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بمشاركة  57بحثا في كافة التخصصات الصحية

كلية الطب البشري تنظم الملتقى الطبي البحثي
الثاني عشر
نظمت كليــة الطب البرشي
بالجامعــة امللتقى الطبي البحثي
الثانــي عرش يف مقــر العيادات
الطبية باملدينة الجامعية باملليداء،
يوم الثالثــاء 1440/4/11هـ،
حيث شهد امللتقى مشاركات بحثية
يف كافة التخصصات الصحية من
مختلف كليــات اململكة ،واحتوى
عىل معــرض للملصقات البحثية
بمشــاركة  57بحثا من الطالب
والطالبات وأعضاء هيئة التدريس،
كمــا أتاح امللتقــى للباحثني من
مختلف الجامعات عىل مســتوى
اململكة الحصول عىل تغذية راجعة
من املختصني ،حيث افتتح معايل
األســتاذ الدكتــور عبدالرحمن
بــن حمد الداود مديــر الجامعة
فعاليات امللتقى ،وشــهد الحفل
حضور وكيــل الجامعة للبحث
العلمي والدراسات العليا الدكتور
أحمد الرتكي ،ووكيــل الجامعة
للتخطيــط والتطويــر والجودة
الدكتور محمد املحيميد ومسؤويل
الجامعة والطالب والطالبات.
واســتعرض الدكتور أحمد
العمرو عميد كلية الطب البرشي
يف كلمتــه أمام الحفل الرســمي
للملتقــى جهود أعضــاء هيئة
التدريــس وطــاب وطالبــات
الكليات الصحية يف ميادين البحث
واالستكشــاف ،مؤكدًا أن الجميع
يدرك ما للبحث العلمي من أهمية
بالغة يف تقدم املعرفة البرشية.
تفاصيل :ص04

سمو وزير الداخلية يشيد بتميز «صحيفة
جامعة القصيم»
بعــث صاحب الســمو
امللكي األمــر عبدالعزيز بن
سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية خطاب شــكر
ملعايل مدير
الجامعة األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بــن حمد الداود،
بعد أن اطلع عىل نســخة من
العدد الخــاص من «صحيفة
جامعــة القصيم» بمناســبة
زيــارة خــادم الحرمــن
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيز ،وويل عهده األمني
األمــر محمد بن ســلمان -
حفظهمــا اللــه  -إىل منطقة
القصيم.
وأشاد ســموه بتميز هذا
العدد الخاص ،مقدما شــكره
لجميــع العاملني عــى هذا
اإلصدار وما بذل من جهد يف
إعداده وتضمني فعاليات هذه
الزيارة الكريمــة وتوثيقها،
ســائل اللــه العــي القدير
للجميــع مزيدا مــن التوفيق
والسداد.
يذكــر إن اإلدارة العامة
لإلعالم واالتصــال بالجامعة
قد أصــدرت عــددا ً خاصا ً
بالزيــارة امللكيــة ،تضمن
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املشــاريع التي دشنها خادم
الحرمــن الرشيفــن ،كما
اشــتمل عىل تغطية إنجازات
خــادم الحرمــن الرشيفني
وســمو ويل عهده ،وإنجازات
ســمو أمري املنطقة ،باإلضافة
إىل إبــراز املشــاريع التــي
دُشــنت من قبل امللك سلمان
حفظه الله -والتي بلغت ٢٨مرشوعا ً بقيمة إجمالية بلغت،

 2,953,676,056ريــاالً،
وبلغ عدد مشــاريع الجامعة
التي دشــنها  -أيــده الله -
خمسة مشاريع بقيمة إجمالية
بلغت  ,196,066,430رياالً،
 ،باإلضافــة اىل تغطية خاصة
لجميع محافظــات املنطقة،
كمــا نقلــت مشــاعر أهايل
املنطقة ومنسوبي الجامعة يف
هذه املناسبة التاريخية.
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شملت تمكينا للقيادات النسائية بالجامعة وتعيين مديرة لمدرسة تعليم قيادة المركبات ومركز
المعلومات واتخاذ القرار

مدير الجامعة يصدر عددا من قرارات التعيين والتكليف لخدمة منسوبي الجامعة
أصدر معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمــد الداود مدير
جامعة القصيــم ،عددا من قرارات
التعيــن والتكليــف بالجامعة،
لخدمــة منســوبي الجامعــة
والطالب والطالبات وأعضاء هيئة
التدريس واملجتمع ،حيث تضمنت
القرارات تعيــن الدكتور عبدالله
بــن عبدالرحمن الرشــيد وكيال
لكلية العلوم الصحيــة التطبيقية
بمحافظة الرس ،والدكتور فهد بن
محمد الطريــس وكيال لكلية طب
األسنان بمحافظة الرس ،والدكتور
سعود بن محمد السهيل وكيال لكلية
الصيدلة بعنيزة لشؤون التعليمية،
والدكتور بدر بن إبراهيم البدراني
وكيال لعمــادة التطوير والجودة،
والدكتور فهد بــن عبدالله بن بدر
العتيبي رئيسا لقســم العمارة يف
كلية العمارة والتخطيط.
كمــا أصــدر معاليــه قرارا
بتكليف الدكتور يزيد بن يوســف
الحجيالن مساعدا ً لوكيل الجامعة
للدراســات العليا والبحث العلمي،
والدكتور بنــدر الحميدي املطريي
عميدا لعمــادة التطوير والجودة،
والدكتــور فواز بن عــي الحربي

وكيال لكلية الهندســة ،والدكتور
عصام بن ســالم املحمــود وكيال
لكلية العمارة والتخطيط ،والدكتور
صالح بــن عبدالرحمن بن صالح
املطــرودي وكيال لكليــة العلوم
الطبية التطبيقية.
وشملت قرارات التكليف أيضا
األســتاذ مصطفى املشيقح مديرا ً
إلدارة الحركة والنقــل ،والدكتور
عبدالرحمــن بن صالــح املحيميد
أمني الكــرايس البحثية بالجامعة،
واألستاذ عبدالله بن إبراهيم العتيق
مرشفا عــى إدارة نظام "إنجاز"،
والدكتور عبدالله بن محمد املحيميد
مديرا ملركز االخرتاعــات واألفكار
البحثية ،باإلضافة إىل األستاذ خالد
بن إبراهيم املطوع مساعد املرشف
العام عىل اإلدارة العامة للشــؤون
القانونية.
وتضمنــت القــرارات تجديد
تكليف كل من :الدكتور محمد بن
ســليمان الخزيم مســاعدا ً لوكيل
الجامعــة للشــؤون التعليميــة،
واملهندس صالــح الضالع مرشفا ً
عاما ً عــى اإلدارة العامة للصيانة
والخدمــات ،واألســتاذ محمد بن
صالح الحسن مديرا ً إلدارة اإلسكان،

واألستاذ سليمان بن صالح الفايز
مديرا ً إلدارة ممتلــكات الجامعة،
واألســتاذ محمد بــن عبدالرحمن
الضويان مديــرا ً إلدارة الخدمات
باإلدارة العامة للصيانة والخدمات.
ويف ظل حــرص الجامعة عىل
خدمة منسوبيها يف الجانب النسائي
واالستمرار يف تطوير الخدمات ،فقد
أصدر معاليه قرارا ً بتعيني كل من:
الدكتورة سامية بنت ياسني بدري
وكيلة لعمادة خدمة املجتمع لشؤون
الطالبات ،واألستاذة هنا بنت يحيى
السليم وكيلة لكلية العلوم واآلداب
بعنيزة لشؤون الطالبات ،والدكتورة
دالل بنــت وضيحــان العتيبــي
وكيلة لعمادة القبول والتســجيل
لشــؤون الطالبات ،باإلضافة إىل
تكليف كل من الدكتــورة فاطمة
بنت محمد الرشــيدي عميدة لكلية
العلــوم واآلداب بمحافظة البدائع،
والدكتورة ندى بنت مسعود الرحييل
وكيلة لكلية الحاسب ،واألستاذة أمل
بنت عبدالله التويجري مديرة ملركز
املعلومات ودعم القرار بالجامعة،
واألســتاذة رقية بنت ســليمان
الصقية مديرة ملدرسة تعليم قيادة
املركبات بالجامعة.

المدينة الجامعية

..ويتفقد مشروع المستشفى البيطري الجامعي ووجه بتشغيله نهاية
يناير الحالي
تفقد معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
جامعة القصيــم ،برفقة الهيئة
العليــا للمشــاريع بالجامعة،
مــروع املستشــفى الجامعي
البيطري بالجامعــة ،الذي أقيم
عىل مســاحة إجمالية تزيد عىل
 10آالف مــر مربع بتكلفة مالية
تتجاوز  65مليــون ريال ،حيث
وجه معاليه باســتغالل املرشوع
والعمــل عىل تشــغيله يف أقرب
فرصة ،وأن يتم تشغيل املستشفى
يف نهاية شهر يناير الحايل ،مطالبا
الجهــات املعنية بالجامعة بإذابة
كافة العقبات التي تواجه تشغيل
املشفى.
وقــام "الــداود" ومرافقوه
بجولــة ميدانيــة يف كافة مرافق
وأجــزاء املرشوع ،كمــا ناقش
معاليــه رفع الكادر التشــغييل
الخــاص باملستشــفى لضمان
تزويــده بالكــوادر املتخصصة
املتميزة ،والتي تســتطيع تقديم
خدمات نوعية ،باإلضافة إىل رسعة
استكمال األجزاء امللحقة باملرشوع
لالستفادة منها وضمها للتشغيل.

«الحربي» :المشروع
عبارة عن مستشفى
متكامل يهدف إلى
تعزيز وتطوير الخدمات
البيطرية في الجامعة
من جهتــه ،أوضــح عميد
كلية الزراعة والطــب البيطري
األســتاذ الدكتور خالد الحربي
أن مرشوع املستشــفى البيطري
الجامعي بجامعــة القصيم هو
بذرة وضعت منذ سنوات أثمرت
اآلن اســتعدادا لخدمــة الطلبة
واملهتمني يف هــذا املجال والذي
أرشف عــى العمل والتشــغيل،
مشــرًا إىل أن هذا املرشوع عبارة
عن مستشفى متكامل يهدف إىل
تعزيز وتطوير الخدمات البيطرية
يف الجامعة ،ويضم عدة أقســام
متعددة ومتخصصة ،منها ما هو
للحيوانات الصغــرة والكبرية،
وأقســام الطــوارئ والعيادات
الخارجية واملرافق التشخيصية،

واملعامل الخاصة باملستشفى ،كما
أنه ملحق باملرشوع أجزاء تعليمية
خاصة تتمثل يف قاعات دراســية
وغــرف اجتماعــات واملعامــل
التعليمية والبحثية ،باإلضافة إىل
قاعة مؤتمــرات وقاعات ألغراض
متعددة ومكاتــب ألعضاء هيئة
التدريس والصيدليــة ،ومرافق
العزل واإليواء للحيوانات.
وأضــاف "الحربــي" أن
املرشوع يتســع لـ 150حيوانا
كبــرا ،و 250حيوانــا صغريا،
ً
منوها إىل أن الطاقة االســتيعابية
للمستشــفى البيطري التعليمي
ستتضاعف بسبب وجود وحدات
العزل واإليــواء ،حيــث يخدم
املستشــفى من خالل إمكانياته
املتاحــة املجتمع بشــكل كبري،
من خالل وجود عــدد كبري من
املختصني ،كما يســاعد املرشوع
عىل التعلم والبحث يف التخصصات
البيطرية بشكل أكرب وأكثر دقة،
مما ســيعزز املســرة التعليمية
والبحثية ليصبح من املستشفيات
النموذجية عىل مستوى اململكة  .

جانب من تفقد المشروع

أخبار الجامعة 03

صحيفة
العدد  07 | 90جمادى األول  13 | 1440يناير 2019
جامعة
القصيم www.qu.edu.sa | @qunewspaper

تدشين نظام البصمة اإللكتروني للحضور
واالنصراف «حاضر»
دشــن معــايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بن حمد
الداود مديــر الجامعــة نظام
الحضور واالنرصاف اإللكرتوني
"حارض" ،يــوم األربعاء املايض
1440/5/3هـــ باملدينــة
الجامعيــة باملليــداء ،بحضور
وكيل الجامعــة الدكتور محمد
الســعودي ،عىل أن يبدأ تطبيق
الخدمة بمشيئة الله اليوم األحد،
حيث تبلغ عدد أجهزة النظام 70
جهازا موزعا عىل مداخل الجهات
يف املدينة الجامعية ألخذ البصمة
اإللكرتونية للحضور واالنرصاف،

بما تتيح للموظــف معرفة حالة
حضــوره وانرصافــه وغيابــه
وتأخره عن طريق موقع الجامعة
يف أيقونة نظام "حارض".
وتســتهدف هــذه املرحلة
منسوبي املدينة الجامعية وعمادة
خدمة املجتمع "موظفني" ،حيث
تهدف الجامعة مــن خالل هذه
الخطوة ضبــط عملية الحضور
واالنرصاف عرب أحدث الوســائل
التقنية ،وللتسهيل عىل املوظفني
ملعرفــة مواعيــد حضورهــم
وانرصافهم الشــهري عرب املوقع
اإللكرتوني.

مدير الجامعة يدشن خدمات المكتبة
اإللكترونية على نظام «»Blackboard

خالل التدشين

الداود أثناء تدشين البصمة

كلية الحاسب تستضيف مبادرة «السعودية تبرمج»
في البهو الرئيسي بالمدينة الجامعية

جانب من المبادرة

اســتضافت كلية الحاسب
مبادرة "السعودية تربمج" التي
تنظمها مؤسســة مسك الخريية،
وذلك يوم األحد 1440/4/2هـ،
يف البهــو الرئييس بمقر الجامعة
باملليــداء ،حيث افتتــح وكيل
الجامعة الدكتور محمد السعوي
فعاليات املبــادرة بحضور وكالء
الجامعة ،وأتاحــت هذه املبادرة
الفرصة لجميــع رشائح املجتمع
من الجنسني لتعلم تقنيات ولغات
املســتقبل يف بيئة ممتعة وسهلة،
باإلضافة إىل تعريف الحضور عىل
طرق االبتكار القائمة عىل املعرفة
بما يتوافق مــع برامج التحول
الوطني  2020ورؤيــة اململكة
2030م.
وتهــدف املبــادرة إىل بناء
قدرات رقمية رائدة ورفع ترتيب
اململكة عامليا يف مجــال التقنية،
وذلك بتعليم أساســيات الربمجة

والتفكري املنطقــي لجميع فئات
املجتمع من خالل دروس قصرية
وممتعــة لتأهيل أكــر عدد من
الكفــاءات الســعودية الواعدة،
وتخلل املبادرة ورشــة تعريفية
باســتخدام برنامج Minecraft
وتحدي إنرتنت األشــياء وبرمجة
الروبوتات ،باإلضافة إىل تعريف
بمسارات التعلم الثالثة:
 Make codeوهــي منصة
تتبسط مفاهيم التفكري املنطقي
والتسلسل الربمجي.
 Java scriptلغــة برمجة
يكثر استخدامها يف بناء واجهات
مواقــع تفاعليــة وأيضا تطوير
تطبيقات الجوال.
 Pythonلتعليم أساســيات
الربمجة باستخدام لغة Python
شائعة االستخدام يف مجال علوم
البيانات واألمن السيرباني.
باإلضافــة للعديــد لعرض

عن تقنيــات القلــم 3D pen
والطابعــة  3D printerوالفرق
بينهما ،وتقنيات الواقع االفرتايض
 ،Virtual realityباإلضافــة
إىل عروض الروبوتــات وكيفية
برمجتها وتشغيلها.
من جهته ،أكــد عميد كلية
الحاســب الدكتور وليد البطاح
أن الجامعة ســعدت باستضافة
مؤسسة مســك الخريية وأعمال
هذه املبادرة الرائدة التي تجوب
جميع مناطق اململكــة لالرتقاء
باملفهوم والثقافة الربمجية لدى
كافة رشائح املجتمع ،موضحا ً أن
كلية الحاسب تتطلع إىل مزيد من
التعاون مع مؤسسة مسك وغريها
من املؤسسات التي تقوم بالعديد
من املبادرات الرائدة وإقامة كثري
من الفعاليات مستقبال ،سائال الله
عز وجل -أن تؤتي هذه املبادرةثمارها بالتعليــم بالرتفيه ورفع

مســتوى املعرفة والثقافة لدى
كافة رشائح املجتمع.
يذكر أن هذه هي النســخة
الثانيــة من مبادرة الســعودية
تربمج ،حيث تقوم املؤسسة بهذه
الفعاليــة بهدف رفــع القدرات
الحاســوبية والرقمية لدى كافة
رشائح املجتمع وكافــة األعمار
من  6ســنوات وحتى  65سنة،
لرفع قيمة اململكة عامليا يف مجال
الربمجة وأساســياتها ،كما تقدم
هذه املبادرة عددا من ورش العمل
والورش التعريفيــة والتعريف
بمختلف التقنيــات التي ينترش
استخدمها يف هذا الوقت ،وبالتايل
تسعى إىل رفع الثقافة الربمجية،
حيث حققت الــدورة األوىل من
املبــادرة أكثر مــن  307آالف
مشــاركة حول اململكة لتصبح
اململكــة يف املركــز الرابع عامليا
تزامنا مع ساعة الربمجة العاملية.

دشن معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة خدمات املكتبة اإللكرتونية
عىل نظام إدارة التعلم اإللكرتوني
« ،»Blackboardوذلك يوم الثالثاء
املايض املوافق 1440/5/2هـ يف
صالة االجتماعات بمكتبه باملدينة
الجامعيــة باملليــداء ،حيث تم
تنفيذ هــذا املرشوع بالتعاون بني
عمادتي التعلم اإللكرتوني وشؤون
املكتبات.
وقــدم "الــداود" عقــب
التدشني شــكره للعمادتني عىل
هذا التعاون الــذي أتاح خدمات
املكتبــة اإللكرتونية ملنســوبي
الجامعة ،وتسهيل الوصول إليها
من خــال منصة نظــام إدارة
التعلم اإللكرتوني بالجامعة ،مؤكدا ً
حرصه عىل تفعيل هذه الخدمات
وتسهيل آليات اإلفادة منها.
مــن جانبه ،أوضــح عميد
التعلم اإللكرتونــي والتعليم عن
بعد الدكتور ســعد الدورسي أن
هذا املرشوع يأتي ضمن سلســلة
إجراءات تهــدف إىل خدمة البيئة
التعليمية يف الجامعة ،وتســهيل
عمليات التعليــم والتعلم ،وتعزيز
منصة البالك بــورد لتكون وعاء

للعملية التعليمية بالجامعة ،وذلك
بتوفري كافــة األدوات والخدمات
التي يحتاجها عضو هيئة التدريس
والطالب عرب منصــة نظام إدارة
التعلم اإللكرتوني ،ومن هنا كان هذا
التعاون مع عمادة شؤون املكتبات؛
لتوفري الخدمات اإللكرتونية التي
تقدمها العمادة عىل منصة البالك
بورد .وتحدث الدكتور ســطام
العتيبي عميد شــؤون املكتبات
عن املــروع ،موضحــا أنه قد
تم التصميم الربمجــي لتجميع
الخدمــات اإللكرتونيــة املقدمة
من عمــادة شــؤون املكتبات يف
صفحة واحدة ،ليتــم دمجها يف
منصة البالك بورد تحت مســمى
"املكتبــة اإللكرتونيــة" ،ومنها
يستطيع املســتفيد الدخول عىل
جميع خدمات العمادة اإللكرتونية
من خالل األيقونــات التي تحيله
مبارشة إىل الخدمة املطلوبة؛ وهذه
الخدمات هي :فهــرس مكتبات
جامعة القصيم ،وقواعد املعلومات
اإللكرتونيــة ،ومواقــع وبرامج
التوثيــق اإللكرتونــي ،وخدمة
الكشــف عن االقتباسات العلمية،
وخدمة تصنيــف املجالت العلمية
.ISI

تقنية المعلومات تستعرض تجربة
الشراكة الناجحة مع « »STCفي ورشة
عمل بدبي
اســتعرضت عمادة تقنية
املعلومات بجامعة القصيم خالل
ورشة عمل ()ICT workshop
التــي نظمتها رشكــة ()STC
يف مدينة دبي بدولــة اإلمارات
العربية املتحــدة ،قصة النجاح
للمشــاريع التي تمت بالرشاكة
مع ( ،)STCوذلك يوم الخميس
املوافــق 13/4/1440هـــ،
بحضور كبار املديرين التنفيذيني
لتقنية املعلومات يف املنطقة.
وعقد اللقاء حــول تجربة
جامعــة القصيــم مــع رشكة
االتصاالت الســعودية (،)STC
بمشاركة عميد تقنية املعلومات
الدكتور عــادل العريني ،والذي
تحــدث عما تــم إنجــازه من
مشاريع مشرتكة يف ٍ
وقت وجيز،
والتــي كان مــن أبرزها مركز
البيانات االحتياطي ،وخط إنرتنت
احتياطي ،والهاتف الشــبكي،

