراهيم
النصار.
وكانت املحــارضة األوىل
عبارة عن محارضة تقديمية تم
تعريف فيهــا باآليلتس ونوعه
وتصميمه ووحداتــه األربع،
باإلشارة إىل كل وحدة عىل حدة
مع رشح مبســط لها وكيفية
تقييم كل وحدة منهم ،كما تم
تناول بعض املالحظات املهمة
التي يجب مراعاتها بشكل عام
لتجنب األخطاء الشائعة ،والتي
من شــأنها التقليل من املعدل
اإلجمايل لالختبار .

أحد الزوار يستفيد من الخدمات المقدمة

أقــام النــادي الطالبــي
بكلية العلــوم الطبية التطبيقية
بالجامعة ،بالتعاون مع قســم
البرصيــات يف الكليــة معرضا ً
توعويــا ً بالتزامن مــع اليوم
العاملي للعصــا البيضاء ويوم
البــر العاملي ،يــوم الثالثاء
املوافــق ١٤٤٠ /١٤/٢هـ ،يف
بهو الجامعــة الرئيس باملليداء،

حيث قام بافتتاحه عميد شؤون
الطــاب الدكتور عــي العقالء
وعميــد الكليــة الدكتور محمد
السهيل.
وقد قام الطالب تحت إرشاف
عدد من دكاترة قسم البرصيات،
بالعديــد مــن الفحوصــات
واالختبــارات لــزوار املعرض
مثل :قياس األخطاء االنكسارية

وقياس حدة اإلبصــار وقياس
ضغط العــن والكشــف عن
أمراض العيــون ،كما تم توزيع
العديد من املنشــورات التوعوية
والتي تعنى بأمــراض العيون
واالضطرابــات البرصية ،وتم
أيضا اإلجابة عىل استفســارات
الزوار ،حيث بلغ عدد املستفيدين
أكثر مــن  ٢٤٠زائرا ،تم تحويل

 ٧٤منهم لعيــادات البرصيات
اإلكلينيكيــة يف الكليــة ،وذلك
إلجراء الفحص الشــامل للعني
ومتابعتهم ،حيث تم اكتشــاف
حالتــن لعمى األلــوان ومثلها
ملرض الجلوكوما (املاء األزرق)،
وحالة قرحة يف القرنية والكثري
من حاالت األخطاء االنكســارية
والالبؤرية.

جانب من اللقاء
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 75زائـرة لـفعالية كـليـة التـمريض التوعوية عن «سـرطـان
الـــثـــدي»

أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

حنان النويرص
أقامت طالبات الســنة الرابعة
بكليــة التمريض فعاليــة ثقافية
توعويــة حول طــرق الوقاية من
مرض رسطان الثدي واالكتشــاف
املبكر له ،وذلك يف بهو الجامعة يوم
األربعاء املوافــق 1440/2/8هـ،
بحضور أكثر مــن قرابة  75زائرة،
بهدف تثقيف فئات املجتمع األُرسي
خارج الجامعــة ،وتوعية أكرب عدد
من الزائرات ،والحرص عىل الكشف
املبكر لتاليف اإلصابة بهذا املرض دون
إدراك ومعرفة املريضة بإصابتها.
وقامت الطالبات خالل الفعالية
برشح كيفية الفحص الذاتي وأهميته،
كما تم توزيع بروشورات للحث عىل
رضورة الفحص املبكــر وتوقيته،
وللتوعية من أخطار هذا املرض للحد
من انتشاره ،وتقليل فرص اإلصابة
بإذن الله تعاىل.

وشاح كريم ..
صدر قرار معايل مدير الجامعة هذا األســبوع بتكليفي مســاعدا
للمرشف عىل وحدة الوعي الفكري بالجامعة

هدايا الفعالية

دورة عن «اإلسعافات األولية» لمنسوبات كلية التربية
أتمت منسوبات كلية الرتبية
باملنتزه دورة اإلسعافات األولية
املقامة يف مركز الهالل السعودي،
وذلك يــوم الثالثاء املوافق -29
1440-1هـــ ،حيــث تضمنت
الــدورة مبــادئ اإلســعافات
األولية ،وانقســمت إىل قسمني
نظري وتطبيقي ،واشتملت عىل
تطبيقات عــى اإلنعاش القلبي،
والتعريــف بمواجهــة بعض
املواقــف الطارئــة يف الحاالت
الصحيــة مثل :نوبــات القلب
والرصع والسكتة القلبية.
واحتــوت الدورة أيضا عىل
رشح للطــوارئ البيئية وكيفية
مســاعدة الحاالت الناتجة عنها
مثل :الغرق والتســمم واإلجهاد
الحــراري ،ورضبة الشــمس

وتــؤدي هــذه الورش
والندوات دورا ً فعاال ً يف تطوير

وحيث يتباهى الحرف شكرا ملعاليه عىل ثقة التكليف بموقع كريم
من مواقع مؤسســتنا الجميلة جامعة القصيم فلم يزل كل موقع
يشكر لسابقه عطاءه وهو يشتد حاجة بمرور األيام حيث تتعاظم
مسؤولية الوحدة وأثرها وبناء مآثرها ..
إننا يف أرسة وحدة الوعي الفكــري بالجامعة من لدن املرشف عىل
الوحدة مرورا بأعضائها الكرام وموظفيها وانتهاء بعامة منسوبي
الجامعة مما تقتيض املصلحة مد الجســور معهم لتعليق قناديل
الوعي يف مشكاة الفكر ..بحول الله ..
لم تزل حاجة اإلنســان ألخيه اإلنســان من حيث يخالطه ويتأثر
به ويقايس به نفســه من حيث التوازن والتوسط والتبسط وأخذ
الحياة كل الحياة بعالقاتها ومصاعبها وأفراحها بمنظومة متناغمة
متكاملة تحب الحيــاة الطيبة ..لنحيينهم حيــاة طيبة  ..وتعمر
اإلنسان واملؤسســات بأمر ربها ..وإن املسلم املؤمن لهو أوىل بهذه
املعاني الرفيعة ..من االرتقاء بالحياة واألحياء ..
إن وحدة الوطن بإيمانه وقيادتــه وأمنه لهو الهاجس األول الذي
يجب عىل كل عاقل أن يراعيه انتباهه ويغذي قوته ويذود عنه بكل
أداته
وحدة الوعي الفكري ..كيان مســؤول عــن التوعية بالفكر األمثل
ودق نواقيس الخطر حول األفكار الهدامة الهادفة الختالل الفرد أو
األرسة أو مجتمع الدولة حرسها الله.
همسة
ينساب ماء وحدة الوعي الفكري عذبا كريما ..فموعدك االرتواء..

من الدورة

والحروق ودرجاتهــا ،وكيفية
إســعاف مصاب التســمم عن
طريق االبتــاع ،وكان الهدف
من الــدورة تفــادي االرتباك

والخوف يف مواجهــة الحاالت
الطارئة ،والتعليم والتدريب عىل
التعامل الصحيح ،حيث إن بعض
الحاالت ال تحتمل التأخري ،وكان

املســتهدف بالحضور موظفات
وطالبات الكلية ويف نهاية الدورة
تم منــح املتدربات شــهادات
حضور الدورة التدريبية.

ورشة للتعريف بكتابة التقرير الهندسي بـ«هندسة عنيزة»
أقام النادي الطالبي بكلية
الهندســة بمحافظة عنيزة،
بالتعاون مع قســم الهندسة
امليكانيكيــة يــوم الثالثــاء
املوافــق 1440/2/7هـــ،
ورشــة عمل بعنوان "كيفية
كتابــة تقرير هنديس" ،حيث
قدم الورشــة املهندس محمد
بن عقيل البدراني واملهندس
نارص بن عايض القحطاني،
والتي شهدت حضور الطالب
من مختلف األقسام وأعضاء
هيئة التدريس بالكلية.

شؤون وشجون

أداء الطالب يف كتابة التقارير
الهندســية عــى املســتوى
األكاديمي ،مــا ينعكس عىل
تنمية قدراتهــم ومهاراتهم
لتهيئتهم لســوق العمل ،ويف
هذا الصــدد ثمــن كل من
ســعادة عميد الكلية الدكتور
محمــد بــن فهد الشــارخ،
وسعادة وكيل الكلية للشؤون
التعليمية والجــودة الدكتور
عبــد الرحمن بــن إبراهيم
العطيــة ،وهــذا التعــاون
املشــرك بني النادي الطالبي
وقسم الهندســة امليكانيكية
وتشــجيعهم عــى مواصلة
العمل واإلبداع.

مساعد المشرف على وحدة الوعي الفكري
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

 25مستفيدة من دورة
«النسيان وسيلة للتذكر»
مشاعل الربدي
نظمت وحــدة التوجيه
واإلرشــاد يف كليه التصاميم
يوم الثالثــاء 7/2/1440
هـــ ،دورة تدريبية بعنوان
"النسيان وســيلة للتذكر"،
والتي قدمتها الدكتورة ملياء
أبو زيد مديرة مركز الخربة
امليدانيــة وذلك بحضور ٢٥
طالبة .

خالل الورشة

واســتعرضت املدربة يف
بدايــة الــدورة كيفية تعلم
تحسني الذاكرة بالطرق

الصحيحــة والفعالة ،حيث
اشــتملت الــدورة عىل عدة
أهداف منها :مفهوم النسيان،
وتعــدد بعــض نظريــات
النســيان ،والعوامل املسببة
له ومفهوم الذاكرة وتوضيح
كيفية تقوية الذاكرة.
كمــا تم خــال الدورة
مناقشــة عالقة النســيان
بالذاكرة والعوامل املســببة
للنســيان وطــرق تقويــة
الذاكرة
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كيفية التعامل
مع الطفل
سيئ السلوك
()2
د .ر شيدة محمد أبو النصر
األستاذ المساعد بكلية
العلوم واآلداب برياض
الخبراء

استكماال ملقايل السابق  ،أقدم
لك بعض الوســائل التي يمكنك
اســتخدامها اليوم للتعامل مع
سلوك طفلك اليسء.
امدحــي الســلوك الجيد
وتجاهيل السلوك اليسء :امدحي
طفلك حني يقوم بعمل جيد.
إذا كان سلوك الطفل اليسء
متكــررا ،حاويل إيجــاد فرص

