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عددا من منسوبي الجامعة على
مدير الجامعة يكرم
ً
جهودهم خالل زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة
أكد معــايل مديــر الجامعة
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الــداود أن الجامعة حظيت
بقدر كبري من املشاريع التي افتتحها
ودشنها خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز -أيده
الله -خالل زيارته مؤخرا ملنطقة
القصيم ،والتي بلغت قيمتها أكثر
من  3مليارات ريال ،مشريا إىل أن
هذا الرقم يشــكل نسبة عالية من
الرقم العام ملشاريع املنطقة ،حيث
كان استعداد الجامعة لهذه الزيارة
امليمونة ليــس فقط يف تهيئة هذه
املشــاريع باالفتتاح والتدشني ،بل
أيضا يف املشاركة بفعالية ونجاح
بجميــع الربامج التــي صاحبت
الزيارة الكريمة.
وأوضــح "الــداود" خالل
التكريــم الذي أقامتــه الجامعة
مســاء يــوم الثالثــاء املوافق
1440/3/5هـــ ،ملجموعة من
منسوبيها الذين بذلوا جهودا كبرية
وشــاركوا يف فعاليات هذه الزيارة
املليكة ونجاحهــا ،أن دور الزمالء
كان دورا فاعــا أظهــر جامعة
القصيم بصــورة مرشفة والئقة
كأكرب منظمــة تعليمية باملنطقة،
مؤكدا أنه يفتخر بالعمل مع رجال
مخلصني بذلوا أوقاتهم وجهودهم
لخدمة الجامعة واملنطقة والوطن،
األمر الذي انعكس بشكل إيجابي
عىل الجامعة يف كل مكان باملنطقة
وخارجها.
تفاصيل :ص11,10

بهدف حماية الشباب من الفكر المتطرف
 ..الجامعة تستضيف وحدات الوعي الفكري
بالمملكة
تقيــم جامعــة القصيــم
"برامج وحــدات الوعي الفكري
يف الجامعات الســعودية :اآلمال
والتحديات" ،بمشــاركة مرشيف
وحــدات الوعــي الفكــري يف
الجامعــات الســعودية وممثيل
وزارة التعليم وعدد من الجهات
الحكومية  ،وذلك يــوم الثالثاء
املقبل املوافق  1440/3/12هـ،
برعاية معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
جامعة القصيم.
وترتكــز الفعالية عىل أربعة
محاور رئيســية ،حيــث يتمثل
املحــور األول يف برامج وحدات
الوعــي الفكــري يف الجامعات:
العقبــات والتحديــات ،فيمــا
يختص املحــور الثاني بربامج
وحــدات الوعــي الفكــري يف
الجامعات اآلمــال والتطلعات،
باإلضافة إىل املحور الثالث الذي
يتناول برامــج إبداعية لتعزيز
منهج الوســطية واالعتدال ،أما
املحــور الرابع فســوف يناقش
دور برامج وحــدات التوعية يف
مواجهة خطاب العنف "الخطاب
الحركي الحزبي ،وخطاب العنف
الذرائعــي :شــعارات الحقوق

نموذجا".
ومن جانبه أكد املرشف عىل
وحدة الوعي الفكــري بجامعة
القصيــم ،عميد كليــة الرشيعة
الدكتــور خالد بــن عبدالعزيز
أبا الخيل ،أن هــذا امللتقى يأتي
كمحاولة لتحديد أبرز التحديات
التــي تواجه املشــتغلني يف هذا
الحقل الفكــري ،وكيفية التغلب
عليها سواء عىل مستوى املؤسسة
أو عىل مستوى األفراد ،باإلضافة
إىل تناول أبــرز الطموحات التي
يراد الوصول إليهــا ،ومحاولة
رفع ســقف الطموحات لتحقيق
بعض هذه اآلمال والطموحات.
وأضــاف "أبــا الخيل" أن
صناعــة برامــج إبداعية تحفز
عــى تعزيز خطاب الوســطية
واالعتــدال ،هو محــور يف غاية
األهمية حيث جاء هــذا املحور
ليحاول أن يتجــاوز "التقليدية
" التــي باتت بكل أســف هي
السمة الغالبة للكثري من األعمال
والربامــج التي تقــدم يف هذا
الحقل.
كما يرى "أبــا الخيل" أن
محــور مواجهة فكــر التطرف
والعنف يعد سابقة يف هذا املجال
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حيث إنه يندر أن يتناول برنامجا
أكاديميا هذا املحــور ،وخاصة
خطاب العنــف الذرائعي الذي
يعالج قضية مهمة وهي شعارات
الحقوق التي ترفع كستار لهدم
أصل عظيــم من أصول الرشيعة
وهو أصل البيعــة ،ومثله كذلك
الخطاب الحركي الذي يؤســس
للعنف وتأتي خطورته من كونه
يمنح املتلقي لهذا الفكر القابلية
الرهيبة الســتقبال أفكار العنف
واإلرهاب ،راجيا بأن يحقق هذا
امللتقــى أهدافه بــإذن الله وأن
يكون باكورة ملثل هذه امللتقيات
الفكرية النافعة.
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تأجيل بطولة اختراق
الضاحية بالجامعة ونهائي
بطولة السكن «بسبب
األمطار»
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أكد على دور الجامعات في المسائل الفكرية باعتبارها حاضنة ومؤثرة

أمير القصيم يلتقي مدير الجامعة ويتسلم السجل العلمي لمؤتمر
«الصحوة دراسات في المفهوم واإلشكاالت»

أشاد صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود
بن عبدالعزيز أمري منطقة القصيم،
بالجهود التي بذلتهــا الجامعة يف
تنظيم مؤتمر "الصحوة ..دراسات
يف املفهوم واإلشكاالت" ،وما خرج به
من توصيات وما احتواه من أهداف
مهمة وعالمات فارقة للمنهج العلمي
الصحيح ،مؤكدا ً ســموه عىل دور
الجامعات يف املسائل الفكرية ،كونها
تعترب حاضنة مهمة ومؤثرة ،ويتواجد
بها العلماء واألســاتذة واملفكرون،
مشريا إىل أن الطالب والطالبات هم
أرض خصبة للعلــم ،ويعول الكثري
عىل أهميــة دورها يف وضع الخطط
العلمية والعملية لتحرير شباب األمة
من كل فكر منحرف.
وأكد سموه عىل رضورة إظهار
نتائج وتوصيات املؤتمر والعمل بها
ً
خدمة للدين والوطن ،مقدما ً شكره
ملعايل مدير الجامعة وجميع العاملني

واملشــاركني يف املؤتمر ،وسائالً الله
تعاىل أن يديم عىل وطننا نعمة األمن
واألمان واالســتقرار ،يف ظل قيادة
حكومة خــادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ويل
عهده األمني ،حفظهما الله.
جاء ذلك خالل استقبال سمو
أمري منطقــة القصيــم مؤخرا يف
مكتبه بمقر ديــوان اإلمارة بمدينة
بريدة مدير جامعة القصيم األستاذ
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود،
وعددا من أعضــاء الجامعة الذين
قدموا للســام عىل سموه ،وتسليمه
الســجل العلمي ملؤتمر "الصحوة
دراســات يف املفهوم واإلشكاالت"
الذي نظمتــه الجامعة خالل الفرتة
1439/5/25 -24هـ ،تحت رعاية
ســمو أمري منطقة القصيم ،حيث
ناقش املؤتمر أكثر مــن  20ورقة
علمية أعدها علمــاء وباحثون من
شتى الجامعات  .

أمير القصيم خالل استقبال مدير الجامعة

صورة جماعية عقب اللقاء

وزير التعليم يلتقي مدير الجامعة واللجنة العلمية لمؤتمر الصحوة
اســتقبل معــايل الدكتور
محمد بن أحمــد العيىس وزير
التعليــم بمكتبــه يف الرياض،
معــايل األســتاذ الدكتــور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة وأعضاء اللجنة العلمية
ملؤتمــر "الصحــوة :املفهوم
واإلشكاالت" ،حيث تسلم معايل
الوزير السجل العلمي للمؤتمر
الــذي أقيــم يف الجامعة خالل
الفرتة  25- 24رجب 1439هـ،
بمشــاركة عدد مــن الباحثني
واملهتمني يف املجال الرشعي من
مختلف الجامعات.
حيث خــرج املؤتمر بعدد
من النتائج والتوصيات بعد أن
ناقش الباحثون موقف الصحوة
من قيام الدولة الوطنية واالنتماء
الوطنــي ،وبيــان أثــر إقامة
الخالفة اإلســامية عىل خطاب

الصحــوة وتداعياتــه ،وإبراز
أســباب ضعف منهج التوسط
واالعتدال يف فكر الصحوة ،حيث
كشــف املؤتمر عن اإلشكاالت
الفكرية يف خطاب الصحوة.
كما أوىص املؤتمر بمراجعة
مقــررات الثقافة اإلســامية،
وتقويــم املضامــن العلمية
التــي تحملها هــذه املقررات،
وحذَّر املؤتمر الشباب يف العالم
اإلســامي من الرتبية الحركية،
ودعا من تورط فيها إىل الخروج
من ضيقها إىل رحابة اإلســام
واملجتمع والدولة وسعتها.
وأشــار املؤتمــر إىل أن
الخطاب الحركي يحاول إيجاد
منطقــة فاصلة بني الشــاب
ودولتــه ،وطالــب الدعاة بأن
يكرســوا ويؤسســوا العالقة
الوثيقة بني الحاكم واملحكوم.

عقب اللقاء
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الستعراض أعمال األندية الطالبية وابتكارات الطالب

افتتاح معرض «يوم الطالب ..إبداع وتميز»

الداود أثناء افتتاح المعرض

عبدالله العبيد
افتتح معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة يوم اإلثنني املايض فعالية
"يوم الطالب ..إبــداع وتميز"،
والتــي أقامتها عمادة شــؤون
الطالب عــى مدى ثالثــة أيام،
واحتوت عىل عدد من األنشــطة
العلميــة والثقافيــة واملرسحية
واإلنشــادية ،باإلضافــة إىل
استعراض أعمال وأنشطة األندية
الطالبية بمختلف كليات الجامعة،
وذلك من خالل تقديم منتجاتهم
ومعروضاتهم الجماعية والفردية،
وعــرض ابتــكارات الطــاب
وإبداعاتهــم يف بهــو الجامعة

الرئييس باملدينة الجامعية.
واشتمل املعرض عىل أعمال
أقســام عمادة شــؤون الطالب
وهــي :إدارة النشــاط الثقايف
واالجتماعي واملرسحــي ،والتي
تهتــم باملعارض واملســابقات
واملحــارضات واملرسحيــات
والعــروض املرئيــة والرحالت
والزيارات ،حيث يستقبل القسم
الطالب الذين لديهم مشــاركات،
باإلضافة إىل قسم مركز االبتكار
واملوهبة والــذي يهدف إىل صنع
بيئة طالبية متميزة تسهم يف بناء
مجتمــع جامعي متقدم يف مجال
االبتكار واملوهبة.
وكذلك قسم النشاط الريايض
والذي يشارك يف  12لعبة بمختلف

مســابقات االتحــاد الريايض
املتعددة ،ويقيم عدة مســابقات
داخلية لطالب الجامعة عىل مدار
العام ،فضال عــن مكتب خدمة
أبناء الشــهداء والذي تم إنشاؤه
وفــا ًء ملا قدمه رجــال الوطن يف
حماية وطننا ،حيث يقدم املكتب
عدة خدمات لعوائل الشهداء ،من
أبرزها تقديــم الرعاية واملتابعة
الخاصة دراســياً ،كمــا يتيح
لالستفادة من الخدمات والربامج
واألنشطة واالتصال مع اإلدارات
بالجامعــة وإصــدار بطاقات
خاصة لهم.
كما تواجــدت إدارة الجوالة
والنادي التطوعــي ،وهو حركة
تربوية تطوعية غري سياســية،

من أبــرز مهامها خدمة الحجاج
واملعتمريــن واملشــاركة يف
املهرجانات الداخليــة باملنطقة
والجامعــة ،باإلضافة إىل قســم
إدارة املنح الخارجية ،وهو إدارة
مستقلة الســتقبال طالب املنح
من مختلف الــدول ،حيث وصل
عدد طالب املنح بجامعة القصيم
 1050طالبا من  75جنســية،
يدرسون يف عدد من التخصصات
التي تصل إىل  15تخصصا.
كمــا احتضنــت الفعالية
معرضا ً خاصا ً من املديرية العامة
ملكافحة املخدرات بهدف التوعية
بأرضار اإلدمان واملؤثرات العقلية،
باإلضافة إىل نرش وإيضاح أعراض
وأرضار املخدرات عىل اإلنســان

 ..وخالل تجوله بالمعرض

واآلثــار املرتتبة عــى تعاطيها،
ُ
وسبل االستشارات وطرق العالج،
وكذلك إقامة محارضات توعوية
للطالب والطالبات بمتابعة مدير
الشؤون الوقائية باإلدارة العامة
للمخدرات بالقصيم النقيب محمد
بن خالد اللهيب.
من جانبــه ،أوضح الدكتور
عيل العقالء عميد شؤون الطالب
أن العمادة تسعى إىل توفري كافة
اإلمكانات التي يحتاجها الطالب
الجامعي ،حيث استحدثت العديد
من األنشطة والربامج التي تواكب
تطلعاتهــم ،حرصــا ً منها عىل
ترجمة أهداف األنشطة الطالبية
املركزية ،وتنفيذا ً لتوجيهات معايل
مدير الجامعة.

وأشــار "العقــاء" إىل أن
العمادة استحدثت هذا العام عددا
من الربامج ،منها يــوم الطالب
الجامعي ،لتعزيز القيم اإليجابية
وروح االنتمــاء والتعاون لديهم،
كما بــدأت العمادة منــذ بداية
الفصل الدرايس الحايل يف تفعيل
خطة تطويرية للنشاط الطالبي،
وذلك من منطلق حرص الجامعة
عىل زيــادة تفاعــل الطالب مع
األنشــطة املقدمة لهم من جهة،
وتقديم منتج ذي جــودة عالية
من جهة أخــرى ،داعيا ً الطالب
إىل االستفادة من إدارات ومراكز
العمــادة املختلفــة التي وجدت
لخدمتهم وتلبية رغباتهم.

أجنحة المعرض تكتض بالزوار
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مدير الجامعة يدشن مشروع توظيف نظام إدارة التعلم
اإللكتروني  Blackboardفي الدراسات العليا
دشن معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود
مدير الجامعة "مرشوع توظيف
نظام إدارة التعلــم اإللكرتوني
 Blackboardيف الدراســات
العليــا بالجامعــة" ،وذلك يوم
األربعــاء 1440/3/6هـــ ،يف
صالة االجتماعات بمكتبه ،ويأتي
هــذا املــروع بالتعــاون بني
عمادتي الدراسات العليا والتعلم
اإللكرتوني والتعليم املستمر.
وقدم معــايل مدير الجامعة
شــكره للعمادتني القائمتني عىل
هــذا املــروع إلتاحتهما هذه
الخدمات للباحثــن واملرشفني،
مقــدرا الجهود املشــركة بني
جهــات الجامعــة لتقديم مثل
هذه املشــاريع النافعة واملفيدة،
ومؤكدا حرصه عىل ضبط عمليات
اإلرشاف واإلرشاد وتسهيل عملية
التواصل وتقديم الدعم الالزم يف
هذه العمليات.
من جهته ،أكد عميد الدراسات
العليا الدكتور محمد الدغريي عىل
أن مرشوع توظيــف نظام إدارة
التعلم  Blackboardيف الدراسات
العليا يعد من املشــاريع املهمة
الراميــة إلدارة عمليــة اإلرشاف
واإلرشــاد بمرحلة الدراســات
العليا؛ وما تشــمله مــن متابعة
وتوجيه علمــي وبحثي وتربوي،

بشــكل
ليقــدم كل ذلك ويدار
ٍ
إلكرتوني من خالل نظام البالك
بورد ،وليتــم التواصل والتفاعل
بني األســاتذة والباحثني بشكل
مستمر عن بعد ،مشــرا إىل أن
املرشوع يساعد الباحث عىل رسعة
اإلنجاز عرب التواصل مع األستاذ،
ويمكن األســتاذ مــن املتابعة
املستمرة وتقديم الدعم للباحثني،

ألنه يستهدف توظيف نظام إدارة
التعلم "البالك بورد" ،وما يشمله
من أدوات وتطبيقات يف التواصل
بني األساتذة والباحثني دون قيود؛
األمر الذي يحقق التفاعل بينهما
من أي مكان ويف أي وقت.
وأوضــح الدكتور ســعد
الدورسي عميد التعلم اإللكرتوني
والتعليم عــن بعد خطوات تنفيذ

املرشوع ،ومجموعة األدوات التي
يوفرهــا هذا النظــام للمرشفني
واملرشــدين وطالب الدراســات
العليا ،مما يســهل مــن عملية
التواصل وضمان جودة عمليات
اإلرشاف واإلرشــاد يف الدراسات
العليا ،كما استعرض "الدورسي"
تجربــة حية ملقــررات اإلرشاف
واإلرشاد عرب نظام البالك بورد.

أقامت كليــة الطب جامعة
القصيــم دورة تدريبية بعنوان
مهارات متقدمة يف البحث العلمي
واملهارات الرقمية (Advanced
Research
&
Digital
 )Research Skillsبكلية الطب
بشقراء حرضها  20عضو هيئة
تدريس من كليتي الطب بشقراء
والدوادمــي ،وذلك يف الفرتة من
 30إيل  31نوفمرب 2018م ،وذلك
يف إطار اتفاقيــة التعاون التي
ســبق أن أبرمتها الجامعة مع
جامعة شــقراء يف مجال التعليم
الطبي منتصــف عام 1437هـ
برعاية وزير التعليم ،ويف نهاية
الدورة تم تقديم شهادة حضور
للمتدربني.
كما قدمــت كليــة الطب
عددا مــن الــدورات التدريبية
ألعضاء هيئــة التدريس بكلية
الطب بجامعة شــقراء يف عدة
موضوعات منها :تقويم الطالب،
والبحث العلمــي ،والتعلم املبني

عــى املعضــات (Problem-
،)Based Learning - PBL
باإلضافة إىل النرش يف الدوريات
العلميــة املحكمــة ،والتحليل
اإلحصائي يف البحــث العلمي،
والجودة يف التعليم الطبي والتعلم
اإللكرتونــي ،وقــدم الدورات
الدكتــور فهيد بــن القصري،
واألســتاذ الدكتور فريد مدحت،
والدكتور محمد حسن طه.
وكان تحديــد هذه الدورات
قــد تم بعــد دراســة الحاجة
التدريبية ألعضاء هيئة التدريس
بجامعة شــقراء ،حيث وجدت
إشادة واستحســانا من أعضاء
هيئة التدريس وعمــداء كليتي
الطب بشــقراء والدوادمي ،كما
تستهدف كلية الطب إقامة ثالث
دورات أخرى خــال هذا العام
الــدرايس  1440 – 1439يف
التعلم املبني عىل حل املعضالت،
وتقويــم الطــاب والتعلــم
اإللكرتوني.

