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في زيارة ملكية وليلة تاريخيه ..
القصيم تعبر عن فرحها بزيارة خادم الحرمين الشريفين
أكد سمو األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود ،يف كلمته التي
ألقاها خــال احتفال أهايل منطقة
القصيــم بضيفها الكبــر خادم
الحرمــن الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيــز ،أن ما تكنه القلوب
أعظــم مما يكتب يف الســطور أو
تلهج به األلسن من مشاعر فياضة
تســتذكر بصمات خادم الحرمني
الرشيفني -حفظــه الله -ومنهجه
العادل وخدمته الجليلة لهذا الوطن
حتى صعد -أيده الله -عىل عروش
القلوب قبل أن يعتيل عرش الحكم
باستحقاق عن قدر ٍة وخربة.
ورحب ســمو أمري القصيم،
نيابة عن أهايل املنطقة بمقدم خادم
الحرمني الرشيفني ،وقال نيابة عن
أهايل هذه املنطقــة الغالية رجاال ً
ونســا ًء كبارا ً وصغارا ً مرحبا ً عدد
ما أمطرت السماء بمقدمكم وعدد
ما أثمرت نخيلهــا يف منطقة أنت
تعرف أهلها قبل أن أعرفهم إذ إنك
أوصيتني وأنت املتعمق يف التاريخ
بكافة أُرسها وأهاليها ومحافظاتها
وأنســابهم ومواقفهــم الوطنية
املعروفة فأنت من رشَّ ح التاريخ قبل
أن يكتب التاريــخ أمجاده وحزمه
وعزمه ( بل وعدله ) ،كيف ال وأنت
من كان يقول عنــه أهل الرياض
عند ما كنت أمريها إذا أرادوا العدل
واإلنصــاف "والله مــا يردني إال
سلمان" .
تفاصيل :ص07,06

أمير القصيم ونائبه يرفعان شكرهم لمقام خادم
الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة زيارتهما
للمنطقة وتدشين المشروعات التنموية

رفــع أمري منطقة القصيم صاحب الســمو
امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشــعل ،باسمه
ونيابة عن أهايل املنطقة الشكر والعرفان لخادم
الحرمني الرشيفني ،عىل زيارته للمنطقة ،والتي
حملت كثريا من بشــائر الخري والنماء ،واملعاني
الســامية بني القيادة والشــعب لتجسد لحمة
تتســامى معها القيم الشــامخة للوطن ،وتعلو
فوق كيــد الكائدين لريى العالــم أجمع تالحم
الشعب مع قيادته ،لتؤكد أوارص املحبة واللحمة
الوطنية بني الراعي والرعية ،وقال «املشــاريع
التي دشنها ووضع حجر أساسها خادم الحرمني
الرشيفني بقيمة تتجاوز  16مليار ريال ستسهم
يف تحقيق أهداف التنمية املســتدامة التي تطمح
إليها القيادة الحكيمة».
ولفــت إىل أن الزيــارة تتعاظم مع
النهضة الواسعة التي شهدتها مناطق
اململكة يف كافة املجاالت يف عهد خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيز ،وويل عهده األمني األمري
محمد بن ســلمان ،ومــع حركة
التنميــة والتطوير يف جميع
مدن ومحافظــات ومراكز
القصيم.
كما رفــع نائب أمري
املنطقــة األمري فهد بن
تركي شكره وتقديره
لخــادم الحرمــن
الرشيفني ،بمناسبة
زيارتــه للمنطقة

وتدشــينه عددا من املشاريع التنموية بها ،وقال
«إن زيارة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز ،وويل عهده األمني األمري محمد بن
ســلمان للمنطقة ،ولقاءهم بإخوانهم وأبنائهم
أهايل املنطقة وتلمــس احتياجاتهم ومتطلباتهم
يرســم حرص القيادة عىل كافة احتياجات أبناء
وطننا الغــايل» ،مشــرا إىل أن املنطقة وأهلها
وبقيادة األمري الدكتور فيصل بن مشعل سعدوا
بهذا الحضور البهي لقائد مســرة هذا الوطن،
مؤكــدا عىل أن هــذه الزيارة األبويــة الحانية
انعكســت يف نفوس أهايل املنطقة من مواطنني
ومواطنات ،والذين يســرون مع قيادتهم بروح
التالحم والتكاتف إىل البناء والتنمية.
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مدير الجامعة يقدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين لزيارته
وتدشينه مشاريع الجامعة
عىل الزيــارة امليمونة ملنطقــة القصيم ،يومي
الثالثاء واألربعاء املاضيني ،وافتتاح وتدشــن
مشاريع الجامعة والتي تجاوزت الـ 3مليارات
ريال.
وبــارك "الداود" لســمو أمــر منطقة
القصيم األمري الدكتور فيصل بن مشــعل بن
ســعود بن عبدالعزيز ،وسمو نائبه األمري فهد
بن تركي بن فيصل بــن تركي بن عبدالعزيز،
عىل ما تحقق من مشــاريع تنموية وباألخص
يف الجامعة ،كما بارك لســموه النجاح والتميز
لرتتيبات الزيارة امللكيــة الكريمة ،حيث كان
سموه نعم القائد واملحفز عىل جميع املستويات.
الداود

قدم معايل األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود مدير جامعة القصيم ،الشــكر
لخادم الحرمــن الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيز ،وســمو ويل العهد صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان -حفظهما الله-

وقدم "الداود" شكره ملعايل وزير التعليم
الدكتــور أحمد العيىس ،ومعــايل وزير املالية
محمد بن عبدالله الجدعان ،عىل ما تلقاه جامعة
القصيم من دعم ومســاندة من الوزارتني كان
لهما األثر اإليجابي عىل مشــاريعها يف مختلف
مواقع الجامعة باملنطقة.

الحسني للطالب :إذا وقعت الفرقة ضاعت كل الحقوق فاحذروا دعاة الفتنة

مدير الجامعة يستقبل رئيس المحكمة العامة ببريدة

اســتقبل معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمن بن حمد
الداود مديــر جامعة القصيم،
فضيلة الشيخ إبراهيم عبدالله
الحسني رئيس املحكمة العامة
بربيدة يف مكتبــه ،حيث رحب
معاليه بالشــيخ "الحسني"،
مؤكدًا أن القضاء باململكة يتمتع
بشــفافية تامة ،حيال تطبيق
الرشيعة اإلسالمية املعمول بها
يف هذه البالد املباركة ،مشــيدا
بنزاهتهم وحرصهم عىل إرساء
مبــادئ العــدل ،والتي تلقى
اهتمام حكومة خادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيز آل سعود وسمو ويل
عهده األمني ،حفظهما الله.
وأكد "الــداود" أن كلية
الرشيعــة بالجامعــة تحظى
بمخرجــات متميزة ،حيث تعد
أول كليــة تحصل عىل االعتماد
األكاديمي عىل مستوى الرشق
األوســط ،مُثمنا لفضيلته هذه
الزيارة الكريمة للجامعة.
من جهة أخــرى ،نظمت
عمــادة شــؤون الطالب يف
قاعة الشــيخ ابن عثيمني بكلية
الرشيعة والدراسات اإلسالمية،
لقاء مفتوحً ا لفضيلة الشــيخ
مع الطالب بالجامعة وذلك يف
قاعة الشيخ محمد ابن عثيمني،
حيث ألقى فضيلته كلمة تحدث
فيها عن تقــوى الله وتعظيم
شعائره ،واملحافظة عىل الوطن
وعدم االنجراف خلف ســبل
االنحراف ،كما نوّ ه أن اململكة
العربية الســعودية مستهدفة

من عــدة جهات ،وشــدد عىل
رضورة أن يقف الشــعب سدًا
منيعــا تجاه كل مــن يحاول
زعزعة أمن هذه الدولة -أيدها
الله -وأن يضع الشــعب يده
بيد والة األمــر واملحافظة عىل
ديننــا ووطننا بقيــادة خادم
الحرمني الرشيفني ســلمان بن
عبدالعزيــز ،وويل عهده محمد
بن سلمان.
وأضاف "الحســني" أن
اإلجمــاع املنعقد من األمة عىل
الناس أنهم ال يستقيم لهم أمر
من أمور دينهم وال دنياهم إال
باإلمامــة ،فلوال الله ثم اإلمامة
لضاع الدين وفســدت الدنيا،
ولو لم نقل بجواب األمة ألدى
ذلك إىل دوام االختالف ،ولو لم
يكن لألمــة أمام قاهر لتعطلت
املحاريــب واملنابر ،مؤكدا ً عىل
أهمية تفعيل دور املنرب وانتقاء
مواضيع تحــذر من اإلرجاف
واإلشــاعة والفرقة والتكفري،
وحث عىل التثبت عىل الجماعة
واملحافظة عــى األمن ورغد
العيش وطاعة ويل األمر.
وأشــار فضيلة الشيخ إىل
أن التمســك بالجماعة ولزوم
الطاعــة ليســت مجاملة وال
ضعفا وال مداهنة ،ولكنها من
أجل املحافظة عىل الدين وعىل
األمة وعىل األمن واالســتقرار
وعىل األهل والنفس ،ال ســيما
وقت ظهور دعــاة الفتن فإن
االلتزام بذلك نجاة من فتنهم،
محذرا الطالب من االنســياق
خلف من يريــد تصديع وحدة

األمة بزعــم أن ظلما قد وقع
أو أن حقا قد انتقص ،ألن من
فقد بعض حقه يف حال الوحدة
ســيفقد كل حقــه إذا وقعت
الفرقة.
وقدم "الحســني" بعض
التوصيات بــرورة مراقبة
الوســائل التي يســتخدمها
املرجفون يف إرجافهم ،وتفعيل
دور الناطقــن اإلعالميــن
بالوزارات لتقديــم املعلومات
الصحيحة املوثقــة والرد عىل
الشائعات وتوضيح اإلنجازات،
ولضمــان دقــة املعلومــات
ورسعتها لبعث الطمأنينة وبثها
بني الناس ،باإلضافة إىل تفعيل
دور املنــر وانتقــاء مواضيع
تحذر من اإلرجــاف والفرقة
وتحث عــى التثبت واملحافظة
عىل األمن ،والتعريف باملواقع
واملصادر املوثوقــة التي من
املمكن أن يســتقي منها الفرد
معلوماته ويستوثق من صحتها
مثل (واس) أو مواقع الديوان
امللكــي فيما يخــص األوامر
امللكيــة ومواقع الــوزارات
الرسمية املعتمدة.
وأجــاب فضيلة الشــيخ
خــال اللقاء عن تســاؤالت
الطالب ومنســوبي الجامعة
والحارضيــن ،حــول مــا
يتعلــق بالعديد مــن القضايا
واملســائل الرشعية ،ويأتي هذا
اللقاء املفتوح ضمن سلســلة
محــارضات تقيمهــا عمادة
شــؤون الطالب إلثراء الطالب
بالعلم واملعرفة.

الداود أثناء استقبال الحسني

جانب من اللقاء المفتوح مع الطالب
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لتدريب أعضاء هيئة التدريس على توظيف قاعدة البيانات في برامجها األكاديمية

كلية االقتصاد تنفذ ورشة عمل بالشراكة مع بلومبيرج «»Bloomberg

اســتضافت كلية االقتصاد
واإلدارة ورشــة العمــل الثانية
لتدريب أعضــاء هيئة التدريس
بالكلية عــى كيفيــة توظيف
قاعدة بيانــات بلومبريج املالية
يف برامجهــا األكاديميــة ،وذلك
يوم الخميــس املوافق  ٢٣صفر
١٤٤٠هـ.
وأشــار الدكتور نصار بن
صالح النصار عميــد الكلية إىل
استمرار مشــاركة الكلية بتبني
مبادرة مؤسسة األمري محمد بن
ســلمان بن عبدالعزيز الخريية
"مســك الخريية" ،والتي تنفذها
بالرشاكة مع رشكــة بلومبريج
( )Bloombergإحــدى أكــر
الرشكات املتخصصــة يف تقديم
الخدمات املالية والتقنية يف العالم،
وذلك ضمــن برنامــج تطوير
القطاع املايل واالقتصادي باململكة
وفقــا لرؤية اململكــة ،وأن هذه
الجهود تعكس حــرص قيادتنا
الحكيمة عىل تطوير التعليم املايل
يف الجامعات الســعودية وإعداد
كوادر وطنية من الجنسني قادرة
عىل شــغل الوظائــف املهنية يف
القطاعني املايل واالقتصادي.
وأضــاف "النصــار" أن
هنالــك خطوات عمليــة إلدراج
استخدام قاعدة بيانات بلومبريج
ضمن املقــررات الدراســية يف
برامــج املاجســتري يف املالية،
وذلك من خــال إتاحة الفرصة
للطالب إلتمــام دورة إلكرتونية
يف املفاهيم األساســية لألسواق
املاليــة واملــؤرشات االقتصادية
(BMC) Bloomberg Market
 ،Conceptsوالتــي تنتهي بنيل
شهادة ،وقد حققت هذه الخطوة

نتائــج ملموســة ،حيث حصل
 10طالب من أصــل  17طالبا
وطالبــة عىل هذه الشــهادة يف
مقرر املشتقات املالية الذي يقوم
الدكتور النصار بتدريسه حاليا.
و تحدثــت الطالبــة خولة
الحربي حول تجربتها يف استخدام
 Bloomberg Educationلدورة
BMC- Bloomberg Market
 Conceptsاإللكرتونية بالقول:
"إن مــا يميزها عــن غريها من
الدورات اإللكرتونية هي سهولة
املحتوى وبساطة املفاهيم ،حيث
إنه بإمكان أي شــخص ،سواء
يف املجال املــايل أو طالب عادي
أو مســتثمر ،واالســتفادة منه
واستيعابه.
أما الطالبة عبري العتيبي فقد
قالت" :إن هذه الــدورة BMC
اإللكرتونيــة تميــزت باملرونة
العالية ورسعة االستجابة ،حيث
أعطت املتــدرب حرية الوصول
للمعلومة واالحتفاظ بها والرجوع
إليهــا وقت ما يشــاء بعيدا عن
قيــود الفصــول االفرتاضيــة،
وكذلك وجود أسئلة بعد كل مادة
علمية مع الحرص عىل تصحيح
اإلجابات الخاطئة ،وهذه األسئلة
التي تعترب أداة قياس ،وهي هنا
أيضا بمثابة التغذيــة الراجعة
للمتدرب ،ومــن املميزات أيضا
إصدار الشهادة فور االنتهاء من
الدورة ،مما يجعلها حافزا لتكرار
التجربة".
وأشــارت الطالبة ســارة
دبيس إىل أن هــذه الدورة عبارة
عن أربعة أقســام هي :املؤرشات
االقتصادية ،العمــات ،والدخل
الثابت ،واألسهم.

خالل الدورة

فقسم املؤرشات االقتصادية
تضمن عىل ســبيل املثال كيفية
استفادة املســتثمرين من الناتج
املحيل اإلجمايل ،ويف قسم العمالت
رشح وتوضيــح للعوامــل التي
توثر عليها مثل أســعار الفائدة
والتضخم ،أما يف قســم الدخل
الثابــت فقد تناولــت مواضيع
كتأثري معدالت التضخم والفائدة
عىل أسعار السندات ،ويف القسم
األخري تفصيل حول أداء األسهم".
ويف حديــث متصل أشــار
الدكتــور فهد بــن عبدالعزيز
املحيميد؛ رئيس قســم االقتصاد
والتمويل ،إىل مشاركة  30عضوا
وعضوة من أعضاء هيئة التدريس
يف الكلية يف هــذه الدورة ،حيث
تم التطــرق إىل كيفية الوصول
للبيانــات وتحديثهــا وحفظها
واالستفادة منها ،مؤكدا عىل أهمية

قاعدة بيانــات بلومبريج يف دعم
اإلنتاج البحثي الرصني ،ودورها
يف إثراء الجانب العميل يف املقررات
الدراسية يف القسم.
ويف تعليــق لألســتاذة ملياء
بنت إبراهيم الفــروز املحارض
بقســم االقتصاد والتمويل حول
االستفادة من هذه الورشة وقاعدة
بيانات بلومبريج املالية ،أوضحت
أنه بعــد األزمة املاليــة العاملية
أصبــح التوظيــف يف الرشكات
واملؤسسات املالية واالستثمارية
الكــرى يتطلــب الحصول عىل
شــهادة مهنية ،ووفقــا ملعهد
املحللني املاليني املعتمد  CFAزاد
االهتمام والطلب عىل الشــهادات
املهنية يف مختلــف أنحاء العالم
بنسبة تفوق .٪20
وترى "الفريوز" أنه مع هذا
الطلب املتزايد وحاجة الســوق

إدارة اإلعالم واالتصال بالجامعة تستضيف «المركز
اإلعالمي» لزيارة خادم الحرمين الشريفين للقصيم
استضافت اإلدارة العامة لإلعالم
واالتصال بالجامعــة املركز اإلعالمي
لزيارة خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيــز ،وويل عهده
صاحب السمو امللكي األمري محمد بن
ســلمان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع ،خــال زيارتهما ملنطقة
القصيم يومــي الثالثــاء واألربعاء
املاضيني ،وذلك بالتعــاون مع مركز
التواصــل الحكومي التابــع لوزارة
اإلعــام ،وذلك يف مقــر عمادة خدمة
املجتمع بربيدة.
وقام املركــز عىل مــدى يومني
بتزويد وســائل اإلعــام بكافة املواد
املقروءة واملرئية الخاصــة بالزيارة
امللكية ،وقدم املعلومات واإلحصاءات
املتعلقــة بالزيــارة للصحفيــن

واملراســلني املحليني والدوليني ،األمر
الذي أســهم يف تسهيل عملية التغطية
الصحفيــة للزيــارة بالدقة والرسعة
املطلوبة ،وســهولة وصول املعلومات
من مصادرها املوثوقة إىل كافة وسائل
اإلعالم.
وجاءت هذه االســتضافة ضمن
أهداف اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال
بالجامعــة املنوطة بها ،وللمشــاركة
يف هذه املناســبة الوطنيــة والزيارة
التاريخية لخــادم الحرمني الرشيفني
للقصيم ،والتي كانت األوىل من نوعها
للمنطقة منذ توليه مقاليد الحكم.
وكانت وزارة اإلعالم قد أصدرت
الهوية اإلعالمية املوحدة لزيارة خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيــز -حفظه الله -إىل عددٍ من

مناطق اململكة ،وذلك يف إطار الجهود
التي يبذلها مركز التواصل الحكومي
بوزارة اإلعــام ،لتوحيد الرســائل
اإلعالمية.
كما تعد الهويــة الجديدة للزيارة
واحدة من عدة هويــات تم تصميمها
وإطالقهــا من قبل مركــز التواصل،
بــدأت بالهويــة اإلعالميــة املوحدة
لزيارات ســمو ويل العهد الخارجية
األوىل إىل اململكــة املتحــدة والواليات
املتحدة األمريكية وفرنســا وإسبانيا،
ثــم الهوية اإلعالمية املوحدة ملوســم
حج عام 1439هـ ،والهوية اإلعالمية
املوحــدة لليــوم الوطنــي الـ()88
للمملكة ،والهويــة اإلعالمية املوحدة
لزيــارة ســمو ويل العهــد إىل دولة
الكويت.

قامت بلومبريج للتعليم بالرشاكة
مــع معهــد املحللــن املاليني
املعتمــد  CFAبإنشــاء قاعدة
بيانات تدعى " "CFAPROعىل
 Bloomberg Terminalوتقوم
بربط النظريــات يف املجال املايل
واالستثماري باملمارسة والتطبيق،
هــذه القاعدة تحــوي أكثر من
 380وظيفة (دالة) ،تجمع هذه
الدوال جميــع البيانات الخاصة
بمخرجات التعلم لشهادة املحلل
املــايل املعتمــد  CFAوتربطها
باألخبار والتحليــات املوجودة
عــى ،Bloomberg Terminal
مثل هذه األدوات تســاعد أعضاء
هيئــة التدريــس والطالب عىل
التعلم بالتطبيق (التجربة) لعدد
من وظائف التمويل واالستثمار،
أيضا توفر هذه األدوات أســس
التحليل واالستثمار ومهارة إدارة

املحافظ الحقيقية.
وأكدت "الفــروز" أن هذا
الربنامــج بشــكل عــام يؤهل
الطالب لفهم مخرجــات التعلم
لشــهادة  CFAوللدخــول يف
تحدي ومســابقات األبحاث يف
معهد  CFAيف ظل تنافس عاملي
لعرض مهارات الطالب كمحليني
ماليــن ،ومثل هذه الشــهادات
أيضا تســاعد يف زيــادة فرص
الحصول عىل أفضــل الوظائف
املســتقبلية للطالب ألنه سيحقق
أعىل معايري الكفاءة ،وباملناسبة
سيكون هناك مشــاركة لطلبة
الكليــة يف مســابقة أو تحدي
بلومبريج للتداول وإدارة املحفظة
خالل األشــهر القادمة كتشجيع
لهــم الســتخدام Bloomberg
 Terminalوالدخول يف منافسة
بني الجامعات السعودية األخرى.
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مدير الجامعة يتفقد مقر «كلية المجتمع» ببريدة
ويوجه بنقلها لمبنى جديد
وجه معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعــة بنقل كليــة املجتمع
بربيدة إىل مبنى جديد تتوافر فيه
كل اإلمكانات الالزمة الحتياجات
الكليــة التعليميــة والبحثيــة
واإلدارية حتى االنتهاء من إنشاء
مبنى للكلية يف األرض املخصصة
لها عىل طريق امللك عبدالله.
وذلك عقب زيــارة معاليه
ملقر الكلية صباح اإلثنني املوافق
20/2/1440هـــ ،للوقــوف
عــى احتياجات الكليــة وتوفري
متطلباتهــا ،واإلســتماع اىل
املقرتحــات ووجهات النظر التي
تصب يف اتجــاه تطوير الجامعة
وكلياتها.
وعقد "الداود" خالل الزيارة
اجتماعــا ً للجنة العليا ملرشوعات
الجامعة تمت فيه مناقشة عدد من
املوضوعات املتعلقة بمرشوعات
الجامعــة ،ويف مقدمتهــا املبنى
الحايل لكلية املجتمع.

