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خالل افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى

خادم الحرمين الشريفين :بالدنا لن تحيد يوما عن تطبيق شرع
الله دون تمييز أو تعطيل ولن تأخذها في الحق لومة الئم
أكــد خــادم الحرمــن
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيز أن اململكة تأسست
عىل نهج إســامي يرتكز عىل
إحقاق الحق وإرســاء دعائم
وقيم العدالة ،ورعاية املواطنني
كافــة ،ونحن نعتــز بالجهود
املباركة التــي يقوم بها رجال
القضاء والنيابة العامة يف أداء
األمانــة امللقاة عــى عاتقهم،
ونؤكد أن هــذه البالد لن تحيد
يوما عن تطبيق رشع الله ،دون
تمييز أو تعطيل ،ولن تأخذها يف
الحق لومة الئم.
وقال امللك ســلمان ،خالل
افتتاحه ألعمال السنة الثالثة من
الدورة السابعة ملجلس الشورى،
بحضور ويل العهد نائب رئيس
مجلس الــوزراء وزير الدفاع
األمري محمد بن سلمان ،وذلك
بمقر املجلس يف الرياض" :إن
من أولوياتنا يف املرحلة القادمة
مواصلة دعمنا للقطاع الخاص
الســعودي وتمكينــه كرشيك
فاعل يف التنميــة ،ونود التأكيد
عىل السياسات املالية للمملكة،
بما يف ذلك تحقيق التوازن بني
ضبط اإلنفاق ورفــع كفاءته
وبني دعــم النمو االقتصادي"،
مؤكدا أن اململكة ستســتمر يف
التصدي للتطــرف واإلرهاب،
والقيــام بدورهــا القيــادي
والتنمــوي يف املنطقة بما يزيد
من فرص االستثمار.

اليوم ..جامعة القصيم تستضيف أمير
القصيم فيصل بن مشعل للحديث عن تجربته
في الحياة بمسرح الجامعة
تســتضيف الجامعــة
اليــوم األحد صاحب الســمو
امللكــي األمــر الدكتــور
فيصل بن مشــعل بن سعود
بن عبدالعزيــز ،يف حــوار
مفتوح عرب مــرح الجامعة
ولقاء مع طلبتها ومنسوبيها،
حيث يتحدث سموه من خالل
برنامج "تجربتي يف الحياة"،
عن خرباته وتجاربه الحياتية
التي خاضها سموه ،كتجربة
ملهمــة ،ولكشــف تفاصيل
حياتــه العمليــة والعلمية،
وذلك ضمن اللقاء األول الذي
تنظمه عمادة خدمة شــؤون
الطالب بالجامعة بهدف نقل
الخربة والتجربــة إىل الطالب
صناع املستقبل لبالدنا الغالية.
وقد جــاءت فكــرة هذا
الربنامــج بعــد توجيه معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود مدير الجامعة،
حيــث سيســتضيف بصفة
دوريــة أحــد رمــوز بالدنا
الغاليــة يف شــتى املجاالت،
ليأتــوا إىل الجامعــة ويلتقوا
بطالبها ومنسوبيها ويقدموا
لهــم خالصــة تجاربهــم

عناوين
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الجامعة تُ علن عن حاجتها
لمعيدين سعوديين من
الجنسين بعدة تخصصات
بكلياتها

10
تحقيق

المسند :الجوال بريء من
تهمة جذب الصواعق..
والسيارة أكثر األماكن أماناً
يأتي بعدها المنزل

16
حوار
العلمية والعملية واإلداريــة،
واالجتماعية.
ويأتي هــذا اللقاء النوعي
املتميــز يف ســياق إيمــان
الجامعة برضورة اســتفادة
منسوبيها ،سواء كانوا أساتذة
أو موظفــن أو طلبــة ،من
الكفاءات العلميــة واإلدارية

التي ُشهد لها بالتميز والتنوع،
كمــا يعرب اللقــاء عن حرص
الجامعة عىل اســتضافة سمو
أمري املنطقة ،ألنه قامة إدارية
وعلمية متميزة عىل مســتوى
وطننا الغايل ،وســوف يعطى
الربنامج إضافة نوعية متميزة
وانطالقة مباركة.
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لـ«صحيفة الجامعة» قصة
نجاحه في فرنسا
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«الداود» مطمئناً الطالب:
ال يمكن أن يتعرض أي
طالب لمظلمة أو ضياع حق
وال يجد أحدا ينصفه
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بعد أن تفقد مباني الكليات واطلع على سير العمل

«الداود» يوجه بسرعة استكمال البنية التحتية للمدينة الجامعية بعنيزة
وجه معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة ،برسعة استكمال البنية
التحتية الكاملة للمدينة الجامعية
بمحافظة عنيزة ،ويشــمل ذلك
تحســن املداخــل والبوابــات
والطرق املؤدية للكليات القائمة،
باإلضافــة إىل تحســن مواقف
الطالب ،وإنشاء برئ لتوريد املياه
وإنشــاء محطة ملعالجة املياه،
إضافة إىل استكمال البنية التحتية
لشبكات تقنية املعلومات.
كما وجــه معاليــه خالل
زيارتــه التفقديــة ملقــر كلية
الهندســة وكلية العلوم واآلداب
للطالبــات بمحافظة عنيزة يوم
الثالثــاء 1440/3/12هـــ،
برسعة نقل الطالبات إىل املباني
الجديــدة ،حيث تأتــي زيارة
معاليه لوحدات الجامعة بهدف
الرقــي باملنشــآت التعليميــة
واألكاديمية لتوفري بيئية مناسبة
للطالب والطالبات وأعضاء هيئة
التدريس واملوظفني.
وجــاءت هذه الزيــارة يف
إطار الزيــارات التفقدية التي
يقوم بها معــايل مدير الجامعة

لكليــات الجامعــة املنترشة يف
أنحاء املنطقة ،وكان بمعيته أثناء
الزيــارة أعضاء الهيئــة العامة
للمرشوعــات الجامعية ،وكان يف
استقبالهم ســعادة عميد كلية
الهندسة الدكتور محمد بن فهد
الشارخ ووكالء ورؤساء األقسام
بالكلية.
وتفقد "الداود" مرافق الكلية
واطلع عن كثــب عىل احتياجات
الكلية وســر العملية التعليمية
فيهــا ،حيث زار أقســام الكلية
ومعاملها ومرافقهــا وقاعاتها،
واستمع إىل رشح مفصل عن سري
العمل داخل كل قسم ،وذلك سعيا
لالرتقاء بمستوى الكليات والعمل
عىل جودة مخرجات الجامعة ،كما
عقد خالل الزيارة اجتماع الهيئة
العامة للمرشوعات الجامعية يف
مقر االجتماعات بكلية الهندسة.
ويف ختــام الزيــارة قدم
"الشارخ" شــكره ملعايل مدير
الجامعة عــى زيارته التي تأتي
امتدادا ً لدعمه لجميع منشــآت
الجامعة ،والرقي بهــا تعليميا ً
وإداريــا ً للوصــول إىل مصاف
الجامعات املصنفة دولياً.

الداود خالل الجولة التفقدية

لمدة ثالثة أيام  ..تحت شعار
«التربية وقيم الحوار والتسامح»

كلية التربية تنفذ البرنامج العلمي
الثالث لمعلمي المنطقة
نفذت جامعة القصيم مُمثلة
يف كليــة الرتبيــة يــوم الثالثاء
املايض املوافق 1440/3/12هـ،
الربنامج العلمــي الثالث ملعلمي
منطقة القصيم بعنوان "الرتبية
وقيــم الحوار والتســامح" ملدة
ثالثة أيام ،وذلــك ضمن جهود
الجامعة للقيام بدورها يف تدعيم
تلك املبادرات ومن أهمها التطوير
املســتمر للمعلمــن والقيادات
األكاديمية.
وأكد عميــد كليــة الرتبية
الدكتور ســامي السنيدي أن هذا
الربنامج جــاء انطالقا من رؤية
ورســالة الكلية يف خدمة البعد
الوطني واملجتمعي ،وذلك ضمن
مهام الكليــة لتقوم بدورها ومن
أهمها التطوير املهني املســتمر
للمعلمني والقيــادات األكاديمية،
حيــث إن املؤسســات التعليمية
تُعد من أهم املؤسســات املعنية
بغرس القيم اإلسالمية وتعليمها
وتنميتهــا ،لتحفــظ للمجتمع
تماســكه وترابطه وفق املبادئ

العلمية والرتبوية اإلسالمية.
وأضــاف "الســنيدي" أن
اإلعداد الجيد للمعلم وتدريبه عىل
كيفية تنمية القيــم للطالب أمر
يجب االهتمام به ،وحرصت الكلية
عىل إقامة هذا الربنامج للمعلمني
واملعلمــات كإحــدى الفعاليات
لتحقيق الرشاكة بــن الجامعة
وإدارات التعليم باملنطقة ،والتي
تســهم يف بناء منظومة للتطوير
املهنــي للمعلمــن ،وتزويدهم
بأفضــل الخربات واملمارســات
التعليميــة والرتبويــة لالرتقاء
بمســتوى أدائهم وفــق معايري
علمية وتحت مختصني أكاديميني
يف املجاالت الرتبوية املختلفة ،ولذا
يأتي دور املؤسســات الرتبوية
والتعليميــة يف الرتكيــز عــى
التنمية املهنية املستدامة للكوادر
الرتبوية ،لتحقيق وتكريس تنمية
قيم الحوار والتســامح كأساس
للســام واألمــان يف املجتمــع،
وكوسيلة إلنتاج املعرفة والتفاعل
الخــاق بالحوار الهــادف ،وأن

يكونوا قادرين عىل التعلم الذاتي
املســتمر وتنميــة مهاراتهم يف
توظيف العملية التعليمية ،بعيدًا
عن النمطيــة والقوالب التقليدية
يف جعل األســاليب التدريســية
والتعليمية أســاليب أكثر فاعلية
لتواكب عقــول املتعلمني وتلبي
احتياجات املجتمع والوطن.
وتنوعت محــاور الربنامج
لتشــمل الخلفيــة الرتبوية لقيم
الحوار والتســامح والتي قدمها
األستاذ الدكتور محسن املحسن
للمعلمني ،وللمعلمــات قدمتها
الدكتورة نــورة املطرودي ،كما
تناول املحــور الثاني قيم الحوار
والتســامح وأثرها مــن الناحية
السلوكية للمتعلم للدكتور صالح
الخلــف ،وللمعلمــات قدمتها
الدكتــورة ســمية األصقه ،فيما
ناقش املحــور الثالث قيم الحوار
والتسامح وتطبيقاتها التعليمية
قدمهــا الدكتــور عبدالرحمن
أبــو الحاج وللمعلمــات قدمتها
الدكتورة غادة التميمي.

جانب من البرنامج خالل اليومين األول والثاني

أخبار الجامعة 03

صحيفة
العدد  17 | 87ربيع األول  25 | 1440نوفمبر 2018
جامعة
القصيم www.qu.edu.sa | @qunewspaper

الجامعة تُ طلق مؤتمر «نحو بحث علمي فاعل في بناء
االقتصاد المعرفي» األربعاء القادم
تُطلــق عمادة البحث العلمــي بالجامعة
فعاليات مؤتمر بعنوان "نحو بحث علمي فاعل
يف بناء االقتصاد املعريف" ،وذلك عىل مدى يومني
بداية من صباح األربعــاء 1440/3/20هـ،
باملدينة الجامعيــة باملليداء بمشــاركة 13
ً
متخصصا من جامعات ومراكز بحثية متعددة
من داخل اململكة وخارجها.
وأكــد رئيس اللجنــة التنظيمية للمؤتمر
الدكتور أحمد الرتكي وكيل الجامعة للدراسات
العليا والبحــث العليمي ،أن املؤتمر يهدف إىل
تطوير البحث العلمــي يف الجامعات ،وتفعيل
دوره يف التحــول إىل االقتصاد املعريف ،وتوجيه
األبحــاث العلميــة يف الجامعــات نحو بناء
االقتصاد املعريف ،وتحديد املعوقات والتحديات
أمام البحث العلمي والتحول لالقتصاد املعريف
واقــراح الحلول لذلك ،باإلضافــة إىل تفعيل
الفرص واملجاالت التي تسهم يف بناء االقتصاد
املعريف ،واالســتفادة من التجارب الناجحة يف
بناء االقتصاد املعريف.
وأضــاف "الرتكي" أن املؤتمــر يتناول
عدة محاور وهــي :متطلبات االقتصاد املعريف
املنهجيــة واملعلوماتية والفنيــة واملعوقات
والتحديات ،إضافة إىل املجاالت والفرص نحو
التحول إىل االقتصاد املعريف ،وكذلك ممارسات
وتجارب رائدة يف بناء هذا النوع من االقتصاد،
ودور البحث والتطوير يف ذلك.
وأكد "الرتكي" أنه ســيتم عقد  3جلسات
يف اليوم األول ،وتبدأ الجلســة األوىل بمحارضة
للدكتور هشــام بن عبدالعزيز الهدلق املرشف
العام عىل مكتب البحــث والتطوير يف وزارة
التعليــم ،ويتحدث فيها عــن برنامج البحث
والتطوير يف وزارة التعليــم والدور الريادي
للجامعات ،يليه حديث للدكتور نارص بن محمد
العقييل وكيل جامعة امللك فهد للدراسات العليا
والبحــث العلمي ،والذي ســيلقي الضوء عىل
البحــث واالبتكار الجامعــي ومتطلبات خلق
اقتصاد مبني عىل املعرفــة يف اململكة العربية
الســعودية ،أما املتحدث الثالث فهو الدكتور
أحمد بن ســالم العامري وكيــل جامعة امللك
سعود للدراسات العليا والبحث العلمي ،والذي

عبري السيد

المدينة الجامعية

سيتناول دور البحث والتطوير يف بناء وتعزيز
اقتصاد املعرفة.
ويف الجلســة الثانية يتحدث الدكتور عالم
النور عثمان رئيس املنظمــة العاملية للتنمية
املســتدامة يف بريطانيا ،عــن تفعيل البحث
العلمــي لخدمة االقتصاد املعــريف يف اململكة
العربية السعودية ،وسيشارك أيضا يف الجلسة
الثانية الدكتور محمد بــن عبدالله آل عباس
عضو مجلس الشــورى عن أدبيات االقتصاد
املعريف يف اململكة :نحو بناء مســار بحثي ،أما
املحارض الثالــث فهو الدكتــور منيف رافع
الزعبي مدير عــام أكاديمية العلوم يف األردن،
وسيكون حديثه عن التنمية والريادة من خالل
العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف الدول العربية:
مالمح مستقبلية.
ويتحدث يف الجلسة الثالثة الدكتور يوسف
الرتكي وكيل جامعة امللك عبدالعزيز للدراسات
العليــا والبحث العلمي ،عــن "توجيه البحث
العلمي وبناء القــدرات نحو االقتصاد املعريف:
دراسة حالة" ،ثم سيتحدث الدكتور عثمان بن
زكريا برناوي مدير معهد ينبع التقني بقطاع
كليات ومعاهد الهيئة امللكية بينبع عن مقارنة
املجتمعات التقنية املعــززة لالقتصاد املعريف
مثل :وادي الســليكون وغريها ،ثم سيتناول

الدكتور عماد الدين أحمد أســتاذ االقتصاد يف
جامعــة القصيــم ،دور رأس املال البرشي يف
تعزيز النمو االقتصادي :دراسة دولية مقارنة.
ويف ثاني أيــام املؤتمر يتحدث الدكتور
محمد الهجهوج مدير مركز التميز البحثي
يف النخيل والتمور يف جامعة امللك فيصل ،عن
منتجات واعــدة للمركز يف االقتصاد املعريف،
كما سيعرض الدكتور محمد الدغريي مدير
مركــز التعاون الدويل والتبــادل املعريف يف
جامعة القصيم تجربة مركز األبحاث الواعدة
يف املكافحة الحيويــة واملعلومات الزراعية
يف منتجــات واعدة يف اقتصــاد املعرفة ،أما
الدكتور محمد محمود صقر رئيس أكاديمية
البحث والتكنولوجيا يف مرص ،فســيعرض
رؤية مرص  2030ومنهجية االقتصاد القائم
عىل املعرفة (دراســة حالة) ،ثم سيتحدث
الدكتور حســن محمد عامر آل عبيد أستاذ
االقتصاد املشارك يف جامعة امللك خالد ،عن
عالقة االبتكار بتنميــة االقتصاد القائم عىل
املعرفة ،ثم تعقد الجلسة الختامية الخاصة
بالتوصيــات يف نهاية اليــوم الثاني ،وتلك
التوصيات التــي يخلص إليها املؤتمر والتي
ستزفه الجامعة للجاهات ذات االختصاص
لالستفادة منها وتفعيلها.

كلية طب األسنان تنظم برنامجا عن «غرس األسنان» بمشاركة
متحدثين عالميين
نظمت كلية طب األســنان
فعاليات برنامج غرس األســنان
(الجزء األول) يف الفرتة من  15إىل
 17نوفمرب  2018الجاري ،والذي
حارض فيه كل من الربوفسري جون
بومري أســتاذ الرتكيبات وغرس
األســنان بكلية طب األســنان
بجامعة كاليفورنيا – بالواليات
املتحــدة األمريكية ،والذي يعترب
من أشــهر املتخصصني عامليا يف
مجال االســتعاضة السنية ،حيث
له العديد من املراجع واملنشورات
املشهورة عامليا ً يف مجال تركيبات
وغرس األســنان ،والربوفسري
محمــد معتــز خميس أســتاذ
الرتكيبات وغرس األسنان بكلية
طب األسنان بجامعة اإلسكندرية
بمرص واملتحدث يف القسم الدويل

كلية العلوم واآلداب باألسياح
تقيم ندوة بعنوان «اإلشعاع
وأضراره»

لربنامج البــورد األملاني لغرس
األسنان.
كما يشــارك الدكتور ظافر
األســمري أستاذ مســاعد طب
الفم وأمــراض اللثــة وغرس
األسنان وعميد كلية طب األسنان
بالجامعة ،وذلك يف بفندق بيست
ويســرن بلس بمدينــة بريدة،
برعاية عدد من الرشكات العاملة
يف مجال مستلزمات األسنان ،حيث
تضمنت الفعاليــات محارضات
علمية وورشة عمل لتدريب أطباء
األســنان املشــاركني بالربنامج
عىل عمليات غرس األســنان ،كما
صاحبها عرض شــارك فيه عدد
من الرشكات الراعية.
وأكد عميد الكليــة الدكتور
ظافر األســمري أن هذا الربنامج

جــاء يف إطــار سياســة الكلية
الهادفة لتعزيز التعليم املســتمر
وتطوير أطباء األسنان باملنطقة
ورفع كفاءتهم العلمية واملهارية،
مما يعــود بالنفــع عىل املرىض
بالقصيم ،وقد أثنى سعادته عىل
الدعم الكامــل من إدارة الجامعة
ملثل تلك األحداث العلمية املتميزة،
وأوضح أن تلك الندوة ما هي إال
الحلقة األوىل لسلسلة من الندوات
واملؤتمرات التي ســتنظمها كلية
طب األسنان يف هذا املجال.
من جهته ،أكد الدكتور محمد
رمضان رئيس وحــدة التعليم
املســتمر واللجنــة املنظمة ،أن
الربنامج تم اعتمــاده من الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية
بواقع  24ســاعة معتمدة ،وقد

شهد إقباال ً كبريا ً من أطباء األسنان
بالقصيم مــن مختلف القطاعات
الحكوميــة والخاصة ،باإلضافة
إىل أعضاء هيئة التدريس وطالب
كلية طب األسنان وخريجيها.

أقامت كلية العلوم واآلداب
باألسياح مؤخرا ندوة بعنوان
"اإلشــعاع وأرضاره" بمرسح
الكليــة ،حيث قدمــت الندوة
معلومات عن اإلشعاع وخطر
التعرض لألشــعة بشكل عام،
خاصة اإلشــعاعات الناجمة
عن الجوال وامليكروويف ،كما
احتوت عىل أنشــطة تفاعلية
للحضور.
وصاحــب الندوة معرض
مميز عن األشــعة ،باإلضافة

إىل توزيعات من قسم األشعة
بكلية العلوم الطبية التطبيقية،
وكذلك مستشــفى األســياح
العام ،كما تم توزيع مطويات
للحضــور عــن إشــعاعات
الجوال ،وآخر عن إشــعاعات
امليكروويف ،حيث شــهدت
الندوة حضــور عميدة الكلية
الدكتــورة هــدى بنت محمد
الغفيــص ،ووكيلــة الكلية
الدكتورة منى بنــت إبراهيم
النصار ومنســقات من عمادة
خدمــة املجتمع ومنســوبات
الكلية والطالبات.

كلية التصاميم تقيم فعاليات
يوم الجودة بعنوان «الجودة رحلة
مستمرة وليست محطة وصول»
مشاعل الربدي
أقامت وحدة ضمان الجودة
بكلية التصاميم مؤخرا فعاليات
يوم الجودة العاملي تحت شعار
"الجودة رحلة مستمرة وليست
محطة وصول" ،برعاية عميدة
الكلية الدكتــورة عواطف بنت
عيل السيف.
واشــتمل الربنامج عىل عدد
من الفقــرات وورش العمل من
ضمنها لقاء حواري بني رئيسة
لجنــة توكيد الجــودة ومديرة
وحدة البحوث ومنســقة التعلم

اإللكرتوني بالكلية ،وأنشــطة
مقدمة من الطالبــات ممثالت
الجودة بالربنامــج ،باإلضافة
إىل مشــهد تمثييل بالتعاون بني
جامعة القصيم وجامعة حلوان
تم تســجيل تجربــة الدكتور
حازم عبدالفتاح عبداملنعم أستاذ
تصنيع املالبس بقســم املالبس
والنسيج جامعة حلوان.
واختمــت الفعالية بتوزيع
الهدايا عــى الطالبات املتميزات
يف أنشــطة الجودة بالكلية من
قبل عميدة الكلية ومديرة وحدة
ضمان الجودة.
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«الداود» :جهات خارجية تحاول أن تغذي الشباب باألفكار المتطرفة عبر مواقع التواصل االجتماعي

الجامعة تستضيف وحدات الوعي الفكري بالجامعات لبحث سبل تصحيح
المفاهيم وتشكيل الوعي لدى الطالب

أكد معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعــة ،عــى وجــود جهات
خارجية تحاول أن تغذي الشباب
باألفكار املغلوطــة أو املتطرفة،
مشريًا إىل أن الجامعة قد واجهت
هجمــة رشســة عندمــا أقامت
مؤتمرا حول الصحوة ،من أناس
يخافون كشــفهم وهم يعرفون
الحقيقة ومدركــون ملا يفعلون،
وأناس آخرون يخشون أن املؤتمر
ســيحارب الدين والعقيدة ،ولكن
املؤتمر هزمهم بالنهاية ،وكان من
أنري املؤتمــرات لدوره املفصيل يف
كثري من األمور املشكلة عىل الناس.