كلية الصيدلة تشارك في مؤتمر

الجمعية الدولية لالقتصاد الدوائي
في برشلونة
أثناء التدشين

بهدف دراسة أوجه التعاون العلمي والتبادل المعرفي والمهني

كلية العلوم الطبية تستقبل وفد مستشفى القوات
المسلحة بالمنطقة
اســتقبلت كلية العلوم الطبية
التطبيقيــة بالجامعــة وفدا من
مستشفى القوات املسلحة بمنطقة
القصيــم يــوم األربعــاء املوافق
1440/3/6هـ ،كان يف مقدمتهم
مدير املستشفى العميد وليد بن عيل
القحطاني ،وبرفقته النقيب عبدالله
الحماد والدكتــور نايف الثبيتي،
وكان يف اســتقبالهم عميد الكلية
الدكتــور محمد بن عيل الســهيل،
وهدفت هذه الزيارة لدراسة أوجه
التعاون العلمــي ،والتبادل املعريف
واملهني بني املستشفى والكلية.
وتخللت الزيارة جولة ميدانية
لعيــادات البرصيــات بالكلية تم
فيها اطالع الوفــد عىل اإلمكانيات
والخدمات التــي تقدمها العيادات
ملنســوبي الجامعة مــن موظفني
وطالب ،والتي تشــمل فحوصات
النظــر واألخطاء االنكســارية،
وفحوصات ضغط العني والشبكية
وفحــص القرنيــة وتخطيطها،
وكذلك فحص عمى األلوان واملجال
البرصي ،كما زار الوفد عيادة عالج
القرنيــة املخروطية بالعدســات

كلية الطب بالجامعة تٌ قيم
دورات تدريبية ألعضاء هيئة
تدريس جامعة شقراء

جانب من االستقبال

الالصقة وعيــادة التأهيل البرصي
لذوي اإلعاقــة البرصية ،بعدها تم
االطالع عىل معامل تقنيات األشعة
والتي شملت معامل فيزياء األشعة
واملوجات فوق الصوتية واألشــعة
السينية التقليدية والرقمية ،وتقنية
التنظري اإلشــعاعي السيني وقاعة
تعليمية خاصة ،وأدوات وتجهيزات
تعليمية وتدريبية متنوعة.
وقد أبــدى الوفــد إعجابهم
الشــديد بكفاءة خريجــي الكلية
يف جميــع تخصصــات الكليــة
وباإلمكانيــات والتجهيــزات
التعليمية والتدريبية املتاحة لطالب

الكلية بقسمي البرصيات وتقنيات
األشــعة ،والتــي ترقى لســمعة
ومكانة الجامعة ،وأقسامها العلمية
والربامــج األكاديمية واملشــاريع
البحثيــة واملعامــل والعيــادات
املوجودة بالكلية.
بــدوره ،قــدم العميــد
"القحطانــي" ملخصــا تعريفيا
عــن املستشــفى ومعلومات عن
اإلمكانيات املوجودة بها حاليا ً من
عيادات وأقسام وأجنحة وخدمات
طبية ،كما تمت مناقشــة ســبل
التعاون بني الكلية واملستشفى فيما
يخص إقامة الندوات واملحارضات

العلميــة والــدورات التدريبيــة
وتطوير الربامج التعليمية واملهنية،
وكذلك تقديم خدمات استشــارية
وبرامج خدمية مشرتكة للمجتمع،
باإلضافة إىل مناقشــة كيفية دعم
فــرص التدريب لطــاب الكلية
يف مجــاالت املختــرات الطبيــة
والبرصيات واألشــعة ،ســواء يف
التدريب امليداني أو مرحلة االمتياز.
من جانبه ،أكد عميد الكلية أن
مثل هذه الزيــارات تقوي العالقة
بني الكلية وســوق العمل ،وتعزز
الــدور التكاميل بينهمــا ،وهو ما
تســعى إليه الكلية للمساهمة يف
تحقيق برامج رؤيــة 2030م يف
ظل الدعم الكبــر الذي تحظى به
الكلية من إدارة الجامعة ،مشــرا
إىل أن مثــل هــذه اللقــاءات مع
ممثيل سوق العمل لها دور مبارش
وكبري يف تحسني مخرجات التعلم
لربامج الكليــة األكاديمية لتتوافق
مع احتياجات سوق العمل الحايل
واملســتقبيل ،وخلق فرص تعاون
علمــي وعميل ومهنــي وتدريبي
ملنسوبي وطالب الكلية.

تشــارك كليــة الصيدلة
يف مؤتمــر الجمعيــة الدولية
لالقتصــاد الدوائي واملخرجات
الصحيــة ،املنعقــد يف مدينة
برشلونة اإلسبانية ،بعدة أبحاث
طالبية تحــت إرشاف الدكتور
يــارس بن صالــح املقبل وكيل
الكلية للشــؤون اإلدارية ،حيث
شــارك يف إعداد هــذه البحوث
الطالب محمد الحربي ،والطالبة
أثري العرينــي ،والطالبة جوزاء
القصري ،باإلضافــة إىل الدكتور
عبداملجيد القسومي عميد الكلية.
ويعقد هذا املؤتمر يف أربع
نسخ وهي :النســخة األمريكية
والنســخة األوروبية والنسخة
اآلســيوية والنســخة الجنوب
أمريكية ،بمشــاركة عدد كبري
من صناع القرار عىل املســتوى
الــدويل والــركات الدوائية
العاملية والخدمية الطبية وطالب

الدراسات العليا من جميع أنحاء
العالم ،وذلــك لعرض تجاربهم
وأبحاثهم يف مجــاالت متعددة
تحــت مظلة تحســن الرعاية
الطبية للمريض.
وأكــد الدكتور يارس املقبل
وكيل الكلية للشــؤون اإلدارية
أن هــذه املشــاركة تهدف إىل
فتح املجــال للطالب والطالبات
للمنافســة يف البحــوث عــى
املســتوى الدويل ،ويف االشرتاك
يف املناقشــات واالســتفادة من
تجــارب متخصصني دوليني يف
املجاالت املســتهدفة يف املؤتمر،
باإلضافة إىل حضور املحارضات
املطروحة والتي تمتد لخمســة
أيــام ،حيث يعــرض عدد من
الــورش التعليمية للمبتدئني يف
مجال أساليب تصميم الدراسات
وطــرق اإلحصــاء املتقــدم
واالقتصاد الدوائي.
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كلية التأهيل الطبي تقيم ورشة عمل حول
«النشاط البدني»
اشتياق الرسور
نفذت كليــة التأهيــل الطبي
بالجامعة ممثلــة يف خدمة املجتمع
ورشــة عمل بعنوان "قليل مستمر
خري من كثري منقطــع" ،وذلك يوم
األحد املوافــق 1440/2/26هـ،
يف إدارة التدريــب واالبتعاث التابعة
إلدارة التعليم القسم النسائي ،حيث
اســتهدفت رشحا وتطبيق برنامج
نشاط بدني ريايض ملنسوبات التعليم
بطريقة ســهلة ومفيدة بما يمكنهم
من تطبيقه يف وقت اســراحتهن يف
العمل أو املنزل.
وتــم التطرق خالل الورشــة
ملفهوم النشــاط البدنــي ،وأخطار
قلة هذا النشــاط ،واملعــدل الكايف
منــه لضمان املحافظــة عىل صحة
جيدة كما أوصت به منظمة الصحة
العاملية ،باإلضافة إىل عرض نســبة

األمراض املزمنة يف الســعودية ويف
منطقة القصيم خصوصاً ،كما بينته
الهيئة العامة لإلحصاء ممثلة يف قسم
صحة األرسة لعــام ٢٠١٧م ،وربط
خطر هذه األمراض بقلة النشــاط
البدني ،وتم أيضا تعريف املشاركات
بكيفية حســاب النشاط البدني من
خالل معادلة تــم عرضها ورشحها
لهن.
ورشــة عمل بعنــوان «قليل
مستمر خري من كثري منقطع» يف كلية
التأهيل الطبي
وقد تم تطبيق الربنامج الريايض
من دون الحاجــة ألدوات رياضية،
وحث املشاركات عىل نقل هذه الفكرة
للمحيطني بهن مــن زميالت العمل
والطالبات ،ويف ختام ورشــة العمل
تمت اإلجابة عن أســئلة املشاركات
وتقديم النصائح لهن ،وسط تفاعل
وترحيب كبري من املستفيدات.

كلية العلوم واآلداب بعنيزة تقيم معرض «أصحاب الهمم»
للتوعية باحتياجات المعاقين
حميدة الصالحي
ضمن اليوم العاملي لإلعاقة أقام
قســم الرتبية الخاصة بكلية العلوم
واآلداب بعنيــزة برنامــج توعوي
وتثقيفي تحت شعار (مع اصحاب
الهمــم نبلغ القمــم) مع معرض
مصاحب لجميع مســارات الرتبية
الخاصة اضطرابــات نطق وكالم،
عاقه ســمعيه ،إعاقة عقليه ،اعاقه
برصيــه ،صعوبات تعلــم ،موهبه
وتفوق عقيل ،اضطراب التوحد
باإلضافة لركن إرشــادي ألرس
ذوي االحتياجــات الخاصة .حيث
افتتح املعرض عميد الكلية أ.د .فريد
الزامل السليم.

ويهدف املعــرض إىل التوعية
بفئات واحتياجــات األطفال ذوي
االحتياجــات الخاصــة من حيث
املفهــوم واألســباب والتصنيفات
وكيفيــة التعامــل معهــم وهم
(املعاقني عقليا واضطراب التوحد،
واملعاقني ســمعيا ،وذوي اضطراب
النطق والــكالم ،واملعاقني برصيا،
وصعوبات التعلم ،واملوهبة والتفوق
العقيل).
وتضمن الربنامج فقرة ما هو
إحساس الطفل التوحدي من خالل
تجربة عملية قدمها طالبات مسار
التوحــد كما وضح فيــه األطعمة
املسموحة واملمنوعة للطفل التوحدي
فينصح بتناول حليب الصويا فقط.

عزيزي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

أزمة ثقة

ـ

ال يريد أن يكون فارغا  ...يكره العزلة ويعشــق التميز ...يحب
أن يكون يف املقدمة ال يسبقه أحد ...لديه ثقة عالية بنفسه ...أريحي
بحدود املعقول  ...ال يحب كثرة املمازحة  ...أنيق يف مظهره وملبسه
ملفت للفتيات...
هوايته املفضلة لعبــة (التنس) ،يقيض فيها وقت فراغه ويتابع ما
يجد فيها.
يف ذات مســاء ويف ســوق ....عىل موعد معها ...ملحته وملحها...
تبادال النظرات ...والضحــكات ...تقابال يف املقهى ...طال الحديث
عن الحبّ  ...عن املستقبل ...الجامعة ...الزواج...هي ترى فيه فتى
األحالم ورجل املستقبل ...وهو يسوِّق نفسه لها بشدة...
أحد رفاقه رآه يف املقهى منهمكا يف (السواليف) . ..ناداه ...هاه
أخبارك ...أمورك ما شــاء الله تعرف تتســوق (ليه ما رشيت يل
عطر) ،وكأنه يوحي بأنه (طاح به).
يف طاولة قريبة منهما رجل وزوجته وطفلهما الوحيد (ينطط)...
نظراتهما ترقبه يف ملحات خاطفة وكأنهما يحلمان به...
ودَّعها وودَّعته ...انطلق كل منهما يف سبيله.
هو يفكر هل هي فعال ستكون زوجة املستقبل! ويرضب أخماسا
يف أســداس! هاجس الثقة ال يفارقه  ...وهي ال تشك يف أنه معجب
بها (ويموت به)!.
تخ ّرج من كلية ...عمــل يف رشكة عاملية معروفة  ....حان املرشوع
املرتقب ...بدأت األم يف البحث ...خطبت له...
هــو ال يزال عىل عالقتــه بصاحبة املقهى التي بقيت لها ســنة
وتتخرج...
أعلن الفرح ...تزوج  ...حدد مع زوجته الحقيقية السفرة ...سافرا
إىل  ...انشغل عن صاحبة املقهى ...واستخرج رقما آخر..
بعد ثالثة أشــهر  .....الزوجة الجديدة تطرق إليها الشك بأنه عىل
تواصل !! ...صاحبة املقهى األوىل تعيش الصدمة...
عزيزي الطالب/ـة أين الخلل؟
عميد عمادة القبول والتسجيل

جانب من المعرض

| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa
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أكد على أن المحافظة تشكل لؤلؤة من العقد الفريد بين محافظات المنطقة

أمير القصيم يزور محافظة عيون الجواء ويدشن مشاريع تنموية
تجاوزت  600مليون ريال

دشــن صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بن عبدالعزيــز ،أمري
منطقــة القصيم ،خــال زيارته
ملحافظة عيون الجــواء ،عددا ً من
املرشوعــات التنمويــة باملحافظة
تجاوزت  600مليون ريال ،بحضور
وكيل إمارة املنطقــة الدكتــور
عبدالرحمن الوزان.
وفور وصول سموه ملقر الحفل
املقام بميدان االحتفاالت باملحافظة،
بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر
الحكيــم ،ثم كلمــة محافظ عيون
الجواء محمد بن عثمان العســاف،
رحب فيها بمقدم ســموه ورعايته
لهذه املناسبة ،مبديا مشاعر البهجة
والرسور عىل محيا أهايل املحافظة،
مشريا ً إىل أن رعاية وتدشني سموه
ملثل هــذه املرشوعــات التنموية
والخدمية تؤكــد عىل منهج القيادة
يف تلمــس احتياجــات املحافظات
وتنميتهــا ،حامدا ً اللــه عىل ما ّ
من
الله علينا من أمن وأمان واستقرار،
مقدما ً شــكره وامتنانه لسمو أمري
املنطقــة ،داعيا ً اللــه أن يديم عىل
بالدنا أمنها وأمانها واســتقرارها،
وأن يديم وطننا عزيزا ً شامخاً.
إثر ذلــك تم تقديــم عرض
مرئي عن محافظــة عيون الجواء
ومــا تحتويه من مميــزات تراثية
وتاريخية مثل صخــرة عنرتة بن
شــداد ،والقرية الرتاثية القديمة،
واآلبار القديمة واملشاقيق التي تعترب
من العجائب ،وما نال املحافظة من
تطور ملحوظ ومميز ،حتى أصبحت

مقصدا ً للزوار ملا تحتويه من مرافق
بلدية وحدائق مميزة.
عقب ذلك ألقى املهندس خالد
بــن محمد املطلق كلمــة نيابة عن
أهايل محافظــة عيون الجواء ،حمد
الله فيها عىل أن مــ َن علينا بقيادة
حكيمة منذ امللك املؤســس -رحمه
الله -حتى هذا العهد عهدنا الزاهر
بقيادة خــادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز آل
سعود ،حفظه الله.

وأوضــح املهنــدس املطلق أن
محافظة عيون الجواء تزخر برجال
أكفاء خدمــوا الوطــن ووقفوا مع
املؤســس يف توحيد اململكة ،وكانت
لهــم اليد بعد الله يف بســط الرخاء
واالســتقرار ،الفتا ً االنتبــاه إىل أننا
نعيش يف هذا اليوم لحظات ســعيدة
بترشيف سمو أمري منطقة القصيم،
وزيارته للمحافظة وتدشني عدد من
املشــاريع التنموية ،منوها ً بجهود
املحافــظ عــى متابعته مشــاريع

املحافظة.
ثم دشــن ســموه حزمة من
املشــاريع التنمويــة يف املحافظة
بقيمة إجمالية تجاوزت  600مليون
ريال ،حيث شملت مشاريع صحية،
ومشــاريع بلدية ،منها ترميم الديرة
القديمة ،واإلنارة واألرصفة ،ومشاريع
للمياه والرصف الصحي باملحافظة،
ومرشوع الجمعية الخريية لتحفيظ
القرآن الكريم باملحافظة ،ومرشوع
إســكان محافظة عيون الجواء ،بعد

"مدني القصيم" يدعو إلى اتباع تعليمات
السالمة خالل التنزه
إخــاء  22منــزال وإيواء
ســاكنيها ..وإخماد  27حريقا
وإنقاذ  48محتجزا ً بسبب هطول
األمطار
دعت مديرية الدفاع املدني
بمنطقــة القصيــم املواطنني
واملقيمني إىل أخذ الحيطة والحذر
يف حال الرغبة للخروج للمتنزهات
الربية أثناء عطلة نهاية األسبوع،
واالبتعــاد عن مجــاري األودية
والشعاب وتجمعات املياه.