الداود خالل اجتماعه مع اللجنة العليا لمشروعات الجامعة

مجلس فتيات القصيم يطلق
منصة «أفيد وأستفيد» بكلية
الشريعة

أطلــق مجلــس فتيــات
القصيم مبــادرة "منصة أروقة
مجلــس" ،من كليــة الرشيعة
والدراسات اإلســامية ،والتي
تعد األوىل من نوعهــا لاللتقاء
بالفئة املســتفيدة من املجلس
واملستهدفة بالتعريف بمجاالته
وأنشطته تحت شــعار " أفيد
وأستفيد" ،وذلك لنقل التجارب
وتبــادل الخــرات لدفع عجلة
التنمية للوطن واملواطن ،برعاية
رئيس مجلس فتيــات القصيم
حرم صاحب السمو امللكي أمري
منطقة القصيم سمو األمرية عبري
بنت سلمان املنديل.
وتحدثــت وكيلــة كليــة
الرشيعة والدراســات اإلسالمية
الدكتورة بدرية الســعيد التي
أشادت بمجلس فتيات القصيم
ودوره الفعّ ال ومبادرته املتميزة
لاللتقاء بطالبات ومنســوبات
الجامعة ملد جســور التواصل
وفتح آفاق االســتثمار لفتيات
املنطقة.

وقالت األستاذة منال املهنا
أمــن عام املجلــس إن مجلس
فتيات القصيم يعترب أول مجلس
نســائي تابع إلمارة منطقة عىل
مستوى اململكة لالهتمام بكل ما
يخص الفتــاة ويهمها ،وعددت
جوانب من جهود مجلس فتيات
القصيم املتنوعة.
مــن جانبهــا ،أوضحت
مســاعدة أمني املجلس األستاذة
أفنان كيفية التواصل مع املجلس
لعرض الرؤى واألفكار ،أو طلب
الحلول واملساعدة بشكل عام ،من
خالل رابط عن طريق "باركود"
تم توزيعه عىل الحضور ،كما تم
عرض فيلم مرئي لدور مجلس
فتيات القصيــم واملجاالت التي
يقدمها.
بعد ذلك انطلقت الجلســة
الحوارية للمنصــة مع رائدات
األعمال بإدارة هدفت إىل توضيح
كيفية الوصــول باملرشوع من
الفكرة إىل الريــادة ،وتم توزيع
شهادات شكر للمشاركات.

مركز التنمية المستدامة يزور
جامعة «برن» السويسرية
لالطالع على تجربتها
نظــم مركــز التنميــة
املســتدامة بالجامعــة مؤخ ًرا
زيــارة رســمية لجامعة برن
"املؤسســة
الســويرسية
1834م" ،لالطالع عىل تجربة
مركز التنمية املستدامة هناك،
يف املجاالت البيئية واالجتماعية
واالقتصاديــة لنقــل أفضل
املمارســات ،خصوصا ً أن هذه
الجامعة لهــا عالقات رشاكة
إسرتاتيجية مع منظمات أممية
ولديها تجارب عملية يف العديد
من الدول.
كمــا اســتهدفت هــذه
الزيــارة االطالع عــى تجربة
دولة الدنمارك ،حيث شــملت
زيارة بيت ُ
الخــر بوصفها
منظمة حكومية خاصة تنشط
يف مجال االســتدامة ،وتسهل
عمليــات الوصــول والتعاون

مــع املؤسســات والرشكات
الدنماركية التــي تقدم حلول
اســتدامة إبداعيــة يف مختلف
املجاالت.
من جهته ،أكد مدير املركز
األســتاذ إبراهيــم الربدي أن
هذه الزيارة جــاءت بمبادرة
مبارشة مــن معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن الداود
مدير الجامعــة ،الذي أكد عىل
رضورة اإلفــادة مــن أفضل
التجارب واملمارسات العاملية يف
االستدامة وتفعيلها يف برامجنا
التنموية الوطنية يف ضوء رؤية
2030م ،والتي ستنعكس عىل
املشاريع اإلسرتاتيجية للجامعة
يف مجال االســتدامة ،وستعزز
الــراكات اإلســراتيجية مع
الجامعــات واملراكــز البحثية
الرائدة.
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كلية العلوم واآلداب للبنات بالرس تنفذ ملتقى
«التعلم اإللكتروني والتدريب»
نظمــت كليــة العلــوم
واآلداب بالرس ملتقى "التعلم
اإللكرتونــي والتدريب" يومي
اإلثنــن والثالثــاء املوافقني
1440/2/20هـــ ،برعاية
سعادة وكيلة الجامعة لشؤون
الطالبــات الدكتــورة نــوال
الثوينــي ،وإرشاف وحــدة
التعلم اإللكرتونــي يف الكلية،
والتي اســتهدفت منســوبات
وطالبات الكليــة لنرش ثقافة
التعلــم اإللكرتونــي وأفضل
املمارســات فيه ،وبناء مجتمع
أكاديمــي يشــارك يف تحقيق
التميــز واالبتكار يف هذا املجال
من أجل توفري فــرص التعلم
النوعي لطالبات التعليم العايل،
بحضور عميدة الكلية الدكتورة
منى الخليفة.
واشــتمل امللتقــى عــى
مشــاركات مــن الجهــات
التدريبية وبعــض املبادرات
كمبــادرة
اإللكرتونيــة،
الســعودية تربمج ملؤسســة
مســك الخريية ،وأيضا ً ورش
عمل مصاحبة بعنوان "كيفية
استخدام التعلم اإللكرتوني يف
التعليــم" للدكتورة عزة رشف
الدين ،وورشــة عمل بعنوان
"إمكانيــات تطبيــق قوقل يف
التعليــم" للدكتــورة عجبت
النور ،وورشــة عمل بعنوان
دمج التقنية بالتعليم لألستاذة
نجوى املطريي ،وورشة العمل
األخــرة بعنوان مشــكالت
تطبيق التعلــم اإللكرتوني من
وجهة نظــر عضــوات هيئة
التدريس والطالبات للدكتورة
عزة رشف الدين.
من جهتها ،أكدت األستاذة

د .فهد بن سليمان األحمد

نجوى املطــري املرشفة عىل
امللتقــى أنه يف ظــل طوفان
املعلومــات ،والتغري املتالحق،
ونمو املعرفة بمعدالت رسيعة،
والذي نتج عن ثورة املعلومات
التي نعيشها اآلن أصبح العالم
يعيش ثورة علمية وتكنولوجية
كبــرة ،كان لهــا تأثــر عىل
مختلف جوانب الحياة ،وأصبح
التعليــم مطالبــا ً بالبحث عن
أساليب ونماذج تعليمية جديدة
ملواجهة العديــد من التحديات
عىل املســتوى العاملــي ،منها
زيادة الطلب عــى التعليم ،مع
نقص عدد املؤسسات التعليمية.

إفاقة
لم يكن يتوقع أن الحياة يمكن أن تكون بهذه القســوة ..تعامل
النــاس ..األصدقاء ..األقــارب ..هل هو وحده مَ ــن َف َقد نور
الحياة ..؟ هل ســيظل يعيش فراغا عاطفيا إىل األبد ..؟
الحقيقة بالنسبة له ليست غامضة ..وإنما الغموض يف محاولة
التكيف معهــا ..تتكرر أمامه كل يوم ..مقتنع بها
تخرج مــن املرحلة الثانوية والتحق بالجامعة ...
انتقلت معــه املعاناة بثــوب آخر؟ ملاذا لم ينســجم ؟ بدأت
الرتددات والتخيالت ..هل أنــا أرتاح لهذا التخصص؟ هل حقا
أســتطيع أن أواصل فيه؟ هل يمكننــي أن أحصل عىل معدل
جيد؟ ما الذي جعلني ال أفكر يف املســتقبل جيدا..؟

توصيات مهمة
لدعم تفعيل التعلم
اإللكتروني
واختتم امللتقــى بعدد من
التوصيات تدعم تفعيل التعلم
اإللكرتوني مــن أهمها :التأكيد
عىل ضمــان أصالــة املحتوى
العلمــي ،وثبــات التوصيف،
وحمايــة امللكيــة الفكريــة,
وتقديم تعليم معــزز بالتقنية
يتواكب مع التحــول الوطني
والتوجهات العامليــة  ،ودعم
مهــارة التعلــم الذاتي لدى
الطالبات باســتخدام التقنية،
وقــد زار عميد كليــة العلوم
واآلداب للبنــن باملحافظــة
الدكتور إبراهيم بــن عبدالله
البلطــان ،وأعضــاء مجلس
الكلية ،امللتقي مســاء اإلثنني،
وأثنــى الجميع عــى املجهود
الكبري املبذول يف ســبيل إنجاح
هذا امللتقى.

عزيزي الطالب

بدا له أنه يعيش لحظات حاســمة ..وأن مستقبله بات غامضا..
وأن جميع الطرق صارت بالنســبة له مســتحيلة وتولد لديه
اليأس.
عــذرا  ...األم نور الحياة ودليل الهــدى  ..هي الحنان الذي ال
ينتهي ..والقلب الذي ال يتبدل ..هــي املعجزة اإللهية بتحملها
وقدراتها ..لكن للحياة ســنن ال تتغري وال تتبــدلَ ،ف َلو كانت
الحياة ال تســتقيم إال بوجودها ملا فقــد النبي -صىل الله عليه
وســلم -أمه يف عمر السادسة هو قدوتنا ودليلنا يف الحياة.
ولكــن  ..الحياة باقيــة  ..والتميز يولد مــن حنايا األحزان ..
والصرب من الله وحده ..فقط ..
كن دائما ً يف طريقه وال تحيد.
عميد عمادة القبول والتسجيل
جانب من المشاركات بالدورة

| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa
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خادم الحرمين الشريفين يشرف حفل أهالي منطقة القصيم
رشف خــادم الحرمــن
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيز آل سعود -حفظه
اللــه -حفل اســتقبال أهايل
منطقــة القصيم بمناســبة
زيارتــه امليمونــة للمنطقة،
بحضــور صاحب الســمو
امللكي األمري محمد بن سلمان
بــن عبدالعزيــز ويل العهد
نائب رئيــس مجلس الوزراء
وزيــر الدفاع ،وفور وصول
خــادم الحرمــن الرشيفني
مقــر الحفــل يف مدينة امللك
عبداللــه الرياضية يف بريدة،
كان يف استقباله -رعاه الله-
صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل
بن سعود بن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيــم ،وصاحب
الســمو امللكي األمري فهد بن
تركي بن فيصل بن تركي بن
عبدالعزيز نائب أمري منطقة
القصيم.
إثــر ذلك ألقــى صاحب
الســمو امللكي األمري الدكتور
فيصــل بــن مشــعل بــن
ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقــة القصيــم كلمة قال
يف مســتهلها" :سيدي رشف
وفخر وعــزة ألبســتها ملن
يقف بــن أيديكم هذه الليلة،
وأي بهــاء وفرح وســعادة
وبهجــة كســوت بها أرض
القصيــم الوفيــة برجالها

فيصل بن مشعل:
عندما جاءت األخبار
بهذه الزيارة استبشرت
السماء بأمر من الله
ً
فرحا وتمايلت نخيل
القصيم وتراقصت
ذرات الرمال وخفقت
القلوب وابتسمت
الوجوه فرحا وابتهاجا
بقدومكم

ونســائها صغــار ا ً وكبار ا ً،
حتى ازدحمت مشاعر الفرح
ً
خشــية أن يعجز
يف صدري
اللسان والحرف أن يُعرب عما
يف القلب من مشاعر عظيمة".
وأضاف سموه" :إذا كان
الوطن وأبناء وبنات الوطن
يســتعدون لالحتفاء بذكرى
البيعــة الرابعــة ملقامكــم
الكريــم ،فماذا عســاني أن
أقول عما تحقــق يف عهدكم
امليمون وســمو ويل عهدكم
األمني صاحب الرؤية املوفقة
الطموحة لرقــي هذه البالد
الطاهرة ،إن قلت ملك الوفاء
فيعلم اللــه إنكم منبع الوفاء
مع كل من يعرفكم قريبا ً كان
أم بعيد ا ً".
واستطرد ســموه قائال:
"إن قلــت يف صلــة الرحم

فالكل يعلــم بركم وال يخفى
عىل أحــدٍ مالزمتكم للمريض
أو املريضــة مــن إخوانكم
وخدمتهــم
وأخواتكــم
ورعايتهــم رحمهــم اللــه
وأســكنهم الجنة ،وإن قلت
مخرضم األمــراء وأكثرهم
خربة يف شــؤون الحكم نعم
فلقــد قضيتم أكثر من نصف
قرن أمــر ا ً لعاصمة الوطن
وملســتم حاجة املواطن عن
قرب".
وأشار سمو أمري منطقة
القصيــم إىل أنــه عندمــا
تكثــر الفتن ويكثــر األعداء
ويتضاعــف الحمــل الثقيل
ّ
املظفر فالشــعب
عىل القائد
الســعودي األبــي األصيل
يقــول لخــادم الحرمــن
الرشيفــن" :رس أيها الوالد
القائد ونحن خلفك سائرون
مطيعــون" ،وكمــا يقال يف
أهازيج العرضة الســعودية،
تحت بريق ســيدي ســمعا ً
وطاعة".
ولفت ســمو أمري املنطقة
النظر إىل أنــه عندما جاءت
األخبار بهذه الزيارة الحانية
استبرشت الســماء بأمر من
الله فرحا ً وكأن املطر يغسل
األرض الستقبالكم ،وتمايلت
نخيــل القصيــم وتراقصت
ذرات الرمال وخفقت القلوب
وابتســمت الوجــوه فرحا ً

وابتهاجــا ً بمقدمكم امليمون،
و ُر فعــت األيــادي بالدعاء
ملقامكــم الكريــم بالعــون
والتوفيق والنرص والتمكني،
عىل ترشيفنا بهــذه الزيارة
الكريمــة التي هــي امتداد
للمنهــج الســعودي القديم
واملتأصل يف زيــارة املناطق
وتفقد أحوال الرعية األوفياء
واملتلهفني للقيادة.
وأكد سمو األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود
أن ما تكنه القلوب أعظم مما
يكتب يف السطور أو تلهج به
األلسن من مشــاعر فياضة
تســتذكر بصمــات خــادم
الحرمــن الرشيفني -حفظه
اللــه -ومنهجــه العــادل
وخدمته الجليلة لهذا الوطن
حتى صعد -أيــده الله -عىل
عروش القلوب قبل أن يعتيل
عرش الحكم باســتحقاق عن
قدر ٍة وخربة.
ورحب سمو أمري القصيم،
نيابة عن أهايل املنطقة بمقدم
خادم الحرمــن الرشيفني،
وقــال نيابة عــن أهايل هذه
املنطقة الغالية رجا ال ً ونسا ًء
كبار ا ً وصغــار ا ً مرحبا ً عدد
ما أمطرت الســماء بمقدمكم
وعدد ما أثمــرت نخيلها يف
منطقة أنت تعرف أهلها قبل
أن أعرفهــم إذ إنك أوصيتني
وأنــت املتعمــق يف التاريخ

بكافــة أ ُرسهــا وأهاليهــا
ومحافظاتهــا وأنســابهم
ومواقفهم الوطنية املعروفة
فأنت مــن رشَّ ح التاريخ قبل
أن يكتــب التاريــخ أمجاده
وحزمه وعزمــه ( بل وعدله
) ،كيــف ال وأنــت من كان
يقول عنه أهــل الرياض عند
مــا كنت أمريهــا إذا أرادوا
العدل واإلنصــاف "والله ما
يردني إال سلمان" .
وســأل ســموه يف ختام
كلمتــه أن يحفــظ خــادم
الحرمــن الرشيفني ويرعاه

أهالي القصيم
كبيرهم وصغيرهم
فرحوا بلقياك واجتمعوا
ً
ووالء
حبا
ً

ويؤيده بنــره ويديم عزه،
وأن ينرص الجنود يف الثغور
وأن يجعــل كل كيــد كائدٍ
يف نحره ،وأن يبطل ســعي
األعداء املرتبصني.
عقــب ذلك ألقيــت كلمة
أهايل القصيــم ألقاها نيابة
عنهم رئيــس املحكمة العامة
يف مدينــة بريــدة الشــيخ
إبراهيم بن عبدالله الحســني
الــذي رحــب يف مســتهلها
بخادم الحرمــن الرشيفني
-رعــاه اللــه -يف منطقــة

القصيم ،وقال" :يف هذه الليلة
يجتمع أهايل القصيم كبريهم
وصغريهــم وعىل رأســهم
أمريهــم ليفرحــوا بلقياكم
ويملــؤوا العيــون برؤيتكم
توجيهاتكــم
ويســمعوا
ورؤاكــم ،واجتمعــوا حبا
ووالء وودا ووفاء".
وأضاف "الحســني" :يا
خادم الحرمــن الرشيفني،
كل ما تصلح به الدنيا وينفع
البالد والعباد قــد أقمتموه،
فالدين ظاهــر متبع ،والعدل
شامل واألمن كامل والخصب
دار ،واالقتصــاد يف نمــو،
واألمــل يف خططكم ورؤاكم
فســيح ،والرشع مطبق ،وال
حصانــة ألحد أمــام رشع
الله منذ عهد املؤســس امللك
عبدالعزيــز -رحمه الله -إىل
يومنا هذا ،والحمد لله عمرتم
البــاد وقدمتــم مصالحها
وهذبتم ســبلها ومسالكها،
وجعلتم لكم أســمى الرشف
بخدمة الحرمني خدمة دخلت
التاريخ من أوســع أبوابه،
أقمتــم الحــدود وحميتــم
الثغور ،هــذه النعم جميعها
نحن محســودون عليها ومن
أجلها مستهدفون".
وباســم أهــايل املنطقة
تقدم الشيخ إبراهيم الحسني
بخالــص الشــكر والعرفان
لخــادم الحرمــن الرشيفني
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رعــاه الله -عــى زيارتهامليمونة وتدشــينه املشاريع
الخــرة ،مؤكــدا أن هذا هو
نهج ســار عليه قــادة أهل
هذه البالد منذ عهد املؤسس
رحمــه الله -ومــن بعدهأبنــاؤه الــررة ،والتواصل
والتالحــم بــن القيــادة
ومواطنيهــا قائم ومســتمر
ولله الحمــد واملنــة ،الفتا
النظــر إىل أن منطقة القصيم
حظيت كسائر املناطق بكثري
من التنمية وقــال" :وليس
عــى مثلنا إذا طمع يف كرمكم
مالمــة ،فأنتم أهــل الجود
والكرم ملنطقة تحلم بالزيادة
والريادة".
وأشــاد "الحســني"
بجهود وحرص ســمو أمري

منطقــة القصيــم صاحب
الســمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود
ومتابعتــه لشــؤون املنطقة
وأبنائها ومتابعة احتياجاتها
ومتطلباتهــم ،ســائال الله
أن ينــر خــادم الحرمني
الرشيفــن ويســدده ،وأن
يخــذل عــدوه ،وأن يديــم
قدرته ويبســط قوته ،وأن
يعني ويل عهــده األمني وأن
يمده بتوفيقه وتسديده ،وأن
ينرص الجنود عىل الثغور.
وألقى الشــاعر ســعود
الحايف قصيدة شعرية نبطية
بهــذه املناســبة ،ثــم ألقى
الشــاعر صالح الشــبعان
قصيــدة شــعرية باللغــة
العربيــة الفصحــى ،ثم بعد

ذلك شــاهد خادم الحرمني
الرشيفــن -رعــاه اللــه-
والحضور أوبريت "تباشــر
سلمان" الذي اشتمل عىل عدد
من الصور عن تاريخ اململكة
إبان عهد املؤســس -رحمه
اللــه -والوحــدة الوطنية
وتاريخ منطقــة القصيم ،ثم
سلم خادم الحرمني الرشيفني
عددا من املميزين من منطقة
القصيم جوائزهم وهم:
1ـ األســتاذ /أحمــد
بــن عبدالعزيــز العفيتان،
الحاصــل عىل جائــزة امللك
عبدالعزيــز الدوليــة لحفظ
القرآن وتجويده وتفســره
لعــام 2017م ،وجائــزة
خــادم الحرمــن الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز

حفظه الله -لعام 1438هـ،وحصوله عــى املركز األول
عىل مســتوى اململكة لحفظ
القرآن الكريم.
 2ـ املهندســة /مشاعل
بنــت نــارص الشــميمري،
بوصفهــا أول مهندســة
صواريــخ يف الخليج وعملت
بحث املاجســتري لوكالة ناسا
الفضائيــة عــن الصواريخ
النووية الســلمية إلرســال
اإلنسان إىل املريخ.
3ـ فريق سخاء التطوعي،
وتمثلــه /أفنــان بنت عيل
الدبيخــي ،وهــو أول فريق
تطوعي يف منطقــة القصيم
وتأســس عــام 1433هـــ
وقدمــت من خاللــه 109
مبادرات تطوعية.