"الداود" :اللقاء
يسعى لتقديم رسالة
وطنية والطالب
واألساتذة ينتظرون
منه الشيء الكثير
وأشــار "الــداود" خــال
استقباله املشــاركني يف "برامج
وحــدات الوعــي الفكــري يف
الجامعــات الســعودية ..اآلمال
والتحديات" ،يوم الثالثاء املوافق
1440/3/12هـ ،إىل أن الجامعة
قد قامت بخطوة مهمة يف مرشوع
الثقافة اإلســامية والتي كانت
تحتاج إعــادة نظــر وقمنا بها،
فهناك بعض املقررات الدراســية
عليهــا مالحظات كثــرة ،وقد

أدركت الجامعة هذا األمر وأعادت
صياغتها كاملــة ،وهي مقررات
ملزمة لجميع الطالب وســتنتهي
الفصل القادم ،بمشيئة الله.
ورحب "الداود" باملشاركني
يف فعاليات اللقاء األول الذي يجمع
منســوبي وحدات الوعي الفكري
من كافة الجامعات الســعودية،
مؤكدا أن جامعة القصيم تســعد
بأن تحظى بــرف البداية ملثل
هــذه اللقــاءات ،كمــا تناول يف
كلمته أهم القضايا والهموم التي
تشــغل الوحدات الفكرية ،التي
أنشــئت بقرار من معــايل وزير
التعليم الدكتــور أحمد العيىس يف
كل جامعة ،وما يجب أن تقوم به
من دور يف خدمة شــباب الوطن،
موضحا أن التحديات كبرية ،ولهذا
فإن هذا اللقــاء ال يجب أن يكون
روتينيا أو شكليا ،ولكن من املهم
أن نخرج بتوصيات جيدة ،ونخرج
من دائرة التنظــر ،ألننا نحتاج
للجانب العميل.
وأكد "الداود" عــى أن هذا
اللقاء يعقد لتقديم رسالة وطنية،
وينتظر الطالب واألســاتذة منه
الــيء الكثري ،منوهــا إىل أهمية
الخروج بمقرتحات لكافة مراحل
التعليم العام والــذي هو امتداد
للتعليم الجامعي ،حيث إن التأثري
عىل الطفل هو أفضــل بكثري من
التأثري عىل شاب يف  20من عمره،
ومؤكدا عــى الرغبــة يف التقدم
بخطوة جريئة هذا املوضوع ،كي
نصحح ما لديهم والذي سينعكس

الداود خالل استقباله المشاركين

عليهم إيجابــا ،ونوضح الصورة
الصحيحة والفكر املعتدل ملن لديه
شــك يف هذه األمور ،فالجامعات
منوطة بها مسألة الفكر ،والطالب
والطالبــات يحتاجــون لــدور
الجامعــات يف توضيح املســائل
املهمة لهــذه الفئات العمرية التي
هي من أخطر املراحل التي يتشكل
فيهــا وعي الفــرد وثقافته ،وال
يخفى عىل الجميع الهجمة الرشسة
التــي توجهها بعــض الجهات
إىل اململكــة ،وهــذه الجهات لن
تســتهدف األكاديمي أو الدكتور،
بل يتوجهون للطالب.

وقال الداود" :إننا رصدنا يف
إحدى املرات هاشــتاقا عىل موقع
التواصل االجتماعي "تويرت" يوجه
انتقادات ضدنــا ،فقمنا بتحليله
ووجدنا  %75من املشــاركني فيه
من خارج اململكة ،وأغلبهم من دول
إيران وقطر وســورية والربازيل
والعــراق وأمريــكا ،ويتحدثون
وكأنهم طالب بالجامعات ،متمنيا
من اإلعالم إيضاح دوره يف جانب
الهجمات الرشسة ،ألن هذه البالد
مستهدفة ،ونحن يف نعم ال يعلمها
إال الله ،فاللحمة بيننا وبني قيادتنا
واالتصــال القوي بــن القيادة

والشــعب يغيظهم ،ومــا زيارة
خادم الحرمني الرشيفني وســمو
ويل العهــد األمــن للمنطقة إال
دليل عىل تالحم القيادة والشعب،
والجميع عرب عن مشــاعره بكل
حفاوة واحتفاء".
وأردف "الــداود" إن زيارة
خادم الحرمني الرشيفني للمناطق
ليست لجمع أصوات أو انتخابات
مثل باقي الــدول ،فنحن -ولله
الحمد -لدينا األصوات مكتســبة
منذ عهد امللك املؤســس بإيمان
صادق وعقيدة صادقــة ،وكلنا
شــاهدنا ســمو ويل العهد يقود

ســيارته بنفســه ويزور األهايل
باملنطقة ،متمنيــا بأن يخرج هذا
اللقــاء بعمل مميــز عىل أرض
الواقع.
وقــال "الــداود" وهو أحد
أعضاء لجنــة الوعــي الفكري
بالوزارة والتي يرأســها الوزير،
إنه اطلع عىل الخطة اإلسرتاتيجية
للجنة وهي جيــدة جدا ومتفائل
بتطبيقها ،ولكــن الحمل والدور
األكرب علينــا بالجامعات ،متمنيا
أن ينعكس هــذا اللقاء عىل وطننا
وجامعاتنــا بالخري والوعي ،وأن
يديم الله علينا نعم األمن واألمان.
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أبا الخيل :خطورة الفكر الذرائعي تكمن في مغازلة احتياجات الناس لنقض أصل عظيم هو
البيعة الشرعية

الضالع :من الواجب تفعيل طرق التوعية مثل السينما المنضبطة والكوميديا الهادفة ونقد
األفكار المتطرفة
وبعد ذلك عُ قدت الجلســة
األوىل بعنــوان "برامج وحدات
الوعي الفكــري يف الجامعات:
العقبات والتحديــات" ،والتي
تحدث فيهــا املرشف عىل وحدة
الوعي الفكري بالجامعة ،عميد
كلية الرشيعة الدكتور خالد بن
عبدالعزيز أبــا الخيل ،عن أبرز
مضامني الجلسة ،والتي تناولت
محورين رئيســيني األول هو
التحديــات والطمــوح ،مؤكدًا
أن املقصــود الحقيقي من هذه
الورشــة أن نصل إىل الطالب،
والتعرف عــى كيفية أن نصل
إىل عقل الطالب ونؤثر به تأثريا
إيجابيــا ،بعيدًا عــن محاولة
اســتفزاز هذا الطالب ومحاولة
إقناعه بطريقة غري علمية ،كما
نريد من هذا املحور أن نصل إىل
عقله ونحاول أن نجعل الطالب
يشتغل معنا يف بناء هذا الفكر،
وال يكون مســتقبال فقط غري
مرســل ،وأن يعمل معنا بشكل
فعال ،وأن يكون الطالب إحدى
اللبنات املؤسســة لبناء التوعية
الفكرية بالجامعات.
وأوضح "أبا الخيل أن هذا
الربنامج يأتي بمشــاركة 28
جامعة ،باإلضافة إىل مشــاركة
إدارة مكافحــة التطرف بأمن
الدولة ،ومجموعــة من الوفد
املرافق لهم ،كما يشــارك فيه
املرشف العام عىل مركز الوعي
الفكري بوزارة التعليم الدكتور
مــرزوق والوفــد املرافق له،
وذلك بهدف صناعة وعي جيد
لدى الطالب والطالبات يف كافة
مراحل التعليم ،بما يمكنهم من
تحمل املسئولية والقيام بدورهم
بشكل صحيح.
وجــاءت الجلســة الثانية
بعنوان "برامج وحدات الوعي
الفكــري يف الجامعات فرص
وآمال" ،حيــث تحدث املرشف
املساعد لوحدة الوعي الفكري
بالجامعة الدكتور فهد الضالع
عن إمكانية طــرح العديد من
األفكار من خــال التجربة أو
املقرتحات املتوقع نجاحها ،وذلك
من خالل برامــج متخصصة،
والتأمل فيما يستخدمه اآلخرون
من وســائل للتأثري يف الطالب،
والتعامل معها بطريقة عكسية
لصد هذه الهجمات املوجهة إىل
عقول النشء.
وأشــار "الضالــع" إىل
أهميــة طرح األفــكار لغرس
األفكار واملفاهيم الرضورية يف
املقررات الدراسية كلها ،وكذلك
تفعيل وســائل التواصل التي
يرتادها الشــباب ويتفاعلون

معها ومن خاللهــا ،مؤكدا أن
استثمار األشــخاص املؤثرين
يف السوشــيال ميديا يعترب من
الفرص املهمــة يف هذا اإلطار،
فضال عن تفعيل دورات ألعضاء
هيئة التدريــس يف الجامعات
الســعودية ،وعدم االستغراق
بالتنظــر البعيد عــن الواقع،
باإلضافة إىل محــاكاة الواقع
الفعيل يف الفئات املســتهدفة،
وتفعيل قــدرات الطالب كون
الطالب هــو أفضل من يؤثر يف
زميله الطالب.
وعقدت الجلسة الثالثة تحت
عنوان "برامج إبداعية لتعزيز
منهج الوســطية واالعتدال"،
وأوضــح "الضالــع" أن هذه
الجلسة شهدت تفاعل املشاركني
معها بالعديد من األفكار التي
تعــر عن طروحــات جميلة
للتأثري عىل الطالب ،ومن األمثلة
عىل ذلك تفعيل برنامج لزيارة
الرموز الوطنيــة مثل األمراء
والعلماء وصياغة املســابقات
املبنية عىل زيــارات الطالب،
كما شــدد املشــاركون عىل
تفعيل استهدافات الشباب مثل
الســينما املنضبطة ،وصياغة
الرســائل التــي يســتعملها
الشباب ،خصوصا تلك الرسائل
الكوميدية أو الفكاهية التي فيها
إسقاطات لنقد األفكار املتطرفة،
وتعزيز األفكار السليمة املعتدلة
الوسطية ،مشــرًا إىل أن وحدة
الوعي الفكري بجامعة القصيم
قد طرحــت فكــرة "جوال
صواب" وهي عبارة عن هاتف
يتفاعل مع أي اتصال للمناقشة
واملحاورة واستجالء الحقيقة
بني شبهات األفكار املضللة ،ومن
االقرتاحات اإلبداعية إبراز املنتج
الســعودي مثل قيامها بخدمة
الحرمني الرشيفني واملشــاعر
املقدسة وكسوة الكعبة ،ومصنع
امللك فهد وغريها العديد.
ويف الجلسة الرابعة والتي
جاءت بعنــوان "دور برامج
وحــدات الوعــي يف مواجهة
خطــاب العنــف - :خطاب
الحركــي الحزبــي - ،خطاب
العنف الذرائعي - ،شــعارات
الحقوق نموذجا" ،والتي أدارها
الدكتور خالــد أبا الخيل ،وأكد
أنهــا خصصــت ملوضوع من
أهم املوضوعات عىل مســتوى
كيفية مواجهة خطاب العنف،
ففي الجــزء األول من النقاش
تناول املجتمعون خطاب العنف
الحركي وخطورة تغلغله بني
الشباب.
وأشــار مدير الجلسة أثناء

أبا الخيل

جانب من اللقاء

تقديمــه لهذا املحــور إىل أن
خطورة هــذا الفكر ال تأتي من
كونه يقود إىل العنف بشــكل
مبارش وحينها يمكن كشــفه
وتعريتــه ،وإنما مــن جهة
كونه يمهد للعنف ويؤســس
لــه ويمنحه القابليــة للتمدد
يف مساحة أوســع ،وذلك ألنه
باختصار يلغي مفهوم الدولة
ويســتبدله بالفئة والجماعة
والحزب ..وأحيانا يتذرع لهذا
اإللغاء بمصطلــح األمة ،عرب
توظيف هذا املصطلح توظيفا
فاسدا ،مبينا أن النتيجة املنطقية
ملن تأثر بهذا الفكر هي هشاشة
ورخــاوة الدولــة يف عيونهم،
والشعور الدائم باملظلومية معها
ويف كنفها ،واالستعداد املستمر
لتلقي جميع الشائعات تجاهها،

واستقبال جميع األخبار املعادية
التي توهن من أركانها وتطعن
يف قادتها ..وهذه هي الخطورة
الحقيقية فعال.
وأكد "أبــا الخيــل" أن
املجتمعني أوصــوا برضورة
تخصيص برامج إلبراز خطورة
الفكــر الحزبــي ،خاصة فكر
جماعة اإلخــوان التي تعد األم
لكل الحركات الحزبية املتأسلمة
يف العالم.
أما الجزء الثاني من محور
مواجهة خطــاب العنف فهو
الخطاب الذرائعي :شــعارات
الحقوق نموذجا ..فكان يف غاية
األهمية وقد تناول املجتمعون
هذا املحور ،حيث أكد يف البداية
ســعادة مدير الورشة أن هذا
الخطــاب يتــم ترويجه عىل

مستوى عال ،خاصة بني طالبنا
املبتعثني يف الخارج ،لكن بحمد
الله فطالبنا لديهم القدرة عىل
التصدي لهــذه األفكار ..ولكن
الخطورة يف هــذا الفكر أنه إن
صحت العبارة يغازل احتياجات
اإلنســان الفطرية كالحقوق
املالية وحرية الــرأي وحرية
الترصف ،ويتم توظيفها لنقض
أصل عظيم وهو البيعة الرشعية،
بل هو يهدم من أساسه ،فمثال
يروج سدنة هذا الخطاب مقولة
"إن الحقوق تنتزع وال توهب"،
وهــذه املقولة الفاســدة تم
استريادها من الفلسفات الثورية
من خارج الحدود ..بينما املنهج
الرشعي يف التعامل مع الحقوق
تجــاه الحاكم هي ســؤالها
بالطريقة الرشعية الصحيحة،

وعند تعذرها فال خيار لإلنسان
إال الصرب ،وعىل املسلم يف حالة
تعذر هذه الحقــوق أن يؤدي
الحق املرشوع تجاه الحاكم من
الســمع والطاعة ،وهذا ظاهر
جدا بنص حديث رســول الله
صىل الله عليه وســلم -كمايف الصحيحني مــن حديث ابن
مسعود:
قال( :إنها ســتكون بعدي
أثَرة وأمــور تنكرونها ،قالوا:
يا رســول الله ،فمــا تأمرنا؟،
قال :تؤدون الحق الذي عليكم،
وتسألون الله الذي لكم)
وأوىص املجتمعــون بأن
يتم تخصيص حلقات توعوية
مســتمرة عــن فقــه البيعة
واســتحقاقات الوالية ملواجهة
هذا الفكر الخطري.
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مدير الجامعة يطمئن على صحة عميد كلية
المجتمع بعنيزة
زار معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود
مدير الجامعة ،عميد كلية خدمة
املجتمع بمحافظة عنيزة الدكتور
مســاعد الفره ،يف مستشفى امللك
سعود بعنيزة ،وذلك يوم الثالثاء
املوافق 1440/3/12هـ ،رافقه
وكيل الجامعــة الدكتور محمد
السعوي ،ووكيل الجامعة للجودة

والتخطيط والتطويــر الدكتور
محمــد املحيميــد ،وعــددا من
مسؤويل الجامعة لالطمئنان عىل
صحته.
وأعــرب "الــداود" خالل
الزيارة عــن تمنياته بالشــفاء
العاجــل ودوام الصحة والعافية
للدكتور الفــره ،والعودة لخدمة
الجامعة واملنطقــة والوطن يف

أقرب وقت ،راجيــا الله العزيز
القدير بــأن يمن عليــه بدوام
العافية.
ومــن جهته عــر "الفره"
عن خالص شــكره وتقديره عىل
الزيارة الغالية مــن معايل مدير
الجامعة وصحبه الكرام ســائال
الله تمام العافية.

عزيزي الطالب

وتأتي هــذه الزيارة يف إطار
حــرص قيــادات الجامعة عىل
االطمئنان عىل صحة منسوبيها،
حيث جاءت الزيــارة بعد تفقد
الهيئة العليا للمشاريع بالجامعة
لكلية الهندســة ومباني املدينة
الجامعيــة ومبنى كليــة العلوم
واآلداب والطالبــات بمحافظة
عنيزة.

د .فهد بن سليمان األحمد

مزعلته اليوم
ُلق السالم عىل طالبه لم يذق شيئا ..متعطر
حرض متأخرا ..لم ي ِ
بعطر فواح تتصــارع رائحته مع رائحة فمه النفاثة -كان الله
يف عون من هم يف مقدمة القاعة ..-ابتدأ محارضته بالتحضري..
أحد الطلبة مناديا دكتور لم أسمع اسمي ..آخر ..نفس املشكلة
زمجر ..غضب ..أنتم غري مؤدبــن ..أحد الطالب (معليش) يا
دكتور صوتــك خافت ..لم يلتفت إليه وإنمــا توعدهم جميعا
باالمتحــان وطبيعته ..وأنه ســيكلفهم ببحــث إضايف ..أحد
الطالب يلتفت لزميله يف خلسة (شــكلها مزعلته اليوم) ...بدأ
الرشح والطالب ما بني نائم وســارح ..طالب متميز رفع يده
مبينا أنه لم يفهم هذه النقطة ..أعاد األستاذ رشحها مرة أخرى
بصوت أرفع قليال من وترية املحــارضة ..وبدأ التعليق بنغمة
اقرتبت من الغضبة املرتقبة..
الطالــب :ال أتوقع أن املقصود كذا ألنــه يتعارض مع ما قلت
يف البدايــة ..حانــت غضبة ملــك الغابة (القاعــة) من أنت
ِّ
صغي)
حتــى ال تتوقع!؟ .احرتم العلم والعلمــاء ..توك (ب َلح
باختصار َّ
(ضيع السالفة بالهروب إىل تسطيح الطالب) ،انتهى
وقت املحارضة  ..غمرت الســعادة الطالب ..الله يعني عليه..
متغطرس( ..شــايف حاله) ..والله ما عنده سالفة ..حرام هذا
دكتور ..ال يهمك تراه ما يرسب عنده أحد.

الداود خالل زيارته الفره

الجامعة تُ علن عن حاجتها لمعيدين سعوديين من
الجنسين بعدة تخصصات بكلياتها
أعلنت الجامعة عــن توافر عدد من
الوظائف الشــاغرة بعــدة تخصصات
يف كلياتها بمســمى "معيد" للجنسني،
وترغــب الجامعــة شــغلها بكفاءات
وطنيــة مؤهلــة علميا ً وعمليــاً ،حيث
ســيتم فتح بــاب التقديــم للوظائف
املتاحة ملن تنطبــق عليه الرشوط خالل
الفــرة مــن 1440/03/17هـ حتى
1440/03/28هـ.
وأوضحــت الجامعة أنــه لن يتم
القبــول إال ملن تنطبــق عليهم الرشوط
الخاصة بالوظيفــة ،والتي تتمثل يف أن
يكون املتقدم ســعودي الجنسية ،والئقا ً
طبيا ً للعمــل بالوظيفة ،باإلضافة إىل أن
يكون حسن السرية والسلوك ،وأن تكون
شــهادة البكالوريوس الحاصل عليها يف
التخصص املطوب من جامعة ســعودية
أو من جامعة غري ســعودية معرتف بها
ومعادلة من وزارة التعليم.
كما تضمنت رشوط شــغل الوظيفة
أن تكون دراســة البكالوريوس للمتقدم
باالنتظام ،وأال يقــل التقدير العام أو يف
مــواد التخصص يف املرحلــة الجامعية
عن تقدير جيد جــداً ،وأال يتجاوز عمره
وقت التقديم  28عاما ً بالتاريخ الهجري

للحاصل عىل مؤهــل البكالوريوس ،وال
يتجــاوز  30عاما ً بالتاريــخ الهجري
للحاصــل عــى مؤهل املاجســتري يف
التخصــص الدقيق املطلوب وفق معايري
الجامعــة ،فضالً عن حصــول املتقدم
عىل درجة ال تقل عــن  75يف اختبارات
القدرات العامة للجامعيني ،وحصوله عىل
درجة ال تقل عن  75من  100يف اختبار
التخصص املعد من القسم األكاديمي.
ويجــب عىل املتقــدم تقديم عرض
علمــي يف مجال التخصــص ملن حقق
درجــة ال تقل عن  75من  100درجة يف
معايري املفاضلة سابقة الذكر ،عىل أال تقل
الدرجة الحاصل عليها يف تقييم العرض
العلمي عن  75من  100درجة ،باإلضافة
اىل اجتيــاز اختبار الهيئة الســعودية
للتخصصات الصحيــة والحصول عىل
قبول لإلقامة (البورد) ،وذلك للمتقدمني
للتخصصات الصحية.
وعىل املتقدم استيفاء األوراق املطلوبة
للتقديم ،والتي تتمثل يف صورة من السجل
املدني ،وصــورة من املؤهالت العلمية مع
الســجل األكاديمي ،وتوصيــات علمية،
باإلضافة إىل صورة من معادلة الشــهادة
مــن وزارة التعليــم العــايل للحاصلني

عليها من جامعة خــارج اململكة العربية
السعودية ،وكذلك نتيجة حديثة المتحان
القدرات العامة للجامعيني ،حيث لن ينظر

اتجه طالبان إىل مكتب رئيس القسم رشحا له املشكلة ..رئيس
القســم مســتفهما ..هل هي حالة عارضة أم مستمرة؟ ..هل
اســتثاره أحد الطالب أو أســاء األدب معه؟ هل عادته التأخر
دائما؟ ..استمع جيدا إلجاباتهم.
عميد عمادة القبول والتسجيل
| fahadalahmed1

يف أي طلــب ال تنطبــق

االختبارات
اإللكرتونــي ملعرفة مواعيــد
| fashmd@qu.edu.sa

عليه الرشوط السابقة ،أو لم يرفق جميع
الوثائــق املطلوبة إلكرتونيــا ً عند تعبئة
الطلب ،مع رضورة متابعة موقع الجامعة

واملقابلــة الشــخصية ،وإحضار أصول
الوثائق عند حضــور االختبار التحريري
لتدقيقها ومطابقتها.
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فيصل بن مشعل يلتقي منتسبي جائزة القصيم للتميز واإلبداع
 ..ومدير جوازات المنطقة

اســتقبل صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيز ،أمري منطقــة القصيم رئيس
مجلس جائــزة القصيم للتميز واإلبداع ،يف
مكتبه بمقر ديوان اإلمارة أمس ،بحضور
وكيل اإلمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان،
أمــن عام الجائــزة د .تركــي بن منور
املخلفــي ،وعضو مجلــس اإلدارة رئيس
لجنة تنمية املوارد املالية بالجائزة إبراهيم
الزويد ،ومنتســبي األمانة العامة للجائزة،
الذين قدموا للســام عليــه ،عقب إعالن
ســموه انطالق العمــل يف جائزة القصيم
للتميز واإلبداع بدورتها األوىل عىل مستوى
اململكة بتاريــخ 13/2/1440هـ ،وأخذ
التوجيهات والتوصيات حيال ذلك ،وبشأن
إجراء عملية التقييم للجائزة.
ورحب أمري القصيــم يف بداية اللقاء
بالجميع ،قائــاً« :إن هذه الجائزة جاءت
لتشــجيع األفراد واملؤسســات الحكومية
واألهليــة عــى تحقيقها ولفتــح املجال
أمــام الجميــع للتميز واإلبــداع إلحداث
تنمية ونهضة وطنيــة متنوعة ،وتحقيقا ً
لتطلعات حكومتنا الرشــيدة تحت قيادة

خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -يف تقديم
أفضل سبل الرعاية واالهتمام باملواطنني”.
وبارك األمري فيصل بن مشعل انطالق
برامج التقييم الخاصة بالجائزة ،وتعديل
بعض فروعهــا ،وجعلها عامليــة ،منوها ً
بإطالق جائــزة القصيم للتميز واإلبداع يف
دورتها األوىل عىل مســتوى اململكة ،الفتا ً
االنتبــاه إىل أن الجائزة ســتمنح مرة كل
عام لعدد من املميزيــن واملبدعني (أفرادا ً
ومؤسســات) ،وفــق رشوط وضوابــط
ومعايري محددة ومقننــة ،ولجان تحكيم
متخصصة ،متمنيا أن تكون هذه الجائزة
عونا عىل أهداف دولتنا الرشــيدة -أيدها
الله -من تمكني أبنــاء الوطن نحو التميز
واإلبداع ،مشيدا ً بدعم عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة تنميــة املوارد املالية بالجائزة
رجل األعمــال إبراهيم الزويــد ،ورجال
األعمال باملنطقة ومن املواطنني الغيورين
عىل تنمية كل ما يخدم هذا الوطن.
من جانبه ،بــن األمني العام للجائزة
د .املخلفــي ،أن الجائزة تأتي اســتمرارا ً
ملسرية التحسني والتطوير ،ويف إطار تمكني

أمير القصيم يتسلَّ م التقرير الختامي
لمهرجان الكليجا العاشر

استقبل صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن ســعود بن
عبدالعزيز ،أمري منطقــة القصيم ،بمكتبه
بمقر ديوان اإلمارة بمدينــة بريدة مؤخرا،
فريــق مهرجان الكليجا العــارش يتقدمهم
عضو مجلس إدارة الغرفة بالقصيم عبدالله

النومــي ،وأمني عــام الغرفــة التجارية
الصناعية باملنطقة ســعود الفــدا ،واملدير
التنفيذي لرامة شمس خالد اليحيى املشغلة
للمهرجان .ورحب ســموه بهم ،مشيدا ً بما
قدموه من جهود يف املهرجــان ،متمنيا ً لهم
التوفيق يف مجال عملهم ،كما وجه سموه ببذل

املزيد من الجهد والعطــاء لتطوير الربامج
والفعاليــات املقدمة باملهرجــان ،موصيا ً
باالســتعداد املبكر لنسخة املهرجان القادمة
لرتيض وتصل إىل ذائقة رشائح املجتمع كافة،
وقد تسلم سموه خالل االســتقبال التقرير
الختامي ملهرجان الكليجا العارش.