وقــال املتحــدث اإلعالمي
للدفاع املدنــي بمنطقة القصيم
العقيــد إبراهيم أبــا الخيل ،إن
التوقعــات املناخية الصادرة من
الهيئة العامــة لألرصاد وحماية
البيئة تشــر إىل استمرار الحالة
املطرية عــى املنطقــة ،مهيبا ً
بالجميــع االلتــزام بتعليمات
الســامة واالبتعاد عن األماكن
الخطرة كتجمعات املياه وأماكن
جريــان األودية والشــعاب ،أو

محاولة تجاوزها.
مــن جانب آخــر ،أوضح
املتحدث اإلعالمي ملدني القصيم
أن الحالة املطرية التي مرت بها
املنطقة منذ تاريخ العرشين من
الشهر املايض وحتى اآلن تسببت
يف ترضر بعض املنازل ،مما تطلب
األمر إخالءهــا وإيواء أصحابها
بمواقع آمنة ،بالتنسيق مع فرع
وزارة املاليــة باملنطقة ،حيث تم
إخالء( )22منزال وإيواء ساكنيها

بمجموع ( )180شــخصا عىل
مستوى منطقة القصيم.
كما بارشت فــرق الدفاع
املدني باملنطقة خالل تلك الفرتة
عددا ً من الحــوادث التي وقعت
نتيجة هطول األمطار عىل املنطقة
تمثلت يف إنقــاذ ( )48محتجزا ً
وإخراج ( )50مركبة من مواقع
طينية وتجمعات للمياه ،باإلضافة
إىل مبــارشة ( )27حادث حريق
وقع بسبب هطول األمطار ،وكذلك
حادث صعق كهربائي نتج عنه
وفاة أحد الوافدين ،واختتم العقيد
أبا الخيل ترصيحه بأهمية متابعة
ما يصدر عن الجهات الرســمية
عرب وســائل اإلعــام أو مواقع
التواصل االجتماعي ،كحســاب
املديرية العامــة للدفاع املدني،
وأهمية اتباع ما يصدر عنها من
تعليمات وإرشادات توعوية.

ذلك تم تقديم أوبريت إنشادي بهذه
املناسبة.
وأكد أمري املنطقة يف كلمته بهذه
املناســبة أن هذه املحافظة الغالية
تشــكل لؤلؤة من العقد الفريد بني
محافظــات املنطقة ،ناقالً ســموه
مشــاعر املحبة والتقديــر من قائد
هذه البالد املباركــة خادم الحرمني
الرشيفني وســمو ويل عهــده األمني
أيدهما الله -لكافة أهايل محافظاتومراكز املنطقة ،مؤكدا ً عىل أن الزيارة

امللكية وتدشني املشــاريع بعرشات
املليارات ما هــي إال دليل قاطع عىل
اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-
بأبنائها ملواصلة املسرية نحو تحقيق
الطموحات املنشــودة ،ومشريا ً إىل أن
هذه البالد حباهــا الله برجال أوفياء
من أبناء الوطن ،وقامت بتكاتفهم مع
مؤسسها امللك عبدالعزيز -طيب الله
ثراه -تحت شــعار التوحيد وتحكيم
كتاب الله وســنة رســوله وخدمة
الحرمني الرشيفني.
وأشار ســموه إىل أن محافظة
عيون الجواء مــن املواقع املتميزة يف
املنطقة ،وتستحق مزيدا ً من األفكار،
وأن هذه املشــاريع التنموية تمنحها
فرصــة أكرب لتعزيز االســتثمار بها
ووضع رؤوس األموال لتنمية وتعزيز
الجانب التسويقي بها ،ملا تمتلكه من
مواقع تاريخية وســياحية ،مباركا ً
للجميع تدشني املشــاريع التنموية
بأكثر مــن  600مليون ريال ،مقدما ً
شكره لكافة أصحاب الجهود املبذولة،
ســائالً اللــه -عز وجــل -التوفيق
واإلعانة ،داعيا ً املوىل سبحانه أن يديم
عىل هذه البالد نعمــة األمن واألمان
والنمــاء الدائم ،وأن ينرص جنودنا يف
الحد الجنوبي.
ويف نهاية الحفل تســلم سموه
درعا تذكارية بهذه املناســبة من
محافظ عيون الجواء ،كما تســلم
ســموه تقريرا موجزا عن مشاريع
البلدية باملحافظة من أمني القصيم
باإلنابــة املهندس محمــد بن عيل
املندرج ،ومدير بلدية محافظة عيون
الجواء.

فنون القصيم تناقش سبل تنفيذ
برنامج "جودة الحياة "2020

ناقشــت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة
القصيم أبرز املعوقات التي قد تصادفها خالل
تطبيقها لربامجها وأنشــطتها التي ترتكز عىل
أهداف ومقاصد برنامج جودة الحياة ،2020
وبحثت ســبل تعزيز الرسالة الثقافية والفنية،
واستكشــاف املواهب وإبرازهــا يف املنطقة،
واإلعداد لروزنامة برامج ومناشــط الجمعية
خالل العام  ،2019باإلضافة إىل وضع الخطط
التي تسهم يف تطوير وتجديد الخطاب والنشاط
الثقايف والفني يف املنطقة.
وتعمــل الجمعية عىل تكريــس وإبراز
مقومات املنطقة ،وتفعيل مواهبها الشــابة؛ ملا
فيه الدفع قدمًا نحو رسالة فنية وثقافية تتواكب

مع متغريات املرحلة التي تعيشها اململكةً ،
وفقا
ألجنــدة "برنامج جودة الحيــاة  2020التي
تستهدف تطوير أنماط الحياة ،وتحسني البنية
التحتية ،من خالل تفعيل مشــاركة األفراد يف
األنشطة الرتفيهية والرياضية والثقافية.
وأكــد مدير الجمعيــة بمنطقة القصيم،
سلمان بن إبراهيم الضباح ،رضورة االستفادة
مــن أدوات ومقومات املــوروث الثقايف الذي
تزخر به املنطقة ،عىل ســبيل املعطيات البيئية
والطبيعية ،وعىل ســبيل العقــول والقدرات
والطاقات ،التي يمتاز بها أبناء املنطقة ،من أجل
رفع مستوى الحضور الفني والثقايف للمنطقة،
عىل الخارطة املحلية واإلقليمية.
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تعرف بفرص العمل بالقطاع
هيئة السياحة ّ
السياحي في القصيم

ضبط  1817مادة تبغ
بالقصيم خالل جولة ميدانية
على  47متجرا

ضبطــت لجنــة مكافحة
نظام التبــغ بمنطقة القصيم
( )1817مــادة مــن التبــغ
ومشتقاتها ،وذلك خالل جولة
ميدانية نفذتها عىل  47متجرا
لبيع التبغ ،بمدينة بريدة ،وذلك
وفقا ً ملا أعلنتــه املديرية العامة
للشؤون الصحية باملنطقة.
وذكرت صحة القصيم أن
الجوالت امليدانية مســتمرة عىل
فرتات مختلفــة ،وذلك بهدف
ضبــط املخالفــات املرتبطة
بنظام مكافحة التبغ بالقصيم،
بمشــاركة الجهات الحكومية
املعنية ،حيــث ضبطت خالل

الجولة امليدانيــة التي نفذتها
اللجنة إىل ضبط " 378تنباك"
50جــم ،و" 670تنباك" 20
جم ،و 37علبة مثبــت للتبغ،
مخالف ألنظمــة البيع ،و658
علبة ســجائر  10سجائر (أقل
من  20ســيجارة) ،وكذلك تم
ضبط " 27مدواخ".
وأوضحت الشؤون الصحية
أنه تــم أخذ التعهــد عىل47
متجرا ،كما شاركت مع اللجنة
ست دوريات أمنية من الجهات
األمنيــة ،وســتة مراقبني من
األمانة والتجــارة وفرع وزارة
العمل.

 302مستفيد من برنامج
التدريب المجتمعي «أتقن» في
تقني القصيم
نفذ فــرع الهيئة العامة للســياحة
والرتاث الوطني بمنطقة القصيم ،بالتعاون
مع املركز الوطنــي لتنمية املوارد البرشية
الســياحية يف الهيئة (تكامل) ،وبالتعاون
مع بلدية البكريية ،برنامجا تدريبيا بعنوان
"التعرف عــى فرص العمــل يف القطاع
الســياحي" ،حيث أقيــم الربنامج يف مقر
بلدية محافظة البكرييــة ،وتناول املدرب
عددا ً من الجوانب متطرقا ً ألهمية السياحة
الســعودية ودورها كنشاط اقتصادي يعد
من األنشــطة البارزة والواعدة يف اململكة
وضمن القطاعات األساسية يف رؤية اململكة
.2030

وتناول الربنامــج التدريبي ما يحظى به
قطاع السياحة من دعم واهتمام قيادة وطننا
الغايل ،مما أسهم وسيســهم يف توفري العديد
من فرص االســتثمار وتوليــد فرص العمل،
كما تناول أبرز فــرص العمل يف هذا القطاع،
ويف نهاية الربنامج التدريبي أجاب املدرب عن
استفسارات الحضور.
من جهته ،أوضــح مدير عام فرع الهيئة
العامة للســياحة والــراث الوطني بمنطقة
القصيم إبراهيم املشــيقح أن هــذا الربنامج
يعترب واحدا ً من عدة برامج تنفذها الهيئة من
خالل املركز الوطني لتنميــة املوارد البرشية

الســياحية (تكامل) يف القصيم ،وتهدف إىل
تحفيز االستثمار الســياحي وتوعية العاملني
وراغبــي العمــل يف القطاعات الســياحية،
باإلضافة إىل تنمية القدرات واملهارات البرشية
يف املجال السياحي باملنطقة ،موضحا ً أن هذه
الربامج ستنعكس بشكل إيجابي مستقبالً عىل
امللتحقني من خالل تلبية احتياجات ســوق
العمل يف القطاع السياحي.
يشــار إىل أن هذه الــدورة تأتي ضمن
الربامج التدريبية التــي تقدمها الهيئة العامة
للســياحة والرتاث الوطني مجانــاً ،وتمنح
بموجبها شهادات معتمدة للحضور.

اختتمت برامج األســبوع
األول والثاني من املرحلة الرابعة
من برنامــج التدريب املجتمعي
«أتقن» بمنطقــة القصيم ،الذي
ترشف عىل تنفيذه اإلدارة العامة
للتدريب التقني واملهني بمنطقة
القصيم ممثلــة يف مركز خدمة
املجتمع والتدريب املستمر ،وينفذ
بالوحــدات التدريبية باملنطقة
(الكليات التقنيــة بنني وبنات
واملعاهد الصناعية الثانوية).
وتــم تنفيــذ  14برنامجا
تدريبيــا التحق بهــا أكثر من
 302متدرب ومتدربة تم منحهم
شــهادات معتمدة من املؤسسة

العامة للتدريب التقني واملهني،
حيث اســتمر التدريــب لكل
برنامــج أربعة أيــام بعدد 16
ساعة تدريب لكل برنامج.
وأوضح مدير عام التدريب
التقني واملهني بالقصيم محمد
بــن صالح املــذن ،أن الربنامج
سيســتمر تنفيذه ملدة أسبوعني
قادمــن ،حيث ســتبدأ برامج
األســبوع الثالــث يــوم األحد
10/3/1440هـــ ،ملدة أربعة
أيــام بالفرتة املســائية ،مفيدا
بأن القبول يف الربنامج مســتمر
وفوري عــر البوابة اإللكرتونية
.ctc.tvtc.gov.sa

المياه ترفع نسبة الضخ الكافي من مياه الشرب في محافظات القصيم
رفعت رشكة املياه الوطنية
ً
ممثلة يف اإلدارة العامة لخدمات
املياه بمنطقة القصيم ،نســبة
الضخ الكايف مــن مياه الرشب
يف محافظــات املذنب والبدائع
وعيون الجواء ورياض الخرباء
والشماسية بنســبة ، 100٪
لتخــدم أكثر مــن  171ألف
مستفيد عىل مدار الساعة.
كما تعمــل اإلدارة خالل
الفــرة املقبلة عىل التوســع
التدريجــي يف نطــاق التغذية
بنظام الضخ الــكايف واملبارش

ليشــمل كافة املحافظات ،وفق
الربامج والخطط لرفع الكفاءة
التشــغيلية ،بهــدف ضمان
إيصال املياه بصورة كافية.
وتأتي ذلك استكماال ً لجهود
رشكة املياه الوطنية املســتمرة
يف رفــع الكفاءة التشــغيلية،
وتعزيز مصادر املياه من خالل
املشــاريع النوعية التي تتوافق
مع إيجاد الحلول املســتدامة،
واستخدام أفضل النظم التقنية
الداعمة للمشــاريع املائية التي
وصلــت إىل  47مرشوعً ا ،حيث

دخلت الخدمــة خالل النصف
األول من العام الحايل 2018م
لخدمة مــا يزيد عىل  493ألف
مســتفيد إضــايف يف مختلف
مناطق اململكة.
كمــا تأتي هــذه الجهود
ً
تطبيقا إلســراتيجية املياه يف
تنفيذ مبادرات التحول الوطني
ً
وفقــا لرؤية اململكــة 2030
التي تهــدف لرفع مســتوى
تغطية خدمات املياه ،وتسهيل
عمليــة حصول املســتهلكني
الحتياجاتهم من مياه الرشب.
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جامعة الملك خالد تنظم لقاء توعوي
عن دور الشباب في تحقيق رؤية 2030

نظمت جامعة امللك خالد ممثلة يف وحدة
التوعية الفكرية ضمن برنامجها التوعوي
"وعي" لقاء توعويًّا مع عضو مجلس
ً
سابقا
الشورى قائد كلية امللك فيصل الجوية
اللواء الطيار عبدالله بن عبدالكريم السعدون،
وذلك باملرسح الجامعي يف املجمع األكاديمي
يف املحالة.

وتناول اللقاء موضوع "دور الشباب يف
تحقيق الرؤية الوطنية  ،"٢٠٣٠وتحصينهم
من الدعوات املغرضة  ،إضافة إىل رضورة
العمل الجاد عىل تأهيل الشباب واالستفادة
من قدراتهم وإمكاناتهم يف كل ما من شأنه
االرتقاء باملجتمع ،والعمل عىل أن يكونوا
رشكاء يف تحقيق هذه الرؤية الوطنية

الطموحة.
يذكر أن وحدة التوعية الفكرية بالجامعة
حرصت منذ انطالق برنامجها "وعي"
عىل أن تقيم فعاليات يف مختلف مجمعاتها
األكاديمية وفروعها للوصول إىل أكرب رشيحة
ممكنه من الطالب والطالبات لتحقيق أهداف
الربنامج.

«جامعة الطائف» مشروعات المدينة الجامعية تشهد
انطالقة جديدة عقب إخراج الشركات المتعثرة
أعلن مدير جامعة الطائف
الدكتور حسام بن عبدالوهاب
زمان ،عن انطالقة جديدة
ملرشوعات املدينة الجامعية يف
سيسد ،بعد نجاح الجامعة يف
إخراج الرشكات املتعثرة من
املوقع ،وصدور موافقة املقام
السامي عىل إعادة هيكلة مرشوع
املدينة الجامعية ،حيث وقع
مدير الجامعة عقدين جديدين
ملرشوعي إنشاء املرحلة الثانية
لكليتي الهندسة والحاسب اآليل
وتقنية املعلومات يف موقع املدينة
الجامعية ،واملقرر إنجازها خالل
 20شهراً ،وجاء توقيع العقود
خالل ترؤس مدير جامعة الطائف
اجتماع اللجنة العليا للمرشوعات
بالجامعة ،والذي عقد للمرة األوىل
بمقر املدينة الجامعية يف سيسد،
وذلك بحضور وكالء الجامعة.
كما افتتح "زمان" مكتب
متابعة العمليات التابع إلدارة

املرشوعات بمقر املدينة الجامعية
يف سيسد ،بهدف توسيع أعمال
املتابعة واإلرشاف املبارش عىل
مرشوعات اإلنشاء والبناء ،وذلك
بعد اعتماد إعادة هيكلة املرشوعات
بخطتها الجديدة.
من جانبه ،أكد مدير إدارة
املرشوعات بجامعة الطائف
املهندس عبدالحي الزهراني،
استكمال استالم املراحل األوىل
من مرشوعات كليات الطب،

والهندسة ،والحاسب اآليل ،فيما
يجري العمل عىل استكمال تنفيذ
بقية أعمال املرحلة الثانية لكلية
الطب ،وتوقيع عقود تنفيذ املرحلة
الثانية ملرشوعي كليتي الهندسة
والحاسب اآليل ،عىل أن توقع
عقود تنفيذ املرحلة الثانية لكليتي
العلوم ،والعلوم الطبية التطبيقية.
وأشار "الزهراني" إىل وصول
مرشوع إسكان الطالب العزاب إىل
مراحل متقدمة من اإلنجاز ،تمهيدا ً

الستالمه وتشغيله يف النصف
الثاني من العام الدرايس الحايل،
بعد إيصال التيار الكهربائي إليه،
وكذلك وصول العمل يف املرحلتني
األوىل والثانية من مرشوع املوقع
العام للمدينة الجامعية إىل مراحله
النهابالطائف ئية ،منوها إىل
صدور موافقة املقام السامي عىل
إعادة هيكلة املرشوع ،ليشمل
املستشفى الجامعي بسعة 120
رسيراً ،ومبنى إدارياً ،وقاعة
مؤتمرات تسع أربعة آالف
شخص.
وأوضح "الزهراني" أنه
جار التنسيق مع املقاول لتقديم
ٍ
املخططات املطلوبة للوحدات
الثالث بعد إعادة الهيكلة ،ويتوقع
بدء العمل باملستشفى وقاعة
املؤتمرات خالل ستة أشهر ،فيما
يجري التنسيق مع املقاول بالعمل
باملبنى اإلداري بعد إعادة توزيع
الفراغات وفق االستخدام الجديد.

مدير جامعة اإلمام عبدالرحمن
بن فيصل يدشن مختبر النوم
بالمستشفى الجامعي بالخبر
دشن مدير جامعة
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
املرشف العام عىل املستشفى
الجامعي بالخرب الدكتور
عبدالله الربيش ،مخترب
اضطرابات النوم ومعمل
اختبارات وظائف الرئة
لألطفال ،بحضور عدد
من األطباء واملتخصصني
يف املجال ،حيث تجول يف
األقسام واطلع عىل أحدث
التقنيات يف التخصص.
وذكر "الربيش" أن
افتتاح مختربات العالج
التنفيس ستضيف الكثري
لعملية التشخيص املتعلقة
بأمراض الجهاز التنفيس
وعالج ومتابعة حاالت
اضطرابات النوم ومشاكل
العالج التنفيس.
وأضاف "الربيش" أنه
تم مؤخرا إضافة إىل ذلك
اعتماد القسم يف برنامج

التخصص الدقيق يف الزمالة
السعودية ،وزمالة جامعة
اإلمام عبدالرحمن بن .
فيصل ،مشريا إىل أن هذه
التجهيزات التي شهدناها
عىل أحدث التقنيات متعلقة
بمشاكل العالج التنفيس
واضطرابات النوم ،وهو األول
من نوعه يف املنطقة الرشقية،
وأن من يقوم بالعمل عىل
املختربات ويؤدي الخدمة
للمستفيدين واملرىض هم
كوادر وطنية ومن خريجي
برنامج الرعاية التنفسية
يف الجامعة من كلية العلوم
الطبية التطبيقية.