4ـ األســتاذ /رشــيد
بن ســالم الربيــه الحاصل
عىل املركــز األول يف بطولة
أورنولــد شــورياتن نيقر
العامليــة لجميــع أنــواع
الدفاعات عــن النفس املقامة
يف والية أوهايــو األمريكية
لعام 2018م.
5ـ األستاذة  /عبري بنت
عطاللــه العنــزي ،املتربعة
بجزء مــن كبدهــا لطفلة ال
تعرفها وكذلك تربعت بكامل
حليها لجمعية "كبدك".
6ـ األستاذ /سليمان بن
محمد الخويطر -رحمه الله-
بوصفــه من أبرز الشــباب
املعارصين ،وتسلمها بالنيابة
عنه أخــوه عبدالله بن محمد
الخويطر.

عقب ذلــك أديت العرضة
الســعودية ،ويف ختام الحفل
تسلم خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز
آل ســعود -أيده الله -هدية
تذكاريــة تــرف بتقديمها
صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز
أمــر منطقة القصيــم ،كما
تسلم صاحب الســمو امللكي
األمري محمد بن ســلمان بن
عبدالعزيــز ويل العهد نائب
رئيــس مجلس الوزراء وزير
الدفــاع هديــة تذكارية من
ســمو أمري منطقة القصيم،
ثــم رشف خــادم الحرمني
الرشيفني -رعاه الله -مأدبة
العشاء بهذه املناسبة.

اللوحات الفنية خالل االحتفال
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 ..افتتح ودشن مشروعات بأكثر من  16مليار ريال

خادم الحرمين الشريفين يلتقي أهالي القصيم
التقى خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله -يف قرص الوادي بأهايلمنطقة القصيم ،ودشــن -أيده الله-
عددا ًمن املرشوعات التنموية باملنطقة،
بحضور صاحب السمو امللكي األمري
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئيــس مجلس الوزراء
وزير الدفاع.
ولدى وصول خــادم الحرمني
الرشيفني ،كان يف اســتقباله -رعاه
الله -صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود
بن عبدالعزيز أمري منطقة القصيم،
وصاحب الســمو امللكي األمري فهد
بن تركي بن فيصل بــن تركي بن
عبدالعزيز نائب أمري منطقة القصيم.
وبدأ الحفل بهذه املناسبة بتالوة
آيات من القــرآن الكريم بعد أن أخذ
امللك املفدى -أيــده الله -مكانه ،ثم
ألقى صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود
بن عبدالعزيــز أمري منطقة القصيم
كلمة صاحبهــا عرض مرئي يحكي
املرشوعات التنموية التي سيفتتحها
ويدشنها خادم الحرمني الرشيفني،
أيده الله ،حيث أكد سموه يف مستهل
كلمته أن منطقــة القصيم تترشف
بالزيارة املباركة لخــادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود ،حفظه الله ،وصحبه الكريم
التي يتزامن فيها اســتقبال بشائر
الغيث من الســماء مع بشائر الخري
بزيارته ،أيده الله.
وأشار سموه إىل أن هذا التزامن
الذي ســيظل عالقا بذاكرة القصيم
وأهلهــا ،كون هذه الزيــارة تحمل
معاني سامية بني القيادة والشعب،
وتجسد لحمة تتســامى معها القيم
الشــامخة للوطن ،وتعلو فوق كيد
الكائدين ،لــرى العالم أجمع تالحم
الشعب مع قيادته ،وقال سموه" :إن
أهــايل املنطقة تغمرهــم الفرحة يف
هذه املناســبة العظيمة معربين عن
مشــاعرهم ووالئهم ووفائهم لقائد
مسريتهم ،حيث تعيش املنطقة بكل
مدنها ومحافظاتها ومراكزها فرحة
ال توصف ،وبهجة لم ولن تنقطع منذ
اإلعالن عن هذه الزيارة امليمونة".
ولفت سموه النظر إىل أن أهمية
هــذه الزيارة تتعاظــم مع النهضة
الواسعة التي شهدتها مناطق اململكة
كافة يف كل املجــاالت يف عهد خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبد العزيز آل ســعود ،وســمو ويل
عهده األمني صاحب الســمو امللكي
األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،
حفظهما الله ،ومــع حركة التنمية
والتطوير يف جميع مدن ومحافظات
ومراكز القصيــم التي تعكس وجه
التقدم واالزدهار والتنمية املشهودة
عىل أرض الواقع.
وأفاد سمو أمري منطقة القصيم
أن هذه الزيارة املباركة جاءت لتؤكد
أوارص املحبــة واللحمة الوطنية بني

الراعي والرعية ،حيث ّ
سخر -حفظه
الله -جهده ووقتــه لخدمة الوطن
واملواطن من خالل حزمة املشــاريع
التنمويــة والتخطيــط االقتصادي
ملواكبة رؤيــة الســعودية 2030
وبرنامج التحول الوطني ،التي تعكس
املســرة املرشقة للتطوير والبناء يف
كافة املجاالت نحو عنان السماء.
وقال ســموه" :يف هذه املناسبة
العزيزة التي وجد فيها أهايل القصيم
الفرصة للتعبري عن مشاعرهم ووالئهم
ووفائهم لقائد املسرية سيدي خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبد العزيز -حفظه الله -لتعلن كافة
قطاعاتها وإداراتهــا باملنطقة عن
افتتاح وتدشني عدد كبري من املشاريع
الحيوية والتنموية والخدمية يف ظل
تواجدكم سيدي بيننا".
وأضــاف" :ســيدي خــادم
الحرمني ..لقد حفظت العهد ورست
عىل خطى امللك املؤسس -طيّب الله
ثــراه -ومن جاء بعــده من إخوانك
امللوك -رحمهم اللــه -والذين زاروا

خادم الحرمين خالل تدشين المشاريع

فيصل بن مشعل أثناء إلقاء كلمته

القصيم ،ودشنوا مشاريع كربى كانت
سببا ًرئيسا ًيف تغيري وجه املنطقة نحو
املزيد من التقدم واالزدهار".
وأوضح ســمو أمــر منطقة
القصيم أنه بهذه املناســبة املباركة
تُعلن عدة وزارات وقطاعات يف املنطقة
عن مشاريعها التنموية التي سيترشف
خادم الحرمني الرشيفني -رعاه الله-
بتدشينها وافتتاحها بالتزامن مع هذه
الزيارة التاريخية ،وجاءت عىل النحو
اآلتي:
 1ـ الهيئة العامة للســياحة والرتاث
الوطنــي :افتتاح مــروع واحد،
وتدشــن مرشوعني جديدين بقيمة
إجمالية تتجاوز ( )123مليون ريال.
 2ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية
 :افتتاح ( )246مرشوعا وتدشــن
( )175مرشوعــا بتكلفــة إجمالية
تتجاوز  4مليــارات ونصف املليار

ريال.
 3ـ وزارة البيئة وامليــاه والزراعة :
افتتاح  8مشــاريع  ،وتدشني ( )16
مرشوعا ًبقيمة إجمالية تزيد عىل املليار
ونصف املليار ريال.
 4ـ وزارة الطاقة والصناعة والثروة
املعدنية:
ـ يف قطــاع الكهربــاء افتتاح ()14
مرشوعا بتكلفــة إجمالية تربو عىل
األربعة مليارات ونصف املليار ريال.
ـ الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية :افتتاح ( )4مشاريع
وتدشني مرشوع واحد ،بقيمة إجمالية
تزيد عىل ( )173مليون ريال.
وبذلك تصل املشاريع املزمع تدشينها
وافتتاحها يف وزارة الطاقة والصناعة
والثــروة املعدنية ما يفــوق األربعة
مليارات و( )700مليون ريال.
 5ـ وزارة اإلســـــــــــكان :

جانب من التدشين

افتتاح مرشوعي إســكان محافظة
عنيزة الذي تبلغ قيمته أكثر من ( 338
) مليون ريال.
 6ـ وزارة التعليــم  :جامعة القصيم
افتتاح ( )28مرشوعا وتدشــن ()5
مشــاريع جديدة بتكلفة تزيد عىل
الـ( )3مليارات ريال ،حيث من املتوقع
أن يســتفيد من هذه املشاريع أكثر
مــن ( )150ألف طالب وطالبة ،كما
تفتتح اإلدارة العامة للتعليم يف املنطقة
( )73مرشوعا تبلغ تكلفتها ما يقارب
الـ( )532مليون ريال ،واملؤسســة
العامة للتدريب التقني واملهني تفتتح
( )3مشــاريع بتكلفة إجمالية تبلغ
حوايل ( )136مليون ريال.
وبذلك تصل املشاريع املزمع افتتاحها
وتدشينها يف مجال التعليم يف القصيم
ما يفوق الـــ( )3مليارات و()800
مليون ريال.

 7ـ وزارة النقــل  :افتتــاح ()21
مرشوعا بتكلفــة إجمالية تزيد عىل
املليار ريال.
 8ـ وزارة العمل والتنمية االجتماعية:
افتتاح مرشوعني بتكلفة إجمالية تزيد
عىل ( )102مليون ريال.
وأوضح ســموه أن إجمايل املشاريع
يف منطقــة القصيم التي ســيتم
افتتاحها من قبل مقام خادم الحرمني
الرشيفني -أيده الله -وصلت إىل أكثر
من ( )12مليــارا و( )151مليون
ريال ،واملشاريع الجديدة التي سيتم
تدشــينها أكثر مــن ( )4مليارات
و( )200مليون ريال ،وشــملت تلك
املشــاريع جميع مدن ومحافظات
ومراكز منطقة القصيم.
وقال سمو األمري الدكتور فيصل
بن مشــعل بن ســعود" :إن هذه
املشاريع التي نترشف جميعا ً يف هذا

اليوم بتدشينكم لها يا سيدي حفظكم
الله ،وما زال يتلوها مشاريع أخرى
للمنطقة ،ستسهم يف نهضتها ونمائها
وتطورها ،والعمل جار عىل تنفيذها،
وســرى النور قريبا ً -إن شاء الله
تعاىل -والتي تتنوع ما بني مشاريع
تعليمية وخدمية وزراعية وغريها من
املشاريعالتنمويةاملختلفة.
إثر ذلك تفضل خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود -أيده الله -بافتتاح وتدشني
املرشوعات التنموية بمنطقة القصيم،
وعقب ذلك شــاهد خادم الحرمني
الرشيفني والحضور عرضا مرئيا عن
مبادرات إمارة منطقة القصيم ،بعد
ذلك ترشف أهايل املنطقة بالســام
عىل خادم الحرمــن الرشيفني ،ثم
تناول الجميع طعام الغداء مع خادم
الحرمني الرشيفني.
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ولي العهد يزور معهد الخطوط الحديدية بالقصيم ويلتقي
الطلبة السعوديين المؤهلين للعمل في قطار الحرمين
ومترو الرياض
زار صاحب الســمو امللكي
األمــر محمــد بن ســلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس
مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع
املعهد السعودي التقني للخطوط
الحديدية بمدينة بريدة يف منطقة
القصيم.
وكان يف اســتقبال سمو ويل
العهد لدى وصولــه مقر املعهد
صاحب السمو امللكي األمري فهد
بن تركي بن فيصــل بن تركي
بــن عبدالعزيز نائب أمري منطقة

القصيــم ،ومعايل وزيــر النقل
رئيس مجلــس إدارة هيئة النقل
العــام الدكتور نبيــل بن محمد
العامودي ،ومعــايل رئيس هيئة
النقل العــام رئيس مجلس إدارة
املعهد السعودي التقني للخطوط
الحديدية الدكتور رميح بن محمد
الرميح ،ومعايل محافظ املؤسسة
العامة للتدريــب التقني واملهني
الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
واطلع سمو ويل العهد خالل
الزيارة عىل الربامج التدريبية التي

يقدمها املعهد للطلبة السعوديني
يف القاعات التدريبيــة واملعامل
الفنية ،وتشمل قيادة القطارات،
وصيانــة أنظمــة اإلشــارات
والتحكــم ،وصيانــة القاطرات
والعربات ،وخدمــات املحطات
والركاب ،وصيانة البنية التحتية،
والتأهيل العايل الذي يقدم للطلبة
السعوديني ممن يعملون يف قطار
الحرمني الرسيع ،وقطار الشمال،
باإلضافــة إىل متدربــي مــرو
الرياض.

واســتمع ســمو ويل العهد
إىل رشح مــن أبنائــه الطــاب
حول تخصصاتهــم وبرامجهم
الدراسية ،مشــيدًا بما ملسه من
تميــز الكوادر الشــابة يف معهد
الخطوط الحديدية ،ومحف ًزا إياهم
عىل االستمرار يف بذل الجهود التي
توازي تطلعات الوطن تجاههم يف
مستقبل اململكة ،وبما يحقق رؤية
اململكة  ،2030كما قام سمو ويل
العهد برحلــة افرتاضية يف جهاز
املحاكاة لقطار التعدين.

ولي العهد خالل الزيارة

على هامش الزيارة الملكية ..
وزير التجارة واالستثمار يلتقي
رجال األعمال بمنطقة القصيم
التقى معايل وزير التجارة
واالســتثمار الدكتــور ماجد
بن عبد اللــه القصبي رجال
األعمال وممثيل القطاع الخاص
بمنطقة القصيم بمقر الغرفة
التجارية ،وذلــك عىل هامش
زيارة خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود -حفظه الله -للمنطقة.
ورحــب رئيــس مجلس
إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز
بــن عبدالله الحميــد بمعايل
وزير التجارة والوفد املرافق،
معربا ً عن ســعادته ملصاحبة
هــذا اللقاء للزيــارة امليمونة
لخــادم الحرمــن الرشيفني
امللك ســلمان بن عبد العزيز
آل سعود ،وســمو ويل عهده
األمني -أيدهما الله -إىل منطقة
القصيم.
وجــرى خــال اللقاء
مناقشــة ممثــي القطــاع
الخاص يف املنطقــة عن أبرز
التحديــات والعقبــات التي
تواجــه املســتثمرين ورواد
األعمال ،واألهميــة التجارية
واالســتثمارية للمنطقة ،كما
اســتعرض املجتمعون أبرز
الفرص الواعــدة يف مختلف
القطاعات وما تمتاز به منطقة
القصيــم من فــرص واعدة
وثروات ومقومــات طبيعية
وتاريخية وإنسانية.
وأوضح الدكتور القصبي
خــال اللقــاء أهميــة دور

القطــاع الخاص يف مســرة
التنميــة االقتصاديــة التي
تشــهدها اململكة ،مشريا ً إىل
دوره الكبري يف تعزيز منظومة
االقتصــاد املحــي ،مؤكــدا ً
أهميــة تعزيــز الرشاكة معه
للنهــوض بالخدمــات ورفع
مساهمة مشــاركته يف الناتج
املحيل اإلجمــايل ،باإلضافة إىل
دوره الحيوي تجاه املبادرات
الخاصة برؤية اململكة .2030
ودعــا "القصبي" رجال
األعمــال يف املنطقة إىل طرح
مبادراتهــم ورؤيتهــم يف
قطاعاتهم املختلفة عرب الغرفة
التجارية باملنطقة ،مشــرا ً إىل
أن الــوزارة تعمل عىل متابعة
جميع املبــادرات واملقرتحات
املقدمة مــن القطاع الخاص
لإلســهام يف تطوير وتحسني
جميع األعمال.
عــى صعيــد متصــل،
تفقــد معايل وزيــر التجارة
واالستثمار الدكتور ماجد بن
عبدالله القصبي فرع الوزارة
بمدينــة بريــدة ،حيث تمت
مناقشــة موظفي الفرع حول
الخدمــات املقدمــة من قبل
الوزارة لجميع املســتفيدين،
مؤكدا ً حرصها عــى تطوير
وتحســن اإلجــراءات ،كما
حث العاملــن عىل بذل أقىص
الجهود.

فيصل بن مشعل ونائبه يشكران المليك ألمره «بإطالق سراح المعسرين»
رفع أمري منطقة القصيم األمري الدكتور
فيصل بن مشعل ،الشكر لخادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بــن عبدالعزيز
حفظــه الله -عىل ما أمــر به من إطالقرصاح السجناء املعرسين يف املنطقة ،وقال:
«نرفــع أكف الرضاعة للموىل -ســبحانه
وتعايل -بأن يجزي سيدي خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بــن عبدالعزيز،
وويل عهده األمني األمري محمد بن سلمان،
ويعظم لهما األجر ،وأن يكونا ممن قال يف
حقهما سيدنا محمد ،صىل الله عليه وسلم:
(من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة
من كرب يوم القيامة)».
وأضاف ســموه« :إننا يف هذه البالد
الطاهرة رزقنــا الله بقيادة حانية تتلمس
حاجات الشعب وتعمل عىل قضائها ،وهذا
يؤكد عىل أننا جســد واحد إذا اشتكى منه
عضو تداعى له الجســد بالسهر والحمى،
وإننــا يف منطقة القصيــم نعيش فرحة
لقاء ســيدي خادم الحرمــن الرشيفني،
وويل عهده األمني ،يحفظهما الله ،وفرحة
أخرى نستشــعر عظمهــا بإطالق رساح

هؤالء املعرسين الذين ليس لهم بعد الله إال
والد الجميــع ،صاحب القلب الرحيم واليد
الحانية ،سيدي امللك سلمان بن عبدالعزيز،
يحفظه الله».
وأردف ســموه« :كم من أرسة تعيش
هذه الليلة فرحة قــرب عودة عائلها ،وكم
من أ ّم تذرف الدمع سعادة بإطالق رساح
فلذة كبدها ،وهذا عمل عظيم وجليل ليس
له إال والد الجميع ســيدي خادم الحرمني
الرشيفني ،وويل عهد األمني ،حفظهما الله».
من جانبه ،رفع نائــب أمري املنطقة،
األمري فهد بن تركي شكره وتقديره لخادم
الحرمــن الرشيفني ،عىل مــا وجه به من
إطــاق رساح جميع الســجناء املعرسين
من املواطنني بمنطقة القصيم يف القضايا
الحقوقية وليســت الجنائية ،ممن ال تزيد
مديونياتهم عىل مليون ريال وثبت إعسارهم
رشعا ،وتسديد املبالغ املرتتبة عليهم.
وقال ســموه« :هــذه اللفتة الكريمة
كان لها أثــر طيب ليس عىل املعرسين من
السجناء فحســب ،بل عىل أرسهم كافة،
الذين سعدوا بهذا التوجيه األبوي الكريم».
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بمشاريع تخطت الـ  3مليارات ريال كأكبر جهة بالمنطقة

ً
مشروعا وتدشين  5أخرى
الجامعة تحظى بشرف افتتاح 28
من يد خادم الحرمين الشريفين
حظيت جامعــة القصيم برشف
افتتاح وتدشني مشــاريعها من يد
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
بحضور صاحب السمو امللكي األمري
محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع ،خالل زيارتهما
ملنطقــة القصيــم يومــي الثالثاء
واألربعــاء املاضيني ،والتــي أعلنها
صاحب السمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز أمري
املنطقة ،وبلغت تكلفتها ما يربو عىل
الثالثة مليــارات ريال ،وتوزعت عىل
 ١١موقعا مختلفا من مواقع الجامعة
املنترشة باملنطقــة ،وذلك ظهر يوم
األربعــاء املايض املوافــق /2 /29
1440هـ ،يف قرص الــوادي بمدينة
بربيدة ،حيث بلغ عدد املشاريع التي
افتتحها خــادم الحرمني الرشيفني
 ٢٨مرشوعا ،وعدد املشــاريع املقرر
تدشــينها  ٥مشــاريع يف  ٥مواقع
مختلفة ،ويستفيد من هذه املشاريع
عــدد كبري من الطــاب والطالبات،
باإلضافة إىل أعضــاء هيئة التدريس
واملوظفني وأبناء املنطقة.