املؤسســات واألفراد نحو التميز واإلبداع
من أجــل إحداث نهضة تنموية شــاملة،
وتجســيدا ً لرؤية اململكة  ،2030ولتقديم
أفضل ســبل الرعاية واالهتمام باملواطنني
واملقيمني ،مشريا ً إىل أنه من أهداف الجائزة
إثراء الحركة العلمية والثقافية والفكرية.
من جهــة أخرى ،اســتقبل صاحب
الســمو امللكي األمري الدكتــور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيم يف مكتبه باإلمــارة مدير جوازات
املنطقة اللواء مساعد الرومي ،يرافقه عدد
من مديــري اإلدارات بجــوازات املنطقة،
الذين قدموا للســام عىل سموه ،وتسليمه
التقريــر الســنوي اإلحصائــي لجهود
جوازات منطقة القصيم واإلدارات التابعة
لها للعام 1439هـــ ،الذي يوضح ارتفاع
عدد اإلجــراءات للخدمات اإللكرتونية التي
تقدمها الجــوازات ،لتتجاوز 1150000
إجــراء من إجــراءات شــؤون الوافدين
وسفر الســعوديني ،واملسافرين من خالل
مطار األمري نايف الدويل بالقصيم ،شاملة
أيضا ً مكاتب الخدمــات املوزعة يف بعض
املحافظات للمديريــة العامة للجوازات يف

منطقة القصيم.
وعرب ســموه عن شكره ملدير جوازات
املنطقــة ولكافة منتســبيها عىل الجهود
املبذولة لخدمة املواطنني واملقيمني ،منوها ً
بحسهم األمني العايل كونهم يعتربون سدا ً
منيعــا ً لوطن املقدســات والجميع يفخر
بهم وبإنجازهم ،الفتــا االنتباه إىل أن تلك
الجهود تنعكس من كفاءات مهنية تتعامل
مع التقنيــة الحديثة باحرتافية ،وأصبحت
مرضب مثل يف تقدم هــذه البالد املباركة
والتي تحرص القيــادة -أيدها الله -عىل
النهوض بها عرب التطوير املستمر وتعزيز
كافــة الجوانب التقنية داخل مؤسســات
الوطن كافــة رسعــة يف األداء وجودة يف
العمل.
من جانبه ،قدم اللواء الرومي شــكره
وتقديــره لصاحب الســمو امللكي األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل أمري منطقة
القصيم ،عىل اهتمامــه ودعمه ومتابعته
لجهود الجــوازات باملنطقــة ،وملا يخدم
املواطن واملقيم بكل يرس وســهولة ،سائالً
املوىل -عز وجل -أن يبارك بالجهود املقدمة
لخدمة الوطن واملواطن.

«تقني القصيم» يمدد فترة تنفيذ

البرامج التدريبية المجتمعية «أتقن »4
أعلن تقني القصيم تمديد فرتة
تنفيذ برامج املرحلــة الرابعة من
برنامج التدريــب املجتمعي «أتقن
 »4لألســبوع الخامس ،الذي يقام
بالكليات التقنيــة للبنني والبنات
واملعاهد الصناعية الثانوية ،وذلك
نظرا ً لإلقبــال املتزايد وتلبية لرغبة
املواطنــن يف التطوير إلكســابهم
املهــارات األساســية يف املجاالت
التقنية واملهنية ،ولتحقيق املسؤولية
املجتمعية للمؤسسة.
وأوضح املديــر العام للتدريب
التقني واملهنــي بالقصيم محمد
بن صالح املــذن ،أن معايل محافظ
املؤسســة العامة للتدريب التقني
واملهنــي الدكتور أحمــد بن فهد
الفهيد وجــه بتمديد فرتة الربنامج
ملدة أســبوع إضايف نظرا ً لإلقبال
املتزايد عىل الربامج.

وأضــاف «املــذن» أن القبول
يف الربنامــج فوري عــر البوابة
اإللكرتونية  ،ctc.tvtc.gov.saوأن
التدريب بالفرتة املســائية من يوم
األحد حتى األربعاء ملدة  4أيام لكل
برنامج بمعدل  4ســاعات يومياً،
ويمنح املتدرب شهادة معتمدة من
املؤسســة العامة للتدريب التقني
واملهنــي ،ويشــرط أال يقل عمر
املتقدم عن  15سنة.
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حرم أمير القصيم ترعى ملتقى الجمعية
السعودية للجودة ببريدة
رعت حرم ســمو أمــر منطقة
القصيــم األمرية عبري بنت ســلمان
املنديــل ،ملتقــى الجــودة يف بناء
الشــخصية الذي تنظمــه الجمعية
الســعودية للجودة باملنطقة بقاعة
فندق راديســون بلو بمدينة بريدة،
بحضور حرم وكيل إمــارة املنطقة
منــرة بنت عبدالرحمــن الطريقي،
وعدد من قياديات املنطقة واملهتمات.
وبدأ الحفــل الخطابــي املعد
بهذه املناســبة بتالوة آيات من الذكر
الحكيم ،ثــم ألقت رئيســة اللجنة
النسائية بالجمعية السعودية للجودة
بالقصيم تهاني بنــت فالح املطريي
كلمة رحبت فيهــا بحرم أمري منطقة
القصيم ،مقدمة شــكرها وتقديرها
لســموها عىل رعايتها ملتقى الجودة
باملنطقة ،مبينــة أن الجودة يف عاملنا
اليوم أصبحت مطلبًــا رضوريا لكل
منشــأة تطمح لتحقيــق العاملية يف
األداء واملنافسة بما يواكب التطورات
الحديثــة ،مشــرة إىل أن الجمعية
السعودية للجودة تؤمن بهذا االتجاه،
وحرصت عىل تقديمه عرب هذا امللتقى
النسائي األول للجودة يف املنطقة الذي
ســيكون لبنة مللتقيات قادمة ،بإذن
الله ،مبينة أن قيادة هذه البالد -أيدها
الله -وجهت مــن خالل رؤية اململكة
 ،2030إىل تعزيــز جانب الجودة يف
األداء وتمكني املرأة ملا لها من قدرات
عالية قادرة عىل تحمل املســؤوليات
التي تســند إليها عىل األصعدة كافة
إليمانها التام بقدراتها العظيمة تجاه
هذا الوطن ونمائه ،ســائلة املوىل -عز
وجل -أن يوفق الجميع.
بعد ذلك توالــت فقرات الحفل
بعرض مرئــي تعريفــي عن فرع
الجمعية السعودية للجودة باملنطقة،
ثم دشنت ســمو األمرية عبري املنديل
انطالق محاور امللتقى ،حيث تحدثت
رئيســة اللجنة النســائية بالجمعية

أكــدت فيها عــى أهميــة املهارات
الشخصية وكيفية اكتسابها واملرونة
االجتماعية وأهمية التعلم وتطبيق ما
يتم تعلمه يف بناء الشخصية الناجحة.

الســعودية للجودة بالقصيم تهاني
املطريي عن أهداف الجمعية ورؤيتها
ورســالتها ومنجزاتهــا ومجاالتها
املتنوعة لخدمة وتعزيــز الجودة يف
املنطقة.
عقب ذلــك قدمت عضو املجلس
التنسيقي لخدمة منشــآت التدريب
األهيل الجوهرة بنــت عبدالله املجيل
محور مستقبل التدريب يف ظل رؤية
اململكــة  ،2030التي أشــارت من
خالله إىل مســتقبل التدريب يف ظل
رؤية اململكة وأهميــة تعزيز الجودة
يف التدريــب ،وكذلك الحقوق املتعلقة
باملتدربني واملدربني ونظام التدريب،
ثم قدمت نائبة رئيس لجنة ســيدات

األعمال يف الغرفة التجارية بالرياض
طرفة بنت عبدالرحمن املطريي محور
أثر الجودة يف تأسيس املشاريع التي
ناقشــت من خالله أهمية دراســة
السوق وأركان املرشوع ونموه.
إثر ذلك ألقــت املدربة مها بنت
عبدالــرزاق الحربي ورقــة العمل
الخاصة بهــا التي ناقشــت كيفية
اقتناص فكرة املشاريع الناجحة وبناء
قاعدة العالقــات وفائدتها التجارية
وأهمية كرس حاجز الخوف واالنطالق.
ثم قدمت األخصائية النفســية
فوزية بنت محمــد النغيميش ورقة
العمل يف رحلة جودة البناء الشخيص،

وبينت حرم أمري منطقة القصيم
األمرية عبري بنت ســلمان املنديل من
جانبها ،أهمية تعزيــز الجودة لدى
األفراد واملؤسســات وتنميــة الثقة
بني منســوبيها لرفع معدالت األداء
واإلنتاجية داخلهــا ،منوهة بما قدم
من أوراق عمل من قبل املتخصصات
يف ملتقى الجمعية السعودية للجودة
باملنطقــة ،مؤكــدة الــدور الكبري
للجودة وأهميتها يف بناء الشــخصية
وأثرهــا اإليجابي يف عطاء اإلنســان
ورفع معــدل اإلنتاج لديــه يف كافة
أعماله التي يقدمها التي تجعل منها
ً
أعمال منافسة متجددة ،موضحة أن
بالدنا الغاليــة بقيادة خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل ســعود ،وســمو ويل عهده األمني
حفظهما الله -تــويل الجودة عنايةكبرية من خالل إدراجها ضمن رؤية
اململكــة  ،2030وتطبيقها يف جميع
الجهات الحكومية واألهلية وتعزيزها
لدى األفراد والجيل ،الفتة االنتباه إىل
أن الجمعية السعودية للجودة أمامها
العديــد من التحديــات املهمة تجاه
تعزيز الجــودة وتوعية املجتمع لكي
يتــم تحقيق املزيد مــن النجاحات،
مشرية ســموها إىل أن هذا امللتقى هو
أحد تلك النجاحات للجمعية والسري يف
االتجاه الصحيح لخدمة أبناء وفتيات
املنطقة ،مقدمة شكرها للقائمني عليه،
متمنية النجاح والتوفيق للجميع.
ويف ختام امللتقى تسلمت األمرية
عبري املنديل العضويــة الفخرية من
الجمعية الســعودية للجــودة ،كما
كرمت سموها فريق العمل والداعمني
والرعاة ورشكاء النجاح.

برنامج تدريبي لتأهيل  440من خريجي الدبلومات الصحية بالقصيم
أطلقت املديرية العامة للشؤون
الصحية بمنطقــة القصيم الربنامج
التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات
الصحيــة -الدفعة الثانيــة -والبالغ
عددهم  440متدربا ً ومتدربة يمثلون
سبعة تخصصات فنية.
وقد شهد مســاعد املدير العام
للموارد البرشية بصحة القصيم خالد
الحسينان ،انطالقة الربنامج التعريفي
الذي تضمن تقديم برامج تركزت عىل
االحرتافية يف العمل للممارس الصحي،
وأخالقيات املهنة للممارس الصحي،
ومكافحة عدوى املنشــآت الصحية،
إضافــة إىل األمن والســامة يف بيئة
العمل ،وحقوق وواجبــات املتدرب،
كذلك التطــرق إىل البوابة اإللكرتونية
للربنامج «بوابة التعلم».
وأكد «الحسينان» عىل املتدربني
بأهمية الرتكيز عىل الجوانب املعرفية

أطباء مستشفى عيون الجواء ينهون
معاناة مريضة من ثالثة أورام بالصدر

واملهنية ،واالســتفادة مــن الخربات
الصحيــة التــي تــرف عليهم،
واســتقصاء املعلومات الطبية التي
تســهم يف تطوير أدائهم وترفع من
كفاءتهــم العلمية والعملية ،مشــرا ً
ّ
التحــي بالقيم األخالقية
إىل رضورة
يف التعامــل مع الزمالء املمارســن

الصحيني ،وخدمة املرىض عىل الوجه
املطلوب بما يكون له دور إيجابي عىل
مقدمة الخدمة واملرىض.
فيما ذكر مدير إدارة الشــؤون
األكاديميــة والتدريب محمد املطوع:
أن الشؤون الصحية وضعت برنامج
متكامالً لتأهيــل خريجي الدبلومات

الصحيــة باملنطقة ،والذي يســتمر
ملدة ســتة أشــهر ،موضحا ً أن عدد
املتدربني  440متدربا ً ومتدربة ،وعدد
التخصصات سبعة تخصصات ،فيما
يبلغ عدد امللتحقني بربنامج اإلنعاش
القلبي الرئوي  522متدربا ً بواقع 65
دورة تدريبية.

أنهــى أطباء مستشــفى
عيون الجواء العام معاناة فتاة
من ثالثة أورام ،كانت تســبب
لها آالمــا يف الصدر ،منذ فرتة
طويلة ،وتم استئصالها بنجاح
تام.
وبينت التفاصيل الطبية،
أن املريضــة يف العرشين من
العمــر ،وكانت قــد راجعت
قسم اإلســعاف تشكو من آالم
يف الصدر منذ ســنوات ،ونجح
أطباء املستشفى بفضل الله من
إنهاء معاناتها من ثالثة أورام

يف الصدر ،وذلــك بعد عملية
جراحية ناجحــة ،ولله الحمد،
حيــث كانت املريضــة تعاني
آالما بالصدر منذ فرتة طويلة،
وقرر األطباء إحالتها إىل القسم
املختص ،وإجــراء الفحوصات
الطبية واإلشــعاعية واملخربية،
والتي أظهرت وجود ثالثة أورام
بمنطقة الصدر ،وتقرر إجراء
عملية جراحية الســتئصالها،
وتمت بنجاح ،ولله الحمد ،فيما
غادرت املريضة املستشفى بعد
تماثلها للشفاء.

المعرض السعودي الثالث للسفر
والسياحة ينطلق الثالثاء المقبل
أكــد مدير عــام املعرض
الســعودي الثالــث للســفر
والســياحة والصيــد «رحالت
 »2018ســليمان بن إبراهيم
العمري ،أن املعرض ســتنطلق
فعالياته الثالثاء املقبل ،متضمنا
جملة مــن الفعاليات والربامج
واألنشــطة التي تعزز مفهوم
ثقافة السفر والرحالت والصيد
لدى املجتمع.
جــاء ذلك خــال املؤتمر
الصحفــي الذي عقــد بمركز
القصيــم الــدويل للمؤتمرات
واملعــارض بمدينــة بريــدة
اســتعدادا النطالقــة املعرض
الذي يشــارك فيه أكثر من 60
جهة عارضة يف مجاالت السفر
والرحــات والصيد .وأشــار
العمري إىل أن املعرض يستقبل
الشــباب بمختلف اهتماماتهم
فيما يخص الســفر والرحالت
والصيد ،ويعد فرصة ســانحة
للهواة واملخرتعــن واملهتمني
بهذه املجاالت ،كما يدعم املواهب
الشــابة التي تقوم باالبتكارات
املتعلقة بمجاالت السفر والصيد
والرحالت ،كما يســلط الضوء
عىل مناشط الجهات املتخصصة
بتلك املجــاالت .وأكد العمري
أن املعــرض يطمح ملشــاركة

املزيد من الجهــات العارضة
يف أي مــن الــدول ويرحــب
بمشــاركتهم يف مجاالت السفر
والصيد والرحالت ،الفتا ً النظر
إىل أن منطقــة القصيم جاذبة
ومحط أنظــار املهتمني بهذه
املجــاالت ،منوها ً بدعم صاحب
الســمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود
أمري منطقــة القصيم ،ألعمال
ومناشــط املعــرض عىل كافة
األصعــدة .يذكــر أن املعرض
سيشهد مجموعة من الفعاليات
والربامج الهادفة التي تستهوي
طبقــات املجتمع ،وســيقدم
مســابقات متنوعة وأمسيات
شــعرية هادفة ،كما يستقطب
بــن جنباتــه أهــم مصنعي
وموزعــي أجهــزة ومعدات
الرحالت ورشكات النقل والسفر
والسياحة ،ويوفر أكثر من 65
وظيفة مؤقتة للشباب ،بمشاركة
عدد مــن الجهــات الحكومية
واألهلية والخريية واالجتماعية.
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اتفاقية لتعزيز الشراكة المجتمعية بين جامعة
األمير سطام وتعليم الخرج
أ َّكد الدكتور عبدالعزيز الحامد مدير
جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز أن
توقيع الرشاكة بني جامعة األمري سطام بن
عبدالعزيز وإدارة التعليم بالخرج مهمة
جدًا لتعزيز الرشاكة املجتمعية بني الجامعة
وإدارة التعليم ،وسوف تسهم -بإذن الله-
يف تعزيز العالقات وكذلك مساهمة الجامعة
بشكل إيجابي يف عمل إدارة التعليم،
واالستفادة من الخربات التي تمتلكها
الجامعة لخدمة إدارة التعليم ،مشريا إىل
أن الجامعة حريصة كل الحرص أن تكون
رشاكتنا رشاكة فاعلة ومجتمعية بشكل
جيد ،وتسهم فيما تهدف إليه الجامعة من
تنمية املجتمع املحيل ،فعملنا عمل تكاميل،
وإن شاء الله تسهم يف تحقيق األهداف
املرجوة منه.
وتضمنت االتفاقية التدريب والتأهيل
واالستشارات والبحث العلمي والندوات
وامللتقيات وورش العمل والتدريب امليداني
للطالب والطالبات املتوقع تخرجهم يف
األقسام واملدارس والنشاط الطالبي
والزيارات املتبادلة واملبادرات واملشاريع
املشرتكة ورعاية املوهوبني واملوهوبات،

باإلضافة إىل االستفادة من املرافق املتاحة
كاملعامل والقاعات ،واالستفادة من منسوبي
ومنسوبات اإلدارة يف التدريس الجامعي
ونرش الثقافة املجتمعية حول القضايا
املشرتكة واملنصات اإلعالمية والنرش الدعائي.
من جهته ،قال مدير التعليم بالخرج
الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي« :إن
توقيع الرشاكة مع جامعة األمري سطام
يعَ ُّد من املبادرات األساسية إلدارة التعليم
والتي نسعى من خاللها إىل االستفادة

القصوى من الطاقات ،سواء املادية أو
البرشية املوجودة بالجامعة ،وال شك أن
هناك خطو ً
طا مشرتكة وعريضة بيننا وبني
ً
الجامعة ووزارة التعليم دائما تنص عىل أن
تكون هناك رشاكات بني الجامعة وإدارة
التعليم ،وهو ما جسد اليوم من خالل هذه
االتفاقية ،ونسعى ألن تكون هذه الرشاكة
يف مختلف املجاالت والفعاليات ،وتتوج يف
نهاية العالم الدرايس بمبادرات نوعية تحقق
-إن شاء الله -األهداف املرجوة”.

بتكريم  27طالبا وطالبة من الفائزين في برنامج باحثي المستقبل

جامعة جازان تختتم البرنامج التدريبي للملتقى العلمي
الطالبي التاسع
اختتمت عمادة البحث العلمي
بجامعة جازان الربنامج التدريبي
الطالبي التاسع ضمن املرحلة الثانية من
مراحل امللتقى العلمي ،برنامج علماء
املستقبل  ،5بحضور وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور
محمد أبو راسني ،وعميد البحث العلمي
بالجامعة الدكتور أحمد عبدالحق،
حيث جرى تكريم  27طالبا وطالبة
من الفائزين يف برنامج باحثي املستقبل
«علماء املستقبل  ،»5الذي أرشفت عىل
تنظيمه عمادة البحث العلمي بجامعة
جازان ،وتضمن مناقشة قضايا املنطقة
الصحية والبيئية.
وأكد الدكتور «أبوراسني» خالل
الحفل أهمية دور جامعة جازان بتقديم

العديد من الخدمات البحثية يف سبيل
تحقيق رؤية اململكة  ،2030مشددا
عىل دور البحث العلمي يف ارتقاء األمم
وتقدمها ،منوها بدور الجامعة يف رعاية
الطالب والطالبات ،ومعربا عن تقديره

للجهود التي قدمتها عمادة البحث
العلمي إلنجاح فعاليات امللتقى.
وتضمن الربنامج الختامي ورشة
عمل عن اختيار املجلة املناسبة لنرش
البحث العلمي ومحارضة عن اقتصاد
املعرفة ،وورقة عمل عن الربنامج الوطني
لتطوير الثروة السمكية ،إىل جانب عرض
لتجارب علمية وبحثية.
وأوضح وكيل عمادة البحث العلمي
بجامعة جازان رئيس اللجنة التنظيمية
للملتقى الدكتور عيل الفيفي ،أن املرحلة
الثانية من مراحل امللتقى العلمي الطالبي
التاسع شهدت مشاركة  ١٣متحدثاً،
وجرى خاللها تقديم أربع ورش عمل
وست محارضات علمية وعرض ثالث
تجارب بحثية ،وشهدت مداخالت وأسئلة
ونقاشات من قبل الطالب والطالبات بما
يربز مدى التنافس والتميز واالستفادة.