جامعة الملك عبدالعزيز
ً
طالبا وطالبة
تؤهل 80
لدبلومي الطبخ والفنون
رشعت جامعة امللك
عبدالعزيز ممثلة بكلية
السياحة يف تأهيل  80طالبا ً
وطالبة سعوديني عىل فنون
وتكنولوجيا الطبخ لدخول
سوق العمل ،وكشفت إطالق
قسم جديد يف شطر الطالبات
إلدارة الفعاليات ،ومجموعة
من املشاريع والربامج
التعليمية املهمة التي تواكب
احتياجات سوق العمل
السعودي ،بحسب عميد كلية
السياحة املكلف بجامعة
امللك عبدالعزيز الدكتور
نارص بن نماس البقمي،
الذي لفت إىل أن نخبة من
أبرز الخرباء واملتخصصني

األكاديميني بكلية السياحة
والرشكاء املهنيني يعملون
عىل استحداث دبلوم فنون
وتكنولوجيا الطهي مدفوع
التكاليف ،يستهدف رشيحة
واسعة من املهتمني بهذا
املجال من الرجال والسيدات،
وسيجري يف املرحلة األوىل
تأهيل ما يزيد عىل  80طالبا
وطالبة.
وكثفت جامعة املؤسس
تواجدها يف معرض
«فوديكس السعودية» الذي
تتواصل فعالياته يف مركز
جدة للمنتديات والفعاليات
بجدة ،عرب عدة كليات من
بينها «العلوم» و«الطب».
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جامعة جورجيا ستات والبيانات الكبرى
بقلم "هويل اليز"
صحيفة " تايمز هاير اديوكاشن"

تستطيع جامعة جورجيا أن تحقق الهدف
الذي بموجبه تستطيع أن تغري وجه العالم
إذا ما نجحت يف فعل ذلك اليشء الكبري؛ لربما
وصفته باليشء الجريء أو املجنون أو حتى
املتغطرس ،ولكني سأفعله.
هكذا بدأ مدير جامعة "جورجيا ستات"
"مارك بيكر" حديثه بعيد أن توىل منصبه
عام  2009متخذا ً قرارا بإعادة ترتيب
أولويات األهداف يف بيان رسالة الجامعة
حيال معدالت التخرج وبقاء الطالب يف
الجامعة.
آنذاك لم يكن يدري ما هو السبيل لتحقيق
هدفه :أن تضحى الجامعة نموذجا يحتذى به
يف تعليم طالب الجامعات من كل الخلفيات
ليتمكنوا من تحقيق النجاح األكاديمي
واملهني بمعدالت عالية .ولألسف مرت
ثالث سنوات عجاف لم تزدد فيها معدالت
تخرج الطالب من السود وأصحاب األصول
اإلسبانية واملداخيل املنخفض وطالب الجيل
األول ممن لم يدرس آباؤهم ولم يعيشوا يف
الواليات املتحدة ،فظلت بنفس الوترية ،ولم
تفلح آنذاك أن تكون األوىل بني الجامعات
األمريكية.
بيد أنه أفلح يف تحقيق ذلك الحلم الحقا ً
عندما استخدم تحليل البيانات أو البيانات

الكربى ،كما يحلو للبعض تسميتها؛ حيث
قام بجمعها وتحليلها يف مجموعات بياناتية
لكشف النماذج واالتجاهات ،وهذا العرف
يف الجامعات متبع ويستخدم لدعم الطالب
وإدارة املوظفني وإصدار قوانني إدارية ذات
صبغة إسرتاتيجية.
وتعاني الجامعات األمريكية بشكل عام
من مشكلة بقاء الطالب يف الجامعة ،حيث
ال يتخرج واحد من كل ثالثة ضمن الربامج
الدراسية ذات األربع سنوات ،ناهيك عن
التكاليف الضخمة التي يتكبدها الطالب
واالستعداد املتدني املستوى ،وهذان هما
أكرب مشكلة تواجه الجامعات ،وذلك
حسب إحصائيات املركز الوطني األمريكي
إلحصائيات التعليم (.)NCES
وإذا خرجنا إىل دائرة السود وطالب الجيل

األول وأصحاب املداخيل املنخفضة فإن
اإلحصائيات تكون أسوأ؛ حيث يتخرج أربع
من كل  10يف ست سنوات ،بينما يكون الحال
أفضل يف البيئات األخرى التي تضم األثرياء
والبيض .إال أن جامعة "جورجيا ستات" لم
تنجح ألن أكثر من نصف طالبها يأتون من
أصول من ذوي املداخيل املنخفضة.
ومن ثم؛ قررت جامعة "جورجيا ستات"
تحري األمر فعملت بالتحقيق يف األسباب
املؤدية لذلك ،وترأس التحقيق نائب مدير
الجامعة "ثيموني رنيك" والذي وجد
أن الكثري من الطالب يجمعون النقاط
( )creditإال أنهم ال يقرتبون من التخرج،
ويرجع السبب يف ذلك إىل أن الطالب يختارون
ً
متقدمة
تخصصا خاطئا َ او يأخذون دروسا
مما يجعل وقتهم يضيع سدىً وتضيع

أموالهم يف أخذ مزيد من الدروس أو إعادة ما
أخذوه من دروس فشلوا يف استيعابها أول
مرة .ويرجع السبب يف نظر فريق البحث إىل
عدم وجود النصيحة السديدة .ومن ثم لجأنا
إىل "البيانات الكربى ووجود فِ رق استشارية
طالبية يف طول وعرض الجامعة ،عىل حد
قول "بيكر".
تواكب هذا القرار مع وصول تقنيات
حديثة يف مجال تحليل البيانات يف مجال
التعليم .ففي  2011أضحت جامعة
"جورجيا ستات" أول جامعة يف جلب
برمجيات رشكة "إديوكاشن أدفيزوري
بورد" (مجلس استشاري التعليم) ،وهو
برنامج إلكرتوني تمتلكه رشكة تقوم ببناء
نظام تتبع آالف القرارات التي يتخذها
الطالب كل يوم ويتوقع القرار الراجح
للوصول للنجاح األكاديمي.
وقامت الرشكة باستخدام بيانات عرش
سنوات خاصة بكل طالب وخريج ومنهج يف
الجامعة من أجل تطوير نموذج ومعايرته،
والذي رأى النور بالفعل يف أغسطس ،2012
وطيلة هذه الفرتة كان الربنامج يتفحص
أكثر من  800متغري مرتبط بـ 30ألف طالب
لينبه من يتجه للوقوع يف متاعب دراسية
حسب ما يرى النموذج.
وتشمل البيانات املناهج التي سجل
الطالب فيها مع سجل الحضور واالنرصاف
وبيان الدرجات ،ولكن ال يوضع كل متغري

يف حسبان الربنامج ،فمثال إذا ما حصل
الطالب عىل درجة ( )-Bيف الرياضيات
األولية وتخصصه لغة إنجليزية لن يكون
هنالك أية مشكلة بيد أنها عالمة إذا ما كان
الطالب يرغب يف التخصص يف الكيمياء ،ففي
هذا الحالة سيتدخل النظام ويرسل رسالة
إلكرتونية آلية للطالب واالستشاري يطلب
منهما االجتماع ملناقشة األمر .ويف عامه األول
حدد النظام أكثر من  50ألف اجتماع مشابه.
وكانت النتائج يانعة عىل الفور؛ حيث
رصح "بيكر" "شاهدنا انخفاضا ً يف أعداد
الطالب الذين تركوا الجامعة وتحسنت
معدالت التخرج خالل العام التايل .وتخرج
الطالب يف غضون فصل درايس أقل يف عام
 ،2012موفرة عىل الطالب الذين تخرجوا يف
عام  2016ما يعادل  15مليون دوالر أمريكي
من رسوم الدراسة ،بالرغم من أن بقاء 1%
من الطالب يف الجامعة يدر لها دخال بقيمة
 30مليونا يف صورة استثمارات للجامعة".
وأكد "بيكر" أن ال يشء يف الكون يسري
دون تحليل بياناته؛ فجمال البيانات يسمح
للجامعة بتشخيص خربات التعليم لعدد
عرشات اآلالف من الطالب مرة واحد ًة
بطريقة مميكنة .فنظامنا التعليم اآلن يفعل
ما يفعله األساتذة يف كلية صغرية جداً؛ فهو
يراقب الطالب بشكل مستمر .فعندما يرون
شيئا ً ما يحدث يقوم األساتذة بالتدخل فكذلك
النظام.

التعليم والتقنية والهولوغرام
" يتونيفرسيتي وورلد نيوز"
تعد جامعة "تليمياتيك يونينتينو"
اإليطالية إحدى املؤسسات التعليمية
الرائدة يف التعليم العايل عرب اإلنرتنت،
حيث تعكس التغيري القادم يف مجال
التعليم مستقبال.
يدرس يف الجامعة  25ألف طالب
يف  167دولة ،وازداد عدد طالبها
 % 40يف العام الحايل فحسب ،حيث
يتلقى الطالب التعليم بتسع لغات
حية :العربية واإلنجليزية والفرنسية
واإليطالية واليونانية والصينية
واإلسبانية والروسية .ويتلقى الطالب
التعليم عرب فصول تفاعلية افرتاضية
تدمج البيئة املعززة بالواقع تماما ً مثل
عالم البعد الثالث .وتعمل املنصة كلها
كمخترب بحثي ألي برمجيات تعليمية
حديثة أو كتب مقروءة وتقنيات الصور
التجسيدية ثالثية األبعاد "هولوغرام"
التي قيد التطوير حاليا.
وتقود العملية البحثية مدير الجامعة
"ماريا أماتا غاريتو" -أستاذ علم
النفس التقني غري املتفرغ -والتي تركز
عىل هيكلة التدريب والتعليم املقارن
والتقنيات الحديثة املطبقة يف مجال
التعليم والتعلم ،وصممت "غاريتو"
أول جامعة إيطالية عام  1992تحت
اسم "نيتونو كونسوتيوم" ،وصممت
للكويت الجامعة املفتوحة بالنيابة
عن اليونيسكو ،وصممت وأدارت
تلفاز املعرفة األوروبي "رأى نيتونو

االفرتايض .ويطلق عىل الكتب الناطقة،
وينطلق الكتاب يف كلماته بمجرد وضع
الجهاز الذكي أمام شاشة الحاسوب،
مما يجعل الطالب يروا أفالم الفيديو
التفاعلية ذات البعد الثالث عن
املوضوع الذي يدرس ،سواء كان عن
أناس أو أماكن أو أشياء قيد املوضوع.
وقال مدير الجامعة إن هذه التقنية
تعد األحدث يف العالم والتي لم تطبق
يف الفصول ،نظرا لظروف التمويل ،بيد
أنها تعد فكرة من عدة أفكار توضح
كيف أن التقنيات يمكن استخدامها يف
التدريس يف عالم اليوم.

سات" ،فضال عن أنها حصلت عىل
جائزة التعليم اإللكرتوني الدويل قسم
األكاديمي املقدمة من رابطة التعليم
اإللكرتوني الدويل.

الطالب األميركيون

يف مقابلة مع صحيفة
"يتونيفرسيتي وورلد نيوز" ،أعزت
"غاريتو" الزيادة الكربى يف أعداد
الطالب إىل التغذية املسرتدة اإليجابية
التي ملسها الطالب وإىل نتيجة العمل
املمتد للرشاكات مع كربيات املؤسسات
الغربية ،وإىل ما رصحت به الجامعة
"من أن لديها طالبا أمريكيني أكثر من
أي جامعة إيطالية أخرى".
وأثنت عىل قدرة الجامعة يف توفري
أنماط مختلفة من التعليم اإللكرتوني،
مما يجعل الجامعة قادرة عىل
استقطاب أشهر األساتذة يف العالم
إللقاء منهج أو لجلسة عرب تقنية
الفيديو.
وعن املواد الدراسية أكدت "غاريتو"
أن لغة التدريس التي يقدمها األساتذة
ليست ترجمة؛ بل أعدت بلغات تدريس
متعددة ،وهذه إحدى نقاط القوة ألننا
قادرون عىل تقديم مواد للتدريس
تستهدف تلبية احتياجات الطالب يف
كل أجزاء العالم مثلما حدث مع العالم
العربي ،عىل حد قولها .وبالتايل؛ فإن
اللغات التسع تجعل التعليم الدويل
اإللكرتوني غري محدود.
وأكدت "غاريتو" أن املناهج تحدث

دوريا ً ومستمرة لتعكس طلبات السوق
الرقمي والتغيري رسيع الوترية يف سوق
التعليم العايل الدويل ،ال سيما يف املهن
التي تتأثر باإلبداع الرقمي.
ومنذ تأسيسها يف  2005عملت
الجامعة عىل تقوية العالقات والتعاون
مع الجامعات األخرى ،ال سيما بني دول
البحر املتوسط والعالم العربي .وخرج
من رحم ""نيتونو كونسوتيوم" 43
جامعة إيطالية ودولية ومجموعة 31
جامعة من شبكات دول البحر املتوسط
من  11دولة :الجزائر ومرص وفرنسا
واألردن واليونان وإيطاليا ولبنان
واملغرب وتركيا وتونس.
وتمتاز الجامعة بوجود  31مركزا
تقنيا يف إيطاليا والعالم ،مما يجعل
الجامعة اإللكرتونية لها بعد محسوس
ألنها تساعد الطالب عىل متابعة املناهج

من خالل التعليم عن بعد ،مع املشاركة
يف األنشطة التدريبية من خالل الفيديو
كون فرانس واالختبارات .ويمتاز
الطالب بل الخريجون بالحصول
عىل دورات تدريبية مهنية يف مجال
االقتصاد والهندسة والقانون وعلم
النفس واالتصاالت والرتاث الحضاري
والطب وغريه .وأبرمت اتفاقيات
تعاون مع عدد من الجامعات الدولية
لتقديم برامج ماجستري مختلطة ثنائية
اللغة منها كلية لندن لألعمال واملال،
وكلية لندن للفنون املعارصة ،وكلية
برلني لألعمال واإلبداع ،والجامعة
املفتوحة يف هونج كونج.

الكتب الناطقة

طورت الجامعة نوعا ً جديدا ً من
الكتب التي يدعمها الواقع املعزز
تتكامل مع تطبيقات التعلم يف الواقع

دا فينشي يحاضر

علق "غاريتو" عىل استخدام التقنية
وزاد من البيت شعرا ،موضحا أن
باحثي الجامعة يطرقون أبوابا جديدة
يف التعليم لها مستقبل واعد مثل
تقنية الصور التجسيدية ثالثية األبعاد
"هولوغرام" ،متخيال كيف أن ليوناردو
دافينيش نفسه يدرس لك اخرتاعاته
بنفسه ،أو أن تفكر يف شاعر إيطاليا
"لويجي بريناديلو" املتوىف 1936
كيف يصدح بقصائده .واقرتح أن يتم
تعميم برنامج هولوغرام يف كل األماكن
التعليمية يف العالم بأرسه ليأتي لنا
بالشخصيات التاريخية البارزة ،حتى
تجلب لنا ولإلنسانية جمعاء تجارب
علمية غزيرة ،وسيساعد عىل التعلم،
ونسعى وراء ذلك ونأمل يف الحصول
عليها يف املستقبل القريب.

10

أخبار الجامعة

صحيفة
العدد  10 | 86ربيع األول  18 | 1440نوفمبر 2018
جامعة
 www.qu.edu.sa | @qunewspaperالقصيم

خالل تكريمه عددا من منسوبي الجامعة على جهودهم خالل زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة

«الداود» :أفتخر بالعمل مع زمالء وزميالت مخلصين يبذلون الجهد والوقت
لخدمة الجامعة والمنطقة والوطن

الداود خالل إلقاء كلمته

أكد معــايل مديــر الجامعة
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود أن الجامعة حظيت بقدر
كبري من املشــاريع التي افتتحها
ودشــنها خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز -أيده
الله -خــال زيارته مؤخرا ملنطقة
القصيم ،والتي بلغت قيمتها أكثر
من  3مليارات ريال ،مشــرا إىل أن
هذا الرقم يشــكل نسبة عالية من
الرقم العام ملشاريع املنطقة ،حيث
كان استعداد الجامعة لهذه الزيارة
امليمونة ليس فقــط يف تهيئة هذه
املشــاريع باالفتتاح والتدشني ،بل
أيضا يف املشــاركة بفعالية ونجاح
بجميــع الربامج التــي صاحبت

الزيارة الكريمة.
وأوضــح "الــداود" خالل
التكريــم الذي أقامتــه الجامعة
مســاء يــوم الثالثــاء املوافــق
1440/3/5هـــ ،ملجموعــة من
منسوبيها الذين بذلوا جهودا كبرية
وشــاركوا يف فعاليات هذه الزيارة
املليكة ونجاحهــا ،أن دور الزمالء
كان دورا فاعــا أظهــر جامعة
القصيــم بصورة مرشفــة والئقة
كأكرب منظمــة تعليمية باملنطقة،
مؤكدا أنه يفتخر بالعمل مع رجال
مخلصني بذلوا أوقاتهم وجهودهم
لخدمة الجامعة واملنطقة والوطن،
األمر الذي انعكس بشــكل إيجابي
عىل الجامعة يف كل مكان باملنطقة

وخارجها.
ولفت "الداود" إىل أن منسوبي
الجامعة مــن الرجال والنســاء
يتمتعون بكفــاءة عالية ،ويمكنهم
تقديم اإلضافة يف مجاالت مختلفة
بكل اقتدار ،وهــذا فخر للجامعة،
مشــرا إىل ما تحظى به الجامعة
من دعم من حكومة خادم الحرمني
الرشيفني وســمو ويل عهده األمني
حفظهما الله -وتشجيع وتحفيزومتابعة من ســمو أمري املنطقة،
والذي دائما يسأل ويتابع ويشجع
ويثنــي عىل مســتوى الجامعة يف
جميــع املواقع باملنطقة ،وســمو
نائب أمري املنطقة والذي يقف مع
الجامعة يف كل ما هو يف صالحها.