والبنية التحتية لتقنية املعلومات
مبان جديــدة للطالبات،
لثالثة
ٍ
باإلضافــة إىل حلــول كامريات
املراقبة ،وحلول إدارة املوردين،
وحلول للدعــم الفني ،وإنرتنت
األشياء.
وأكد "العرينــي" أن هذه
املشاريع ســيتم تدشينها رسميا ً
من قبل معايل مديــر الجامعة،
وتأتي امتدادا ً لدعم معاليه لقطاع
تقنيــة املعلومــات يف الجامعة،
وبحضور ممثلــن عن الرشكة،
حيث تهدف هذه املشــاريع إىل
مواكبة رؤيــة  2030يف التحول
الرقمــي ،وهو محل اهتمام كثري
مــن الجهــات الحكومية بهذه
التجربة؛ نتيجة ألفضلية التعاون
مع مزودي الخدمــة املتميزين،
وهذا ما تحتاج إليه كافة الجهات
التي تسعى إىل تحقيق الرؤية.
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بمشاركة  57بحثا في كافة التخصصات الصحية

كلية الطب البشري تنظم الملتقى الطبي البحثي الثاني عشر
اســتعرض الدكتــور أحمد
العمرو عميــد كلية الطب البرشي
يف كلمتــه أمام الحفل الرســمي
خالل امللتقــى الطبــي البحثي
الثانــي عرش الــذي أقيــم يوم
الثالثاء ١٤٤٠/٤/١١هـ باملدينة
الجامعيــة باملليداء ،جهود أعضاء
هيئة التدريــس وطالب وطالبات
الكليات الصحية يف ميادين البحث
واالستكشــاف ،مؤكدًا أن الجميع
يدرك ما للبحث العلمي من أهمية
بالغة يف تقدم املعرفة البرشية والتي
فكت شفرة كثري من األمراض التي
كانت مستعصية ،ومكنت األطباء
من التحكم بها وتحســن صحة
الفرد واملجتمع ،مشريًا إىل أن البحث
العلمي يعترب من أدوات تنفيذ رؤية
 ،2030حيث أولت الدولة رعايتها

واهتمامها إىل البحــث العلمي يف
مختلف القطاعات ،مما أســهم يف
تقدم الجامعات الســعودية عىل
سلم التصنيفات األكاديمية العربية
والعاملية.
وأكد "العمــرو" أن جامعة
القصيــم لــم تكن يومــا بعيدة
عن البحث العلمي عىل مســتوى
أعضاء هيئة التدريس أو الطالب،
وأن هــذا اللقاء ما هــو إال ثمرة
من ثمار تلك الجهــود ،حيث بلغ
مجموع األبحــاث العلمية املقدمة
يف هذا امللتقى  71بحثا يف مختلف
التخصصات الصحية من مختلف
مناطق اململكة ،تم قبول  57بحثا
منها لتعرض يف امللتقى كملصقات
بحثية وعروض شــفوية ،مقدما
شــكره ملعايل مدير الجامعة عىل

دعمه ورعايته ،كما قدم الشــكر
ألعضاء اللجنــة املنظمة وجميع
املشاركني والعاملني يف هذا امللتقى.
ويف ختام الحفــل كرم معايل
مدير الجامعة الطالب والطالبات
املتميزين يف االختبــار التحصييل
وهم :عبد املجيــد عبدالله هادي
الحربــي ،وفيصل فهــد محمد
املشعيل ،ونوف ســالم فهد املزيد،
وســامي عبداللــه عبدالرحمن
الرســيني ،ويزيــد إبراهيم حمد
الجفري ،ويف مطلق حمود الحربي،
وغاده صالــح محمــد الحامد،
وابتهــاج محمد راشــد الحربي،
وعبدالرحمن بــن صالح البازعي،
وفاطمــة ســليمان عبدالعزيز
السلطان ،كما كرم معاليه رشكة آل
زيدان التجارية لرعايتها للملتقى.

تكريم الفائزين في البحوث العلمية
كرمت اللجنــة العلمية للملتقى
الطبــي البحثي الثانــي عرش الذي
نظمته كلية الطب البرشي ،يف ختام
أعمالــه ،بمرسح العيــادات الطبية
باملدينة الجامعية ،خمســة فائزين
باألبحاث العلمية من بني  71مشاركة
بحثية كانت اللجنة قد اســتقبلتهم
من أعضاء هيئــة التدريس الطالب
والطالبات يف جميــع التخصصات
الصحية ومن مختلف كليات اململكة،
حيث قام الدكتور أحمد العمرو عميد
كلية الطب البرشي بتكريم الفائزين
الذين تم تقييــم أبحاثهم من حيث
محتوى البحث واإللقاء والتصميم.
وأوضح الدكتور فيصل إبراهيم
املهيلب وكيل كلية الطب البرشي ،أن
امللتقى الطبي البحثي الثاني عرش قد
شهد مشاركة  21كلية خارجية منها
 12كلية طبية و 9تخصصات مختلفة
مثل األســنان والصيدلة والتمريض

والعلوم التطبيقية ،و 8مشــاركات
من خارج منطقة القصيم أبرزها من
الرياض والرشقية وحائل والطائف،
حيث تم قبول  48ملصقا بحثيا ،و9
عروض شفوية من املشاركني.
وقدم "املهيلب" شكره وتقديره
لجميع املشاركني يف هذا املؤتمر والذي
ســعى من خالله التطوير يف مجال
البحث العلمي واملشــاركة الطالبية
وكان لهذه املشــاركات األثر الفعال
يف الوصول ملستوى عايل الجودة بما
يحقق األهداف التي رسمت له.
وقد جاءت األبحــاث الفائزة يف
امللتقى عىل النحو اآلتي :حيث فازت
الباحثة فوزيــة العويد باملركز األول
يف العروض الشفوية وعنوان البحث:
تأثري التطبيقــات الصحية لألجهزة
الذكية عىل تغيــر مخاطر األمراض
املرتبطة بالســلوك لدى الســيدات
بمنطقة القصيــم ،فيما فاز الدكتور

ظفر رشــيد باملركــز الثاني ببحثه
الذي حمل عنوان :األجسام املضادة
لهيدروكســيل الهســتون املعدل
لدى مرىض الذئبة الحمراء :دراســة
كيميائية مناعية.
وفاز باملركز األول يف امللصقات
البحثية إيــاف الذياب ببحث علمي
بعنــوان :تقييم التحســن بجودة
الحياة واألمراض املصاحبة للســمنة
لدى األشــخاص الذين أجروا عملية
قص املعدة يف منطقة القصيم ،بينما
فــازت رانيا املــوىس باملركز الثاني
ببحثها الذي جاء بعنوان :وعي اآلباء
تجاه معالجة األطفــال باملضادات
الحيويــة لعدوى الجهــاز التنفيس
العلوي يف منطقــة القصيم ،يف حني
حصل سالم املطريف عىل املركز الثالث
ببحث بعنوان :مدى انتشار العيوب
االنكسارية لدى طالب الطب بجامعة
القصيم.

مدير الجامعة يعتمد قرارا بترقية
 18معيدا إلى وظيفة محاضر
اعتمــد معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمد الــداود مدير
الجامعــة ،قرا ًر ا برتقيــة  17معيد ا ً
إىل وظيفة محــارض ،وبارك معاليه
بهذه املناســبة للزمالء والزميالت
الذين شــملهم القــرار ،متمنيا ً لهم
دوام التوفيــق والســداد يف خدمة
هذا الوطــن وأهله يف ظــل قيادتنا
الرشيدة.
وجاءت األســماء التي شــملها
القرار عىل النحو اآلتي:
أســامة صالح محمــد اللهيب،
وأسماء بنت اليف عوض العنزي،أماني
صالــح املطريي ،وإيمــان بنت اليف

هالل املطــري ،ورياض بن إبراهيم
عبداللــه العضيبــي ،ورؤى بنــت
عبدالعزيز حمد القرزعي ،وسليمان
بــن فهــد بــن ســليمان الجارس،
وعبدالرحمن بن دخيل الله ســامة
الدخيل الله ،وعبدالعزيز بن مســلط
عبدالله الرشيــف ،وعبدالله بن عيل
عبداللــه الشــدوخي ،وعبدالله بن
نارص إبراهيم الــرادي ،وعبري بنت
صالح عيل القيعانــي ،وفاطمة بنت
فيض محمــد املخلفــي ،وملياء بنت
عبدالله حمــد اللهيــب ،ولؤي بن
إبراهيم عبداللــه الخليفة ،ولينة بنت
ســليمان عبدالله أبا الخيل ،ونجاة
بنت بندر دعيج املطريي ،ونواف بن
منري مناور املطريي.

المعرض المصاحب للملتقى
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 ٠١ﺃﺳــــﺎﻣــــــﺔ ﺑﻦ ﺻـــﺎﻟــــﺢ ﻣــﺤـﻤــﺪ ﺍﻟﻠﻬﻴﺐ

 ٠٧ﺳــﻠــﻴـﻤــﺎﻥ ﺑﻦ ﻓـﻬــــﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺳﺮ

 ١٣ﻓــﺎﻃــﻤــﺔ ﺑﻨﺖ ﻓــﻀـــﻰ ﻣـﺤـﻤـــﺪ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﻲ

 ٠٢ﺃﺳــــﻤــــــﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﻻﻓـــــﻲ ﻋــــﻮﺽ ﺍﻟــﻌـﻨﺰﻱ

 ٠٨ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺩﺧﻴﻞ ﺍﷲ ﺳﻼﻣﻪ ﺍﻟﺪﺧﻴﻞ ﺍﷲ

 ١٤ﻟـــﻤــﻴــــﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﻋــﺒــــﺪﺍﷲ ﺣــﻤــﺪ ﺍﻟﻠﻬﻴﺐ

 ٠٣ﺃﻣــﺎﻧـــﻲ ﺑﻨﺖ ﺻـــﺎﻟــﺢ ﺑﻦ ﺻﻨﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻄﻴﺮﻱ

 ٠٩ﻋــﺒــــﺪﺍﻟــﻌـﺰﻳــﺰ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

 ١٥ﻟــــــﺆﻱ ﺑﻦ ﺍﺑــﺮﺍﻫـــﻴـــﻢ ﻋــﺒـﺪﺍﷲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﻪ

 ٠٤ﺇﻳـــﻤـــــﺎﻥ ﺑﻨﺖ ﻻﻓـــــﻲ ﻫـــــﻼﻝ ﺍﻟــﻤﻄﻴﺮﻱ

 ١٠ﻋــﺒــــﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋـﻠــــﻲ ﻋــﺒـــﺪﺍﷲ ﺍﻟﺸﺪﻭﺧﻲ

 ١٦ﻟـــﻴــﻨــــﻪ ﺑﻨﺖ ﺳــﻠــﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺨﻴﻞ

 ٠٥ﺭﻳـــــــﺎﺽ ﺑﻦ ﺇﺑـــﺮﺍﻫــﻴـﻢ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻌﻀﻴﺒﻲ

 ١١ﻋــﺒــــﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻧـــﺎﺻـــﺮ ﺇﺑــﺮﺍﻫــﻴـﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﺩﻱ

 ١٧ﻧــﺠــــﺎﺓ ﺑﻨﺖ ﺑــﻨــــﺪﺭ ﺩﻋــﻴــــــﺞ ﺍﻟﻤﻄﻴﺮﻱ

 ٠٦ﺭﺅﻯ ﺑﻨﺖ ﻋــﺒــﺪﺍﻟــﻌــﺰﻳـﺰ ﺣــﻤـــﺪ ﺍﻟـﻘــﺮﺯﻋﻲ

 ١٢ﻋـــﺒــﻴـــﺮ ﺑﻨﺖ ﺻـــﺎﻟـــﺢ ﻋــﻠـــﻲ ﺍﻟــﻘـﻴﻌﺎﻧﻲ

 ١٨ﻧــــــﻮﺍﻑ ﺑﻦ ﻣـــﻨــﻴـــﺮ ﻣــﻨــــﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﻄﻴﺮﻱ
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الجامعة تشارك في معرض القصيم الثاني للكتاب
تشــارك الجامعة ممثلة يف
عمادة شؤون املكتبات بمعرض
القصيم الثانــي للكتاب املقام يف
مركز القصيم الدويل للمعارض
واملؤتمرات ،والذي قام بافتتاحه
صاحب الســمو امللكــي األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل بن
ســعود أمري منطقــة القصيم
األربعــاء املايض ،حيــث اطلع
ســموه عىل مشــاركة الجامعة
من خــال جناحها الــذي أقيم
عىل مســاحة  48مرتا ،ويستقبل
الزوار حتى نهاية أيام املعرض يف
1440/5/13هـ.

وتتمثل مشــاركة الجامعة
يف عرض وبيــع إصداراتها من
الكتب واملجالت العلمية املحكمة،
باإلضافــة إىل عــرض مؤلفات
أعضاء هيئــة التدريس ،وكذلك
التعريف بالجامعــة والخدمات
اإللكرتونيــة املشــركة بها عن
طريق عمادة شــؤون املكتبات
والتي تشــمل قواعد املعلومات
والربامج اإللكرتونيــة وبرامج
التوثيق وبرامج الرسقات وبرامج
تصنيف الدوريــات وغريها من
الربامــج اإللكرتونية التي تخدم
منسوبي الجامعة.

كمــا يتــم تعريــف زوار
املعرض بعــدد املكتبات الفرعية
بالجامعة وعدد البحوث املنشورة
بمجالت الجامعة وعدد البحوث
املدعومــة ،باإلضافــة إىل عدد
الرسائل الجامعية واملخطوطات
وعدد برامج الدراسات العليا يف
جميع كليات الجامعة (ماجستري،
ودكتــوراه) وذلــك من خالل
الرسومات املوضحة عىل جنبات
جناح الجامعة.
وبلغ عدد إصدارات الجامعة
املشــاركة يف املعــرض ()113
عنوانا بكافة التخصصات وهي

مخصصة للبيــع ،و( )8مجالت
علميــة محكمة بكافــة أجزائها
ومجلداتها ،وبلــغ عدد مؤلفات
أعضــاء هيئــة التدريس ()92
عنوانا وهــي مخصصة للعرض
فقط.
كما تم وضع شاشتني بحجم
كبري خارج الجناح لعرض جميع
املعلومات والخدمــات املتوافرة
واملشاركات عىل مدار أوقات دوام
املعرض ،فضــاً عن تخصيص
هدية لزوار جناح الجامعة عبارة
عن مكتبة أرسية ســيتم السحب
عليها يف نهاية املعرض.

عزيزي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

ليتني كاشت
األمطار ما زالت متوقعة عىل منطقة القصيم والغيوم تتعانق مصافحة
جمال األرض التي بدا عليها االخرضار ...
الكل ســعيد باإلجازة بني الفصلني يتهيأ لنزهة برية حيث بحار املياه
املجتمعة بني (الطعوس ) وشــاالت املياه املتدفقة يف (الشعبان) وبني
الصخور  ...واألرض تكتيس بالخرضة ....
اتصل به رفاقه (ليكشــت) معهم ..اعتذر بأن لديه محارضة من نوع
مختلف تحتاج إىل إعداد جيد  ...خصوصا أنه يف بداية الفصل (والعود
عىل أول ركزه).
اســتعد ملحارضته جيدا  ..بدأ القراءة بجدية وحماس ...بات جليسا
للمراجــع العلمية يف مكتبتــه الخاصة  ...متنقال بــن ثنايا (قوقل)
واملكتبات الرقمية بحثا عن الجديد توقعا ألي سؤال من طلبته.
بات مطمئنا عن نفســه وراضيا عن استعداده وتفهمه لجميع عنارص
املقرر وأساسياته ...كوَّن قاعدة علمية متينة ملحارضته ...بات بشوق
إىل طالبه ...حيث إن هذه املحارضة أول محارضة يف الفصل وستعطي
مؤرشا عاما ملستوى الطالب يف جزأي املقرر النظري والعميل...
بكل حماس أنجز محارضته تفاعال وثقة وتدريبا ...متنقال بني أسلوب
املحاورة واإللقاء ...يقف عند كل رشيحة ويناقشها.
رفع أحد الطالب يده سائال هل هذه املحارضة داخلة معنا يف االمتحان؟!
طالب آخر ...املنهج طويل يا أستاذ
ثالث ...هل سيكون لدينا مذكرة مخترصة؟...
توالت املطالبات واألستاذ غارق يف صمته.
أطرق األســتاذ رأســه ...رضب كفا بكف دخل يف حرية ..بدت عليه
عالمات اإلحباط!!!...
وقف أحد الطالب املتميزين واســتأذن بأدب...حــاول االعتذار عن
زمالئه بــأن مقصدهم املحافظة عىل معدالتهم وليس َّ
الغض من املادة
والتخصص أو التهوين من شأن املقرر...
األســتاذ بدت عليه مالمح اليأس والحرية وظل واقفا يحدث نفســه،
وكأنه يقول ليته لم يعتذر....و(ليتني كاشت)!؟
عميد عمادة القبول والتسجيل

مشاركة الجامعة بمعرض الكتاب

| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa

البحث العلمي تبحث معوقات مشروع «باحث المستقبل» وسبل حلها
عقدت اللجنة املشرتكة بعمادة
البحث العلمي جلستها الثالثة ضمن
مرشوع "باحث املســتقبل" يوم
اإلثنني املوافــق 1440/4/3هـ،
بالتعاون مــع إدارة املوهوبني يف
تعليم القصيم.
انطلقت الجلســة باستعراض
تقارير الدفعــة األوىل من املرشوع
ومناقشــة االســتعدادات إلطالق
الدفعة الثانية والتي ستدشن مطلع
الفصل القــادم ،حيث تم عرض ما
تم إنجازه يف مراحل سابقة ،ومن ثم
تطرق املجلس للوقوف عىل املشاكل
وبحث ســبل حلها واملعوقات التي
برزت ،كما تم استعراض امللحوظات
التي أعاقت بعــض تفاصيل هذا
املرشوع لوضــع النقاط املهمة عىل
الحروف ،وكان من أهمها رضورة
توجيه الطالب حســب رغبتهم يف

التخصصات ،ووضــع فكرة لدى
الطالب املرشح عن البحث العلمي
وأهدافه وبرامجــه ،وحث الطالب
عىل التفاعل والتواصل مع املرشف.
من جانبــه ،قــال الدكتور
منصــور الرشيدة عميــد عمادة
البحث العلمي ،إن الجلسة ناقشت
مشــكلة عدم وجــود جدولة بني
الطالب وأستاذه ووضع حلول لفرتة
االنقطاعات باإلجــازات الطويلة،
وضبط املشــاريع الطالبية بخطط
زمنية إلنهائهــا ،وأوىص املجلس
بوضع جدول زمني يضبط العملية
بني األســتاذ والطالــب ،وتأهيل
الطالب للبحث العلمي وتوجيههم
حســب ميولهم البحثي والعلمي
لنجاح املبادرة ،وتفعيل املبادرة عن
قرب من الطالب ،وتحفيز وتكريم
املشاركني.

