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ندوة «الزراعة المستدامة» بجامعة القصيم
تناقش قضايا االستدامة في القطاع الزراعي
نظمــت الجامعة ممثلــة يف كلية
الزراعة والطب البيطري ،بالتعاون مع
مركز التنمية املستدامة بالجامعة ندوة
علميــة بعنوان «الزراعة املســتدامة..
منتج آمن وبيئة نظيفة» ،يوم األربعاء
املايض ،برعاية معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بــن حمد الــداود مدير
الجامعة ،وبمشاركة  13باحثا وخبريا
يف عــدة مجاالت ،ملناقشــة العديد من
القضايا التي تهم االستدامة يف القطاع
الزراعي ،وسبل تقليل الهدر يف املوارد
الطبيعية وترشيد استخدام الكيماويات
الزراعية من أجــل بيئة أفضل ومنتج
صحي.
وافتتح مديــر الجامعة الندوة ثم
تجول يف أجنحة املعرض املصاحب لها،
الذي تضمن  11ركنًــا ملراكز بحثية،
ومزارع ،وجمعيات تعاونية ،ورشكات
زراعية ،باإلضافة إىل ركن خاص ملركز
التنمية املســتدامة بالجامعة ،كما كرم
معاليه املشــاركني واملنظمني للندوة،
متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.
وأوضــح الدكتــور عبدالرحمن
الصقري رئيس اللجنــة التنظيمية ،يف
بداية الندوة فلسفة الزراعة املستدامة
التي تتمحور حول تلبيــة احتياجات
الجيــل الحايل من املنتجــات الزراعية
بأنواعها املختلفة ،دون اإلخالل بحقوق
األجيال القادمــة يف الحصول عىل تلك
املنتجات ،مؤكدًا أنها تسعى إىل تحقيق
ثالثة أهداف رئيســية وهــي :العائد
االقتصــادي املجــزي ،والحفاظ عىل
البيئة ،والعدالة واملســاواة للعاملني يف
القطاع الزراعي .تفاصيل :ص08

برعاية سمو أمير المنطقة  ..الجامعة تنظم حملة
توعية وصحة وتثقيف في نسختها الثالثة بـ«ضريه»
انطالقا من دورها يف خدمة
مجتمع منطقة القصيم واستمرارا
لجهودهــا الراميــة للوصــول
لكافة أبنــاء املنطقة يف مختلف
املحافظات ،تنظم الجامعة النسخة
الثالثة من حملتها الشاملة "توعية
وصحة وتثقيف" ،برعاية صاحب
السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود أمري منطقة
القصيم ،وحيث تستهدف الحملة
التي سوف تســتمر ملدة  7أيام،
أبناء محافظة رضيه ،يف الفرتة من
1440/7/3هـ.
وتتضمــن الحملــة برامج
رشعية وفكريــة وبرامج لصحة
الفم واألســنان ودورات تدريبية
وتثقيف دوائــي ،باإلضافة غىل
التوعية الغذائية والطب البيطري
وخدمــات تربويــة اجتماعية
متنوعة وعروض مرسحية وبرامج
رياضيــة ترفيهية وســحوبات
وجوائــز وغريها من األنشــطة
املقدمة ألهايل املنطقة.
وتتمثل أهداف حملة الجامعة
يف تعزيز القيم اإلسالمية وغرس
املفاهيم اإليجابية واالنتماء للوطن
وخدمتــه ،وحمايــة النشء من
مســالك الغلو واألفكار املتطرفة
والســلوكيات الخاطئــة ورفع
مســتوى املهارات الشــخصية

عناوين

05

خبر

بوابة « »MyQUالموحدة
تسهل الوصول لألنظمة
والخدمات اإللكترونية
التي تقدمها الجامعة

09,08
جانب من الحملة المقامة العام المنصرم

والقدرات الذاتية وتقديم الخدمات
واالستشارات الطبية املتخصصة
والخطط العالجية ورفع مستوى
العناية بالغذاء والرياضة والبعد
عن العادات السلبية ،وذلك لرفع
وعي وثقافة أبناء املنطقة ،والعناية
بصحتهم ،وتحسني مستوياتهم
االجتماعية والثقافية والفكرية.
ومــن هذا املنطلــق جاءت
مبادرة معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود
مدير الجامعــة بالتوجه بحملة
من الجامعة بصورة ســنوية إىل
أحد املناطق النائيــة يف منطقة
القصيم ،حيث يتم تقديم العديد
من الخدمــات والربامج التوعوية
والصحيــة والتثقيفية ألهايل تلك
املحافظة يف أماكن تواجدهم ،وقد

حرص سعادته عىل أن تحظى تلك
املبادرة عىل ســمو أمري املنطقة،
الذي تكرم بتكليفه بتنفيذ حملة
هذا العام يف محافظة رضيه وذلك
بعد نجاح حملتي الجامعة األوىل
والثانية يف ضليع رشــيد وعقلة
الصقور عىل التوايل.
وجاء تحديــد برامج الحملة
ومواقعها بعــد أن عكفت اللجنة
العلمية بالحملة عىل اســتعراض
املقرتحــات الواردة مــن أهايل
محافظــة رضيــه وأخذهــا يف
االعتبار عند إعداد برامج الحملة
وفعالياتها وأنشــطتها املختلفة
التي يقدمها متخصصون أكفاء
من الجامعة بجودة عالية بحيث
تحقق أهدافها ويستفيد منها عدد
كبري من رشائح املجتمع املختلفة.
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المستدامة» تناقش
قضايا االستدامة في
القطاع الزراعي

11
تقرير

تقويم األسنان..
األسباب الجمالية
والوظيفية
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الجامعة تستضيف اللقاء الحادي عشر لعمداء مراكز البحوث بالجامعات

الداود :البحث العلمي أساس تقدم األمم ..ومعاهد البحوث دورها هام في
المرحلة القادمة
االهتمام بزيادة
اإليرادات أهم مقومات
نجاح الجامعات
وتنافسها

أكد معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعــة ،أن البحث العلمي هو
أســاس تقدم األمم ،وأن معاهد
البحــوث ســيكون دورها أكثر
أهمية يف املرحلة القادمة ،مشــرًا
إىل أن هذه املعاهد قد قدمت اليشء
الكبري ،ولذا يجــب االهتمام بها،
وإعطاؤها مساحة أكرب من العمل.