وهنأ "الــداود" جميع الزمالء
عىل ما تحقق يف مشاريع الجامعة،
حيث كان لهيئــة املرشوعات دور
كبري يف املتابعة وتحمل املســؤولية
واتخــاذ القــرارات الجوهرية يف
مسرية تلك املشاريع ،وكان لها دور
مهم يف إبراز تلك الجهود ،وإنهائها
وانتشال املتعثر منها ،كما كان للجنة
املشكلة ملتابعة هذه املشاريع الدور
الكبري يف دفع املســرة وإنجازها
عــى أرض الواقع والوصول إىل ما
وصلت إليه ،ومن أبرزها وترشفنا
بافتتاحه مــن خادم الحرمني وهو
املستشــفى الجامعي والذي كان
املجتمع ينتظره ،قائال" :يف زيارتنا
له األســبوع املايض شاهدت تحفة

السعوي أثناء تكريمه من مدير الجامعة

معماريــة ومنشــأة صحية يندر
مثيلها باململكة ،واألجهزة واملعدات
واألقسام والتقنية سيكون لها أثر
يف تميز هذا املستشفى والذي سيبدأ
قريبا يف استقبال املراجعني ،ونسأل
الله أن يغني الجميع عنه بالصحة
والعافية".
وقدم "الداود" شكره لجميع
مــن عمــل يف امليــدان أو خلف
الكواليس عىل ما قدموه يف السنوات
املاضية ويف الوقت الحارض لتنمية
الجامعة ،مؤكدا معاليه أنه يفتخر
بالعمــل مــع هــذه الكوكبة من
الكفاءات من الزمالء املميزين ،حيث
عال ،خاصة يف هذه
الطموح دائما ٍ
املناسبة ،رغم أن الوقت كان قصريا

واملطلوب كبــرا ،ولكن الله وفقنا
بالنجاح مما كان له أكرب األثر عىل
الجامعة ومنســوبيها ،سائال الله
تعاىل التوفيــق ،وأن يعني الجميع
لخدمة الوطن ،وأن نقدم له كل ما
نستطيع ألنه قدم لنا اليشء الكبري.
من جهتــه ،أشــار الدكتور
محمد السعوي وكيل الجامعة الذي
حرض حفل التكريــم مع عدد من
مسؤويل الجامعة ،إىل أن ما تحقق
كان بدعم وتوجيهــات من معايل
مدير الجامعة مشكورا ،والذي كان
يويص باستمرار بالعناية باملوظفني
يف هــذه الزيارة تحديــدا ،موجها
له الشــكر عىل حرصه الشديد عىل
زمالئه يف كل وقت ويف كل مناسبة.

د .علي العقالء

د .إبراهيم البلطان

م .صالح الضالع

م .حمد الشهوان

أ .فهد بن نومه

أ .علي الهدية

د .تركي المخلفي

أ.د .فهد الضالع
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د .يونس المشيقح

د .محمد العجالن

أ .عبدالملك الغضية

د .محمد الشارخ

أ .محمد العمرو

م .مبارك الفيفي

م .نواف الحربي

أ .أنس المالك

أ .فهد الربدي

أ .خليل الطرباق

أ .عبدالله الكوير

أ .عبدالله الجهني

أ .بدر السلمان

أ .أحمد الخضير

أ .بندر السلمان

أ .صالح الشبرمي

أ .محمد العواد

أ .سليمان الربدي

أ .سلطان الشدوخي

أ .وليد التويجري

أ .سليمان المحيميد

م .محمد آدم

م .محمود موسى

م .حذيفة حسن
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كلية التمريض تقيم نشاطا للتوعية والوقاية من
مرض هشاشة العظام
حنان النويرص :
أقامت طالبات النادي الطالبي
بكلية التمريض نشاطا ً تثقيفيا ً
بعنوان "الوقاية من مرض هشاشة
العظام" ،وذلك يوم الثالثاء املوافق
١٤٤٠/٢/٢٨هـ ،بهدف نرش
الوعي وتناقله والتعريف باملرض،
وهو الذي يُسمى باملرض الصامت،
حني يحدث وهن العظام بهدوء
دون أن يشعر به اإلنسان ،حيث
شهد النشاط حضور ُقرابة ١٠٠
مستفيدة من منسوبات الجامعة.
وتم خالل املعرض التأكيد
عىل الزائرات برضورة الحرص
عىل الخضوع للفحص ،وذلك
لتفادي العديد من املشاكل الخاصة
بالعظام ،خاصة أن النساء ُهن
األكثر عرضة لإلصابة بهذا املرض،
أما الرجال فال تزيد نسبة إصابتهم
باملرض عىل .٪٢٠
كما تم تعريف الزائرات
بالعوامل العديدة املساعدة لظهور
ذلك املرض ،وهي :كثرة تناول
املرشوبات الغازية والتدخني ،وقلة
ممارسة الرياضة ،وتناول أدوية
معينة ،وعدم التعرض ألشعة
الشمس التي تعطي الجسم فيتامني
د ،وعدم تناول مشتقات األلبان
بشكل يومي ،باإلضافة إىل إيضاح
الطرق الوقائية للحد من اإلصابة
بهذا املرض ،وتقليل فرص انتشاره
يف املستقبل.

وحدة التوعية الفكرية تنظم لقاء مفتوحا للطالب
عن كيفية تشكيل الوعي
نظمت وحدة الوعي الفكري
بالجامعة لقاء طالبيا مفتوحا
بعنوان "كيف يتشكل الوعي؟"،
وذلك يوم الثالثاء املوافق
 ١٤٤٠/٣/٥هـ ،بقاعة "ب"
بالبهو الرئيس بمقر الجامعة
باملليداء ،قدمها سعادة املرشف عىل
وحدة الوعي الفكري عميد كلية
الرشيعة الدكتور خالد بن عبدالعزيز
أبا الخيل ،وأدار الحوار األستاذ
الدكتور فهد الضالع ،حيث شهد
اللقاء حضورا كثيفا من الطلبة.
وجاء هذا اللقاء يف إطار حرص
الجامعة عىل زيادة وعي وإدراك
الطالب برضورة التمسك بالثوابت

الدينية والوطنية ،والحفاظ عليهم
من األفكار الهدامة ،وتوعيتهم
بمخططات أصحاب هذه األفكار
املتطرفة للنيل من أمن الوطن
واستقراره.
وتحدث "أبا الخيل" خالل
اللقاء عن عوامل تشكيل الوعي لدى
اإلنسان ،خصوصا الشباب ،وما الذي
يجب أن ينتبه إليه الشاب ،باإلضافة
إىل تعريف الطالب باألشياء التي
يكون لها أثر توعوي عىل الفرد منذ
مرحلة الشباب إىل املراحل املتقدمة
من العمر ،مشريا إىل أنه من الواجب
عىل كل شاب أن يدرك رضورة
االنتباه لكل املؤثرات من حوله ،وأن

يمتلك القدرة عىل التمييز بني ما
هو يف صالح الدين والوطن وما هو
هدام.
وتم فتح باب النقاش مع
الطالب ،حيث أجاب "أبا الخيل"
عن أسئلتهم واستفساراتهم حول
الشبهات السلبية أو التي ظاهرها
إيجابي وباطنها سلبي ،مشددا عىل
رضورة اليقظة والوعي لكل هذه
األمور ،والحذر عند التعامل مع
وسائل التواصل االجتماعي "تويرت،
وسناب شات" ،أو من خالل الكالم
املكتوب أو املقاطع املرئية ،والتي
يستخدمها أصحاب األفكار الهدامة
يف نرش سمومهم بني الشباب.
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كلية العلوم واآلداب بالرس تُ قيم حملة
ً
يتيما»
«أزهر

شؤون وشجون
أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

أهال صناع الوعي
تحل عىل الجامعة يف هذا األسبوع مناسبة فريدة ،حيث توقد شموع
الفرح والرتحاب ســعدا بضيوف جامعة القصيم ،إذ يغذون املسري
ويتجشــمون عناءات األســفار من جميع أقطار مملكتنا الحبيبة
اململكة العربية الســعودية لحضور ملتقى (برامج وحدات الوعي
الفكري يف الجامعات السعودية ..اآلمال والتحديات).
إنهم إذ يجتمعــون يف ظل الرعاية والعنايــة يف جامعتنا الغراء،
يناقشون ويفتشون عن األنسب واألفضل يف صناعة الوعي وصيانته
لدى طالب وطالبات الجامعات الســعودية ،ســواء تلك التجارب
الناجحة فتعزز ،أو تلك املعوقات الحقيقية فتناقش وسائل تذليلها،
إن هذا وكل ما يطيف به ملبرش بكل فضل وخري ملســتقبل الوعي
الفكري.
وحيث يجتمع املهتمون يف ظل جامعة القصيم فإن لهم بالغ الشكر
وســابغه وأزكاه ،فلكل خطوة حملتهم إلينا لهذا الهدف السامي
الكريم عبق من شيح وشكر ودعاء.
ثم ختام املسك ملعايل مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الــداود ،حيث جعل من جامعتنا محضنا للقاءات النوعية بني
الجامعات السعودية ،فيأتي هذا امللتقى ضمن ملتقيات ومؤتمرات
وتجمعات ترشف منسوب الجامعة واملنتمي إليها.
فاطمة البطية
أقام النادي الطالبي بكلية العلوم
واآلداب بالرس (األقسام العلمية) حملة
بعنوان "أزهر يتيماً" ،وذلك يومي
األربعاء 29/2/1440هـ ،واألحد
3/3/1440هـ ،يف املبنى اإلداري،
قدّمتها الطالبة أمجاد الصغري ،حيث
هدفت الحملة إىل ترسيخ مبدأ التكافل
االجتماعي واالهتمام بكل شؤون اليتيم

ورعايته املستمرة تحت نطاق خدمات
جمعية رعاية األيتام.
واشتملت الحملة عىل عرض لأليتام
وفضل كفالة اليتيم ،وتوضيح عدة
نقاط للحضور منها الكفالة الخاصة
لليتيم ،والكفالة العامة املشرتكة بني عدة
أشخاص ،باإلضافة إىل هدية وفاء وهي
تربع بأي مبلغ وتقدمها كهدية جميلة
للشخص ،كما تخللت الحملة مسابقات
وجوائز للطالبات القت تفاعالً من الجميع.

كلية التأهيل الطبي تنفذ حملة بعنوان
«صحتك في نشاطك» في ابتدائية الشماسية
اشتياق الرسور
نفذت كلية التأهيل الطبي
ممثلة بخدمة املجتمع يوم اإلثنني
املوافق ١٤٤٠/٣/٤هـ حملة
توعوية بعنوان الربنامج "صحتك
يف نشاطك" ،بمجمع تحفيظ
القرآن للبنات بالشماسية ،والتي
استهدفت جميع منسوبي املدرسة
لتوضيح دور العالج الطبيعي يف
مرض السكري والسمنة ،وتم تقديم

 50استشارة طبية ،وبلغ عدد
املستفيدين منها  105مستفيدة.
وتم خالل الحملة رشح أهمية
التوازن ما بني النشاطات الحركية
والغذاء للوصول لجسم صحي
وعقل سليم ،وتوضيح هذا التوازن
من خالل معرفة املعدل الطبيعي
للنشاط الحركي واملعدل الطبيعي
لكتلة الجسم ،واملشاكل الناتجة
عن خلل التوازن الحركي الغذائي
والتي تبدأ بمشاكل عضلية وتنتهي

بمشاكل كبرية كالسكري والسمنة،
باإلضافة إىل توضيح الطرق
املتعددة لكيفية تفادي هذه املشاكل
وأهمية التدخل املبكر لعالجها،
وكذلك تطبيق برنامج ريايض
حركي للمشاركات ،وذلك بتطبيق
حوايل  ٢٥تمرين تحتوي عىل
تمارين هوائية ،تقوية واستطالة
ومساعدة املستفيدات بالطرق
الصحيحة والوضعيات املختلفة
لتنفيذها.

همسة
يلوح يف األفق سحاب امللتقى  ..فموعدنا املطر..
مساعد المشرف على وحدة الوعي الفكري
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa
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اإلدارة هل هي
للمواقف أم
لألفراد؟!

لعيل أوضح بدايــة حديثي هذا
أن اإلدارة هنا تعنــي القيادي
وكيفية التعامل مع حل األزمات
وتســيري عجلة العمل باالتجاه
الصحيح.
ليس ثمة اختــاف أن للقيادي
الناجح سمات كثرية من أهمها
الديموقراطية يف طرح املشكلة
والنقاش حولها ،وطرح الحلول
املقرتحــة لها وفــق املعطيات
املمكنة واملمكن ترويضها.
والعمل الناجح تكاميل بال شك،
األمر الذي يتطلــب مع الذكاء
اإلداري ذكا ًء اجتماعيا يف إدارة
األفراد والعقــول والقلوب ،مما
يجعــل إدارة األزمات واملواقف
أمرا ً هيناً ،بل سيتعدى األمر إىل
تجاوز دائرة اإلنجاز إىل فضاء
اإلبداع.
لذلك فهنــاك قائــد ( الرجل
الثاني) وقائد ( املوقف ) ،وهؤالء
مــن يصنعها القائــد الرئيس

أهمية
الصيدلي

الطبيب؟
إن مــن أهم األمــور التي يجب
االلتفات إليها بالنســبة للصيديل
هي معرفــة األدويــة الجديدة
ودواعــي اســتخدامها ،ناهيك
عن االطالع عىل آخــر ما توصل
إليــه العلم من خــال اإلنرتنت،
والتواصل الدائم واملســتمر مع
رشكات األدوية ،عــى اعتبار أن
التعريف باألدوية الجديدة يتم من
خالل مندوب مختص بالصيدلة
يتواصل مــع األطباء يف العيادات
إلطالعهم عىل األدويــة الجديدة
لعالج مرض ما عىل سبيل املثال،
وال يقترص دور الصيديل يف رصف
األدوية فقط ،بــل هناك اتصال
مبارش مع األطباء ،حيث يتم تبادل
الخربات والعالقــات واملعلومات،
كما يســتفيد الصيديل كثريا من
األطباء الذين يحرضون املؤتمرات
العاملية ،حيــث تتنافس رشكات
األدوية يف حضور تلك املحافل.

د .فاطمة الرشيدي
عضو هيئة تدريس كلية
التربية

أميرة فهد الشارخ
كلية الصيدلة

ال يختلف اثنــان عىل أهمية دور
الصيديل يف حياتنا ،فبعد االنتهاء
من التشخيص وتلقي العالج ،يبدأ
عمل الصيديل ،الذي تكمن مهامه
يف رصف األدوية للمرىض وتوضيح
كافة األمور املتعلقة باستخدامها،
إضافة إىل ما يقــوم به من مهام
كطلب األدوية من الرشكات حسب
استهالك الصيدلية.
تُرى أين يلتقي دور الصيديل بدور

للعمل وفريقه.
بهؤالء ينجــح العمل وتنهض
املنظمات واألمم واألوطان.
إذا نجحنا يف ضخ دم املسؤولية
واالنتماء يف رشيــان كل عضو
يف الفريق ،ولعل من املعني عىل
ذلك وضع الرجل املناســب يف
املكان املناســب (خاصة املتميز
منهم ومنحــه االمتيازات التي
تجعله يشــعر بتقدير جهده)،
أما من كان خالف ذلك فأعتقد
أن ترتك الكرة يف ملعبه ليختار
العمل الذي يعــد بنجاحه فيه
كفرصة أوىل ،ثــم تكليفه بعمل
يكون كفيال بصنع شخصيته (
تكليفا) يف حال فشل.
ولعل خالصــة الحديث هو أن
صناعة القادة أمــر مهم جدا،
واألهم صناعة الصــف الثاني
وبث هذه الفلســفة من خالل
النجــاح يف إدارة األفــراد قبل
املواقف.

االدخار بذكاء

عبدالعزيز بن محمد الفوزان
خريج إدارة أعمال

زاد االهتمام يف اآلونة األخرية بإدارة
امليزانية الشخصية ،ولعل االدخار
من أهم األمور التــي يجب العمل
بها؛ وذلك ملا له مــن فوائد عديدة
أهمها :املساعدة يف تحقيق التوازن
يف امليزانية الشــخصية ،واملساهمة
يف الطريــق إىل االســتقالل املايل

بحساب آخر مستقل ،ويكون هذا
النــوع من االدخار لعــدة أهداف
عــى املــدى القصري قــد تكون
استثمارية مســاندة الستثمارات
االدخار اإلجباري ،وقد تكون لهدف
االستهالك كرشاء املنتجات بدال ً من
الحصول علیها بواسطة االلتزامات
املالیــة مــن قروض أو أقســاط
وغیرها.
ویعود سبب تقسیمنا للمدخرات إىل
إجبارية واختبارية للمحافظة عىل
املبلغ املدخر إجباريا حتى ال يُرصف
يف غیر ما وضع له ،ویستطیع الفرد
يف حالة حاجته للمال أن یستفید من
املدخرات االختيارية دون املساس
باملدخــرات اإلجبارية .ألن االدخار
االختياري یتمیز باملرونة ويساعد
عىل تفادي أرضار املبالغة يف نسبة
املدخرات بشكل مؤثر عىل امليزانية
الشــخصية ،والتي قد تحدث بعد
االندفاع والحمــاس الزائد بأهمية
االدخار.