صاحب ال أحبه

سليمان عبدالرحمن
الجطيلي
طالب كلية الهندسة

ومواقف تعلمني أنه سيقوم فيها
بعمل جيد ،وعندها تسمعيه املدح
واإلطراء عىل هذا السلوك الجيد.
قد تكون أشياء بسيطة جدا ً
مثل أن تطلبي منــه أن يعطيك
الكوب أو يختار قميص الرتدائه
اليوم ،إذا كان السلوك اليسء بدافع
لفت انتباهــك فتجاهليه ،وذلك
أفضل الحلول طاملا ذلك السلوك
ال يؤذيه وال يؤذي األخرين.
تقليلك من التعليقات السلبية
وإكثــارك مــن اإليجابية خالل
اليوم سيوضح له أن هناك بديل
للترصفات السيئة.
االختيــارات:
حــددي
االختيارات وسيلة جيدة للرتبية،
فهي تقلل مــن حدة االختالف يف
املواقف التي يريد أن يشعر فيها
الطفل باالســتقاللية ،يمكنك أن
تعطيه حرية االختيار عند انتقائه
الحذاء الذي ســرتديه اليوم عىل
سبيل املثال ،أو ماذا يريد أن يأكل.
ارشحي العواقــب واتبعيها:
عريف طفلك عواقب أفعاله ،هذا ال
يعنــي أن تهدديه بالعقاب إذا ما

أخطأ ،لكن ارشحــي له العواقب
الحقيقية لسلوكه اليسء.
ارصيف انتباهــه وأعيــدي
توجيهه :إذا مــا أقدم طفلك عىل
السلوك اليسء أو بالفعل ترصف
ترصفا ً ســيئاً ،فإعادة التوجيه
أسلوب جيد ،ارصيف انتباه طفلك
عما يفعله وأعطيه بديال عنه ،فإذا
ما رصفت انتباهه فقط ،ســيعود
ملا كان يفعله قبل رصف االنتباه،
إعادة توجيهه بعد رصف انتباهه
سيعطيه نشــاطا بديال توافقني
عليه.
التعامل مــع الطفل اليسء
الســلوك قد يكون أمرا شــاقا،
لكن تذكــري أن تكوني صبورة
ومثابرة ،قد يسوء ترصف طفلك
قبل أن يتحسن فال تقلقي فذلك
طبيعي ،مــع اإلرصار والتكرار
ســيتعلم طفلــك أن يتجــاوب
مع الســلوك الجديــد ،املواقف
التصادمية ما هي إال فرص لتعلم
طفلــكِ ،
فأنت تعطيــه الدروس
وتعلميه األساليب الذي سيستمر
عليها طيلة عمره القادم.

يف هذا الزمان وهذا املكان يف
جامعة القصيم نشاهد يف بعض
األوقات أو كل األوقات مجموعة
مــن الشــباب ال يفقهــون ما
يفعلون يتضاحكون فيما بينهم
وال يتذكــرون الواجبات التي
عليهم كأفراد يف املجتمع ,كأنهم
أحبة والصحيح أنهم ليسوا أحبة
ألن الحبيب يتمنى لك الخري مثل
الصديق ،إن الصاحب ..ساحب
والصديق والصاحب يف الجامعة
أهم ســاح ..فانتبه أن يكون
سالحك مشؤوما فتكون ملوما
.
إن الصاحب الحســن يرفع
من ســقف آمالك ويساندك يف
عثراتك وال يجعل منك أضحوكة

أو ينتقص مــن مكانتك عنده،
والصديــق الــيء ال يرتك لك
مثال ذرة من أمل يف حل واجب
ويجرك للهالك والعادات السيئة
ويُنقص مــن درجاتك يف الدنيا
واآلخــرة ،ال تخالط الســيئني
بحجــة أنهم معــك يف الدفعة
أو "أصدقــاء الثانويــة" ألنك
يف مرحلة انتقاليــة من مرحلة
الشباب إىل مرحلة ال ُرشد وهذه
املرحلة أهم مرحلــة يف تكوين
الصداقات وتحديــد الوجهات
يف الدنيــا واآلخــرة تمســك
جيدا باألصدقــاء الذين تفخر
بصحبتهــم يف كل مكان وزمان
فاخرت بعنايــة من تصاحب ألن
"الصاحب ..ساحب".

أوهام في
التنمية
البشرية

عبدالرحمن الشنقيطي
طالب كلية االقتصاد
واإلدارة

ركائز تقدم
الدول
د .عبد العاطي محمد
راضالله
أستاذ مساعد بكلية العلوم
واآلداب بالمذنب

ظهرت التنمية البرشية عىل
ســاحة الفكر والثقافة بشكل
جيل ّ بعد الحرب العاملية الثانية،
إذ خرجت أوروبا من واحدة من
أحلك ظروفها عىل مر التاريخ،
وكان الناس آنذاك يســودهم
اإلحباط ملا ج ّرتــه الحرب عىل
بلدانهــم من مــآيس ،فدعت
الحاجة إىل إحياء أفكار التحفيز
واألمــل وإعادة حــب الحياة
إىل نفوســهم ،فظهرت التنمية
البرشية.
والتنمية البرشية عبارة عن
منهج يختص ببــث اإليجابية
وإزاحة السلبية عن طريق زرع
أفكار تنموية تساعد اإلنسان عىل
تحقيق أهدافه وبالتايل العيش
بســعادة ،ويدخــل يف تكوينه
علوم النفس واإلدارة واالجتماع،
ولكنه كأي منهج برشي تعرتيه
الثغرات عىل مدار األيام وتتسلل
إليه األوهام قليال أو كثرياً ،ومن
ذلك ما نراه مــن االنتقائية يف
اختيار نمــاذج النجاح ،حيث
يجــري اختيار حــاالت نادرة

إن الكفاءة التكنولوجية من
أهم ركائز تقدم الدول يف العرص
الحــايل ،وهي مقــدار ما تملكه
الدولة مــن تكنولوجيا متقدمة
وأنها ليست سلعة قابلة للتبادل
بني الدول بل ثمرة جهد متواصل
وتخطيــط متكامــل للدول عىل
املدى البعيد.
فامتالك الكفاءة التكنولوجية
ركيزة أساســية لتقدم أي دولة،
حيــث تســتلزم إنشــاء قاعدة
تكنولوجية متقدمة ومتعددة عن
طريق تشــجيع األبحاث وخلق
موارد برشية من الباحثني تكون
قادرة عىل حل مشكالت التصنيع

وشاذة ليتم عرضها عىل الناس
كحاالت عملية ،وقدوات ينبغي
السري عىل خطاها ،متناسني أن
النموذج الشاذ هو ابن الظرف
الشاذ والشذوذ ال حكم له.
فمن منّا لديه االســتعداد
أن يحاول ويفشــل  999مرة
الخــراع يشء ما؟ ثــم ينجح
يف املــرة األلف كمــا حدث مع
أديسون (هذا إذا س ّلمنا بصحة
القصة)؟ وكم منّا ورث عقارات
وخــرات جاهزة واســتثمرها
وضاعف بها ثرواتــه أضعافا
مضاعفة كما حدث مع ترامب؟
إن األفــكار ال تنجح إال إذا
كانت عملية ممكنــة التطبيق،
وكلمــا كانت األفــكار واقعية
وعملية ،كانت أدعى إىل النجاح
واالنتشار بني الناس ،ولذا علينا
أن نختــار نمــاذج تمثل واقع
الناس بأكــر قدر ممكن ،ال أن
ننتقــي حاالت شــاذة ومثالية
ونصوّرهــا عىل أنهــا معيار
للنجــاح ،ضاربــن بظروف
املجتمع عرض الحائط.

املحــي ،كما أن ربــط الصناعة
ومراكز اإلنتاج ووحدات البحوث
والتطوير بمراكز األبحاث يسهم
يف التوظيــف الكامل لإلمكانات
والطاقات للدولــة ويعزز قدرة
التكنولوجيا املحليــة عىل إنتاج
العينــة األويل للمنتــج املحىل..
وتقليل نسبة املدخالت األجنبية
فيه.
فبتحديث وتطوير املنظومة
التعليميــة وبدعم البحث العلمي
تســتطيع الدول امتالك ركيزة
مهمة من ركائز التقدم يف القرن
الحادي والعرشين.
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كاريكاتير

رسالة إلى
موظف
هناء السليم

وكيلة كلية العلوم واآلداب
بعنيزة

النجــاح كلمــة جميلــة تهفو لها
النفوس وتصفو لها القلوب ..عشقها
الطامحون ولم يفر منها إال من ريض
أن يكون عىل هامش الحياة..
النجاح  -بعد توفيق الله  -ال يشرتط
له رشوط معينة وال متطلبات كثرية
غري أنه يهوى الطموح والهمة العالية

استشعار
المسؤولية في
منصة الجامعة
اإلعالمية
َّ

عبد الرحمن بن محمد
الـمهوس
إدارة العقود والمشتريات

استشعارا ً للمسؤوليَّة وتفعيالً
ملفهــوم الوالء للمنظمــة الرائدة يف
املنطقة "جامعــة القصيم" ،قدَّم
املــرف العام عــى إدارة اإلعالم
واالتصال بجامعة القصيم األستاذ
فهد بــن نومه ،تجربتــه اإلعالميَّة
باحرتافية الخبري املتمكن يف الربنامج
التَّنسيقي اإلعالمي الجامعي الثاني،
والذي َشهد حضور أكثر من""60
من املنســقات واملنسقني اإلعالميني
يف العمادات واإلدارات والكليات عىل
مرسح العيادات الخارجية باملليداء،

والصرب والعزيمة وإرادة قوية تحطم
الكسل والفتور.
ما هو رس نجاح املوظف؟ وما الذي
يجعله أكثر إنتاجية؟
اإلخالص واالحرتام والصدق واملهنية
هي ميزات واضحــة يف أي موظف
ناجح وهي التي تصنع االختالف يف
بيئة العمل.
العمل بجد والدقة يف املواعيد واألدب
والذوق مع اآلخرين ومعرفة ما تقوم
به والدفاع عن هذا كله تجعلك بسالم
مع نفسك ورئيســك وصديق جيد
ألقرانــك يف العمل .املوظف الناجح
يبني سمعته من إنجازاته الحقيقية
ومن صدقه وإخالصه ،فهو يكرس
نفســه للعمل الجيد وهو األفضل يف

املواقف الصعبة يتحمل املسؤولية ..
طموح ال يعيقه يشء.
يستطيع الشــخص العادي عندما
تكون لديه أهداف ودواف َع داخلية أن
يعمل أشياء أعىل من املستوى العادي
بحماس أكثــر وطاقة أكرب ليصل إىل
نتائج عظيمة بإذن الله.
إذا سألت ناجحا سيقول :إن هذه هي
إحدى الطرق التي تضمن لك االرتقاء
يف عملــك ..ومن منــا ال يطمح إىل
االرتقاء وإىل التميز والفوز !
قيل :إن العالم يفسح الطريق للمرء
الذي يعرف إىل أين هو ذاهب.
ال تكن من األشخاص الذين يعيشون
بــدون هدف .اجعل مــن وظيفتك
جرسا لتحقيق طموحك .فالســعادة

تكمن يف متعة اإلنجاز وفرحة اإلبداع.
ال يقاس النجاح باملوقع الذي يتبوؤه
املوظف يف بيئة عمله ،بقدر ما يقاس
يف عدد اإلنجازات املحققة والصعاب
التي تغ ّلب عليها.
الشــخص الناجح هو من يبحث عن
عمل بعــد أن يجد وظيفة!! والعمل
الجاد غري املصحــوب بفكر إيجابي
وعقــل مســتنري لن يحقق شــيئا ً
يذكر ..تجنب كل الرســائل السلبية
حتــى ال تؤثــر عــى نجاحك ففن
التواصل مع اآلخرين واالستفادة من
تجاربهم وتجاوز الضغوط والتعلم
مــن الصعوبات ووضــع األهداف
والتصميم عىل تحقيقها هي خطواتك
نحو النجاح بإذن الله !!