خالل االجتماع
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األمير فيصل بن مشعل يدشن انطالقة النسخة الثانية من معرض القصيم للكتاب
دشــن صاحب الســمو امللكــي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن ســعود بن
عبدالعزيــز أمري منطقــة القصيم ،انطالقة
النسخة الثانية من معرض القصيم للكتاب،
الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم بالتعاون
مع جمعية النارشين السعوديني ،والذي يمتد
ملدة عرشة أيام ،بمشاركة أكثر من  200دار
نرش محلية ثقافية وعلمية ،وعدد من الجهات
الحكومية املعنيــة بالتأليف والنرش ،وذلك يف
معرض القصيم الدويل للمعارض واملؤتمرات
بمدينة بريدة .
وفور وصول سموه اطلع عىل جناح جهاز
أمن الدولة وما يقدمه مــن خدمات متنوعة
تالمس طبقــات املجتمع املتعددة ،كما تجول
سموه يف أجنحة الجهات الحكومية املشاركة،
واطلع عــى ما تقدمه أكثر من  200دار نرش
محلية ثقافية وعلمية ،والتي تستهدف إثراء
املشهد الثقايف واملعريف يف املنطقة.
عقب ذلــك أقيــم حفل خطابــي بدأ
بالســام امللكي ثم آيات من الذكر الحكيم،
كما اســتُعرض أمام سموه والحضور عرض
مرئي يحكي مسرية معرض الكتاب يف نسخته
الســابقة والحالية ،ثم كرم ســموه الرعاة
والداعمني واملشاركني ،كما قدم رئيس جمعية
النارشين العرب نائب رئيس اتحاد النارشين
العرب أحمد بن فهــد الحمدان درعا ً تذكاريا ً
لسموه ،والتقطت الصور التذكارية.
بعد ذلــك أدىل صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن
عبدالعزيــز ،بترصيح صحفي أكد من خالله
أن معرض القصيم للكتاب ســيطل بنافذته
عىل العالم الخارجي يسهم يف استقطاب دور
النرش العربية والعاملية خالل نسخته القادمة.
وقال ســموه :أنا فخور بمــا تضمنه
املعرض يف نسخته الثانية الحالية ،وما اشتمل
عليه من دور نــر وتأليف محلية ووطنية،
معتــرا ديمومــة املعرض الســنوية بأنها

انعكاس حقيقي لقيمة املواطن الســعودي،
الشغوف بالعلم واملعرفة ،والساعي إىل تطوير
وتنمية قدراته الفكرية واملعرفية ،األمر الذي
يربز قيمة الكتاب والحرف يف تشــكيل هوية

املجتمع السعودي ،الذي حمل رسالة التنوير
والثقافة للبرشية منذ صدر اإلسالم.
وبني ســموه أن معرض القصيم الثاني
للكتاب قد جمــع توليفة ثقافيــة وتربوية

باإلضافة إىل تكريس الهويــة الوطنية التي
تمثلــت بمشــاركة العديد مــن القطاعات
الحكومية والرسمية ،الخدمي منها واألمني،
والتي بســطت للجميع حجم الجهود املقدمة
من قبل حكومة الوالد القائد ،خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ،حفظه
الله ،ومساعي سمو ويل عهده األمني ،صاحب
السمو امللكي األمري محمد بن سلمان ،ملا فيه
إيجاد البيئة املدنية والحضارية التي تعمل عىل
تأهيل وتطوير اإلنسان السعودي ،للدخول يف
ميدان البناء والحضارة للبرشية أجمع.
وأبدى سموه فخره واعتزازه بما يحتويه
املعرض من مســاهمات تأتــي من باب الرب
بالوطن ورجاالته ومنجزاته ،كونه لم يقترص
عىل حركة التأليف والنرش ،بل تجاوز ذلك إىل
املساهمة يف إبراز تشكيل الهوية الوطنية ،التي
تجمع بني الرقي الثقــايف واملعريف ،واالعتزاز
وااللتزام بالحقوق والواجبات الوطنية ،التي
تحفظ لهــذا الوطن فضله -بعد الله -يف بناء

وطن يفتخر بمواطنيــه ،ومواطنني يتباهون
بوطنهم ،يف منظومــة مدنية تؤكد أن الوطن
بقيادته وشــعبه نموذج يحتــذى بني بلدان
العالم.
ووجه ســمو أمري املنطقــة بتخصيص
ركن للقرآن الكريــم وعلومه ،ضمن األجنحة
املشاركة يف مناشــط معرض القصيم الثاني
للكتاب ،ملا يمثله املصحف الرشيف من قيمة
دينية وفكرية ،أنارت الحضارة اإلنســانية،
وبرشت بدين سماوي هو خاتم األديان.
وقد أكد ســموه خالل تدشينه املعرض
أن معرض القصيم الثانــي للكتاب احتوى
عىل كثري من املعارف واملؤلفات البرشية التي
قصدت املشــاركة يف بناء الفكر والحضارة
اإلنســانية ،يف حني أننا نملــك يف هذا الوطن
املعطاء ،أعظم وأجل كتاب رباني ،جاء لهداية
البرش وإنــارة طريقهم نحــو الفوز بجنته
ورضــاه ،األمر الذي يحتــم علينا وضع هذا
الكتاب تاجً ا يزدان به املعرض.

حضور الفت في ختام فعاليات مهرجان الغضا الـ  17بعنيزة

اختتمت فعاليــات مهرجان الغضا
الـ 17الذي أقيــم بقرية الغضا بمحافظة
عنيزة ،حيث شهدت فعاليات اليوم األخري
حضورا ً الفتا ً من الــزوار تجاوز 9000
زائر.
وتضمن املهرجان العديد من األركان
واملعارض والفعاليات الشــعبية باملزرعة
والقرية الرتاثية وفعاليات الحرفيني وركن
أســتوديو الغضا ومعارض الســيارات

الكالســيكية ومقهى الغضا وركنا ً لألرس
املنتجة ،وألعــاب األطفال ومرسح الغضا
واملرسم الحر ،إضافة إىل جناح املرشوعات
املســتقبلية للمملكة وجزيرة الثلج وواحة
القهوة وعروض الفن الجرافيتي ومعرض
الرحالت الربية والعروض اليومية للمرسح
املفتوح ،وعــروض الخيل والجناح التقني
ومنطقة األلعــاب الرتفيهيــة ومعرض
املصحــف الرشيف وحديقــة الحيوانات

وعروض الحرف والصناعات اليدوية.
وبني املرشف العام عىل املهرجان خالد
بن عبدالرحمن اليحيى أن مهرجان الغضا
وفر أكثر من  300وظيفة مؤقتة موسمية
«للشباب من الجنسني» ،كما أتاح املهرجان
الفرصة ألكثر من  90أرسة منتجة لتقديم
منتجاتها للزوار ،مشــرا ً إىل أنه بلغ عدد
زوار املهرجــان خالل إقامتــه أكثر من
 100,000زائر.
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تعتبر الجمعية األولى بالسعودية بهذا التخصص..

جمعية اإلسكان األهلية توفر عشرات الوحدات
السكنية للعائالت المتعففة
نفــذت جمعية اإلســكان
األهلية بمنطقة القصيم ،عرشات
الوحدات الســكنية كمشــاريع
خريية للعائــات املتعففة ،حيث
يقف خلف هــذا املرشوع الجبار
صاحب الســمو امللكــي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل أمري
منطقة القصيــم وبعض رجال
أعمــال املنطقة ،إذ تســتهدف
الجمعيــة توفري مســكن مالئم
دائم للعائالت املتعففة ومعدومي
الدخل واملحتاجني حتى يتمكنوا
من االعتماد عىل أنفسهم يف توفري
احتياجاتهــا ،وتمكــن مجلس
إدارة اإلســكان األهلية بالقصيم
للمساهمة يف هذه العمل الخريي
الناجح يف كافة مدن ومحافظات
منطقة القصيم.
مــن جانبه ،قــال املهندس
عبدالكريم الغنيم ،املدير التنفيذي
للجمعية« :إن جمعية اإلســكان
األهلية بالقصيــم تعترب من أهم
املشــاريع الخرييــة املنفذة يف
املنطقــة ،ملا توفره وتســعى له
يف توفري مســاكن مالئمة لألرس
املتعففة ،ويعد هــذا النوع من
املشاريع األوىل عىل مستوى اململكة
كمرشوع متخصص باإلسكان».
وعن أبرز أهدافهــا ذكر»:

وقاية العائالت املتعففة من الربد
والحر الشــديد واألجواء التي ال
تناسب العيش بمسكن غري جيد،
وذلك بتوفري مسكن خاص ومالئم
للمحتاجني يتــم تخصيصه عىل
حسب أفراد األرسة.
وأضاف« :عملــت الجمعية
بالتعاون مع جهات رسمية عدة
يف تنفيــذ هذه املشــاريع ،وهو
ما ســاعد عىل تقديم املساعدات

للمستحقني ،وكذلك رسعة إنجاز
املشاريع».
وأشــار «الغنيم» إىل أنه تم
تقديــم الدعم املــادي واملعنوي
واملشــاركة يف الربامج املختلفة
التي تهــدف إىل تخفيف املعاناة
عــن كاهل تلك الحــاالت ،وفيما
يخص أعمــال الجمعية تحدث
قائال« :عملنا تم يف ثالث مراحل،
األوىل تم توفري  20وحدة سكنية

بمركز أبانات واستفاد منها 162
فردا بفرتة وجيــزة لم تتخط 6
أشهر ،بينما املرحلة الثانية جهزنا
فيهــا  22وحدة ســكنية مؤثثة
تم تســليمها بمركز أبانات وما
جاورها بفرتة لم تتجاوز  6أشهر
أيضا ،ويف الثالثة هناك  50وحدة
سكنية  25منها بمركز أبانات تم
االنتهاء منها ،و 19وحدة سكنية
بمحافظة األســياح عىل وشــك
االنتهاء منها ،و 6وحدات يف بريدة
تحت إجراءات الرخص.
مشريا ً إىل أن اللجنة التنفيذية
بالجمعية اســتخرجت ترخيصا
لرسائل  smsلدعمها ،كما وقعت
عــدة رشاكات منهــا عقود مع
مؤسســة امللك خالــد الخريية،
ومؤسســة منــار لإلنشــاءات
ومؤسسة ركني.
ولفت «الغنيم» إىل أن رئيس
مجلس إدارة الجمعية أمري منطقة
القصيم الدكتور فيصل بن مشعل
بن سعود بن عبدالعزيز ،ونائبه
األمري فهد بــن تركي بن فيصل،
وأعضاء مجلس اإلدارة يرشفون
عىل كافة أعمــال الجمعية وممن
أســهموا يف دعم الجمعية ماديا ً
ومعنوياً ،سائالً املوىل -عز وجل-
أن يكتب أجرهم ويسدد خطاهم.

مهرجان ربيع بريدة  40يجذب آالف الزوار

أمانة القصيم تنفذ  800جولة
رقابية ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»
بمدينة بريدة

كثفت أمانة منطقة القصيم
أعمال الرقابــة الصحية إلحكام
السيطرة عىل املنشــآت الغذائية
واملنشــآت ذات العالقة بالصحة
العامة ،وذلــك بتوجيه ومتابعة
أمني منطقــة القصيم املهندس
محمد بن مبــارك املجيل ،حيث
نفــذت الفرق الرقابيــة بمدينة
بريدة خــال الشــهر الجاري
ضمن املرحلــة الثانية من حملة
«غذاؤكــم أمانــة»  867جولة
رقابية عىل املنشآت بمدينة بريدة
وتم خاللها إصدار  254مخالفة
اســتوجبت الغرامة املالية وهي
مخالفات متنوعة تتعلق بالعمالة
والتجهيزات وسالمة الغذاء ،كما

18

تمت مصــادرة  68كجم لحوم و
 17كجم مواد غذائية أخرى.
وتنوعت أسباب املصادرات
بني اشــتباه بالتلــوث وانتهاء
صالحية بعض املــواد الغذائية،
وكذلك ســوء الحفظ والتخزين،
كمــا تمــت مصــادرة األدوات
واملعدات املتهالكــة بعدد 138
معدة غري صالحة لالســتخدام،
وتم إغالق  4منشآت غري مطابقة
لالشرتاطات واللوائح الوزارية.
وتهيــب األمانــة بأصحاب
املنشــآت إىل رضورة االلتــزام
باالشــراطات واللوائح حرصا
عىل سالمة املجتمع وتقديم غذاء
صحي وآمن.

تعهدا على متاجر بيع التبغ
بالقصيم

شهد مهرجان ربيع بريدة ،40
الذي أقيم خــال إجازة منتصف
العام الدرايس ،حضور آالف الزوار
مــن منطقة القصيــم وخارجها
لالســتمتاع بما يقدمه املهرجان
من فعاليات ثقافيــة واجتماعية
وتوعوية تواكب تطلعات املجتمع
بمختلــف اهتماماتهم ،يف مؤرش
حقيقي عــى أن املهرجان يتجه
نحو تسجيل رقم قيايس يف أعداد
الزوار ،عىل مســتوى مهرجانات
اململكة.
وبــن الرئيــس التنفيذي
للمهرجــان عبدالعزيز املهوس،
أن توافد آالف الــزوار عىل أرض
املهرجــان ،يربز املكانــة املهمة
واملؤثرة التي يمتاز بها املهرجان
عــى كافة األصعــدة ،حيث يعد
إحــدى العالمــات الفارقة عىل
خارطــة الســياحة البيئية بني
مهرجانات اململكة.
وأشار املهوس إىل أن الحضور
الكبري يجعلهم أمام تح ٍد كبري أمام
جميع الجهات املشاركة ،واللجان
العاملة يف املهرجان ،والذي يعكس
حجم املســؤولية الكبــرة التي
يتصدى لها املنظمون واملشغلون

للربامــج والفعاليــات ،مفيدا ً أن
جميع اللجان العاملــة ،والفرق
اإلرشافية ،والجهــات الحكومية
والخاصة املشــاركة يف املهرجان،
تبذل أقىص الجهــود والخربات؛
لتحقيــق رضــا وتطلــع زوار
املهرجان ،من الشــباب واألرس؛
وتعزيــز الثقة املتبادلــة ملا فيه
استمرارية التميز والنجاح.

وقعــت اللجنــة الوطنية اللجنة الوطنيــة ملكافحة التبغ
ملكافحة الت ب غ ب منطقة القصيم تشارك بها عدة جهات حكومية،
 18تعهدا عىل متاجر لبيع التبغ لضبط ورصد املخالفني ألنظمة
ومشتقاته بعد أن رصدت عددا مكافحــة التبغ ،وقد شــهدت
من املالحظات خــال الجولة الجولــة نرش الوعــي لبائعي
امليدانية التي نفذتها األســبوع التبغ ومشتقاته بأهمية االلتزام
باألنظمــة والتعليمات ،كما تم
املايض.
وبحســب املديرية العامة إيقاع  18تعهــدا لضمان عدم
للشؤون الصحية بالقصيم فإن تكرار املالحظات.
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الجامعة تختتم مشاركتها في «الجنادرية »33
وسط إشادة من الشخصيات االعتبارية وزوار المهرجان
اختتمــت الجامعة مشــاركتها لهذا
العام يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة
"الجنادريــة  ،"33بعــد أن شــاركت
الجامعة مــن خالل معريض "مســرة
وإنجاز" و"النخلة" يوم األربعاء املايض
املوافــق 1440/5/9هـــ ،حيث قدم
معرض مســرة وإنجاز تعريفا للزوار
بمسرية الجامعة وعدد طالبها وبرامجها
األكاديميــة ،باإلضافــة إىل تعريفهــم
بالــراكات األكاديميــة التــي عقدتها
الجامعة ،ومسريتها العلمية ،واعتماداتها.
يف حني قــدم معــرض النخلة الذي

أرشفــت عليه كليــة الزراعــة والطب
البيطري كثــرا من املعلومات عن النخيل
والتمــور ،لتوعيــة الــزوار وتعريفهم
بأهمية هذه الشــجرة املباركة ،وذلك من
خالل عــدة أركان منها :الصحة والنخلة،
وطرق إكثــار النخيل وفوائده ،باإلضافة
إىل تعريــف الزوار بأكثــر من  30نوعا
من أنواع التمور ،وتقديم البورشــورات
التعريفيــة والتثقيفية لــزوار املعرض،
وكذلك تعريفهــم باملنتجــات الثانوية
للنخيل وطرق االســتفادة منها ،وبعض
الصناعات من جذوع النخل وسعفه ،فضال ً

عن املعلومات العلمية القيمة واإلصدارات
واملنشورات والكتب واملطبوعات املتنوعة
املختلفة املهتمة بالنخيل والتمور ،ملواكبة
التحول االقتصادي.
من جهة أخــرى ،فقد قامت الجامعة
ممثلة يف كلية الزراعــة والطب البيطري
باإلرشاف عــى ميادين ســباق الهجن
املصاحــب للمهرجان الوطنــي للرتاث
والثقافــة من خــال عيــادات بيطرية
متنقلة ملعالجة إصابات الهجن املشاركة،
باإلضافة اىل تقديم النــرات التثقيفية
للمشاركني وغري املشاركني ،حيث تمكنت

هذه العيــادات املتنقلة من عالج أكثر من
 89حالة أثناء وبعد السباق.
يذكــر أن أجنحة الجامعة شــهدت
إقباال ً واســعا من الشخصيات االعتبارية
واألمنية واملدنية ،والرياضية ،وعددا ً كبريا ً
من الــزوار الذين تعرفــوا عىل الجامعة
عن قرب ،وأشــادوا باملعلومات الغزيرة
التي يوفرها للــزوار وتنوع أطروحاته،
مؤكدين عىل نجاح القائمني عىل املعرض
يف توصيل رسالتهم التوعوية والتثقيفية
املســتهدفة مــن خالل هــذه املعارض
املتميزة.
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مسيرة حافلة باإلنجازات عرضتها الجامعة
في معرضها «مسيرة وإنجاز»
عىل يمــن الداخل للقــر الطيني
الشــهري الــذي يرمز لحقبــة زمنية يف
حياة منطقة نجــد والقصيم خصوصاً؛
شــاركت الجامعة يف املهرجان الوطني
للــراث والثقافــة بـ"الجنادرية ،"33
بإرثها العلمي الضخم ومبادراتها املحلية
والعاملية لتعريف زوار املهرجان بمراحل
نشــأتها حتى وقتنــا الحارض من خالل
معرض "مســرة وإنجــاز" ،الذي نال
اهتمام الجمهور بمختلف رشائحه ،خاصة
مع عرض املعلومات بطريقة شيقة تجذب
الجمهــور ،وتقديم الضيافة للزوار الذين
يتجولون يف املعرض ويف أيديهم "فنجان"
القهــوة ،و"بروشــور" تعريفي يروي
قصــة الجامعة مع التعليم واملســؤولية
االجتماعية.
وحظيــت اتفاقيات الجامعة مع عدد
من الجهــات الدولية إلثــراء املخرجات
وتبادل الخربات ،بتقدير ملحوظ من قبل
الزوار ،حيــث تصدرت  12اتفاقية دولية
أقسام املعرض ،لتبث حالة من االطمئنان
ناحية متانة العمــق املعريف واملهني ،كما
أبهرت الكرايس البحثية للجامعة ضيوف
الدولة والوفود الرسمية والجمهور.
وعــى جداريــة كبــرة يف معرض
"مســرة وإنجاز" ..اصطــف عدد من
املشــاركات النوعية التي عرضت ملسرية
الجامعة وإنجازاتها منذ تاريخ إنشائها،
وإحصائيات شــاملة بعدد أعضاء هيئة
التدريس والطــاب والطالبات يف مرحلة
البكالوريوس ،وطلبة الدراســات العليا
واملوظفــن ،والربامــج األكاديمية وعدد
الكليات والعمــادات ،باإلضافة إىل ركن
خاص لعرض أعمال طلبة الجامعة.
ولم يفت الزائر أن يشاهد عرضا ً مرئيًا
تعريفيًا احتوى عىل صور ومعلومات عن

الجامعة ،باإلضافة إىل أهم إنجازاتها التي
تأتي بدعم ســخي من القيادة الرشيدة
عىل جميع األصعدة ،واالعتمادات الدولية
التي حققتها الجامعة وعدد من كلياتها،
وأيضــا ً االعتمــادات الوطنيــة ،وكذلك
االتفاقيات التي وقعتها الجامعة مع عدد
من الجامعات الدولية والرشكات الكربى.
وقدمــت اللوحــات التعريفية ،التي
تزين بها جناح الجامعة معلومات وافية
عن نشــأة الجامعة ،وكلياتهــا املوزعة
ً
تعريفا
عىل محافظات املنطقــة ،وقدمت
بالجامعــة بأنها واحدة مــن الجامعات
الحكومية الشــاملة يف اململكــة ،والتي
تشتمل عىل عرشات التخصصات العلمية
يف املجاالت املختلفــة ،الرشعية والعربية
واإلنســانية ،إضافــة إىل التخصصات
العلمية والهندسية والصحية ،حيث تقدم
الجامعــة جميع الدرجــات العلمية بعد
املرحلة الثانوية.
وأعادت الجداريــة ذاكرة الزوار إىل
 16عاما ً مضت عند إنشاء الجامعة تنفيذا ً
للخطة الوطنية يف توسيع التعليم العايل
والجامعات ،وهي مــن أوائل الجامعات
الحديثة ،بعد الجامعات السبع ،من حيث
النشــأة والتطور والتوسع ،حني صدر
القرار الســامي رقــم /7ب22042/
بإنشاء جامعة القصيم يف العام الدرايس
1424 /1423هـ ،وكانت حينها تشتمل
عىل سبع كليات تابعة لفرع جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية وفرع جامعة
امللك ســعود يف منطقة القصيم ،لكنها
نمت وتطورت بشكل رسيع بعد ذلك.
وقد تمثل هــذا النمو يف زيادة أعداد
الكليات الذي وصــل حاليا ً لـ 38كلية،
ينتســب لها أكثر من  4400عضو هيئة
تدريــس و 3250موظفاً ،كما يبلغ عدد

الطالب والطالبــات امللتحقني فيها أكثر
مــن  72ألف طالب وطالبــة بمختلف
الجنســيات ،باإلضافة إىل  2635طالبا ً
وطالبة يف الدراســات العليا ،وأكثر من
 170برنامجا ً أكاديمياً ،و 3250موظفا.
كمــا عرضت الجامعــة من خالل
ً
حزمة من األنشطة
"مســرة وإنجاز"
التعريفيــة ،كان من أهمهــا االعتماد
األكاديمي الوطني ،حيــث يُعد ترتيب
الجامعة باململكة الثالثة ،بعد أن حصلت
عىل االعتماد املؤسيس يف  ،2013إضافة
إىل حصولهــا عىل االعتمــاد األكاديمي
الربامجــي لعــدة تخصصــات منها
طب وجراحــة ،وطــب وجراحة الفم
واألسنان ،كذلك إنتاج الحيوان وترتيبه،
علوم األغذية وتغذية اإلنســان ،والطب
البيطري ،والصحة العامة ،والبرصيات
باإلضافــة إىل حصــول الجامعة عىل
عدة اعتمــادات دولية لعدة كليات منها
كلية الحاســب ،وكلية الهندسة ،وكلية
االقتصاد واإلدارة ،وكلية الصيدلة ،وكلية
الطــب ،وكلية العلــوم ،وكلية املجتمع
بربيدة.
وكانت االتفاقيات والتعاون املشرتك
بني الجامعة وعدد من الجامعات واملراكز
البحثيــة الدولية من أهــم معروضات
الجناح ،ومن أهم هذه الجهات؛ جامعة
والية متشقن األمريكية  ،MSUوجامعة
االقتصــاد والتجــارة الدولية بالصني،
وجامعــة درم الربيطانيــة ،وجامعة
شــيجان الصينية الطبيــة ،وجامعة
ستانفورد األمريكية ،وهوزانج الزراعية
الصينية ،وماسرتخت الهولندية ،وجامعة
بكني الصحية بالصــن ،باإلضافة إىل
جامعة اليد يف أسرتاليا ،وجامعة هرمن
أسرتو بأمريكا ،ورشكة سابك.