وتضمنت املشــاريع :املستشفى الجامعي
الذي يتكون من ثالثة مبان كل مبنى عبارة
عن ســتة طوابق به غرف طوارئ واسعة
وعمليات تنويــم وعناية مكثفة ،باإلضافة
إىل عدد مــن العيادات األخرى بقيمة631
مليون ريال ،وإسكان أعضاء هيئة التدريس
باملدينة الجامعية ،والتي تتكون من 392
فيال من الخرسانة مسبقة الصب ،وموقع
عام به ممرات مشــاة بقيمة 715مليون
ريال ،وإســكان أعضاء هيئــة التدريس
بمحافظة عنيزة والــذي يتكون من عدد
من الفلل الســكنية ومن وحدات منفصلة
بقيمة 305ماليني ريال ،وكلية الحاســب
اآليل طالب باملليداء والتي تشــمل :السنة
التحضريية ،وكلية الحاسب ،وإدارة تقنية
املعلومات ،ويتكون من قاعات دراســية
ومعامل حاسب آيل بقيمة 177.272.024
رياال.
كما اشــتملت املشــاريع عىل كلية العلوم
للطالبات باملليداء بقيمة 169.979.715
رياال ،وكليــة العلــوم واآلداب للطالبات
بعنيزة بقيمة 122.000.000ريال ،وكلية
املجتمع بعنيــزة بقيمة ،119,400,000
وكلية االقتصاد طالبــات باملليداء بقيمة
 100.350.287رياال ،وكلية الحاسب اآليل
للطالبات باملليــداء بقيمة98.364.057
رياال ،وكليــة العلوم الصحيــة طالبات
الرس بقيمــة 89.000.000ريال ،وكلية
العلــوم واآلداب للطالبــات "البكريية"
بقيمة  96.000.000ريال ،واملنشــآت

الرياضية "باملليداء" ،وتتكون من مجموعة
من الصاالت الرياضية املغلقة لألنشــطة
الرياضية الداخلية ومالعب ومســاحات
الرياضات الخارجية عىل املالعب العشبية
واملرافق امللحقة بها ،وقاعات دراسية لكلية
العلــوم واآلداب طالبــات بعقلة الصقور
بقيمــة  20.000.000ريــال ،وقاعات
دراســية لكلية الطب وصيدلــة طالبات
بعنيزة بقيمة  18.140.008رياالت.

وكذلك قاعات دراسية لكلية العلوم واآلداب
طالبات بريدة بقيمة 16.924.184رياال،
وقاعات دراســية لكلية العلــوم واآلداب
طالبات برضية ،بقيمــة 17.416.359
رياال ،وقاعات دراسية لكلية العلوم واآلداب
طالبات بالبدائع بقيمــة 15.701.724
ريــاال ،وقاعات دراســية لكليــة العلوم
واآلداب طالبــات بالنبهانيــة بقيمــة
16.461.334ريــاال ،وقاعات دراســية

لكلية إدارة األعمال طالبات بالرس بقيمة
 13.940.564رياال ،وقاعات لكلية العلوم
طالبات بالبكرييــة بقيمة13.580.000
ريال.
كما تم استكمال املعامل البيطرية باملليداء،
ويتكون املرشوع من أعمال البنية التحتية
وتمديدات كوابل كهرباء وتمديدات شبكة
رصف صحي وشــبكة تغذية وشــبكات
غاز وأسفلت بقيمة  16.500.000ريال،
وورش كلية الهندســة بعنيزة وتشمل 4
مبان تشمل ورشا ومكاتب وفصوال دراسية
بقيمــة  13.000.000ريــال ،وتأهيل
العيادات الطبية لكلية طب األسنان بالرس
بقيمة 7.900.000ريال ،وقاعات دراسية
لكلية التأهيل الطبي طالبات بريدة ،ومعمل
مائي وكافترييا بقيمة  2.936.799رياال،
وإحالل وتجديد كابالت الكهرباء باملدينة
الجامعية بقيمــة  27.500.000ريال،
وكــراج الســيارات إلدارة النقل والحركة
باملليداء بقيمة 3.676.056رياال ،وقاعات
كلية العلوم واآلداب طالبات باملذنب بقيمة
 14.499.756ريــاال ،وقاعات دراســية
لكلية علوم وآداب طالبــات الرس بقيمة
 14.211.776رياال.
باإلضافة إىل تدشــن مرشوع مبنى السنة
التحضريية باملليداء بقيمة112.570.000
ريال ،وإنشاء قاعات دراسية ملحقة ببعض
كليات الجامعة بمحافظــة املذنب وعقلة
الصقــور والرس وعيون الجــواء بقيمة
 73.496.430رياال.

 66مبادرة أطلقتها إمارة منطقة القصيم في عهد الملك سلمان
اإلمارة داعمة للحراك
االجتماعي وتعزيز
المبادرات التي
يقدمها شباب وفتيات
المنطقة
حققت منطقــة القصيم يف
عهد خــادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز
حفظــه اللــه -العديــد مناإلنجــازات واحتلــت صدارة
اجتماعية وســياحية وإدارية
وتحفيزيــة واقتصادية ،وذلك
من خالل  66مبــادرة متفرقة
أطلقتها إمــارة املنطقة بقيادة
صاحــب الســمو امللكي األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقــة القصيــم ،وصاحب
الســمو امللكي األمــر فهد بن
تركي بن فيصــل بن تركي بن
عبدالعزيز نائــب أمري منطقة

القصيم -حفظهما الله -والتي
أوجدت حراكا ً متواصالً بروح
التكاتــف واألرسة الواحــدة
بسواعد شباب وفتيات املنطقة.
وانعكســت هــذه الروح
عــى مشــاركاتهم املتفرقــة
يف عــدد من املجــاالت وصلت
لـــ 66مبــادرة يف العديد من
املجــاالت التخصصية ،لتتحول
إمارة منطقــة القصيم داعما ً
للحــراك االجتماعــي وتعزيز
املبــادرات التــي يقدمهــا
شــباب وفتيــات املنطقة عرب
مبادراتهم التي اشــتملت عىل؛
 24مبــادرة اجتماعية ،و10
مبــادرات اقتصاديــة ،و17
مبادرة تطويريــة وتحفيزية،
و 5مبــادرات صحيــة ،و10
مبــادرات ســياحية وتراثية،
حيــث تأتــي تلك املبــادرات
لتعزيز روح التكاتف باملنطقة
عرب تعزيز التنميــة عرب أيدي
كافة أبناء الوطن من املواطنني
واملواطنات.

شباب القصيم في صورة جماعية مع أمير المنطقة
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جامعة طيبة تستهدف تنفيذ برنامج
متكامل لقيادة التحول الرقمي
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دورة تدريبية لتنمية مهارات
هيئة التدريس بجامعة نجران

اعتمدت عمادة التطوير
والجودة خطة التدريب لوحدة
تنمية املهارات للعام الجامعي
1440/1439هـ ،والتي تتضمن
تنفيذ  86دورة تدريبية ،حيث تم
تحديد الدورات بناء عىل دراسة
االحتياجات التدريبية للكوادر
األكاديمية واإلدارية ملنسوبي
الجامعة.
وأوضح عميد عمادة التطوير
والجودة الدكتور يارس املالكي،
أن الخطة هدفت إىل التحسني
املستمر ملهارات أعضاء هيئة
التدريس بما يمكنهم من تحقيق
جودة مخرجات التعليم والتعلم
والبحث العلمي وخدمة املجتمع،
وتنمية الخربة الذاتية لعضو هيئة
التدريس ،إضافة إىل أن الخطة
تشتمل عىل عدة دورات تدريبية

لتنمية مهارات القيادات األكاديمية
واإلدارية بما يحقق التوجهات
املستقبلية للجامعة.
كما أشار "املالكي" إىل
أن تنفيذ الخطة التدريبية التي
تحتوي عىل ( 86دورة تدريبية)
سيكون عىل مدار العام الجامعي
موزعة عىل شطري الرجال
والنساء بواقع ( )330ساعة
تدريبية تركز عىل تنمية مهارات
التدريس يف مجال التحسني
املستمر ،وقياس األداء واالعتماد
األكاديمي الربامجي ،ومهارات
التواصل واالتصال ،واستخدام
التكنولوجيا يف التعليم ،إىل
جانب دورات تنمية مهارات
منسوبي الجهاز اإلداري واملايل
يف إدارة املخاطر ،وإعداد الخطط
التشغيلية وقياس األداء.

جامعة «المؤسس» تحفز منسوبيها
وطلبتها للمشاركة في جائزة جدة لإلبداع

جامعة طيبة

أعلن مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز
الرساني ،عن إطالق شعار جامعة طيبة للعام
القادم تحت اسم «التحول التقني ،»2019
حرصا ً من الجامعة عىل التميز يف نرش املعرفة
وخدمة املجتمع ،واإلسهام يف بناء مجتمع يعزز
التنمية املستدامة واقتصادات املعرفة وتعزيز
القدرات واالرتقاء بنظم املعلومات وتقنياتها يف
سبيل تحقيق الجودة الشاملة.
ويأتي هذا الشعار بعد النجاح الذي
حققته الجامعة العام املايض تحت شعار
«اإلبداع واالستثمار» الذي قاد الجامعة نحو
مواصلة اإلبداع يف التعليم والجودة والتدريب،

وتشكيل مجلس لنظارة وقف جامعة طيبة
العلمي وتدشني رشكة وادي طيبة الذي يضم يف
عضويته نخبة من رجال األعمال والصناعيني
واملتخصصني وغريهم ،باإلضافة إىل العديد من
املرشوعات االستثمارية.
كما أوضح أن الجامعة تهدف إىل قيادة
التحول الرقمي داخلها عن طريق تنفيذ برنامج
متكامل ﻻ يعنى فقط بتوفري أفضل التقنيات
الحديثة ،بل يسعى إىل بناء مجتمع تقني يقوم
بخلق ثقافة رقمية جديدة تسهم يف ترسيع
عملية التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الحكومة
اإللكرتونية ،وتطوير وتوطني املعرفة لربنامج

التحول الوطني  ،2020ورؤية اململكة .2030
من جانبه ،ذكر عميد تقنية املعلومات
بالجامعة الدكتور أحمد حوالة ،أن هناك أكثر
من  45مرشوعا ً تقنيا ً تعمل عليها مختلف
اإلدارات والقطاعات واملراكز التابعة للجامعة،
من أبرزها نظام ذكاء األعمال ،واالتصاالت
اإلدارية ،ونظام العناية باملستفيدين والدعم
الفني ،ونظام أتمتة اإلجرائي ،وإدارة سري
العمل ،ونظام الرد اآليل التفاعيل وغريها التي
تصب يف مصلحة الطالب أوال ً واملنتسبني
للجامعة واملستفيدين من خدماتها بمختلف
تخصصاتها.

جامعة تبوك تقدم برامج لتطوير النشاط
اإلصالحي لنزالء السجون

التقى مدير جامعة تبوك الدكتور
عبدالله الذيابي مدير السجون باملنطقة
العقيد سلمان العتيبي ،وتم بحث سبل
التعاون بني جامعة تبوك ومديرية السجون
باملنطقة بما يخدم النزالء والنزيالت
والعاملني.
وأبدى "الذيابي" استعداد الجامعة
لتقديم خدماتها وبرامجها كافة لتطوير
النشاط اإلصالحي املوجَّ ه لنزالء ونزيالت
السجون ،كما تم االتفاق عىل تشكيل لجنة من
الجانبني لوضع الخطط والدراسات الالزمة
للربامج التعليمية والتدريبية كافة الخاصة
بتدريب وتأهيل النزالء والعاملني.
من جانبه ،أعرب العقيد العتيبي عن
عظيم امتنانه وشكره ملعايل مدير جامعة
تبوك عىل حفاوة وحسن االستقبال،
واستعداده للتعاون مع السجون ،وتذليل

الذيابي خالل لقاءه العتيبي

العقبات كافة التي قد تواجه الربامج التي
سيتم تنفيذها لخدمة النزالء يف سبيل عودتهم
إىل املجتمع أفرادًا صالحني فاعلني ،لديهم

مؤهالت تعود عليهم بالنفع والفائدة ،وكذلك
تقديم برامج تدريبية وتثقيفية للعاملني
للرفع من جودة العمل.

كثفــت جامعــة امللــك
عبدالعزيــز جهودها التوعوية
واإلعالميــة يف ســبيل تحفيز
طالبها وطالباتها ومنسوبيها
من أعضاء الهيئــة التعليمية
والفنيــة واإلداريــة وكافــة
قطاعاتها ،للمشاركة يف جائزة
جدة لإلبداع يف نسختها الثانية،
التي بدأت يف استقبال املبادرات
من غرة شهر صفر الجاري.
الدكتــور
وأوضــح
عبدالرحمن بــن عبيد اليوبي
مديــر الجامعــة ،أن الفرتة
املاضية عملــت فيها الجامعة
عىل نرش إعالنات تعريفية عن
الجائزة وإمكانية املشاركة فيها
يف مجاالتها املتعددة ،وذلك عرب
املياديــن والطرق داخل الحرم
الجامعي ،إضافــة إىل الكليات
ومرافــق األنشــطة الطالبية
واملباني الدراســية ،كما قامت
الجامعة بإرسال أكثر من 436
ألف رسالة نصية عرب الهواتف
املحمولة للطــاب والطالبات
وأعضاء هيئة التدريس وجميع
العاملــن بشــطري الطالب
والطالبات عىل مراحل متعددة،
شــملت التعريــف بالجائزة
ومجاالتهــا ومددهــا الزمنية
مرفقــة بالرابــط اإللكرتوني
للجائــزة .ولفت "اليوبي" إىل

أنه تم تشكيل لجنة أخريا تعنى
بالدعم واملســاندة ملنســوبي
وطلبة الجامعة بغية تشجيعهم
عىل املشاركة يف الجائزة ،وتذليل
كافة الصعوبات واملعوقات التي
تواجههم ،ورفع خطة تنفيذية
لتعزيز املشاركة يف الجائزة وفق
األنظمة والرشوط املعتمدة.
وأوضح مديــر الجامعة
أن إجــراءات الجامعة يف نرش
التوعية الالزمة للجائزة تهدف
إىل تحفيــز الجانــب اإلبداعي
من خالل املشــاركة يف مجاالت
الجائزة ،واإلســهام يف تقديم
مبادرات نوعية.
وأشــار إىل أن جامعــة
"املؤســس" قدمــت خالل
النسخة األوىل من الجائزة ما
يقارب  25يف املائة من إجمايل
املبــادرات التي اســتقبلتها
لجــان التحكيــم للجائزة،
وبالتــايل فالجامعة حريصة
عىل املحافظة عىل مســتواها
املتقــدم وتقديــم مبادرات
متنوعة بنســبة كبرية تخدم
األهداف الرئيســية للجائزة،
ويف الوقت ذاته تعكس مكانة
وقيمة الجامعة كمؤسســة
أكاديمية ملا لهــا من دور يف
خدمة املجتمع ورفد مؤسساته
باألبحاث والدراسات.
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الجامعات الصينية تمنع طالبها من التخرج !!
بقلم "يوجانا شارما"
صحيفة يونيفرسيتي وورلد نيوز
2018/10/25
يف محاولــة منها لتحســن التعليم
العايل يف جامعاتها أقرت بعض الجامعات
الصينية عدة معايري جديدة تهدف للحد
من شكوى أرباب العمل املتكررة من أن
مســتوى التعليم ينحدر يوما بعد يوم،
األمــر الذي حدا بها ألن تشــدد معايري
التخــرج .األمــر وضح جليــا يف عدد
املســجلني العام املــايض يف الجامعات
الذي قفز إىل  % 43مقارنة بـ  % 20منذ
عقد انرصم ،حيث شهد العام األكاديمي
 2014-2013زيادة كربى بنســبة 30
 %من أصل  % 40حســب اإلحصائيات
الرسمية.
ويخول النظام الجديــد املطبق يف
بعض الجامعات حق الجامعة يف رفض
منح شــهادة جامعية للطالب حال عدم
اســتفائهم متطلبات الدرجــة العلمية،
ولهــذا شــهد منتصف شــهر أكتوبر
املنرصم رفــض جامعــة "هوانزونغ"
للعلوم والتقنية منح الشهادة الجامعية

لنظام برامج األربع سنوات لـ  18طالبا،
نظرا ً لعــدم تحصيلهم الدرجات الكافية
للتخــرج ،ولهذا منحتهم فقط شــهادة
املعهد الفني لثالث سنوات ،حيث وصفت
الشهادة بأنها درجة علمية مشاركة.
وأصدرت الجامعة بيانا ً أكدت فيه أن
هذا اإلجراء جزء من سياستها التعليمية
التي رشعتها العام املايض لضمان جودة
مخرجات التعليم لديها .ونفت الجامعة
أن يكون هذا األجراء مجحفا ،ألن النظام

يســمح بمرونة من شــأنها يتم إصدار
درجة علمية معينة يف النموذج التعليمي
الحايل ،فالطالب الذين لم يتحصلوا عىل
درجــات كافية ســيكون لديهم فرصة
أخرى لالستمرار يف التعليم الجامعي بدال
من ترك الجامعة أصالً.
وحسب اإلحصائيات الجامعية فإن
عام  2018-2017ســجل فيه 30000
طالب يف العــام األول  ،تلقى منهم 210
بطاقــات صفراوات بســبب الدرجات

املتدنيــة ،وتلقى  34طالبا بطاقة حمراء
لعــدم حصولهم عىل أدنــى املتطلبات
العلمية.
جدل
وشــهد قرار الجامعة جدال ً واسعا ً
بني األوساط العلمية ويف وسائل التواصل
االجتماعــي ،الســيما أن الجامعة تعد
واحدة مــن أفضل  39جامعة يف الصني،
ومندرجــة يف مرشوع الصــن العظيم

 985الــذي تضخ بموجبــه الحكومة
لتلــك الجامعات أمواال وفــرة بغية أن
تكون جامعــات عاملية بحثية مرموقة يف
مجاالت بحثية محــددة .يف ترصيحات
لصحيفة "يوهان إيفيننغ نيوز" املحلية
أكد مديــر إدارة التعليم العايل يف وزارة
الرتبية والتعليم الصينيــة "يوو يان"
حق الجامعــات يف أن تؤجل أو أن تمنع
الطالب غري األكفاء من حمل شهادة غري
مؤهلــن لها .وأكــد "ال يمكن أن يكون
لدينا جامعات يقيض الطالب جل وقتهم
يف ألعاب الحاسوب ،أو يضيعون وقتهم
هباء منثورا ،أو غري ذلــك ،ولهذا يجب
عىل الجامعات زيادة الضغط األكاديمي
لزيادة الجودة يف التعليم الجامعي ،نظرا
ألنه العمود الفقري ملواهب البالد.
واألمر لم يقترص فحسب عىل جامعة
"هوانزونــغ" ،حيث حذت جامعة "يون
آن" حذوهــا وطردت ســتة طالب من
الجامعة وأجلت تخرج  220طالبا ،ألنهم
لم يتحصوا عىل الدرجات الكافية ،وذلك
من أصل  4119طالبــا يف عمر التخرج
حسب وكالة أنباء "شــنهوا" الرسمية
الصينية.