تحقيق رؤية اململكة 2030م.
وأضــاف معاليــه أن نظام
الجامعات الجديد بعــد أن يُقر
بإذن الله -ســوف تكون هناكمسؤوليات كبرية عىل الجامعات،
حيث إنها ســتتحمل مسؤوليتها
بالكامل ،وسوف يتحمل مجلس
الجامعة اليشء الكثري واملسؤولية
األكــر يف مســرة الجامعــة

وأشــار "الــداود" خالل
استضافة الجامعة اللقاء الحادي
عرش لعمــداء معاهــد البحوث
والدراسات بالجامعات السعودية،
يــوم الخميس املــايض املوافق
1440/6/23هـ ،يف مقر املدينة
الجامعية باملليــداء ،إىل أن هذه
املعاهد يؤمل منها اليشء الكثري،
خاصــة يف املرحلــة القادمة ويف

األكاديمية والبحثيــة واإلدارية،
مضيفا ً أن معاهد البحوث سوف
تكون رافــدًا مهمً ا من روافد ذلك
النظام.
وأوضح مديــر الجامعة أن
من أهم مقومات نجاح الجامعات
وتنافســها هو مــدى اهتمامها
بزيادة إيراداتها ،مشــرًا إىل أن
املعاهد تشــكل ً
ثقل كبريًا يف هذا

الجانب ،متمنيًــا للمجتمعني كل
التوفيق.
وكــرم "الــداود" ضيوف
الجامعة من عمداء ووكالء معاهد
البحوث والدراسات بالجامعات،
مقدمً ا الشــكر والتقدير لجميع
الضيوف ،وســائال الله التوفيق
والسداد للجميع ،بعد ذلك بدأ لقاء
العمداء ملناقشة عدد من املواضيع.

خالل االستقبال

معالي مدير الجامعة

وظائف طبية وإدارية بالمدينة الطبية بالجامعة على برنامج «التشغيل الذاتي»
أعلنــت املدينــة الطبيــة
بالجامعة عن حاجتها لشــغل
عدد مــن الوظائــف الطبية
والصحيــة واإلداريــة عــى
برنامج التشغيل الذاتي ،حيث
بدأ استقبال طلبات الراغبني يف
شغل هذه الوظائف إلكرتونيا
من خالل املوقــع اإللكرتوني
للجامعة اعتبارا من يوم اإلثنني
املوافــق 1440/6/20هـــ،
وملدة  10أيام.
حيث أعلنــت الجامعة عن
حاجتها لعدد مــن الوظائف
الطبية وهي" :طبيب استشاري
عناية مركــزة  -طب التخدير،
وطبيــب نائــب أول /نائب
عناية مركزة  -طب التخدير"،
باإلضافة إىل الوظائف الصحية
وهي" :صيديل ،وأخصائي غري
طبيب تمريض ،وأخصائي غري
طبيب عالج تنفيس ،وأخصائي
غــر طبيب أشــعة  -تصوير
طبي ،وأخصائــي غري طبيب

مختــرات طبيــة ،وأخصائي
غري طبيب أجهــزة طبية ،كما
أعلنت عن حاجتهــا لعدد من
الوظائف اإلدارية والهندســية
وهي" :أخصائي مركز بيانات،
ومهندس شبكات واتصاالت".
ويشــرط لشــغل جميع
الوظائــف املعلــن عنها ،أن
ً
حاصــا عىل
يكــون املتقدم
املؤهل املطلوب بتقدير ال يقل
عن جيــد ،وأن يجتاز امتحان
اللغة اإلنجليزية حسب رشوط
الوظيفــة املتقدم لهــا ،كما
يجب أن تتجانــس الخربة مع
املســمى الوظيفي ،باإلضافة
إىل اجتياز املقابلة الشــخصية
وأي اختبــارات ذات عالقــة،
وأن يكون الئقا ً طبيا ً مع إرفاق
تصنيــف الهيئة الســعودية
للتخصصــات الصحية بنفس
املجال وبطاقة تســجيل مهنية
ســارية املفعول للممارســن
الصحيني.

وﻇﺎﺋﻒ ﻃﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

اﻟﺠﻨﺲ

ﻃﺒﻴﺐ اﺳﺘﺸﺎري

ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰة  ،ﻃﺐ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ

ذﻛﺮ  ،أﻧﺜﻰ

اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻃﺒﻴﺐ ﻧﺎﺋﺐ أول  /ﻧﺎﺋﺐ

ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰة  ،ﻃﺐ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ

ذﻛﺮ  ،أﻧﺜﻰ

وﻇﺎﺋﻒ ﺻﺤﻴﺔ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

اﻟﻤﺆﻫﻼت واﻟﺨﺒﺮات

اﻟﺠﻨﺲ

ﺻﻴﺪﻟﻲ

ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ

درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ  +ﺧﺒﺮة ﺳﻨﺔ

ذﻛﺮ  ،أﻧﺜﻰ

اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﺐ

ﺗﻤﺮﻳﺾ

درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ  +ﺧﺒﺮة ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة

ذﻛﺮ  ،أﻧﺜﻰ

أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﺐ

ﻋﻼج ﺗﻨﻔﺴﻲ

درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ  +ﺧﺒﺮة ﺳﻨﺔ

ذﻛﺮ  ،أﻧﺜﻰ

أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﺐ

أﺷﻌﺔ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﺒﻲ(

درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ  +ﺧﺒﺮة ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ

ذﻛﺮ  ،أﻧﺜﻰ

أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﺐ

ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻃﺒﻴﺔ

درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ  +ﺧﺒﺮة ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﻣﺮاض واﻷﻧﺴﺠﺔ  /ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت

ذﻛﺮ  ،أﻧﺜﻰ

أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﺐ

أﺟﻬﺰة ﻃﺒﻴﺔ

درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ  +ﺧﺒﺮة ﺳﻨﺔ

ذﻛﺮ

وﻇﺎﺋﻒ إدارﻳﺔ وﻫﻨﺪﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

اﻟﺠﻨﺲ

أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت

درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ٣ +ﺳﻨﻮات ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ

ذﻛﺮ

ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺒﻜﺎت واﺗﺼﺎﻻت

درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺷﺒﻜﺎت ﺣﺎﺳﺐ آﻟﻲ  ٣ +ﺳﻨﻮات ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ

ذﻛﺮ

أخبار الجامعة 03
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بأكثر من  15مليون ريال