واستم َّر لـ ( )168دقيقة فعلية.
وجــاءت الحلقــة التدريبية
عىل مســتوى التطلعات والمســت
الطموحــات وحظيــت باالهتمام،
وأشــبعت الرغبــة يف مــا يخص
ضوابط النــر عىل مواقع التواصل
االجتماعي ،باإلضافــة إىل الكتابة
الصحفية يف زمــن الرسعة اعتمادا ً
عىل قالب الهرم املقلوب والذي يهتم
بإبراز قيمة الخرب يف مقدمته املهمَّة،
ومن ث َّم األهم فاألقل أهميَّة مدعوما ً
بالصــور وبذلك يكتمــل املحتوى
اإلعالمي مح َّل الحــدث مع صورة
تتحدَّث عن بعض التَّفاصيل.
وكشــف "فهد بن نومه" عن
أبــرز الكليات من حيــث التَّفاعل
والعطاء والتَّميُّز الحافل بالنشــاط،
مُتمثِّــاً يف كليتي الرشيعة والزراعة
والطــب البيطري ،فكانــت هويَّة
الجامعــة معهمــا عاليــة ا ُملقام
وباالنتظــار للمزيد مــن التفاعل
والتنافس عــى اإلنجاز من الجميع
عىل كســب الجولة والفوز بجائزة
التَّميُّز اإلعالمي.
ومِــ ْن أجــل ترســيخ القيم
الدينية وتعزيز الثوابــت الوطنيَّة
نحو بيئة إعالمية آمنــه ومتكاملة
الرؤيــة بضابط االعتدال وســمو
التوجه وصــوال ً للتَّطلعات املأمولة
من مســؤويل الجامعة ،وحيث أ َّن
إدارة اإلعالم واالتصال مهتمة وتنفذ

املطلوب منها باعتبارها املســؤولة
وفقا ً لتوجيه معــايل مدير جامعة
القصيم األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الــداود ،أل َّن اإلعالم واجهة
حضارية للمنشأة التعليمية العاملية،
والتــي بطبيعــة الحــال تجد أ َّن
الجميع مرتبط بما نسبته  %90من
ســكان منطقة القصيم بالجامعة،
التي يــدرس يف كلياتهــا أكثر من
 70ألف طالــب وطالبة وهم محل
الحِ راك املســتمر ،ففي كل دقيقة
ٌ
حدث يُرصد نحو العلياء يف تجسي ٍد
َّ
لطمــوح يبلغ عنان الســماء الذي
أطلقه صاحب الســمو امللكي األمري
محمد بن ســلمان ويل العهد وبات
ِشــعارا ً يفتخر فيه كل أبناء الوطن
ويسمو بروح الشباب نحو النجاح
واإلبداع.
ويتســاءل الجميع عن أهم ما
يحتاجه ك ٌّل ِمن "املنسقة واملنسق"
يف تحرير الخرب وتوثيق املناســبة
يف محــل العمل وموقــع الفعالية،
وتأتي هذه املفاتيح ِّ
الســتَّة ( َم ْن/
ماذا!/ملاذا؟/كيف؟/متى/أين)هي
الالزمة يف تحريــر الخرب الصحفي
املتكامل وسالمة املحتوى وتقديمه
للمتلقــي بأجمل صورة وأبســط
عبارة ت َّم اســتقائها مــن مصادر
رســميَّة مدعومة باألرقام والنِّسب
بهدف تحقيق أعىل معدالت اإلحاطة
بكل يشء عــر" منصــة جامعة

القصيم" ،والتي سرتى النور قريبا ً
باكتمال أعمالهــا التنظيمية وآلية
التنفيــذ ،والتي تُســهم يف تكاملها
بوضوح الرؤية واكتمال الرســالة
وتحقق الهدف.
وجــاءت التنبيهــات املهمة
بــرورة البُعــد عما من شــأنه
املســاس بأمن الدولة وكذلك البُعد
عن اإلشــاعات املغرضــة والحذر
ِمن إعادة التغريــد "الرتويت" أ ْو
تفضيل تغريــدة ألي موقوف أمني
تعــرض الجميع للمســاءلة أمام
الجهــات املختصة ويلــزم حذفها
عاجالً غري آجل ،وقد ت َّم إيقاف أكثر
من300حساب عشوائي عىل مواقع
التواصل االجتماعــي خالل الفرتة
املاضية نحو تنسيق وتنظيم العمل
اإلعالمي وســط تأكيدات أ َّن جامعة
القصيم حريصــة ُك َّل الحرص عىل
حماية الحسابات الرسمية بالتوثيق
واملتابعة وتوحد صــورة العرض
فيها مع كتابة اسم الجهة التي تُدير
الحســاب مع كامل املسؤولية عىل
املنسقة واملنسق بما يكفل الحماية
أمام القانــون يف ما يخص مكافحة
الجرائــم املعلوماتيــة والعقوبات
املرتتبة عىل إساءة االستعمال.
خاتمةَ :م ْن يحقق الفوز بجائزة
التَّميُّز عىل مستوى مواقع التواصل
االجتماعي عىل منصة الجامعة ويف
قلب الحدث.
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«صحيفة الجامعة» تستطلع آراء الطالب حول تباين مظهر الطالب واالختالفات في
الزي داخل الحرم الجامعي
 ضرورة ارتداء الزي السعودي الوطني أم حرية شخصية ترجع للطالب؟ عميد شؤون الطالب :نعتز ونفخر بالطالب الملتزم بالزي السعودي د .السيف  :التنشئة االجتماعية مسؤولة عن هذه االختالفات في ظل المتغيرات الثقافية التينعيشها في العصر الحاضر
الزي السعودي
الموحد مظهر
حضاري ..واحترام لهذا
الصرح األكاديمي
تحقيق :عبدالرحمن الفنيخ
انتقــد عــدد مــن طلبة
الجامعة ظهور بعض أقرانهم
باملظهــر غري الالئــق أثناء
حضورهم اليومــي للجامعة،
معربيــن عــى أن املظهــر
الجيد للطــاب يعكس الرقي
والحضــارة ،مطالبني بوضع
حد لبعض املظاهــر والتزام
الطلبة بما يليــق بطلبة العلم
واملكان االكاديمي ،مشــرين
إىل أن هناك طلبة يعكســون
نموذجــا رائعــا للطالــب
السعودي.
يف البدايــة قــال طالــب
الرياضيــات يف كليــة العلوم
"سليمان الشــقريان" والذي
كان ملتزما بالزي الســعودي
الرســمي الكامل" :إن التزامه
باملظهر السعودي هو احرتام
للمــكان األكاديمــي واعتزاز
بلبســنا الوطني يف كل مكان،
مؤكدًا أنه من املؤسف مشاهدة
طالب سعودي ال يلتزم بمظهر
جيد مؤكــدا أهميــة الحرية
الشــخصية ولكــن يف إطار
املظهــر الجيد ،حتــى يكون
للمتلقــي رغبة يف لقــاء هذا
الشخص والجلوس معه.
ورأى الطالب املتخصص
بالهندسة املدنية أحمد العربيد
أن الظهور باملظهر السعودي
يعكــس هويــة وأخــاق
الشــخص ،مطالبــا بإيقاف
املظاهر غري الالئقة يف قصات
الشــعر ،والتي تفشل الطالب
نفسه قبل املكان املوجود فيه،
مشــرا إىل أن الحياة اليومية
تكفل لــكل شــخص حرية،
ولكن لــك مــكان وتقدير،
موضحا بأنــه معجب بمظهر
الشــماغ ولكنه متعب بالنسبة
له كطالب.
وعلق "سليمان الوهيبي"
طالــب املســتوى الثامن يف
كلية الهندسة عىل أهمية لبس
الشــماغ واالهتمام باملظهر،

ولكن هذا قد يختلف مع وجود
دراســة باملعامل لدينا والذي
يتطلب ملبســا خاصا ،معربا
عىل أن القصات التي نشاهدها
هي من نســيج املجتمع العام،
ويجب معالجتها بشكل كامل
حتى ال تظهر بالجامعة.
"ســلطان
وطالــب
الغيدانــي" طالــب اللغــة
اإلنجليزيــة بالحد من قصات
الشعر الغريبة ووضع أنظمة
للحد مــن املظاهر الســيئة
املخلة بالذوق العام ،وأن لبس
"القبعــات" تغطي التقليعات
الغريبة ،موضحا بأن اختالف
األجيــال أدى الختالف مظهر
الطالب من الشــماغ إىل دون
ذلك ،مؤكــدا بــأن االلتزام
بالزي السعودي هو ما يعكس
أنموذجا متحرضا للطلبة.
وعــن هــذا املوضــوع
تحدث الدكتور محمد السيف
املتخصص يف علــم االجتماع
بالجامعة ،بأن ظاهرة حضور
بعــض الطــاب بمظهر غري
جيد هي لسببني األول والذي
يكون عــى عاتق املؤسســة
الجامعيــة التي كانت صامتة
ولــم تضــع رشوط اللباس
ويأتــي الطالب كما يريد دون
حرج عــن مخالفــة النظام،
حيث إنه ينبغي عىل الجامعات
تحديد إطار هــذا املوضوع،
والســبب اآلخر يعود للتنشئة
االجتماعية يف موضوع املظهر
من مالبس وقصــات ،وأيضا
التدخــن بالحــرم الجامعي
فهذه األمــور مرتبطة وتعود

لألرسة منذ الصغــر ،فهناك
قصــور بهــذا الجانب يف ظل
املتغــرات الثقافيــة التــي
نعيشــها يف العرص الحارض،
فتأثري الوالدين هو األساس يف
هذا املوضوع.
ومن جهتــه أوضح عميد
شــؤون الطالب الدكتور عيل
العقالء بأن التعليمات واضحة
بأن يتقيد الطالــب والطالبة
بالزي الرســمي ،عدا بعض
التخصصــات التــي تحتاج
لباســا خاصا فهذا يراعى فيه
املصلحــة التعليمية ،حيث إن
هناك دورا توعويا وتوجيهيا
مهمــا للعمــادة مــن خالل
املحارضات والنــدوات ،وما
يقدم من مرسحيات ونرشات
توعوية بالتعاون مع الكليات
بالجامعة ،حيث إن عدم لبس
الشــماغ أصبح ظاهرة وليس
هنالك ما يلزمــه بذلك يف هذا
الخصوص.
ورأى "العقالء" أنه يجب
املحافظة عىل عاداتنا وتقاليدنا
وأن نعتز بلباســنا السعودي

العربيد

والرســمي ،ونفخــر بطالبنا
الذي يأتــي بمظهر متحرض
كامــل ،مؤكــدا بــأن هناك
تعليمات تنــص عىل أن يجب
بأن يكون شعر الطالب معتدال
ويتجنب القصات الغريبة عىل
عاداتنا ،حيث إن بعض العلماء
تحدث عن الوضــع الرشعي
للشعر "القزع" وتحدثوا عن
حرمته ويجب عىل الجميع أن
يتقيد بالحكم الرشعي.