تدويل التعليم في ماليزيا
بقلــم :الربوفيســور "حرضة
جميل"
مدير معهد أبحاث التعليم العايل
الوطني يف ماليزيا
"مجلة التعليــم العايل يف جنوب
رشق آسيا"
تهدف ماليزيا إىل أن تكون حاضنة
لإلبداع والتعليــم العايل ووجهة مفضلة
للطالب الدوليني بحلــول  ،2025ولهذا
وضعت خطة التعليــم املاليزي -2015
 2025من أجل وضــع لبنات الثقة لدى
الطالب يف املرود العلمي الذي سيقطفون
ثماره ،ســواء من حيث جودة التعليم،
أو تلقي خربات ثقافيــة غنية بمحتواها
وتجاربها.
تحتضن ماليزيــا اآلن 135,502
طالب من  160دولة وأعدها اليونســكو
تاسع الدول عامليا من حيث تنقل الطالب
الدوليني حسب إحصائيات عام .2014
ويرجع الســبب الرئيــس يف زيادة عدد
الطــاب إىل انخفاض تكلفة املعيشــة
والرســوم املنخفضة ،حيث تبلغ الرسوم
الدراسية السنوية  2800دوالر أمريكي،
يف حني أن الدراســة يف اململكة املتحدة أو
الواليات املتحدة تبلغ  27ألف دوالر.
ويف دراستنا هذه قمنا بدراسة حالة
لجامعــة أهلية وأخــرى عامة من أجل
معرفة املزيد عن السياسات واملبادرات يف
مجال تدويل التعليم العايل.
ضمان الجودة
إن الربامج التــي تقدمها الجامعات
األهلية يف ماليزيــا تعتمدها الجامعات
الدولية الرشيكة لهــا ،بمعنى أنها تفي
برشوط ومتطلبات املحتــوى والجودة،

باإلضافــة إىل أن تلــك الجامعات لديها
برامج توأمة يستطيع الطالب من خاللها
قضاء عام كامل لدراســة مناهج محددة
يف الخارج من أصل ثالثة أو أربعة أعوام
أكاديمية .ولهذا تعد تكلفة الربنامج أقل
من نظريه إذا ما قــى الطالب األربعة
أعوام جلها يف الخارج.
أما بالنســبة للربامــج األكاديمية
وتبادل الطالب يف الجامعات العامة فهي
مختلفة بشــكل جوهري ،ألنه بدال من
وجود رشكاء أجانب تتحصل الجامعات
عىل اعتمــاد دويل لبعض برامجها؛ فعيل
ســبيل املثال كلية الرتبيــة يف الجامعة
العامة معتمدة من مجلس اعتماد مدريس
الرتبيــة يف الواليات املتحــدة األمريكية
(.)TEAC
ولهذا يستطيع الطالب بعد التخرج
من كليــة الرتبية العمــل يف أي دولة يف
العالم تعرتف بمجلــس اعتماد مدريس
الرتبيــة يف الواليات املتحــدة األمريكية،
ومن ثم يستطيع الطالب التنقل يف العمل
بعد التخرج أيضــا .وكذلك توجد بعض
الربامج الخاصة بكلية اللغات مثل تعيني
أساتذة من الخارج من أهل اللغة لديها.
األبحاث
لألسف تعترب األبحاث حربا عىل ورق
ســواء يف الجامعات األهليــة أو العامة؛
حيث ال تتعــدى كونها مذكــرة تفاهم
فحسب ،وتحاول الجامعات سواء األهلية
أو الحكومية دعم العالقات مع املؤسسات
األجنبية بطرق أخرى من خالل مؤتمرات
مشرتكة يف تايالند أو إندونيسيا.
ممارسات تدويل التعليم العايل
تهتم الجامعات الخاصة يف ماليزيا
بضبط الجودة ،مستغلة يف ذلك عالقاتها

الجيدة باملؤسســات الدولية املعنية التي
تعتمد الربامج التي تدرسها.
أما الجامعات العامة فتأتي باعتماد
من جهات دولية وبرامج تبادل الطالب،
والتي تعد ذات جدوى من حيث التكلفة
مقارنة بإرســال الطالب ملدة عام كامل،
حيث إنهــا أظهرت ممارســة طيبة يف
تحســن جــودة التعليم مــن منظور
التعرض لبيئة تعليمية دولية.
ولهذا رأت الجامعة األهلية استضافة
فروع للجامعــات الدوليــة لتعمل يف
أراضيها ،وحتى اآلن يوجــد يف ماليزيا
تســع جامعات تطبق سياسات ومعايري
ماليزيا التعليمية ،ومــن املخطط له أن
تستقطب تلك الفروع الدولية للجامعات
العاملية طالبا من داخل وخارج ماليزيا،
فضال عن توافر عنــر الخربة الدولية
للطالب املحليني أو الدوليني.

وتعمل الجامعات الدولية أيضا عىل
تغيري إسرتاتيجيتها الرتبوية التعليمية من
خالل تبني مناهج دولية ،مثل تقليل زمن
املحارضة ،وزيادة زمن حل املشــكالت،
ولهذا تتوىل لجنــة معايرة الربامج مهمة
االنســجام التام بني الربامــج الدولية
واملحلية حتى يتســنى للطالب التحويل
من الجامعة ألي جامعة دولية أخرى.
التوصيات:
من أجل زيادة املنافع من وراء تدويل
التعليــم لصالح الطــاب ،أطلق "بأول
كراوثــر" مصطلح تدويــل التعليم يف
الوطن يف عام   2001مع آخرين ،يوضح
أن املؤسسات التعليمية عليها زيادة نسبة
عدد الطالب الدوليني وعليها تنويع قائمة
الدول التي ترسل طالبها ألراضيها.
واألكثر أهمية يف هذه النقطة تكامل

الطالب الدوليني مع الطالب املحليني من
أجل أن يتعلم الطالب من تجربة الدراسة
يف بيئة ماليزيا الجامعية.
فالتعليم والتعلــم يمكن أن يحدث
عن طريق العديد من األنشطة مثل األدب
املقــارن الدويل ،واســتضافة متحدثني
من رشكات محليــة أو رشكات دولية أو
جامعات دولية رشيكة ،أو إجراء دراسة
حالة دولية ،أو التعاون عرب اإلنرتنت.
وتدويل التعليم يف الوطن ليس هدفا
يف ذاته؛ بل مجموعة من األنشطة واألدوات
لتطويــر التفاعل الــدويل والحضاري
بني الطــاب يف نفس الدولــة ،دون أن
يقترص عــى تدريس الربامــج الدولية
باللغة اإلنجليزية فحســب ،ألنه ببساطة
ال يشرتط وجود طالب دوليني ،وإن كان
وجودهم ميزة يف حد ذاته.
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متبرعا بالدم في حملة النادي
الطالبي بكلية الهندسة

شؤون وشجون
أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

على آثار القيادة
عشنا جميعا لحظات السعد بمقدم خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز ،وويل عهده األمني ســمو األمري محمد بن
ســلمان بن عبدالعزيز ملنطقة القصيم ،حيث ألقت الزيارة ظاللها
وآثارها العظيمة التي توازي مكانة القيادة الســعودية ومدى والء
شــعبها لها ،ليعرف العالم والقريب والبعيد هذه املحبة يف قلوب
الناس لهذه القيادة الكريمة املباركة.

يف إطار املبادرات اإلنسانية التطوعية ،أقام النادي
الطالبي بكلية الهندسة بعنيزة بالتعاون مع قسم املخترب
وبنك الدم بمستشفى امللك سعود ،حملة للتربع بالدم يف
مقر الكلية ،تحت شعار "قطرة دمك حياة لهم" ،والتي
استهدفت كافة منسوبي الكلية من طالب وأعضاء هيئة
تدريس وإداريني ،وقد القت الحملة تفاعال واسعا من
الجميع لتدعيم بنك الدم بما يحتاجه من وحدات ،حيث
حقق بنك الدم رقما ً مميزا ً فقد قام بجمع  30وحدة دم يف
غضون ساعات قليلة.

جانب من حملة التبرع بالدم

وكان عميد الكلية الدكتور محمد بن فهد الشارخ قد
افتتح الحملة بكلمة شكر ملستشفى امللك سعود وأعضاء
الفريق الطبي عىل جهودهم املميزة ،والتي تسهم بشكل
فعال يف إنقاذ حياة كثري من املرىض ،وأشاد سعادته بالدور
الكبري للنادي الطالبي يف تفعيل هذه املبادرات ،وشكرهم
عىل جهودهم املميزة يف سبيل إنجاحها ،كما شدد سعادته
عىل أهمية هذا التعاون اإلنساني القائم بني املستشفى
والكلية يف تحقيق األهداف النبيلة ،واملتمثلة يف خدمة
املجتمع وتحقيق املسؤولية االجتماعية.

وحيث تحل الزيارة ملنطقة القصيم فــكل يشء كان ينبض والء..
ويتحدث عن الحب ..ويتغنى بوشائج الرتابط بني القيادة والشعب،
فالجميع يسجل مواقف متعددة بباعث ذاتي ..فتجد الرجال والنساء
واألطفال يتســللون بني األزقة يحجــزون مواقعهم قبل حضور
القيادة الكريمة بساعات عىل أرصفة الشوارع ليظفروا بنظرة والء
تروي حب الرعية للقيادة ..ثم تجد الحروف من محربة واحدة تنبع
حبا ووفاء ،يشء عىل مواقــع التواصل ،وآخر عىل الطرقات ،وثالث
عىل املنشورات الخاصة والرسمية ..وأما حفل األهايل فكان تتويجا
للرســالة الكربى ،حيث الجميع باآلالف عىل قلب رجل واحد ..هو
الجالس بينهم يرعاهم يحبهم ويحبونه ..إنها نعمة األمن ..ورسالة
االستقرار للعالم أجمع ..جعلنا الله لها من الشاكرين.
وحيث خلف االحتفاالت واالستقباالت أيادٍ بيض تابعت الليل بالنهار
لتستقبل القصيم والة أمرها بهذا الجمال الكمال ،فلكل يد شاركت
وباركت هذا العطاء جزيل الشكر وبالغ االمتنان.
همسة
الوالء ..تمت صناعته فينا ..ونحن املسؤولون عن صيانته!

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

طالبات كلية التربية تنفذن مبادرة «اغرس اليوم
شجرة تنم في ظلها غدا»
دالل الرشيدي
أطلقت طالبات قسم رياض األطفال بكلية الرتبية مبادرة بعنوان
«اغرس اليوم شجرة تنم يف ظلها غدا» ،تحت إرشاف األستاذة بثينة
الشايع يوم الخميس املوافق 1440/2/16هـ ،بالتزامن مع مبادرة
أرض القصيم خرضاء بمرحلتها الثالثة ،والتي أطلقها األمري الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمري منقطة القصيم.
وتم خالل مبادرة الطالبات توزيع  100شتلة يف حديقة امللك
ّ
والحث عىل الزراعة
خالد الحضاري بربيدة ،بهدف التشجيع عىل العمل
والغرس ،وذلك عرب توزيع الشتالت وبرشورات للتعريف بطريقة
العناية بها ،والتعريف بالحملة والهدف منها ،حيث تم تقسيم مجموعة
الطالبات إىل قسمني ،بحيث يغطي القسم األول منطقة شمال بريدة
وجوارها ،فيما يغطي القسم اآلخر رشق بريدة وجوارها ،حتى تستطيع
املبادرة الوصول إىل أماكن أكثر ،والتوزيع عىل أكرب نطاق ،يف البيوت
وللمواطنني يف املتنزهات.

جانب من المبادرة
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مشكالت
األطفال
السلوكية
د .أمل السيد عبدالعزيز
أستاذ مساعد علم نفس
الطفل
كلية العلوم واآلداب

زيارة خير وعطاء..
وأيضا نماء

محمد رشيد الجلعود
طالب كلية الصيدلة

زيارة ملكية مباركة حظيت
بها منطقة القصيــم من خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز آل ســعود ،وسمو
ويل عهده األمني األمري محمد بن
سلمان.
وأكدت هذه الزيارة الكريمة

متى يعترب الوالدان واملربون سلوك
الطفل مشكلة تحتاج إىل عالج؟
قد يلجأ الوالدان لطلب استشارة
نفسية عاجلة لســلوك طفلهما،
ويعتقدان أن سلوك طفلهما غري
طبيعــي ،إما لجهلهمــا بطبيعة
نمو الطفل أو لشدة الحرص عىل
سالمة الطفل وخوفا عليه.
وقد يكون سلوكه عاديا وطبيعيا
تبعا للمرحلة التــي يمر بها ،لذا
من املهم جدا أن نعرف متى يكون
سلوك الطفل طبيعيا أو مرضيا.
مظاهر السلوك املشكل:
 -1تكرار املشــكلة  :ال بد من أن
يتكرر هذا الســلوك الذي نعتقد
أنه غري طبيعي أكثر من مرة ،ألنه
قد يكون ســلوكا عارضا يختفي
تلقائيا ،إما بجهــد من الطفل أو
من والديه.
 -2إعاقــة هذا الســلوك للنمو
عمق العالقــة األزلية بني القيادة
والشعب منذ عهد امللك عبدالعزيز،
طيب الله ثــراه ،فكانت منطقة
القصيم وما زالت تحظى باهتمام
القيادة الرشيدة ،حيث قام خادم
الحرمني الرشيفني خالل زيارته
الكريمة بتدشني مشاريع تنموية
بقيمة  16مليــار ريال تنتعش
بها التنميــة يف منطقة القصيم،
وتعكس االهتمام الدائم للتطوير
والتنمية.
كما تم تدشــن املشــاريع
التي بحول الله ســتكون عونا ً
للعمل واالســتمرار عىل نهضة
هذا الوطن املعطــاء ،حيث كان
تكريم خادم الحرمني الرشيفني
ملن تميز من املواطنني يف منطقة
القصيم هو الدافــع واملحفز لنا
كشباب سعودي يف كافة املجاالت،
لكي نحذو حذوهم ونصعد بهذا
الوطــن العظيم إىل مصاف دول
العالم.

الجســمي والنفيس واالجتماعي
للطفل ،ويؤدى إىل اختالف سلوكه
ومشاعره عمن هم يف سنه.
 -3أن تعمل املشــكلة عىل الحد
من كفاءة الطفــل يف التحصيل
الدرايس.
 -4عندما تســبب هذه املشــكلة
إعاقة االستمتاع بالحياة مع نفسه
ومع اآلخرين وتؤدي لشــعوره
بالكآبة.
وهنــا ينبغي عالج مشــكالت
األطفال هذه ،نظرا ألهمية الطفولة
كحجر األســاس لبناء شخصية
اإلنســان ،وأن لهــا دورا كبريا
يف توافقــه يف مرحلتــي املراهقة
والرشد ،فقد أدرك علماء الصحة
النفســية أهمية دراسة مشكالت
الطفل وعالجها يف سن مبكرة قبل
أن تستفحل وتؤدي إىل انحرافات
نفسية.

أوهام في
التنمية
البشرية

عبدالرحمن الشنقيطي
طالب كلية االقتصاد
واإلدارة

يأتي هذا املقال اســتكماال ً ملا
ذكرنا يف املقال الســابق من عيوب
يف مناهج التنمية البرشية  ,يُالحظ
أيضا يف هذه املناهج ربط النجاح
باملسالك املادية كالثراء واالخرتاعات
وريادة االعمال  ,و واقع الحال ان
املادة ليست أولوية قصوى لدى كل
الناس  ,فمن الوارد أن تجد خبّازا ً
ســعيدا ُ قانعا ً بما عنــده وهو لم
يسمع بتطوير الذات هذا يف حياته ,
وحينها سيكون من الغباء أن نأتي
ونث ّرب عليه ونرصخ يف وجهه  :أنت
فاشل ! أيقظ العمالق بداخلك ّ
وغي
واقعك .
إن االنســان هو مــن يحدد
احتياجاته واهدافه وعليه هو الذي
يقــرر ان كان ناجحــا ً ام ال  ,قد
يكتفي بعضهم بالوظيفة البسيطة
ويرى ان نجاحه يتمثل يف الحفاظ
عليها و ان يعيش بال ديون وكفى
الله املؤمنني القتــال ! وليس من
مصلحة املجتمــع ان يكون الكل

ناجحا ً فيه بالشــكل الذي تدعو
اليه التنمية البرشية  ,فقد اقتضت
حكمة الله ان تكون العقول املدبرة
نادرة ومعدودة والسواد االعظم من
البــر أدوات تنفيذية  ,واذا رصنا
كلنا روّادا ً مبدعني فمن ذا سيتوىل
تلك االعمال البسيطة واملهمة جدا ً
كالحــدادة والنجــارة والتنظيف
والتجنيد وغريها ؟ وهي مجاالت ال
يلقي لها دعاة التنمية البرشية باال ً
فهم مشغولون باالحتفاء والتصفيق
لألثرياء واصحاب النفوذ .
لقد انشغلوا بالناجح وس ّلطوا
االضواء عليه وأعرضوا عن الفاشل
القابع يف السجن او القاعد يف بيته
واحتقروه  ,وهم بذلك يفوّتون علينا
وجهة نظر مهمة قد تلفت انظارنا
اىل عيوب اجتماعيــة لم ننتبه لها
ولربما تكون هي السبب يف تعاسة
الكثري من الناس وفشلهم .
أعزائي دعاة التنمية البرشية ..
أعيدوا النظر يف مناهجكم .

فاألمر أصبح يسيرا
روابي صالح التويجري
ماجستير التربية في تقنيات التعليم

قال رســول الله صــى الله عليه
ً
طريقــا يلتمس
وســلم« :من ســلك
ً
فيه علمً ا ســهّ ل الله لــه به طريقا إىل
الجنة» ،أعظم به أجرا ،أرفع به قدرا،
وكمــا نعلم منذ القــدم ،الحكمة التي
سمعناها تكرارا ومرارا ،حتى رسخت
يف أذهاننا :العلم نور والجهل ظالم.
وكم كانت أنفسنا تواقة قد شغفها
حب التعلم ونيــل الدرجات العىل من
العلــم ،ولكن منــذ ذاك الوقت وحتى
ســنوات قليلة كان طريق العلم وعرا

ميلء بالصعوبــات محفوفا بالعوائق،
وها هــو الزمن يتســارع ويميض بنا
قدما نحو أســهل الطــرق وأيرسها
يف جميــع مناحــي الحيــاة وخص
منهــا التعليم ،وكأنــه يحاكي املقولة
املشهورة( :يا خرب اليوم بفلوس بكرة
يبقى بالش).
فمثال كان من يريــد تعلم لغة ما
يلزمه البعثة وعليهــا فيلزمه تكاليف
باهظة ،فوق رســوم الدراسة كالنقل
والســكن وغريها ،أما اليــوم فأصبح
األمر أســهل بكثري ،فبمجــرد تنزيل

تطبيق يمكنك تعلم لغة وأكثر.
وكذلك مــن كان يعانــي من قلة
توفر املواصالت فاآلن يســتطيع تعلم
أي علم نظريــا أو تطبيقيا مع وجود
جهاز حاســوب وإنرتنت" ،اإلنرتنت
البوابة التــي جعلت العالــم كقرية
صغرية".
وعن يوم ويوم تتطور األســاليب
والطرق وتزداد املنصــات األكاديمية
اإللكرتونيــة ،فبادر مع الركب وانطلق
فاألمر أصبح يسريا.
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كاريكاتير

تعلم كيف
تتعلم

دالل محمد السلمان
كلية العلوم واآلداب

هل لديــك رؤية للطريقة التي تتعلم
بها؟ من األمور املدهشــة هو قدرتنا
عىل التفكري يف كيفية تفكرينا.
هل تتعلم عن طريق الفعل أم النقاش
أم القراءة والتفكري أم التأمل أم السفر
أم االســتماع أم املشاهدة أم بطريقة
أخرى؟

الملكية
الزيارة
َّ
لمنطقة القصيم
مثمرة

عبد الرحمن بن محمد
الـمهوس
إدارة العقود والمشتريات

استبرشت القصيم منذ اللحظات
األوىل ألخبار الزيــارة امللكيَّة ودبَّت
الحيــاة يف عموم املنطقــة يف حِ راك
رســمي وآخر مجتمعي ،حيث ال ُكل
يف فرحــة متاحه ترقبــا ً للضيف
الكبري صاحب القلب الحنون واألفق
البعيد ،وح َُّق لها فخــرا ً قدوم امللك
ســلمان الذي وطئت قدماه الثَّرى
تواضعا ً ومهابة وبالثريَّا عايل ا ُملقام
يف ســمو املجد والعلياء يغمر الوطن
بالعطاء ،وشــكرا ً لجمهور القصيم
هذا الوفــاء املتوقع ،حيث فيها نتاج

كثري مــن العظمــاء واملفكرين من
اعتمدوا عــى رغباتهــم الداخلية
وشــغفهم الخــاص بالتعلم حول
تخصصات ومواضيع معينة ليست
مقيدة بمناهج جامعات أو دراسات
أكاديمية ،كثريا ً ما أثبت التعلم الذاتي
فاعليتــه وقدرته عىل تحقيق أهداف
أصحابــه بالحياة ،فهــي بالنهاية
مهارة شخصية عن طريق املمارسة
والتحليل الناتج والتخيل.
إذا كنت تتعلم فقط ما يوجد بالكتب
الدراسية واملناهج التعليمية ،فغالبا ً
ستصطدم بسوق العمل واحتياجاته،
فكثري من املهارات والقدرات األخرى
يجب أن تتعلمها بنفســك ،بل تكون

لديــك الرغبة والدافع مــن الداخل
لتجلس عليهــا بالســاعات حتى
تحرتفها.
عندمــا تبــدأ يف مالحظــة تعلمك
واالســتماع ملن حولك ،ســوف تبدأ
يف إدراك طبيعــة تعلمــك ،ويعترب
االحتفاظ بمفكرة خاصة باملالحظات
أمرا ً جيدا ً لتدوين املالحظات حول ما
ترصده ،وربما تصوغ االختصارات
الخاصة بك حول مــا يمكن وما ال
يمكن تطبيقه.
كشــخص تحب أن تع ّلم ذاتك يجب
أن تلتزم بما حددته لنفسك من خطة
ومصادر ،وال تبحث عن أفضل موقع
أو أفضل كتاب ،يمكنك أن تتعلم من

مصدر واحد واالستعانة بمصدر آخر
إضايف.
التوقف عن عملية املراجعة والتطبيق
كذلك من األمور التي قد ترض بخطتك
التعليمية ،وربما تثبط من هِ متك ،إال
أنها ربما تحدث لظروف خارجة عن
إرادتك ،فال تستسلم وحاول االلتزام
بهدفك قدر اإلمــكان ،وقبل أن تبدأ
حدد أهدافك من التعلم ،وقســمها
ألهداف أصغر قابلة لإلنجاز ،ثم تعلم
كل مهارة وحدها وال تنتقل للمهارة
التالية إال بعد أن تحرتف األوىل.
وقبل كل يشءإيمانك ُ
بقدرات نفسك
يُفجر جميع طاقاتــك ،ويُحقق لك
أهدافك ،فاستكشف نفسك وتأملها.