توقيع عقدين إلنشاء البنية التحتية المعلوماتية وتجهيز قسم المختبر في
«المستشفى الجامعي»

ﻋﻘﻮﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺗﺄﺳﻴﺲ وإﻧﺸﺎء
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

1084042768

صورة جماعية عقب توقيع العقدين

وقع معــايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمد الــداود مدير
الجامعة ،يوم اإلثنني املايض ،بصالة
كبار الشــخصيات باملدينة الجامعية
باملليداء ،عقدين للمستشفى الجامعي
بأكثر مــن  15مليــون ريال ،حيث
وقع معاليه العقــد األول مع رشكة
"إم دي إس" ألنظمــة الحاســب
اآليل بغرض تأســيس وإنشاء البنية
التحتيــة املعلوماتية للمستشــفى
الجامعــي ،وبلغــت قيمــة العقد
( )10.840.427.68عــرة ماليني
وثمانمئــة وأربعني ألفــا وأربعمئة
وسبعة وعرشين رياال وثمانية وستني
هللة ،إذ يشــمل املرشوع بناء مركز

البيانات عىل أحــدث املعايري الدولية
( ،)3 Tireباإلضافــة إىل الشــبكة
الداخلية والشــبكة الالسلكية ،حيث
ســيكون هذا املرشوع بداية انطالقة
الخدمات الطبية باملستشفى الجامعي
باملدينة الطبية.
كما تــم توقيع العقــد الثاني
مع رشكة "بيكمان كولــر العربية
الســعودية املحدودة" ،لتجهيز قسم
املخترب يف املستشفى الجامعي بمبلغ
 4.550.000.70أربعــة ماليــن
وخمســمئة وخمســن ألف ريال
وســبعني هللة ،ويهدف هذا املرشوع
إىل تجهيــز قســم املختــر بأحدث
التجهيزات الطبية املتقدمة واملتمثلة

يف جهاز آيل متكامل يسهم يف تسهيل
عمل الطاقم املختص ،وتوفري النتائج
خالل فــرة زمنية قليلــة وتعزيز
الكفاءة التشغيلية للمخترب ،كما يتميز
املرشوع بتوفــر أحدث جهاز للربط
اآليل املتكامل ،وهــو جهاز (power
 )expressلربــط جميــع األجهزة
املســتخدمة لوظائف ما قبل التحليل
بأجهــزة التحليل ،وأجهــزة ما بعد
التحليل.
ويعترب جهاز ()power express
من أحدث وأرسع األجهزة يف التعامل
مع العينات الــواردة إىل املخترب من
مختلف األقســام ،وقد قامت رشكة
"بيكمان" بربط هذا الجهاز بأجهزة

الكيمياء الحيوية ،وأجهزة الهرمونات
والفريوسات ،وأجهزة تحليل خاليا
الدم ،وجهاز تحضري وصبغ الرشائح
وأجهزة تخثر الدم ،كما يتميز الجهاز
بوجود أربعة مسارات للعينات ،مما
يسهل ويرسع حركة أنابيب االختبار
من جهاز إىل آخــر ،فضالً عن وجود
نظام تحكم بالعينــات فائق الذكاء
يقوم بتوزيــع العينات بني األجهزة
حســب جاهزية الجهاز ،بما يضمن
توفري النتائــج الدقيقة بأرسع وقت
ممكن ،كما يوفر الجهاز إمكانية طلب
العينات املخزنة بالثالجة أوتوماتيكيا
لغايات إعــادة الفحص أو إضافة أي
فحوص جديدة.
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بمشاركة  6من أعضاء هيئة التدريس و 50طالبا

الجامعة تشارك في «المؤتمر السعودي الخامس للبصريات» بالرياض
شاركت الجامعة مُمثلة يف قسم
البرصيــات بكلية العلــوم الطبية
التطبيقية ،يف املؤتمر الســعودي
الخامس للبرصيــات ،الذي نظمته
الجمعيــة الســعودية للبرصيات
وعلوم الرؤية ،خالل الفرتة من -17
1440/6/19هـ بمدينة الرياض،
حيث شاركت الجامعة بـ 6متحدثني
من أعضاء هيئة التدريس  ،باإلضافة
إىل أكثر من  50طالبا شــاركوا يف
ورش العمل واملحارضات العلمية،
وكذلك جناح خاص بالجامعة.
وأوضح الدكتور وليد الغامدي
رئيس قســم البرصيات بالجامعة،
رئيــس اللجنة العلميــة باملؤتمر،
أن املؤتمــر ســعى إىل عرض كل
جديــد يف مجال صحــة العني من
أبحــاث وأوراق عمل ومحارضات
تخصصيــة وتدريــب يف ورش
عمــل متخصصة ،حيث شــاركت
الجامعة للمرة الثانية عىل التوايل يف
املعرض املصاحــب بجناح لعرض
إنجازات قســم البرصيــات بكلية

العلوم الطبية التطبيقية ،إىل جانب
الخدمة املجتمعية والبحث العلمي
واإلنجازات األكاديمية ،باإلضافة إىل
تنظيم ملتقى لخريجي القسم عىل
هامش املؤتمر لالجتماع بخريجي
الكلية.
وأشــار "الغامــدي" إىل أن
الجامعة اســتحدثت أول برنامج
دكتور برصيــات يف اململكة يف عام
٢٠٠٧م ،كمــا كان قســم العلوم
الطبية بالجامعة هو أول من يحصل
عــى االعتماد األكاديمــي الكامل
يف اململكة من هيئــة تقويم التعليم
والتدريب ،مبينا أن النادي الطالبي
بالكلية شــارك يف جناح الجامعة
بملصقات علمية ،حيث قدم النادي
تعريفا ً بالفعاليات واألنشطة التي
يقيمهــا داخل وخــارج الجامعة،
باإلضافة إىل مسابقة التحدي لجميع
الطالب املشاركني يف املؤتمر.
يذكــر أن املؤتمر الســعودي
الخامــس للبرصيــات تضمــن
محــارضات وتدريبــات عمليــة