طالب جامعة الملك خالد يشاركون في
التنقيب عن اآلثار في جرش التاريخية

شارك  13طالبا من طالب
جامعة امللك خالد ،يف التنقيب
بموقع جرش األثري ،الذي
يقع عىل مسافة  15كلم جنوب
محافظة خميس مشيط ،برفقة
فريق هيئة السياحة والرتاث
الوطني .وأوضح املرشف عىل
طالب الجامعة أستاذ اآلثار
املساعد ووكيل كلية املجتمع
بخميس مشيط الدكتور عيل
مرزوق ،أن املشاركة تأتي
استمرارا لجهود الجامعة
ومشاركاتها يف املواسم املاضية،

وتفعيال للرشاكة مع هيئة
السياحة والرتاث الوطني ،مبينا
أن الفريق الطالبي ضم 13
طالبا يمثلون كلية الهندسة من
قسمي الهندسة املدنية والهندسة
املعمارية ،وكلية املجتمع،
وقسمي التاريخ والقانون،
وهم ذات الطالب الذين سبقت
مشاركاتهم يف التنقيب يف
املواسم املاضية ،واكتسبوا
الخربة يف أعمال التنقيب ،وطرق
تسجيل املقتنيات ،إضافة إىل
الرفع املساحي.

طالبات جامعة الطائف يتعرفن على  38فرصة
استثمارية في مجال الورد الطائفي
عرضت مديرة إدارة
ريادة األعمال النسائية بالهيئة
العامة للمنشآت الصغرية
واملتوسطة (منشآت) أفنان
البابطني ،الفرص املتاحة
لالستثمار يف محافظة
الطائف ،من بينها  38فرصة
استثمارية يف مجال الورد
الطائفي ،أمام طالبات جامعة
الطائف.
وحرصت البابطني خالل
ندوة بعنوان «ريادة األعمال
النسائية وفرص املستقبل»،
استضافتها جامعة الطائف
بمناسبة اليوم العاملي لريادة
األعمال ،عىل تشجيع طالبات
الجامعة عىل اقتناص الفرص
االستثمارية املوجودة يف مدينة
الطائف ،وتأسيس مشاريع
خاصة بهن بعد تخرجهن
من الجامعة ،أو االبتداء يف
تأسيسها منذ اآلن خالل فرتة
دراستهن.
وركزت مديرة إدارة
ريادة األعمال النسائية بالهيئة
العامة للمنشآت الصغرية
واملتوسطة خالل الندوة عىل
عرض الفرص االستثمارية
يف مجال الورد الطائفي،
باعتباره منتجا ً مميزا ً يف
محافظة الطائف ،كما قدمت
«البابطني» رشحا ً عن ريادة
األعمال االجتماعية ،لتحفيز
الطالبات عىل ابتكار مزيد
من األفكار املميزة والجديدة
الستغالل الورد الطائفي.
ونوهت إىل أن الهيئة

طرحت خالل ملتقى بيبان
منطقة مكة املكرمة الفرص
االستثمارية يف مجال الزراعة،
ويف غريها من املجاالت،
مبينة أن ملتقى بيبان هدف
إىل تهيئة البيئة املناسبة
للمنشآت الصغرية واملتوسطة
القائمة بما يضمن استمرارها
ونموها ،ويحفز دخول
منشآت جديدة للسوق باحتواء
املبادرين واملهتمني بمجال
األعمال ،وإنشاء املشاريع
وتجاوز مراحل التأسيس
بسالسة ،والتعرف عىل
مراحل استقطاب املستثمرين،
وخطوات إجراءات الجهات
الحكومية وجهات الدعم
والتمكني.
وأفادت «البابطني» بأن
ملتقى بيبان هدف أيضا ً إىل
تقديم استشارات للمبادرين
واملهتمني يف كيفية استثمار
تجارب اآلخرين لتوسيع
مداركهم اإلدارية يف بناء هيكل
مشاريعهم وإنجاحها ،وهو
باب إجرائي
بذلك يرشع كل ٍ
وإلهامي أمام هؤالء الشباب.
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« الصواعق» ..حقائق علمية ومفاهيم خاطئة

المسند :الجوال بريء من تهمة جذب الصواعق ..والسيارة أكثر
ً
أمانا يأتي بعدها المنزل
األماكن
إجراءات وقائية
«فصل األجهزة
الكهربائية
واالبتعاد عن
األشجار واألعمدة،
والمباني العالية»
ثابت« :المعادن
واألبراج والمظالت
المعدنية..
والمرتفعات
واألشجار واألماكن
العالية» هي األكثر
جذبا للصاعقة
مع دخول فصل الشتاء وبداية
موســم األمطار يف كثري من مناطق
اململكة ،فإنه مــن املالحظ أن هذه
الفــرة من كل عام تشــهد تكرارا ً
لبعض السلوكيات واملفاهيم الخاطئة
عن العواصف الرعدية والصواعق،
حيث يقــوم البعض بســلوكيات
خاطئة قد تؤدي بحياته للخطر أثناء
الصواعــق ،ولذا فقد جاءت محاولة
«صحيفة الجامعة» لكشــف بعض
هذه املفاهيم الخاطئة وتصحيحها
عن طريق التعــرف عىل رأي العلم
الحديث يف كيفيــة التعامل مع هذه
الظواهر الطبيعية ،واستطالع آراء
املختصني يف هذا املجال.
أسباب حدوث الصواعق
المصاحبة للعواصف
يف البداية أرجع الدكتور أحمد
ثابت ،أستاذ هندســة الجهد العايل
وعلــوم النانوتكنولوجي بجامعة
القصيم ،سبب حدوث الصاعقة إىل
عملية التفريغ الكهربائي التي تحدث
بني أسفل الســحابة ذات الشحنات
السالبة مع الشــحنات املوجبة عىل
سطح األرض ،مما يؤدي إىل حدوث
وميض يســمى بالربق ويمتد من
األرض إىل أعىل ،وهذا الضوء يعقبه
عال قادم من السماء وهو ما
صوت ٍ
يسمى بالرعد ،والصاعقة ال تخرتق
الجدران ،بل تتصل بأقرب جســم
معدني لتفريغ الشحنات الكهربية
فيه ،لذا فإن الجسم املعدني املوصل

المسند

ثابت

للكهربــاء إذا تم رفعــه باليد أثناء
الصواعق الرعدية فقد يمهد لحدوث
الصاعقة عرب جسم حامله.
مــن جانبه ،أوضــح الدكتور
عبدالله املسند أســتاذ املناخ بقسم
الجغرافيــا بجامعــة القصيم أن
الصواعق ظاهرة مستمرة يف كوكبنا،
حيث تــرب األرض يف كل ثانية
مــن  50-100صاعقــة ،ويحدث
 2000عاصفة رعدية يف كل لحظة
عىل مســتوى العالم ،ومتوسط عدد
الربوق يف الثانية  ،100ومتوســط
عدد الربوق يوميــا ً نحو  8ماليني،
ومعظم هذه الصواعق يبلغ طولها يف
املتوسط  3-4كلم ،وقطر خط الربق
أو حزام الربق حوايل  1بوصة.
وأضاف «املســند» أن الربق ال
ينحرص يف العواصــف الرعدية ،بل
تمت مشــاهدة بعض أنواع الربق
يف األعاصري الكبــرة ،ويف الرباكني
الثائــرة ،ويف العواصــف الثلجية
الضخمة ،وقد تمتد رشارة الربق إىل
أكثر من  10كلــم أفقياً ،يف حني أن
أطول ومضة برق تم تســجيلها ال
تتجاوز  1.5ثانية ،وكذلك الرعد قد
يُسمع من مســافة  19كلم يف حالة
الهدوء التام ،ويف حــاالت (معينة)
وظروف جوية مالئمة قد يُشــاهد
الربق من مسافة تصل إىل  100كلم،
مشريًا إىل أنه يمكن التعرف عىل بُعد
الربق أو الصاعقة عنك بســهولة،

وذلك بحساب الفرق بني رؤية الربق
وسماع الرعد أو الصاعقة بالثواني
والحاصل تقســمه عىل  ،3ويكون
الناتج هو مســافة بعــد الصاعقة
بالكيلومرت تقريباً.
أكثر المناطق تعرضا
للصواعق بالمملكة والعالم
كشف «املسند» أن أكثر املناطق
يف الســعودية يرتدد فيها الربق هي
بالرتتيب :عسري ثم مرتفعات جازان
ثم الباحة ثم مرتفعات الطائف ثم
حرة رهط الواقعة بني مكة واملدينة
ثم مثلث مهد الذهب بريدة شقراء،
ثم املدينة ،ثم حفر الباطن وجنوبه،
ولكــن أكثر معــدالت الصواعق يف
العالم تم تســجيلها يف كندا التي
يبلغ معــدل الصواعق بها حوايل 2
مليون صاعقة سنويا ،تقتل نحو 10
أشخاص سنوياً ،وتجرح نحو 100-
 150شــخصاً ،بينمــا يف الواليات
املتحدة تقتل باملتوسط  57شخصا
سنوياً.
مخاطر الصواعق على اإلنسان
وعــن مخاطــر الصواعق أكد
«املســند» أن الصواعق قد تســبب
تلفا ً يف طبلــة األذن عندما ترضب
بالقرب من الشخص ،الذي يف الغالب
سيســقط أرضا ً من شدة املوجات
الصوتية املتولدة عن الصاعقة ،كما
أن الرعد وإن كان صوته مخيفا ً إال
أنه ال يقتل كما الصاعقة ،مشريًا إىل أن

الذين ترضبهم الصاعقة هم -بقدر
من الله -وقفــوا يف املكان الخطأ يف
الوقت الخطأ ،بمعنى أن الله مقدر
أن ترضب الصاعقــة هذا املكان يف
هذا الزمان ،سواء كان أحد موجودا ً
به أو ال ،بعبارة أخرى فاإلنسان ليس
بمحرض لجذب الصاعقة ،وتتمثل
خطورة الصواعــق يف أنها تحمل
خطرين األول :الشحنات الكهربائية،
والثاني :درجة الحرارة العالية جداً،
و 80%من ضحايــا الصواعق من

الرجال ،ولكن ليس بالرضورة أن كل
صاعقة ترضب اإلنسان أو الحيوان
قد تقتله ،بل إنه قد يسلم منها ،ولكنه
قد يعاني الكثري من املشاكل الصحية
الدائمة ومنها فقدان الذاكرة.
المفاهيم الخاطئة
المتعلقة بالصواعق
وعن املفاهيــم الخاطئة التي
تنترش بني الناس عن الصواعق أشار
«املسند» إىل شــائعات كثرية حول

هذا املوضــوع ومنها عالقة الهاتف
الجوال بها وخطورة اســتخدامه يف
أثناء الصواعق ،مع العلم أنه لم يثبت
فيزيائيا ً خطورة اســتخدام الجوال
أثناء حدوث الصواعق ،خاصة إذا لم
يكن الهاتف يف حالة شحن ،مؤكدًا
أن الحديــث عن الجــوال وعالقته
بالصواعق مضلل ،ومع ذلك ينصح
بعدم استخدامه أثناء مرور العاصفة
الرعديــة النشــطة ،فالصاعقة قد
ترضب مســتخدم الجوال ،ال لكونه
يستخدمه وأنه جاذب ،ولكن لكونه
واقفا ً يف مــكان مرتفع من األرض
فحســب ،أو قريب من شجرة ،أو
كتلة معدنية ،أو يف منطقة مفتوحة
ومســتوية ،ومع ذلك ينصح بعدم
استخدامه.
وأضاف «املســند» أن االتصال
عــر هاتــف املنزل أيضــا يعترب
موصال للشــحنات الكهربائية التي
قد تأتي مــن قبله الصاعقة فيحذر
من اســتخدامه ،ومن املفارقات أن
بعض الــدول التي تعاني من كثرة
العواصف الرعدية تنصح مواطنيها
باستخدام الجوال عوضا ً عن الهاتف
الثابت إبان العواصف الرعدية ،ألن
األول أسلم من الثاني ،ولكن عىل كل
األحوال فإن الجــواالت يف حد ذاتها
ليست جاذبة للصواعق ،التي ترضب
اإلبل والغنم والشجر واألرض مثال،
مع أنها ال تحمل جــواالت ،كما أن
أبراج الجواالت أيضا لم نُشاهد أنها
محط جذب للصواعق.
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اإلنسان ليس جاذبا للصواعق ..والخطر فيما يحمله أو يتواجد بجواره
خطورة الصواعق

تكمن في شحناتها
الكهربائية ودرجة

الحرارة العالية ً
جدا

فوائد الصواعق..
زيادة كمية

األوزون في

الهواء وتزويد

التربة بالسماد
النتروجيني

«عسير ومرتفعات جازان والباحة ومرتفعات الطائف وبريدة وشقراء والمدينة
وحفر الباطن» أكثر مناطق المملكة تعرضا للصواعق
إجراءات التأمني الواجب اتباعها أثناء
العواصف لتجنب الصواعق
وعن كيفية تأمني الفرد لنفســه من
مخاطــر الصواعق أكد «املســند» أنه يف
حالة العواصف الرعدية الشــديدة يجب
االبتعاد عن جميع األجهــزة الكهربائية،
واملعادن وأدوات الســباكة يف املنزل ،وعدم
االســتحمام أثناء تلك العواصف ،كما أن
عملك بالكمبيوتر املرتبط بســلك الكهرباء
أو يف الباليستيشــن عند حدوث العواصف
الرعدية النشــطة تجعلك يف غري مأمن من
الصاعقة ،لذا يفضل استخدام الالب توب
بــدون توصيله بالتيــار أو بخط الهاتف
(اإلنرتنت) أثنــاء حدوث العاصفة الرعدية
الشديدة ،ألنه ال خطر فيه.
كما أنه يفضل -بحســب املسند -يف
حالة العواصف الرعدية النشــطة فصل
التيار عن األجهــزة الكهربائية ،فقد يتم
تفريغ الشحنات الكهربائية من الربق عربها
فتحرقها ،ولحمايــة كمبيوترك وبياناتك
ال تجعل الجهاز موصــاً بالكهرباء أثناء
حدوث العواصف الرعدية الشديدة ،مضيفا
أنه يف حــاالت العمل خــارج البيت أثناء

العواصف الرعدية الشديدة فيجب االبتعاد
عن األشــجار ،واألعمدة ،واملباني العالية،
واملناطق املرتفعة ،حيث تعد السيارة أأمن
مكان بعيدا ً عن الصواعق السيارة ومن ثَم
املنزل ،بإذن الله ،فقــد ترضب الصاعقة
السيارة وتدمر أجهزتها الكهربائية ،وينجو
راكبها يف حالة عدم ملســه أي معدن فيها،
كما هــو الحال بالنســبة للصواعق التي
ترضب الطائرات ولكــن الركاب يف أمان،
حيث إن الشــحنة الكهربائية تنترش حول
جسم الطائرة الخارجي.
األجسام واألشياء الجاذبة
والمانعة للصواعق
يؤكد الدكتور أحمد ثابت أن جاذبات
الصواعق تتمثل يف جميع األجسام املعدنية
العالية واملوصلة للشحنات الكهربية مثل
أبراج الضغط العايل وأبراج محطات تقوية
اإلشــارات الالســلكية واملظالت املعدنية
وغريهــا ،واألماكن العاليــة واملرتفعات
واألشــجار هــي أكثر األماكــن ترضبها
الصواعق ،كما أن أطباق استقبال القنوات
الفضائية تعد أيضا ً جاذبة للصواعق.

ويضيف «ثابت» أن الصواعق تأتي إىل
أي منفذ معدني كي تمر من خالله ،أو من
خالل جميع االتصاالت السلكية التي تعترب
موصال للشحنات الكهربائية التي قد تأتي
من قبل الصاعقة ،فيحذر من استخدامها
يف حالة العواصف الرعدية النشــطة ،كما
يفضل فصل التيار عن األجهزة الكهربائية؛
حتى ال يتم تفريغ الشحنات الكهربائية من
الربق عربها فتحرقها.
وكذلــك يف حالة احتواء جهاز الهاتف
الجوال عىل هوائــي صغري جيد التوصيل
للكهرباء ،فإنه من غري املســتبعد أن يتم
تفريغ الصاعقة الكهربائية من خالله عرب
جسم اإلنســان الذي يحمله ،خصوصا ً اذا
كان الجهاز مرفوعا ً باليد قرب الرأس ،ولكن
الهواتف الحديثة التي ال تحتوي عىل هوائي
فمن املستبعد حدوث ذلك من خاللها.
ويشــر «ثابت» إىل أنه عادة لتقليل
تأثري الصواعق عىل املنازل يتم وضع حديدة
يف أعىل نقطة يف املنزل كنوع من التأريض،
ويتم تمديد سلك إىل األرض ،فالحديدة هذه
تأتي إليها الصواعق ألنها أعىل نقطة وسوف
تمر اإلشــارة الكهربائيــة إىل األرض عرب

السلك ،لذلك فقد تم عمل مانع الصواعق أو
عىص معدنية متصلة باألرض
الشاري وهي ً
لها طرفان مدببان؛ األول يُثبتها عىل األرض
واآلخر لجمع الشــحنات وجذبها ،بحيث
توضع يف أعىل منطقة يف الربج وتعمل عىل
تسهيل ترسب الشحنات الكهربائية الناتجة
عن احتكاك الســحب إىل األرض ،فحينما
تتولد الشحنة الكهربائية وتهبط إىل األرض،
يســتقبل الجزء العايل الســالب من مانع
الصواعق فتحدث عملية تفريق للشحنات
املوجبة حتى تســكن يف األرض عن طريق
مانع الصواعق من غري إحداث خســائر،
وبهذه الطريقة تعمل مانعة الصواعق عىل
امتصاص التيار الكهربائي الهائل الناتج
عن الصواعق وحمايــة األجهزة واملعدات
الكهربائية املركبة بالخطوط الهوائية من
زيادة الجهد الناتج من العوامل الجوية.
صعق الطائرات
ويالحظ أن طائرات الركاب ال تتأذى
من صواعق الربق نظرا ألن الهيكل الخارجي
للطائــرة املحيط باملقصــورة ،حيث يتم
تصميم حجرات االحرتاق الداخلية بطريقة

خاصة ،بحيث يكون موصال للكهرباء ،لكنه
يف نفس الوقت يكون معزوال كهربائيا عن
مركز قيادة الطائــرة ،وعن منطقة مقاعد
الركاب ،وعن املعدات اإللكرتونية الداخلية،
كما أن هناك جدارا شــبكيا معدنيا يغلف
باطن الطائرة ليس هذا فحســب ،بل إن
األجهزة اإللكرتونيــة وأجهزة التوصيل إىل
خزان الوقود مثال تكون مغطاة بدرع يمنع
وصول تأثري أي انفجارات كهربية خارجية
إليها.
فوائد البرق والصواعق
يؤكــد الدكتــور «ثابــت» أن للربق
والصواعق فوائد مهمة بالنســبة للحياة
عىل كوكــب األرض ،وتكمن هذه الفوائد يف
أن رشارة الربق تعمل بما تحمله من طاقة
وحرارة عىل زيادة كمية األوزون يف الهواء،
وذلك من خالل تحويل األكسجني يف الهواء
إىل أوزون ،باإلضافة إىل أن الربق والصواعق
يُمكنهما تحويل النرتوجني إىل ثاني أكسيد
النرتوجني عن طريق حرقه بما يحمالنه من
طاقة وحرارة ،ليندمج بقطرات املطر التي
تسقط عىل الرتبة كسماد نرتوجيني.
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علوم وآداب عنيزة تستضيف مبادرة
«أفيد وأستفيد»

النادي الطالبي بهندسة عنيزة يكافح
التدخين بحملة «صحتك أغلى منها»
أقام النادي الطالبي يف كلية
الهندسة بمحافظة عنيزة حملة
توعوية بعنوان «صحتك أغىل
منها» ،وذلك لبيان أرضار التدخني
ومخاطره عىل املجتمع واألفراد،
حيث استضاف النادي بهذه
املناسبة جمعية أمان الخريية
ملكافحة التدخني بمحافظة
عنيزة ممثلة يف الدكتور عيل عزت
املسؤول العالجي بالجمعية ،والذي
أجاب عن أسئلة طالب ومنسوبي
الكلية الذين أبدوا تفاعلهم مع هذه
الحملة ،وإدراكهم ألرضار التدخني
التي تؤدي إىل الهالك وتدمري حياة
الشاب يف مقتبل العمر.
من جهته ،قدم سعادة عميد
كلية الهندسة الدكتور محمد فهد
الشارخ شكره وتقديره ملسؤويل
الجمعية عىل حرصهم للمشاركة
يف هذه الفعالية واملساهمة الفاعلة
يف إنجاحها ،مؤكدًا أن ذلك من
شأنه تحقيق الهدف اإلنساني
األسمى ،وهو خلو املجتمع من
هذه الظاهرة الفتاكة ،كما قدم

شكره للنادي الطالبي نظري
جهودهم يف إنجاح هذا العمل
االجتماعي ،داعيا ً أعضاءه إىل

حميدة عيل الصالحي

االستمرار يف هذا التميز الذي يرفع
من مستوى الوعي لدى زمالئهم
الطالب.

استضافت كلية العلوم
واآلداب بعنيزة يوم الثالثاء املوافق
6/3/1440هـ ،مبادرة " أفيد
وأستفيد" والتي أقامها مجلس فتيات
القصيم ،بحضور نخبة من رائدات
األعمال ،حيث بدأت املبادرة بكلمة
لوكيلة الشؤون التعليمية الدكتورة نوال
الصيخان ،والتي أكدت فيها عىل أن
خوض غمار العمل واإلبحار يف سفن
التجارب ،طريق ال يبدو ممهدا ،ولكنه
حتما سيكون األفضل واملكلل بالنجاح،
ألنه يصنع شخصياتنا ويحقق طموحنا.
كما أفادت رائدة األعمال أفنان
الجهني بأن عزيمتها يف إطالق
مرشوعها اعتمدت عىل املوهبة يف
التصميم؛ واستخدام خامات لم يسبق
ألحد استخدامها ،مؤكدة أن التميز يف
املشاريع أمر مهم.
بدورها ،قالت املحامية جميلة
األطرم" :عملت يف قطاعات مختلفة
لنرش ثقافة القانون واملحاماة" ،مؤكدة
أن املرأة قادرة عىل التفوق يف هذا
املجال.
من جهتها ،أوضحت أشواق بنت
محمد الضبعان ،مرشفة شؤون األعضاء

بمجلس فتيات القصيم ،أن املجلس
يستقطب كل عام عضوات جددا من
صاحبات الهمم ،حتى يتم تشكيل
مجتمع نسوي ريادي؛ مشرية إىل اقرتاب
موعد إطالق مبادرات ضخمة يف كافة
املجاالت من قبل املجلس وعدة رشكات
عربية وعاملية.
وتعنى الكلية ،ممثلة يف وحدة
الخريجات ،بكل طالبة خريجة أو عىل
أعتاب التخرج ،حيث تقدم لهن الدورات
التدريبية وورش العمل التي تمهد لهن
الطريق لسوق العمل وتطوير الذات،
وتفتح لهن املجال ليصنعن من أدوات
الريادة مقوما لطموحهن وجابرا لعثرات
طريقهن الطويل نحو النجاح ،حيث
تواصل الكلية تقديم هذه الخدمات
للخريجات لتكون َل ِبنَات يف طريق
إجادة العمل بكل منظوماته العلمية
والثقافية واالجتماعية والتقنية .وشارك
بالحضور يف املبادرة طالبات الكلية
وخريجات من األعوام السابقة ،باإلضافة
إىل عدد من طالبات املدارس الثانوية،
حيث تم خاللها توزيع أوعلوم وآداب
عنيزة تستضيف مجلس فتيات القصيم
راق تحوي قارئ شفرة (باركود)،
استبانة ملعرفة مجاالت اهتمام فتيات
املنطقة.