العقالء

السيف

الشقيران

الوهيبي

الغيداني

إعالن
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ﻣﺤﺎور اﳌﺆﺗﻤﺮ :
ﯾﺴﻌﯽ اﳌﺆﺗﻤﺮ إﻟﯽ ﺗﻨﺎول اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ،وﺳﺒﻞ اﻟﺤﺪ
ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻩً ،
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
ً
أوﻻ  :اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻈﺎهﺮة اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﯽﻠﻋ ﺗﻄﻮر اﻷﻟﻌﺎب ،واﻟﺮﯾﺎﺿﺎت
ﻲﻓ اﳌﻤﻠﮑﺔ ،وﺗﺄﺛﯿﺮ ذﻟﻚ ﯽﻠﻋ ﺗﻤﯿﺰهﺎ ،وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﯽﻠﻋ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺤﻠﯿًﺎ ودوﻟﯿًﺎ.
ﺛﺎﻧﯿًـــﺎ :دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،واﻷﻧﺪﯾﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺠﺘﻤﻊ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻲﻓ ﺗﻮﻋﯿﺔ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﻤﺎهﯿﺮ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ،وأهﻤﯿﺔ إﺷﺎﻋﺔ اﻷﺧﻼق اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ،واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺮﯾﻒ
ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺪﯾﺔ ،وﺟﻤﺎهﯿﺮهﺎ.
ً
ﺛﺎﻟﺜـــﺎ :ﻋﻼﻗﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،وأوﻋﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻲﻓ زﯾﺎدة اﻟﺘﻌﺼﺐ
اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ،و دور ﻣﺪوﻧﺎت أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻹﻋﻼم .وﻣﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺸﺮف اﻹﻋﻼﻣﻲ اﳌﻬﻨﻲ
ﻲﻓ ﻣﮑﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻌﺼﺐ وآﺛﺎرﻩ.
راﺑﻌــﺎ :دور اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻲﻓ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ،واﻵﻟﯿﺎت،
ً
واﻹﺟﺮاءات اﻟﮑﻔﯿﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺗﻔﻌﯿﻞ هﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﺗﻨﻔﯿﺬهﺎ.
اﻷرﺑﻌﺎء
 ٢٧رﺑﯿﻊ اﻷول ١٤٤٠هـ

اﳌﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
ﺑﺎﳌﻠﯿﺪاء

ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ واﳌﺸﺎرﮐﺔ:
https://qehc.qu.edu.sa

17

كليات

18

صحيفة
العدد  19 | 83صفر  28 | 1440أكتوبر 2018
جامعة
 www.qu.edu.sa | @qunewspaperالقصيم

كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
College of of Arabic Language and Social Studies

كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية 44 ..عاما من التميز والريادة
ً
ً
ً
وعالميا
وإقليميا
محليا

مقدمة

أنشــئت كليــة اللغة
والدراســات
العربيــة
االجتماعية قبل  44ســنة
يف مطلع العــام الجامعي

 1397/ 1396هـ باســم
كليــة الرشيعــة واللغــة
العربيــة بالقصيم ،وكانت
تابعــة إ ّذاك لجامعة اإلمام

رسالة الكلية

محمد بن سعود اإلسالمية،
ثم صدر التوجيه الســامي
الكريم رقم /3م 14371/يف
 1401/6/19هـ القايض

بفصــل الكليــة إىل كليتني
هما :كلية الرشيعة وأصول
الدين ،وكلية العلوم العربية
واالجتماعية.

عن الكلية
عميد الكلية
د .إبراهيم بن سليمان الالحم
أستاذ مساعد في اللغة والنحو -
قسم اللغة العربية وآدابها

رؤية الكلية

إعداد كــوادر وطنية مؤهلة ومتميــزة يف اللغات والعلوم
اإلنسانية ملواكبة التنمية املستدامة وتحقيق الرؤى البحثية
بالوسائل العلمية الحديثة ،ما يمكن املجتمع من تحقيق نقلة
نوعية يف املجال املعريف واالجتماعي محليا ً وإقليميا ً وعامليا ً .

التميــز و الريادة محليا ً و إقليميــا ً و عامليا ً يف مجال اللغة
العربية و الدراسات االجتماعية .

وكيل الكلية للدراسات العليا

د .أحمد بن إبراهيم الحجيالن
أستاذ مساعد في اللغويات
التطبيقية  -قسم اللغة
اإلنجليزية والترجمة

أقسام الكلية العلمية
1

اللغة العربية وآدابها

2

اللغة اإلنجليزية والترجمة

3

التاريخ

4

الجغرافيا

5

علم االجتماع والخدمة االجتماعية

6

وكيل الكلية للشؤون التعليمية للطالب

د .عبدالله بن عبدالعزيز الوقيت
أستاذ مشارك في النحو والصرف
 -قسم اللغة العربية وآدابها

وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

وكيلة الكلية للشؤون المالية و اإلدارية

د.موزة بنت علي الشهراني

كما يصدر من الكلية مجلة العلوم العربية واإلنسانية

أستاذ مساعد في الجغرافيا
الطبيعية  -قسم الجغرافيا

برامج الدراسات العليا :
ً
برنامجا " ماجستير – دكتوراه "
عدد البرامج المتاحة للدراسات العليا بالكلية ) 18 ( :
الربامج يف قسم التاريخ :
ماجستري يف التاريخ اإلسالمي .
ماجستري يف التاريخ الحديث .
دكتوراه الفلسفة يف التاريخ الحديث .
دكتوراه الفلسفة يف التاريخ اإلسالمي .
الربامج يف قسم الجغرافيا :
ماجستري يف الجغرافيا البرشية .
ماجستري يف الجغرافيا الطبيعية .
دكتوراه الفلسفة يف الجغرافيا البرشية .
دكتوراه الفلسفة يف الجغرافيا الطبيعية .

وكيل الكلية للشؤون التعليمية للطالبات

د .عائشة بنت سعيد الشمراني

قسم اللغة اإلنجليزية و الرتجمة :
ماجستري يف اللغويات النظرية .
ماجستري يف اللغويات التطبيقية .
قسم اللغة العربية و آدابها :
ماجستري يف الدراسات اللغوية .
ماجستري يف الدراسات األدبية.
دكتوراه الفلسفة يف الدراسات اللغوية .
دكتوراه الفلسفة يف الدراسات األدبية .
قسم علم االجتماع و الخدمة االجتماعية :
ماجستري علم االجتماع .
ماجستري الخدمة االجتماعية .
دكتوراه الفلسفة يف علم االجتماع .
دكتوراه الفلسفة يف الخدمة االجتماعية .

أستاذ مساعد في النحو والصرف
 -قسم اللغة العربية وآدابها

عدد طالب
وطالبات
البكالوريوس

5557

عدد طالب
وطالبات
الدراسات العليا

أكثر من 500
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المؤتمرات و الملتقيات و اإلسهامات واألنشطة :
قسم التــــاريخ :
* مؤتمر املرأة يف السرية النبوية واملرأة املعارصة
(اململكة العربية الســعودية أنموذجــا ً ) (عام
1433هـ)
* ندوة بعنوان  :آثار منطقة القصيم عرب العصور
واملعرض املصاحب لها (عام 1439هـ)
* كما يرشف قســم التاريخ عىل كريس الشــيخ
عبدالله بن صالح الراشــد الحميد لخدمة السرية
والرسول صىل الله عليه وسلم .وقد أنشئ الكريس
يف يوم األربعاء املوافق  11/7/1431هـ.
مناشط الكريس ومنجزاته :
* مؤتمر (آل البيت النبــوي الرشيف "مناقبهم
وعالقة الصحابة األبرار بهم وواجب األمة تجاههم)
* دورة ( كيف يُد َّرس التاريخ اإلسالمي – السرية
النبوية والصحابة أنموذجا ً )
* محارضة بعنوان (ايجابيات الشباب يف املجتمع
– شباب الصحابة أنموذجا ً )
ً
* أقام الكريس يف اندونيســيا معرضا عىل صورة
مجســم عن الســرة النبوية صاحبــه عدد من
املحارضات والندوات عن السرية النبوية.
* أقام الكــريس بالتعاون مع مؤسســة الوقف
بهولندا معرضا ً تعريفيــا ً بالنبي صىل الله عليه
وسلم وسريته العطرة بتاريخ  13/3/1437هـ،
وآخر يف إيطاليا بتاريخ  5/4/1439هـ.
* قام الكريس بعقد رشاكة مع عدد من الجامعات
األندونيسية.
* َّ
وقع الكريس عقد رشاكــة وتعاون مع جامعة
املسلمني يف مروجورو (بتنزانيا).
* َّ
وقع الكــريس عقد رشاكة مع رشكة رســالة
اإلســام والتي يرشف عليهــا د /عبدالعزيز بن
فوزان الفوزان عىل تنفيذ برامج إعالمية يف السرية
النبوية والصحابة عىل قناة قرطبة الناطقة باللغة
اإلسبانية تستهدف الناطقني بها.
* عقد الكريس عــدة رشاكات مع جهات مختلفة
وألهــداف متنوعة (مثــل :إدارة تعليم القصيم،
عمادة شــؤون الطالب بالجامعة ،مكتب التعليم
بجنوب الريــاض ،وزارة الرتبية والتعليم ،املكتب
التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بحي
الصفــراء – بريدة ،الجمعيــة الخريية لتحفيظ
القرآن الكريم بربيدة.
* من ضمن مناشــط كريس الشيخ عبد الله بن

صالح الراشــد الحميد لخدمة السرية والرسول
صىل الله عليه وسلم طبع الكتب والرسائل العلمية
املتميزة واملتخصصة يف السرية النبوية والصحابة
ريض الله عنهــم والتي تحقق أهــداف الكريس
ورسالته ،وكذلك ترجمة الكتب النافعة يف السرية
النبوية.
* كما قام الكريس بإنشــاء مجموعة من املكتبات
املتخصصة يف السرية والصحابة وما يخدمهما يف
عدد من الجامعات واملراكز ويف عدة دول.