ونرشات علمية بمختلف املوضوعات
املتعلقــة بالتخصــص ،باإلضافة
إىل معارض للعديــد من الرشكات
الطبية ذات العالقــة ،وذلك خالل
الفرتة من  22وحتــى  24فرباير
الجاري يف برج "رافال كمبنسكي"
بمدينة الرياض ،بمشــاركة أكثر
من  ٤٠متحدثا محليا ودوليا و١٢
ورشة عمل مرافقة للمؤتمر ،حيث
يســتهدف املتخصصني يف مجال
البرصيات من دكاترة وأخصائيني
وفنيني بمختلــف تخصصاتهم،
وأطباء العيون واملهنيني الصحيني
العاملني يف مجــال رعاية العيون
والوقاية مــن العمى ،باإلضافة إىل
مناقشة عدد من املواضيع املتعلقة
بفحص أمراض القرنية وعالجها
وتصحيح العيوب االنكسارية وآخر
املستجدات يف طرق عالج مصابي
ضعف النظر الشــديد وتأهيلهم،
وتشخيص وعالج مشكالت النظر
عنــد األطفال ومكافحــة اإلعاقة
البرصية.
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خالل مشاركتها في الملتقى األول لتمكين الشباب «فرصتي» ببريدة

الجامعة تعرض الفرص التدريبية وبرامج الدراسات العليا المتنوعة
التي تقدمها
شــاركت الجامعــة يف ملتقى
القصيــم لتمكني الشــباب األول
"فرصتي" ،الذي نظمته إمارة منطقة
القصيم بالرشاكة اإلسرتاتيجية مع
الهيئــة العامة للمنشــآت الصغرية
واملتوسطة (منشــآت) ،بمشاركة
أكثر من  80جهة حكومية وخاصة،
يف مركز القصيــم الدويل للمعارض
واملؤتمــرات بمدينــة بريدة خالل
الفرتة مــن ١٤٤٠/٦/١٨ -١٥هـ،
وذلك من خالل معــرض للتعريف
بالجامعــة ومســرتها وبرامجها
األكاديمية ،وآخر عن املدينة الطبية.
وحظي جناح الجامعة بزيارة
صاحب السمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن ســعود بن
عبدالعزيــز أمــر املنطقة خالل
افتتاحــه امللتقــى ،بحضور معايل
وزير العمل والتنميــة االجتماعية
املهندس أحمد بن سليمان الراجحي،
ومعــايل محافظ املؤسســة العامة
للتدريب التقنــي واملهني الدكتور
أحمد الفهيد.
وعرضت الجامعــة من خالل
مشــاركتها الفرص التدريبية التي
تقدمها ،وبرامج الدراســات العليا
املتنوعة يف الجامعــة ،وإحصائيات
عن عــدد أعضاء هيئــة التدريس
واملوظفــن يف الجامعــة والطالب
وبرامجها األكاديمية.
واحتــوى معــرض "املدينة
الطبية" عــى التعريــف باملدينة،
التي تعد أول مدينة طبية أكاديمية
متخصصة بمنطقــة القصيم تقدم
الرعاية الصحيــة املتقدمة ملواطني

العقالء أثناء تسلمه الدرع

أثناء زيارة أمير القصيم لمعرضي الجامعة

املنطقة واملقيمني فيها عىل حد سواء،
وتتمتع بموقع إســراتيجي مميز
يخدم جميع محافظات املنطقة ،كما
تعد ضمن أكــر التجمعات الطبية
الناشــئة ،باإلضافة إىل سعي املدينة
إىل اســتقطاب الكفــاءات الطبية
والصحيــة املتخصصــة يف كافة
املجاالت يف ظل مــا توليه حكومتنا
الرشــيدة من حرص واهتمام دائم
عىل راحــة املواطنــن واملقيمني،
وتقديم الرعايــة الصحية والخدمة
الطبية التخصصية الشــاملة لهم،
أخذا ً بمبــدأ تحقيق كفاية الخدمات
وجودتها لطالبــي الخدمة وتلبية
للحاجة املتزايــدة للخدمات الطبية
التخصصية باملنطقة.

الخربــوش وعاصــم املزيني
وعبدالرحمــن الخميــس
وعبدالرحمن السعدون وأحمد
العامــر وخليــل املطــري،
واملــدرب ســلطان الفريدي،
واإلداري عبداللــه العبيد ،كما

عرب معايل رئيــس الهيئة
العامــة ملكافحة الفســاد عن
شــكره وتقديره للجامعة نظري
مشاركة نادي نزاهة بالجامعة
يف امللتقي السنوي الثالث ألندية
نزاهــة ،الذي أقيــم يف جامعة
الجوف بحضــور معايل رئيس
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
ومعايل مدير جامعة الجوف.
وجاءت مشــاركة الجامعة
يف امللتقى من خــال معرض
توعوي ولقاءات تثقيفية ،حيث

تســلم عميد عمادة شــؤون
الطالب الدكتــور عيل بن فريح
العقالء الدرع التكريمي الخاص
بنادي نزاهة بالجامعة يف ختام
فعاليات املؤتمر.

مركز االختراعات واألفكار ينظم لقاء
«مراحل االبتكار ..من الفكرة إلى المنتج»
زائرات تستمعن لشرح عن المدينة الطبية

مدير الجامعة يكرم منتخب كرة الهدف الفائز ببطولة الجامعات
أشاد معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمــد الداود
مدير الجامعــة باإلنجاز الذي
حققه منتخــب الجامعة لكرة
الهدف للمكفوفني ،وذلك خالل
استقباله وتكريمه ،بمكتبه يف
املدينة الجامعية باملليداء ،طالب
منتخب الجامعة لالحتياجات
الخاصــة املشــارك يف بطولة
الجامعات الســعودية أللعاب
القوى وكرة الهدف.

رئيس هيئة مكافحة الفساد يشكر الجامعة
لمشاركتها في ملتقى أندية نزاهة

حقق فريق ألعاب القوى ثالثة
مراكز متقدمــة حققها عاصم
املزيني املركــز الثالث بالكرة
الحديدية ،وأحمد العامر وخليل
املطريي يف سباق  400مرت.
وكرم مدير الجامعة أعضاء

الفريق ،كما قدم الشكر والثناء
إلدارة النشاط الريايض بعمادة
شــؤون الطالب عــى عملهم
الــدؤوب وجهودهم املتميزة،
متمنيا ً لهم مزيــدا من العطاء
والتقدم والتوفيق.