معرض لنشر ثقافة التعلم اإللكتروني
بكلية العلوم واآلداب بالبكيرية

أمل الدخيل
أقامت كلية العلوم واآلداب بمحافظة
البكريية ،ممثلة يف وحدة التعلم اإللكرتوني،
معرضا بعنوان «التعلم اإللكرتوني معرفة بال
حدود» ،وذلك يومي األربعاء والخميس املوافقني
30/2/1440–29هـ ،بحضور عدد كبري من
منسوبي الكلية والزوار ،باإلضافة إىل منسقات
التعلم اإللكرتوني وخمس طالبات لكل كلية،
وذلك بهدف نرش ثقافة التعلم اإللكرتوني،
وتمكني الطالبات ومنسوبات الجامعة واملجتمع
من اكتساب مهارات ومعارف القرن الحادي
والعرشين يف مجال التعلم اإللكرتوني والتعليم
عن بعد.
ويأتي املعرض يف إطار السعي لتحقيق

التحول نحو التعليم الرقمي لدعم الطالب
واملعلم ،وكذلك لتحويل التعليم إىل عملية
تتمحور حول املتعلم لتنمية قدراته ملواكبة
تحديات الحياة ،ومبادرة العمل عىل تحسني
البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع واالبتكار ،حيث
تم تعريف الزوار عىل أركان املعرض واالستماع
لرشح الطالبات ومشاهدة العروض.
واعتمد املعرض عىل مشاركة جميع أقسام
الكلية ،حيث بدأ بالرتحيب بالضيوف ومن ث َّم
التعريف بالكلية وأقسامها اإلدارية والتعليمية
بوحدة التعلم اإللكرتوني ،وقد تنوعت العروض
واألنشطة التي قدمتها الطالبات املشاركات والتي
اشتملت عىل عروض فيديو لرشح نظام التسجيل
بالبالك بورد ،وعروض تقديمية ،وكذلك بنرات
ومجسمات ومطويات ومنشورات توعوية منوعة.
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علوم وآداب المذنب تقيم معرضا عن تاريخ الترجمة..
وتستقبل طالب ثانوية أبي الدرداء
أقامت كلية العلوم واآلداب
باملذنب أقسام الطالبات معرضا
بمثابة متحف لرحلة عرب الزمن
لتصوير تاريخ الرتجمة منذ
عرص الرسول ،عليه الصالة
والسالم ،مرورا بعهد الخلفاء
حتى الدولة السعودية وملوكها،
ثم نهضة الرتجمة يف العرص
الحديث ،حيث ال تخلو الجامعات
السعودية من تدريس هذا الفرع
من العلم ،حيث برز املرتجمون
السعوديون وامتدت شهرتهم
عىل وسائل التواصل االجتماعي،
وأصبح كل واحد منهم يمثل
أيقونة يف مجال العلم الذي
يرتجم فيه.
ويصل التسلسل الزمني إىل
توقع شكل الرتجمة يف املستقبل،
حيث عرضت الطالبات روبوتا
ناطقا مرتجما وعدة تطبيقات من
اخرتاعهن (ما زلن يعملن عليها)
تساعد يف تطوير مجال الرتجمة
لجميع فئات املجتمع ،باإلضافة
إىل تغطية مرشوع «ترجمان»
التطبيق الفائز يف هاكاثون
الحج عىل مستوى العالم بأيدي
سعوديات ،واختتم املعرض

شؤون وشجون
أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

األخفياء

بعرض إحصائيات الحتياج
اململكة للمرتجمني يف جميع
املجاالت الدبلوماسية واالقتصادية
لتحقيق رؤية .2030
عىل جانب آخر ،قام وفد
طالبي من ثانوية أبي الدرداء
بزيارة الكلية يوم األربعاء املوافق
6/3/1440هـ ،وذلك بالتنسيق
مع النادي الطالبي والعالقات

العامة ،وكان يف استقبالهم مدير
شؤون الطالب ،ومدير النادي
الطالبي ،ومدير العالقات العامة
بالكلية.
حيث بدأ اللقاء بمرسح الكلية
مع طالب الثانوية بكلمة تعريفية
عن الكلية ونظامها األكاديمي من
مدير شؤون الطالب ،وبعد ذلك
تحدث رؤساء األقسام معرفني

بأقسامهم وبعض املجاالت التي
تستوعب خريجيهم ،ومجاالت
األعمال املختلفة ،ويف الختام قام
الوفد بجولة تعريفية عىل مباني
الكلية ومختربات قسم الفيزياء
ومعمل الحاسب اآليل والقاعات
الدراسية بالكلية ،وأبدوا إعجابهم
بالكلية وما وجدوه من تعاون
وحسن استقبال.

عندما يحل ضيف من ضيوف جامعتنا الكريمة فإن هناك أشياء ال ترى
يف املشهد ..ولكنها يف غاية األهمية.
عرب جواله أو خطاب رســمي يتصل الضيف أو الضيوف بفالن ..ذلك
القابع خلف مكتب ضمن آالف املكاتــب يف ردهات الجامعة ..ثم يأتي
الضيف يوم املناسبة أو قبلها بقليل فيجد يف املطار من يستقبله ،ثم يقله
إىل مكان اإلقامة يف أحد الفنادق املعتربة ،ثم يفتح ضيف الجامعة عينيه
عىل صباح كريم وسيارات الجامعة تنتظره لتقله إىل موقع املناسبة.
وهناك ويف االستقبال من ينتظره من املعنيني باملناسبة بالبسمة النقية،
ثم يتــوج املجمع معايل مدير الجامعة ليدعــم ويوجه ويويص ويوقد
أول شــمعة يف طريق العطاء ..ثم تبدأ املناســبة والضيوف يشاركون
ويصــورون اللقاءات النافعة والصور التوثيقيــة ،وبني يديهم كل ما
يرغبون مما يحيي هذه املناســبة أو تلك ،ثم يتوقفون لالسرتاحة ،ثم
يســتأنفون ،ثم تنتهي بهم املناسبة إىل ســيارات بانتظارهم محملني
بالهدايا والدروع التذكارية ،وقد وجدوا كل ترحيب يف ظل مشاركتهم
األهم يف مناسبة الجامعة وه ّم الجميع.
هكذا هي الجامعة يف كل مناسبة ،وهكذا هم رجاالتها..
واألوضح من هــذا أنه يعرتي هؤالء الرجال يف بعــض األيام أكثر من
مناســبة ،فيقفون لها وقوف الرجال األكفــاء توثيقا للحدث ..وخدمة
منقطعة النظري للضيوف ،وتأمينا لهــم وضبط حركتهم للعناية بهم
وسيارات النقل من وإىل ..تمخر بهم عباب الزمن.
إنها إدارات خليقة بالشــكر ،حيث هي التي تشــكل انطباع الضيوف
عن الجامعة ،فلكل روح تعمل وتنســج العطاء بكل إخالص بعيدا عن
األضواء أو يف عني الكامريات شــكر كريم جميل ..شــكرا إدارة اإلعالم
واالتصال ..شكرا إدارة العالقات العامة ..شكرا إدارة األمن الجامعي..
شــكرا إدارة الحركة والنقل ..فأنتم الذين ال تعرفون للعطاء مكانا وال
زمانا..
همسة  :من ينتج أكثر ..ال يتعب أكثر ولكنه يعيش إيجابية أل ّذ!..
مساعد المشرف على وحدة الوعي الفكري
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

شؤون الطالب تقيم معرض "يوم الطالبة  ..ابداع وتميز"
كتب التقرير  :نورة الجنيديل -
لولوه الشدوخي
نظمت عمادة شؤون الطالب بجامعة
القصيم ملتقى يوم الطالبة الجامعي،
والذي أفتتحته وكيلة الجامعة الدكتورة
نوال الثويني ،بحضور عدد من عميدات
ووكيالت الكليات ومنسوبات التعليم العام
والطالبات.
ويهدف امللتقى إلبراز مواهب
الطالبات واخرتاعاتهن وإنجازاتهن تحت
سقف واحد وربط أنشطة الكليات مع
بعضها البعض إضافة إىل تعريف طالبات
املرحلة الثانوية بأقسام وتخصصات
الكليات  ،بمشاركة  23كلية و25مدرسة
عىل مستوى منطقة القصيم جميعهن
وضعن بصمتهن يف الجامعة ،وتنوعت
االعمال املقدمة من تأليف وكتابة اىل

الصناعات الخفيفة وحتى االعمال الفنية
كالرسم واالشغال اليدوية ،كما ألفت
الطالبة زينب عبداملجيد كتاب شعري
والذي تقوم برتجمة الشعر من اللغة
االفغانية ،كما قامت الطالبة فاطمة
الحميدان بتأليف كتاب لرياض أطفال
مشتق عن القاعدة النورانية والكتاب
معتمد منذ  4سنوات لدى دار الفرقان،
وأما طالبات قسم الكمياء قدمن صناعات
من مواد مخلطة من اعدادهن كالصابون
و مرطبات البرشة والعطور .كما قامت
طالبات قسم االحياء بانتاج مبيد حرشي
طبيعي غري ضار عن طريق استخالص
نبات الالفندر وبعض الزيوت ،حيث تزين
املعرض بعدد من اللوحات التشكيلة
التي تنم عن ابداع كبري واحساس رائع
بالجمال.
من جانبها عربت الدكتورة أمل

الربيش وكيلة شؤون الطالبات يف كلمتها
ً
قائلة " :ملتقى يوم الطالبة الجامعي
ابداع وتميز كان محفالً رائعا ً وكبريا ً
اجتمعت فيه كليات البنات يف الجامعة
بمشاركة  150طالبة وطالبات املدارس
بحضور  800طالبة ابدعن وتميزن يف

مشاركاتهن ظهر إبداعهن والحمدلله أوال ً
وأخرياً".
ّ
من جهته عبت الدكتورة زينب
الرقيبة مديرة توجيه وإرشاد الطالبات
باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم
أن امللتقى غاية يف الروعة فهو يُع ّرف

طالبات املرحلة الثانوية بكليات جامعة
القصيم ومعرفة أنشطتها وتخصصاتها
 ،وجاء هذا امللتقى برشاكة بني التعليم
العام والجامعة وتنسيق عايل املستوى
بالتكامل بني التعليم العام والجامعة
ويعترب هذا امللتقى رحلة تحفيزية
وتطلعيّة للطالبات".
ويف ختام امللتقى تم تكريم جميع
الكليات واملدارس املشاركة بدروع
وشهادات شكر اضافة اىل تكريم قسم
مكافحة املخدرات وقسم التعليم ومجلس
فتيات القصيم عىل مشاركتهم املميزة
يف امللتقى ،عالو ًة عىل ذلك ُك ِرمّ ت أقسام
الكليات ا ُملشاركة املتميزة حيث حازت عىل
املركز االول كلية العلوم واآلداب العلمية
بربيدة  ،واملركز الثاني كلية الرتبية بقسم
الفنية ،املركز الثالث كلية العلوم واآلداب
األدبية بربيدة .
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يف لقاء استثنائي لجامعة القصيم..
ظــل عطائهــا األكاديمــي
ويف
ِ
وبرامجها
املتواصل ،وأنشــطتِها
ِ
ِ
املتعددةِ ،يأتي هــذا اللقا ُء املتمي ُز
ُ
شمسها
ليكتم َل بد ُرها وتســطع
ِ
وينزل غيثُهــا بهذا اللقاء النوعي
ري اإلنسانيةِ ..
ري
القلوب وأم ِ
مع أم ِ
ِ
ِ
ِ
واللقاءات
املبادرات املتميز ِة
ري
أم ِ
صاحب
املحبوب
رينــا
النريةِ ..أم ِ
ِ
ِ
الكلمةِ الصادقةِ والعطا ِء املتجددِ
والقامةِ العلميةِ واإلدارية ،صاحب
فيصل
السمو امللكي األمري الدكتور
ِ
ِالعزيز
بن عبد
بن
ِ
ِ
بن سعو ِد ِ
مشعل ِ
ِ
ري منطقةِ القصي ِم.
أم ِ
ُ
ر العابر ُة
لقــاءات
ِ
ســمو األمــ ِ
املتعدد ُة دروس ســائرة متعدية
يستفيد منها الجميع ..وهذا لقاء
خاص يطل علينا ســمو
نوع ٍ
من ٍ
ري من خاللِه بخالصةِ تجار ِبه
األم ِ
يف الحياةِ ،نتعرف من خاللِه عىل
املتنوع
تميزه ومعني عطائِه
رس
ِّ
ِ
ِ
واملتجددِ .
فكم نحن ســعداء وفخورون يف
الجامعة بأن نلتقي جامعة متنقلة
تحــوي صنوفا مــن املعارف،

لقاء العام

د .علي العقالء
عميد شؤون الطالب

التجارب وهي منبع
وعديدا مــن
ِ
لألخالق ،وموطــن للقيم ومعني
بالنفع
للعطاء ،لقاء مع مثلِه حري
ِ
والرفــع واالقتــداء ،فمن حرض
انتفع ،ومن امتثــ َل ارتفعَ ،ومن
طلبَ األسو َة فقد حا َز به القدو َة.
ي َُقــدَّم يف اللقــاء ليخترصَ الزمن
ملســترشفيه ويعتــر التجربة
لخائضيها ،ويُقدِّم الخالصة غضة
طرية سائغة للطالبني ،يطرحُ ها
طريــق الســائرين أســاتذة
يف
ِ
ومتعلمون ،وهو أســتاذ الجامعةِ
األول وربانهــا املفضل ..نرحبُ
ِ
به يف جامعتِه ونهيل به يف مَ عقِ لِهِ ،
فأهال منه وإليه وسهال ن ُ ُ
خلصها
بني يديه ،ودعوة ندعو بها الله أن
يرعاه ،وأن يكل َل مسعاه وأن يسد َد
خطــاه ،وأن يحف َ
ظ بالدَنا ويدي َم
ع َزهــا وأمنَها وســؤددَها ،وأن
يحف َ
ظ خــاد َم الحرمني الرشيفني
َ
ِالعزيز ،وسمو
املل َك سلمان بن عبد
ِ
صاحبَ
الســمو
ويل عهده األمني
َ
سلمان بن
امللكي األمري محمد بن
عبدالعزيز ،حفظهما الله يف حلهما
وترحالهما.

انا اتعلم منك

مؤتمر صحوة..
األمير والمعالي
ورؤية 2030

خالل األيام القليلة املاضية استقبل
سمو أمري منطقة القصيم -يحفظه
الله -معايل مدير جامعتنا األستاذ
الدكتور عبدالرحمن الداود ومعه
أعضــاء اللجنة العلميــة ملؤتمر
"صحوة" النوعــي ،والذي أُقيم
قبل عدة أشــهر يف الجامعة ،وقد
ا َّ
طلع سمو األمري عىل نتائج املؤتمر
العلمية والفكرية ،مشريا ً ومشيدا ً
بالجهود التي تقوم بها الجامعة يف
ترسيخ مفاهيم االعتدال والوسطية
يف املجتمع السعودي.
وبما أني أحد املشاركني يف أعمال
مؤتمر صحوة بورقة بحثية مطوَّلة
ُ
أحببت أن أُعربَ عن فخري واعتزازي
بهذا املؤتمر املواكب لرؤية ،2030
فقد جاء هذا املؤتمــر مختلفا ً يف
كل يشء؛ إذ إنــه املؤتمر األول عىل
مستوى الجامعات السعودية فلم
يُسبق بمؤتمر مماثل ،بل أعتقد أنه
املؤتمر األول رســميا ً عىل مستوى
الجامعات العربيــة ،ناهيك عن
تقاربه الزمني مع مقولة ســمو
ويل العهــد -وهو املهندس الفعيل
لرؤيــة  -2030حينما تحدَّث عن

التطرف الفكــري الذي تكوَّن يف
وقت ما يســمى بالصحوة ،والذي
قال عنه" :مرشوع الصحوة انترش
يف الســعودية بعد عام 1979م
ألســباب كثرية ،وسنعود لإلسالم
الوســطي املنفتح عــى جميع
األديان ،ولن تضيــع أوقاتنا مع
أفكار متطرفة ..سندمر التطرف
وفورا".
وللتذكري ببعض ما جاء يف ندوات
أعمــال مؤتمر صحــوة فقد تم
العناية بكشــف املســتنقع الذي
تنهل منه جماعات التكفري كداعش
والقاعدة والنرصة ،وهو مستنقع
جماعة اإلخــوان اإلرهابية القائم
عىل تكفري الــدول واملجتمعات،
ناهيك عن كشــف املؤتمر للكثري
من جــذور التكفــر والتطرف
التي انترشت يف حقبة ما يســمى
بالصحوة من مثل فكرة الحاكمية
السياســية والجاهلية والخالفة،
والتي تم بسببها استباحة الدماء
املعصومة مع تشويه متعمّ د وغري
متعمد لســماحة الدين الحنيف
ومقاصده.

"كوكب ُد ِّر ْي "
ٌ

أغمض عينيك  ،اســتمع لروحك ،
أجب عىل تســاؤالت عقلك  ،ف ّرغ
رأسك من كل يش يعكر صفو سماء
تفكريك  ،حاول ان تجعل تركيزك
منصبّا ً عىل الستار األسود املسدول
عىل عينيــك  ..وانتظر حتى ترى
الستار يُرفع ليكشف عن يشء كأنه
كوكبٌ ُد ِّري  ..تلك هي نفسك التي
لطاملا انتظرت منك أن تجدها !
جوهر انســانيتك يكمن يف نفسك
التي تســكن بني جنبيك  ٫ولكن
مالذي تعرفه عــن هذه النفس ؟
أتعتقد أنها فقط أمّ ارة بالسوء ؟ ..
هذه النفس التــي كتبت مؤلفات
شكســبري  ،ورســمت لوحــات
دافينيش  ،و انجبت منطق ارسطو
 ،والتــي صادقت عىل حكمة عمر
،وخ ّ
طت شعر املتنبي  ،و ابرزت

فلسفة الكِندي ..
ماكان هؤالء ليفعلوا اشياءا ً عظيمة
لو لم يجدوا يف انفســهم أشياءا ً
عظيمة  ..هم بحثوا عن أنفســهم
حتى نجحوا بإيجادها وانت يجب
عليك ان تحاول حتى تنجح !
نفسك هي البحر الذي ال يستطيع
أحــ ٌد غريك اإلبحار بــه  ،انت من
يشــعر بمده وجــزره وامواجه
املتالطمــه وانت وحدك من يعرف
قيمة الجواهر الثمينة التي يف قاع
اعماقه ..
ابحث عنــك فيك حتــى تعرف
عظمة هذه النفس التي وهبك الله
إياها  " ..تستطيع ان ترى العالم
حينما تفتح عينيــك  ٫ولكنك لن
تستطيع أن ترى نفسك اال حينما
تغمضهما"

العمري
د .عادل بن محمد ُ
أستاذ الدراسات القرآنية
المساعد بجامعة القصيم

المتدربه  :أمجاد ابراهيم العميل
كليه التمريض

مريضنــا املنــوم عــى ارسة
املستشفى شفاك الله وعفاك
كمــا انــت تتمنــى العافية
ووســيلتك العالج كذلك نحن
املتدربــن نتمنــى النجــاح
والتقدم ووســيلتي انت ايها
املريض الننا نتعلم منك ..
أود البوح لك :
يضايقــك كثره اســئلتي ؟
وفحيص لك ؟ وانا لست
طبيبــك املعالج وال ممرضك؟

انا استسمحك عذرا اعلم انني
لست افيدك بيشء بل و مصدر
ازعاج لراحتك وخصوصيتك..
انا كمتدرب احتاجك  ،فدراستي
لساعات طويله بالكتب والسهر
عىل املراجع وتطبيقي عىل دمى
املعمل ال تكفي بــأن تجعلني
متمرس..
صحيح انني اتعلم عليك وانني
اتدرب عليك هذا ال يعني انني
ال افقــه من االمــر يشء -أنا

أعرف  -فقــط دعني اطبقه
الثبت لك
وســأنجح أحيان وسأخطى
أحيان اخرى
..
انا اتعلم منك ..
أعلم ان ال حــق يل عليك بذلك
وانا لســت من فريقك املعالج
ولكن ال تعلم غدا سأكون منهم
فمســاعدتك ومرونتك وتقبلك
هذا مانريد فمنك نتعلم

عبدالله محمد البلوي
كليةالعلوم
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كاريكاتير

"اإلعالم"..
كسالح

عبدالرحمن الشنقيطي
طالب في كلية االقتصاد
واإلدارة

الشائعات ودور
وسائل التواصل
االجتماعي في
نشرها

د .سامي السيد زهران
أستاذ اإلعالم المساعد
بجامعة القصيم

أدرك البرش أن الحروب بمفهومها
التقليدي باهظة الثمن ،فابتكروا
وسيلة جديدة يتقاتلون بها ال تقل
خطورة عن الســاح العسكري..
وهي اإلعالم ..فالحمالت املسعورة
ضد وطننا الغــايل مؤخرا ً برهان
قائم عىل صحة ما أقول ،فلم يعد
من الــازم أن تغــزو بلدا حتى
تفرض عليه ثقافتك أو لتغري شيئا
ما يف تركيبته ،لقــد بات اإلعالم
وسيلة مثىل لتحقيق هذه الغاية،
خصوصــا أن تكلفته بســيطة،
فبالتحريض املســتمر واألكاذيب
املركبة واملكررة والدعاية األحادية
(الربوباغندا) سقطت دولُ ،
وقتل
ح ّكام ،واضمح ّلت ثقافات كانت يف

نظر أتباعها عقيدة مقدسة.
ويســتخدم اإلعالميــون عــدة
أساليب لتحقيق هذه األهداف تبدأ
باالرتزاق ،وهــو تجنيد كفاءات
إعالمية عالية املســتوى وخرباء
متخصصني يف علم النفس وغسيل
األدمغة ،لتمرير أجندة معينة غالبا ً
ما تكون مشبوهة مقابل امتيازات
مادية ،املشــكلة أن املتلقي تنطيل
عليه خــدع هذا النوع من اإلعالم،
بســبب ســطوة األفكار املسبقة
وغياب التفكري النقدي ،واالكتفاء
بوســيلة إعالمية واحدة كمصدر
وحيــد للحقيقة ،ويتــم تجنيد
املرتزقة وحشــدهم يف وســائل
إعالمية ،ثم يبدأ هؤالء باستقطاب

كل ما يمكنّهم من تحقيق الهدف،
وبعد تجميــع املعلومات واألخبار
يتم استبعاد الحقائق التي تخالف
األجندة املعمول بها واعتماد تلك
التي توافقها.
وإذا كانت الحقائق غري املرغوبة
واضحــة للجمهــور وال يمكن
تالفيها فإنه تتم إعادة تفســرها
بشكل مشوّه ،وبعد تشكيل هذه
املعلومات املض ّللــة يتم توجيهها
ضد الهدف ،ســواء كان دولة أو
مجتمعا أو شخصية مرموقة ،فال
توجد وسيلة ملقاومة هذا النوع من
اإلعالم إال بالوعي وتقوية الجبهة
الداخلية ،وخلق إعالم مضاد ذي
كفاءة عالية ،حفظ الله الوطن.