أمير القصيم خالل تجوله بالمعرض

معرض مسيرة ورنجاز
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المعرض قدم نماذج من أهم منتجاتهم والصناعات القائمة عليهم ومعلومات وفيرة عن النخيل والتمور للزوار

معرض الجامعة عن «النخلة» يجذب أنظار زوار جناح تراث
القصيم بالجنادرية
حرصت الجامعــة مُمثلة يف
كلية الزراعة والطب البيطري يف
معرضها عن "النخلة" املشــارك
بمقر تــراث منطقــة القصيم
باملهرجــان الوطنــي للــراث
والثقافــة الجنادريــة  ،33عىل
إبراز الجــذور املتأصلة للنخلة يف
جوف األرض ،وذلــك لتعريف
الزوار بهــذه الثمــرة العريقة
ومدى اهتمــام الجامعة بها ،من
خالل املعرض الذي تزيّن بسعف

النخيل واشتمل عىل كم هائل من
املعلومات التاريخية عن نشــأة
النخلة ،وتاريخها ومراحل نموها
إلثراء معلومات زوار املعرض.
وعرضــت الجامعة منتجات
التمــور التصنيعيــة ،التــي
تســتخدم يف صناعة الحاويات
واإلكسســوارات القائمــة عىل
سعف النخيل ،وصناعة األلياف،
والعديــد مــن أشــكال األثاث
املصنــع من الجــذور والجريد،

باإلضافة إىل حلوى التمر ،وإنتاج
التمــور والكحــول واألحماض
العضوية ،لالستخدامات الطبية
والتصنيعيــة ،وصناعة الدبس
واملرشوبات والسكر السائل من
التمــور ،واملخبوزات املحشــوة
بعجينة التمــور ،ومربى التمر،
كذلك إنتاج املحليات الطبيعية مثل
سكر التمر.

منطقة الخليج العربي الموطن األول للنخلة واألصل
الذي انحدرت منه ال يزال غير معروف
وتضمن املعرض جدارية عن
النخلة وانتشارها حول العالم عرب
التاريخ ،والتــي تؤكد أن األصل
الذي انحدر منــه النخل ال يزال
غري معروف ،واألقــوال كثرية يف
ذلك ،حيث يذكــر العالم اإليطايل
أودارادو بــكاي (Odarado
 )Beccayالــذي يعترب حجة يف
دراسة العائلة النخيلية أن موطن
النخل األصيل هو منطقة الخليج

العربي ،وقــد بنى دليله عىل ذلك
بقوله( :هناك جنس من النخل ال
ينتعش نموه إال يف املناطق شــبه
االســتوائية حيث تندر األمطار
ويقاوم امللوحة لحد بعيد ،وتتوفر
هذه الصفات يف الساحل العربي
للخليج العربي.
كما أكد العاملون باملعرض أن
أشجار نخيل التمر تنمو يف قارة
آسيا يف الجزيرة العربية يف شمال

خط عرض  ْ 32ــ  ,ْ 35كما تنمو
يف شمال أفريقيا وتمتد جنوبا إىل
خط عرض  ،ْ 15ويف أوروبا تعترب
إسبانيا املنطقة الوحيدة التي ينمو
فيها النخيل عــى نطاق تجاري،
كما تنمــو يف أمريكا الشــمالية
يف جنوب كاليفورنيــا وأريزونا
عند خــط عــرض  ،ْ 23وتوجد
يف املكســيك وبــرو واألرجنتني
وأسرتاليا بكميات قليلة.

قدم معــرض «النخلة» نبذة
عــن فوائدهــا ومنتجاتها لزوار
املعــرض الــذي ُ
صمم بشــكل
يُحاكي تراث املنطقة واكتســت
جدرانــه باللوحات التعريفية عن
تلك الشــجرة املباركة ومنتجاتها
الثانوية وأنواع ثمارها من التمور،
ليخرج زائــر الجنــاح مُحمالً
بك ٍّم هائل مــن املعلومات القيمة
عن النخلة ومنتجاتهــا الثانوية
املختلفة.
حينما كان الزائر يبدأ خطواته
بني مجســمات ســعف النخيل،
وتحيط به يف الجوانــب األربعة
للمعرض الذي أقيم عىل مســاحة
تتجاوز  70مرتا مربعا ،املنتجات
املتنوعة التي تســتفيد من التمر
مثــل "املعمول والشــوكوالتة"،
وغريها من الصناعات التحويلية،
ويتلقى كمــا ً هائالً من املعلومات
التاريخيــة عن نشــأة النخلة،
ومناطــق انتشــارها بالعالم،
ثم مراحل نموها ،واملمارســات
الزراعيــة وطرق إكثــار نخيل
التمر ،وآلية حمايتها من األمراض
الفطرية ،ليخرج الضيف بحصيلة
معلوماتية وافرة يستشــعر معها
مكانة هــذه الشــجرة املباركة

وأهميتهــا الغذائيــة والبيئيــة
واالقتصادية.
ولذا فقــد حرصــت كلية
الزراعة والطب البيطري بالجامعة
التي أرشفت عىل املعرض بتعريف
الــزوار بفوائد التمــور التي ال
تقترص عىل األكل فحســب ،إنما
تحتوي منتجات ثانوية وصناعات
تحويلية من أبرزها:
توفــر املنتجــات املحلية
بدال ً من االســترياد من الخارج،
ً
خاصــة األعالف ،وتنــوع املواد
املصنعة مــن النخيل والصناعات
الحرفية القائمــة عليها ،وتنمية
وإحياء الرتاث واســتغالل األيدي
العاملــة مع توفــر دخل إضايف
للمزارع ،باإلضافــة إىل األهمية
البيئية الستثمار منتجات النخيل
والتي تتمثل يف انخفاض نســبة
التلوث لعــدم حرق تلك املنتجات
وانخفــاض اســتخدام املبيدات
وتقليل اإلصابــة باألمراض جراء
ترك املنتجــات الثانوية وزيادة
الوعي البيئي لدى املزارعني.
كما قــدم املعــرض طرق
االستفادة من شجرة النخلة ومن
كل أجزائهــا وجذوعها يف صناعة
األثاث وصناعة الخشب ودعامات

األســقف ،باإلضافــة إىل الليف
املوجود بالنخلة يف صناعة الحبال
والفــرش والدواســات وصناعة
الرتبة الصناعيــة ،كذلك األلياف
البديلــة للخيزران ويســتخدم
كوقود حيوي ،بينما يســتفاد من
أوراق أشجار النخيل "السعف"
يف صناعــة األســقف وتجليــد
الحوائط وصناعة األثاث التقليدي
والباركيه ولوائح الخشب وعجينة
الورق واألعالف الحيوانية والسماد
العضوي ،وأيضا يصنع من سعف
النخيل الســال والحصري ومواد
العــزل الحــراري ،وغريها من
املنتجــات التحويلية بالصناعات
املختلفة.
ومن ثمار "النخلة" يستخرج
عدة منتجات منهــا عصري البلح
"الدبس" وصناعة الخل وصناعة
الخمرية وصناعة املربات ،وتدخل
التمور أيضــا يف صناعة أعالف
الحيوانــات ،باإلضافة إىل تصنيع
الكومبست من مخلفات النخيل،
حيث تفرم مخلفات النخيل لكي
يستفاد منها يف تغذية الرتبة وعمل
بيئــة زراعية مناســبة للزراعة،
ألنها تحتفظ باملياه وتســاعد عىل
تحسني خواص وخصوبة الرتبة.

عرض منتجات النخلة وأهميتها الغذائية واالقتصادية
لزوار الجنادرية

معرض النخلة خالل استقبال الزوار
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عجوة المدينة

جدارية تستعرض فوائد التمور للزوار
عىل جدران املعرض وضعت
لوحــة تجمع بعضــا ً من فوائد
ثمار هذه الشجرة املباركة التي
تجمعــت فيها خــرات كثرية
طبية وغذائية يمكن لإلنسان أن
يســتفيد منها ويغري من عاداته
الغذائيــة ليجعل مــن التمور
مكونا ً رئيســيا ً ملائدة طعامه يف
كل يوم.
ولفتت هــذه اللوحة أنظار
الزوار ملــا احتوته من معلومات
وفوائد للتمور قد ال يعرفها كثري
مــن الناس وألنها تقــدم كمية
كبــرة من املعلومــات بطريقة
مخترصة ورسيعة ،تحفز الزوار
عىل استكشــاف باقي أقســام
املعــرض الذي تــرف عليه
كلية الزراعــة والطب البيطري
بالجامعة.
وقدمت اللوحــة التعريفية
لزوار املهرجــان نبذة عن التمر
الذي يعد غذاء مثاليا َ لإلنســان
الحتوائــه عىل املــواد الغذائية
الرئيسية مثل :السكر واألحماض
واملعــادن والدهون والربوتينات
وغريها ،ويمكــن اعتبار التمور
من أغنى الفواكه يف محتواها من
الطاقة الحرارية ،فمحتوى ثمار
التمــر من الطاقــة يزيد أربعة
أضعاف عما تحتويه ثمار التفاح
وسبعة أضعاف ما تحتويه ثمار

الربتقال ،كما أن التمر يمد جسم
اإلنسان باحتياجاته من كل من
املاغنسيوم واملنجنيز والنحاس
والكربيت.
وتبــن اللوحــة الفوائــد
الغذائيــة والعالجيــة للتمــر
والتــي تتمثل يف كونــه مقويا
عاما للجســم ويعالج فقر الدم
ويمنع اضطــراب األعصاب ملا
يحتويــه من نســبة عالية من
السكر والبوتاســيوم ،ويؤدي
إىل زيادة إفراز الهرمونات التي
تحفز إفراز اللبن للمرضع (مثل
هرمــون بروالكتــن) وذلك ملا
يحتويه من جليسني وثريونني،
باإلضافة إىل تقليــل احتماالت
اإلصابة بأمراض القلب وانسداد
الرشايني ،حيث يعترب من األغذية
التي تساعد يف منع وعالج زيادة
مستوى الكوليســرول بالدم،
ألنه يقلل مــن معدل امتصاص
الكوليســرول من األمعاء ،كما
عال من
أنــه يحتوي عىل قــدر ٍ
مضادات األكسدة.
ويســتخدم التمر ألغراض
عالجية مثل عالج حاالت اإلمساك
املزمن لتنشــيطه حركة األمعاء
ومرونتها بما يحتويه من ألياف
ســيليولوزية ،ويلعب التمر بما
يحتويــه من نســبة عالية من
الســكريات دورا مهما يف عالج
أمراض الكبد واملرارة ،والوقاية
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عجوة المدينة تجذب زوار المعرض بعد نجاح زراعتها بالقصيم
من الرسطان ،حيث يعترب التمر
من أهم األغذية التي تلعب دورا
وقائيــا ضد مــرض الرسطان
وذلك ملا يحتويه مــن فينوالت
ومضــادات أكســدة ،باإلضافة
إىل تنشــيط الجهاز املناعي ،ألن
التمــور غنيــة يف محتواها من
مركب "بيتا  3-1دى جلوكان"
التي تنشــيط الجهــاز املناعي
بالجســم ،وأيضا لها مقدرة عىل
االتحــاد واإلحاطــة والتغليف
للمواد الغريبة بالجسم ،وكذلك
يتعرف عــى الخاليا الرسطانية
ويدمرها ،ويعمــل عىل الحماية
مــن الفريوســات والبكرتيــا
والفطريات واملتطفالت ويدمرها
ويتعرف عــى مخلفات الخاليا
املدمرة نتيجة تعرضها لألشعة.
كما أن قــرة التمور غنية
يف الفالفونويدات التي اكتسبت
أهمية كبرية يف السنوات األخرية
كمضادات لألكســدة ،ملا لها من
نشاطات فسيولوجية متعددة من
أهمها أنها تعمل منشطا ً ومحفزا ً
للقلــب ،وهي تعمــل حتى يف
وجود كميات قليلة منها وتقوي
جدران األوعية الدموية الشعرية
وتمنع نفاذيتهــا ونزيفها ،كما
أنها تعمل كمضادات للفطريات
والبكترييا والفريوسات وكمواد
مانعة للرسطان.

وأبــدى زوار جناح "النخلة"
إعجابهم ودهشتهم من وجود عجوة
املدينة املنورة التي زرعت بالقصيم
وأثمرت ،حيث توجــد العديد من
املزارع بمنطقة القصيم التي تنتج
صنف عجوة املدينة بجودة عالية،
فرتبة القصيم ومناخها مناســبان
تماما ً لزراعة وإنتاج عجوة املدينة
بجودة عاليــة إذا اتبعت املعامالت
البستانية بطريقة صحيحة ،ولعل
أهم هذه املعامالت هــي التغذية
والتلقيح.
وتعترب ثمار عجوة املدينة من
الثمار التي لها قيمة غذائية عالية،
وقد ذكر فضلها يف بعض األحاديث
النبوية عن الرسول -صىل الله عليه
وسلم -عىل أنها تحمي من اإلصابة
من بعض األمراض ،كما أنها تتميز
بقيمتهــا الغذائيــة والخصائص
الطبية بحكــم احتوائها عىل مواد
الســكر الغنية يف شــكل ســكر
الفركتوز ،والجلوكــوز ،واأللياف
الغذائية والفيتامينات واملعادن.
ولعل أهم ما يميز ثمار عجوة
املدينــة أيضا عن بقيــة أصناف
التمور هو أن سكر الفركتوز (وهو
الســكر الســائد فيها) لديه أدنى
مؤرش لنسبة الســكر يف الدم بني
الســكريات الطبيعية (glycemic
 ،)indexمما يوضح أن استهالك
تمور العجــوة هو أكثر مالءمة من
بقية أصناف التمور لألشــخاص

الذين يعانون مرض السكري من
النوع الثاني ،وال تمتاز ثمار عجوة
املدينة عىل كثري من أصناف الفاكهة
األخرى فحســب ،بل وعىل أصناف
التمر األخرى ،وذلك باحتوائها عىل
تركيزات مرتفعة مــن مضادات
األكســدة ،فقد وجــد أن محتوى
ثمار العجوة يفوق ما تحتويه ثمار
الخالص من مضادات األكســدة
روتني  Rutinوكاتيكم ,Catechim
كمــا أن محتوى العجــوة يفوق
ما تحتويه ثمار الصنف ســكري
من مضاد األكســدة كافيك آسيد
.Caffeic acid
وتنترش زراعــة عجوة املدينة
باملدينة املنورة نظــرا ً لتوفر عدد
الوحدات الحرارية ()heat units
الالزمة لنضــج ثمارها ،ولكن هل
يمكن أن تنترش زراعة نخيل عجوة
املدينــة بمناطق أخــرى باململكة
وتكون بنفس جودة الثمار النامية
باملدينة املنــورة؟ لإلجابة عن هذا
التســاؤل يجب أن نوضح أن عدد
الوحدات الحراريــة يف منطقة ما
هي واحدة من أهــم عوامل نجاح
زراعة وانتشــار صنف معني من
التمــر يف منطقة معينــة ،فلكل
صنف احتياجات حرارية ال بد أن
تستوفيها الثمار يف أشهر الصيف
أثنــاء نمو وتطــور الثمار ،حيث
تبلغ عــدد الوحدات الحرارية التي
تحتاجها ثمار الصنف عجوة املدينة

ما يقــارب  2600وحدة حرارية،
علما ً بأن عــدد الوحدات الحرارية
بمنطقة القصيم يف فصل الصيف
تزيد عىل  3000وحــدة حرارية،
مما يعطي داللة قاطعة عىل زيادة
فرصة نجاح زراعة الصنف عجوة
املدينة بالقصيم.
وقــد لوحظ أن بعــض زراع
العجــوة بالقصيم يشــتكون من
زيادة نســبة الشــيص بالعجوة،
ويمكن التغلب عــى هذه الظاهرة
بإنتاج أزهار قويــة يف الربيع عن
طريق االهتمام بالتســميد بعنرص
الفوسفور يف الشتاء السابق للتزهري،
وتحتاج النخلة يف معظم األصناف
إىل  200جم فوســفور ســنويا،
وننصح دائما يف حالة نخيل عجوة
املدينة بزيادة الكمية عن ذلك لتبلغ
 250جم فوسفور سنوياً .ويمكن
إضافة الفسفور عىل صورة أسمدة
مركبــة عالية الفوســفور أو عىل
صورة صخر فوســفاتي (يضاف
شتاءً) ويمكن خلطة بالكومبوست،
كما يمكن أن يضاف الفوسفور يف
هيئة سماد عضوي ،وال ننصح بأن
يكتفى بإضافة الكمبوست ،حيث إن
كيس الكمبوست يحتوي عىل 160
جم فوسفور فقط ،كما يمكن تقليل
نسبة الشيص بالعجوة عن طريق
تكييس األغاريض املؤنثة أثناء فرتة
التزهري ملنع جفاف مياسم أزهارها.

سفير المملكة بإندونيسيا ومدير عام الخطوط الجوية
العربية السعودية يزوران معرضي الجامعة
زار ســفري خــادم الحرمــن
الرشيفني لدى إندونيســيا الدكتور
أســامة بن محمد الشعيبي معريض
الجامعــة "مســرة وإنجــاز"
و"النخلــة" املشــاركني باملهرجان
الوطني للرتاث والثقافة "الجنادرية
 ،"33حيث أشاد بمحتوياتهما ،وما
تضمنه معرض "مســرة وإنجاز"
مــن إحصائيــات بأعــداد الطلبة

والكليات والتخصصات واالعتمادات
األكاديمية الوطنية والدولية.
وأشــاد ســفري اململكة بالكم
الكبري من املعلومــات التي تضمنها
معرض النخلة والتي تمثلت يف أنواع
التمور وتصنيــف النخلة الجغرايف،
وانتشارها حول العالم ،واملشاركات
املحلية والدولية للمعرض ،وتســلم
يف ختام الزيــارة هدايا تذكارية من

الجامعة.
كما اســتقبل جنــاح الجامعة
باملهرجان أيضا املهندس صالح بن
نارص الجارس مديــر عام الخطوط
الجوية السعودية ،الذي زار معريض
الجامعة ،وأشاد بجهود الجامعة من
خالل معــرض "النخلة" الذي تزين
بســعف النخيل بشكل يحاكي واقع
النخلة ومحتوياتها.