نظــم مركــز االخرتاعات
واألفكار البحثية بالجامعة لقا ًء
علميًا بعنوان «مراحل االبتكار..
من الفكرة إىل املنتج» ،يف القاعة
الرئيســية يف كلية الهندســة
بحضــور عدد من منســوبي
الكلية وأكثر من  30طالبا.
يف بداية اللقاء قدم املرشف
العام عــى املركــز الدكتور
عبدالله بن محمد املحيميد نبذة
تعريفية عن مركز االخرتاعات
واألفــكار البحثية ،عرض فيها
رؤية املركز ورسالته وأهدافه
اإلسرتاتيجية.
وبعد ذلــك تحدث الدكتور

ســامي املحفوظي عضو هيئة
التدريــس بكليــة االقتصاد
واإلدارة ،عــن مفهوم االبتكار
وتحفيــزه وكيفيــة تحويل
األفــكار إىل منتجات ذات قيمة
تســهم يف التنمية املســتدامة
وداعمة لالقتصاد املعريف ،كما
تطرق للعقبات أمام املبتكرين
لتحويــل أفكارهم إىل منتجات،
مقدمً ــا الحلــول لتخطى هذه
العقبات ،وأيضا تــم التطرق
ألشهر الربامج التي تساعد عىل
تصميم النموذج األويل لتصنيعه
بأقل التكاليف ،مثل اســتخدام
الطباعة ثالثية األبعاد  .

المنتخب حقق المركز األول
في بطولة كرة الهدف
وتمكن طــاب الجامعة
من أصحــاب الهمــم -منتحقيق املركز األول يف بطولة
كرة الهــدف ضمــن بطولة
االحتياجــات الخاصــة التي
نظمهــا االتحــاد الريــايض
للجامعات الســعودية ،حيث
مثل الجامعــة الطالب :نارص
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وكيل الجامعة للشؤون التعليمية يدشن العيادة المتنقلة لمكافحة
التبغ بالمدينة الجامعية
دشن الدكتور محمد العضيب
وكيل الجامعة للشــؤون التعليمية
العيادة املتنقلة ملكافحة التبغ ،التي
نفذها برنامــج مكافحة التدخني
بالــوزارة بالتعاون مــع اللجنة
الوطنيــة ملكافحة التبــغ بوزارة
الصحة ،وذلك يوم األربعاء املوافق
1440/6/15هـ ،بالبهو الرئيس
باملدينــة الجامعية ،بحضور وكيل
الجامعة للدراســات العليا والبحث
العلمي الدكتور أحمد الرتكي ،وعدد
من عمداء الكليات والوكالء ومساعد
مدير عام الشؤون الصحية للصحة
العامة األخصائــي محمد بن عبد
الرحمن املانع ،حيث تعد إقامة مثل
هذه العيــادة خطوة رائدة إليضاح
وإيصال رسالة مكافحة التدخني إىل
منسوبي الجامعة (موظفني وطالب)
يف مقر عملهم لتحقيق أكرب قدر من
االستفادة ملنسوبي الجامعة.
وأوضح الدكتــور عبداملجيد
القســومي عميد كلية الصيدلة أن
الكلية ســوف تقوم باإلرشاف عىل

تشغيل العيادة ومتابعتها ،بالتعاون
مع برنامج مكافحــة التبغ بوزارة
الصحة ،وذلك كجزء من مسؤوليتها
االجتماعية التــي تحرص الجامعة
والكلية دائمــا عىل إعطائه االهتمام
الكايف.
من جهته ،قدم مســاعد مدير
عام الشؤون الصحية للصحة العامة
محمد املانع شكره لكافة منسوبي
الجامعــة الســتضافتهم للعيادة
املتنقلة ،وتســهيل مهمتها بتوفري
كل اإلمكانيات املتاحة ،موضحا ً أن
عيادة مكافحة التبغ تهدف إىل نرش
الوعي والتخفيض من نسبة التدخني
ومســاعدة املدخن عىل اإلقالع عن
التدخني ،مفيــدا ً أن العيادة املتنقلة
تقدم عددا من الخدمات ،تشــمل
االستشــارات الطبيــة والتوعية
والعالج ومتابعة لحاالت اإلقالع عن
التدخني ،متمنيا ً أن يســتفيد أكرب
عدد من منسوبي الجامعة والكليات
التابعة لها من الخدمات املقدمة من
العيادة الصحية املتنقلة.

عزيزي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

حكاية

طلبة الجامعة يستمعون لشرح عن أضرار التدخين

ولِدت من رحمني واحتضنتها مرضعتان عريقتان يف جذور العلم ..إحداهما ســعود
أورثتها الحداثة ..واألخرى اإلمام أورثتها األصالة ..بدأت بســبع سنبالت خرض ال
يُبْس فيها وال جفاف ...وتضاعفت شامخة يف عنان القصيم إىل ثماني وثالثني كلية،
أكلها دائم وظلها وارف ...تتفيــؤه مدن القصيم ومحافظاتها ...متدفقة بأصناف
العلم ومساراته ...تحتضن  ٧٢٠٠٠ألف يف البكالوريوس و 2635طالبا يف املاجستري
والدكتوراه من ثمانني جنسية حول العالم...
وينتسب إليها أكثر من  4400أســتاذ ،و 3250موظفا ...يسابقون الزمن تطويرا
وإبداعا...
لم تبق حبيسة املحلية واإلقليمية بل تجاوزت الحدود والقارات ..فوقعت أكثر من 12
اتفاقية مع عدد من الجامعات واملراكز البحثية الدولية (جامعة والية متشجن األمريكية
...MSUوجامعة االقتصاد والتجارة الدوليــة بالصني...وجامعة درم الربيطانية..
وجامعة شيجان الصينية الطبية...وجامعة ستانفورد األمريكية ...وهوزانج الزراعية
الصينية ...وماسرتخت الهولندية ...وجامعة بكني الصحية بالصني ،وجامعة اليد يف
أسرتاليا ...وجامعة هرمن أسرتو بأمريكا ...ورشكة سابك ...و َلم تكتف بذلك بل سابقت
يف مضمار تركيز املعرفة وتأسيسها فأسست خمسة كرايس بحثية ...وتسابق الرؤية
الوطنية ململكتنا يف عرشة أخرى  ...تربعت عىل املرتبة الثالثة عىل مستوى الجامعات يف
اململكة يف االعتماد األكاديمي الوطني ،ففي عام  ٢٠١٣حصلت عىل االعتماد املؤسيس،
وحققت االعتماد األكاديمي الربامجي يف تخصصات الطب والجراحة ،وطب وجراحة
الفم واألســنان ،وإنتاج الحيوان وترتيبه ،وعلوم األغذية وتغذية اإلنســان ،والطب
البيطري ،والصحة العامة ،والبرصيــات والرشيعة ،باإلضافة إىل حصولها عىل عدة
اعتمادات دولية لعدد من الكليات منها :كلية الحاسب ،وكلية الهندسة ،وكلية االقتصاد
واإلدارة ،وكلية الصيدلة ،وكلية الطب ،وكلية العلوم ،وكلية املجتمع بربيدة...
فتحت لطالبها ومنســوبيها أفق اإلبداع والتمييز ،فحصد عدد منهم الجوائز العاملية
واملحلية ....هيأت لطالبها مساحة من الحرية يف التعبري عن الرأي واملطالبة بحقوقهم
عرب لجان حقوقيــة وطالبية....وهيأت لهم الجو األكاديمي املريح يف بهوها ومداخل
الكلياتفيها...
وبعد عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة فليس رسا أنها تشــكو بعض عقوق أبنائها
وبناتها ...أولئك الذين ال يرون إال بعني واحدة ...فيغفلون حقها ونجاحاتها ...فتدعوهم
إىل الواقعية واإلنصاف وتعزيز اإليجابية بدال من جلد الذات والعقوق.
عميد عمادة القبول والتسجيل