فعيل لعالقة الــروح املتمثلة بخادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيز آل ســعود -حفظه الله-
والجَ َســد بالشــعب النبيل املدرج
الفاخر ،وإ َّن مشــاركة امللك سلمان
للعرضة الســعودية كانت الصورة
األبــرز يف الحفل البَهيــج ،وجاءت
بصمة اإلعجاب الذي أشــعل املحبَّة
ً
مدعومة بالدعوات الصادقة
بالقلوب
بأن يحفظ الله امللك للعلم والوطن،
ورس بنا جميعا ً للمجد والعلياء.
حيــث جــاء حفــل القصيم
ناجحا ً بــكل املقاييــس وفقا ً لكل
أسارير الفرح والتفاعل الجميل من
لــدن الضيف الكبري مــوالي خادم
الحرمني الرشيفني وســمو سيدي
ويل العهــد وردود األفعال اإليجابية
من املشاهدين واملشــاهدات خلف
َّ
سيل من الدعوات لوالة
الشاشات مع ٍ
َّ
أمرنا وفخرنا ،وال شــك يف ذلك وال
ريب ،وكان االستقبال املهيب صورة
حــارضة للعُمق الجميــل يف عالقة
ال ُحب والــوالء ،وإ َّن البيعة الرشعيَّة
ماضية إىل ال ح َّد لهــا ومتصلة بني
القلوب ،إذْ ال مجال للمشككني بيننا،
حيث الروح والجسد يف حالة اتصال
دائم ما دامت السماوات واألرض ،أل َّن
ال ُكل عىل قلب رجــل واحد هو امللك
سلمان.
َّ
وحققت الساعات التي سعدت
ً
قاطبة توثيق املرشوعات
بها القصيم

املتنوعة يف القطاعات عامة بالتدشني
األروع واالفتتاح األجمــل من والد
الجميــع وقائد املســرة الجميلة،
والتــي جــاءت بلســما ً عىل صدر
الوطن وواحتها الخــراء قصيم
الخري والعطاء لـ" "402مرشوع يف
منطقة القصيم  ،كان نصيب جامعة
القصيم منهــا ""33مرشوعا ً بقيمة
إجماليَّة تجــاوزت الـ" "3مليارات
بوضع حجر األساس لـ" "5مشاريع
مســتقبليَّة للجامعــة الفتية ،وإن
االهتمام غري املســتغرب من حكومة
خــادم الحرمني الرشيفــن امللك
سلمان بالتعليم يسمو برصوح العلم
ويرفعها للق َّّمة ،ويســعد منسوبو
جامعــة القصيم عمومــا ً والطالب
والطالبات عىل وجه الخصوص بأن
يُخصص أكثر من ثالثــة مليارات
ريال للمنشــأة الرائــدة يف التعليم
باملنطقة والهــدف خدمة أكثر من
 150ألف طالــب وطالبة يف الفرتة
القادمــة ،والعدد مؤهــل للزيادة،
وكذلك املشاريع يف نمو متوقع يف ظل
التوجيهات وفقا ً للقراءات االقتصادية
التي يقودها سمو سيدي ويل العهد
األمني األمري محمد بن سلمان ،والذي
يســعى من خالل دعم التعليم إىل
تحقيــق كل األمانــي والطموحات
والتي تُمثِّل نسبة عالية من الـ""16
مليــار ريال كانــت نصيب منطقة
القصيم يف خطــة التنمية ،وبالفعل

جاءت الزيارة ا َمللكيَّة ملنطقة القصيم
معان
حافلة بكل ما تعنيه الكلمة من ٍ
سامية ُ
وخطط تنموية فائقة ،وهذه
هــي الحقيقة والرؤية الســعودية
الشــامخة التي عانقت السماء ثقة
بملهمها ،فجادت الحروف يف رصفها
تحقيقــا ً وتصديقا ً أ َّن ثمــار البناء
أينعت مُبكراً ،وال تــزال بحمد الله
زاخرة وطيبة أثمارها ،وذلك يتحقق
بتضافر الجهود من الجميع.
وهنا أبث الشــعور الذي ملسته
من ال ُكل حيث يرتجم املشــاعر بأ َّن
الشــكر لخادم الحرمني الرشيفني
وســمو ويل العهد ال يوفيهما َّ
حقهما
إال َّ خالص الدعاء لهما بالتوفيق ،وأنْ
يُبارك لهما عىل الرب والتَّقوى ،ويبقى
امللك سلمان بالقلوب فخر الزمان.
ختامــاً :كل الشــكر والتقدير
وتــاج الرضا واالمتنــان عىل رأس
مهنــدس اإلبــداع ومُخطط الحدث
الجميل الســتقبال مــوالي خادم
الحرمني الرشيفني وســمو سيدي
ويل العهد ملنطقة القصيم ،وصاحب
الســمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن ســعود أمري منطقة
القصيم الذي سهر عىل كل تفاصيل
االحتفال واالحتفــاء بضيف منطقة
القصيم ،حيث كان الحفل كما يُقال
"أســطوريَّا ً "بكافة التفاصيل وما
كان خلــف الكواليــس يُمثِّل خلية
النحل التي زاحمت يف األهميَّة النَّخل.
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تحت شعار «وعيك وفحصك أمان»

كلية الطب والعلوم الطبية تُ قيم حملة للتوعية بسرطان الثدي

وجدان الحربي
نظمت كلية الطب
والعلوم الطبية بعنيزة حملة
للتوعية عن رسطان الثدي
تحت شعار تحت شعار
"وعيك وفحصك أمان"،
وذلك يوم الخميس املايض
بالتزامن مع الحملة العاملية
ملكافحة املرض ،والتي تتم
يف شهر أكتوبر من كل عام،
بهدف التعريف برسطان
الثدي وأنواعه وطريقة
الفحص الذاتي ورضورة
إجراء الفحص املبكر تجنبا ً
لإلصابة ،والتي استمرت
ملدة يومني ،وتخللها توزيع
بروشورات توعوية عىل
الزوار ،بالتعاون مع جمعية
بلسم لتأهيل ومساندة أرس
مرىض الرسطان ،وبرعاية
عدة مؤسسات وجهات

مدنية.
وأكدت وكيلة الكلية
الدكتورة أشواق بنت أحمد
العيد أن الهدف من حمالت
التوعية التي تنظم يف شهر
أكتوبر من كل عام هو
إيصال رسائل للمجتمع
بأن الكشف املبكر هو رس
الشفاء والنجاة من مرض
رسطان الثدي ،حيث يتم
إلقاء الضوء عىل سبل
الكشف املبكر وتشخيصه
وفحوصاته ،والتدابري
الالزمة يف مرحلة ما بعد
الشفاء منه ،وذلك للحث
عىل الكشف املبكر من خالل
إيضاح الجانب الصحي
املهم واملؤثر يف العالج عن
طريق التعريف باألعراض،
وطرق الفحص بهدف نرش
املعرفة والتوعية حول صحة
الثدي.

500

أثناء الحملة

مستفيدة من حملتين لكلية الطب
للتوعية بأمراض النساء وسرطان الثدي

أقامت وحدة املجتمع بكلية الطب
ممثلة يف قسم النساء والوالدة يف كلية
العلوم واآلداب بربيدة حملة بعنوان
"صحتي حياتي" ،بهدف نرش الوعي
بني النساء حول أمراض النساء
والوالدة ،وقد شارك يف الحملة نخبة
من طالبات الكلية وبحضور 276

زائرة و 33استشارة طبية ،وشملت
الحملة التوعية الصحية بأمراض النساء
الوالدة.
من جهته ،أقام نادي الطالبات
وبمشاركة نادي الطالب بكلية الطب
يف الواحة مول بمحافظة الرس يوم

الجمعة والسبت املوافقني  ١١-١٠صفر
١٤٤٠هـ حملة بعنوان "ألنك غالية"
للتوعية برسطان الثدي ،وشارك يف
الحملة نخبة من طالبات وطالب الكلية
بالتعاون مع وزارة الصحة الستقبال
االستشارات الطبية ،واستفاد من
الحملة أكثر من  200زائرة.
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تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة «الجلوبال -جاب»
يحافظ على صحة اإلنسان والبيئة
قسم إنتاج النبات ووقايته  -كلية
الزراعة والطب البيطري

تعترب اململكة العربية السعودية من الدول الرائدة
يف املنطقة العربية والرشق األوسط يف معظم
املجاالت ،سواء الصناعية أو الزراعية ،لذا اتجهت
اململكة بخطى رسيعة نحو اتباع املمارسات
الزراعية الجيدة من أجل توفري غذاء صحي وآمن
ملواطنيها واملقيمني فيها.

الممارسات الزراعية:

واملمارسات الزراعية الجيدة (جلوبال جاب)
هي عمليات متعاقبة تعالج العمليات الحقلية
من الناحية البيئية ،واالقتصادية ،واالستدامة
االجتماعية ،سالمة وجودة املنتجات الزراعية
(منظمة األغذية والزراعة عام 2003م) ،ولذا
أصبح تنفيذ هذه املمارسات يف بعض الحاالت
جزءا من املنهج املتبع يف السلسلة الغذائية
لضمان سالمة األغذية وجودتها ،ويبدأ هذا املنهج
عىل مستوى املزرعة بتطبيق تلك املمارسات.

الجلوبال:

ّ
ليتحققوا من سالمة
هو عبارة عن معايري فردية
املنتجات الزراعية ،وقد بدأت فكرة الجلوبال جاب
عن طريق بعض رشكات التسويق األوروبية
يف عام 1997م ،وتطورت كمبادرة من قبل
مجموعة من رشكات التسويق األوروبية الكربى
وسميت باسم "يوروجاب" (لكونها كانت
عىل مستوى االتحاد األوروبي فقط) ،ويف عام
2007م أصبح اسمها ”جلوبال جاب” لتشمل
املستوى العاملي كله ،ولهذا فإن الجلوبال -جاب
ّ
خاصة من هيئات خاصة
عبارة عن مبادرات
ّ
ّ
ليتحقق من صحة
خاص
مع وجود طرف ثالث
التطبيق .وقد تطور إجمايل أعداد املنتجني املسجلني
يف الجلوبال – جاب خالل الفرتة من 2004م -
2011م من  18منتجا يف عام 2004م إىل 112.6
منتج يف 2011م .يطبق نظام الجلوبال -جاب يف

نظام «الجلوبال-
جاب» يطبق في
ثالثة مشاريع في
المملكة العربية السعودية

معظم دول العالم ويطبق اآلن يف ثالثة مشاريع
يف اململكة العربية السعودية ،هي :مرشوع مزرعة
الخالدية ،وهي أول مزرعة يف اململكة تحصل عىل
شهادة الجلوبال -جاب 2008م ،مرشوع امللوحي
للبيوت املحمية حصل عىل شهادة الجلوبال -جاب
2011م ،ومرشوع صالح الراجحي الخريية للنخيل
ثالث مرشوع زراعي يف السعودية يطبق املمارسات
الزراعية الجيدة ،وتعترب أكرب مزرعة نخيل يف العالم .
ويشرتط يف نظام «الجلوبال  -جاب» استخدام
عالمات تجارية واحدة مميزة ،وهي عمليات
متتابعة تطبق عىل مستوى اإلنتاج والتصنيع
والتسويق بشكل سليم ودقيق لتصل للمستهلك
بشكل صحي آمن ،ويستفيد من هذا النظام
كل من املزارعني ،املستهلكني ،وتجار التجزئة،
وشهاداته تمنح لكل من األفراد ومجموعات
األشخاص بواقع  % 70، % 30عىل التوايل،
ويوجد هذا النظام يف أكثر من  120دولة ،كما
توجد أكثر من  112600مزرعة مسجلة ،أكثر
من  1500مفتش معتمد ،أكثر  300من األعضاء
الداعمني ،أكثر من  142مكتبا ملنح الشهادات.

«الرضيمان» أول
سعودي يحصل على
«الجلوبال -جاب» وله
حق إصدار شهاداته في
منطقة الخليج

وزارة البيئة تعمل
على مسودة لنظام
الممارسات الزراعية
الجيدة لتطبيقها في
السعودية

ويعترب األستاذ الدكتور خالد نارص الرضيمان هو
أول سعودي يحصل عىل شهادة أنظمة «الجلوبال
 جاب» والزراعة العضوية األوربية واألمريكيةواليابانية 2008م ،وله حق إصدار شهاداته
والعضوية يف منطقة الخليج العربي ،ومن
أهم أهداف الزراعة باستخدام النظام ،تحسني
البيئة واملحصول الناتج ،وتقليل التلوث البيئي
الناتج عن اإلرساف يف املبيدات الكيمائية ،وتقليل
املخاطر الصحية ،خاصة ملستخدمي املبيدات،
والحفاظ عىل البيئة ،فهي أقل اعتمادا عىل
املدخالت الخارجية ،وعدم فقد العنارص الغذائية
من الرتبة وتحسني خصوبة الرتبة ،وتوفري الطاقة
وزيادة التنوع الحيوي ،يوجد حوايل  234معيارا
للجلوبال – جاب منها  117لسالمة الغذاء،
 50للحفاظ عىل البيئة 21 ،للرعاية االجتماعية
للعاملني 46 ،للتعقب.
وقد صدرت عدة ترشيعات بالقواعد املنظمة
للجلوبال جاب (آخرها يف عام 2011م املوجود
حالياً ،وهو اإلصدار الرابع) ،املعيار املطبق
حاليا يشمل" :نقاط السيطرة ومعايري االلتزام
والتنظيمات العامة ،االلتزام بالقواعد املنظمة له
يتطلب توثيق كل العمليات التي تتم يف املزرعة أو
الرشكة ،وتشمل عمليات التتبع العكيس لخطوات
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عدم تطبيق املمارسات الزراعية يف
الزراعة يؤدي إىل تلويث املنتجات
الزراعية باملبيدات الكيميائية.

02

عدم تطبيق املمارسات الزراعية
الجيدة يف الزراعة يسهم يف تلويث
املنتجات الزراعية باملبيدات
الكيميائية.

03

عدم تطبيق املمارسات الزراعية
الجيدة يف الزراعة يسهم يف تلويث
املياه باملواد الكيميائية الزراعية.

04

عدم تطبيق املمارسات الزراعية يؤثر
عىل صحة اإلنسان.

اإلنتاج ،والتوثيق واملراجعة الداخلية ،واألصناف
واألصول ،وتاريخ وإدارة املوقع ،وإدارة الرتبة،
واستخدام األسمدة ،الري ،وقاية املحصول،
الحصاد ،معامالت ما بعد الحصاد ،إدارة الفاقد،
صحة وأمان العمال ،القضايا البيئية ،نموذج
الشكاوى ،والفحص الداخيل".
ويقوم نظام «جلوبال  -جاب» عىل ثالثة
متطلبات رئيسية هي متطلبات إلزامية يجب
االلتزام بها بنسبة  100%مثل (عدم استخدام
مياه الرصف الصحي البرشي ،وعدم تخزين
الخرض والفاكهة مع األسمدة أو مع مواد وقاية
املحصول ،ومتطلبات أساسية يجب االلتزام بها
بنسبة  % 95مثل (حفظ كل سجالت استخدام
األسمدة ومواد الوقاية ،تسجيل كل كميات
ومواعيد إضافة مواد الوقاية واألسمدة) ،توصيات
يجب االلتزام بها بنسبة  50%مثل (إجراء
التحاليل الالزمة ملعرفة مكونات السماد العضوي
من النيرتوجني ،الفوسفور ،البوتاسيوم) .
وتعمل وزارة البيئة واملياه والزراعة يف السعودية
اآلن عىل مسودة لنظام املمارسات الزراعية
الجيدة لتطبيقها يف الزراعة السعودية ،وعدم
تطبيق املمارسات الجيدة سوف يسهم يف تلويث
املنتجات الزراعية ومياه الرشب وصحة البيئة.
خالد بن نارص الرضيمان
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كـلـية الــطـــب
College of Medicine

كلية الطب  ..أول كلية قدمت نظام التعليم اإللكتروني على مستوى
المملكة منذ العام 2008
رؤية الكلية

رسالة الكلية
تعزيز صحة املجتمع من خالل إعداد كفاءات طبية قادرة عىل االستجابة للتغريات يف احتياجات
املجتمع الصحية ،مســتعدة للتفوق يف مجاالت الطب مســتخدمة تعليما ً طبيا ً متميزا ً محوره
الطالب ،وموجه نحو املجتمع ،ومن خالل إجراء البحوث التطبيقية ،وتوفري الخدمات الصحية
املبنية عىل الرباهني ،وتفعيل الرشاكة مع املؤسسات الوطنية والدولية.

أهداف الكلية:
* تخريــج أطباء أكفاء ذوي معارف طبية حديثة وســلوكيات
رفيعة ومهــارات مهنية عاليــة ،قادرين عىل تلبيــة متطلبات
وتطلعات املجتمع السعودي.
* مواكبة التطور املتنامي يف املرافق والخدمات الصحية بمنطقة
القصيم بإعداد الكوادر البرشية املتخصصة يف تشــغيل وإدارة
واستمرارية هذه املرافق.
* املساهمة يف األبحاث الطبية األساسية والتطبيقية فيما يرتبط
بأولويات الخدمة والرعاية الصحية باملنطقة.
* مســاعدة الخريجني عىل التواصل مع الكلية من خالل برنامج

كلية رائــدة محلياً ،ومعرتف
بها عامليــا ً يف التعليم الطبي
املتطور ،وداعمة لتعزيز صحة
املجتمع.

عن الكلية
عميد الكلية
د .أحمد صالح العمرو
أستاذ مساعد للتعليم الطبي

التعليم الطبي املستمر والتأهيل للدراسات العليا املتخصصة.
* نرش الوعي الصحي بني فئات املجتمع وإبراز دور الجامعة يف
ذلك ،مع تقديم املشــورة والخدمات الطبية الرائدة للمجتمع من
خالل أعضاء هيئة التدريس.
* وتحرص الكلية دائما عىل مراجعة وتطوير املقررات والخطط
واإلســراتيجيات الدراســية حتى تواكب التغريات املتسارعة يف
مجال التعليم الطبي يف العالــم ،وذلك عن طريق إبرام رشاكات
مع الجامعات األجنبيــة العريقة ،وتنظيم ورش العمل والندوات
التي من شأنها تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ،وبالتايل تطوير
العمليــة التعليمية بما يرتقي بمســتوى الخريجني .واملعدات
واآلالت واألجهزة واملواد

وكيل الكلية

د .فيصل إبراهيم المهيلب
أستاذ مساعد لطب األسرة

وكيل الكلية للشؤون التعليمية

د .حميدان تركي الحميدان

أقسام الكلية العلمية

أستاذ مشارك لطب األسرة

تحتوي الكلية علي  16قسما علميا متخصصا ،وهذه األقسام تخدم دراسة الطالب في مرحلة البكالوريوس ،ويقوم أعضاء
هيئة التدريس بأقسام الكلية بالتدريس في بعض أقسام الكليات الصحية في الجامعة ،مثل كلية طب األسنان والصيدلة
والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض ،وبيان هذه األقسام كالتالي:

قسم التشريح واألنسجة

قسم طب األطفال

قسم علم وظائف األعضاء

قسم األنف واألذن والحنجرة

قسم علم األمراض

قسم طب وجراحة العيون

قسم األدوية والعالجات

قسم جراحة العظام

قسم طب الباطنة

قسم األشعة والتصوير الطبي

قسم أمراض النساء والوالدة

قسم األمراض الجلدية

قسم الجراحة العامة

قسم الطب النفسي

قسم طب األسرة والمجتمع

وكيل الكلية للشؤون اإلكلينيكية

د .سلطان معجب الرشيدي
أستاذ مساعد لطب العيون

وكيلة الكلية لشؤون الطالبات

د .نورة سليمان الصقيه
أستاذ مساعد لطب أعصاب
األطفال والصرع

قسم التعليم الطبي
وذلك باإلضافة إلى بعض التخصصات الطبية مثل تخصصات الكيمياء الحيوية الطبية والمناعة واألحياء الدقيقة الطبية،
والتي تندرج كوحدات تحت قسم علم األمراض.