الشخيص.
وإلدارة االدخار بــذكاء ولضمان
نجاحــه يُقرتح تقســيم املحفظة
االدخارية الشخصية إىل نوعني هما:
ادخار إجباري ،وادخار اختباري.
النوع األول :االدخار اإلجباري وهو
نســبة ثابتة من الدخل الشهري،
ويستحسن أال تتجاوز هذه النسبة
عرشين باملئــة كحد أقىص وتكون
لهــدف محدد عىل املــدى البعيد،
وغالبًــا ما يكون ادخــا ًرا بهدف
االســتثمار ،ويجــب أن يكون يف
حســاب خاص مســتقل وال يتم
رصفــه إال للغرض الــذي وضع
من أجله ،وتقــوم كربى الرشكات
وبعض الحكومات بعمل ذلك نيابة
عن منســوبيها مع إضافة بعض
الحوافز التشجيعية.
أما النــوع اآلخر :فهــو االدخار
االختياري وهو نســبة غري ثابتة
مــن الدخــل الشــهري يحددها
ا ُملدخر حسب وضعه املايل ،وتكون

تعطيل الحواس اإلرادي
د .إيناس غريب
األستاذ المساعد بقسم علم النفس بكلية التربية

هل تســعى للهدوء واالستجمام لتصل
للراحة النفسية؟ بعيدا عن املشتتات واملثريات
واألحداث املزعجة ،وتجلس بمفردك يف غرفة
مظلمة هادئة يف حالة اسرتخاء تام.
جميعنــا يتمنى هذا ،لكن ماذا لو لم تعد
ترى شيئا أو تســمع صوتا أو لم تجد شيئا
تتلمســه ورصت بمعزل عن العالم ..ال ألنك
فقــدت عينيك أو أصبــت بالصمم أو فقدت
حاســة اللمس أو الشــم ،بل عــى العكس
فحواســك تعمل يف كامل قوتها إال أنك لست
بحاجة الستخدامها لعدم توفر مثريات تتطلب
منك استقبالها.
هذه التجربة قام بها "دونالد هب" عالم
النفس املتخصص يف علــم النفس العصبي،
عىل عدد من املتطوعني األصحاء نفسيا وعقليا،
بتعريضهم لحالة من الحرمان الحيس التام،

وذلك بوضعهــم يف غرفة مظلمة بنظام عزل
كامل ،وكان املتطوع يرتــدي أغطية للوجه
وقفازات باألطراف تحيل دون استخدامه ألي
من حواسه.
وبعد ميض فــرة زمنية تختلف من فرد
آلخر كان أغلب املتطوعني يصنعون مثرياتهم
بأنفســهم ،فيغنون أو يتحدثــون بصوت
مرتفع إىل أن تطورت حالة البعض منهم إىل
التفاعل مع الهالوس والتي تختلف من حيث
الشدة والنوع ،تلك التي تتطابق مع الهالوس
الناتجة عن تناول قدر كبري من املخدرات.
فهكذا هي حواســنا ببساطة تترصف
دوما بالعكس ،فكلما قلت املثريات من حولنا
كلما أصبحت هي أكثر نشــاطا ،فقد كشفت
الدراســات الحديثة أن حاسة البرص مثال قد
تتعامل عند حرمانها من املثريات "البرصية"

مع مثريات أخرى ســمعية أو ملسية أو شمّ ية
بل وتصنع لنفســها من تلــك املثريات غري
البرصية تخيالت برصية تناسبها.
ولهذا فالحرمان الحيس يشبه امللل الذي
قد يعرتينا بالحياة ،بــل إنه القاتل الحقيقي
لقدراتنا العقلية ولحواســنا كما هو الحال
عندما تضعك الظــروف يف عمل رتيب ممل
ليس به من املثريات املقــدار الكايف لتنبيهك
مما قد يثبط حواســك ،كالطيارين وسائقي
الشــاحنات ومراقبي الرادار بل واملسجونني
انفراديا جميعهم حرموا إراديا أو ال إراديا من
املنبهات الحسية.
فالخطورة إذن ليســت يف فقد حواسنا
التي ّ
من الله بها علينا بل األدهى من الفقد هو
الحرمان الحيس من خالل تعطيل استخدامها
والذي قد يؤدي بنا إىل الجنون.
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كاريكاتير

زيارة بناء

أسامة بن أحمد المالك
مدير وحدة العالقات العامة
بكلية التربية

شماله
أمل

عبدالله محمد البلوي
كلية العلوم

سعدت القصيم بزيارة ميمونة
من خــادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز،
وويل عهده األمــر محمد بن
ســلمان ،فكانت زيــارة بناء
لقصيم العطاء.
ابتهــج أبناء املنطقــة بهذه
الزيارة الكريمة التي شــهدت
تدشــن العديد من املشاريع،
فــكان لجامعتنــا جامعــة
القصيم نصيب من هذا البناء
بمشاريع تخطت الـ 3مليارات
ريال كأكرب جهــة باملنطقة،
اســتيقظ لـــتُرشق عيناك
ويشــع النور عــى أرضك
املليئــة باألمنيــات ،كــن
مبتســما ً وســوف تجــد
طريقك يملــؤه الفرح ،كن
طموحا ً وسيعرتض طريقك
النجاح ،ال تــردد الكلمات
التي قد تثبّطك وتُشــعرك
بأنــك ثقيل أثناء املســر،
وإن اســتوقفك من الناس
مــن يريــد منــك التنازل
عــن أحالمك ..أخــره أن
يبقى يف مكانــه حتى يراك
تحقــق أحالمــك ،وحينما
تعود وبيديــك ما عجز عن
الوصول إليــه ..قل له :إن
اســتطعت أكمل حديثك من
حيث انتهى ،يكاد الفضول
يقتلني !
وكن عــى يقني أن الله معك
أينما توجّ ــه وجهك وكيفما
تق ّلب قلبــك ..الطريق الذي
نســلكه إىل تحقيق أحالمنا
دائمــا ما يعرتضــه قطاع
طــرق كل مــا يهمهم هو
إيقافنا عن متابعة املســر،
أولئــك هم أعــداء النجاح،
احذر أن يوقفوك.
"اصنع لخطواتــك طريقا ً
تضيئــه البوصلة شــماله
أمل"!

كما حظيــت الجامعة برشف
افتتاح  28مرشوعا ً وتدشني 5
أخرى من يد باني نهضة هذا
الوطن املعطاء خادم الحرمني
الرشيفني وويل عهده األمني.
وتأتي هذه املشــاريع لتكون
داعما أساســيا لتنمية الوطن
واملواطن من خــال حرص
حكومتنا الرشيدة عىل شبابها،
وتوفري ســبل الراحة ألبنائها
الطالب.
كما ســعى أمرينــا املحبوب
صاحب الســمو امللكي األمري

حقنة
الوقاية
أوصاف فهد الزلفاوي
كلية التمريض

الدكتــور فيصل بن مشــعل
حفظه الله -إىل بناء مشاريعتعليمية تخــدم املنطقة التي
من شــأنها أن ترفع املستوى
التعليمــي ألبنائنــا وبناتنا
الطالب والطالبــات ،وتجعل
جامعتنا جامعــة القصيم يف
مقدمة الجامعات عىل مستوى
اململكة.
شكرا خادم الحرمني
شكرا ويل عهده األمني
شكرا لسمو أمري املنطقة
شكرا ملعايل مدير الجامعة
يف شهر أكتوبر أو قبل فصل
الشــتاء من كل عــام يبدأ
تطعيم اإلنفلونزا املوســمية
الذي يؤخذ مرة سنويا ً للوقاية
مــن اإلنفلونزا ،وهــو عبارة
عن حقنــة تؤخذ تحت الجلد
للوقايــة من خطــر اإلصابة
باإلنفلونزا.
كمــا أن وزارة الصحــة
الســعودية تســتعد لتقديم
خدمــة لقــاح اإلنفلونــزا
املوســمية للمســتفيدين يف
منازلهــم أو حيثمــا كانوا،
بالتعاون مــع أحد تطبيقات
التوصيل اعتبارا ً من  7نوفمرب
حتى  13نوفمرب ،للتيسري عىل
املواطنني من أجل الحفاظ عىل
صحتهم ،كما يُمكن الحصول
عىل الخدمة الصحية من خالل
التطبيق عىل الهواتف الذكية،
واختيار خدمــة (تطعيم)،
حيث ســتصله السيارة التي
تقل الطاقــم الصحي إلجراء
التطعيــم ضــد اإلنفلونزا
املوسمية لجميع أفراد األرسة.
خطــوة فريــدة وفعّ الة من
وزارة الصحــة ،ونتمنى أن
تكون هنالــك مبادرة بحيث
يُضم إليها طــاب وطالبات
الجامعة ِممَ ن يأتون إليها من
مختلف املدن والقرى بتسهيل
خدمة لقاح اإلنفلونزا لتكون
داخل الحرم الجامعي.
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المساجد الصديقة للبيئة توفير للطاقة
وإسهام في أنسنة المدن
املصدر  :أ.د .عبد الرحمن عبد الله الصقري
عضو هيئة التدريس يف كلية الزراعة والطب البيطري
ورئيس مجلس إدارة جمعية آفاق خرضاء البيئية
يف ظل تزايد عدد السكان وما يتبعه من اتساع النطاق
العمراني وكثرة املباني الخرسانية والطرق االسفلتية وزيادة
وسائل املواصالت وما ينتج عنها من ملوثات خطرية وارتفاع
لدرجات الحرارة بسبب ما يسمى بــــ " بؤر االحرتار الحرضي
" ، "Urban Heat Islandsتحرص كثري من مدن العالم عىل
البحث عن حلول لهذه املشاكل املتفاقمة.

األشجار خط الدفاع

وتعد األشجار هي خط الدفاع األول واألهم واألقل تكلفة
لخفض التلوث بأنواعه املختلفة ،حيث قدرت القيمة البيئية السنوية
لألشجار يف احدى الواليات االمريكية بما يقارب الـمليار دوالر،
باألخذ يف االعتبار دور األشجار يف زيادة األكسجني وتقليل امللوثات
والضوضاء وتقليل درجة الحرارة وبالتايل تقليل استهالك الطاقة
إىل غري ذلك من الفوائد البيئية ،كما قدر أن وجود  4أشجار كبرية
أمام كل منزل يسهم يف خفض انبعاث الكربون من محطات الطاقة
بما يقارب  41ألف طن سنوياً ،وهذه كمية كبرية جدا ً تبني األهمية
البيئية للتشجري داخل املدن ،فال غرابة اذا أن تقدر إحدى الهيئات
املعنية بالبيئة يف بريطانيا أن كل جنيه ينفق عىل التشجري يعود
بسبعة جنيهات من الفوائد الصحية واالقتصادية والبيئية.

الحاجه للتشجير

وتزداد الحاجة للتشجري يف املناطق الصحراوية ذات املناخ
املتطرف كاململكة؛ فباإلضافة إىل مصادر التلوث املصاحبة للتنمية
والنمو السكاني ،تعاني غالبية مدن اململكة من العواصف الغبارية
املتكررة واالرتفاع الكبري يف درجات الحرارة يف أشهر الصيف
الطويلة مما يتطلب استهالك كميات عالية من الطاقة للتربيد وهذا
ما يحتم االهتمام بالتشجري كخيار اسرتاتيجي يتحقق من خالله
العديد من األهداف.

المناطق الخالية من األشجار مناطق غير صحية

ولتحقيق نقلة نوعية للتشجري يف مدن اململكة البد من االلتفات

إىل كل املساحات الخالية من األشجار يف املدن والقرى والتحرك من
خالل قناعة مفادها أن "أي منطقة خالية من األشجار هي منطقة
غري صحية" يجب معالجتها بالطريقة املناسبة ،كما ينبغي ارشاك
كافة القطاعات الحكومية والخاصة يف "هبة" تشجريية وفق أسس
مدروسة.
إن تشجري املساحات الخالية من األشجار أمام املنازل
واملدارس واملستودعات واملساجد واملستشفيات والبنوك وغريها من
املؤسسات الحكومية واألهلية كفيل بإضافة ماليني األشجار املفيدة
بيئيا وصحيا واقتصاديا وجماليا ،كما أن االستفادة من املياه
الرمادية "وهي مياه التغسيل والوضوء" يف املساجد والجامعات
واملستشفيات ومحطات الوقود وغريها واستخدامها يف سقيا
األشجار يحقق العديد من املزايا ويعود عىل االنسان والبيئة بالخري
العميم .ولقد ادركت بعض الجهات الحكومية والتطوعية أهمية
االستفادة من املياه الرمادية يف التشجري ،فعىل سبيل املثال قدمت
جمعية آفاق خرضاء البيئية " وهي جمعية بيئية تطوعية" نموذجا
تطبيقيا لالستفادة من املياه املهدرة يف سقيا األشجار من خالل
مبادرتي #املساجد_الصديقة_للبيئة و #املدارس_الصديقة_للبيئة
ضمن مبادرة شاملة عنوانها "املباني الصديقة للبيئة" ،حيث تم
تشجري مسجدين يف مدينة الرياض باالستفادة من مياه الوضوء
املهدرة .وبالنظر لعدد املساجد يف اململكة والتي تناهز املائة
ألف مسجد ،فإن زراعة ما متوسطه  50شجرة أمام كل مسجد
باالستفادة من مياه الوضوء املهدرة يعني اضافة  5ماليني شجرة
للمنظومة البيئية يف اململكة باالستفادة من ميا ٍه كانت ستشكل
عبئا ً عىل شبكة الرصف الصحي حيث ذكر أحد التقارير الصحفية
أن االستفادة من تلك املياه املهدرة يف املساجد من شأنه توفري

ما يقارب  400مليون ريال سنوياً ،هذا عدا ما تقدمه األشجار
املزروعة من مزايا يف تقليل امللوثات وتوفري الظل وخفض درجات
الحرارة وما يتبعه من تخفيض استهالك الطاقة الكهربائية
بنسبة تصل إىل  %25وهي نسبة كبرية جدا بالنظر ملا ذُكر من
أن فاتورة الكهرباء ملساجد اململكة تصل إىل  8مليارات ريال
سنويا ،هذا باإلضافة إىل الناحية الجمالية التي تنعكس عىل صحة
اإلنسان النفسية وتسهم يف أنسنة املدن ،ولنا أن نتخيل تطبيق هذه
الفكرة يف مئات اآلالف من املباني التي تشغلها املجمعات التجارية
واملدارس والجامعات واملستشفيات ومحطات الوقود وغريها.
إن زيادة الرقعة الخرضاء يف مدن اململكة بمشاريع تشجري
مدروسة مطلب يف غاية األهمية لإلسهام يف الحد من االحتباس
الحراري وتعزيز جودة الحياة وتحسني البيئة وتقليل التطرف
املناخي.
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كـلـية الحاسـب
College of Computer

 %40زيادة في عدد الخريجين من الجنسين و 85%نسبة رضا الطالب عن الخدمات المقدمة لهم

كلية الحاسب :جسر التواصل مع التقنيات الحديثة ومواكبة لغة العصر
عن الكلية

عن الكلية
أنشــئت كلية الحاســب بموافقة خــادم الحرمني الرشيفني عىل قــرار مجلس التعليم العايل يف جلســته الخامســة والثالثني رقم
( ،)١٢/٣٥/١٤٢٦وتسعى الكلية منذ نشــأتها إىل تحقيق الريادة يف مجال الحاسب بكافة مجاالته ،وإعداد خريجني مؤهلني تأهيالً
علميا ً يسهم يف التنمية واالزدهار اللذين يعيشهما وطننا الغايل.
وتلتزم كلية الحاسب بالتطوير املستمر ،سوا ًء فيما يتعلق بالجانب األكاديمي والخطط الدراسية ،أو الجانب البحثي وتقديم االستشارات
العلمية ،وكذلك املســاهمة الفاعلة يف تثقيف وتطوير املجتمع يف املجال التقني ،ولعل أبرز ما حققته الكلية يف اآلونة األخرية هو تجديد
االعتماد األكاديمي الدويل من هيئة  ABETللهندسة والتقنية لربامج الكلية.
كما أن الكلية ،إدارة ومنســوبني ،تهدف إىل رفع مســتوى وكفاءة الخريج من خالل التكيف مع متطلبات واحتياجات ســوق العمل
املتغرية ،بدعم مستمر من إدارة الجامعة ممثلة يف معايل مدير الجامعة وأصحاب السعادة وكالء الجامعة.
وتضم كلية الحاسب عدة أقسام تتمثل يف قسم علوم الحاسب وقسم هندسة الحاسب للطالب ،وقسم تقنية املعلومات للطالب والطالبات
(بثالثة مســارات :علم البيانات ،األمن السيرباني ،والشبكات) ،كما تقدم الكلية ســتة برامج يف مرحلة املاجستري هي :علوم الحاسب،
املعلوماتية ،أمن املعلومات ،تقنية املعلومات ،هندسة الحاسب ،و أمن املعلومات والشبكات.

عميد الكلية
د .وليد بن صالح البطاح
أستاذ علوم الحاسب المساعد

وكيل الكلية لشؤون الطالب
د .سليمان بن عمرو العمرو
أستاذ علوم الحاسب المشارك

برامج الكلية «البكالوريوس»
تقنية المعلومات (طالب
و طالبات)

علوم الحاسب (طالب)

هندسة الحاسب (طالب)

برامج الكلية «الماجستير»
المعلوماتية

علوم الحاسب
هندسة الحاسب

أمن المعلومات

أمن المعلومات والشبكات

العمل على استحداث عدد من برامج الماجستير
تقنية المعلومات

وكيل الكلية للشؤون التعليمية و الجودة
د .إبراهيم بن سليمان السكيتي
أستاذ شبكات الحاسب المساعد

الشبكات وإنترنت األشياء

هندسة البرمجيات

كلية الحاسب ورؤية المملكة : ٢٠٣٠

عدد الطالب
عدد الطالب
والطالبات بمرحلة والطالبات بمرحلة
الماجستير
البكالوريوس

764

111

عدد الخريجين
والخريجات

108

طالب كلية الحاسب :

* مســارات تقنية املعلومات (مســار علم البيانات،
مسار األمن السيرباني ،ومسار الشبكات)

* اعتماد الخطط الدراســية الجديدة لربامج الكلية
والتي تواكب سوق العمل ورؤية .2030

* زيادة عدد املقبولني من الســنة التحضرييــة للطالب والطالبات
بنسبة  10%يف الفصل الدرايس .371

* الرشاكة مع القطاع الحكومي والخاص

* اتفاقيات الرشاكات مــع القطاع الخاص (رشكة
اإللكرتونيــات املتقدمة ،رشكة علــمORACLE، ،
 )DELLوالجهــات الحكوميــة (وزارة التعليــم
وبرنامج تكافــل ،مدينة امللــك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية وبرنامج بــادر ،وزارة االتصاالت وتقنية
املعلومات وبرنامج التحول الرقمي).