قسم اللغة العربية و آدابها :
أقام قســم اللغــة العربية مؤتمــرات وندوات
باإلضافة إىل لقاءات طالبية وفعاليات من ضمنها
:
املؤتمرات :
* املؤتمــر الدويل األول "ملتقــى اللغة العربية
وآدابها يف مقــررات التعليم العــام بني الواقع
واملأمول 1434هـ
* املؤتمــر الــدويل الثاني "اللغــة العربية يف
الجامعات بني الرتاث واملعارصة"  1437هـ
* املؤتمر الدويل الثالث "الرتاث اللغوي واألدبي
يف ضوء املناهج الحديثة " والذي سيقام بتاريخ
1440/7/7هـ
الندوات :
* ندوة التحكيم العلمي بني املوضوعية والذاتية
 1438هـ .
* ندوة اللغة العربية والعلوم 1437.هـ .
* ندوة كتاب مسارات التنســيق والتكامل بني
املؤسسات اللغوية يف الوطن العربي 1437هـ.
اللقاءات العلمية والورقات البحثية :
* رهانات النقد املستقبلية 1440هـ.
* مهــارات اختيار موضوع البحــث وتقديمه
1440هـ.
* بناء خطة البحث العلمي بني التطبيق والتنظري
1440هـ.
الدورات التدريبية :
* بحث مرشوع التخرج 1440هـ.
* التفوق الجامعي 1440هـ.
قسم الجغرافيا :
* املشــاركة ضمن الفريق الدائم لتأهيل وادي

الرمة وتطويره.
* املشاركة يف املقرتح املقدم من سعادة محافظ
البكريية بشــأن ضخ مياه مالحــة مبارشة من
البحر األحمر إىل بداية وادي الرمة ســائرة مع
مجراه وبيان رأي القســم برفض ذلك املقرتح
ألسباب علمية املدونة يف مذكرة املقرتح
* دراســة مقرتح إقامة منتزه يف زمام محافظة
النبهانية مما ييل وادي الرمة.
* زيارة املجلس البلدي بمحافظة النبهانية للنظر
يف مرشوع دراسات استشارية لترصيف األمطار
ودرء أخطار السيول.
الدورات :
* تقديم دورة بالتعاون مع معهد االدرييس عن
أساسيات االستشــعار عن بعد مقدم الدورة د.
أحمد الدغريي
* تقديم ندوة عن إســهامات امللك عبدالعزيز يف
جعل اململكة العربية السعودية يف مصاف الدول
املتقدمة مــع الحفاظ عىل الــراث الثقايف .قام
بتقديم الدورة د .أحمد الشبعان.
قسم اللغة اإلنجليزية و الرتجمة :
* تم توقيــع اتفاقية رشاكة بني جامعة القصيم
ورشكة أي دي بي التعليمية (IDP Education
 )PTY LTDوذلــك مــن خالل قســم اللغة
اإلنجليزية والرتجمة .وتمتاز هذه االتفاقية بتوفري
عدة خدمات للجامعة أهمها :
 توفري مركز معتمد الختبار األيلتس بالجامعة. تقديم برامج تدريبية لكل من منسوبي الجامعةوطالبها.
 استشارات مجانية ملنسوبي الجامعة من طالبوموظفني وأعضــاء هيئة تدريس الذين يرغبون
باالبتعاث ألسرتاليا ،نيوزلندا ،بريطانيا ،الواليات
املتحدة ،وكندا ومساعدتهم بالحصول عىل قبول
درايس وتأشرية دخول.
 املشاركة يف برنامج تأهيل طالب الدبلوم الطبيلغايات التوظيف.
 لقــاء تعريفــي فصيل للطالب املســتجدينوتعريفهم بالقسم واإلجابة عن استفساراتهم .
 إقامة فعاليــة اليوم العاملــي للرتجمة وذلكبالتعاون مع وكالة الدراسات العليا بالكلية.
 -تقديم دورات عديدة بالتنسيق مع عمادة خدمة

الدورات و األنشطة
الالصفية ألعضاء هيئة
التدريس والطلبة:

تــويل الكلية اهتمامــا ً خاصا ً ألعضــاء هيئة
التدريس ولألنشــطة الطالبيــة اهتماما ً بالغا ً
وذلك ملا يرتتب عليها من تنمية ملهارات وقدرات
أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات عىل
عدة أصعــدة .وكان نتيجة ذلك أن حصلت عىل
عدة جوائز ومراكز متقدمة ،ومن ضمنها :
* درع شــكر مــن عمــادة التطويــر الجامعي
إلسهامات الكلية بالتدريب والتطوير الجامعي.
* درع التفوق يف األنشطة الطالبية للعام الجامعي
 1429 – 1428هـ.
* املركز الثالث يف األنشطة الطالبية للعام الجامعي
 1430 / 1429هـ.
* املركــز األول يف مهرجان ختام األنشــطة لعام
 1435هـ.
* الحصول عىل كأس معايل مديــر الجامعة للعام
الجامعي  1435 – 1434هـ.

املجتمع بما يلبي حاجة الطالب واملجتمع املحيل،
مثل:
* دورات التحضري لالختبارات العاملية كالتوفل
واأليلتس أو االختبارات املحلية مثل الستب .
* دورات مســتويات اللغــة اإلنجليزية واللغة
اإلنجليزية ألغراض خاصة.
قسم علم االجتماع و الخدمة االجتماعية :
* امللتقى العلمــي األول " البحث العلمي يف علم
االجتماع والخدمة االجتماعية " عام 1439هـ.
وكالة الدراسات العليا بالكلية :
ألهمية نتاج الدراســات العليــا والبحث العلمي
يف االرتقاء باملســتوى العلمي والفكري لطالب
وطالبات الدراســات العليا ومواجهة متطلبات
املجتمع والتعامل مع شــؤونه وضعت الوكالة
نصب عينيها دعم الطالب والطالبات وإكسابهم
املهارات الالزمــة لتميزهم وتطويــر قدراتهم
البحثية والريادية وذلك عن طريق إقامة الدورات
التدريبية واإلصدارات ،ومن ضمنها:
* إقامــة اللقــاء التعريفي بطــاب وطالبات
الدراسات العليا  1439هـ
* إقامــة دورة " مهــارات اســتخدام قواعد
املعلومات االلكرتونية يف البحث العلمي " 1439
هـ
* إقامة دورة "مهارات استخدام برامج و مواقع
التوثيــق االلكرتوني ملصادر املعلومات يف البحث
العلمي" 1439هـ
* إصدار تقرير يحتوي عىل ملخصات رســائل
طالب وطالبات الدراســات العليا يف كلية اللغة
العربية والدراســات االجتماعية التي نُوقشت يف
العام الدرايس  1438/1437هـ
* إصدار تقرير يحتوي عىل ملخصات رســائل
طالب وطالبات الدراســات العليا يف كلية اللغة
العربية والدراســات االجتماعية التي نُوقشت يف
العام الدرايس  1439/1438هـ
* تعريف طــاب وطالبات الدراســات العليا
باألنظمة واللوائح واألخطاء الشــائعة بالخطط
البحثية  1440/1439هـ
* إقامــة فعالية اليوم العاملــي للرتجمة وذلك
بالتعاون مع قسم اللغة اإلنجليزية والرتجمة.
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مدير الجامعة يرعى نهائي بطولة كرة الطاولة
ويتوج الفائزين
عبدالله العبيد
رعى معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بــن حمد الداود مدير
الجامعة ،نهائي كــرة الطاولة يف
البهو الرئيس باملليداء ،يوم الثالثاء
املوافق 1440/2/14هـ ،والذي
نظمته عمادة شؤون الطالب ممثلة
بالنشاط الريايض لبطولة جامعة
القصيم ،بني الطالبني عبداللطيف
السيف من كلية اإلدارة واالقتصاد،
وسفيان الســيف من كلية الرتبية،
حيث انتهى اللقاء بفوز ســفيان
السيف بنتيجة  ،0/3وحصوله عىل
املركز األول يف البطولة.
ويف نهايــة املباراة توج معايل
مديــر الجامعة صاحــب املركز
األول سفيان السيف كأس البطولة
ومبلــغ  1500ريال ،بينما حصل
املركز الثاني عــى  1000ريال،
فيمــا نال صاحب املركــز الثالث
مبلغ  750ريــال ،والرابع 500
ريال ،كما كرم معاليه حكام اللقاء
والفرق الفائــزة ،ومنتخب جامعة
القصيم للتايكوندو املشارك مؤخرا ً
يف بطولة الجامعات السعودية.
وشــارك يف البطولة  135من
طــاب الجامعة ولعبــت بنظام
خروج املغلــوب ،وأدار التحكيم
مرشفو النشــاط الريايض وفريق
التطوع من طــاب كلية الرتبية،
بينما حكم املباراة النهائية الحكم
الدويل لكرة التنس وليد الصقري.
من جانبه قدم عميد شــؤون
الطالب الدكتور عيل العقالء الشكر

والتقديــر ملعايل مديــر الجامعة
ووكيل الشؤون التعليمية الدكتور
محمــد العضيب ،عــى رعايتهم
وترشيفهــم البطولــة ،وعىل دعم
معايل املدير وتوجيهاته ومتابعته،
كما قدم شــكره ملرشيف النشــاط
الريايض وفريق التطوع من كلية
الرتبيــة عىل جهودهــم ،ولحكام
البطولة وجميع الطالب املشاركني
يف إنجاح البطولة.
وأوضح "العقالء" أن عمادة
شؤون الطالب تحاول أن توفر كافة
اإلمكانات إلقامة مثل هذه البطوالت
ألبناء الجامعة ،مشريا ً إىل أن خطط
األنشطة الداخلية للسنة الجامعية
الحالية ســتنفذ فيها بطوالت عدة
منها بطولة التنس األريض ،وبطولة
كرة القدم للصاالت وبطولة اخرتاق
الضاحية والكرة الشاطئية وبطولة
كرة القدم.
كما أعــرب "العقــاء" عن

تمنياته لطالب الجامعة باملشاركة
والبحث عن طاقاتهم وإمكانياتهم
الرياضية يف البطــوالت الداخلية،
لكي يصلوا إىل البطوالت الخارجية
ويمثلــوا اململكة يف املنافســات
الدولية ،مختتمــا حديثه بقوله:
"إن هذا الحــدث الريايض وغريه