الدرجة التي تمنحها الكلية:
بكالوريوس الطب والجراحة

عدد الطالب
والطالبات

707

عدد الخريجين
والخريجات أكثر من

1000

منذ افتتاح الكلية
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إنجازات كلية الطب في سطور:
* هي أول كلية عىل مستوى اململكة
تقوم بتطبيق التعليم املبني عىل حل
املعضــات الطبية منذ إنشــائها يف
العام  ،2001 / 2000وقد استفاد
عدد مــن كليات الطــب من داخل
اململكة وبعض الــدول املجاورة من
هذه التجربة ،حيــث حظيت الكلية
خالل الســنوات املاضيــة بزيارات
متعددة من هذه الكليات للوقوف عىل
تجربة الكلية يف هذا املنهج.
* حصلت الكلية عىل االعرتاف الدويل
حسب معايري االتحاد العاملي للتعليم
الطبي كثاني كلية طب عىل مستوى
اململكة يف العام .2013
* حصلــت الكليــة عــى االعتماد
األكاديمــي الربامجــي الكامل من
الهيئة الوطنية للتقويــم واالعتماد
األكاديمــي ( )NCAAAيف العــام
 2016وبذلــك أصبحت كلية الطب
هي أول كلية يتــم اعتماد برنامجها
املبني عىل حل املعضــات الطبية،
وكذلك تكون أول كلية طب يف اململكة
لديها اعتماد وطني واعرتاف دويل من
هيئات معتمدة.
* حصــل برنامج كليــة الطب عىل
الــدرع املايس للجامعــة يف الجودة
للعام الجامعي 1438-1439هـ
* تم تصنيف كلية الطب كلية رائدة
يف تطبيــق معايري الجــودة للعام
الجامعي 1438-1439هـ
* حصلت الكلية عىل اعرتاف املجلس
الطبي يف والية كاليفورنيا بالواليات
املتحدة األمريكيــة وذلك بتحقيقها
معايري االعرتاف يف العام 2016
* اســتخدمت الكلية امليكروسكوب
االفرتايض يف التعليم ،والذي يعد قفزة
يف عالم التعليم الطبي ،وهو املرشوع
األول من نوعه عىل مستوى اململكة.
* تنظم كليــة الطب بالجامعة وعىل
مدى السنوات الثماني املاضية اختبار
قيــاس تطور املســتوى التحصييل

لكليــات الطب يف اململكــة ،والذي
اســتفادت منه  24كليــة ،وجلس
لهذا االختبار منذ انطالقته أكثر من
 20000طالب وطالبة.
* تعد كليــة الطب بجامعة القصيم
أول كليــة قدمــت نظــام التعليم
اإللكرتوني عىل مستوى كليات الطب
يف اململكة منذ العام .2008
* أبرمت الكلية منذ نشأتها عددا من
العقود الخدمية مــع عدة جامعات
عاملية يف عدد من املجاالت األكاديمية
والصحية لالســتفادة من خرباتهم
وهي:
 جامعــة ســتانفورد يف الوالياتاملتحدة األمريكيــة يف مجال تعزيز
الصحة والبحوث.
 جامعة ماسرتخت يف دولة هولندا يفمجال التعليم الطبي.
 جامعة شنجان يف جمهورية الصنيالشعبية يف الطب البديل.
* تمثيل الكليــة عضوية يف اللجنة
الدائمة الختبار الرتخيص السعودي
لألطباء يف اململكة برتشيح من لجنة
عمداء كليات الطب باململكة 2016
* حصل خريجــو الكلية عىل أعىل
نســبة نجــاح يف امتحــان القبول
الشامل الذي تقيمه الهيئة السعودية
للتخصصــات الصحيــة لخريجي
كليات الطــب باململكــة لعدد من
السنوات.
* حصلت الكليــة عىل جائزة أفضل
معرض يف يوم املهنة الطبي عىل مدى
السنوات الثالث املاضية.
* نظمت الكلية املؤتمر الســعودي
الــدويل للتعليم الطبــي الرابع يف
العــام  ،2014والــذي يعترب من
أهم املؤتمــرات اإلقليمية يف التعليم
الطبي ،وبحضور ومشــاركة عدد
من املتحدثني الدوليــن واملحليني،
وحضور ما يقارب  1000مشارك.
* أصدرت الجامعــة املجلة العاملية

للعلوم الصحية منــذ العام ،2007
وهي مجلة محكمة تعني بنرش جميع
األبحاث املتعلقة بالجوانب الصحية
وحاليا مدرجة ضمن محرك البحث
العاملي()PubMed
* أنشــأت الكلية الجمعية العلمية
الطبية السعودية والتي تهتم بإقامة
النــدوات وورش العمــل الخاصة
بتطوير التعليــم الطبي والخدمات
الصحيــة للمتخصصــن يف املجال
الصحي.
* تنظم الكلية سنويا اللقاء البحثي
الســنوي ،والذي يتم مــن خالله
تقديم أوراق عمل ألحدث املستجدات
يف مختلف املجاالت الطبية ،ويشارك
فيه طالب وطالبــات وأعضاء هيئة
التدريس يف الكلية.
* يشــارك طالب وطالبات الكلية يف
إقامة العديــد من الحمالت التوعوية
لتوعيــة املجتمع بأهــم األمراض
املتفشية يف املجتمع يتم خاللها نرش
التوعية والتثقيــف الصحي وطرق
العالج عن هــذه األمراض ،حيث إن
هذا يعد من أهم محــاور الكلية يف
تحقيق رسالتها.
* تنظم الكلية سنويا دورة االمتياز
لخريجــي كليات الطب بمشــاركة
متخصصني يف مختلف التخصصات
الطبية ،والتي يتم من خاللها تقديم
محارضات وورش عمل إرشادية عن
اختيار التخصصات الطبية وكيفية
التقديم لربامج الزمــاالت الطبية يف
داخل اململكة وخارجها.
* توقيع مذكرة تعاون مشــرك يف
التعليم الطبي بــن جامعة القصيم
وجامعة شــقراء عــى رشف معايل
وزير التعليم ،وذلك يف العام ،2016
حيث قام بتوقيــع االتفاقية كل من
معايل مدير الجامعة األستاذ الدكتور:
عبدالرحمن بن حمد الداوود ،وسعادة
مدير جامعة شقراء املكلف الدكتور:
عدنان بن عبدالله الشيحة.

الهيكل العام للخطة الدراسية
تتبنى الكلية نظــام التعليم الطبي
املستحدث واملبني عىل حل املعضالت
الطبية واملوجه لحل مشكالت املجتمع،
والذي يسعى إىل تخريج طبيب متميز،
ويستخدم الطالب يف هذا النظام أحدث
التقنيات املوجــودة يف العالم لجمع
املعلومات الطبية ،كما يكتسب الطالب
خربة رسيرية كبرية ،وذلك من خالل
التدريب يف معمل املهارات الرسيرية
منذ السنة األوىل بالكلية عىل أساليب
الفحص اإلكلينيكي لإلنسان والدمى
ونماذج محاكاة اإلنسان.
ويمتد برنامج البكالوريوس  6سنوات
إضافة لسنة تدريبية ،وتتكون الدراسة
من  12فصالً دراسيا ً تشمل  3مراحل:

املرحلــة األوىل :الســنة التحضريية
للجامعة ويتــم تخصيص الطالب
للكلية حسب الرشوط املحددة.
املرحلة الثانية :مرحلة العلوم الطبية
األساســية وتكامل األجهزة ومدتها
ثالث سنوات دراسية.
املرحلــة الثالثة :مرحلــة التدريب
الرسيري ومدتها ســنتان ،ويجب أن
ينهي الطالب جميع مقررات املرحلة
الثانية بنجاح قبــل االنتقال إىل هذه
املرحلة ،كما يتبع إكمال املرحلة الثالثة
سنة االمتياز ،ويجب عىل الطالب إنهاء
جميع املقررات الدراســية للمراحل
الســابقة بنجاح قبل البــدء بفرتة
االمتياز.

تتبع الخطة الدراسية نظام البلوكات
والكورسات ،حيث تعتمد الكلية نظام
التعليم املبني عىل حــل املعضالت،
ولغة التدريس هي اإلنجليزية ،ومدة
الدراسة خمس ســنوات بعد السنة
التحضريية ،ثم تتبعهم سنة تدريبية
وهي سنة االمتياز ،وتقسم الدراسة إىل
ثالث مراحل كما ييل:
مرحلة العلوم األساســية :وتشــمل
السنوات الثالث األوىل
املرحلة الرسيرية  :وتشــمل السنة
الرابعةوالخامسة
مرحلة االمتياز :وتشــمل الســنة
السادســة الرسيرية التدريبية بعد
التخرج

أنشطة خدمة المجتمع:
اليوم العاملي للرسطان
اليوم العاملي للمرأة
اليوم العاملي للمياه
اليوم العاملي للدرن
اليوم العاملي للصحة
اليوم العاملي ملكافحة التدخني
اليوم العاملي للطفل
اليوم العاملي للبيئة
اليوم العاملي ملحاربة املخدرات

األنشطة الطالبية الالصفية:
برنامج اسألني يف بداية كل سنة الستقبال الطلبة
املستجدين
دورة االمتياز
اليوم البحثي
تنظيم لقاء مع سعادة عميد الكلية والوكالء
تنظيم األيام االجتماعية املفتوحة لكلية الطب
تنظيم حفل تكريم الطلبة املشاركني يف أنشطة
النادي واملتفوقني دراسيا ً

املعارض والحمالت التطوعية مثل:
طمنا عن صحتك
مرض السكري
الرضاعة الطبيعية
السمنة وأرضارها
املخدرات وأرضارها ومكافحة التدخني
اإلرهاب
أبرص (للتوعية بأمراض العيون)
املرشوع التطوعي بالحج
التثقيف يف مهرجان الربيع بربيدة

األنشطة البحثية:

تقييم املشاريع البحثية املقدمة من أعضاء هيئة
التدريس إىل عمادة البحث العلمي بالجامعة يف
املجاالت الطبية التي تخدم املجتمع ،والتي تهتم
باألمراض األكثر شيوعا ً يف البيئة املحيطة.
تنظيم املؤتمر البحثي السنوي للكلية.
تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل يف
املجاالت البحثية املختلفة.
إجراء التجارب لألبحاث الخاصة بأعضاء هيئة
التدريس يف الكلية أو كليات الجامعة األخرى.

المؤتمرات العلمية:

قامت الكلية بتنظيم عدد من املؤتمرات
والندوات وورش العمل يف عدد من املجاالت
الطبية:

مؤتمر عمداء كليات الطب بالخليج العربي
مؤتمر التطورات الحديثة واملستقبلية لرعاية
مرىض السكري
امللتقى البحثي الطبي السنوي للكلية  -املؤتمر
السعودي الدويل للتعليم الطبي
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منتخب الجامعة لكرة الطاولة يشارك ببطولة
الجامعات السعودية
عبدالله العبيد
شارك منتخب الجامعة لكرة
الطاولة يف بطولة االتحاد الريايض
للجامعات السعودية ،التي أقيمت
يف جامعــة تبوك بمشــاركة 32
جامعــة ،وذلك عىل ثــاث فئات
(فرق -زوجي -فردي) ،وبمشاركة
أكثر من  250العبا من الجامعات
الســعودية ،وتأهل فريق الجامعة
لــدور الـــ 16يف كأس الفرق إال
أنه خرس مــن جامعة جدة ،كذلك
يف الفردي ،بينمــا الزوجي وصل
منتخب القصيم إىل املركز الرابع،

حيث مثل منتخب الجامعة سفيان
الســيف وعبداللطيف الســيف
ومحمد البطــي ومرياليم اتوخيش
وأحمد مصطفى.
ويف ختــام املنافســات توّ ج
رئيس االتحاد الريايض للجامعات
السعودية الدكتور عبدالله البقمي،
وأمني عام االتحاد الدكتور صالح
الســقا الفرق الفائزة ،بعدها كرم
حكام البطولة.
كمــا أقام االتحــاد الريايض
للجامعــات الســعودية ورشــة
عمل تزامنا ً مــع البطولة بعنوان
(مــؤرشات أداء الجامعــات يف

النشــاط الريايض) ،ومثل جامعة
القصيم وكيل العمــادة الدكتور
محمد العجالن ومرشفو النشــاط
الريايض ماجــد الحربي وعبدالله
الخليفة.
من جانبه ،قــال وكيل عمادة
شــؤون الطالب الدكتــور محمد
العجالن ورئيس الوفد أن منتخب
الجامعة لكرة الطاولة قدم مستوى
جيــدا ،ولكن لم يحالفــه الحظ،
وطوال املشوار كان مثابرا عىل الجد
واالجتهاد والتدريبــات الطويلة،
وبإذن الله يســتفيد الطالب من
األخطاء التــي حصلت ويحققون

املركز األول يف البطوالت القادمة.
ويف ختام حديثة قال العجالن:
"إن النشاط الريايض وضع خطة
تطويرية لجميع ألعــاب القوى،
وبرنامجــا ً خاصا ً الختيار منتخب
يمثل الجامعة يف املحافل الداخلية
الدولية والعربية ،وبإذن الله ينجح
عمل ومســاعي زمالئي باألنشطة
الطالبية ،ونــرى أبناءنا الطالب
يف املراكز املتقدمــة ،كما قدمنا يف
اللجنة الفنية بالجامعة ملســؤويل
اتحاد الجامعات بعض املقرتحات
التــي تصب يف مصلحــة رياضة
الجامعات بشكل عام".

على حلبة ملعب جامعة
الملك سعود ..الرياض تشهد
ً
عالميا لـ «»WWE
كرنفاال
ً
عاشت الرياض يومً ا عامليًّا
مع ختام أكــر نزال مصارعة
"كــراون جول" عــى حلبة
ملعــب جامعة امللك ســعود،
وســط تنظيم مميز وحضور
جماهريي الفت تابع منافسات
البطولة التي اتسمت باإلثارة
والقوة والتشويق.
وتجمــع يف الرياض كبار
نجــوم ( )WWEيف مواجهات
من العيــار الثقيــل يف حلبة
واحدة من خالل منافســات
قويــة يف جميــع املباريات،
وامتــأت مدرجــات ملعب
جامعة امللك سعود عن آخرها
ملشــاهدة هــذه املواجهات
القوية.
حيث تغلــب النجم "آي
جاي ســتايلز" عىل "ساموا
جــاي" ليحافظ عــى لقب
 ،WWEبينمــا حقق الياباني

شينســكي ناكامــورا لقب
الواليات املتحــدة يف أول نزال
عىل الحلبة ،كمــا فاز الثنائي
تريبل إتش وشون مايكلز عىل
أندرتيكر وكــن يف مواجهات
الثنائي.
وشــهد الكرنفال حضو ًرا
الفتًا لرتكي آل الشــيخ ،رئيس
الهيئــة العامــة للرياضــة،
وحظي آل الشــيخ باستقبال
حار من قِ بل الجماهري لحظة
وصولــه إىل الحلبــة ،قبــل
أن يصافــح هولــك هوجان،
أسطورة املصارعة ،الذي قدَّم
عرض الحدث العاملي.
وعكــس حــرص رئيس
الهيئة العامــة للرياضة عىل
حضور "كراون جول" عشقه
الكبــر للمصارعة بعد خطفه
األضــواء يف أعظــم "رويال
رامبل" ،إبريل املايض يف جدة.

ﮐﺄس اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوري
اﻟﻔﺮﯾﻖ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮز

ﺗﻌﺎدل

هﺰﯾﻤﺔ

اﻟﻨﻘﺎط

1

اﻟﻬﻼل

9

9

0

0

27

2

اﻟﻨﺼﺮ

8

6

1

1

19

3

اﻷهﻠﻲ

9

6

1

2

19

4

اﻟﺸﺒﺎب

9

4

4

1

16

5

اﻟﻮﺣﺪة

9

4

3

2

15

6

اﻻﺗﻔﺎق

8

4

2

2

14

7

اﻟﺘﻌﺎون

8

3

3

2

12

8

اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ

9

3

2

4

11

9

اﻟﻔﺘﺢ

9

2

4

3

10

10

اﻟﻔﯿﺤﺎء

9

3

1

5

10

11

اﻟﺤﺰم

9

2

3

4

9

12

اﻟﺮاﺋﺪ

8

2

2

4

8

13

اﻟﺒﺎﻃﻦ

9

2

2

5

8

تتويج الفائزين

14

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

9

2

1

6

7

وتندرج إقامة هــذه البطولة
ضمن الخطط التي تضعها الهيئة
يف مقدمــة أولوياتها ،والهادفة إىل
زيادة انتشار األلعاب والرياضات
املتنوعــة ،وعــى رأســها لعبة
"البلــوت" الشــعبية ،التي نالت
اهتمامً ا كبريًا مــن كثري من فئات
املجتمع.

15

أﺣﺪ

9

16

اﻻﺗﺤﺎد

9

جانب من اجتماع البطولة

فريق «السبيت» يحقق لقب بطولة السعودية
للبلوت الثانية وجائزة المليون
توج فريق أبطــال مجموعة
السبيت الثنائي ضويحي السبيعي
ومسفر العرجاني ،ببطولة اململكة
الثانية للبلوت عــى كأس الهيئة
العامــة للرياضــة ،حيث حصل
الفريــق عىل جائــزة املركز األول
البالغة مليــون ريال ،بعد فوزه يف
املباراة النهائيــة عىل فريق أبطال
مجموعة الديمن ،املكون من سامي
العويف ومحمــد آل ضعني ،الذي
فاز بجائزة املركز الثاني والبالغة
نصف مليون ريال ،فيما فاز فريق
أبطال مجموعــة الهاص ،املكون
من صقر العمار وبدر القحطاني،
بجائزة املركز الثالث البالغة 300
ألف ريال ،بعد فوز الفريق يف مباراة
تحديد املركزين الثالــث والرابع
عىل فريق أبطال مجموعة الرشيا،
املكون من عبدالله الشهراني ورزق
الله العتيبي ،الذي حصل عىل مبلغ
 200ألف ريــال ،كما حصل باتل
الطريقي عىل جائزة أفضل حكم يف

البطولة ،وحصل عىل جائزة أفضل
قائد حكام بكر التويجري.
وكانت بطولة اململكة للبلوت
قد اختتمت األســبوع املايض بعد
انطالقهــا يف الصالــة الخرضاء
بمجمــع األمري فيصــل بن فهد
األوملبــي بالعاصمــة الرياض،
واســتمرت فيها اإلثارة والحماس

طوال األيام املاضية ،بمشــاركة
 20480العبًا ،تم اختيارهم بنظام
القرعة اإللكرتونية العشوائية ،من
أصل ما يقارب  140ألف مسجل،
ولعبوا املنافســات عىل عدد 256
طاولة يف الصالة الخرضاء ،وشارك
يف تحكيــم مجريات البطولة 292
حكمً ا.
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ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﺒﺎﻃﻦ  vsاﻟﻔﺘﺢ
2-2
اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ  vsاﻟﺸﺒﺎب
0-0

أﺣﺪ  vsاﻟﺤﺰم
3-3
اﻟﺮاﺋﺪ  vsاﻟﺘﻌﺎون
ﻣﺆﺟﻠﺔ

اﻷهﻠﻲ  vsاﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
2-0
اﻟﻔﯿﺤﺎء  vsاﻻﺗﺤﺎد
1-2

اﻟﻮﺣﺪة  vsاﻟﻬﻼل
0-3
اﻻﺗﻔﺎق  vsاﻟﻨﺼﺮ
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دور العالج الطبيعي في التخفيف
من أعراض مرض التهاب المفاصل
«الروماتويدي»
«الروماتويدي»
يصيب جميع
الفئات العمرية
واإلناث أكثر إصابة
به من الذكور
العالج الطبيعي
يعمل على
تحسين األداء
الوظيفي
للمرضى وزيادة
مرونة المفاصل
ويرفع قدرة
التحمل لديهم
أهم أسباب
المرض :السمنة
والتدخين ونقص
فيتامين "د"
وزيادة استهالك
الصوديوم
واللحوم الحمراء
التشخيص
الصحيح المبكر
يساعد على
تجنب المضاعفات
المصاحبة لإلصابة
بالمرض

ما هو "الروماتويدي"؟

هو عبارة عن التهاب مزمن ذاتي مناعي ،حيث إن املسبب الرئييس
له هو اضطراب الجهاز املناعي الذي يقوم بإصدار تنبيهات عكسية
ينتج عنها التهاب وتدمري النسيج الزاليل يف املفاصل ،باإلضافة
إلصابة األوتار املحيطة باملفصل ،وخاصة املفاصل الطرفية الصغرية
كالقدمني والرسغني واليدين ،ومن املمكن أن يصيب جميع الفئات
العمرية كما يصيب كال الجنسني ،وإن كانت اإلناث أكثر إصابة
باملرض من الذكور.
ويشكو معظم املرىض يف مراحل اإلصابة املبكرة باملرض من رسعة
اإلجهاد والتعب املصحوب باأللم ،وتيبس املفاصل صباحا عند
االستيقاظ من النوم ،والحقا يحدث تشوه يف املفاصل مع الفقدان
التدريجي للقدرة عىل أداء الوظائف ،إذا لم يتم التشخيص املبكر
للمرض والحصول عىل العالج املناسب.
ال يوجد عالج جذري ملرض التهاب
املفاصل "الروماتويدي" ،ولكن يتم
التحكم يف األعراض من خالل الحد
من التهاب وتورم املفاصل ومضادات
االلتهابات واملس ّكنات ،كما ينصح املريض
باالستعانة بأدوات مساعدة كالعكاز
واألحذية الطبية ،ويف حالة اإلصابة
الشديدة يتم التدخل الجراحي بتغيري
املفاصل املصابة بهدف التخلص من اآلالم
الشديدة وتصحيح التشوهات واملساعدة
يف استعادة الوظائف للمفاصل املصابة،
كما يساعد منع التدخني والنظام الغذائي
املتوازن الغني بفيتامني د واألوميجا ،3
مع تجنب الوجبات الرسيعة الجاهزة
والدهون واللحوم الحمراء والصوديوم يف
تقليل فرص اإلصابة وتدهور املرض.
ويمثل العالج الطبيعي جزءا أساسيا يف
عملية تأهيل املرىض املصابني بالتهاب
املفاصل "الروماتويدي" ،ويف تحسني
مستوى األداء الوظيفي لهم من خالل
املساعدة يف التحكم يف اآلالم املزمنة ،زيادة
املرونة ،رفع قدرة التحمل وزيادة املدى
الحركي للمفاصل وتحسني التوازن،
ويقوم أخصائي العالج الطبيعي بإجراء
التقييم والكشف عىل مريض التهاب
املفاصل "الروماتويدي"
لتحديد التشخيص الفيزيائي
للمريض والذى يختلف وفقا
للجمعية األمريكية للعالج
الطبيعي عن التشخيص
الطبي املحول به املريض
من الطبيب إىل قسم العالج
الطبيعي.