الشعيبي خالل الزيارة
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إبداعات طالبية على جدران جناح الجامعة بالجنادرية
الحــظ املراقــب لحركة
الــزوار يف جنــاح منطقــة
القصيــم حســهم الرفيع يف
تذوق األعمــال الفنية ،وذلك
نتيجة تحليقهم حول اللوحات
الفنيــة والبورتريهــات التي
أبدع يف رسمها طالب وطالبات
الجامعة ،ليعربوا عن إعجابهم
وإشــادتهم بهــذه األعمــال
الفنية املتميزة ،من رسوماتهم
ومشــغوالتهم اليدوية ،ومنها
رســومات لصور ملوك الوطن
التــي حــازت عــى إعجاب
الجميع.
وحــاز "البورتريــه"
الخاص بــويل العهد صاحب
الســمو امللكي األمري محمد بن
ســلمان ،عىل إعجاب الزوار،
ولــم يهدأ وميض الفالشــات
نحوها لتوثيق زيارتهم لجناح
القصيــم بعــدة صــور عىل
جواالتهم.
وحــرص العاملون بجناح
الجامعــة "مســرة وإنجاز"
عىل اســتقطاب بعض األعمال
الطالبيــة وعرضهــا أمــام
الضيــوف القادمني من داخل
اململكــة وخارجها يف املهرجان
الوطنــي للــراث والثقافــة
"الجنادريــة  ،"33نظــرا ً
للمســتوى العايل ،والتنوع يف
االختيار ،وجودة املواد.
واســتوقفت تلك اللوحات
املعروضــة الصغــار والكبار
من الزوار ،ونالــت إعجابهم،
وحرص كثري منهــم عىل نقلها
إىل هاتفــه املحمــول ،وهو ما
يؤكد عىل موهبة وإبداع الطالب
والطالبات وخيالهم الواسع.

سفير إندونيسيا ووزير شؤون
مجلسي الشورى والنواب
بالبحرين يزوران جناح الجامعة

السيفر اإلندونيسي والوزير البحريني بالمعرض

جانب من اإلبداعات الطالبية

زار سفري جمهورية إندونيسيا
لــدى اململكة أغــوس مفتوح أبي
جربيل ،والوفد املرافــق له ،جناح
الجامعة املشارك باملهرجان الوطني
للرتاث والثقافــة "الجنادرية،"33
مســاء يــوم الســبت املوافــق
1440/4/15هـــ ،بمقــر تراث
منطقة القصيم.
كمــا زار جنــاح الجامعــة
باملهرجان وزير شــؤون مجليس
الشورى والنواب يف مملكة البحرين
غانم بن فضــل البوعينني والوفد
املرافق له ،والذي بدوره أشــاد بما
تقدمه الجامعة من معلومات قيمة
لزوارها.

واطلــع الوفــدان اإلندونييس
والبحرينــي خالل الزيــارة عىل
معرض "مســرة وإنجاز" والذي
يقدم تعريفا ً بالجامعة ومعلومات
عن كلياتها وعدد طالبها وطالباتها
وبرامجها التعليميــة واعتماداتها
األكاديمية ،كما زار الوفدان معرض
النخلة الــذي أرشفــت عليه كلية
الزراعة والطب البيطري بالجامعة،
وتقدم من خالله للــزوار تعريفا ً
بمنتجات التمور الثانوية والصناعات
القائمة عليها ،كمــا عرض جناح
النخلة املشاركات الدولية للجامعة
يف هذا املجال وما تقدمه الجامعة من
اهتمام علمي وعميل بالنخلة.

العيادات البيطرية بالجامعة تشرف على سباقات الهجن بالجنادرية وتعالج  89حالة
أرشفت الجامعة ممثلة يف كلية الزراعة
والطب البيطري مــن خالل عيادة بيطرية
متنقلة عىل ســباقات الهجــن املصاحبة
للمهرجــان الوطنــي للــراث والثقافة
"الجنادرية  ،"33وذلك كعادتها منذ أكثر
مــن  16دورة للمهرجــان ،حيث عالجت
العيادة خــال إرشافها عىل ميادين الهجن
باملهرجان يف هذه الدورة أكثر من  89حالة
ما بني إصابات إغماء وإصابات تنفســية
وجروح والتهابات عيون وإرهاق.
وكانت عيادات الجامعة املتنقلة تتجول
يف ميادين الســباق لتعالج الهجن بصحبة
أخصائيني وعيــادة متكاملة مزودة بأحدث
األجهزة واألدوات الطبيــة ،للقيام بفحص
اإلبــل حال انتهــاء الســباق ،والتأكد من
التســنني ومطابقتها مع الفئة املتسابقة،
باإلضافة إىل قيام أفــراد العيادة بالذهاب
خلف الهجن وقت السباق ،ملعالجتها يف حال
حدوث أي أمر طارئ من إصابة أو كسور أو

إجهاد ،من خالل اإلرشاف الطبي والعالجي.
من جهته ،أكد مرشف العيادة الدكتور
عبداللــه بن منصور الحــواس عىل كفاءة
وقدرة العيادة البيطرية املتنقلة يف مواجهة
اإلصابات واملواقف الطارئة خالل السباقات،
وذلك لتجهيز سيارة العيادة بأحدث األجهزة
واألدوات وتزويدها بكامل معداتها الفريدة
من نوعهــا والتي تكاد تكــون الحرصية
باململكــة ،باإلضافة إىل توفــر كافة أنواع
العالجات للحاالت املصابة أثناء السباق من
إصابات الكسور أو اإلجهاد.
وأضاف "الحواس" أن الفريق الطبي
بالعيادة قام يف نهاية السباق بالتسنني عىل
حســب عمر الجمل يف كل شوط ،وتوجيه
املشاركني بأخذ اإلرشادات البيطرية وتوزيع
بعــض املنشــورات العالجية لــكل حالة
مصابة ،كما أن العيادة لم تقترص عىل سباق
الهجن فقط ،وإنما كانت أيضا تعالج اإلبل
املشاركة يف املهرجان بالكامل.

العيادة البيطرية تقدم خدماتها
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 33ألف زائر وزائرة لمخيم الجامعة في مهرجان «ربيع بريدة»
اختتمت جامعة القصيم
مشاركتها يف مهرجان «ربيع
بريدة» والتي استمرت عىل
مدار  10أيام ،حيث زار
أجنحتها أكثر من  33ألف زائر
وزائرة خالل أيام املهرجان
الذي اختتم فعالياته األسبوع
املايض يف منتزه القصيم
الوطني بربيدة.
وشاركت الجامعة
باملهرجان من خالل عدد من
املعارض التي شملت  18ناديا ً
طالبيا من مختلف الكليات،
وقدمت أكثر من  40برنامجا ً
متنوعاً ،صحيا وتثقيفيا
وتوعويا ،لزوار املهرجان ،حيث
بلغ عدد الفحوص الطبية
 11230مستفيدا ومستفيدة،
وتم تحويل  1530مستفيدا
إىل العيادات الجامعية ،كما بلغ
عدد املشاركني من الجامعة يف
املخيم  586متطوعا ومتطوعة.
وأقيم الحفل الختامي
للمهرجان بحضور عدد من
عمداء الكليات واملسؤولني
وطالب الجامعة ،حيث عرب
وكيل عمادة شؤون الطالب
واملرشف العام عىل مخيم
الجامعة باملهرجان الدكتور
محمد بن صالح العجالن بهذه
املناسبة عن فخره باملشاركة
الواسعة للجامعة يف املهرجان،

مشريًا إىل أن  40%من العاملني
يف املهرجان هم من منسوبي
الجامعة ،الذين يقدمون للزوار
العديد من الخدمات التوعوية
والطبية واالجتماعية والزراعية
والهندسية والفنية والرياضية
التي عكست دور الجامعة يف
خدمة املجتمع.
وأوضح «العجالن» أن
الطلبة املشاركني قد أظهروا
من خالل املعرض قدرتهم عىل
خدمة املجتمع يف شتى املجاالت،
مشريًا إىل أهمية الخدمات
الصحية التي قدمتها الجامعة
والدور الطبي الذي قام به
منسوبوها خالل املهرجان،
حيث تم الكشف عن  30حالة
حرجة جدا من مرىض السكري
وأصحابها ال يعلمون بذلك،
كما تم الكشف عن  350حالة
ارتفاع ضغط الدم منها 50
حالة شديدة ،مقدما شكره لكل
من سعى وعمل وبذل لنجاح
املشاركة يف هذه املناسبة ،وعىل
رأسهم معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير الجامعة ،ووكيل الجامعة
للشؤون التعليمية الدكتور
محمد بن إبراهيم العضيب،
عىل جهدهما وتشجيع الطالب
بشكل دؤوب ملواصلة العمل،
كما قدم الشكر لكافة املسؤولني
والعاملني.
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باستشارة طبية في مهرجان «ربيع بريدة»

طالب كلية الصيدلة ينقذون حياة طفل يبلغ من العمر شهرين
تســببت استشــارة طبية
قدمها طــاب كليــة الصيدلة
املشــاركون يف مخيم الجامعة
بمهرجــان «ربيع بريــدة» ،يف
إنقاذ حياة الطفــل عبدالعزيز
صالح الغفيص البالغ من العمر
شــهرين ،بعد أن نصح طالب
الصيدلة والد الطفل الذي يعاني
من كتمة «حالة ربو شــديدة»،
بالتوجه مبارشة إىل املستشفى،
وأفادوه بوجــوب التوقف عن
إعطائه العالجــات قبل فحص
حالته باملستشفى بسبب صغر
سن االبن.
ويــروي والــد الطفــل
عبدالعزيــز أن ابنه كان يعاني
من ضيــق التنفس قبل الذهاب
إىل مخيــم الجامعة باملهرجان،
وقــد تعامل معه مثــل العادة

قدم «الغفيص» شــكره لجميع
الطالب والطالبات املتطوعني يف
خيمة جامعة القصيم باملهرجان
عىل إنقاذهم حياة ابنه ،ســائال
اللــه تعاىل بأن يكــون عملهم
رصيدا لهم باألجر والثواب.
يذكــر أن مشــاركة
الجامعة الســنوية يف مهرجان
«ربيع بريدة» لم تكن مشــاركة
عادية روتينية ،بل قدم ســواعد
الوطن وأبناء املســتقبل طالب
وطالبات الجامعــة بهمة عالية
وطمــوح كبــر يف املخيم الذي
أقيــم عىل مســاحة  600مرت،
العديد من الربامــج التثقيفية
والفحوص الطبية ،بمشــاركة
 18ناديا طالبيــا من مختلف
كليات الجامعة عرب  40برنامجا ً
متنوعاً.

بإعطائه جلســة بخار ،وبعدها
قدم لخيمة الجامعة يف املهرجان،
ثم توجه إىل ركن كلية الصيدلة
حيث نصحــه الطالب برضورة
الذهــاب للمستشــفى بعدما
شــاهدوا حالة الطفل ،فتوجه
للمشــفى حيث أكد األطباء أن
حالة االبن حرجة وتحتاج ألدوية
أقوى من املستخدمة وبفضل الله
أتت االستشارة كاملفتاح لسالمة
عبدالعزيز.
وأضاف الوالــد أن الحالة
الحرجــة للطفل اســتوجبت
التنويم مبارشة يف املستشــفى،
حيث بدأ األطباء بالعمل بسحب
الصديد املوجود داخل الرئة كل
 4ســاعات ،ولله الحمد حالته
اآلن مستقرة ،وبعد نهاية العالج
سيرصف له عالجات الربو ،حيث
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كاريكاتير

وعد العالمة
التجارية

عبدالحميد بن سليمان
الرسيني
قسم االقتصاد والتمويل

جامعة القصيم
واألمن السيبراني

عبدالرحمن بن محمد
الـمهوس
إدارة العقود والمشتريات

تنمو املنظومة املعلوماتيَّة بشــكل
متزايد ووفقا ً لثورة رقميَّة متسارعة
يف العالم ،حيث تُسجِّ ل منافذ البيع
كل دقيقة أمــر رشاء لجهاز جديد
وذلك يف إشــارة إيجابيَّة إىل تعلق
الجميع باألجهزة الرقمية ،والريب أ ْن
تستحوذ هذه األجهزة عىل االهتمام
الكبري مــن الصغار قبــل الكبار،
وتجدر اإلشــارة ُهنا إىل الـ()200
مليــون جهاز يف اململكــة العربية
السعودية مرتبط باإلنرتنت بحاجة
ماسـة جدا ً إىل األمن السيرباني فإنك
تفخر وحُ َّق لك الفخــر واالعتزاز،
َّ
وتتنفــس ثقة بــأ َّن حكومة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن

إن مثل هذه التسميات التي غالبا ً
ما تنبع من مؤسســات ناشئة أو
أخرى ال تؤمن بجــدوى مديري
التســويق املحرتفني! ،تعرب عن
خلــط واضح بني اســم العالمة
التجارية ووعدها ،ولعلك تساءلت
يف هذه اللحظة مــا وعد العالمة
التجارية؟
إن وعــد العالمــة التجارية هو
عبارة عن التزام العالمة التجارية
بقيمــة (منفعة) معينــة تجاه
العميل؛ رشكــة  STCاتخذت من
"حياة أســهل" وعدا ً تنفذه عرب
تغطيتها املنترشة يف أغلب األماكن
و  APPLEاتخذت من "Think
 "Differentوعــدا ً نفذته برباعة

عرب منتجاتها املختلفة كلياً ،وأما
املراعي فتتخذ من "جودة تستحق
الثقة" التزاما ملــس حقيقته كل
عميل؛ ولتلمس الفرق بينهما تخيل
لو أنك ترشب لبنا ً اســمه جودة
تستحق الثقة بدال من املراعي أو
تقتني هاتفا من رشكة "Think
 "Differentمشــركا ً من خالله
مع رشكة اســمها حياة أسهل ،و
لعل أهم ســؤال نتطرق إليه بعد
معرفتنا ماهية وعد العالمة ،ملاذا
ال يجب أن تخلط بني وعد العالمة
التجارية واسمها؟
منذ زمن قديم كانت اإلبل يف شبه
الجزيرة العربية توســم بعالمة
متميزة لتــدل عىل مالكها ،واليوم

نــرى ذات املفهــوم لكنــه عىل
واجهات املتاجــر وعلب املنتجات
ومالبس العاملني فيها ،لتدل عىل
تبعيــة كل ذلك لعالمــة تجارية
معينة لها مالكها فيحظى بكسب
املشاعر اإليجابية لصالحه ويعالج
أي سوء قد يلحق بصورته الذهنية
أي رضر ،وإنــك ببســاطة لن
تحصل عىل التميز من اســتخدام
عالمة تجارية يســتخدمها الكثري
كوعــد لعالمتهــم التجارية ،بل
قد تصــل ملرحلة من املشــابهة
ما يجعلك تشــارك ثمرة تعبك
لصالح أشباهك ،وقد تتحمل وزر
أي نتائج ســلبية عن سوء تجربة
العميل لدى أحد أشباهك

عبدالعزيز -أيَّــده الله -وصاحب
السمو امللكي األمري محمد بن سلمان
ويل َّ العهد لم تتــوان عن االهتمام
بهذا الجانب الحيوي واملتعلق بأمن
الدولة واهتمامها بالفرد أســاس
املجتمع من حيــث التوعية املوجهة
والرقابة الذاتيَّة ،مما يُع ِّزز الشعور
اإليجابي واملســؤولية املشــركة
للحماية املتكاملة.
وبعــد مرور عام عــى لقاء معايل
مدير جامعــة القصيــم الدكتور
عبدالرحمــن بن حمد الــداود مع
فريق العمل بعمادة تقنية املعلومات
وفيه تر َّكز الحديث عىل أساســيات
وجزئيات األمن املعلوماتي واملرتبط
بأمن الحاســوب وحفظ املعلومات
مع التحــول الوطني  2020ورؤية
السعودية  ،2030يتبادر للذهن ما
يُعرف اليوم بـ(األمن الســيرباني
 )Cyber Securityويدعمــه
صدور األمر امللكي قبل سنة واحدة
والقايض بإنشــاء "الهيئة الوطنية
لألمــن الســيرباني" ،وأ َّن األمن
الســيرباني أضحى رضورة حتمية
لحفــظ البنية األساســية والبيئة
املعلوماتي ة الواسعة وجعلها الجهة
املختصة يف اململكة باألمن السيرباني
واملرجع الوطني يف شــؤونه بهدف
تعزيز األمــن الســيرباني للدولة
حماية ملصالحهــا الحيوية وأمنها
الوطنــي من أي محــاوالت عابثة
كائن مَــ ْن كان ،وال يزال مبدأ
من ٍ

الحمايــة املعلوماتيــة متصــدرا ً
للمشهد باالستفادة من كل املقومات
واألجهزة املؤثرة يف حفظ املعلومات،
وأمنها وأمانها قائ ٌم عىل قد ٍم وسـاق
عىل مــدار الثانيــة وأجزائها ،أل َّن
سباق
املسؤولية قائمة وال تنتهي يف
ٍ
فس عميق.
طويل و ن َ ٍ
وأ َّن األمن الســيرباني بات رضورة
مُلحــة يف قطاعات الدولــة املدنية
واألمنية ،وهو ما يضمن -بإذن الله
تعاىل -توافر واستمرارية عمل نظم
املعلومــات ،وتعزيز حماية ورسية
وخصوصية البيانات الشــخصية
مع اتخاذ جميــع التدابري الالزمة
لحماية املواطنني واملستهلكني عىل
ح ٍد ســواء من املخاطر املحتملة يف
مجاالت استخدام اإلنرتنت املختلفة،
وهو ما تفاعلــت معه عمادة تقنية
املعلومــات بفريق العمل الذي أبدع
يف أداء العمل وفقا ً ألعىل مواصفات
ومعدّالت األمــان العامليَّة يف املبادرة
بتأمني املنظومــة الرقمية والبيئة
اآلمنة يف شــبكة جامعــة القصيم
وذلك للتَّصدي للهجمات اإللكرتونية
والحروب الرقمية بمنع أي تجاوزات
محتملة ،ت َّم رصد محاوالت متعددة
من عــدَّة مصــادر خارجيَّــة ت َّم
إبطالها بفضل الله ث ً َّم يقظة الجنود
العاملني يف عمادة تقنية املعلومات،
وبالتَّــايل لم تتم َّكــن أيٌّ منها من
االخرتاقــات واســتمرت الحماية
الفعَّ الة يف جامعــة القصيم بقيادة

مهندســن ســعوديني عىل كفاءة
عاليــة ودورهم مشــهود بتطبيق
األمن السيرباني ،واملتمثل يف (تعزيز
حماية الشــبكات وتعزيز حماية
أنظمــة تقنية املعلومــات وتعزيز
حماية أنظمة التقنيات التشــغيلية
ومكوناتها مــن أجهزة وبرمجيات،
وما تقدمه من خدمات ،وما تحويه
من بيانات ومراعاة األهميَّة الحيويَّة
املتزايدة ،وكذلك الصناعة الوطنية
يف مجال األمن الســيرباني واملرجع
الوطني املعلوماتي وحماية مصالح
السعوديَّة الحيوية وأمنها الوطني
َّ
الحساسة فيها).
والبنى التحتية
وختامــا ً الكتمال النجــاح يف بيئة
معلوماتيَّــة آمنــة للفرد أســاس
املجتمع ينبغــي أ َّن يقوم كل فرد
مهما كان موقعــه أو طبيعة عمله
حتــى وإن كان ُم َّ
طلعا ً فقط فكيف
بكل مواطــن ومواطنة وحتى مُقيم
عىل أرض الوطــن بأهميَّة التَّفاعل
وحماية الوطن ،والحذر َم ْن أ ْن يكون
جهازه اإللكرتوني منفذا ً خطريا ً عىل
األمن السيرباني بالتَّوعية اإليجابية،
وفهم ما هو مطلــوب من الجميع
بتنفيذ التعليمات املنظمة للحماية،
واكتماال ً للعملية األمنية املعلوماتيَّة
بالثَّقافة املعلوماتية واالطالع عن كل
ما هو متجدد وجديد يف هذا االتجاه،
وتعزيز دور الرقابة الذاتيَّة والحذر
ُك ّل الحذر من كل تحرك مُريب فأمن
الوطن مسؤولية الجميع.
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أقيمت بإشراف مختصين على مدى  5أيام

شؤون الطالب تختتم دورة لتحسين
الخط ومعالجة األخطاء اإلمالئية

أثناء الدورة

اختتمــت عمادة شــؤون
الطالب فعاليات الدورة التدريبية
التي نظمتها عىل مدى خمسة أيام
يف الصــاالت الرياضية الجديدة
داخل املدينــة الجامعة باملليداء،
تحت عنــوان «تحســن الخط
ومعالجــة األخطــاء اإلمالئية»
بإرشاف مختصني يف هذا املجال.
وقــدّم املحــارضون خالل
الدورة نبذ ًة عــن الخط العربي
وأنواعــه ،وعرضا ً عــن بدايات
الخــط ،وكيفيــة تطــوره عرب
العصــور املختلفــة ،وأشــهر
الخطاطني يف مختلف األزمنة ،كما
تم فيها تنــاول ترشيح الحرف،

وطريقة كتابته بالتدريج ،ابتداء
من الحــرف ثــم الكلمة حتى
الوصــول إىل الجملــة الكاملة
والتسلســل بالخــط الرسيع،
وشارك يف الدورة  20طالبا ،ويف
نهاية الدورة تم توزيع شهادات
الحضور عىل املتدربني.
من جانبه ،أكد وكيل شؤون
الطالب الدكتور محمد العجالن
أن الــدورة تهــدف إىل تعزيز
دور الخط يف الكتابــة الجميلة
التي تُ َزين النــص وتضيف إليه
قيمة مميــزة تُبلور جمال الخط
العربي يف تمايل حروفه املتداخلة
يف بعضها لتكــون لوحات فنية

جميلة ،معربا عــن تمنياته بأن
تكون الــدورة قد حققت الهدف
املرجو منها واســتفاد منها أكرب
عدد مــن الطالب ،كمــا أبدى
االســتعداد التام لعقــد الدورة
بصفة مســتمرة كل شهر وتقام
بقاعة الصاالت الرياضية الجديدة
مع تكثيف هذه الدورات بأنواعها
املختلفة ،وذلك بعد أن ملس فائدة
هذه الــدورة ورسعتها الكبرية يف
تحسني خط املتدربني ،ويف نهاية
الدورة قدم «العجالن» شــكره
وتقديــره للمدربني عىل جهدهم
الكبري يف الدورة ،وسلم شهادات
إتمام الدورة للمتدربني.