صورة جماعية خالل تدشين العيادة المتنقلة

| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa

بوابة « »MyQUالموحدة تسهل الوصول لألنظمة والخدمات اإللكترونية التي
تقدمها الجامعة
اســتحدثت عمادة تقنية
املعلومــات بالجامعــة بوابة
خاصة لتسجيل الدخول املوحد؛
وذلــك بهدف تســهيل عملية
الدخول إىل األنظمة والخدمات
اإللكرتونيــة التــي تقدمهــا
الجامعة ،بحيث يتم تســجيل
الدخول لكافــة الخدمات ملرة
واحدة فقــط دون الحاجة إىل
إعادة تكرار تســجيل الدخول،
وقد أُطلقت عىل البوابة الجديدة
مسمى»MyQU« :
وقــد دخلــت العديد من
األنظمة والخدمات اإللكرتونية
للجامعة إىل حيز التنفيذ داخل
هذه البوابــة ومنهــا :نظام

إنجاز ،نظــام مجالس ،بوابة
الطالــب ،بوابة عضــو هيئة
التدريس واملوظــف ،موقعي،
دليل الهاتف ،املجالت العلمية،
باإلضافــة إىل باقــي األنظمة
والخدمات التي ســوف تدخل
قريباً.
وتعتــر بوابــة الدخول
املوحــد« »MyQUالتي تطبق
ألول مرة يف جامعة القصيم أحد
املتطلبات لربنامــج التعامالت
اإللكرتونية ّ
(يس) التي يويص
بها لتوثيق تسجيل املستخدمني،
والتي يمكــن الوصول لها عرب
الرابــطhttps://myqu. :
qu.edu.sa
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أكد على جميع الجهات تفعيل دورها لخدمة المنطقة ومواطنيها..

أمير القصيم يترأس مجلس المنطقة ويناقش أداء األجهزة الخدمية

ترأس صاحــب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن ســعود بن
عبدالعزيــز ،أمري منطقــة القصيم رئيس
مجلس املنطقة ،جلســة املجلس الثانية من
الدورة األوىل للعام املايل 1440/1441هـ،
الذي عُ قــدت يف قاعة اجتماعــات مجلس
املنطقة بمقر ديــوان إمارة املنطقة يف مدينة
بريدة.

وافتتح ســمو رئيس املجلس الجلســة
بالحمد والثناء لله -ســبحانه وتعاىل -عىل
ما أنعم به عــى هذه البــاد يف ظل قيادة
خادم الحرمني الرشيفني ،وســمو ويل عهده
األمني ،حفظهما الله ،وما تحظى به املنطقة
من تطور يف شــتى املجاالت ،مقدما ً شكره
لجميع أعضاء املجلــس عىل الجهود املبذولة
يف متابعة كل ما يخص املنطقة ،متطلعا ً ألن

يكون االجتماع مثمرا ً بما يتخذه من توصيات
لصالح املنطقة ومواطنيها ،مؤكدا ً عىل جميع
الجهات تفعيل دورها من خالل التنســيق
الدائم بينها بما يســاعد عىل خدمة املواطن
واملقيم عىل ح ٍّد سواء.
وأوضــح األمني العــام ملجلس املنطقة
عسم الرميض أن املجلس استعرض محرض
اللجنة املكلفة بدراســة االستفادة من أرايض

األسياف يف مشــاريع حيوية تخدم املنطقة،
ومحرض اللجنة الدائمة لتنســيق املرشوعات
الثامــن والعرشين ،كما ناقش املجلس نتائج
ومالحظــات تقرير ديــوان املراقبة العامة
الثالث بشــأن أداء بعض فــروع األجهزة
الخدمية باملنطقــة ،باإلضافة إىل تخصيص
يوم يف العام لعرض ما لدى الجهات الحكومية
من مشاريع لتحقيق رؤية  ،2030واستكمل

املجلس مناقشة املواضيع املدرجة عىل جدول
األعمال واتخذ بشأنها التوصيات الالزمة.
ويف ختام الجلســة قدم ســمو رئيس
املجلس شكره ألعضاء املجلس عىل مداخالتهم
ومقرتحاتهم ،حاثا ً إياهم عىل العمل عىل تنفيذ
توصيات الجلســة ،كل فيما يخصه ،مقدما
شــكره للجميع ،ومتمنيا ً لهم دوام التوفيق
والسداد  .