تتجه أنظار عشاق الساحرة
املســتديرة ،بمختلف دول العالم،
إىل «كالســيكو األرض» ،الــذى
ســيقام ،اليوم األحد بني فريقي
برشلونة وريال مدريد ،عىل ملعب
«كامب نــو» بمدينة برشــلونة،
وينتظر أن يشــاهد املباراة نصف
مليار مشاهد عىل مستوى العالم،
وفقا ً التحاد الكرة اإلسباني ،حيث
يستعد برشلونة الستقبال غريمه
التقليدي واألزيل ريــال مدريد يف
مباراة الكالسيكو األوىل يف الدوري
اإلســباني هذا املوســم ،وذلك يف
إطار الجولــة  ،10يف مباراة تزداد
أهميتها بســبب وضع الفريقني
يف جدول الرتتيب ،حيث يســعى
ريال مدريد لالستفاقة عىل حساب
العمــاق الكتالونــي وتحقيــق
االنتصــار األول له يف الدوري منذ
 22ســبتمرب املايض ،بينما يرغب
البارسا يف تأكيد أحقيته بالصدارة
التــي انتزعها أخــرا ً يف الجولة

الســابقة بعد التغلب عىل إشبيلية
بنتيجة  ،2/4باإلضافة إىل العمل
اتساع الفارق أكثر بينه وبني العدو
اللدود.
ويحتــل برشــلونة املركــز
األول برصيــد  18نقطــة بفارق
نقطة واحدة فقط عن إســبانيول
وآالفيــش ،متقدما ً عــى أتلتيكو
مدريد وإشــبيلية بنقطتني ،وبلد
الوليد بـ  3نقاط وريال مدريد بـ
 4نقاط كاملة ،حيث يقبع املرينجي
يف الرتتيب الســابع بعد أن تلقى
ثالث هزائم أمام ليغانيس ،آالفيش
وليفانتي وتعادل يف مباراتني ضد
أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد.
كما تشهد مباراة الكالسيكو
حدثا فريدا وهــو غياب النجمني
كريستيانو رونالدو وليونيل ميىس
ألول مرة معا عن قمة برشــلونة
والريــال منــذ  ،2007إذ يغيب
األول بعــد انتقاله الصيف املايض
إىل يوفنتــوس اإليطــايل ،والثاني

لإلصابة بكرس يف اليد.
ويدخل املدرب جولني لوبتيجي
هذا اللقاء وهو تحت ضغط اإلقالة
بعد أن خرس ثالث مباريات متتالية
يف الــدوري وصــام فريقه عن
التهديف ملــدة  481دقيقة قبل أن
يسجل مارسيلو هدفا ً يف املواجهة
األخرية ضد الضفادع ،وهو شــبح
قد يظهر مجددا ً أمام برشــلونة
الذي يملك حارسا ً عمالقا ً أال وهو
األملاني تري شــتيجن بعد أبدع يف

الداود يتوج السيف بكأس البطولة

اتحاد القدم يجتمع
بالمدربين «لرفع دقائق
اللعب الفعلية»
نظمت اللجنــة الفنية يف
االتحاد السعودي لكرة القدم
بالتعاون مع إدارة العالقات
الدولية ،ورشة عمل للمديرين
الفنيني يف أندية دوري كأس
األمــر محمد بن ســلمان
للمحرتفني ومدربــي اللياقة
البدنيــة ،بعنــوان «دقائق
اللعــب الفعلية بــن الواقع
واملأمول» ،وذلك لرفع دقائق
اللعب الفعلية خالل املباراة.
وقــال املديــر التنفيذي
للجنة الفنيــة املكلف تركي
الســلطان ،إن الورشة تأتي
ضمن خطة االتحاد السعودي،
يف تطوير الدوري السعودي
للمحرتفــن ،وإضفاء املزيد
من املتعــة الكروية ،والعمل
عىل تحقيــق تطلعات رئيس
مجلــس إدارة الهيئة العامة
للرياضــة رئيــس اللجنة

المباراة الختامية

من الفعاليات دليل عىل ما تشهده
الجامعــة من مبادرات شــبابية
يف مختلف املجــاالت ،والتي يقف
خلفها مســؤولو النشاط ووكيل
العمــادة الدكتور محمد العجالن،
وبتوجيه من معايل مدير الجامعة
ووكيل الشؤون التعليمية".

نصف مليار يشاهدون اليوم «كالسيكو» األرض بين
«برشلونة ..وريال مدريد»

الحفاظ عىل تقدم فريقه يف النتيجة
ضد الفريــق األندلــي بالقيام
بعدة تصديات شبه إعجازية ،مع
التوقعات الخاصة بالنتيجة والتي
تصب يف مصلحة أصحاب األرض،
تصدرهم لجدول الرتتيب وإمكانية
تقليص الفــارق إىل نقطة يف حال
الفوز ،مما ال شك فيه سيكون قهر
برشلونة يف الكامب نو بمثابة طوق
النجاة للمــدرب لوبتيجي وأفضل
طريقة لتجديد الثقة فيه.

األوملبية العربية الســعودية
تركي آل الشــيخ ،أن يصبح
الدوري السعودي للمحرتفني
ضمن أفضل دوريات العالم.
وتحــدث رئيــس لجنة
الحكام باالتحاد الســعودي
مارك كالتنبــرغ عن أهمية
رفع دقائق اللعــب الفعلية
خــال املباراة ،واســتمرار
اللعــب دون تعطــل إال يف
الحاالت التي تستوجب ذلك،
شارحا سبل العمل عىل رفع
عدد الدقائــق ،ومنها تقنية
حكم الفيديو املساعد ،والتي
تعد عامال رئيسا يف ذلك.
وشــارك املدربــون يف
عصف ذهني ،وتم تقســيم
املشــاركني إىل مجموعــات
وطرح عدد مــن املقرتحات
واآلراء الفنية التي ســرفع
بدروها إىل اتحاد كرة القدم.

ﮐﺄس اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوري
اﻟﻔﺮﯾﻖ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮز

ﺗﻌﺎدل
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1
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7

6

1

0
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2
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6

6

0

0
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3
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7

5

1

1
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4
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7

4

3

0
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5

اﻻﺗﻔﺎق

6

4

2

0
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6
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7

3

3

1
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7
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7

3

3

1
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8
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6

2

3

1

9

9
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7

2

2

3

8
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اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ

7

2

1

4

7
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اﻟﺮاﺋﺪ

7

1

2

4

5
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اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

7

1

1

5

4
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اﻟﻔﯿﺤﺎء

7

1

1

5

7
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اﻟﺒﺎﻃﻦ

7

1

1

5

4
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أﺣﺪ

7

0

2

5

2
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اﻻﺗﺤﺎد

7

0
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5

2

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ  vsاﻟﺮاﺋﺪ
0-2
اﻻﺗﻔﺎق  vsاﻟﺤﺰم
0-1

اﻷهﻠﻲ  vsاﻟﻔﺘﺢ
1-5
اﻟﻬﻼل  vsاﻻﺗﺤﺎد
1-3

اﻟﺸﺒﺎب  vsاﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
1-2
اﻟﺒﺎﻃﻦ  vsاﻟﺘﻌﺎون
5-0

أﺣﺪ  vsاﻟﻮﺣﺪة
3-1
اﻟﻔﯿﺤﺎء  vsاﻟﻨﺼﺮ
1-1
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«صحيفة الجامعة» تحاور عميد تقنية المعلومات ..وتكشف سبب ضعف اإلنترنت
قريبا ..رفع سرعة اإلنترنت السلكي إلى  400ميقا بايت ..وإنشاء أبراج لتزويد الجامعة باإلنترنت الالسلكي بسرعة  350ميقا بايت
عميد تقنية المعلومات :نعمل جاهدين لتحويل جميع خدمات الجامعة إلكترونيا في المستقبل
حوار :عبدالرحمن الفنيخ
تســعى عمادة تقنيــة املعلومات
بالجامعة إىل التطوير املستمر للخدمات
س بالبداية حدثنا عن عمل تقنية
املعلومات؟
ج عمــادة تقنيــة املعلومات
بالجامعــة تعنــى بتوفــر
الخدمــات اإللكرتونيــة لكافــة
املســتفيدين داخل الجامعة ومنهم
الطالب والطالبــات وأعضاء هيئة
التدريس واملوظفــن ،والتأكد من
وصول هذه الخدمــات للجميع يف
ســهولة ويرس ،وأن نكون مزودين
للخدمات التــي تحتاجها جهات
الجامعة إلنجاز مهامهم.
س ماهي أبرز اإلنجازات التي تم
تحقيقها؟
ج حققت العمادة بفضل الله ثم
بدعم معايل مديــر الجامعة
الكثري من اإلنجازات ،حيث تم خالل
عام ونصف إنشــاء بيئة مستقرة
نستطيع من خاللها استضافة أي
خدمة إلكرتونية أو تقنية تحتاجها
أي جهة داخــل الجامعة ،وتم بناء
بنية متكاملة تشمل البنية الشبكية
والخوادم التي يمكن االستعانة بها
لتزويد الجامعة بخدمات مستقرة
وتحديث خدمات البوابة اإللكرتونية،
وتحســن الواجهات الرســومية
للخدمات اإللكرتونية ،كما سيتم يف
املرحلة املقبلة استكمال ضم خدمات
أخــرى للنظــام اإللكرتوني وهي
العملية التي تسمى "أتمتة" ،حيث
ستتم قريبا أتمتة  20خدمة أخرى
لعمادة القبول والتســجيل وهي
مخصصــة للطلبــة ،و 25خدمة
ألعضاء هيئة التدريس ،و 50خدمة
للشؤون املالية بالجامعة.
كما تم تدشني مرشوع "جامعة بال
ورق" ،ونظــام االتصاالت اإلدارية
والذي يالقي إعجاب املســتفيدين
بســبب ضبطها إجــراء العمليات
املرادة ،حيث قــام فريق من وزارة
العدل بزيارة لنا لالســتفادة من
هذا النظــام ،باإلضافة إىل تحقيق
جائزة اإلنجاز للتعامالت اإللكرتونية
الحكومية يف دورتها الخامســة يف
الريــادة اإللكرتونية للجهات األعىل
تحسنا يف أداء قياس التحول السابع
للتعامالت اإللكرتونية.
س حدثنا عن الصعوبات التي
واجهتكم يف عملية التطوير؟

اإللكرتونيــة التــي تقدمهــا للطالب
واملنســوبني ،وقد توجت هــذه الجهود
بالحصول عىل جائزة اإلنجاز للتعامالت
اإللكرتونية الحكومية يف دورتها الخامسة