توعويا
برنامجا
طالبات التثقيف الصحي ينظمن
ً
ً
عن الوقاية من «التسمم»
حنان النويرص
أتمت طالبات التثقيف الصحي
برنامجا ً توعويا ً بعنوان «التسمم» وأنواعه
وكيفية الوقاية والعالج بمدرسة رياض
القصيم للبنات ،وذلك يف يوم اإلثنني املوافق
١٤٤٠/٣/١٨هـ ،حيث تم تثقيف ()١٣٠
زائرة ،وتعريفهن بكيفية حدوث التسمم
الغذائي عند تناول األطعمة امللوثة بالبكترييا
وامللوثة بالفريوسات والجراثيم ،والذي
يمكن أن يحدث باملنزل عند تناول األطعمة
غري املطهية بشكل غري صحيح أو بطريقة
خاطئة أي يحدث عند دخول أي مادة سامة
إىل الجسم تدمر خالياه أو أعضاءه وتؤذي
الصحة ،يف ظل أن الدراسات واإلحصائيات

أثبتت أن أكثر من  ٪٨٨من حاالت التسمم يف
اململكة تحدث لألطفال دون سن الخامسة.

الحرص دائما ً عىل قياس الجرعة املتوفرة
وعدم االعتماد عىل التخمني.

وأوضح الربنامج للمستفيدات وجود
أطعمة تعزز املناعة بعد التسمم كالسوائل،
الليمون ،الفواكه ،الزنجبيل ،األرز األبيض،
العسل ،كما أن للتسمم عدة أنواع؛ (غذائي،
مائي ،هوائي ،كيميائي ،دوائي) ،باإلضافة
إىل تقديم عدة نصائح للوقاية من التسمم
الغذائي ،ومنها غسل األواني واألطباق جيداً،
 طهي األطعمة حتى تصل إىل درجة حرارةآمنة ،االحتفاظ باألطعمة النيئة بعيدا ً عن
األطعمة الجاهزة ،والتسمم الدوائي ويفضل
استخدام أغطية الدواء املقاومة لألطفال،
وحفظ الدواء بعيدا ً عن متناول األطفال،

وقامت الطالبات بتوعية الزائرات إىل أن
ً
عرضة للتسمم هم األطفال،
أكثر الضحايا
ألنهم بطبيعتهم يميلون الستكشاف عاملهم
بكل حواسهم بما فيها التذوق ،لذلك يمكن
أن يكون محيطه خطراً ،فقد يتناول املواد
السامة بالخطأ ،وكبار السن هم املجموعة
ً
عرضة للتسمم وذلك بسبب
الثانية األكثر
االرتباك العقيل ،وضعف البرص ،واستخدام
العقاقري بشكل خاطئ ،وللسالمة علينا
توخي الحذر يف حاالت التسمم ،وإذا كانت
ليست باملقدر فيجب طلب املساعدة من أهل
االختصاص.

من البرنامج

طالبية

صحيفة
العدد  07 | 90جمادى األول  13 | 1440يناير 2019
جامعة
القصيم www.qu.edu.sa | @qunewspaper

17

شؤون الطالب تقيم رحلة طالبية للمدينة المنورة
شؤون وشجون
أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

ماذا نريد من الوحدة

عبدالله العبيد
تقيم عمادة شؤون الطالب ممثلة يف
إدارة األنشطة رحلة طالبية إىل منطقة املدينة
املنورة ،وسيشارك فيها عدد من طالب
كليات الجامعة وذلك خالل الفرتة من 27-
1440/5/24هـ ،وذلك بإرشاف األستاذ

محمد املرشود ،وسوف تتضمن الرحلة زيارات
وبرامج عديدة طيلة األيام ،وزيارة عددٍ من
األماكن السياحية.
من جانبه ،قال عميد شؤون الطالب
الدكتور عيل العقالء بأن هذه الرحلة الطالبية
هي الرحلة األوىل التي تنظمها الجامعة
لطالبها يف الفصل الحايل ،وذلك إدراكا ً من

قيادة الجامعة بأن طالبها هم اللبنة األساسية
التي يجب االعتناء بهم ،وتُ َّ
وفر لهم جميع
اإلمكانات وتقدم لهم الربامج ،كما أشار إىل
أن هذه الربامج تحظى بدع ٍم خاص من معايل
مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود،
وبمتابعة مستمر ٍة من سعادة وكيل الجامعة
ووكيل الشؤون التعليمية.

بحضور  53مستفيدا من القضاة وكتاب العدل ومأذوني األنكحة

خدمة المجتمع تنظم دورة «مأذونو األنكحة ..آداب وأحكام» بمدينة بريدة
أقامت عمادة خدمة املجتمع
وكلية الرشيعة والدراسات
اإلسالميةدورة «مأذونو األنكحة..
آداب وأحكام» ،وذلك يوم الثالثاء
املوافق 4/4/1440هـ ،يف مقر
العمادة بمدينة بريدة ،حيث
تناولت الدورة ثالثة محاور
رئيسية ،قدم الدكتور عبدالعزيز
الربيش املحور األول والذي تناول
رشوط العقد وأنواع األنكحة،
فيما قدم املحور الثاني الدكتور
عبدالعزيز الحجيالن بعنوان
الوالية يف النكاح ،بينما تناول
املحور الثالث أحكام وآداب
تهم مأذوني األنكحة قدمه
الدكتور عبدالله الربعي ،حيث

شهدت الدورة حضور عدد من
املأذونني والقضاة وكتاب العدل
وأهل االختصاص بإجمايل 53
مستفيدا.
من جانبه ،أكد وكيل
عمادة خدمة املجتمع الدكتور

حمد الصقعبي أن هذه الدورة
تأتي انطالقا من دور الجامعة
املجتمعي والتدريبي ممثلة يف
عمادة خدمة املجتمع ،وأهمية
دورها يف تعزيز التعاون املشرتك
بينها وبني وزارة العدل يف اململكة

العربية السعودية والعناية
الكبرية ملأذوني عقود األنكحة،
فقد تم التنسيق الالزم مع
محكمة األحوال الشخصية بربيدة
عىل تعزيز دور املأذون الرشعي
وبيان األحكام واآلداب الرشعية يف
مجلس عقد النكاح.
وأضاف «الصقعبي أن
العمادة تطمح مستقبالً اىل
تعزيز الرشاكة مع وزارة العدل
ممثلة يف املحاكم الرشعية
باملنطقة لتُسهم إسهاما ً فاعالً
يف بيان األنظمة والتعليمات
الصادرة بشأن مأذوني األنكحة
وأهمية األحكام واآلداب الرشعية
للمأذونني”.

يدرك الفضالء الكرام من أطياف القيادات الجامعية الكريمة أن قد
بلغهم عرب نظام إنجاز من وحدة الوعي الفكري طلب ترشيح ممثل
أو ممثلة لكل عمادة من عمادات الجامعة الغراء ،والهدف من هذا أن
يكون لوحدة الوعي الفكري أحداث وأحاديث يف كل كلية ،متناغمة
مع حركة الوحدة ذاتها.
فإن كان العمل يستهدفه ممثل الوحدة داخل الكلية فالوحدة ستكون
بحول الله هي الحاضن للفكرة واملشــارك للعمادة األكاديمية ومن
حيث يجتمع حول الوحدة ممثلون وممثالت فســيتكون لها فريق
قوي يحمل مناســباتها الكربى خري محمــل ويتعدد يف عطائه بما
يســارع من وجود ملموس عىل الصعيد الرســمي والطالبي ،ثم
عال مع
إن هذا الفريق املتناغم يف ظل الوحدة ســيكون ذا تواصل ٍ
الطالب يخالطهم ويسمع منهم ويقرتحون عليه وينفذون بقناعتهم
ما يرون أنه األهم يف توازنات الحياة.
وبعد االجتماعات الدورية املزمع إقامتها قريبا بحول الله ..سيحرض
املمثلون عن الكليات ومعهم املرشحون من الطالب ثم تدور عجلة
الفكر بوعي ..والوعي بكل فكر عىل األطراف ..للمحافظة عىل الوسط
والوســطية ..وأما املناسبات الكربى فخري من يقيمها ويقومها هم
الطالب أنفسهم ،ويظل دور املسؤول استشاريا وإرشافيا..
والجدير بالذكر هنا ..أننا جميعــا حقيق بنا أن نحمل هم حصانة
الجيل الذي نحن مســؤولون عنه وعن توعيته وكشف األلغام التي
تزرع يف طريقه صباح مســاء ..فهو يــرى عىل اليوتيوب ويقرأ يف
تويرت ويتلقفهما معا عرب السناب شات ..فإذا أحصينا املؤثرين بفئة
الشــباب فال يحىص عدد املتأثرين ..وهــؤالء الذين يتلقفون فماذا
يلقفــون وممن يلقفون ..وحيث نقرص نحن فســيتقدم اآلخرون
األبعدون لريسموا طريق أبنائنا نحن..
همسة..
معا ..من الوحدة إىل الرشاكة الفاعلة..
األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

ضمن برنامج «العزيز التطوعي»

قوافل طب األسنان تقدم خدماتها لنزالء سجن بريدة المركزي
قامت قوافل طب األسنان لكلية
طب األسنان بالجامعة بحملة عالجية
شملت ست عيادات مختلفة يف عدة
تخصصات استهدفت نزالء سجن
بريدة املركزي يومي اإلثنني والثالثاء
2/5/1440 –1هـ ،تحت اسم
برنامج «العزيز التطوعي» ،حيث
استلهم اسم الربنامج من لقب أرشف
سجني يف التاريخ وهو نبي الله
يوسف ،للداللة عىل التفاؤل والصالح
والفرج بعد الشدة ،والذي يقوم
عليه طالب الجامعة بنسبة 100%
وبإرشاف أعضاء هيئة التدريس ،حيث
تم تقديم الخدمة يف عيادة الحشوات
 30حالة ،ويف عالج اللثة 29 :حالة،

وعيادة الخلع والجراحة 37 :حالة.
من جانبه ،قدم مجلس قوافل طب
األسنان بالجامعة الشكر إلدارة سجن
بريدة املركزي عىل تعاونهم ،معربًا
عن تطلعه لربنامج قوافل للعديد من
الحمالت التطوعية التي تعود بالنفع
عىل املجتمع يف املستقبل.
يذكر أن كلية طب األسنان تسند
مهام القافلة كاملة للطالب ،بما فيها
األعمال اإلدارية والعالجية والتثقيفية
لغرس روح القيادة وتحمل املسؤولية
وحب العمل التطوعي يف نفوس
الطالب ،إذ يتم تقديم العمل بشكل
مجاني ويقوم عليه نخبة من الطالب
والطالبات.

جانب من الخدمات المقدمة
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كلية الهندسة بعنيزة

College of Engineering In Onaiza

كلية الهندسة بعنيزة ..تسعى لتصبح شريكا فاعال في مجاالت الصناعة
المتعددة بمحافظة عنيزة
عن الكلية
تأسســت كلية الهندسة بعنيزة عام 1431هـ وفقا لقرار اإلنشاء
رقم ( ،)18/62/1431حيث تعترب إحدى املؤسســات العلمية
املهمة يف محافظة عنيــزة ،وإحدى أهم الكليــات التطبيقية يف
جامعــة القصيم؛ ملا لها من دور بــارز يف إعداد كوادر مؤهلة يف
مختلــف التخصصات الهندســية املواكبة الحتياجــات التنمية
ومتطلبات القطاعني العام والخاص ،ولكي تصبح الكلية رشيكا

رؤية الكلية

كلية متميزة وطنيــا ً وإقليميا يف التعليم الهنديس والبحث العلمي،
تسهم يف التنمية املستدامة وتلبي احتياجات املجتمع.

فاعال يف مجاالت الصناعة املتعددة تســعى كلية الهندسة بعنيزة
لتقديم وتحديث برامجها وفقا الحتياجات سوق العمل ومتطلبات
املجتمع ،حيث تمنح الكلية حاليا درجــة البكالوريوس يف ثالثة
تخصصات ،الهندســة املدنية والهندســة الكهربائية والهندسة
امليكانيكية.

عن الكلية
عميد الكلية
د .محمد بن فهد الشارخ
أستاذ مشارك في تخصص
االتصاالت بقسم الهندسة
الكهربائية

رسالة الكلية

تقديم برامج تعليمية متميزة ومعتمدة يف التخصصات الهندسية
املختلفة وفقا ً ملعايري الجودة للمســاعدة يف بناء وتطوير القدرات
البرشية ،وتقديم أبحاث تطبيقية وخدمات استشــارية وتدريبية
متخصصة ،وتفعيل الرشاكة املجتمعية.

وكيل الكلية
د .سعود بن جزا المطيري
أستاذ مساعد في تخصص إدارة
التشييد بقسم الهندسة المدنية

أقسام الكلية
بالتزامــن مع قرار إنشــاء الكلية تم فتح أول قســم علمي فيها
وهو قسم الهندســة املدنية ،والذي يعترب من أكرب األقسام العلمية
يف الكلية ،تلت ذلك خطوات متتالية للتوســع يف الكلية من خالل
افتتاح أقســام جديدة ،حيث تم افتتاح قسم الهندسة الكهربائية،
وقسم الهندســة امليكانيكية ،ويوجد بالكلية عدد من أعضاء هيئة
التدريس لتغطية املتطلبات األساسية بما يخدم تخصصات العلوم
الهندســية ،كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والرســم الهنديس
والورش وغريها.

وكيل الكلية للشؤون التعليمية
والجودة
د .عبدالرحمن بن إبراهيم العطية

الهندسة الكهربائية

أستاذ مساعد في تخصص هندسة
المواد والتصنيع المتقدمة بقسم
الهندسة الميكانيكية

الهندسة المدنية
الهندسة الميكانيكية

عدد الطالب

352

الهندسة الكهربائية
يهــدف قســم الهندســة
الكهربائيــة بكلية الهندســة
بعنيزة إىل تخريج مهندســن
يســهمون يف دفــع عجلــة
التطور الحضــاري باملنطقة
والوطــن بشــكل عــام ،ألن
دراسة الهندســة الكهربائية
تعنــى بدراســة األنظمــة
بكل من
واألجهــزة الخاصــة ٍ
شــبكات الطاقة واالتصاالت،
باإلضافــة لإللكرتونيــات
والدوائــر املتكاملــة ،وذلك
يعكــس أهميــة كبــرة
للمهندس الكهربائي يف إعداد
وتنفيــذ وتشــغيل مرشوعات
شــبكات الطاقة واالتصاالت

والصناعــات اإللكرتونية ،مما
يســهم يف دفع عجلة التطور
والتقــدم للبرشيــة ،حيث إن
إعداد مهنــدس كهربائي ذي
تنافســية عالية عىل املستوي
الوطنــي يتطلــب تأهيــل
الطالب ودراســته العديد من
املقررات العامة والتي تشتمل
عــى الرياضيــات ،الفيزياء،
وأساســيات
الكيميــاء،
الرســم الهنديس ،وامليكانيكا
الهندسية ،وأساسيات التقنية
الهندســية ،ومدخل التصميم
الهنديس واالقتصاد الهنديس،
وبرمجة الحاسب اآليل.

معامل قسم الهندسة الكهربائية:

معمل الدوائر الكهربائية واإللكترونية
معمل المتحكمات الدقيقة
معمل اآلالت الكهربائية

معمل أساسيات إلكترونيات القدرة

معمل إلكترونيات القدرة المتقدمة
معمل القوى الكهربائية

عدد الخريجين
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الهندسة المدنية
يعد من أكــر أقســام الكلية،
حيث افتتح عند تأسيس الكلية،
والدراسة فيه ملدة أربع سنوات،
يمنح بعدها شهادة البكالوريوس
يف تخصــص علوم الهندســة
املدنية ،ويهدف القسم إىل إعداد
املهنــدس الكفء القــادر عىل
الخلق واإلبداع ومتابعة التطورات
الهندســية والعلمية ،والهندسة
املدنيــة تشــتمل عــى معظم
األنشطة الهندسية التي تمارسها
الجهات الحكوميــة أو الهيئات
املتخصصة بالهندســة ،فعمل

الهندسة الميكانيكية
املهندس املدني يشــمل كثريا من
الجوانب الهندسية مثل؛ دراسة
وتصميم وتحليل وإنشاء وصيانة
املشــيدات البرشيــة كاملباني
والجســور والخزانات والسدود
والطرق واألنفــاق ،باإلضافة إىل
املطارات واملوانئ واملستشفيات
واملصانع املختلفة وشبكات مياه
الرشب والــري وأنظمة الرصف
الزراعــي والصحــي ومحطات
املعالجة واإلنشاءات الرتابية.
وكذلك فإن للمهندس املدني دورا

بارزا فعاال يف تصميــم وإدارة
أنظمة النقل املختلفة ،والسالمة
املرورية ،وكذلك العناية بموارد
املياه املختلفة من ناحية هندسية،
وطــرق معالجة ميــاه الرصف
الصحــي وإعادة اســتخدامها،
وكذلك إيجاد الحلول ملشــاكل
الرتبــة من الناحية اإلنشــائية،
وكذلك إدارة املشاريع الهندسية
وتحليــل التكاليف وأســاليب
التشــييد املختلفة ،لذا ال يجوز
حرص هذا العلم بأنه العلم املعني
بالتصميم وحده فقط.

معامل قسم الهندسة المدنية:
معمل الخرسانة وهندسة المواد
معمل التربة واألساسات

برنامج الهندســة امليكانيكية
يعترب الركيزة األساســية لكل
األقســام الهندســية األخرى،
ويســعى إىل تخريج مهندسني
يسهمون يف دفع عجلة التطور
الحضاري باملنطقــة والوطن
بشكل عام ،فهذا القسم يتعامل
مــع تصنيع املــواد وتصميم
وإنشاء وتشغيل اآلالت ،كما أن
القسم يتعامل مع حل املشكالت

الهندسية بدقة؛ مثال التصنيع
املتقدم ،علــوم الفضاء ،علوم
الحراريات والتحكم ،مما يسهم
يف دفع عجلــة التطور والتقدم
للبرشية.
تعترب املعامل ركيزة أساسية يف
عملية التعليم ،لذلك دائما إدارة
القســم وضعت نصب عينيها
توفري معامل فريدة ومتطورة
تحتوي عــى كافــة األجهزة

معامل قسم الهندسة المدنية:
معمل أساليب التصنيع

معمل هندسة وميكانيكا المواد

واآلالت واملعدات املطلوبة لبناء
مســتقبل مهني واعد ،وتجعل
الطالــب والباحث قــادرا عىل
عمل البحــوث والتجارب .ويف
هذا الصدد تم تدشني  4معامل
وهــي :معمل هندســة املواد،
ومعمــل أســاليب التصنيع،
ومعمــل املوائــع ،ومعمــل
الحراريات من العام األكاديمي
 1439-1440هجري.