الشــائعة هي مجرد "رسالة"
رسيعة االنتقــال ،الهدف منها
إحداث بلبلــة أو فوىض لتحقيق
أهــداف يف غالبها تكون هدامة؛
ألنهــا تلعــب عىل وتــر تطلع
الجمهــور ملعرفــة األخبــار
يف محاولــة إلحــداث التأثري
املســتهدف ملروجيهــا خاصة
يف أوقــات األزمات ،وبحســب
كتاب ســيكولوجية الشــائعة
 Psychology of Rumorفإن
انتشار الشــائعة يساوي أهمية
املوضــوع املتصل بالشــائعة
مرضوبا يف مدى الغموض حوله،
األمر الذي يعني أن الشــائعة
تكون أكثر انتشــارا ً كلما كان
املوضوع مهما ً وكبرياً ،ويشغل
حيزا ً من اهتمامات الجمهور.
والعكــس تماما ً يحــدث إذا ما
فقد املوضــوع أهميته أو كانت
املعلومــات حوله واضحة وغري
محددة ،فإن الشــائعة لن تجد
من يبــدي بها اهتمامــاً ،ولقد
باتت الشــائعات مــن أخطر
األســلحة التي تهدد املجتمعات
يف قيمهــا ورموزها ،لدرجة أن
هناك من يــرون أن خطرها قد
يفوق أحيانــا ً أدوات القوة التي
تستخدم يف الرصاعات السياسية
بني الــدول؛ بل إن بعض الدول
تســتخدمها كســاح فتاك له

مفعول كبري يف الحروب املعنوية
أو النفســية التي تسبق تحرك
اآللــة العســكرية؛ وال يتوقف
خطرها عند هذا الح ّد فحســب،
بل إن لها تداعيــات اقتصادية
ومجتمعية هائلة خاصة يف ظل
ثورة املعلومات والتكنولوجيا.
وتنترش الشــائعات وينشــط
مروجوها خالل "أوقات توقع
الخطر" ،وهي أوقات الحروب
والكوارث والفوىض؛ ألن الناس
يتوقعون حــدوث الرش خالل
هذه األوقات ،وهذا هو ســبب
انتشار الشــائعة ألن الناس ،يف
هذا التوقيت ،حينما يســمعون
أي معلومــة يتناقلونهــا فيما
بينهــم مــن دون التحقق من
صحتها خوفا ً منهم عىل أبنائهم
وممتلكاتهم.
من الناحيــة النظرية كان من
املتوقع أن ترتاجع الشائعات مع
هذا االنتشــار الرهيب لوسائل
االتصــال ،حيث لــم يبق هناك
مخفي .ولكــن الواقع أن
يشء
ّ
الشائعات تتزايد باستمرار ،بل
تســتفيد من وســائل االتصال
العادية واإللكرتونية يف مزيد من
االنتشار ،بل إن الالفت للنظر أن
الشائعة اســتفادت من وسائل
االتصــال مثلما يحدث يف تداول
الشائعات داخل أسواق املال ويف

التنافس بــن الرشكات الكربى
يف مجال املال واألعمال وأسواق
البورصة.
لقد بــات واضحا أن انتشــار
اإلشــاعات بصورة واسعة يف
املجتمعــات هو إحدى ســمات
عــر الثــورة التكنولوجية
وابتــكار التقنيــات االتصالية
الحديثــة ،ألن كل يشء يــدور
يف هــذا العالم االفــرايض يتم
التعامــل معه عىل أســاس أنه
معلومة بغض النظر عن صحته
أو خطئه ،وإذا ما كانت مفيدة أو
غري ذلك.
كما أن املعلومة لم يعد إنتاجها
حكرا ً عىل جهة معينة أو شخص
محدد يمتهن إنتــاج املعلومات
كالصحفيــن أو املؤسســات
اإلعالمية وفقــا ً ملعايري محددة،
فقد أصبح بإمكان أي شــخص
يمتلك الوسيلة املناسبة وبعض
املهارات التقنية أن يكون بنفسه
منتجا ً ونــارشا ً للمعلومة .ويف
ظل هــذه الوفــرة املعلوماتية
وملحدوديــة مصادرهــا ،فإن
مشكلة شــديدة التعقيد ظهرت
حني أصبح من الصعب عىل من
يتلقى هذا الكــم من املعلومات
أن يميــز الصحيح من الخاطئ
والجيد من الــرديء ،والحقيقة
من اإلشاعة.
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أول معيد في جراحة المخ واألعصاب بالجامعة يروي لـ«صحيفة الجامعة»
قصة نجاحه في فرنسا
مبتعث الجامعة ..أول طبيب غير فرنسي ينضم لعضوية نقابة األطباء الفرنسية

دعم الجامعة لم ينقطع منذ التحاقي بكلية الطب وحتى اآلن ..والتواصل مستمر مع المسؤولين فيها بشكل شخصي
حوار :عبدالرحمن الفنيخ
تزخر جامعــة القصيــم بأبنائها
النابغني املتفوقــن يف كل املجاالت ويف
مختلــف املحافل اإلقليميــة والدولية،
س بالبداية عرفنا بنفسك؟
ج الطبيب هاني بن طالل بن اليف الجهني
عضو هيئة تدريس ومبتعث من كلية
الطب بجامعة القصيم ،حاصل عىل الزمالة
الفرنســية يف جراحة املــخ واألعصاب،
وحاصل عىل التخصص الدقيق يف جراحات
العمود الفقــري ،وأكمل اآلن دراســتي
لتخصصني دقيقني آخريــن يف جراحات
األورام العصبيــة ويف جراحــات األوعية
الدموية الدماغية.
وعضو يف:
 الجمعية الفرنسية لجراحة املخ واألعصاب الجمعية الفرنســية لجراحــة العمودالفقري
الجمعية األوروبية لجراحة املخ واألعصابالجمعية األمريكية لجراحة املخ واألعصابس كيف كانت رحلتك الدراسية؟
ج درســت املرحلة االبتدائية واملتوسطة
والثانويــة يف مدارس املنارات باملدينة
املنورة ،وكنت مــن الطالب كثريي الحركة
وكانت درجاتي ممتازة ،ولكنني لم أكن من
الطلبة املتفوقني ،وبعد انتهائي من املرحلة
الثانويــة تقدمت إىل جامعة امللك ســعود
بالرياض لدخول كلية الطب ،ولم أوفق يف
ذلك الوقت فدخلت كلية الصيدلة ،ولم أكمل
فيها إال ســنة واحــدة ،ألن رغبتي ورغبة
والديَّ كانت االلتحاق بكلية الطب ،ذهبت
بعدها إىل الواليات املتحدة األمريكية لدراسة
الطب هناك ،وانتهيت من فرتة اللغة ودخلت
الجامعة واستمرت الدراسة هناك ملدة سنة،
ووقعت وقتها أحداث ســبتمرب الشهرية،
وتعرضت ملضايقات مثل كثري من الطلبة
السعوديني ،وعرض عيل وقتها العودة لبلدي
وااللتحاق بكلية الطب يف جامعة القصيم،
حيث أكملت فيها مســرتي حتى تخرجت
من كلية الطب وابتعثت إىل فرنسا.
س ما أبــرز الصعوبات التي واجهتك يف
مسريتك؟
ج الصعوبات التــي واجهتها يف حياتي
كثرية وما زالت ،وهذا أمر طبيعي جداً،
فكلما عل ت همة اإلنسان طال همه!
ومن العقبات التي ال أنساها يف حياتي هو
تعثري يف السنة الخامسة بكلية الطب ،حيث
كان هذا التعثر صدمة قاصمة بالنسبة يل،
وكدت بعدها أن أترك كلية الطب بالكامل،
خاصة أني كنــت أمر بظــروف عائلية
صعبة ،فقد كنت متزوجــا وقتها ورزقت
ببنتي الثالثة ،وباملصادفة فإن التخصص
الذي تعثرت فيه يف ذلك الوقت هو نفســه

والذين يؤكــدون يوما بعــد يوم عىل
املستوى املتميز للعملية التعليمية داخل
الجامعة ،والذي يؤهل خريجيها للتفوق
والنجاح حني يبتعثــون أو يقررون أن

يستكملوا دراســاتهم وأبحاثهم يف أي
جامعة من جامعات العالم املتقدم.
ومن هــذه النمــاذج املرشفة من
خريجــي الجامعة الدكتــور هاني بن

التخصص الذي أمارســه اآلن ،وأعشــقه
وأبذل كل وقتي له ،وهو تخصص األعصاب
وباألخص الجراحة العصبية.

املستشــفى اســتطعت أن أثبت خاللها
قدراتي الجراحيــة وثقتي يف نفيس والثقة
التي أعطوها يل بشكل ممتاز ،لدرجة أنهم
ويف آخر سنة من الزمالة كانوا يعاملونني
معاملة الطبيب األخصائي ،وكانت تفتح يل
غرف العمليات أكثر من زمالئي الفرنسيني
أنفســهم ،وبعدها كنت أفكر باالنتقال إىل
كندا لعمل التخصص الدقيق ،الستحالة هذا
األمر بحسب القوانني الفرنسية ،ولكن بعد
دعم رئييس وأســتاذي يل ودعم املستشفى
الكامل اســتطعت أن أحصل عىل فرصة
إلكمال التخصــص الدقيق يف جراحة املخ
واألعصاب ،والتي عىل حسب علمي لم تتوفر
ألحد من زمالئي من قبيل.

س كيف ساندتك جامعة القصيم؟
ج كان دعم جامعة القصيم ومساندتها
يل ومــا زال منذ جلــويس عىل مقاعد
الدراســة بكلية الطب ،مرورا باختياري
كأول معيــد لجراحة املــخ واألعصاب يف
الجامعة ،ثم دعمهم يل اآلن يف هذه املرحلة،
خاصة بعد أن أصبحت يل بعض النجاحات
امللموسة والتي بدأت تظهر يف اإلعالم ،ومن
هذا اتصال بعض املسؤولني يف الجامعة عيل
بشــكل شــخيص وإبالغي بإيصال هذه
النجاحات لسعادة مدير الجامعة وسعادته
بهذه النجاحات ،ســواء يل أو لزمالئي من
مبتعثي ومنسوبي الجامعة.
س حدثنا عن قصــة الكفاح والنجاح يف
فرنسا؟
ج البداية يف فرنسا كانت صعبة ومحبطة،
فاللغة الفرنســية من اللغات املعقدة
نطقا وكتابة ،والفرنسيون من الشعوب التي
تعتز كثريا بلغتها ،فهم حتى لو كان الواحد
منهم يتحــدث اللغة اإلنجليزية فهو يدعي
عدم إتقانها ليجربك عــى الحديث باللغة
الفرنسية!
هذا التحدي أيضا واجهته يف املستشــفى،
فاجتمعــت عــي الصعوبتــان صعوبة
التخصص وصعوبة اللغة ،كانت بداياتي
يف املستشــفى صعبة جــدا ومتعبة ،وكم
مرت عيل أيام وأيــام كنت أفكر فيها برتك
فرنسا والعودة إىل بلدي وإكمال التخصص
هناك ،ألني كنت أتعرض لضغط كبري نفيس
وجسدي.
كان مــن الناس الذيــن وقفوا معي
وساندوني يف بدايتي رئيس قسمي
الربوفيســور الفرنــي ،والذي
لألســف تويف يف عارض صحي
مفاجئ بعد ســنتني من دخويل
للمستشــفى ،وأصبحت األمور
بعدهــا يف غاية الصعوبــة ،مما
اضطرني لتغيري املستشفى والعمل
يف مستشــفى بمدينة أخرى ،وكنت
أتنقل بالقطار يوميا لســاعتني ذهابا
وساعتني إيابا ،وظللت عىل هذا الحال حتى
أنهيت الزمالة الفرنسية بعد قرابة
السنتني ونصف
السنة.
و يف
هذ ه

طالل بــن اليف الجهني ،عضــو هيئة
تدريس ومبتعث من كلية الطب بجامعة
القصيم إىل فرنســا ،والــذي التقت به
"صحيفــة الجامعــة" للتعــرف عىل

أبرز محطات التميــز والتفوق ،وأيضا
املصاعب والعثرات التي مر بها لوضعها
بني يدي طالب الجامعة لالستفادة من
هذه التجربة الثرية.

س ماهي قصة االنضمام إىل نقابة األطباء
الفرنسيني؟
ج يوجد يف النظام الفرنيس مســميان
مختلفان للزمالة ،املســمى األول هو
( )DESواملســمى الثاني هو (،)DESC
وكثري من التخصصــات الجراحية ومنها
جراحة املخ واألعصاب تندرج تحت املسمى
األول ( ، )DESوهنــا بحســب االتفاقية
السعودية الفرنسية فإنه عىل الطبيب الذي
ينتهي من متطلبات الزمالة مغادرة األرايض
الفرنسية ،وال يسمح له بإكمال التخصص
الدقيق أو ما يسمى بالفيلوشيب.
وقد حاولت امللحقية الســعودية بفرنسا
مشكورة منذ بدء االتفاقية يف سنة 2005
تغيري هذا األمر والسماح للطبيب السعودي
باالنضمام لنقابة األطباء الفرنسيني ملزاولة
التخصص الدقيــق كأخصائي له جميع
حقــوق األخصائي الفرنــي ولكنها لم
تستطع.
و عنــد انتهائي من الزمالة تحدثت
بنفيس مع املسؤولني
يف الخارجيــة
الفرنسية وبعد
دعــم كبري من
املستشــفى
الذي أعمل
به بإرسال
تقا ر يــر
ممتــا ز ة
عني ودعم
ال محــدود
من امللحقية

اســتطعت كأول طبيب غري فرنيس ينهي
الزمالة يف فرنســا أن أحصل عىل ترصيح
رســمي للعمل كأخصائــي جراحة مخ
وأعصــاب ،وأن أنضــم إىل نقابة األطباء
الفرنسيني.
وكانت سعادة امللحقية وعىل رأسهم امللحق
الثقــايف الدكتور عبد اللــه الثنيان بالغة
بهذا األمر واتصلوا بي لتهنئتي وتكريمي
بخطاب رسمي ســلمه يل سعادة امللحق
بنفسه.
س عرفنا عن تخصصك؟
ج تخصص جراحة املخ واألعصاب هو
أحد التخصصــات الجراحية املعقدة
والصعبة ،والذي يتعامل مع أمراض الدماغ
والعمــود الفقــري من خــال التدخل
الجراحي ،وهذا الجهاز الحساس ،والبالغ
التعقيد ،يحتاج ممن يتعامل معه أن يتحىل
بالكثري من الجرأة والصرب ،والكثري الكثري
من املهارة والدقة حتى يســتطيع -بإذن
اللــه -أن يخلصه من بعــض العلل التي
تصيبه.
س كم عدد العمليــات التي أجريتها وما
هي وملن؟
ج أعمل اآلن كأخصائــي لجراحة املخ
واألعصاب يف مركز يحتل املرتبة الثانية
عىل مستوى فرنســا يف جراحات العمود
الفقري ،أجريت منذ بدئي للزمالة ،وإىل اآلن
قرابة األلفي عمليــة جراحية بني الدماغ
والعمود الفقري ،من أورام ونزيف
وكسور وغريها ،ومعظم من
أجري لهم العمليات من
الفرنسيني ولكن مؤخرا
أصبح يأتيني بعض

املرىض من الســعودية إلجــراء العمليات
عندي ،وهذه نعمة من الله ال أحيص شكرها.
س كيف تشــعر وأنت تمثــل الوطن يف
تخصص نادر؟
ج أشعر وبدون مبالغة بالتقصري الشديد
يف حق وطني وأهيل يف هذا الوطن ،حيث
إنني ما زلت لم أقدم إال القليل والقليل جدا
مما يجــب عــي أن أقدمه مقابــل هذه
اإلمكانيات ،وهذا الدعم الالمحدود الذي قدمه
يل هذا الوطن الغــايل ،ولهذا فأنا أحاول كل
يوم أن أطور من نفيس ،وأن أشــحذ همتي
ألصل إىل املكانة التي تليق باسم البلد الذي
جئت منه وتربيت فيه.
س ماذا يقول لك الناس واملرىض يف فرنسا
وأنت طبيب سعودي؟
ج ال شك أن لهذا البلد الكريم سمعة طيبة
يف نفوس غري املســلمني ،ومكانة كبرية
ومقدسة يف قلوب املسلمني وأرواحهم ،لهذا
فإن الشخص الذي يأتي من هذا البلد يكون
محل ثقة ،وإذا كان عىل درجة علمية مميزة
كالطبيب مثال فإنه يلقى احرتاما وتقديرا من
الجميع ،وتكون لديه مصداقية عالية.
س رسالتك لطلبة الجامعة عن املستقبل؟
ج رسالتي ألحبتي طلبة جامعة القصيم
هــي أن يطلقــوا العنــان ألحالمهم
وطموحاتهم ،وأن يصلوا ليلهم بنهارهم عمال
وتخطيطــا وترتيبا وصياغــة ألهدافهم،
فالحياة ال تفتح أبوابها إال للمتفائلني ،والعلم
ال ينيخ مطاياه إال عند أقدام املثابرين ،وبلدنا
بــإذن اللــه -مقبل عىل نهضــة علميةوحضاريــة ركيزتها األساســية ووقودها
الحقيقي هو هذا الشباب الطموح؛ هو أنتم.
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بعد امتالء أكبر وأطول أودية الجزيرة العربية بالماء وجريانه للمرة األولى منذ  11عاما

وادي الرمة ..تأمالت رقمية جغرافية
املصدر :أ.د .عبدالله املسند أستاذ املناخ
بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم
مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحاالت
املناخية املميزة يف السعودية (تسميات).
تشهد منطقة القصيم هذه األيام حدثا فريدا طال
غيابه بسبب الجفاف والقحط يف املواسم السابقة ،وهو
جريان مياه وادي الرمة الذي ينطلق من الحرة باملدينة
ويقطع القصيم ثم يتوقف يف نفود الثويرات قرب
الزلفي ،وقد جرى الوادي هذا العام بعد األمطار الغزيرة
التي شهدتها املنطقة األيام املاضية ،حيث وصل الوادي
بعد أن سال بفعل روافده من الشعاب واألودية الصغار
فقطع مسافة طويلة حتى وصل بني بريدة وعنيزة،
ليخرج األهايل للتنزه عىل ضفافه والتقاط الصور
التذكارية بعد غياب دام أكثر من  11عاما.
وكانت آخر مرة فاض فيها الوادي عام ١٤٢٩هـ
وقبلها عام ١٤٠٢هـ ،وكان جريانه أقوى ،ومتوقع أن
يستمر يف طريقه األيام القادمة ،ولهذا فسنحاول يف
السطور التالية التعريف ببعض املعلومات املتعلقة بهذا
الوادي الذي يعترب أكرب وأطول أودية الجزيرة العربية.

ما هو وادي الرمة؟ وأين يقع؟

يعد وادي الرمة من أهم الظواهر
الجيومورفولوجية يف هضبة نجد ،ويقوم بترصيف
سيول هضبة نجد املتبلورة (الواقعة فوق الدرع
العربي) ،عرب شبكة كثيفة ومعقدة من الروافد
والشعاب ،وحوض وادي الرمة يقع معظمه يف منطقة
القصيم ،بينما تقع أطرافه جنوب منطقة حائل ،ورشق
منطقة املدينة املنورة ،وشمال غرب منطقة الرياض.
ويمتد حوض وادي الرمة غربا ً من حرات بركانية
سوداء ترتفع عن سطح البحر بأكثر من 1300م كحرة
ُهتَيْم وحرة خيرب رشق منطقة املدينة املنورة ،وينتهي
الرمة رشقا ً عىل أعتاب نفود الثويرات بالقرب من قرية
البَنْد َِريَّة جنوب األسياح حيث محريه ومصبه وقيعانه،
وبذلك يبلغ طول الوادي  600كلم تقريباً ،وكان قبل
حوايل  10000سنة يف العصور املطرية نهرا ً عظيما ً
ً
يجري من رشق املدينة ويصب يف شط العرب قريبا من
جبل سنام عرب وادي األجردي والباطن وبطول يصل
إىل  1200كلم تقريباً ،وبعد عصور الجفاف الطويلة
والقاسية انفصل وادي األجردي والباطن عن وادي
الرمة األصل ،وأصبحا واديني مستقلني بسبب نشاط
زحف وحركة رمال الثويرات والدهناء ،والتي أدت إىل
قطع مجرى الوادي إىل ثالثة أجزاء :الرمة وهو األطول

قبل  10آالف سنة
ً
ً
عظيما منابعه
نهرا
كان
في شرق المدينة ويصب
في شط العرب
ً
قريبا من جبل سنام

واألكرب  600كلم ،األجردي وهو األصغر  45كلم ويقع
يف هضبة التَي ِْسيَّة ،وأخريا ً الباطن  450كلم .ويشار إىل
أن وادي الرمة قديما وقبل أن تقطع الرمال طريقه قد
بنى سهالً فيضيا ً يف الدبدبة شمال رشق السعودية.
ويبدأ حوض الرمة غربا ً من حرة خيرب حيث
تجتمع عرشات األودية الصغرية واملراوح الفيضية
لتشكل أعايل مجرى الوادي ،ويكون اتجاه الرمة
إىل الجنوب الرشقي حتى يتصل به رافد الجَ ِرير من
الجنوب فيتغري اتجاهه مرة ثانية إىل الشمال الرشقي،
متبعا ً املنخفضات والسهول ،وبصفة عامة يتبع جريانه
ميالن أرض نجد من الغرب إىل الرشق بصفة عامة.
ويميل منسوب الوادي من الغرب إىل الرشق ميالنا ً
ضعيفا ً وبمعدل 1.3م يف كل 1كلم ،إذ يبلغ ارتفاعه
عند أعايل الرمة قرب الحرات الغربية يف منطقة املدينة
حوايل 1380م فوق سطح البحر ،وعند عقلة الصقور
785م ،وعند الرس 655م ،وعند البدائع 647م ،بينما
عند عنيزة 630م ،وعند سد الوادي 613م ،أما عند
بريدة 602م ،وأخريا ً مصبه عند قرية البندرية التي
ترتفع 575م فوق سطح البحر .هذا امليالن التدريجي
والضعيف ملجرى وادي الرمة منح الوادي فرصة
لريسب حمولته من الطمي العظيم فوق قطاع حوض
الوادي الرشقي ،مما أسهم يف خصوبة األرض وقيام
الزراعة عليها من عصور قديمة جدا ،أيضا ً االنحدار
الضعيف للوادي خفف من رسعة جريانه ،مما أتاح
للمياه والسيول أن تترسب للمياه الجوفية الضحلة يف
نطاق الدرع العربي (غرب الوادي) ،وللمياه الجوفية
الضحلة والعميقة يف نطاق الرف العربي الرسوبي
(رشق الوادي).
وعرض وادي الرمة متباين ،وهو يف املتوسط
يبلغ  2كلم يف محيط عقلة الصقور ،ثم يتسع ليبلغ

بطول حوالي
 600كلم وعرض
يتراوح بين  300متر و5
كيلومترات
حوايل  3كلم بني الجبلني (أبانات
األحمر وأبانات األسمر) ،ثم  3.5كلم غرب الرس،
وما بني الرس والبدائع  5كلم ،ثم يدخل مرحلة عنق
الزجاجة بعرض 300م فقط عند منطقة الخنقة،
حيث زحفت رمال الشقيقة عىل مجرى الوادي ،ويقل
العرض كلما اقرتبنا من شمال عنيزة حيث املزارع
عىل ضفاف املجرى ،ومن ثم يتسع مرة أخرى شمال
رشق عنيزة بعرض متوسطي يبلغ  500م ،ثم يتسع
عرضه أكثر إىل  1.5كلم جنوب رشق بريدة حتى
يصل إىل منخفضات وقيعان يحري ويتجمع فيها ،وهي
روضة الزغيبية رشق عنيزة ،وقاع الباطن رشق بريدة،
وسبخة غويمض جنوب رشق بريدة.