 ..ويشهد ندوة «الملك سعود ـ مسيرة وإنجازات» في أدبي القصيم

شــهد صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل بن
ســعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيم ،ندوة «امللك سعود ـ مسرية
وإنجــازات» ،التي أقيمــت بمقر
نادي القصيم األدبي بمدينة بريدة،
بحضــور أصحاب املعــايل ووكالء
اإلمارة ،ومديري الجهات الحكومية،
ومحافظــي املحافظــات ،ورئيس
وأعضاء مجلس إدارة نادي القصيم
األدبي ومثقفي املنطقة.
وأكد ســمو األمــر فيصل بن
مشــعل عــى أن خــادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
حفظه الله -عــراب تاريخ قياداتهذا الوطن عامة ،وعــراب الحفاظ
عىل تاريخ امللك سعود خاصة ،وذلك
إلملامه بالتاريــخ ومعارصته مللوك
اململكة ابتداء من عهد مؤسسها امللك
عبدالعزيز ،رحمه الله ،وحتى وصوله
إىل سدة الحكم ،رعاه الله ،الفتا ً سموه
إىل أن امللك ســعود عمل عىل خدمة
والده وخاض معه العديد من املعارك
يف توحيد هذه البالد املباركة ،مشريا ً
إىل أن عرص امللك سعود ميلء وحافل
باإلنجازات ،وكان رائد األعمال األول
بعد مؤســس الدولة والده -يرحمه
الله -امللك عبدالعزيز ،حيث استطاع
أن ينتقــل باململكة إىل مرحلة الدولة
املؤسســية ،مســتعرضا ً الجوانب
الخريية له بإرساله سيارات محملة
باملواد الغذائيــة ومالبس وتوزيعها
عىل أبناء الباديــة ،وكان يتخفى يف
الليل وينــزل إىل املحتاجني ويوزع
الصدقات عليهم بنفسه ،مبديا سموه
فخره واعتزازه بــأن كثريا من أبناء
وبنات هــذا الوطن يولــون تاريخ
والدهم امللك سعود -رحمه الله -جل
اهتمامهــم يف بحوثهم وأطروحاتهم

بمبــادرة منهم لقناعتهــم بدوره
العظيم يف بناء هذا الوطن.
وأكد ســموه عــى أن القيادة
أيدهــا الله -تفخر بقــوة الرابطةوالتالحم بينها وبني الشــعب الكريم
ألنهم أحرص عىل تســجيل تاريخها
املجيد لألجيــال املعارصة والقادمة،
وننتظر مزيدا من الباحثني وأساتذة
التاريخ األكفاء يف البحوث التاريخية
ووســائل اإلعالم الجديد إلنجازات
امللك ســعود ،ألنهم وثقوا جهود هذه
الشخصية بإنصاف.
من جانبه ،تناول األستاذ الدكتور
أحمد البســام مــن جامعة القصيم
اهتمــام امللك ســعود بالتعليم منذ
أن كان وليــا ً للعهد ودعمه للقائمني
باملــدارس الخاصة ،حيــث زادت
عنايته بالتعليم بعــد توليه الحكم،
وزيادة املدارس واملعاهد ،وإنشاء أول
وزارة للمعــارف ،وتعيني األمري فهد

وزيرا ً لها آنذاك ،واهتم بتعليم البنات
عام  1366وإنشــاء مدرسة لبناته،
وإنشاء مدرستني بمسمى «األجيال»
لألبناء ومدرسة «الكريمات» للبنات
يف النارصية بمدينة الرياض ،وأعطي
املسؤولة عن املدرســة عدم التفرقة
بني الطالبات ،وأنشئت رئاسة تعليم
البنات عــام  ،1388واملعهد العلمي
يف بريدة وعنيزة عــام  ،1373كما
قــر االبتعــاث عــى الجامعات،
وإنشاء الكليات الجامعية ،وجامعة
امللك ســعود كأول جامعة باململكة
 ،1377وإنشاء الجامعة اإلسالمية،
ومعهد النــور للمكفوفني ،واملكتبات
العامة ،والتعليــم الفني والصناعي،
مســتعرضا ً التطور الكبري بمستوى
التعليم باململكة طيلة  11ســنة مدة
حكم امللك سعود ،رحمه الله.
فيما تطرق الدكتــور إبراهيم
املشــيقح من جامعة القصيم ،إىل أن

امللك ســعود جاء بعد أعظم رجل يف
تاريخنا املعارص ليدير الدولة ،مشريا ً
إىل زياراته للقصيم عام  1353عندما
كان وليا للعهد ،وعندما كان ملكا عام
 ،1373بعد  3أشهر من توليه الحكم،
خرج الســتقباله العديد من األهايل
وجلس أكثر من  6أيــام بالقصيم،
وزار املــدارس ،واملعهــد العلمي،
واملكتبة العامة وتربع بـ 10مجلدات،
باإلضافة إىل بناء مقر لها ،وإنشــاء
معهــد للمعلمني ،كمــا زار عنيزة
وأقاموا له حفال ،وســمي املستشفى
باســم امللــك ســعود ،وزار الرس
والبكريية واملذنــب وعملوا له حفال
كبريا ،مبينا ً أن الزيارة الثانية كانت
يف عام  1377وأنشأ أول رصح طبي
بالقصيم مستشفى بريدة املركزي،
وكانت الزيارة األخرية يف عام 1379
أمر خاللها بحفر اآلبار.
بعد ذلك اســتعرضت األستاذة

عبري الشــمري معلمــة يف التعليم،
العمل الخريي يف عهد امللك ســعود،
والذي كان أحد املرتكزات األساســية
للقضاء عــى الفقر والجهل واملرض،
حيــث أصبحت أعمال امللك ســعود
رافدا ألعمــال الدولة ،وكان ينفق عىل
املشاريع الخريية ويسهم فيها ،حتى
لقب (بابي الخريين) ،مشــرة إىل أن
عناية امللك سعود بالحرمني الرشيفني
وتوسعة املســجد النبوي ،وخصص
مكافــأة لكل مــن يحفــظ القرآن
الكريم ،واضطلع باالهتمام ومساعدة
املحتاجني بكافة املناطق ،ونفقة الحج
ملن ال يستطيع الحج ،وبلغت قيمة ما
أنفقه عىل تعمري املســاجد  8ماليني
ريال ســعودي ،باإلضافة إىل تسديد
الديون إلخراج املســاجني ،ورشاء 3
سيارات كمستشفيات متنقلة بـ180
ألــف دوالر لتجوب أرجــاء اململكة،
وأســهمت املرأة يف عهــده بالعمل