معمل الموائع والحراريات 1
معمل الموائع والحراريات 2

معمل المساحة

االهتمامات البحثية واإلنجازات البحثية
لكلية الهندسة بعنيزة:
يحظى أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة الكهربائية بنشرات علمية منها منشور وجزء

منها قيد النشر في أشهر قواعد البيانات العالمية المختلفة مثل قاعدة بيانات (اي اس
أي ,قوقل سكوالر وسكوبس) ،خالل العام األكاديمي  1440 -1439هجري تم نشر:
 19ورقة علمية وعدد  5ورقات علمية قيد النشر بقسم الهندسة الكهربائية.

 13ورقة علمية وعدد ورقتين قيد النشء بقسم الميكانيكية ،كما لدى القسم عدد 1

براءة اختراع.

 22ورقة علمية وعدد  6ورقات علمية قيد النشر بقسم الهندسة المدنية.

األنشطة الالصفية لكلية الهندسة بعنيزة:
تعقــد الكليــة يف كل ســنة
دراســية اجتماعــن لجميع
أعضاء هيئــة التدريس األول
يكون يف بداية الفصل يتخلله
تعارف أعضاء هيئة التدريس
عىل املنظمني حديثــا للكلية
ومعرفة الصعوبــات لديهم
وتذليلها ،أما االجتماع الثاني
يكون يف نهاية السنة يتم من
خالله تكريــم املتميزين من
أعضاء هيئة التدريس ،ومثل
هذه األنشــطة تسهم يف خلق
بيئة دراسية مناسبة.
•ن ّ
ظــم النــادي الطالبي يف
كلية الهندسة بعنيزة ضيافة
خاصــة بمناســبة االحتفاء
باليوم الوطني  ،88وقد لقيت
هذه املناســبة الغالية تفاعل
الجميع من كل الجوانب ومن
ضمنها الجانــب االجتماعي،
واستمرت هذه الفعالية حتى
نهاية األســبوع ،حيث لقيت
تفاعال ً كبريا ً من كافة منسوبي
الكلية من طالب وأعضاء هيئة
التدريس وإداريني ،يتقدمهم
ســعادة عميد الكلية الدكتور
محمــد بــن فهد الشــارخ،
وسعادة وكيل الكلية للشؤون
التعليمية الدكتور عبدالرحمن
بــن إبراهيــم العطية .وقدم
ســعادة عميد الكلية شكره
لســعادة مــرف النــادي
الطالبي املهنــدس أحمد بن
عيل الدبيــان وأعضاء النادي،
ولــكل فرد ســعى يف تفعيل
النشاط الطالبي االجتماعي يف
جنبات الكلية.
• يف إطار املبادرات اإلنسانية

ّ
الخية ،أقــام النادي الطالبي
بكليــة الهندســة يف عنيزة
بالتعــاون مع قســم املخترب
وبنك الدم بمستشــفى امللك
ســعود حملة تربع بالدم يف
مقــر الكلية ،تحت شــعار
"قطرة دمك حياة لهم" ،وقد
استهدفت منســوبي وطلبة
الكلية ،وافتتح ســعادة عميد
الكلية الدكتور محمد بن فهد
الشــارخ الحملة بكلمة شكر
خص بهــا مستشــفى امللك
سعود وأعضاء الفريق الطبي
للقيام بهذه املهمة اإلنسانية،
وأشــاد بالدور الكبري للنادي
الطالبــي يف تفعيــل هــذه
املبــادرات وشــكرهم عــى
مجهوداتهم الكبرية يف إنجاح
هذه الحملة.

نظمها النادي الطالبي ،حيث
شارك فيها الطالب من أقسام
الكلية (املدنيــة ،الكهربائية،
وامليكانيكيــة) ،باإلضافة إىل
فريق مكون من أعضاء هيئة
التدريــس ،إذ وصل العدد إىل
ثمانية فرق تمــت تصفيتهم
يف دوري بنظــام النقــاط،
وقد أقيمت املبــاراة الختامية
يوم الثالثاء الثالث من شــهر
رجــب بحضــور ومتابعــة
عميد الكليــة الدكتور محمد
فهد الشــارخ ،ووكيل الكلية
للشــؤون التعليمية الدكتور
عبدالرحمــن إبراهيم العطية،
وأعضاء هيئة التدريس وعدد
مميز من طالب الكلية ،وتُوج
فريق الهندســة املدنية بكأس
البطولة يف الصالة الرياضية.

• أقام النادي الطالبي بكلية
الهندســة بعنيــزة بالتعاون
مع قسم الهندسة امليكانيكية
يوم الثالثاء 7/2/1440هـ،
عن كيفيــة كتابــة التقرير
الهنــديس املحكــم ،وقد قام
بتقديــم الورشــة كل مــن
سعادة املهندس محمد عقيل
البدراني ،وســعادة املهندس
نارص بــن عايض القحطاني،
وقد حرض الورشة جانب من
طالب وأعضاء هيئة التدريس
بالكلية ،حيــث إن ملثل هذه
الورش والنــدوات دورا مهما
وفعــاال يف تطويــر قدراتهم
ومهارتهم لتهيئتهم لســوق
العمل.

 زيــارة ميدانيــة لكــرىرشكات العالــم أرامكــو
السعودية.

 زيــارة ميدانيــة ملصنــعاألسمنت يف القصيم.

• إقامة بطولة دورة كرة القدم
يف كلية الهندسة بعنيزة التي

 زيــارة محطــة معالجةالرصف الصحي بالقصيم.

 زيارة ميدانيــة ملدينة امللكعبدالعزيز للعلــوم والتقنية
مركز االبتكار والتصنيع.
 زيارة ميدانية ملحطة توليدالكهرباء يف القصيم.
 إقامــة محــارضة لتوعيةالطــاب عــن الســامة
الكهربائية.

 20رياضة
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النشاط الطالبي يعلن عن بطولة «بلياردو» في
الصالة الرياضية
أعلنــت عمــادة شــؤون
الطــاب ممثلــة يف النشــاط
الطالبــي بالجامعة ،عــن إقامة
بطولــة البليــاردو ،وذلك يوم
1440/5/8هـــ ،يف الصالــة
الرياضيــة الجديــدة باملدينــة
الجامعيــة ،حيث يشــرط أن
يكون الطالب منتظما بدراســته،
كما سريشــح الالعبون املتميزون
ملنتخب الجامعــة ،باإلضافة إىل
جوائز ماليــة بانتظار الفائزين،
حيث سيكون آخر موعد للتسجيل
1440/5/7هـــ ،مــن خالل
إرسال رسالة واتس أب عىل الرقم

الهالل يوقع مع المدافع
األسترالي الدولي «ديجينيك»
أعلنــت إدارة نادي الهالل
برئاسة األمري محمد بن فيصل
عن التوقيع رســميا ً مع الدويل
األسرتايل ميلوس ديجينيك نجم
نادي رسفينا زفريدا الرصبي ملدة
 3سنوات ونصف.
وتــم التوقيع مــع املدافع
األســرايل" 24عاما" يف مدينة
دبــي اإلماراتيــة ،بطلب من
الربتغايل خورخي خيســوس
والذي أكد حاجته لالعب خالل
فرتة االنتقاالت الحالية.
وبث املوقع الرسمي للنادي
العاصمي عــى "تويرت" مقطع
فيديو يتضمن مشاركات الالعب

 0555138518باالسم والكلية
والرقم الجامعي.
وكشــف عبداللــه الخليفة
املرشف الريــايض بالجامعة ،أن
األدوار التمهيدية ســتنطلق عرب
مجموعــات متنوعة وعىل طريقة
خروج املغلوب ،وســيتحدد ذلك
عند نهاية التسجيل ،ثم يلعب بعد
ذلك دور الـ  32مبارشة.
وأضــاف :أن الصــاالت
الرياضية الجديدة ســتحتضن
املنافسات ،وســتقام خالل املدة
املحــددة تحــت إرشاف مرشيف
النشاط الريايض.

المنتخب السعودي يعبر لبنان إلى دور الـ 16في
«كأس آسيا»
تأهــل املنتخب الســعودي
األول لكرة القدم إىل دور الـ16
من كأس األمم اآلســيوية 2019
املقامــة حاليا ً يف اإلمــارات إثر
فوزه اليوم الســبت عىل نظريه
اللبنانــي  0-2يف املواجهة التي
جمعتهما عىل ملعب آل مكتوم يف
دبي لحســاب الجولة الثانية من
املجموعة الخامسة.
وحصد األخرض  6نقاط من
مباراتني ليضمــن التأهل للدور
الثاني من البطولة القارية.
بدأ املنتخب السعودي املباراة
بقوة بغية إحــراز هدف مبكر
وكان له ما أرد بتسديدة قوية من
فهد املولد ســكنت شباك مهدي
خليــل الحــارس اللبناني عند
الدقيقة .12
وجاء رد املنتخب اللبناني بعد
 12دقيقة من هدف الســعودية
عن طريق جورج فيلكس ملكي،
والذي جانبت تســديدته القائم
األيرس للحــارس محمد العويس
لتضيع فرصــة إداراك التعادل
عند الدقيقة  24لينتهي الشوط
األول بتقدم األخرض بهدف املولد.
الشــوط الثاني ،جاء متكافئا ً
من جانب الفريقني وتقاسما فيه
األداء بعكس الشــوط األول الذي
كان كامالً للمنتخب السعودي أدا ًء
ونتيجة.
وحــاول املنتخــب اللبناني
إدراك التعادل يف أكثر من فرصة
سانحة لكن تألق الدفاع السعودي
بقيادة عيل البليهي ومحمد ال فتيل
ومن خلفهم الحارس العويس حال
دون ذلك.
واســتطاع حســن القهوي
مضاعفة النتيجة بإحرازه الهدف
الثاني عند الدقيقة  66مســتفيدا ً
مــن تمريرة جميلــة ومتقنة من
هتان باهربي لتنتهي املباراة بفوز
املنتخب السعودي بهدفني نظيفني.

مــع املنتخب األســرايل ،حيث
يتوقــع أن يحــل ديجينيك يف
خانة الســوري عمر خربني يف
كشف األزرق ،كما يعد أول العب
أسرتايل يلعب لفريق الهالل.
هــذا ،وســينتظم املدافع
األسرتايل مع فريق الهالل ،بعد 4
أيام من انتهاء مشاركة منتخب
بالده يف كأس آسيا املقامة حاليا ً
يف اإلمارات.
ومثــل ديجينيــك جميع
املنتخبات السنية ألسرتاليا عدا
أســراليا تحت 19عاما ،حيث
مثل منتخــب رصبيا لتحت 19
عاما بـ  3مباريات.

ﮐﺄس اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوري
اﻟﻔﺮﯾﻖ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮز

ﺗﻌﺎدل

هﺰﯾﻤﺔ

اﻟﻨﻘﺎط

1

اﻟﻬﻼل

16

11

4

1

37

2

اﻟﻨﺼﺮ

16

10

4

5

34

3

اﻟﺸﺒﺎب

16

9

5

2

32

4

اﻷهﻠﻲ

16

8

3

5

27

5

اﻟﻮﺣﺪة

16

8

3

5

27

6

اﻟﺘﻌﺎون

16

7

5

4

26

7

اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ

16

6

6

4

24

8

اﻻﺗﻔﺎق

16

6

5

5

23

9

اﻟﺮاﺋﺪ

16

6

4

6

22

10

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

16

6

2

8

20

11

اﻟﻔﺘﺢ

16

4

7

8

19

12

اﻟﺤﺰم

16

3

6

7

15

13

اﻟﻔﯿﺤﺎء

16

4

3

9

15

14

اﻟﺒﺎﻃﻦ

16

4

3

9

15

15

اﻻﺗﺤﺎد

16

2

3

11

9

16

أﺣﺪ

16

1

3

6

6

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺒﻮع

من اللقاء

اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ  vsاﻟﻨﺼﺮ
2-2
اﻟﺘﻌﺎون  vsاﻟﺤﺰم
1-1

اﻟﻮﺣﺪة  vsاﻟﻔﺘﺢ
0-1
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ  vsاﻻﺗﺤﺎد
1-0

اﻟﻬﻼل  vsاﻟﺮاﺋﺪ
1-1
اﻻﺗﻔﺎق  vsاﻟﺒﺎﻃﻦ
0-0

اﻟﺸﺒﺎب  vsاﻟﻔﯿﺤﺎء
1-4
اﻷهﻠﻲ  vsأﺣﺪ
1-5
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اإلعاقة ..األسباب والوقاية
اإلعاقة

تُع ّرف اإلعاقة عىل أنّها خلل يف إحدى وظائف الجسم أو فقدان ّ
كل لهذه
الوظيفة ،نتيجة حادث ّ
معي ،أو خلل أثناء الوالدة ،أو إصابة بمرض معني ،ويف
أحيان كثرية ال ّ
تتوقف هذه اإلعاقة عىل انعدام األنشطة املتع ّلقة بها ،بل تؤثّر
عىل حياة املصاب بأكملها ،سواء أكانت الشخصية ،أو االجتماعية ،أو املهنية،
وسوف نتحدّث هنا عن أنواع هذه اإلعاقات بالشكل اآلتي:

أنواع اإلعاقات

اإلعاقة الحركية
تنتج هذه اإلعاقة عن عدم القدرة عىل التح ّرك بشكل جزئي أو كيل ،وبالتايل
عدم القدرة عىل القيام بالعديد من األنشطة واملهارات الحركية كامليش أو حمل
بعض األشياء ،وهذا ما يطلق عليه بالشلل النصفي ،أو الكيل ،أو الرباعي بحسب
ّ
املتوقفة عن الحركة ،ويكون السبب خلال يف الرسائل وتحديدا ً الكهربائية
األجزاء
ً
التي تُرسل غىل املخ ،إضافة إىل بعض إصابات الدماغ ،ويضطر املريض هنا
إىل استخدام أدوات معيّنة تساعده عىل الحركة كالعصا ،أو العكاز ،أو الكريس
املتح ّرك ،أو إضافة بعض األطراف االصطناعية.
اإلعاقة الحسية
ً
إضافة للنطقية
تشمل هذه ثالثة أنواع من اإلعاقة وأبرزها السمعية والبرصية
بالشكل اآلتي:
• اإلعاقة السمعية :يفقد فيها املصاب قدرته عىل السمع ،سواء بشكل جزئي أو كيل،
ويستخدم املريض هنا أدوات تساعد عىل السمع أو باالعتماد عىل لغة اإلشارة.
• اإلعاقة البرصية :التي ال يتمكن فيها املريض من الرؤية بشكل جزئي أو كيل،
نتيجة أسباب مختلفة كوجود خلل يف شبكية العني أو املياه الزرقاء أو بعض
املشاكل التي تصيب عضالت العني ،ويتم التعلم هنا بأساليب تعتمد عىل استخدام
رشائط مسجلة أو نظام بريل.
• اإلعاقة النطقية :يفقد فيها املصاب جزئيا ً أو كلياً ،فيتم التواصل معه باستخدام
لغة اإلشارة.

اإلعاقة العقلية
ينتج هذا النوع من اإلعاقات نتيجة انخفاض ملستوى الذكاء عند اإلنسان ،أو
نتيجة اإلصابة بأمراض أو اضطرابات نفسية معينة ،وبالتايل يصاب املريض
هنا باضطرابات اجتماعية أو سلوكية ،كما ّ
أن هناك إعاقات عقلية تتعلق بعوامل
وراثية أو بيئية قد تكون بسيطة أو متوسطة أو شديدة ،ويت ّم الحكم عىل الشخص
وتحديد مستوى إعاقته العقلية من خالل األخذ بعني االعتبار ثالثة أمور وتض ّم
اآلتية:
• معدّل وظائف املخ للمصاب ،بحيث تكون قيمتها أقل من 70
• عدم القدرة عىل القيام بوظيفتني أو أكثر يف الوقت نفسه
• الترصّ فات الطفولية جدا ً التي يقوم بها الطفل
اإلعاقة الذهنية
يطلق عليها البعض اسم اإلعاقة التعليمية أو الضعف العقيل والتي تنتج الضطراب
يف وظائف الدماغ العليا ،بحيث تتمثل يف عدم القدرة عىل الرتكيز أو الع ّد أو
اسرتجاع املعلومات ،وبالتايل التأثري عىل الترصف والسلوك للمصاب ،فيشعر
املصاب بعجزه وعدم قدرته عىل اإلنجاز أو التحصيل األكاديمي.
ُ
ال شك أن لكل يشء سببا أو مُسببا ،ولإلعاقة عدة أسباب ومُسببات ،منها خلقية
ومنها وراثية ومنها طارئة ،وسنتحدث عن أسبابها بشكل مُفصل ورسيع:
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أسباب اإلعاقة:

تنقسم أسباب اإلعاقة إىل سببني رئيسيني هما:

 - 1األسباب الوراثية:

وهي التي تنتقل بالوراثة من جيل إىل جيل ،أي من اآلباء إىل
األبناء عن طريق الجينات املوجودة عىل الكروموسومات يف
الخاليا ،وإن كانت تسهم بنسب أقل من األسباب البيئية إال
أنها موجودة ،ومن هذه الحاالت :مثل الهيموفيليا والضعف
العقيل (االستعداد للنزف) ،مرض السكر ،الزهري ،والنقص
الوراثي يف إفرازات الغدة الدرقية يؤدى إىل نقص النمو
الجسمي والعقيل.

 - 2األسباب البيئية:

األسباب أو العوامل البيئية ال توجد داخل الكائن الحي وإنما
خارج نطاق جسده ،لكنها تسري جنبا ً إىل جنب مع العوامل
الوراثية وتسري يف عالقة تفاعلية معها .وتشتمل عىل ثالثة
عوامل:

 - 1عوامل أثناء الحمل (ما قبل الوالدة):

مثل إصابة األم ببعض األمراض والفريوسات أثناء الحمل،
مما يؤدى بدوره إىل حدوث التشوهات لجنينها «العيوب
الخلقية”.

 - 2عوامل أثناء الوالدة:

ميالد الطفل قبل ميعاده يمكن أن يصاب بنزيف يف املخ،
كرب حجمه وتعثر والدته ،واإلهمال يف نظافة الطفل عند
والدته.

 - 3عوامل ما بعد الوالدة:

اإلصابة باألمراض املختلفة لإلهمال يف مواعيد التطعيم،
الحوادث ،واإلصابة بالجروح.
فجميع هذه األسباب وا ُملسببات تؤدي إىل إصابة الشخص
بأحد أنواع اإلعاقة ،لذلك يتوجب الحذر ومعالجة األسباب
وتجنبها ملعالجة اإلعاقة والوقاية منها.

الوقاية من اإلعاقات المختلفة

للوقاية من اإلعاقات بكافة أنواعها يتوجب تجنب أسبابها ومُسبباتها التي تم
ذكرها والعمل عىل معالجة اإلصابات البسيطة يف بدايتها ،وعدم إهمالها حتى
تتطور ويصعب التحكم بها والسيطرة عليها ،وهناك خطوات مهمة ورضورية
يتوجب األخذ بها للوقاية من اإلصابة باإلعاقة نذكر منها:
** تجنب زواج األقارب القريبني ،خاصة إذا كان لدينا طفل أو طفالن يف
العائلة بعيوب والدية حتى نتحاىش إنجاب أطفال معوقني آخرين.
**رضورة التحليل املبكر قبل الزواج خاصة يف أمراض الدم الوراثية.
**رضورة عدم اإلنجاب قبل سن الـ ،17, 16حيث تزيد نسبة إنجاب أطفال
مصابني بالشلل املخي أو اإلنجاب بعد سن الـ 35إىل  ،40حيث تكون فرصة
إنجاب طفل منغويل كبرية.
** تجنب تناول أي أدوية خالل فرتة الحمل إال بعد استشارة الطبيب املختص
للتأكد من أنها غري ضارة بالجنني.
** االبتعاد عن األطفال املصابني بالحصبة األملانية يف فرتة الحمل ،خاصة إذا
كانت األم لم تصب بها من قبل.