فروع الوادي وروافده

ولوادي الرمة مئات الفروع الثانوية وعرشات
الفروع الرئيسية والتي تبقى جافة طول العام ،وأحيانا ً
ألكثر من عام حتى يأذن الله تعاىل بنزول أمطار غزيرة
ومتواصلة لتجري لعدة أيام ،وروافد الرمة تفوق
الثالثمائة رافد وشعيب ،ومن أهم روافده الشمالية :وادي
الشعْ بَة يرصف سيول جنوب حائل ،ووادي َ
ِّ
القهَ د الذي
َ
َ
حَ
يرصف سيول جنوب غرب حائل ،وادي امل الني وينحدر

من الشمال إىل الجنوب عند عقلة الصقور ،وادي الجُ َريَّر
(تصغري الجَ ِرير) يجري باتجاه الجنوب الرشقي ويلتقي
بوادي ثادج ،فيتغري اسمه إىل وادي ثادج قبل أن يصب
بوادي الرمة ،وادي أبو نخلة شمال الرس.
أما روافد الرمة الجنوبية فهي :وادي ال َّر َقب يبدأ
من رشق حرة ُهتَيْم ،وادي الجفن ،وادي الجَ ِرير والذي
يجري من الجنوب إىل الشمال ،وهو من أهم روافد الرمة
الجنوبية ويصب يف الجَ ِرير ،روافد مهمة مثل وادي
ساحوق ،وادي طالل ،وادي البحرة و وادي املياه ،أيضا ً
من روافد الرمة الجنوبية وادي الداث الذي يلتقي بالرمة
عند قرية القيصومة .وادي الخشيبي ووادي النساء،
ويجري من الجنوب إىل الشمال ويلتقي بالرمة عند
محافظة البدائع.
والرمة نادرا ً ما يجري بكامل طاقته من غربه إىل
رشقه ،والغالب أن يجري بعضه أو بعض روافده ثم ال
تلبث أن تنتهي وتتوقف يف منتصف املسافة ،واملؤرخون
رصدوا جريان وفيضان الرمة عرب التاريخ القديم منها
عام 1234هـ ،وقد جرى الوادي ملدة  40يوماً ،وعام
1253هـ ،وعام  1376جرى الوادي ملدة  22يوماً ،وعام
1402هـ جرى الوادي  17يوما ،وعام 1429هـ ويف عام
1440هـ مازال الوادي يجري حتى كتابة هذا التقرير.

يقع معظمه في
القصيم وأطرافه
جنوب حائل وشرق المدينة
المنورة ،وشمال
غرب الرياض

تأثيرات تغير مناخ الكرة األرضية على وادي الرمة واالحتياطات الواجب اتخاذها
لذا فقد يقود تغري املناخ العاملي إىل هطول أمطار غزيرة ومتواصلة
ومتكررة يف وقت قصري وخالل موسم واحد يف أرض العرب ،ومن
هنا فإن وادي الرمة قد يفاجئ الجميع عىل حني غرة ويجري خالل
املوسم الواحد أكثر من مرة بكامل طاقته أو يزيد ،مما يجعل الجريان
السطحي للوادي يفيض عن مجراه ويمأل كل قيعانه وفياضه الرشقية،
خاصة يف ظل وجود السد الطبيعي املتمثل يف نفود الثويرات والذي قد

يجعل املياه ترتد مرة أخرى إىل الغرب حيث حوارض القصيم الكربى ،ال
قدر الله .ويشار إىل أن السد الطبيعي املتمثل يف رمال الثويرات (عرضه
73كلم) هو هبة من الله تعاىل لقاطني املنطقة ليحجز كميات هائلة من
املياه يف رشق القصيم ،ولتتاح فرتة أطول ومساحة أكرب للمياه لتترسب
لتكوينات املياه الجوفية لتغذيتها ،ولينعم سكانها بهذا املخزون املائي
اإلسرتاتيجي حتى وقتنا الحارض ،هذا من جهة ومن جهة أخرى السد

الطبيعي يعترب خطرا ً جدا َ يف حالة تكرار جريان الرمة أكثر من مرة
يف املوسم الواحد بكامل طاقته؛ ولهذا فعىل صانعي القرار والجهات
ذات العالقة دراسة مناخية هيدرولوجية جيومورفلوجية شاملة عاجلة
وعالية الدقة لحوض وادي الرمة ،لتقييم درجة الخطورة يف املستقبل
يف ظل التغري املناخي العاملي  ..والله يحفظ البالد والعباد من كل سوء
ومكروه.
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كـلـية التمريض
College of Nursing

تهدف لتخريج ممرضات يتحملن المسؤولية ويتمسكن بتطبيق معايير وقيم المهنة

كلية التمريض ..درة الكليات الصحية بالجامعة ومهنة اإلنسانية والرحمة
التأسيس

عن الكلية
مهنة التمريض من املهن التي ال غنى عنها يف حياتنا املعارصة،
وهــي من املهن القديمــة التي لها قدر كبري مــن األهمية ،فال
نســتطيع أن نتخيل مستشــفى أو دار رعاية صحية تخلو من
طاقم التمريض ،ولــدور املمرضة يف املجتمــع عظيم األثر يف
حياة املرىض ،فهو يعترب أساســا يف املنظومة الصحية ،ويعترب
دورا تكميليا للعــاج ،ومن هذا املنطلق فإن كلية التمريض لها
الدور الفعال الذي ال يمكن االستغناء عنه يف املجتمع ،ألنها تقدم
ملرضاه خري معني لهم يف مرضهم.

تأسســت كليــة التمريض يف جامعــة القصيم يف العــام الدرايس
 ،2009/2010وهي تعد أول كلية تمريض يف اململكة العربية السعودية
تتبنى التدريس بنظام التعلم القائم عىل حل املشكالت ،كما أن املناهج
الدراسية بها موجهة نحو تدريب الطالبات عىل تحمل املسؤوليات بإتقان
واحرتاف ،أما املنهج الدرايس فهو يهدف إىل ضمان تحقيق االحرتاف
املهني لخريجي الكلية ،والذي يتيح مهارة توفري الرعاية الشاملة لجميع
األفراد واألرس واملجتمعات من أجل تعزيز الصحة وتخريج ممرضات
يتحملن املسؤولية ويتمسكن بتطبيق معايري وقيم املهنة.

عن الكلية
عميدة الكلية
د .وسن بنت عبدالله الخويطر
دكتوراه في نظم المعلومات

رؤية الكلية

وكيلة الكلية للشؤون اإلدارية
والمالية
أ .رقية بنت سليمان الصقيه

التفرد يف مجال التمريض والصحة عىل الصعيد الوطني ،ودعم التنمية املستدامة واملساعدة عىل دفع املجتمع القائم عىل املعرفة.

رسالة الكلية
توفري برنامج تعليمي متميز لتخريج كفاءات مؤهلة يف مجال التمريض تفي باحتياجات سوق العمل ،وتقديم أبحاث تطبيقية وبرامج
استشارية وتدريبية تسهم يف تحسني جودة الخدمات الصحية يف املجتمع املحىل ،يف بيئة عمل محفزة باستخدام أحدث األساليب ،وتفعيل
الرشاكة وطنيا ودوليا.

أهداف الكلية

1

توفير أعلى مستوى من الجودة في التعليم التمريضي والحصول على
االعتماد األكاديمي الوطني والدولي

2

رفع الكفاءة والقدرة على المنافسة لطالب كلية التمريض

3

رفع فعالية الخدمات المجتمعية والبحوث التطبيقية لتلبية احتياجات التنمية

4
5

رفع األداء المؤسسي اإلداري ،والتكنولوجي والمعلوماتي
تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية والوطنية والدولية

أقسام كلية التمريض :
* قسم التمريض الباطني والجراحي

* قسم تمريض صحة األم والطفل

* قسم التعليم التمرييض

* قسم تمريض الصحة النفسية والعقلية وصحة املجتمع

عدد
الطالبات

167

إجمالي عدد الخريجات
منذ نشأة الكلية

258

أهم اإلنجازات التي تمت بالكلية:
حصلت الكلية عىل درع معايل مدير الجامعــة الربونزي للجودة لعام 1432-
1433هـ.
حصلت الكلية عــى درع معايل مدير الجامعة الفــي للجودة لعام 1437-
1438هـ.
حصلت الكليــة عىل درع معايل مدير الجامعة الذهبــي للجودة لعام 1438-
1439هـ.
حصلــت الكلية عىل درع معــايل مدير الجامعة ككلية رائــدة يف الجودة لعام
1438-1439هـ.
حصلت الكلية عىل أربعة مشاريع مدعومة من عمادة خدمة املجتمع يف الجامعة.
حصلت الكلية عىل أربعة مشاريع مدعومة من عمادة البحث العلمي يف الجامعة.
أقامت الكلية دورتني لالمتياز يف املستشفيات اآلتية:
 األوىل أقيمت يف مستشفى بريدة املركزي. الثانية أقيمت يف مستشفى امللك فهد التخصيص.مشــاركة الكلية يف يوم الطالب إبداع وتميز بناء عىل الدعوة الكريمة من عمادة
شؤون الطالب.
مشــاركة الكلية يف يوم املهنة بعنوان (سوق لنفسك) الذي نظمته الجامعة عرب
وحدة الخريجني.
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أهم األنشطة التي أقيمت بالكلية
أقامت الكلية عدة أنشطة تثقيفية:
االضطرابات العصبية "أسبابها وأعراضها
وعالجها".
الوقاية من هشاشة العظام باملدرسة الثانوية
الثالثون يف بريدة.
اإلسعافات األولية باملدرسة االبتدائية السابعة
بالبدائع.
نظريات التحكم باأللم إليضاح نظرية التحكم
باأللم وكيف نقلل من اإلحساس باأللم بطرق
طبيعية بديلة غري األدوية.
نشاط بعنوان كيف تصبحي قيادية ناجحة

ويندرج تحت عدة مواضيع ،وهي القيادة التحفيز
التخطيط التواصل.
اعريف حقوقك وتمت استضافة محامية
لالستشارات القانونية.
مرض الزهايمر.
اضطرابات الطعام.
الكائنات املعدلة وراثياً.
لن يسيطر السكري عىل حياتي.
لست وحدك بعد اآلن.
اح ِم قلبك.
الصداع.

كما أقامت الكلية عدة حمالت توعوية
الوقاية من السمنة وذلك بالتعاون مع مدارس
منارات القصيم بربيدة للتوعية حول كيفية القضاء
عىل مشاكل السمنة.
جرثومة املعدة وطرق الوقاية يف املدرسة الثانوية

الثانية لتحفيظ القرآن بربيدة.
الوقاية من الرسطان يف املدرسة الثانوية الرابعة
عرشة بربيدة.

وحدات كلية التمريض
وحدة ضمان الجودة

يحرص املجلس االستشاري ألعمال الجودة عىل املتابعة واالنعقاد بشكل دوري لضمان فاعلية التحسني
املستمر وجودة األداء ،وتتألف وحدة الجودة بالكلية من لجان عديدة تسهم يف عملية التخطيط والتحسني
املستمر واملتابعة منها :لجنة الخطة التنفيذية واالسرتاتيجية ،ولجنة تطوير الخطط واملناهج الدراسية،
ولجنة الدراسة الذاتية ،ولجنة املقارنة املرجعية ،ولجنة البحث العلمي ،ولجنة الشكاوى والتظلمات ،ولجنة
االختبارات ،ولجنة التأديب ،ولجنة األعذار الطالبية ،هذا إىل جانب لجنة نرش ثقافة الجودة ولجنة االمتياز
والتي بدورها تتابع الخريجات يف فرتة االمتياز وتعمل عىل تذليل كافة العقبات واملشكالت لهم ،باإلضافة
إىل ذلك يوجد خمس وحدات ذات طابع خاص وهي وحدة خدمة املجتمع ،ووحدة اإلرشاد األكاديمي،
ووحدة متابعة الخريجني ،ووحدة التعلم اإللكرتوني ،ووحدة التدريب واملتابعة والتطوير األكاديمي
وكل وحدة تسهم بدورها يف ترسيخ مبادئ الجودة يف األداء والتحسني املستمر.

وحدة اإلرشاد األكاديمي
يعترب اإلرشاد االكاديمي الركيزة األساسية للعملية التعليمية فهو يهدف
إىل مساعدة الطالبة لتحقيق هدفها من دخول الجامعة بأيرس الطرق
وذلك من خالل مساعدتها عىل التكيف مع النظام األكاديمي وإزالة
األسباب التي تؤدي إيل تعثرها وتؤخر وصولها إىل هدفها وتحقيق
افضل النتائج التعليمية من خالل توفري الدعم الالزم الطالبات أثناء
مسريتهن األكاديمية بما يحقق انسياب الخطة الدراسية وإنهاء
متطلباتها خالل املدة الزمنية املحددة كما يتم من خالل هذه الوحدة
متابعة تقارير تقدم الطالبات خالل دراستهم ومتابعة أداء الطالبات
املتعثرات دراسيا وتحسني مستوياتهم.

وحدة التدريب والمتابعة التطوير األكاديمي
تهدف هذه الوحدة إىل تطوير املهارات واألداء لكافة منسوبي الكلية سواء موظفات أو أعضاء
هيئة التدريس حيث تعترب هذه الوحدة نقطة التواصل بني الكلية ومركز تنمية القدرات والقيادات
بالجامعة لحث أعضاء هيئة التدريس واملوظفات عىل حضور ورش عمل ودورات تدريبية تنمي مهاراتهن
سواء التدريسية أو اإلدارية ،وأيضا تعلن الوحدة بشكل دوري ودائم عن إقامة الدورات التدريبية الجديدة
باملركز لكي يتسنى لكافة املنسوبات من أعضاء هيئة تدريس وموظفات التسجيل بها.

وحدة التعلم اإللكتروني

وحدة متابعة الخريجين

ال شك أن خريجات كلية التمريض يمثلن أحد أهم الفئات التي يجب أن تكون الكلية عىل تواصل دائم
معها ،فمن خالل وحدة متابعة الخريجني نم ّكنهم من أن يكونوا عىل دراية ومعرفة بأهم املستجدات
والفعاليات بكليتهم للمشاركة يف تنميتها وتطويرها ،وكذلك دعم روح االنتماء والتعاون بني الكلية
والخريجات ،يف الوقت الذي تعترب فيه الكلية الخريجات ممثالت لها يف مواقعهن املهنية ،ومن هذا
املنطلق فقد تم إنشاء وحدة متابعة الخريجني والتي تهدف إىل أن تكون مكانا ً يمكن من خالله تواصل
الخريجني والتقاء بعضهم البعض وتبادل معارفهم وخرباتهم وبناء عالقات مهنية احرتافية ،كما
تهتم الكلية بمتابعة مخرجاتها وتطويرهم وتأهيلهم لسوق العمل وبناء جرس تواصل موثق و تأمني
التواصل املستمر مع الخريجات ورؤية مقرتحاتهن عالوة عىل ذلك فإن هذه الوحدة تهدف إىل بناء
جرس للتواصل بداية من قاعدة بيانات الخرجات ،وتسهيل التواصل معهم وتعزيز العالقة مع
الخريجني باطالعهم عىل كل ما هو جديد يخص الكلية وأنشطتها وبحوثها
ودعوتهم للمشاركة يف ذلك ،هذا إىل جانب إعداد برامج تدريبية لتطوير
قدرات حديثي التخرج وتهيئتهم لسوق العمل والقيام بدراسات استطالعية
تتعلق بأعداد الخريجني ونسبة العاملني منهم ونسبة من لم يحصل عىل
عمل كما يتم الحصول عىل تغذية راجعة بشكل دوري من الخريجني حول
التطورات املستحدثة يف مجال التمريض لتطوير العملية التعليمية.

وحدة خدمة المجتمع
تهدف إىل تفعيل دور منسوبات وطالبات كلية التمريض يف خدمة املجتمع
وتجسيد مفهوم املسؤولية االجتماعية من خالل العمل املشرتك مع منظمات
املجتمع املدني ،فخدمة املجتمع هي إحدى املهن اإلنسانية التي تهدف إىل رفع
كفاءة األفراد واملجتمع ..فهي عمل تطوعي يتم من خالله تقديم املساعدة
والرعاية والدعم لألخرين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات حسب احتياجاتهم يف

املجاالت املختلفة.
ومن ثم فان الوحدة تهتم بتحديد أهم قضايا املجتمع ومشكالته وتقوية روابط البحث العلمي بتلك
القضايا واملشكالت وتشجيع املبادرات املتميزة الخاصة بربامج وأنشطة خدمة املجتمع هذا إىل جانب
تنظيم اللقاءات والندوات واملحارضات العلمية والدورات التدريبية التي تساهم يف خدمة املجتمع وتسليط
الضوء عىل القضايا والظواهر واملشكالت االجتماعية واالهتمام بنرش ثقافة العمل التطوعي لخدمة
املجتمع لدى املنسوبات والطالبات كما يتم تحفيز املنسوبات والطالبات عىل التعاون مع الجمعيات من
خالل هذه الوحدة.

أنشئت وحدة التعلم اإللكرتوني يف كلية التمريض كخطوة هامة ملواكبة التقدم التكنولوجي يف مجال التعلم اإللكرتوني ،وتطمح الكلية من خالل إنشاء هذه الوحدة إىل إحداث نقلة نوعية يف التعليم واالرتقاء والتميز من خالل
توظيف التكنولوجيا الحديثة يف التدريس ،كما تهدف هذه الوحدة إىل االرتقاء بمستوى جودة التعليم من خالل توفري وسائل تعليمية إضافية تعتمد عىل تقنيات التعلم اإللكرتوني وتنمية مهارات الطالبات وقدرتهن عىل
التفاعل مع متغريات العرص من خالل التقنيات الحديثة ،ومن ثم تحويل املقررات الدراسية إىل مقررات إلكرتونية ،وهذا إىل جانب العمل عىل رفع مهارة أعضاء هيئة التدريس ألعداد املقررات الدراسية إلكرتونيا ً من خالل
توفري الندوات والدورات والورش التدريبية الالزمة لخدمة التعلم اإللكرتوني وإكساب الطالبات وأعضاء هيئة التدريس املهارات الالزمة الستخدام تقنيات االتصاالت واملعلومات.
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بمشاركة  160طالبا ولمسافة  8كيلومترات

إصابة رئيس نادي النصر بقطع في
الرباط الصليبي

الطالب محمد علي بطال لسباق «اختراق
الضاحية» بالجامعة
عبدالله العبيد
ضمن الربامــج الرياضية الداخلية أقامت
عمادة شؤون الطالب ،ممثلة يف إدارة النشاط
الريــايض ،يوم األحد املــايض بطولة جامعة
القصيم الخرتاق الضاحيــة للطالب ،ونفذت
البطولة يف املدينة الجامعية ،بمســافة  8كلم،
وسجل يف البطولة  160طالبا يمثلون مختلف
كليات الجامعة.
وقد كــرم الدكتور عيل العقــاء عميد
شؤون الطالب والدكتور محمد العجالن وكيل
العمادة ومرشفو النشــاط الريايض الطالب
الفائزين الذين جاء ترتيبهم كما يأتي:

 -1محمد عيل  ..بزمن ""31,33
  -2ريان الحوباني "32,12" ..
 -3عمر الحربي "32,25" ..
 -4يزيد العرفج "32,30" ..
 -5خالد الحربي "33,10" ..
 -6عبدالوارث آدم "33,49" ..
 -7كسايل مصطفى "34,10" ..
 -8سليمان دوكري "34,22" ..
 -9أنصار زيلهيتش "34,51" ..
 -10محمد الحربي "34,59" ..
من جانبه ،أشــاد عميد شــؤون الطالب
الدكتور عيل العقالء بهذه البطولة ملا فيها من
فوائد تربوية ورياضية وصحية ،وملا فيها من

إعداد للطالب وتهيئة لهم للمشاركة يف بطولة
اخرتاق الضاحية التي ينظمها االتحاد الريايض
للجامعات بني الجامعات الســعودية ،متمنيا ً
للطالب املشاركني الفوز والتميز يف املستقبل.
وأوضح املرشف الريايض عبدالله الخليفة
أن التجمع تم يف الصاالت الرياضية الجديدة،
بينما نقطة النهايــة كانت يف امللعب الرئييس،
مبينا أن مسافة الســباق بلغت  8كيلومرتات،
وتم رصد جوائز نقدية للمراكز العرشة األوىل،
مشــرا إىل أن اللجنة الفنية ســتختار أفضل
خمســة العبني للمشــاركة يف بطولة االتحاد
الريايض للجامعات السعودية التي ستقام يف
حائل األسبوع املقبل.