* زيادة عدد املقبولني من الســنة التحضرييــة للطالب والطالبات
بنسبة  25%يف الفصل الدرايس .381

* تفعيل مبادرة فكرة تــك وبرنامج التحول الرقمي
بوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات
* افتتاح أكاديميــة أوراكل  Oracleوأكاديمية Dell
EMC
* حصول الكلية عىل االعتماد األكاديمي الدويل ABET
و تم تجديد االعتماد يف عام  2018لجميع برامج الكلية

* أصدرت الكليــة مجلة تعريفيــة تهتم باملجال
التقني (بكســلز )Pixelsبمناسبة انتقال الكلية إىل
املبنى الجديد.

* زيادة عدد الخريجني من الطالب والطالبات بنســبة  ،40%وذلك
مــن خالل إيجاد حلول للطالب املتعثرين تســاعدهم عىل التخرج يف
وقت أرسع.
* نسبة رضا الطالب عن الخدمات املقدمة لهم وصلت إىل .85%
* انتقال الكلية إىل املبنى الجديد.
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جهات التدريب الصيفي:
 oعدد الطالب املتدربني سنويا  80طالبا وطالبة.

تدريبية.

 oعدد الجهات الحكومية  12جهة حكومية.

* حل املشاكل األكاديمية للطالب عن طريق اإلرشاد
األكاديمي ،حيث بلغ عدد الحاالت:

 oعدد الجهات الخاصة  18جهة خاصة.
 oعدد ســاعات التدريب للطالب بلغ  3200ساعة

 3750حالة يف عام 1437/1438هـ
 2900حالة يف عام 1438/1439هـ

المشاركات الخارجية للطالب:
املركــز األول يف اختبــار املركز الوطنــي للقياس
للمهندســن لعام 1436هـ ،يف تخصص هندسة
الحاسب عىل مستوى خريجي الجامعات السعودية.
املركز الثاني يف مسابقة (علم هاكثون) وهي املسابقة
األوىل التي تطلقها رشكة علم ضمن برنامج "حلم"
لتجمع مربمجي ومصمّ مي الربامج بشــكل تعاوني
تنافيس عىل مستوى اململكة لدعم املبدعني من أبناء
الوطن بهذا املجال ،والتي اســتمرت ملدة ثالثة أيام
(3-5/4/2014م).
املركز األول عىل مســتوى الجامعات السعودية يف
املسابقة الرابعة يف الربمجة لدول الخليج املقامة يف
الجامعة األمريكية يف دبي واملدعومة من قبل جمعية
مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات العاملية (،)IEEE
واملنظمة املعتمدة يف تقنية املعلومات ( ،)BCSوالتي
أقيمت يف دبي خالل الفرتة 18-19/5/1435هـ
املوافــق 19-20/3/2014م ،وحصل فيها فريق
كلية الحاســب عــى املركز األول عــى الجامعات
الســعودية والسادس عىل مســتوى جامعات دول
الخليج.
املركز األول عىل مســتوى الجامعات السعودية يف
املسابقة الخامسة يف الربمجة لدول الخليج املقامة يف
الجامعة األمريكية يف دبي واملدعومة من قبل جمعية
مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات العاملية (،)IEEE
واملنظمة املعتمدة يف تقنية املعلومات ( ،)BCSوالتي
أقيمت يف دبي خــال الفرتة 22-24/3/2015م،
وحصل فيها فريق كلية الحاســب عىل املركز األول
عىل الجامعات السعودية والحادي عرش عىل مستوى
جامعات دول الخليج.
املشــاركة بـ( )4مشاريع مقبولة يف املؤتمر العلمي
الخامس لطالب وطالبات التعليم العايل والذي عقد
يف الفرتة من  28-6-1435إىل 2-7-1435هـ.
املركز األول عىل مستوى اململكة يف مسابقة البحوث
الطالبية الهندســية ،والتي أقیمت خالل املعرض
العلمي الثالث لطالب وطالبات التعلیم العايل والذي
أقیم يف املنطقة الرشقیة  ١٤٣٣ -١٤٣٢ھ.
املركز األول عىل مستوى اململكة يف مسابقة املشاریع
الطالبیة الھندســیة للطالبات ،والتي أقیمت خالل
املعــرض العلمي الثالث لطــاب وطالبات التعلیم
العايل والذي أقیم يف املنطقة الرشقیة.
املركز الثاني عىل مستوى اململكة يف مسابقة املشاریع
الطالبیة الھندســیة ،والتي أقیمت خالل املعرض
العلمي الثالث لطالب وطالبات التعلیم العايل والذي
أقیم يف املنطقة الرشقیة .٢٠١١
املركز الثاني عىل مستوى اململكة يف برمجة الویب يف
أوملبياد الربمجة ،والذي أقیم خالل أوملبياد الربمجة
يف اململكة برعاية املؤسســة العامة للتدریب التقني
والفني بالدمام.
املركز الثاني عىل مستوى اململكة يف مسابقة (عرب

نت للمطوريــن) ،والتي أقیمــت يف الریاض عام
.٢٠١٢
املركز الثالث عىل مستوى اململكة يف مسابقة أفضل
مرشوع تخرج يف أمن املعلومات ،والتي أقامھا مركز
التمیز ألمن املعلومات بجامعة امللك سعود (1431-
1432هــ).
* بالرغم من أن طالب وطالبات البكالوريوس ليسوا
مطالبني بالنرش العلمي ،إال ّ أن البعض اســتطاع أن
يشارك يف نرش مشاريع التخرج يف مؤتمرات مصنفة
يف القاعــدة العامليــة (،)ISI – Web of Science
إضافــة إىل النــر يف بعــض املجــات العلمية
املتخصصة ،ومن هذه املنشورات يمكن اإلشارة إىل
ما يأتي:
نرش ورقة علمية يف مؤتمر World Scientific and
.Engineering Academy and Society Conf
يف عام  2008واملقامة يف مدينة هانغتشو -الصني.
نرش ورقة علميــة يف مؤتمــر Conference on
Artificial Intelligence, Knowledge Eng.
 )and Data Bases (AIKED’13يف عــام 2013
واملقامة يف مدينة كامربيدج -بريطانيا.
نرش ورقة علمية يف مؤتمر املجلة الدولية لتطبيقات
األنظمــة والهندســة والتطوير يف عــام .2013
هانغتشو -الصني.
نرش ورقة علميــة يف مؤتمــر Conference on
Artificial Intelligence, Knowledge Eng.
 )and Data Bases (AIKED’14يف عــام 2014
واملقامة يف مدينة غدانسك – بولندا.
* زيارات الكلية الفصلية لطالب السنة التحضريية
التــي يقوم بها طــاب الكلية للتعريــف بالكلية
وتخصصاتها وفرص العمل بعد التخرج.
* زيارات الطالب املتفوقني من املدراس الثانوية يف
املنطقة للكلية.
بلغ عدد الطالب والطالبات املستفيدين من الرشاكات
األكاديمية  ١٩٧طالبا ً وطالبة منذ العام .٢٠١٧
بلغ عدد الطالب والطالبات الحاصلني عىل شهادات
مهارية من رشكتي أوراكل و ٧٩ Dell EMCطالبا ً
و طالبة منذ العام .٢٠١٧
تعلم مع ســاعة النشــاط  :Coffee hourبرنامج
أســبوعي يقدم فيه أحد أعضاء هيئــة التدريس
موضوعا ً تقنيا ً يالمس حاجة الطالب ،ويتم فيه طرح
وجهات النظر واملناقشــة بني الطالب يف مكان عام
مثل البهو الرئيس أو كافترييا الطالب.
تحدي "ع ّرف بفكرتك" لكشــف املوهوبني يف كلية
الحاسب
قائمة العميــد للتميز العلمي :يتــم ضم الطالب
والطالبات املتميزين (الذين حصلوا عىل تقدير ممتاز
يف معدلهم الرتاكمي خالل العام الجامعي) إىل قائمة
العميد وتسليمهم خطاب تميز من عمادة الكلية.

التقنية ،وكذلك العلمية من خالل استعراض
مستجدات البحوث العلمية يف تخصصات الحاسب
املختلفة:
بلغ عدد الدورات وورش العمل :أكثر من ٥٠
دورة لألعضاء من الذكور واإلناث  ،استفاد منها ما
يقارب  ٢٥٠مستفيدا يف جميع الدورات
تعددت مجاالت تلك الدورات لتشمل :الم.جال
البحثي ،املجال التقني ،املجال املهاري وتطوير
بيئة العمل ،وكذلك استعراض ومناقشة املستجدات
التقنية يف الساحة التقنية مثل ( البيتكوين ،البلوك
تشني ،والهجمات اإللكرتونية).

المشاركات الخارجية للطالب
والطالبات
هاكثون الحج
هاكاثون اآلالت الرقمية
مسابقة الربمجة عىل مستوى دول الخليج
مسابقات الربمجة السنوية عىل مستوى كليات
الحاسب واملعلومات يف جامعات اململكة

كلية الحاسب وقياس األداء

سعيا ً لتطوير العملية التعليمية والخدمات التي
تقدمها الكلية للطالب فإن الكلية تقوم بتنفيذ
عدد من وسائل التقييم لقياس األداء وكشف نقاط
الضعف من أجل العمل عىل تطويرها ومعالجتها،
ومن هذه الوسائل:
تطوير وتفعيل نظام تقييم األداء العام ألعضاء
هيئة التدريس
نظام تقييم العملية التعليمية و املقررات من قبل
الطالب يف نهاية كل فصل درايس.
استطالعات آراء الطالب حول الخدمات التي
تقدمها الكلية بشكل عام ،خصوصا ً فيما يتعلق
بوحدة شؤون الطالب.

كلية الحاسب وتطوير أعضاء
هيئة التدريس

تقوم وحدة التطوير والتدريب بالكلية باستغالل
ساعة النشاط األسبوعية يف تقديم الدورات التدريبية
القصرية وورش العمل بهدف رفع مستوى الكفاءة
لدى أعضاء هيئة التدريس يف املجاالت املهارية

كلية الحاسب والبحث
العلمي

إنجاز ونرش العديد من األبحاث العلمية يف مختلف
املجالت واملؤتمرات العاملية بمجموع  406بحوث
خالل الفرتة  2010-2018عىل النحو اآلتي:
قسم علوم الحاسب 153 :بحثا منشورا
قسم تقنية املعلومات 130 :بحثا منشورا
قسم هندسة الحاسب 123 :بحثا منشورا
تقديم العديد من املقرتحات البحثية إىل عمادة
البحث العلمي بمجموع  220مقرتحا بحثيا وتحقيق
نسبة قبول عالية تصل إىل  70%من املقرتحات
املقدمة.
حرصت الكلية عىل تهيئة البيئة املناسبة لخلق
حراك علمي فعال عىل مستوى أعضاء هيئة التدريس
من خالل إقامة وتفعيل املحارضات والعروض
العلمية ،وكذلك إقامة ورش العمل العملية والندوات
التثقيفية ،وقد تم إنجاز ما مجموعه  44نشاطا
علميا.

أعمال يجري االستعداد لها
األسبوع التعريفي لألمن السيرباني
هاكثون القصيم (خطة مستقبلية)

كلية الحاسب والمجتمع

مبادرة "مسارات" للتعلم عن طريق األقران
بدأت الكلية بتشجيع الطالب املتميزين عىل نرش
املعرفة بني زمالئهم عن طريق عقد حلقات نقاش
تدار من الطالب لخلق بيئة جديدة وفعالة.
دورة مخاطر الشبكات العامة.
دورة إدارة املشاريع.
مبادرة عدد من الطالب والطالبات لتثقيف طالب
املرحلة الثانوية بمبادئ الربمجة.

 20رياضة
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ولي العهد يستقبل أبطال آسيا للشباب
في كرة القدم
استقبل صاحب السمو امللكي
األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،
ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع يف قرص اليمامة ،رئيس
وأعضاء االتحاد السعودي لكرة القدم،
والعبي املنتخب الســعودي للشباب
لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة
كأس آسيا للشباب ،والتأهل لنهائيات
كأس العالم  2019يف بولندا.
وهنأ ســمو ويل العهد مسؤويل
والعبي املنتخب الســعودي للشباب
لكرة القدم عــى ظهورهم املرشف
وتحقيق هــذا اإلنجاز الكبري ،مؤكدا
سموه أهمية االستمرار يف بذل املزيد
من الجهد لرفع اســم اململكة عاليا ً
خالل مشاركاتهم القادمة يف املحافل
الدولية كافة.
ويف نهاية االستقبال كرم سمو
ويل العهد رئيــس وأعضاء االتحاد
الســعودي لكرة القــدم ،واألجهزة
اإلداريــة والفنيــة والطبية والعبي
املنتخب السعودي للشباب لكرة القدم
بمناسبة هذا اإلنجاز.
حرض االستقبال ،صاحب السمو
امللكي األمــر عبدالعزيز بن تركي
الفيصل ،نائــب رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرياضة ،ووكالء رئيس
الهيئة العامة للرياضة.

 25ديسمبر موعد ديربي القصيم
المؤجل بين الرائد والتعاون
عبدالله العبيد
حددت لجنة املسابقات يف
االتحاد الســعودي لكرة القدم
موعد ديربــي القصيم املؤجل
بني فريقي الرائــد والتعاون،
وذلــك يف يوم  25ديســمرب
القادم ،ضمن مواجهات الجولة
التاسعة من دوري كأس محمد
بن ســلمان ،والتي كان مقررا ً
إقامتها عرص الجمعة املاضية 9
ديسمرب ،وكانت إدارة الناديني
تلقت نسخة من خطاب األمني
العام لالتحاد السعودي لكرة
القــدم يفيد بتأجيــل املباراة
بســبب وجود أعمال صيانة

عبدالله العبيد
أرغمــت التقلبــات الجوية
والســيول الكثيفة التي شهدتها
مدينة بريــدة يف اآلونة األخرية
منظمي بطولة الجامعة الخرتاق
الضاحية ،عىل تأجيل الســباق

ﮐﺄس اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ

صورة تذكارية مع سمو ولي العهد

تأجيل بطولة اختراق الضاحية بالجامعة ونهائي
بطولة السكن «بسبب األمطار»
مع اســتمرارية فتح التسجيل
حتى قبيل انطالقة السباق بـ24
ساعة.
وقال عضــو أعضاء اللجنة
الفنية الرياضية عبدالله الخليفة
"نظرا للريــاح القوية وتوقعات
الطقــس ،تــم إرجــاء بطولة

الجامعة الخــراق الضاحية إىل
اليوم األحد" ،مضيفا أن األمطار
التي هطلــت بكثافــة أجربت
املنظمني عىل التأجيل حفاظا ً عىل
سالمة أبنائنا الطالب.
يف ســياق متصل ،تم تأجيل
نهائي بطولة السكن ،حيث أجلت

اللجنة الفنيــة الرياضية بطولة
نهائي بطولة سداســيات كرة
القدم لطالب املنــح الخارجية،
والذي يجمع كالســيكو السكن
الطالبــي ( ألبانيــا & تايالند)
والــذي كان مقــررا األربعــاء
املايض.

يف أرضية ملعــب بريدة ،كما
اتخذت لجنة املســابقات عدة
قرارات لقطبــي بريدة وهي
كاآلتي:
تقديــم لقاء القادســية
والتعاون إىل تاريخ  20ديسمرب
بعدما كانت  22ديسمرب.
تأخري مواجهــة التعاون
والهالل إىل تاريخ  30ديسمرب
بعدما كانت  27ديسمرب.
تقديم لقاء الرائد والحزم
إىل تاريخ  20ديســمرب بعدما
كانت  21ديسمرب.
تأخري مواجهة أحد والرائد
إىل تاريخ  30ديســمرب بعدما
كانت  28ديسمرب.
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4
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1

16

5

اﻟﻮﺣﺪة
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2
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6

اﻻﺗﻔﺎق

9
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3

14

7

اﻟﺘﻌﺎون

8

3

3

2

12

8

اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ

9

3

2

4
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9

اﻟﻔﺘﺢ

9

2

4

3

10
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اﻟﻔﯿﺤﺎء

9

3

1

5
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اﻟﺤﺰم

9

2

3

4

9
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اﻟﺮاﺋﺪ

8

2

2

4

8
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اﻟﺒﺎﻃﻦ

9

2

2

5

8
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اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

9

2

1

6

7

15

أﺣﺪ

9

1

3

5

6

16

اﻻﺗﺤﺎد

9

0

2

7

2

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺒﻮع

المدينة الجامعية

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
2-1
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اإلنفلونزا الموسمية ..والتحصين منها
ما اإلنفلونزا الموسمية؟
تعد اإلنفلونزا املوسمية من أكثر األمراض املعدية انتشارا ً عىل مستوى العالم ،وهي عبارة عن
عدوى فريوسية حادة تصيب الجهاز التنفيس لدى جميع الفئات العمرية ،ومما أدى إىل انتشارها
هو سهولة انتقالها من الشخص املصاب إىل شخص غري مصاب عن طريق استنشاق الرذاذ
املتطاير املحتوي عىل الفريوس عند العطاس والسعال أو مالمسة األسطح امللوثة ،وتكون اإلصابة
حادة ما بني خفيفة إىل وخيمة حتى الوفاة ،وعىل الصعيد العاملي تتسبّب تلك األوبئة السنوية يف
حدوث نحو ثالثة إىل خمسة ماليني من حالة اعتالل وخيم ،وفيما يرتاوح بني  250ألفا و500
ألف وفاة ،وتمتد بني  ٦و ٨أيام ،وقد تطول عند األطفال أو من عندهم مشاكل صحية مزمنة.

قريبا ..توفير اللقاح في بهو الجامعة
بالتعاون مع وزارة الصحة
عند اإلصابة بالعدوى فإن المريض
قد يعاني من:
ارتفاع حرارة فوق  38درجة مئوية
قشعريرة وتعرق
سعال جاف مستمر
سيالن باألنف والتهاب بالحلق
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لقاح اإلنفلونزا (استخدم
طيلة أكثر من  60عاماً) يعد
الطريقة املثىل لتوقي املرض أو
حصائله الوخيمة ،فقد أصدرت
منظمة الصحة العاملية تقريرا ً
يفيد بأن األشخاص املحصنني
باللقاح أقل عرضة من اإلصابة
أو الوفاة من مضاعفات هذا
املرض بنسبة  50٪إىل ،80٪
كما أنه يف حال اإلصابة تكون
العدوى أقل تأثريا ،ويفضل
استخدام اللقاح يف األوقات ما
بني شهر نوفمرب وشهر أبريل
من كل سنة.