يعترب مرض التهاب املفاصل
"الروماتويدي" من أكثر أمراض
املفاصل التي تسبب اإلعاقة
الوظيفية للمريض ،كما أنه يحمل
املجتمع تكلفة عالية بشكل مبارش
يف صورة التكلفة العالجية ،وبشكل
غري مبارش نتيجة انخفاض
معدالت اإلنتاج.

الليزر
المنخفض،
التمارين
العالجية"

تجنب الوجبات السريعة الجاهزة والدهون واللحوم الحمراء
والصوديوم يساعد في تقليل فرص اإلصابة وتدهور المرض

أسباب المرض ؟

عىل الرغم من أن السبب األسايس لهذا املرض هو اضطراب الجهاز املناعي إال أن هناك العديد من العوامل التي قد
تؤدى إىل زيادة احتمالية اإلصابة بهذا املرض مثل" :السمنة ،التدخني ،نقص فيتامني د ،زيادة استهالك اللحوم
الحمراء ،وزيادة استهالك الصوديوم ،والتلوث البيئي" ،ولكن بشكل عام فإن التشخيص الصحيح املبكر مهم
جدا لتجنب املضاعفات املصاحبة لإلصابة بهذا املرض ،حيث يعتمد عىل عدة عوامل تشخيصية للتفرقة بني مرض
التهاب املفاصل "الروماتويدي" ،وبني العديد من األمراض التي تتشابه معه يف بعض األعراض ،وتتمثل هذه
العوامل التي يجب أن تستمر ملدة ال تقل عن  6أسابيع يف ما ييل:
 01تيبس المفاصل صباحا

 02إصابة  3مفاصل طرفية صغيرة على األقل

 03المفاصل المصابة تكون متناظرة على الجانبين

 04وجود عقد روماتيزمية تحت الجلد
 05ارتفاع معدل سرعة الترسيب

 06وجود ( ACCP +RFمعامل الروماتويدي)

الوسائل العالجية ؟
01العالج املائي :هو استخدام الخواص
الفيزيائية للماء للمساعدة يف تخفيف اآلالم
وزيادة مدى الحركة للمفاصل وزيادة
املرونة وتحسن التوازن وتقليل التورم
02شمع البارافني :لتحسني املدى الحركي
للمفاصل وزيادة املرونة وتخفيف تورم
املفاصل وتقليل اآلالم

الهدف من العالج الطبيعي ؟
 01زيادة وعي املرىض و تعريفهم باملرض و كيفية التعامل معه
 02التحكم ىف اآلالم املزمنة
 03تقليل تورم املفاصل
04زيادة املدى الحركي للمفاصل و منع تيبس املفاصل
05رفع قدرة التحمل و تقليل اإلحساس باإلجهاد
 06تحسني التوافق العضيل العصبي والتوازن
 07تحسني األداء الوظيفي اليومي

03املوجات الصوتية :لتقليل اآلالم وتكسري
االلتصاقات املحيطة باملفاصل وبالتايل زيادة
مدى الحركة للمفاصل وتحسني الوظائف
04الليزر املنخفض :أحد أهم الوسائل الفعالة
ملنع األلم
05التمارين العالجية :وهى تختلف عن التمارين
الرياضية العادية من حيث طبيعة التمرين
وشدته وعدد التكرارات ،ويتم وصفها فقط من
قبل مختص مؤهل ومرخص يف العالج الطبيعي
حرصا عىل سالمة املرىض وعىل أساس حالة
كل مريض عىل حدة ،ووفقا لشدة املرض
والتشخيص الفيزيائي للمريض ،وتشمل
تمارين هوائية وتمارين التوازن وتمارين
زيادة املدى الحركي للمفاصل وتمارين اإلطالة.
املصدر كلية التأهيل الطبي
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ملك السخاء بأرض الكرم في زيارة تاريخية
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استقبل خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -يف قرص أجا ،أهايل
منطقة حائل ،ودشن -أيده الله -ووضع حجر األساس
لعدد من املرشوعات التنموية باملنطقة ،بحضور
صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع.
ولدى وصول خادم الحرمني الرشيفني ،كان يف
استقباله -رعاه الله -األمري عبدالعزيز بن سعد بن
عبدالعزيز أمري منطقة حائل ،واألمري فيصل بن فهد بن
مقرن بن عبدالعزيز نائب أمري منطقة حائل.
وبدأ حفل استقبال خادم الحرمني الرشيفني -أيده
الله -بتالوة آيات من القرآن الكريم ،إثر ذلك ألقى
األمري عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمري منطقة
حائل كلمة قال فيها" :سيدي ،ما زالت سحب الخري
تتواىل ،وما زال ربيع التنمية ينمو ،فلم تغب حائل
عن ذهنكم قط ،كما هو سائر مناطق اململكة ،وخري
شاهد عىل ذلك جملة هذه املشاريع التنموية التي
ستدشنونها ،وتضعون حجر أساسها ،التي تجاوز
حجمها ( السبعة مليارات ريال ) ،وبمجمل 259
مرشوعاً.
وأوضح سموه أن للهيئة العامة للسياحة والرتاث
الوطني ،ووزارة الحرس الوطني ،ووزارة الشؤون
البلدية والقروية ،ووزارة البيئة واملياه والزراعة،
ووزارة اإلسكان ،ووزارة التعليم ،وكذلك وزارة النقل،
ووزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية نصيبا منها.
وأكد أمري منطقة حائل أن هذا لم يأت إال من
خالل حرص هذه الدولة املباركة لدفع مسري التنمية يف
جميع مناطق اململكة ،وحائل جزء منها.
وقال يف ختام كلمته قال" :سيدي ..أنتم من
برصناه عزيمة ،وسمعناه حكمة ،وسمعناه عطا ًء
وصدقا ،دمتم لهذا الوطن إماما وقائدا ،ودام الوطن
عزيزا ً شامخا ً تحت راية التوحيد وتحت ظل قيادتكم
الحكيمة.
بعد ذلك شاهد خادم الحرمني الرشيفني والحضور
عرضا ً مرئيا ً عن تلك املرشوعات التي جاءت عىل النحو
التايل:

أوال:
ً
الهيئة العامة للسياحة والرتاث ،وبلغت قيمة مشاريع
االفتتاح " 7ماليني و 874ألف ريال" ،فيما بلغت قيمة
مشاريع وضع حجر األساس " 66مليونا ً و 285ألف
ريال" ،بقيمة إجمالية بلغت " 74مليونا ً و 159ألف
ريال".

ً
ثانيا:

وزارة الحرس الوطني ،وبلغت قيمة مشاريع االفتتاح
مليارا ً و 139مليون ريال".

ً
ثالثا:

وزارة الشؤون البلدية والقروية ،وبلغت قيمة مشاريع
االفتتاح " 562مليون ريال" ،فيما بلغت قيمة مشاريع
وضع حجر األساس " 696مليون ريال" ،بقيمة إجمالية
بلغت "مليارا ً و 258مليون ريال".

ً
رابعا:

وزارة البيئة واملياه والزراعة ،وبلغت قيمة مشاريع
االفتتاح " 543مليون ريال" ،فيما بلغت قيمة مشاريع
وضع حجر األساس " 416مليون ريال" ،بقيمة إجمالية
تبلغ " 959مليون ريال".

ً
خامسا:

وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية ،وبلغت قيمة
مشاريع االفتتاح "مليارا ً و 877مليون ريال".

ً
سادسا:

وزارة اإلسكان ،وبلغت قيمة مشاريع االفتتاح " 922مليون
ريال".

ً
سابعا:

وزارة التعليم ،وبلغت قيمة مشاريع االفتتاح " 709ماليني
ريال".

ً
ثامنا:

وزارة النقل ،وبلغت قيمة مشاريع وضع حجر األساس
" 259مليون ريال".
عقب ذلك تفضل خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله -بافتتاح ووضع حجر
األساس للمرشوعات التنموية بمنطقة حائل.
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هاتف  Z5 Proبتصميم منزلق من لينوفو
شاشة  Super AMOLEDبحجم  inch 6.39وجودة .Full HD
كامريا أمامية بمستشعر  16ميجا بكسل وآخر  8ميجا بكسل.
تقنية  IRللتعرف عىل الوجه لفتح الهاتف.
كامريا مزدوجة بمستشعر  16ميجا بكسل وآخر  24ميجا بكسل مع فالش .LED
مستشعر بصمة مدمج مع الشاشة.
معالج .710 Snapdragon
ذاكرة عشوائية  6جيجا بايت رام.
منفذ  USB Cوصوتيات .Dolby Atoms
نظام تشغيل  Oreo 8.1 Androidمع واجهة مستخدم .10 ZUI
بطارية بقدرة .3350 mAh
سعر هاتف  Pro Z5يبدأ من  287دوالر.

تطبيق « »FourEyesإلنشاء صور 3D
ملحبي الصور ثالثية األبعاد
صدر حرصيا ً لنظام  iOSتطبيق
« ،»FourEyesالــذي من خالله
يستطيع املســتخدم إنشاء صور
بأطوال بؤرية مختلفة والتعديل
عليها ،مــع إضافــة التأثريات
لتكويــن صور متحركــة ثالثية
األبعاد وتصديرها كملف بصيغة
 ،GIFحيــث يأتــي التطبيق مع
برنامج تعليمي إلرشاد املستخدم
بطريقة ســهلة وميرسة لتكون
تجربة إنشــاء الصور والفيديو
تجربة مثرية.

كليك

حسن أحمد العواجي

سناب ..وطبق ()٢-١
ركن وحيداً ..يحاول أن ينىس للحظة هموم هذه الحياة..
انــزوى يف ٍ
هي نصف ســاعة فقط ..وربما أقل من ذلك بكثري ..يأكل فيها ما
يســد رمق جوعه ..مما قل ثمنه ..ليعاود من جديد رحلة املعاناة يف
سبيل تأمني لقمة العيش له وألرسته التي من املؤكد أنها تبعده مئات
األميال ..نظ َر إىل طبقه ..أخــذ قطعة من رغيفه ..وبدأ لقمته األوىل
ممنيــا ً النفس بموعد قريب يجمعه مع أهله وأحبابه عىل مائدة أكرب
يف وطنه األم.
وفجأة وبدون ســابق إنــذار ..ويف منظر يتجرد مــن كل معاني
اإلنســانية ..شــخص ما يف الجهة املقابلة يتحدث لرفاقه ..يخرج
جهــازه النقال ليصور هذا العامل املســكني عرب برنامج التواصل
سناب شات ..ويتغزل يف طبقه الذي يتمنى لو استطاع أن يتذوق منه
لقمة واحدة ..لم يكن هذا الشــخص فقريا ً أو معدماً ..لتضيق عينه
عىل طعام هذا العامل املســكني ..بل هو واحد ممن يرون أنفسهم
مشاهري ..ويحق لهم ما ال يحق لغريهم ..نعم هم مشاهري يف اقتحام
خصوصية اآلخرين ..مشاهري يف نرش الغث قبل السمني ..مشاهري يف
التطفل والتندر واالستظراف ..لكسب املزيد من املتابعني.

سعر تطبيق  Four Eyesيف
متجر  App Storeفقط 1.99
دوالر ويدعم نظام »11.2 iOS
« فأحدث.

ﺳﺎﻋﺔ  Fossil Sportﺑﻨﻈﺎم Wear OS

تقد َم إليه وأبى إال أن يظفر بتلــك اللقمة من طبق العامل ..ليكمل
رفاقه ما تبقى يف الطبق من طعام ..فما كان من العامل إال أن ترك
الطبق لهم ،وبرر املســكني ذلك بكل تواضع بأنه ســد رمق جوعه
ببضع لقيمــات وحان وقت الرحيل ..ليتدخل حينها فارســنا من
جديد معلنا ً بأنه ســيتكفل بقيمة هذا الطبق وكأن العامل ينتظر
منه صدقة ..فلو كنت من البداية ســتدفع قيمــة الطبق فلماذا لم
تبلغ النادل برغبتك يف طبق من الطعام من نفس الصنف الذي أكله
العامل ..وتركت طعامه له ،أم هي قصة مفتعلة خطرت لك يف حينها
ليكون بطلها طبقا بريالني.
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
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ﺣﺪث Slush
هﻠﺴﻨﮑﻲ -ﻓﻨﻠﻨﺪا
Slush
 TNW NYCﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻲﻓ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ
ﻧﯿﻮﯾﻮرك  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺷﺮﮐﺔ Slush
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كاريكاتير
من اآلخر
فهد بن نومه

زيارة ملك  ..وموقف أمير

من هي «عبية» التي تغنى فيها أهالي
القصيم أمام الملك سلمان؟
شــهد حفل أهايل منطقة
القصيم الذي أقيم الســتقبال
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز ،وسمو
ويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان

حفظهما الله -بإســتاد امللكعبدالله بربيــدة ،اهتماما بأدق
التفاصيــل وبربــط للحارض
باملســتقبل وإبــراز تفاصيل
املنطقــة واململكــة حتــى يف
األوبريت الفني ،الذي تم عرضه

أمــام ناظري ســلمان الحزم
بعنوان "عبية".
و"عبية" هــي فرس امللك
املؤســس عبدالعزيز آل سعود
طيب الله ثراه -والتي شهدتمعــه مرحلة تأســيس اململكة

وافتتاح نجــد ،وعرف عن امللك
عبدالعزيز حبه لها ،وتغنت بها
الفنانة أصالــة نرصي والفنان
عايض بكلمات األمري فيصل بن
خالد ،وسط عرض فني كبري.

أنــــا اللي قادهـا شــيخنـا ما تذكروني ** أنــــا اللي شـافـت فـتـح نـجــد بعيوني
أمر له وال كلَ ت متوني
أنــــا اللي ال عـزم بـهـا لــزي يـا عـبـــيـــه ** مــا خـلفـت لـه ٍ
واال انتخوا فابن فيصل قمت اتباهى ** وطـعـونــي طـابـت مـن ورود تــالهــــا

كـــــبـــــر ورددنــــا مــعـــه الله أكــــبــــــــر ** وصـهــيــل صـــوتـــي الــجــزيـــرة مداها
لــزيـتـنـي يـا بــو تــركــي يــــوم نصرك ** الله يــعــطــر روحــــك وروض قـــبــــرك

عــزيــتــنـي وعـيـالــك بــعدك وفوا لي ** والــيــوم مـــع خــالــد أنــا حالي يسرك

منطقة القصيم بأجمل حلة األســبوع املــايض فالحدث غري عادي،
استقبال خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز وسمو
ويل عهــده األمني األمري محمد بن ســلمان – حفظهما الله –مظهر
مرشف وكرنفال بديع ،عرب به أهايل املنطقة عن أسمى معاني الحب
والوالء واالنتماء لقيادتهم الحكيمة ،وأظهروا من مظاهر الفرح أثناء
هذه الزيارة امليمونة ،فقد تزينت الشــوارع وامليادين وحتى املنازل
بأبهى صورة ،ليعــر الجميع عن فرحتهــم وبهجتهم واعتزازهم
وســعادتهم بقدوم امللك ،فكان مشــهدا ً وطنيا ً عظيماًُ ،قدمت فيه
لوحات رسمت وعربت عن الوالء واالنتماء.
حملت هذه الزيارة الكريمة الخــر الكثري ألهايل املنطقة ،من خالل
تدشني مشاريع كثرية يف كافة املجاالت التنموية والخدمية واالقتصادية
والصناعية ،بما سيســاهم يف دفع عجلة التنمية والتطوير املســتمر
يف هذه املنطقــة العزيزة عىل القيادة الرشــيدة ،حيث بلغت القيمة
اإلجمالية لهذه املشاريع أكثر من  16مليار ريال ،ما بني مشاريع تم
تدشينها وأخرى تم افتتاحها خالل هذه الزيارة التاريخية.
وقد ترشفت بأن أكون عضوا ً يف لجنة تدشــن هذه املشاريع ،وذلك
بتكليف من ســمو أمري املنطقة حفظة الله  ،ومعايل مدير الجامعة،
هذا الرشف العظيم شــاركته الزمالء يف اللجنــة التي افتخر بها  يف
زياره  تاريخية حُ فرت يف ذاكرة املنطقة واملواطنني.
أحد أهم أســباب نجاح هذه الزيارة التاريخيــة وتفردها وتميزها،
هو وجود جنــدي متابع لهذا العمل العظيم خلف الكواليس ،أال وهو
سمو األمري الدكتور فيصل بن مشعل أمري منطقة القصيم الذي تابع
بكل حرص كل صغرية وكبرية ،وأهتم بأدق التفاصيل والتجهيزات،
ليظهر هذا الحفل بصورة مرشفة ،ترســم ما يشعر به أهايل املنطقة
من والء وفرحة واعتزاز بمقدم قائد هذه األمة خادم الحرمني الرشفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز حفظه الله  ،هذه املتابعة الدؤوبة ملسها
كل مواطن يف هذه املنطقة  ،والتي بدأت منذ التحضريات األوىل للزيارة
ونزوله شــخصيا ً للميدان لرتتيب االستعدادات الخاصة بهذا الحفل،
وهذا ليس بمستغرب عن ســموه ،فهو املعروف بقربه من املواطنني
واملسؤولني ومتابعته الشخصية واملستمرة لهم والحتياجاتهم.
فقد كان ســموه خلف كل خطوة وكل مشهد يف هذه الزيارة سواء يف
احتفال أهايل املنطقة أو يف تدشــن مشاريع الخري لها ،لهذا خرجت
هذه الزيارة بهذه الصورة التي شهد لها القايص والداني ،وخصوصا ً
أهايل املنطقة الذين كانو يف لهفه وحماســه لرسم مشهد وطني امام
قائدهم  وهذا ما تجىل يف كلمة ســمو األمري فيصل  التي القاها خالل
حفل استقبال األهايل للملك وعرب سموه باسمه وباسم كل من ينتمي
ملنطقة القصيم بكلمات ســطرت أحرفها النتمــاء والوالء واالعتزاز
وحملت معانيها الكثري من الرسائل العاطفية التي المست قلوب من
حرض فاخترص ســموه مشــاعر  أهايل املنطقة ،لتبقى تلك الكلمات
للتاريخ وتذكارا ً لألجيال القادمة ،فمن القلب شكرا لهذا القائد وشكرا
لهذا الدعم الذي نحظى به وهنيئا للقصيم وأهلها وجوده بيننا ،وأيضا
الشكر موصول لصاحب السمو امللكي األمري فهد بن تركي بن فيصل
بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمري املنطقة ملا له من دور بارز وحيوي
يف هذا االســتقبال ال يقل أهمية عن دور امــر املنطقة  ،فبدعمهما
املتواصل رســمنا لوحة جميلة براقة ،ستبقى عالقة يف التاريخ وعرب
الزمن ،والشــكر موصول لكل من كان خلف هذا العمل العظيم فهم
كثر ،فشكرا لسمو أمري منطقة القصيم وشكرا لنائبه.
رئيس التحرير
| bin_nomah
| bin.nomah@qu.edu.sa