ج يف بداية العمل أشد ما أرهقنا
هو أن العمــادة لم تكن مهيأة
ألن تصبح داعمة للتحول اإللكرتوني
يف الجامعة ،ولم تكــن لديها بنية
تحتية متناســقة ،وفرق العمل لم
يكن لديها أدوار محــددة ،كما أن
الجهات املســتفيدة لم يكن لديها
قناعة بدعم العمادة لها يف التحول
الرقمي ،والــذي تغري اآلن ،فقد بدأ
العمل وخالل  6أشــهر تم تجهيز
القاعدة األساسية لنصل فيها ملرحلة
االســتقرار ،وتم العمل عىل تطوير
األجهزة والخوادم لخدمة منسوبي
الجامعة ،وتم العمل كثريا عىل أمن
املعلومات لحفظهــا ،وتم تأصيل
األدوار لكل فريق حيث يوجد فريق
خاص للبوابــة اإللكرتونية وفريق
للجــودة والتعامــات اإللكرتونية
وفريق يقوم بعملية التشغيل ،ولدينا
نظام متخصص يف تطوير الشبكة،
كما يوجد فريق لحفظ املعلومات،
ونهدف مــن خالل هذا التأصيل يف
العمادة بأن يكون املستقبل مرشقا
يف التطويــر اإللكرتونــي دون أي
رجوع للخلف لألساســات ،ولدينا
هدفان هما خدمة املجتمع الجامعي
والخارجــي ،ولدينــا القدرة عىل
إفادتهــم بعد مرحلــة التطوير،
وتقديم رســالتنا وسوف يتم قريبا
إطالق خدمة "األسئلة املتكررة" عرب
خدمة املســتفيدين لخدمة املجتمع
الخارجي ويوجد فريق اتصال
للرد عىل االستفسارات
بشكل مبارش.
س عرفنــا
برب نا مج
التمكني عىل
أ نظمــة
ا لجا معــة
اإللكرتونية؟
ج

يف الريــادة اإللكرتونيــة للجهات األعىل
تحســنا ،والتي تقدمها هيئة االتصاالت
وتقنية املعلومــات ،حيث قامت العمادة
ببناء قاعدة صلبة للخدمات اإللكرتونية

ارتبط تنفيذ مهام عمــادة تقنية
املعلومات يف الجامعة القصيم بكافة
الجهات داخلها ،مثل عمادة القبول
والتسجيل ،وعمادة الدراسات العليا،
وعمــادة شــؤون أعضــاء هيئة
التدريس واملوظفني ،واإلدارة املالية،
وغريها.
ونظرا ً لشــمولية عمــادة تقنية
املعلومــات يف تقديــم خدماتها،
لكافة جهات الجامعة من وكاالت،
وعمــادات ،وكليــات ،وإدارات،
وحصول توســع كبري يف األنظمة
اإللكرتونية للجامعــة؛ التي تأخذ
دورتها يف مراحل مثل :التخطيط،
والتصميــم ،والتنفيذ والتدشــن،
ونظرا ً ألهمية التعــاون من الجهة
املالكة للعمــل  -إذا كان مخصصا ً
لجهة معينة  -وعنــد الوصول إىل
مرحلة متقدمة يف تطبيق وتشغيل
األنظمة واســتقرارها؛ فقد اتجهت
العمادة إىل نقل بعض املهام للجهة
املالكة للعمل وفق ضوابط محددة
ضمــن برنامج اســتحدثته هو:
برنامج التمكني عىل أنظمة الجامعة
اإللكرتونية.
ويُنتظر من هذه الخطوة التي تسعى
إىل تمكني جهات الجامعة من إدارة
أنظمتها ،الوصول إىل رفع استقرار
األنظمة وتطويرها ،واستخدام كافة
مزاياها ،ونقل

تتماىش مع الرؤية اإللكرتونية القادمة.
و"صحيفة الجامعة" التقت عميد
تقنية املعلومات الدكتور عادل العريني
للمزيــد من املعلومات حــول الخدمات

املعرفة للجهة املالكة للنظام ،عالوة
عىل رفــع الحس التقني عند الجهة
املالكة له ،كما أسهمت هذه الخطوة
يف ترسيع حل املشــكالت ،وإجراء
التعديالت ،وتنفيذ التحسينات عىل
النظام ،باإلضافة إىل ضمان تحقيق
الشــمولية يف عمل عمــادة تقنية
املعلومات وخدمتهــا لكافة جهات
الجامعة.
األنظمــة التــي دخلــت حيز
الربنامج:
النظــام األكاديمــي ،النظام املايل
واإلداري ،نظــام االتصــاالت
اإلداريــة
"إنجاز"،
نظــا م
مجا لس
ا لكليا ت ،
مــروع
تحد يــث
ا لبيا نــا ت
ألعضــاء هيئة
التدريــس ،نظام
التعليــم اإللكرتوني
"بالك بــورد" ،نظام
البحــث العلمي ،نظام
إدارة ترقيات أعضاء هيئة
التدريــس ،نظــام التحكم
بأنظمة املراقبة التلفزيونية
(مرشوع  650كامريا آي
بي) ،نظــام إدارة
النقل ،نظام

التي تقدمهــا العمــادة ولإلجابة عىل
االستفسارات املوجهة لهم ،وطرحت عليه
العديد من األسئلة لتفاصيل عملهم.

إدارة املحتــوى للبوابة الرئيســية
للجامعة ،وغريها.
األنظمــة الجــاري دخولهــا
الربنامج:
مركــز التصديق الرقمــي ،نظام
ابتعاث ،نظام األرشفة اإللكرتوني،
نظام قياس مــؤرشات األداء ،نظام
التحكم باملراقبة األمنية ،نظام إدارة
النقل ،مركز املحتوى املوحد ،مركز
األسئلة الشــائعة ،نظام الحضور
واإلنصاف.
س ماهي طموحتكم يف املستقبل؟
ج النهج الذي نسري عليه يعرب عن
طموحنا بأن تكون عمادة تقنية
املعلومات موفرة ألي خدمة يحتاجها
أي قطــاع بالجامعة مهما اختلفت
القطاعات ،وهذا يتطلب التخفيف يف
الجانب التشغييل ،إذ أن قرابة %80
مــن الجهود تنصب عــى الجانب
التشــغييل يف العمادة ،واآلن نقوم
بالتشارك مع الجهات املختلفة لتقوم
باإلرشاف عىل التشــغيل بالعمادة
وتشغيل البيانات التوافقية ،بحيث
تســتمر الخدمة وال تنقطع وهذا
يعني بــأن يكون هنالك جهة تتوىل
التشغيل  24ساعة بالعمادة ،وعىل
ســبيل املثــال تشــغيل البوابة
اإللكرتونية فنحن ال نريد أن نراها يف
أي وقت خارج الخدمة ،أو أي نظام
بالجامعــة ،واآلن لدينــا توجه مع
إحدى الــركات املتميزة باململكة
لتتوىل تشــغيل هذا املركز بالكامل
ومراقبة الشبكة كامال ،ونتفرغ نحن

لخدمة املستفيدين.
س يشــتكي بعــض الطلبــة
واملوظفني من ضعف اإلنرتنت
ما السبب؟
ج يف الحقيقة ال أرغب بتسميته
ضعف باإلنرتنــت فهي جراء
التحســينات التي تتــم عىل البنية
التحتية بالجامعة فالخدمة أحيانا ال
تســتقر ،ولكن لننظر إىل التطور
الحاصل بني العام املايض والحارض
فقد تجاوزنا مراحل كبرية وكثرية،
حيث تم تحســن مكونات الشبكة
والتي تدعم استقرار اإلنرتنت ،فاآلن
نعمل عىل توفري اإلنرتنت الســلكي
والالســلكي ،فقد تم تغطية املبنى
الرئييس وكلية الحاسب ،ونحن نعمل
اختبــارات لنتأكد بأننا نســتطيع
تطبيقهــا يف جميع مباني الجامعة
ومرشوع تغطية الجامعة بالشبكة
الالسلكية قيد التصميم.
كمــا أن لدينا اآلن مهمة رفع رسعة
اإلنرتنت الســلكي إىل  400ميجا
بايت وســيتم تنفيــذه بالقريب،
ولدينا مــروع ضخــم وهو يف
مراحله النهائية وهو خدمة اإلنرتنت
الالســلكي عن طريق املايك ويف،
حيث سيكون للجامعة أبراج خاصة
تزود اإلنرتنت للجامعة وهي تغطي
جميع أجزاء الجامعة ،وسيتم تغطية
جميع الكليــات بتقنية رسعة 350
ميجا بايت لتوزيعها داخل الكلية،
وهي التــي تقترص يف الوقت الحايل
عىل رسعة ترتاوح من  3إىل  8ميجا
بايت .
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ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ:
ﺃﻋﻴﺶ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺐ ﻋﻈﻴﻢ ..ﻭﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻟﻦ ﺗﻨﻜﺴﺮ
ﻗﺎﻝ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ،
ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ» :ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺐ ﺟﺒﺎﺭ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﻭﺳﻨﻮﺍﺻﻞ
ﺣﺮﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺇﺻﻼﺣﺎﺗﻨﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺣﺪ ﺇﻳﻘﺎﻓﻨﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﻫﻤﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﺒﻞ ﻃﻮﻳﻖ ﻟﻦ ﺗﻨﻜﺴﺮ« .
ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﻦ ﻳﻮﻗﻔﻬﺎ ﺃﺣﺪ

ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  ٣ﻣﺮﺍﺕ

ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭﺿﺢ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﺗﺨﺬﺕ
ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ .ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ
ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻸﻓﻀﻞ ،ﻓﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ  ٪١٫٩ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ  ٥ﻣﺮﺍﺕ،
ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ
ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻭﻟﻦ ﻳﻮﻗﻔﻬﺎ ﺃﺣﺪ.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ  ٣ﻣﺮﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ  ٢٠١٨ﺃﻛﺒﺮ
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ.

 ٪ ٤٢ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺗﻨﺨﻔﺾ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺇﻟﻰ  ،٪٤٥ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺭﻏﻢ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ  ،٢٠١٩ﻭﻗﺎﻝ »ﺇﻥ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻤﺜﻞ  ٪٥٠ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ  ٢٠١٩ﺇﻟﻰ  ٪٤٥ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ« ،ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺳﺘﺘﺤﺴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ  ٪٧ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .٢٠٣٠

ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ:

 -ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ

ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻟﻢ ﻭﺍﻷﺳﻰ .

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ  ٢٠٢٠ﻓﻲ ٢٠١٩
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  ٤٠٠ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻫﻮ ﻫﺪﻑ  ،٢٠٢٠ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ  ،٢٠١٩ﻭﻗﺪ
ﻧﺼﻞ ﻓﻲ  ٢٠٢٠ﺇﻟﻰ  ٥٠٠ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ  ٦٠٠ﻣﻠﻴﺎﺭ ،ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ
ﻓﻲ  .٢٠٣٠ﻭﻗﺎﻝ »ﻣﺎ ﺧﻄﻄﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ  ٢٠٢٠ﺳﻨﺼﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ  ٢٠١٩ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻌﺎﻡ
ﺳﻨﺼﻞ ﺇﻟﻰ  ٦٠٠ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ«.