سوء التغذية:

سوء التغذية أثناء فرتة الحمل يؤدي إىل والدة مبكرة ودون الوزن الطبيعي،
وهؤالء األطفال يكونون عرضة لإلصابة بالشلل املخي ،بالنسبة لألطفال الرضع
والصغار ،فإذا أصيب هذا الطفل بإسهال أو حمى مرتفعة فهذا يؤدي إىل
فقدان كمية كبرية من سوائل الجسم ،مما قد يؤدي إىل نوبات رصع أو إصابة
الدماغ وأحيانا إىل شلل مخي.

الوقاية من شلل األطفال:

ويمكن الوقاية منه باآلتي:
** الرضاعة الطبيعية لألطفال ،حيث توجد أجسام مناعية يف حليب األم تحمي
الطفل من كثري من األمراض خالل األشهر الثمانية األوىل.
** عند إصابة الطفل بارتفاع يف درجة الحرارة نتجنب استعمال الحقن ،ألنها
قد تؤدي إىل حدوث اإلصابة بالشلل.
** رضورة حصول الطفل عىل التطعيم الخاص بشلل األطفال ،وهو عبارة عن
لقاح يعطى عىل  3جرعات.
املصدر :كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية بالبكريية – وحدة خدمة املجتمع
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الملك سلمان :أسعد بمشاهدة
الكفاءات في بالدنا ..وقادرون على
تصدير الكفاءات بدل استيرادها
دشــن خادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ،يف مكتبه بقرص اليمامة
يف الريــاض ،برنامج التنمية الريفية الزراعية
املستدامة ،الذي يستهدف  8قطاعات واعدة يف
إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي ،وتربية
النحل وإنتاج العســل ،وتطوير زراعة الورد
والنباتات العطرية ،وإنتاج وتصنيع وتسويق
الفاكهة ،وتعزيز قدرات صغــار الصيادين
ومستزرعي األســماك ،وتطوير قطاع صغار
مربي املاشــية ،وزراعة املحاصيــل البعلية،
إضافة إىل تعزيز القيمة ا ُملضافة من الحيازات
الصغرية واألنشطة الزراعية.
وألقى خادم الحرمني الرشيفني كلمة جاء
فيها« :أنا ســعيد أني أراكم اليوم ،وسعادتي
دائما أراها عندما أشــاهد الكفاءات يف بالدنا،
والحمد لله ،يف كل املجاالت ،وهذه نعمة من الله
عىل كل حال ،ثم وجود وســائل التعليم يف كل
اململكة من املــدارس والجامعات والكليات...
جعلت اململكة تكتفــي بأبنائها ،وهذه نعمة
كربى ،لكن النعمة األكرب هي األمن واالستقرار
يف بالدنــا ،الــذي جعل العمــل فيها يف كل
مجال ماشــيا ،واألكرب من هذا كله بالدنا بالد
الحرمني ،ويرشفني ،كما يرشف أي واحد من
األرسة أو من أبناء وطننــا ،أن نكون خدّاما ً
للحرمني الرشيفني .الحمــد لله رب العاملني.
نسأل الله -عز وجل -أن يرزقنا شكر نعمته،
والحمد لله بلدنــا اآلن يف كل مجاالته فيه من
أبناء البلد مع إخوانهم الذين قبلهم من البالد
العربية وغريها ،خدموا مع الدولة ،لكن ،ولله
الحمد ،اآلن ممكن نصدر ما نســتورد .نسأل
الله -عز وجل -أن يرزقنا شكر نعمته قبل كل
يشء ،ويحمي بالدنا من كل من أراد بها سوءاً،
والحمد لله رب العاملني».
كما ألقى وزير البيئــة واملياه والزراعة
املهندس عبدالرحمن الفضيل كلمة رفع خاللها
الشكر لخادم الحرمني الرشيفني ،عىل رعايته
تدشــن برنامج التنمية الريفيــة الزراعية

كونيات

أ.د .عبدالله المسند

متى يقع كسوف
كلي أو حلقي يشاهد في
السعودية؟
الكسوف الكيل للشــمس يحدث عندما يُغطي جرم القمر
جرم الشمس  ،100%بينما الكســوف الحلقي للشمس
يحدث عندما يكــون القمر بعيدًا جدًا عن األرض ،فيكون
يف مرأى العني أصغــر من قرص الشــمس ،فال يتمكن
من تغطيتها 100%؛ وعليه تظهــر حلقة مضيئة مذهلة
من أطراف قرص الشمس بشــكل مدهش تُحيط بالقمر
املعتم األسود -وتُسمى حلقة النار.وبإذن الله تعاىل سيُشــاهد كســوف حلقي يف السعودية
هذا العام 2019م ،حيث سيشــاهد بعض الســعوديني
ويشــاهد اإلماراتيون والعمانيون وغريهم كسوفا ً شمسيا ً
حلقيــا ً ،وذلك يف  26ديســمرب 2019م ،ويالحظ أنه لن
يشاهد الكســوف الحلقي يف جميع دول الخليج ،بل هو
محدود يف رشيط جغــرايف ضيق من رشق جزيرة العرب،
وبقية دول جزيرة العرب سيشــاهدون كســوفا ً جزئيا ً
بُعيد رشوق الشمس وذلك يف نهايته.

املســتدامة بوصفه ثمرة مــن ثمرات «رؤية
اململكــة « ،»2030الذي يســعى إىل تحقيق
تنميــة اقتصادية واجتماعيــة متوازنة بني
مختلف رشائح املجتمع ،من خالل االستغالل
األمثل واملستدام للموارد الطبيعية والزراعية
واملائية املتجددة ،وذلك عىل مراحل عدة؛ تبدأ
املرحلة األوىل من اليوم وحتى عام 2025م»،
مشــرا ً إىل أن «الربنامج منذ اعتماده بمبلغ
 8.750مليــارات ريال؛ إضافة إىل  3مليارات
ريال من صندوق التنمية الزراعية ،اســتبرش
به املزارعون وأرسهم يف عموم مناطق اململكة
خرياً ،ملا له من مكاسب اجتماعية واقتصادية
تفوق حجم االستثمارات املالية املخصصة له».
وقال الفضيل(« :برنامج التنمية الريفية

الزراعية املستدامة  ،)2025من خالل فروعه
الثمانيــة يف القطاعات الواعدة حســب امليز
النســبية لكل منطقة ،ســيعمل عىل تمكني
صغار املنتجني يف مجــاالت الزراعة ،وتربية
الثــروة الحيوانية ،واالســتزراع الســمكي
والصيد ،وتربية النحل وإنتاج العسل» ،مبينا ً
أن «الربنامج سيمكن من استغالل واستثمار
الفرص واملوارد املتاحة بهدف تنويع القاعدة
اإلنتاجية الزراعية يف املناطق الريفية ،وتحسني
مستوى دخل صغار املزارعني ،وتوفري فرص
العمل ،واإلســهام يف األمن الغذائي والتنمية
املتوازنة».
وشــاهد والحضور عرضــا ً مرئيا ً عن
الربنامج والقطاعات املستهدفة منه.

ييل هذا كســوف شميس حلقي آخر يف عام 2020م ،حيث
سيشــاهد الســعوديون واليمنيون والعمانيون وغريهم
كســوفا ً شمســيا ً حلقيا ً ،وذلــك يف  21يونيو 2020م،
ويالحظ أنه لن يشاهد الكسوف الحلقي يف جميع جزيرة
العرب ككســوف حلقي ،بل هو محدود يف رشيط جغرايف
ضيق مــن جنوب الجزيرة العربيــة ،وبقية دول جزيرة
العرب سيشاهدون كسوفا ً جزئيا ً بنسب كبرية.
ييل ذلك كسوف شــميس كيل عام 2027م حيث سيشاهد
الســعوديون كما اليمنيون واملرصيون وغريهم كســوفا ً
شمســيا ً كليا ً نادرا ً؛ حيث سيشــاهدون يف وضح النهار
النجــوم والكواكب وذلك عــام 2027م ،ويالحظ أنه لن
يشاهد هذا الكســوف يف جميع املناطق ككسوف كيل ،بل
هو محدود يف رشيط جغرايف ضيق من السعودية.
ييل ذلك كسوف شــميس كيل عام 2034م حيث سيشاهد
الســعوديون والكويتيون وغريهم كســوفا ً شمسيا ً كليا ً
نــادرا ً؛ حيــث سيشــاهدون يف وضح النهــار النجوم
والكواكــب وذلك عام 2034م ،ويالحظ أنه لن يشــاهد
هذا الكســوف يف جميع املناطق ككســوف كيل ،بل هو
محدود يف رشيط جغرايف ضيق ،ويشــار إىل أنه لن يتكرر
الكســوف الكيل يف مدينــة معينة ويف الوقت نفســه من
النهار ،والشــكل الهنديس نفسه إال بعد مرور نحو 375
سنة يف املتوسط ،وآخر كسوف كيل ُشوهد يف السعودية يف
 25فرباير 1952م ..
هذا والله أعلم.

أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا
| ALMISNID
| almisnid@yahoo.com

تقنية 23

صحيفة
العدد  07 | 90جمادى األول  13 | 1440يناير 2019
جامعة
القصيم www.qu.edu.sa | @qunewspaper

هاتف هواوي Honor V20
بكاميرا  48ميجابكسل
 شاشة من نوع  IPSقياس  inch 6.4بدقة .1080x2310 كامريا خلفية بدقة  48ميجا بكســل مع حســاس تصوير  IMX586منرشكة سوني.
 كامريا أمامية مدمجة ضمن الشاشة وبدقة  25ميجا بكسل. ميزة  Link Turboمع الجمع بني شبكات  4Gو  wifiللتحميل الرسيع. ذاكرة وصول عشوائي بحجم  6جيجا بايت و 8جيجا بايت. معالج من نوع  980 Kirinمن رشكة هواوي. ذاكرة تخزين داخلية بسعة  128جيجا بايت أو  256جيجا بايت. بطارية بسعة  4000مييل أمبري مع دعم ميزة .Super Charge يتوفر باللون األحمر ،واألزرق ،واألسود. -يبدأ سعر هاتف هواوي  Honor V20بـ 507دوالرات.

تطبيق الواقع االفتراضي Lithodomos Explore
ملحبي اكتشاف الحضارات
القديمــة صــدر عــن رشكة
 Lithodomos VRتطبيــق
جديد بتقنيــة الواقع االفرتايض
 ،VRيسمح للمستخدم بالسفر
عرب التاريخ الكتشــاف كل أنواع
الحضــارات القديمة مع عرض
املعلومــات والحقائق حول هذه
الحضارات ،ليأخــذك يف رحلة
مليئة باملتعة واملعرفة.
التطبيــق يدعــم حرصيا
األجهزة العاملة بنظام Android
 6.0فأحــدث ومتوفر مجانا عىل
متجر .Google Play

ﺷﺎﺷﺎت  BRAVIA MASTERﺑﺘﻘﻨﻴﺎت
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﻧﻲ
 אא.LCD :


אא:

. 98

 אא.8K :
א א  .X1TM Ultimate
א  4  Acoustic Multi-Audio
כא   א א .

كليك

حسن أحمد العواجي

بوبجي PUBG
«مائة شــخص يف طائرة تحلق فوق جزيرة كبرية ..كل شخص
بإمكانه اختيار مكان للقفز عــى هذه الجزيرة ..ولكن بمجرد
نزولك عىل أرض الجزيرة عليك جمع األســلحة والتخفي ،فأنت
هنا معرض للقتل يف أي لحظة ..ال صديق وال معاون ولن تنجح
يف البقاء إال بقتل كل ما تراه عينــاك ،فالكل عىل هذه الجزيرة
أعداء واملنترص سيبقى عليها وحيداً».
هذه تعليمات وقواعد خاصة بلعبــة إلكرتونية جديدة تحولت
إىل هوس بني الشــباب هذه األيام ،فأصبح الــكل اآلن يعرف
«بوبجي» التي تنمو أسهمها وتزداد بشكل ال مثيل له ،حتى بلغ
عدد مرات تحميل اللعبة من متجر األندرويد فقط أكثر من 32
مليون مرة ،كما تم بيع أكثر من  15مليون نســخة ،ليبلغ عدد
الذين انضموا للعبة حتى اآلن أكثــر من مليوني العب حاليا ً يف
أكثر من  100دولة حول العالم.
هذا االهتمام املتزايد بلعبة "القتل" هذه يثري قلق علماء النفس،
فهل حقا ً نحن متعطشــون للدماء؟ أم أن رغبة البقاء والتشبث
بالحياة رغم كل ما تحويه من متناقضات هي التي تدفع الالعب
للخلط ما بني الحقيقة والخيال.
فاللعبــة تحث العبيها عــى الغدر والقتل والخيانة يف ســبيل
النجاة ،فالغاية فيها تربر الوســيلة كما يقــول "ميكافيليل"،
وحينما يعتاد الالعب عىل رضورة استخدام كل هذه السلوكيات
الخاطئة يف الواقع االفرتايض سيعتاد أيضا عىل استخدامها حتى
يف حياتــه العادية ،بمعنى آخر هي حــرب افرتاضية اآلن يجد
الالعب فيها متعة ورغبة يف البقاء ،ولكن رسعان ما ســتتحول
لحقيقة يف حياته اليومية من خالل تعامله مع أفراد املجتمع.
ولهذا فإنه قد يكون من الصعب عىل من اعتاد القتل لالختالف
ولــو يف لعبة ،أن يتقبل آراء اآلخر أو الدخول يف نقاش حضاري
لطرح وجهة نظر معينة ..فإىل أين تقودنا «بوبجي»؟!
لو كانت «بوبجي» حقيقة فكم «بوبجي» ســتواجه يف بيتك أو
يف حيك أو مدينتك؟!
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa

اﻷﺟﻨﺪة

اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 2018
26
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ -
02
ﯾﻨﺎﯾﺮ

ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺗﺒﺮﻣﺞ ٢
اﳌﻤﻠﮑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﻚ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ

15
- 13
ﻓﺒﺮاﯾﺮ

اﳌﻌﺮض واﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﯿﺎء

§  IMAX Enhancedא®¬«ªא©¨.

03
- 02
أﺑﺮﯾﻞ

ﻗﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ )اﻟﺒﻠﻮك ﺗﺸﯿﻦ(

´¸«¬ .2 AirPlay

12
- 08
أﺑﺮﯾﻞ

§ .Netflix Calibrated Mode
א ´.Android ¬³
.HomeKit  º

اﳌﻤﻠﮑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﯿﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

دﺑﻲ -اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻣﮑﺘﺐ دﺑﻲ اﻟﺬﮐﯿﺔ
اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ ﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺟﻨﯿﻒ  -ﺳﻮﯾﺴﺮا
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
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كاريكاتير
من اآلخر
فهد بن نومه

صناعة األمل
انطلق الفصل الدرايس الثاني وبه تعود الجامعة الستئناف نشاطاتها،
مؤتمرات وفعاليات نوعية متميزة دأبت الجامعة عىل تنظيمها خالل
الفرتة املاضية يف مجاالت فكرية وبحثية واقتصادية مختلفة ،واليوم
تستعد الجامعة ممثلة بكريس الشــيخ عبد العزيز السعوي لتنمية
اإليجابية ،لتنظيم مؤتمر علمي يعزز من مفهوم اإليجابية يف املجتمع
السعودي وفق رؤية اململكة .٢٠٣٠

بلغت عناوين الكتب في مكتبة الجامعة أكثر من  500ألف عنوان

الجامعة تعرف الزوار على محتويات مكتبتها
الورقية واإللكترونية في معرض القصيم للكتاب
تشــارك الجامعة يف معرض
القصيم الثانــي للكتاب املقام يف
مركز الدويل للمعارض واملؤتمرات
ً
تعريفا لزوار املعرض
بجناح يقدم
بمحتويات مكتبــة الجامعة من
املصــادر الورقيــة واإللكرتونية
للمعلومات.
ويقدر عــدد الكتب املوجودة
بمكتبــة الجامعــة 553.586
عنوانــا ،يف حــن يصــل عدد
الدوريات واملجلدات إىل ،14.110
باإلضافــة إىل  2834رســالة
جامعية ،و 25مــن املخطوطات
النادرة ،وعىل الجانب اإللكرتوني
تحتضن املكتبة أكثر  146قاعدة

بيانــات ،و 310.963دوريــة
إلكرتونيــة ،و 51.422كتــاب
إلكرتوني ،و 1.824.480رسالة
جامعية إلكرتونية.،
وتتمثــل مشــاركة الجامعة
يف عــرض وبيــع إصدارتها من
الكتب واملجالت العلمية املحكمة،
باإلضافــة إىل عــرض مؤلفات
أعضاء هيئة التدريــس ،وكذلك
التعريف بالجامعــة والخدمات
اإللكرتونيــة املشــركة بها عن
طريــق عمادة شــؤون املكتبات
والتي تشــمل قواعــد املعلومات
والربامــج اإللكرتونيــة وبرامج
التوثيق وبرامج كشــف االنتحال

العلمي وبرامج تصنيف الدوريات
وغريها من الربامــج اإللكرتونية
التي تخدم منسوبي الجامعة.
من جانبه أكــد عميد عمادة
شــؤون املكتبــات بالجامعــة
الدكتــور ســطام العتيبــي أن
الجامعة تحرص عىل املشــاركة
املجتمعية يف واحة العلم واملعرفة
املتمثل يف معــرض الكتاب ،حيث
يتم اســتعراض جهود الجامعة
ومنســوبيها عرب الجناح الخاص
املشــارك باملعــرض ،من خالل
تعريــف الزوار بعــدد املكتبات
الفرعيــة بالجامعة وعدد البحوث
املنشورة بمجالت الجامعة وعدد

البحوث املدعومة ،باإلضافة إىل عدد
الرســائل الجامعية واملخطوطات
وعدد برامج الدراســات العليا يف
جميع كليات الجامعة (ماجستري،
و دكتــوراه) وذلــك من خالل
الرســومات املوضحة عىل جنبات
جناح الجامعة.
وأضــاف "العتيبــي" أن
الجامعة حرصت عــى أن يكون
جناحها يف معرض هذا العام من
أفضــل األجنحة وأكثرهــا جذبًا
للزوار واملهتمــن واملثقفني من
خالل عــرض مجموعــة أعضاء
هيئة التدريــس واملجالت العلمية
املحكمة بكافة أجزائها.

ويعد املؤتمــر محاولة لتبادل الخربات يف مجــال اإليجابية وتنمية
االستخدام اإليجابي لوسائل التواصل االجتماعي وخلق بيئة للحوار
عىل أســاس علمي بعرض التجارب املحلية والدولية يف هذا املجال
لتعزيز قيم املواطنة والوسطية ،فضالً عن مناقشة مفهوم اإليجابية
من منظور إســامي ،وتوضيح أهميته يف اإلسالم ليدرك الجميع أن
نرش هذا املفهوم هو نرش للقيم اإلســامية التــي حثنا عليها ديننا
الحنيف.
ففي ظل ما نشــهده اآلن من محاوالت آثمة لنــر اإلحباط الذي
يتعرض له وطننا الغايل ،كان من الرضوري والواجب عىل املؤسسات
التعليمية الكربى كجامعــة القصيم أن تتصدى ملثل هذه املحاوالت،
وأن تساهم يف نرش وتعزيز مفهوم اإليجابية من خالل خطوات علمية
ومنهجية صحيحة ،تســتند إىل آراء الخرباء والباحثني يف هذا املجال
بما يضمــن ألبناء الوطن القدرة عىل مواجهة محاوالت نرش اإلحباط
وفتح املجال آلفاق مستقبلية رحبة وصناعة األمل ملستقبل أكثر رخاء
وازدهاراً.
وعىل ضوء هذا املؤتمر ســتنطلق ندوة إعالمية خاصة ملناقشة سبل
تعزيز مفهوم اإليجابية بمشاركة عدد من رواد صناعة اإليجابية يف
اإلعالم السعودي ،خاصة وأن اإلعالم يعترب من الوسائل األكثر أهمية
يف صناعة األمل ونرش اإليجابية بني الجمهور ،من خالل نقل الصور
اإليجابية التي تزخر بها الســعودية وما تقدمــه الدولة عىل أرض
الواقع من رؤية مستقبلية لبناء مجتمع أكثر تقدما ً وتماسك والتغلب
عىل كافة الصعوبات التي قد تواجه أفراد املجتمع
رئيس التحرير
| bin_nomah
| bin.nomah@qu.edu.sa

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

جناح الجامعة بالمعرض