أكدت الفحــوص الطبية
التي خضع لها رئيس مجلس
إدارة نــادي النرص ســعود
الســويلم ،إصابتــه بقطع يف
الرباط الصليبي ،وكان السويلم
قد تعرض إىل إصابة يف الركبة
يف الفــرة القليلة املاضية ،قبل
أن تؤكد الفحوص الطبية التي
أجراها يف الرياض وجود قطع
يف الرباط الصليبي.
وسيخضع رئيس النرص إىل
عملية جراحية يف الفرتة املقبلة،
تسبقها تهيئة من خالل تنفيذ
برنامج تأهييل ،فيما ســيكون
هناك برنامج تأهييل آخر عقب
إجراء العملية.

وأعلــن معايل املستشــار
تركي آل الشــيخ رئيس الهيئة
العامــة للرياضة عــن تكفله
بعالج الســويلم ،من اإلصابة
التي ستبعده عن مرافقة فريقه
الكروي يف الــدوري ملباريات
قادمة ،وجاء ذلك خالل تغريدة
"آل الشيخ" من خالل حسابه
يف "تويــر" قائــاً" :أتكفل
بعــاج إصابة األخ ســعود
الســويلم يف أي مكان يريد"،
داعيا الله له بالشفاء العاجل،
وأن يعود النجم رسيعا ً لقيادة
دفة النرص ،وأن يحمي كل أبناء
الرياضة وغريهم من رش إصابة
الرباط الصليبي.

ﮐﺄس اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوري

جانب من السباق

هيئة الرياضة تطلق بطولة «»FIFA 19
تطلق الهيئــة العامة للرياضــة فعالية
جديدة لأللعاب اإللكرتونية خالل الفرتة املقبلة
تتمثل يف بطولة الهيئة العامة للرياضة لأللعاب
اإللكرتونية  ،FIFA19التي ستقام منافساتها
خالل الفرتة من  29نوفمرب الجاري حتى األول
من ديسمرب القادم ،يف الصالة الرياضية بمدينة
الدمام.

ورصــدت الهيئة جوائز ماليــة للفائزين
باملراكز األوىل يف البطولة ،بواقع  300ألف ريال
للمركز األول ،و 200ألف ريال للمركز الثاني،
و 100ألف ريال للمركز الثالث ،و 50ألف ريال
للمركز الرابع ،ومبلغ  10آالف ريال لكل فائز
من املركز الخامس حتى املركز الثامن.
وتأتي إقامة هــذه الفعالية امتدادا ً لحزمة

مــن الفعاليات واألحــداث الرياضية املتنوعة
التي تنظمها وتقيمها الهيئة يف مختلف املناطق
بتوجيه من معايل املستشــار تركي آل الشيخ
رئيس الهيئة العامــة للرياضة ،إلثراء املجتمع
بمنافسات وفعاليات رياضية تلبي احتياجاته،
وتسهم يف زيادة مماريس الرياضة بما يتواكب
مع رؤية .2030

اﻟﻔﺮﯾﻖ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮز

ﺗﻌﺎدل

هﺰﯾﻤﺔ

اﻟﻨﻘﺎط

1

اﻟﻬﻼل

10

9

1

0

28

2

اﻟﻨﺼﺮ

10

8

1

1

25

3

اﻷهﻠﻲ

9

6

1

2

19

4

اﻟﻮﺣﺪة

10

5

3

2

18

5

اﻟﺸﺒﺎب

10

4

4

2

16

6

اﻟﺘﻌﺎون

9

4

3

2

15

7

اﻻﺗﻔﺎق

10

4

2

5

14

8

اﻟﻔﺘﺢ

10

3

4

3

13

9

اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ

10

3

3

4

12

10

اﻟﻔﯿﺤﺎء

10

3

2

5

11

11

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

10

3

1

6

10

12

اﻟﺤﺰم

10

2

4

4

10

13

اﻟﺮاﺋﺪ

9

2

2

8

8

14

اﻟﺒﺎﻃﻦ

10

2

2

6

8

15

أﺣﺪ

10

1

3

6

6

16

اﻻﺗﺤﺎد

9

0

2

7

2

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻔﺘﺢ  vsأﺣﺪ
0-4
اﻟﻔﯿﺤﺎء  vsاﻟﺤﺰم
1-1

اﻟﻮﺣﺪة  vsاﻟﺒﺎﻃﻦ
0-1
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ  vsاﻟﺮاﺋﺪ
1-3

اﻟﻨﺼﺮ  vsاﻟﺸﺒﺎب
0-1
اﻻﺗﻔﺎق  vsاﻟﺘﻌﺎون
4-2

اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ  vsاﻟﻬﻼل
1-1
اﻻﺗﺤﺎد  vsاﻷهﻠﻲ
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بعد تدشين خادم الحرمين الشريفين المشروع بإجمالي استثمارات تبلغ  86مليار ريال

«وعد الشمال» يضع المملكة في المرتبة الثانية عالميا
بين أكبر منتجي الفوسفات
مجلس الوزراء يخصص
مساحة  440كلم2
للمدينة منها  150كلم2
لمشروع شركة معادن
للصناعات الفوسفاتية
دشن خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز ،بحضور ويل العهد األمري محمد بن سلمان،
املرحلة األوىل من منظومة مرشوعات مدينة وعد الشمال
الصناعية يف محافظة طريف ،ووضع حجر األساس
ملرشوعات ومرافق املرحلة الثانية للمدينة.
ولدى وصول خادم الحرمني الرشيفني ،إىل مقر حفل
التدشني ،كان يف استقباله أمري منطقة الحدود الشمالية
األمري فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ،ووزير
الطاقة والصناعة والثروة املعدنية املهندس خالد الفالح،
ووزير النقل الدكتور نبيل العمودي ،ونائب وزير الطاقة
والصناعة والثروة املعدنية لشؤون التعدين املهندس خالد
بن صالح املديفر .وشاهد خادم الحرمني عرضا مرئيا عن
مشاعر شباب وشابات الوطن بهذه املناسبة ،كما شاهد
كذلك عرضا مرئيا عن منظومة مشاريع وعد الشمال.
وتسلم خادم الحرمني الرشيفني بعد التدشني هدية
تذكارية ترشف بتقديمها وزير الطاقة والصناعة والثروة
املعدنية املهندس خالد الفالح ،نيابة عن رشكاء اإلنجاز يف
مرشوعات وعد الشمال ،كما تفضل -حفظه الله -بتقليد
املستشار يف الديوان امللكي األمري فيصل بن تركي بن
عبدالعزيز ،وشاح امللك عبدالعزيز نظري إسهاماته وجهوده
املميزة التي بذلها ،ليضع هذا الحلم -مرشوعات وعد
الشمال -عىل طريق اإلنجاز ،فضال عن إنجازاته املتعددة
واملتميزة يف وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية.

صناعة عمالقة للفوسفات

وألقى "الفالح" كلمة رحب فيها بخادم الحرمني
الرشيفني لتدشينه مرشوع وعد الشمال ،قائال« :جاءت
رؤية اململكة  2030التي كانت ثمرة بصريتكم الثاقبة،
ونتاج الجهود الجبارة املباركة لويل العهد األمري محمد بن
سلمان ،لتدفع بطاقات أبناء بالدنا العزيزة نحو إطالق
عدد من الربامج التنموية الطموحة ،لتحقيق هذه الرؤية،
فكان من نتاجها اإليذان بانطالقة برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية ،الذي سريتفع نجمه ،بإذن
الله ،يف سماء اإلنجازات الوطنية العمالقة» .وأضاف« :ها
هي مدينة وعد الشمال التي تقع يف محافظة طريف ،آخر
محطات الضخ عىل خط التابالين سابقا ،قد أصبحت،
اليوم ،أوىل محطات سلسلة صناعة الفوسفات الوطنية
العمالقة التي تبدأ من هذا املجمّع» .وأكد "الفالح" أن
منطقة الحدود الشمالية من اململكة تحتضن حوايل % 7
من املخزون العاملي من الفوسفات ،إال أن تطوير هذه
املخزونات واستغاللها مثّل تحديا تضاريسيا وتنسيقيا
ولوجستيا هائال ،بسبب موقعها يف عمق الصحراء ،وقال
مخاطبا خادم الحرمني الرشيفني« :ها أنتم اليوم تتفضلون
بتدشني املرحلة األوىل من مرشوعات وعد الشمال ،التي
بلغت استثمارات اململكة فيها  55مليار ريال» ،الفتا إىل
أن هذا اإلنجاز لم يكن لوال توفيق الله ،سبحانه وتعاىل،
ثم تعاضد جهات حكومية ،ورشكات وطنية كربى،
ومؤسسات من القطاع الخاص السعودي ،ومستثمرين
دوليني ،يف تكامل جعل مرشوع وعد الشمال حقيقة واقعة،
يفخر بها الوطن ،ويُعجب بها العالم.

أطول خط سكة
حديد في الشرق
األوسط بطول
 1550كلم لنقل
المعادن وتوفير
 % 70من وقود
الديزل
استثمارات
وأوضح "الفالح" أن املرشوع يُعطي مثاال جديدا
وباهرا عىل عزم قيادة هذا الوطن عىل تنفيذ رؤيته الثاقبة،
مبينا أن استثمارات اململكة يف املرحلة الثانية تبلغ 31
مليار ريال ،وتشمل معمل األسمدة الفوسفاتية ،والذي
تبلغ طاقته  3ماليني طن سنويا ،إىل جانب استكمال
تطوير البنية التحتية ،مؤكدا أنه عند اكتمال هذه املرحلة
سريتفع إنتاج اململكة ،بإذن الله ،إىل  9ماليني طن سنويا،
لتصبح اململكة ثاني أكرب منتج لألسمدة الفوسفاتية يف
العالم ،إضافة إىل تعزيز الدخل الوطني ،ومنوها بأن
املواطن السعودي هو املحرك الرئيس للتنمية وأداتها
الفعالة ،وشباب وشابات هذه البالد هم عماد اإلنجاز وأمل
املستقبل.

أطول خط قطار

من جهته ،أشار وزير النقل الدكتور نبيل العامودي
إىل أننا نشهد اليوم يف وعد الشمال واحدا من أهم مشاريع
الوطن ،والذي تحقق بتوجيهات القيادة الرشيدة ،وكان
نتيجة للرشاكة والتكامل بني منظومة الطاقة والصناعة
والتعدين ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية ،من خالل
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
أحد أهم برامج رؤية اململكة  .2030وأكد "العامودي"
أن الرشكة السعودية للخطوط الحديدية «سار» تترشف
بأن تكون أبرز الرشكاء اإلسرتاتيجيني يف تنفيذ وتشغيل
املرشوع التنموي ملدينة وعد الشمال ،وجاء االهتمام من
رشكة «سار» يف املساهمة بتطوير وتأسيس مدينة وعد
الشمال الصناعية من خالل ربط املدينة بشبكة خطوط
حديدية بقطار الشمال ،وتخصيص خط يبلغ طوله 1550
كلم ،األطول يف الرشق األوسط ،بمقطورات مخصصة
لنقل املعادن ،لتصبح الرشيان اإلسرتاتيجي لنقل وصناعة
التعدين باململكة .وأشار "العامودي" إىل أن رشكة «سار»
ستستمر يف تقديم خدماتها بتوفري عدة مرافق يف مدينة
وعد الشمال الصناعية ،عرب خط حديدي يتصل بالشبكة
الحديدية لقطار الشمال ،إضافة إىل العمل عىل تنفيذ
وصلة لربط معامل الكربيت املنصهر ،والتابعة لرشكة
(أرامكو السعودية) يف (منطقة واسط وبري) ،وإىل مدينة
رأس الخري عىل الساحل الرشقي.

وفرة

وأوضح العامودي أن قطارات «سار» للمعادن تسهم
كرافد اقتصادي من خالل االستخدام األمثل لشبكة الخطوط
الحديدية يف النقل بني مناطق اململكة ،منها عىل سبيل املثال
(ترشيد كفاءة الطاقة وحماية البيئة ،وتوفري ما نسبته 70%

منجزات وإيجابيات يحققها قطار التعدين
المنجزات

2

مليون طن كمية الشحنات التي
تخص المدينة

37

مليون طن من المعادن نقلها
القطار منذ تدشينه 2011

طموحات

7
55
 31مليارا استثمارات المملكة في المرحلة الثانية من المشروع
 3ماليين طن سنويا من الفوسفات طاقة معمل األسمدة الفوسفاتية
 9ماليين طن سنويا من الفوسفات طاقة المعمل عند اكتماله
 %من المخزون العالمي للفوسفات تحتضنه المملكة

مليارا استثمارات المملكة في المرحلة األولى لمشروعات وعد الشمال

الثانية

المملكة ستصبح عند اكتمال المرحلة الثانية
ثاني منتج للفوسفات في العالم

1550

كلم طول الخطوط الحديدية التي تربط المدينة لنقل المعادن

اإليجابيات

01
02

ترشيد كفاءة الطاقة وحماية البيئة
توفير  % 70من وقود الديزل الذي تحتاجه الشاحنات لنقل
الكميات نفسها من مدينة وعد الشمال وإليها
تخفيف العبء عن الطرق العامة والمحافظة على بنيتها
التحتية مدة أطول

03

من وقود الديزل الذي تحتاجه الشاحنات لنقل الكميات
نفسها من مدينة وعد الشمال وإليها ،إضافة إىل تخفيف
العبء عن الطرق العامة واملحافظة عىل بنيتها التحتية مدة
أطول ،والحد من حوادث الطرق ،حيث يزيح قطار التعدين
أكثر من  70ألف شاحنة شهريا عن الطرق ،الفتا النظر
إىل أنه منذ بدء تدشني نقل املعادن بالقطارات عام 2011
وحتى اليوم ،تمكنت قطارات «سار» من نقل أكثر من 37
مليون طن من (الفوسفات ،والبوكسايت ،والكربيت املنصهر،
وحمض الفوسفوريك) ،ووصل عدد الشحنات التي تخص

الحد من حوادث
الطرق
يزيح قطار التعدين أكثر
من  70ألف شاحنة
شهريا عن الطرق

مدينة وعد الشمال إىل ما يقارب مليوني طن.

وعد الشمال

مدينة تعدينية متكاملة تقع شمال رشق مدينة طريف ،وتبعد
املدينة عن مطار طريف ومدينة طريف  15كلم ،وتبعد عن القريات
 180كلم ،وتقوم مدن بإدارة وتطوير املدينة ،حيث خصص مجلس
الوزراء مساحة  290كلم 2للمدينة  ،و 150كلم 2إضافية خصصت
ملرشوع رشكة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها األخرى،
وإجمايل املساحات املخصصة للمدينة  440كلم.2
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هاتف  Red Magic 2المخصص
لأللعاب من Nubia
شاشة بجودة .Full HD Plus
معالج .845 Snapdragon
ذاكرة عشوائية  8جيجا بايت رام.
سعة تخزين  256جيجا بايت قابلة للزيادة.
ميزة االهتزاز عند مشاهدة األلعاب.
دعم ألعاب .4D
رشائط  LEDيف الجهة الخلفية.
نظام تربيد سائل إىل جانب تقنية تربيد هوائي.
نظام تشغيل .Pie 9.0 Android
واجهة مستخدم .Red Magic OS
هاتف  2 Red Magicمتوفر يف األسواق من تاريخ  28نوفمرب.

تطبيق QuickTutor
لراغبي التعلم في مختلف
المجاالت
يربط تطبيــق  QuickTutorالجديد بني األشــخاص راغبي التعلم وبني
مدرســن محرتفني لديهم الخربة يف التعليم يف مختلــف املجاالت ،فمن خالل
التطبيق يســتطيع الشخص البحث عن شــتى أنواع املعرفة يف أكثر من 9000
موضوع وبـ  70لغة مختلفة وكل ما عىل املســتخدم هو تحميل الربنامج املتاح
مجانا ً عىل متجر  AppStoreوالتسجيل والبدء يف رحلة جديدة مليئة باملعرفة.
أما بالنســبة ملن يرغب يف التدريس فالربنامج يتيح له عرض خرباته وكذلك
كسب املال عن طريق تقديم هذه الخدمات مع األخذ يف االعتبار ما يقدمه الربنامج
من خدمات كاالتصال املرئي وتنظيم جدول املواعيد وعرض األسعار وما إىل ذلك.
التطبيق متوفر مجانا ً فقط لنظام  10 iOSفأحدث.

ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺸﺒﻜﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
Synology DS٢١٨+
  -א

حسن أحمد العواجي

خالف على الخصوصية
الكل غاضب من فيسبوك هذه األيام ..حتى مارك زوكربريغ غاضب
ولكن من رشكــة آبل ..وتحديدا ً من رئيســها التنفيذي تيم كوك
الذي رصح مؤخرا ً لصحيفة نيويورك تايمز متهما ً موقع التواصل
االجتماعي فيسبوك بانتهاك سياسة الخصوصية وترسيب بيانات
املستخدمني.
وأوضــح كوك يف ترصيحه بــأن فيســبوك كان وراء جملة من
املشاكل العاصفة التي حدثت مؤخرا ً بما فيها التدخالت الروسية
يف انتخابات الرئاســة األمريكية لعام  ،٢٠١٦هذا الترصيح دعا
زوكربريغ ملنع موظفيه من اســتخدام هواتــف آيفون يف مباني
ومكاتــب الرشكة كردة فعل عىل هــذه الترصيحات التي اعتربها
مسيئة يف حقهم.
وبني ترصيح كوك وردة فعل زوكربــرغ وجملة الفضائح التي
تكشــفت مؤخرا ً يرى املســتثمرون يف أقدم وأشهر موقع تواصل
اجتماعــي بأنه عىل األخري أن يرتجل عــن منصب رئيس مجلس
اإلدارة ،فقــد آن األوان لذلك ..ويكتفي بمنصب الرئيس التنفيذي،
فهو كما يرى منتقدوه يترصف يف الرشكة بشــكل متفرد وكأنها
ملكية خاصة وهذا ال يتناســب مع سياســة الرشكات الناجحة
فترصفاتــه الفردية هي من قاد الرشكة ملــا وصلت إليه والبد من
االســتعانة بقائد جديد يعيد لفيســبوك بريقها يف ظل املنافسة
الكبرية من رشكات أخرى.
قصة مارك وتشــبثه ولعب الدور املــزدوج تدعونا للتأمل ..هل
القيادة فن أم قــوة أم اإلثنني معاً؟ قيل قديما ً بالعامية – صاحب
شــغلتني كذاب – ورغم يقيني بأن من لديه القــدرة والفن معا ً
ســينجح وإن كثر املنتقدون ولكن يف حالة زوكربريج تحديدا ً بعد
سلســلة الفضائح واالستعانة برشكات لتشــويه صورة رشكات
منافسة فلن تهدا ً هذه املحنة إال بإعالنه التخيل عن منصب رئيس
مجلس اإلدارة ليبقى املساهمون وينقذ ما يمكن إنقاذه..
فالفرتة القادمة ســتكون عصيبة عىل الربنامج األقدم واألشــهر
للتواصل االجتماعي ولكي ال يكون فيســبوك يف خرب كان  ..فهل
يعي زوكربريغ ما معنى الخصوصية؟
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa
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ﻣﺆﺗﻤﺮ إﺟﻨﯿﺸﻦ 2018 IGNITION
ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺑﯿﺰﻧﺲ إﻧﺴﺎﯾﺪر Business Insider

ﺣﺪث Slush
هﻠﺴﻨﮑﻲ -ﻓﻨﻠﻨﺪا
Slush
 TNW NYCﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻲﻓ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ
ﻧﯿﻮﯾﻮرك  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺷﺮﮐﺔ Slush
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ً
مطمئنا الطالب :ال يمكن أن يتعرض أي طالب لمظلمة أو ضياع حق وال يجد أحدا ينصفه
«الداود»

اللجنة العليا لطالب وطالبات الجامعة تعقد اجتماعها الخامس برئاسة
مدير الجامعة
عقــدت اللجنــة العليــا لطالب
وطالبات الجامعــة يوم األربعاء املايض
املوافق ١٤٤٠/٣/١٣هـــ ،اجتماعها
الخامس برئاسة معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمــن بــن حمد الــداود مدير
الجامعــة ،وبحضــور ســعادة وكيل
الجامعة للشــؤون التعليميــة الدكتور
محمد العضيب ،وسعادة وكيلة الجامعة
لشــؤون الطالبــات الدكتــورة نوال
الثويني ،وقد أدار اللقاء ســعادة عميد
شــؤون الطالب الدكتور عــي العقالء،
وكان ســعادة عميد القبول والتسجيل

الدكتــور فهد بن ســليمان األحمد هو
ضيف اللقاء لهذه الجلسة.
وقــد افتتح معايل مديــر الجامعة
اللقاء بكلمة ترحيبية وتوجيهية ألعضاء
اللجنة من الطالب والطالبات ركز فيها
عــى دور الطالب يف تحســن وجودة
العملية التعليمية ،واالرتقاء بها ملا يحقق
مصلحة الجامعــة والرقي بها ،كما حث
معاليــه الطالب عىل أهمية الشــفافية
والوضوح يف املطالبة بحقوقهم والقيام
بواجباتهم ،وطمأنهــم بأنه ال يمكن أن
يتعرض أي طالب يف الجامعة ملظلمة أو

ضياع حق وال يجد أحدا ينصفه.
وأشــار "الداود" إىل أهمية الدور
املنوط بالطالب والطالبــات يف تثقيف
أنفسهم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم من
خالل الوسائل املتاحة واملرشوعة ،قراءة
ومراسلة وتواصال ،وموضحا أنهم جزء
من الجامعة ،وأن مصداقيتهم يف تقويم
عضو هيئة التدريس أســاس يف عملية
التطوير نحو األحسن ،وبالتايل يجب أن
يعطوا آراءهم بواقعية وصدق من خالل
أيقونة تقويم عضو هيئة التدريس.
وعقب انتهــاء الكلمة الرتحيبية تم

اســتعراض محاور اللقــاء مع ضيف
اللجنــة يف هذا االجتماع ســعادة عميد
القبــول والتســجيل ،والتــي تركزت
محاوره حــول آلية القبول ورشوطه يف
الجامعة ،وكذلك ما يتعلق بالتســجيل
للجداول الدراســية مــن حيث مواعيد
الحــذف واإلضافــة وحجب الشــعب
وإغالقهــا وأهــم الضوابــط يف ذلك،
باإلضافة إىل أبرز املشاكل التي يواجهها
طالب وطالبات الدورة املكثفة يف أقسام
اللغة اإلنجليزيــة ،وكذلك كل ما يتعلق
بالفصل الصيفي من حيث إعالنه مبكرا

وتحديد املقررات املطروحة.
وقد جــرى خالل اللقاء تســجيل
أبرز املالحظات واالقرتاحات التي أبداها
الطالب والطالبــات ،وكان من أبزرها
مقرتحات بتعزيــز عميلــة التواصل
اإللكرتونــي يف اإلرشــاد األكاديمــي،
وكذلك تســهيل إجراءات تسجيل املواد
الحرة ،خصوصا يف النظام الســنوي،
ومراعاة الطلبة غري املتعثرين يف خطتهم
الدراســية ،وتقديم كل التسهيالت التي
تســاعدهم عىل تخطي مشاكل تسجيل
جداولهم.

أثناء اللقاء