تعب شديد وألم بالعضالت

خطورة المرض

تعد أكثر عوامل املرض خطورة لدى املصاب هي العمر ،ووجود أمراض مزمنة
كالسكري والربو والسمنة وضعف الجهاز املناعي.
وأكثر الفئات عرضة لإلصابة هم :العاملون الصحيون ،األطفال وكبار السن،
والحوامل ،كما أن العدوى بهذا الفريوس تؤدي إىل كثري من املضاعفات ،مثل:
التهاب ذات الرئة الحاد ،التهاب األذن ،أزمات الربو ،مشاكل قلبية ،أو الوفاة ال
سمح الله.

أهم الفئات العمرية
للحصول على اللقاح هم:

01من هم أكرب من خمسني
سنة
 02العاملون الصحيون
03األشخاص املصابون بأمراض
تنفسية مزمنة كالربو
 04مرىض السكري
 05الحوامل

أهم سبل الوقاية؟
الحرص عىل أخذ اللقاح السنوي لإلنفلونزا
املوسمية.
تجنب االتصال املبارش مع املصاب ومالمسة
أدواته.
استخدام املناديل عند العطس والسعال وغسل
اليدين جيداً.
تجنب األماكن املزدحمة يعد من الوسائل الجيدة
للوقاية.

وتنترش بعض املفاهيم الخاطئة
حول لقاح اإلنفلونزا ،مثال عىل
تلك املفاهيم الخاطئة تسببها
بضعف املناعة والتوحد لدى
األطفال ،وهذا غري صحيح كما
أثبتت ذلك الدراسات امليدانية،
ومن أهم هذه الدراسات التي
أجريت من قبل مركز مكافحة
األمراض واتقائها األمريكي.
وتجدر بنا اإلشارة إىل أن اللقاح
توفره وزارة الصحة يف جميع
املراكز الصحية األولية ،وجار
العمل من الجامعة لتوفريه
بالتعاون مع وزارة الصحة
ليكون متاحا ً يف بهو الجامعة
بحول الله.
د .فيصل إبراهيم املهيلب
أستاذ مساعد يف طب األرسة ووكيل كلية الطب
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بأكثر من  310آالف منشور في  26دولة

التغطية اإلعالمية لزيارة الملك سلمان للقصيم وحائل تحقق
 20مليون مشاهدة في وسائل اإلعالم المحلية والدولية
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ت
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في ًا،
أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة اإلعالم تقرير
الرصد اإلعالمي لتغطية زيارة خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -ملنطقتي
القصيم وحائل خالل الفرتة من  6إىل  8نوفمرب
2018م ،حيث أوضح التقرير أن التغطية اإلعالمية
للزيارة حققت أكثر من  20مليون مشاهدة حول
العالم ،لعدد  319مادة مرئية ،قدمها  122مصدرا ً
إعالمياً ،ووصوال ً إىل  26دولة بأكثر من  14لغة.
وأشار التقرير إىل أن أكثر من  40منصة رقمية نرشت
أكثر من  1600مادة ،وحققت  61مليون انطباع ،و22
مليون تفاعل ،و 9.3ماليني مشاهدة للمواد املرئية ،كما
جذبت الصفحة التعريفية بالزيارة  13ألف مستخدم،
وحققت  15ألف مشاهدة ،لعدد  832مادة منشورة،
كما تم تحميل الهوية البرصية للزيارة  6300مرة.
وقد تم تداول خمسة وسوم حول الزيارة يف شبكات
التواصل االجتماعي هي # « :القصيم _ ترحب _ بامللك،
و #امللك _ سلمان _ يدشن _ مشاريع _ القصيم،
و#ويل _ العهد _يدعم _ أبناء الوطن ،و #حائل _
ترحب _ بزيارة _ امللك ،و #امللك _ يدشن _ مشاريع _
حائل» ،حيث بلغ عدد املنشورات املتداولة حول الزيارة
 310آالف منشور ،من خالل  150ألف نارش.
كما أصدرت املراكز اإلعالمية للزيارة  120ترصيحا ً
إعالمياً ،وقدمت دعمها لعدد  180إعالميا ً وصحفياً،
وقدمت خدماتها لعدد  116جهة مشاركة.
وأشار الدكتور عبدالله املغلوث املتحدث الرسمي باسم
وزارة اإلعالم مدير عام مركزي التواصل الحكومي
والدويل إىل أن الهوية اإلعالمية املوحدة للزيارة تعد
األوىل من نوعها يف تاريخ الزيارات امللكية للمناطق،
حيث تم تداولها بشكل كبري من قبل الجهات الحكومية
واإلعالمية واملواطنني ،وبخاصة بعد طرحها يف مصادر
مفتوحة للجميع.
ونوه املتحدث الرسمي إىل التفاعل الكبري من قبل عديد
من الحسابات املؤثرة والحسابات التابعة لألجهزة
الحكومية واألندية الرياضية والصحف الورقية

حول الزيارة ،سلطت الضوء عىل
املرشوعات التنموية التي افتتحها خادم
الحرمني الرشيفني أو دشنها.

واإللكرتونية مع أخبار الزيارة ،حيث بلغ عدد املشاهدات
أكثر من  20مليوناً ،وهو رقم غري مسبوق ،مضيفا ً أن
ذلك أسهم بشكل ملحوظ يف إيصال أخبار الزيارة إىل
جمهور كبري.
وذكر "املغلوث" أنه تم تصوير وبث عدد كبري من
الفيديوهات النوعية بلغ عددها  219فيديو ،عكست ثراء
كل منطقة ،وأهم املرشوعات التي دُشنت فيها أو افتتحت
أثناء الزيارة ،مبينا ً أنها قد تمت مشاركتها مع التلفزيون
ووسائل اإلعالم األخرى ،إضافة إىل الجهات الحكومية.
وقال املتحدث الرسمي إن الصحف املحلية أصدرت
مالحق خاصة للحديث عن الزيارة ،تناولت املرشوعات
التي افتُتحت أو دُشنت يف كل منطقة باألرقام
واإلحصاءات ،كما قامت الصحف والوكاالت ووسائل
اإلعالم الدولية بنرش ما يزيد عىل  1400مادة إعالمية

وأشار "املغلوث" إىل التداول الواسع ألخبار وصور
وفيديوهات زيارات سمو ويل العهد للعائالت عىل مواقع
التواصل االجتماعي ،كما نالت الصور العفوية لسموه
واألحاديث الودية مع األطفال والشباب والكبار ،وكذلك
القصائد التي ألقيت استحسان املغردين ،حيث عكست
الجانب اإلنساني يف شخصية سموه ،موضحا أن وزارة اإلعالم
قامت بإنشاء وتجهيز مراكز إعالمية إلصدار التصاريح
لإلعالميني ،وتوفري املواد الخام للنرش ،مما ساعد يف تحقيق
تغطية أكرب ،نظ ًرا لوجود جهة مركزية تلجأ إليها الجهات
للحصول عىل املواد الخاصة بالزيارة ،كما حققت الصفحة
اإللكرتونية التعريفية الخاصة بالزيارة تفاعال ً واضحاً ،حيث
تمت زيارتها بشكل كبري من قبل املستخدمني ،إذ زارها أكثر
من  7آالف وسيلة إعالمية.
وثمن "املغلوث" دعم معايل الدكتور عواد بن صالح العواد
وزير اإلعالم وتوجيهه الذي أسهم يف إعداد خطة إعالمية
متكاملة وإنتاج وبث العديد من املواد املرئية التي حققت
انتشارا واسعا دوليا ومحليا.
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هاتف Vivo Y95
شاشة  IPS LCDبحجم  inch 6.22ودقة  1520x720بيكسل.
معالج .439 Snapdragon
ذاكرة عشوائية  4جيجا بايت رام.
سعة تخزين  64جيجا بايت.
بطاقة تخزين خارجية .micro SD
بطارية بقدرة .4030 mAh
كامريا خلفية مع مستشعر بدقة  13ميجا بكسل.
كامريا سيلفي بمستشعر  20ميجا بيكسل.
كامريا امامية بدقة  8ميجا بكسل.
واجهة عمل  4.5 FunTouch OSونظام تشغيل .Oreo 8.1 Android
دعم لتقنية التعرف عىل الوجه.
مستشعر بصمة يف الجهة الخلفية من الهاتف.
سعر  Vivo Y95يف املتاجر وعرب شبكة اإلنرتنت يبدأ من  262دوالر.
متوفر باللونني األسود واألحمر.

تطبيق Rivet
خدمة قراءة موجهة
لألطفال
صدر حرصيا ً عــى متجر  Google Playتطبيــق للقراءة ولكن
خصيصا ً لألطفال ،ويتضمن  Rivetمكتبة تحوي أكثر من  1500كتاب
جميعها متاحة وموزعة يف أقسام حسب مستوى عمر الطفل.
التطبيــق يعمل بواجهة صديقة للطفل إذ حــرص القائمون عىل
التطبيق أن يكون سهل االســتخدام وأكثر تفاعلية مع إمكانية البحث
واالســتدالل بقاموس مدمج يف التطبيق ،أو البحث عن طريق الكلمات
الرئيسية مع حفظ الكتب املفضلة للطفل يف مفضلة مدمجة يف التطبيق.
تطبيق  Rivetمتاح بشكل مجاني ملستخدمي نظام 5.0 Android
فأحدث.

ﺳﻮار اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ Pulse HR

كليك

حسن أحمد العواجي

سناب ..وطبق ()٢-٢
لطبق عامل
تحدثنا األسبوع املايض عن الشخص الذي افتعل قصة
ِ
يف مطعــم ..فانتهى املطاف بالطبق شــبه ممتلئ ..بني يدي رفقة
كانوا يتغزلون فيه ويتمنون تذوق لقمة منه ،يف مشهد فيه انتهاك
واضح لخصوصية عامل مسكني بغري وجه حق..
فلو افرتضنا مجازا ً بان العامل أو كفيله يعي ويعلم تمام العلم بأن
نظام مكافحــة الجرائم املعلوماتية ..ينص يف مادته الثالثة عىل أنه
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تزيد عن خمسمائة
ألف ريال أو بإحداهما كل من يسئ استخدام الهاتف النقال املزود
بكامريا واملساس بالحياة الخاصة لألشخاص أو التشهري وإلحاق
الرضر بهم عرب وســائل تقنيات املعلومات ..فهل ســيتحول هذا
الطبق بريالني لطبق بنصف مليــون ريال؟! ملا ال ..فمادة النظام
واضحة ..والقانون فوق الجميع ولنا يف ذلك عرب ..ولكن هي أخالق
املســلم الذي آثر االنرصاف تاركا ً لهم الجمل بما حمل مطبقا ً قول
رســول الله صىل الله عليه وسلم (املســلم من سلم املسلمون من
لسانه ويده).
فكم من شــخص اليوم لم يُسلم من لســانه ويده ..يصور كل ما
التقطه هاتفه النقال ..ينتقد ويحكم ويعاقب ويســتهزئ ..معتقدا ً
أنه املســؤول صاحب القيم واملبادئ ..وأحيانــا أخرى بالظريف
خفيف الظل.
هل تمت االستفادة من سناب شات كتطبيق للتواصل ،أم للتفاصل
إذا صح التعبري؟ ..فكم من مقطع ســناب كان سببا ً يف خالف بني
شخصني ..صديقني ..أو حتى زوجني ..وربما أكثر من شخص ..البد
أن نعي بأن نظام مكافحة الجرائم املعلوماتية وجد لردع املتطفلني
ممن اعتقدوا بأنهم بمنأى عن القانون فاقتحام خصوصية اآلخرين
والتطفل وحتى التنمر يف ازدياد ولن يردعها ترش الوعي يف املجتمع
فقط بل تطبيق األنظمة والقوانني..
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa
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الطالب هو األساس

الجامعة تقيم مؤتمرا دوليا بعنوان «نحو مجتمع إيجابي..
وفق رؤية »2030
تقيم الجامعة ممثلة بكريس
الشــيخ عبدالعزيز بــن صالح
الســعوي لتنميــة اإليجابيــة،
املؤتمــر الــدويل األول "نحــو
مجتمــع إيجابي ..وفــق رؤية
اململكــة  ،"2030وذلــك يومي
1440/5/25–24هـ ،باللغتني
العربية واإلنجليزية ،بمقر املدينة
الجامعية باملليــداء ،حيث عقدت
اللجنة التنظيمية للمؤتمر اجتماعا
يوم الخميس املايض برئاسة وكيل

الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي الدكتــور أحمد الرتكي،
وأعضاء اللجنة ملناقشــة خطوات
التنظيم والرتتيب للمؤتمر.
ويهدف املؤتمر لتعزيز مسرية
البحث العلمي يف مجال اإليجابية،
وتبادل الخربات بــن الباحثني،
وتعزيز الوســطية عىل املستوى
األرسي والفــردي واملؤســي،
وتنميــة االســتخدام اإليجابي
لوســائل التواصــل االجتماعي،

وتعزيــز دور اإليجابية يف تنمية
قيم املواطنــة ،وتوفري بيئة علمية
للحوار العلمي يف مجال اإليجابية،
وعرض التجارب املحلية والدولية
يف مجال اإليجابية ،وتعزيز العالقة
بني املؤسسات املجتمعية والبحثية
املهتمة باإليجابية عىل املســتويني
املحيل والدويل ،واإلســهام يف بناء
بيئــة إيجابية جاذبة وتحســن
جودة الحياة وفق رؤية .2030
ويشــمل املؤتمر  6محاور

رئيســية وهي :مفهوم اإليجابية
من منظور إســامي ،واإليجابية
األرسيــة والفرديــة واملجتمعية
واملؤسســية النظرية والتطبيق،
ودور اإليجابية يف صناعة الوسطية
واالعتدال يف املجتمــع ،باإلضافة
إىل دور اإليجابيــة يف تعزيز قيم
املواطنة ،واالســتخدام اإليجابي
لوســائل التواصــل االجتماعي،
التجــارب املحليــة والدولية يف
صناعة اإليجابية.

الطالب والطالبات هم أساس العملية التعليمية وجوهرها ،فهم
الثمرة التي تقدمها الجامعات لخدمة الدين والوطن يف ميادين
وأسواق العمل ،متسلحني بالعلم واملعرفة ،ومزودين باملهارات
العملية والتدريبية الالزمة ،والتي تمكنهم من القيام بأعمالهم
عىل الوجه األكمل ،وتحمل املســؤولية امللقــاة عىل عاتقهم يف
اســتكمال بناء الوطن ونهضته ،وتحقيــق ما تطمح له قيادة
اململكة من رؤية مستقبلية أكثر تقدما وازدهارا.
ولهذا عىل املؤسســات التعليمية وخاصة الجامعات أن تضع يف
أولوياتها قيام الطالب بدور أكرب عىل مســتوى صناعة القرار
واملشاركة يف املسؤولية ،حيث يتم التعامل مع الطالب والطالبات
باعتبارهم رشكاء فعليني يف تحقيق أهداف الجامعات ورسالتها
العلمية واملجتمعية والتنمويــة ،ففي كل يوم يثبت الطالب أن
لديهم القدرة والكفاءة عىل إنجاز كافة املهام التي توكل إليهم،
وتحقيق نجاحات كبرية عند بمشاركتهم يف األنشطة والفعاليات
املوجهة لخدمــة املجتمــع كالحمالت الصحيــة والتوعوية
والتثقيفية التي يتم تنفيذها واإلرشاف عليها من قبلهم.
الثروة البرشية املتمثلة يف الشــعب السعودي هي أهم ما يملكه
وطننا املعطاء ،فالشــباب هم القلب النابض لهذا الشعب ،وهم
أمله يف صنع مستقبل أكثر ازدهارا ورخاءً ،وهم القاطرة التي
ستقود البالد اىل املســتقبل ،ولهذا فإن توجه الحايل نحو منح
دور أكرب للشــباب يف املشاركة يف خطط التنمية والتطوير ،البد
وأن تتواكب معه إعطاء الفرصــة لهم للقيام بدور أكرب داخل
املؤسسات التعليمية.
إن االســتماع إىل اقرتاحــات وطموحات وتطلعــات الطالب
والطالبــات ،وكذلك شــكواهم واإلجابة عىل استفســاراتهم
ومالحظاتهم ،هي من األشــياء التي تساهم بشكل كبري يف بناء
الثقة بينهم وبني املسؤول ،فحينها يدرك الطالب أن لهم صوتا
مسموعا ،وأنهم قادرون عىل تحسني وتطوير البيئة التعليمية،
ويعزز روح اإليجابية لديهــم ،كما يعزز حرصهم عىل االلتقاء
باملسؤولني إذا ملسوا نتائج إيجابية ملثل هذه اللقاءات  .
والطالب بدورهم مطالبون بالتحيل بــروح اإليجابية والصرب
واملثابرة ،والهمــة والتحدي إلثبات جدارتهــم بقدر أكرب من
املشــاركة يف صنع مســتقبلهم وتحديد مالمحه ،وعليهم أن
يســتثمروا الفرص التي تتاح لهم ويتمسكوا بها لتحقيق أعىل
معدالت النجاح ،وأن يســتغلوا املنابر املتاحــة لهم كاألندية
الطالبية بالكليات يف تعزيز مشــاركاتهم باألنشــطة املختلفة
وتنمية مواهبهــم وإبداعاتهم ،وزيــادة التفاعل بني مجتمع
الجامعة والبيئة املحيطة.
إن تضافر الجهود والتكامل بني كافة مكونات العملية التعليمية
واملتمثلة يف اإلدارات وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطلبة،
هو الســبيل الوحيد لالرتقاء باملؤسســات التعليمية وتعزيز
مكانتها عىل املســتويني املحيل والدويل ،واالرتقاء بمســتوى
خريجيها يف كافة املجاالت.
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