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻫﻮ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺴﻴﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﻗﺎﻝ »ﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﺃﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ
ﺁﻝ ﻣﻜﺘﻮﻡ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺟﻬﻮﺩ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ،ﻭﺣﺘﻰ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﻮﻱ.

 -ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺬﻧﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺩﻉ .

 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻭﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻓﻲﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ .

 ﻟﻐﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ  ٢٠٢٠ﻭﺭﺅﻳﺔﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ . ٢٠٣٠

 -ﺃﻱ ﺷﻜﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺻﺤﻴﺢ .

اﻧﻔﻮﺟﺮاﻓﻴﻚ
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
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هاتف  Black Shark Heloالمخصص لمحبي األلعاب
 شاشــة  AMOLEDبحجــم 6inchوجودة عرض .Full.HD+
 دقــة صــورة تصــل لـــ.pixel 2160X1080
 مكربات صوت ســترييو بجودةعالية.
 تصميم زجاجي انسيابي بحوافمنحنية من األملنيوم.
 كامــرا رئيســية بدقــة 20ميجابكسل مع مستشعر بدقة 12
ميجابكسل.

 فالش .LED مستشعر بصمة بحساس عايلالدقة.
 شعار يف خلفية الهاتف بإضاءة LEDوآخر جانبي.
 ذاكرة عشوائية  10جيجا بايت. بطارية بقدرة  mAh4000معتقنية الشحن الرسيع.
 دعم لشبكات  4G LTEوتقنية.5.0 Bluetooth
 -السعر يبدأ من  461دوالر.

تطبيق  Best Crypt Explorerلتشفير الملفات
مازال الحفاظ عــى األمان
والخصوصيــة يمثل هاجســا
ملســتخدمي الهواتــف الذكية،
ولذلك فإن تطبيق ««Best Crypt
 Explorerيعمــل كمدير ملفات
حرصيا ً ملستخدمي نظام أندرويد.
وأهم ما يميز هذا التطبيق هو
سهولة استخدام وإدارة وتشفري
امللفات فبمجــرد تثبيت التطبيق
ووضع اإلعــدادات وكلمة املرور
يستطيع املســتخدم نقل ملفاته
للتطبيق وسيعمل نظام التشفري
تلقائياً ،وقد حرص القائمون عىل
الربنامج عىل تزويده بواجهة سهلة
االستخدام مع دعم كامل لجميع
صيغ ملفات اســتعراض الفيديو
والصــور وخدمــات التخزين
السحابية ،ليكون التطبيق مديرا
للملفات موثوقا به.

حسن أحمد العواجي

عالم «واتس آب»
اجتمعوا ولم يجتمعوا ..تحدثوا ..تناقشــوا ..ك ٌل أدىل بدلوه ..فمنهم
املؤيد ..ومنهم املعارض ..ومنهم من هــو عىل حياد ..هم يف مكان
واحد ولو افرتاضياً ..فهنا الخيال يطغى عىل الواقع ..وبعض الكالم
يؤول إىل غري موضعه ..يسود عند بعضهم ..مبدأ (خالف تعرف)..
ومع (الخيل يا شــقرا) ..عند البعض اآلخــر ..تجدهم رياضيون
أحياناً ..متدينون أحياناً ..مهتمون بالسياسة أحيانا ً أخرى ..وهم يف
حقيقة األمر مجموعة مــن اإلخوة أو األقارب أو األصدقاء يتبادلون
أطراف الحديث يف مجموعة عرب تطبيق الرتاسل األشهر «واتس آب».
يف عالم «واتس آب» ..نلبس ثيابا ً غري ثيابنا ..ونرتدي أقنعة ..تخفي
وجوهنا الحقيقية ..فنحن هنا ..متعاطفون وقاســون ..منفتحون
ومتشددون ..متعلمون وأميّون ..نتعصب لفريق كرة قدم عىل آخر..
ونعاند بعضنا وإن وصل األمــر للقطيعة ..نرضب بالقيم واملبادئ
عرض الحائط ..لتعلو أصواتنا وإن كنا عىل باطل ..فإىل أين يســر
بنا «واتس آب».
لو افرتضنــا مجازا ً بأن «واتس آب» تعطل لعــام كامل ،فما الذي
سيتغري يف حياتنا؟ هل سنشارك غرينا أفراحهم وأحزانهم بالحضور
بدال ً من إرسال رســالة تهنئة أو مواساة؟ هل سنجتمع مع أقاربنا
وأصدقائنا وجها لوجه بدال ً من االجتماع يف القروب؟ هل سنستيقظ
كل صباح لنطمنئ عىل من يعيشــون معنا بدال ً من النظر لعدد ما
فاتنا من محادثات؟!!

التطبيق متوفر بشكل مجاني
عرب متجر .Google Play

א
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¡   Anti-SDEאא א
א¤¥א  £אאא¢
א AKG ¢א© ¡¨  א§ ¦
א¥א  ±א א   ®¯°א¬ אא ¨
§¢
¯® ²א®   110א
 ¡ ¹א¸ ¡ · א¡©א µאא²³
אאº°
 ¹א ¢א®כWindows MR ¿À °
א    °¸ ÂÃא§ ¦ א
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كيف استطاع «واتس آب» تغيري سلوكيات حياتنا اليومية؟  ..وملاذا
ســلمنا له طائعني ..من منا يدير اآلخــر ..وإىل متى؟ أما آن األوان
ألن يكون «واتس آب» هذا جــزءًا صغريا ً ال يذكر من حياتنا ..نأخذ
منه أكثر مما نعطيه من وقت وجهد ..نرتك الغث والســمني وننتقي
املفيد ..ليت املشكلة تنتهي هنا ..فلواتس آب إخوة وأبناء عمومة كـ
«سناب شات وانستقرام» والقائمة تطول..
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa
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ﻣﺆﺗﻤﺮ إﺟﻨﯿﺸﻦ 2018 IGNITION
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ﺷﺮﮐﺔ Slush
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كاريكاتير
من اآلخر
فهد بن نومه

أرض القصيم خضراء

وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات تفتتح «سيميا
كافيه» بكلية العلوم واآلداب
افتتحت الدكتــورة نوال
الثوينــي وكيلــة الجامعــة
لشؤون الطالبات ،يوم األربعاء
املايض «ســيميا كافيه» بمبنى
كلية العلوم واآلداب ببهو قسم
اللغــة العربيــة ،حيث يعترب
هذا املرشوع امتــدادا لتفعيل
االســتثمار وتقديم الخدمات
لطــاب وطالبــات الجامعة

بهدف تحســن جودة البيئة
الجامعية بما يعود بالنفع عىل
الطالب والطالبات.
والتقت وكيلــة الجامعة
أثناء االفتتاح بطاقم العمل يف
"ســيميا كافيه" وحثتهم عىل
رضورة الثبات عىل األســعار
املعلنــة ،وتوفــر كميات من

الســلع والخدمات التي تكفي
أعــداد الطالبــات يف الكلية،
باإلضافة إىل رضورة االهتمام
بنظافــة وجــودة األطعمــة
املقدمة للطالبات واملوظفات.
يأتي هذا االفتتاح يف إطار
خطة تطويــر خدمات التغذية
يف كليات الجامعــة املختلفة،

يف ظل حــرص الجامعة عىل
توفري بيئــة تعليميــة جيدة
لطــاب وطالبــات الجامعة،
حيث وفــرت الجامعة العديد
مــن املطاعــم والكافترييات،
باإلضافــة إىل املكتبــات التي
يمكن قضــاء وقــت الفراغ
فيها للقــراءة وإجراء البحوث
املطلوبة.

تشــارك الجامعة هذا العام يف املرحلة الثالثة من مبادرة صاحب السمو
امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشــعل بن سعود أمري منطقة القصيم،
تحت شعار "أرض القصيم خرضاء" ،وتهدف لزيادة املساحات الخرضاء
والتشجري باملنطقة ،حيث حققت املبادرة نجاحا كبريا يف مرحلتيها األوىل
والثانية بزراعة أكثر من  ١٥٠ألف شــتلة ،بالتعاون بني جميع الجهات
الحكومية ذات العالقة.
وقد دشــن معايل األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمــد الداود مدير
الجامعة ،األربعاء املايض فعاليات الحملة بمقر املدينة الجامعية بحضور
وكالء وعمداء الجامعة ،حيث تســتهدف الجامعة زراعة  ١٥٠٠شجرة،
وذلك انطالقا من مســؤوليتها املجتمعية ومشاركاتها يف كافة الفعاليات
واملبــادرات الهادفة ملا فيه مصلحة للوطن واملواطــن ،من خالل زيادة
االهتمام بالتشجري واملساحات الخرضاء باملنطقة.
وتهدف الجامعة زراعة عدد من أشجار الظل والزينة والثمر املناسبة للبيئة
يف مواقــف الطالب وأعضاء هيئة التدريــس يف أنحاء متفرقة من املدينة
الجامعية ،فخالل العام املايض قامت الجامعة بزراعة  ٤٠٠نخلة ،وتأمني
 ٣٠٠٠شجرة حمضيات كالربتقال والليمون واليوسفي ملا لها من أهمية
بيئية وصحية وغذائية ،كما تم زراعة  ١٠٠٠شجرة ظل بمختلف أنواعها
يف مواقف كلية الرشيعــة واملدينة الرياضية الجديدة ،باإلضافة إىل زراعة
 ٢٥ألف مرت من املسطحات الخرضاء داخل الجامعة ويف جوانب الطرقات.
وتعكس املبادرة اهتمام سمو أمري املنطقة ودعمه ملجاالت الزراعة وكل ما
يخدمها بشكل عام ،وتوجيهاته الدائمة بإنشاء عدة منتزهات تخدم أهايل
املنطقــة ومرتاديها ،حيث تعد هذه الحملة من أوىل املبادرات التي تبنتها
وزارة البيئة واملياه والزراعة للتشجري باململكة والتي تأخذ الطابع الرسمي،
وتسعى لزراعة مليون شجرة يف املنطقة بحلول عام  ،٢٠٢٠ليصل اجمايل
األشــجار التي تم زراعتها أكثر من  ١٠مليون شــجرة يف جميع مناطق
اململكة.
وتعد مثل هذه املبادرات ذات أهمية كربى ملا لها من فوائد كثرية عىل كافة
املجاالت االقتصادية والزراعية والغذائية ،كما ســيكون لها أثر إيجابي يف
تحســن الصحة العامة ألفراد املجتمع ،والصحة النفسية وإعادة إنتاج
الغطاء النباتي ،وإعادة الغابات بمــا يتواكب مع رؤية اململكة ،والهدف
األسمى للمبادرة وعنوانها الكبري (اململكة الخرضاء .)٢٠٣٠
رئيس التحرير
| bin_nomah
| bin.nomah@qu.edu.sa

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