الخريي ،وظهور الجمعيات الخريية
النسائية بعهده.
فيما استعرض األستاذ الدكتور
مخلد الحريص من جامعة القصيم،
جانب قيادة امللك ســعود عام 1371
للحج ،لكثرة املشاريع والقرارات التي
أصدرها خالل قيادته ،حيث بلغ عدد
الحجاج  360ألف حــاج ،وترجمة
اإلرشــادات الصحية لجميع اللغات،
وافتتح مستشفى النســاء وتأثيثه،
ومنع دخول الســيارات للمســعى،
وأصدر قرار إنشــاء اإلدارة العامة
للحج ،وقرر -رحمه الله -املشــاريع
العمرانية بإضــاءة الحرم وتهويته،
وتعبيد الطرق باملشــاعر املقدسة،
وبناء املســتوصفات ،والصيدليات
واملراكز الصحية املتنقلة وتوفري املياه،
ومنــع الباعة املتجولــن ،والتعرفة
الجمركية ،وتوســعة املسجد النبوي
عام  ،1372ورشاء دارين للعجزة.
بعد ذلك قال األســتاذ الدكتور
خليفة املســعود« :إنه خالل  11سنه
تمكن امللك سعود من بناء الدولة ،وإن
امللك سعود ـــرحمه الله -عمل عىل
التصدي للعديد من املطامع السياسية
يف الخليج ،مؤكدا ً أنــه -رحمه الله-
بعــد أن تــوىل الحكم أرســل ألمري
البحرين بأن مصــر البلدين واحد
بعــد أن أصدرت إيــران منع زيارة
البحرين والتبادل التجاري معها من
قبل رؤســاء الدول إال بإذنها ،حيث
أعلن بعد أن علم بذلك أنه ســيتوقف
يف البحرين خالل زيارته لباكستان،
ً
شخصا
مصطحبا ً معه وفدا بلغ 120
عــر  3طائرات حطــت يف البحرين
خالل تلك الفرتة ،باإلضافة إىل أن امللك
ســعود أعلن خالل تلك الزيارة عن
فكرة إنشــاء جرس يربط بني اململكة
والبحرين.
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أطباء بمستشفى الوالدة واألطفال يصححون
تشوه حنف قدم طفل ببريدة
نجح األطباء يف مستشــفى
الــوالدة واألطفــال بربيدة ،يف
تصحيح تشــوّه لطفــل يعاني
حنف القدم ،بعد إجراء جراحة،
وتطبيق الربوتوكــول العالجي
بطريقــة «بونســيتي» ،لتعود
القدمان إىل شكلهما الطبيعي.
ووفقــا ً للتفاصيــل ،فإن
الطفل كان قــد راجع مع ذويه
وهــو بعمر  6أشــهر ،قســم
العظــام باملستشــفى ،حيث
خضــع إىل الفحــوص الالزمة
والتشخيص الطبي ،وبدأ األطباء
بتطبيــق الربوتوكــول املعتمد
لعالج تشــوّهات القدم الخلقية،
وذلك حســب ما يعرف بطريقة
«بونســيتي» ،بإجراء تصحيح
تدريجي لتشوّه القدمني بواسطة
الجبس عن طريق سلســلة من
الجلسات األسبوعية ملدة ثمانية
أسابيع.
وأشــارت املعلومات الطبية

إىل أنه تم إجراء العمل الجراحي
الالزم للقدمني مع تطبيق الجبس
ملدة ثالثة أسابيع ،بعدها تم وضع

 100فريق وألف طالب

في دوري المدارس
بعنيزة

افتتح مدير التعليم بمحافظة عنيزة
محمد بن سليمان الفريح ومدير مكتب
هيئــة الرياضة بالقصيــم ،عبدالعزيز
السناني ،فعاليات دوري املدارس ،الذي
يقام بالرشاكة بني وزارة التعليم وهيئة
الرياضة الســعودية ،تحت شعار جيل
اليوم يصنع إنجازات املستقبل ،وحرض
االفتتاح رؤســاء مجالس اإلدارة يف أندية
النجمة والعربي ومديــر مركز الرعاية
االجتماعية وعــدد من قيــادات إدارة
التعليم ،كما يشارك يف البطولة ما يقارب
األلف طالب مقســمني عىل أكثر من مئة
فريق.
وكان دوري املــدارس انطلــق عىل
مستوى  47محافظة ومنطقة يف اململكة،
عىل ما يقــارب  200ملعب من مالعب
املدارس وأنديــة األحياء ،والذي يتضمن
الــدوري برامج مصاحبة الكتشــاف
املوهوبــن ،وبرامج تأهيــل للمدربني
والحكام يف املراحل الختامية من الدوري.
وســتقام املرحلــة التمهيديــة يف
املحافظــات واملناطق الـــ ،47ثم تقام
التصفيات عىل مســتوى املناطق ،التي
ســتختتم بتتويج بطل املنطقة للمرحلة
املتوســطة ،وبطل للمنطقة من املرحلة
الثانوية ،من املناطق اإلدارية الـ ،16فيما
ستكون املرحلة النهائية بطولة مجمعة
ألبطال املناطق يف إحــدى املدن للتتويج
عىل مستوى اململكة.
وجمعت املبــاراة االفتتاحية بعنيزة
بني فريق مدرســة عيل بــن أبي طالب
االبتدائيــة ،وفريق مدرســة الفيصلية
االبتدائية ،وانتهت بالتعادل بهدفني لكل
فريق.

القدمني بحذاء طبي خاص لهذه
الحالة بعــد أن تم الحصول عىل
التصحيح الكامل لشكل ووظيفة

القدمني بنجاح ،فيما كان وضع
الطفل بعد العالج مستقرا ً تماما ً
وغادر املستشفى بصحة وعافية.

األحوال المدنية تفتتح المكتب النسوي
في محافظة المذنب
بــدأت األحــوال املدنية
يف محافظة املذنــب بمنطقة
القصيم يف استقبال املواطنات
يف مكتبها النســوي الجديد،
الذي يقدم خدمات الســجل
املدني من إصدار بطاقة الهوية
الوطنية وتجديدها ،إضافة إىل
تسجيل واقعات امليالد والزواج
والطــاق والوفــاة وإصدار
الوثائــق الالزمة لهــا ،وذلك
عرب حجز املســتفيدات موعدا
إلكرتونيا عىل املوقع الرسمي.
ويضم املكتــب وحدات
خدمة شاملة ،إضافة إىل صالة
انتظار متكاملــة التجهيزات
وخدمات االســتقبال وتسليم
البطاقات ،ويقوم بتشــغيله
كوادر نسائية مدربة عىل أعىل
املستويات.
يذكر أن األحــوال املدنية
تواصل تنفيذ خطة التوسع يف

ملتقى القصيم لتمكين الشباب
يختتم أعماله بـ 18ألف زائر

اختتم ملتقــى القصيم
لتمكــن الشــباب األول
«فرصتي» والذي تنظمه إمارة
منطقة القصيــم ،بالرشاكة
اإلسرتاتيجية مع الهيئة العامة
للمنشآت الصغرية واملتوسطة
«منشآت» فعالياته األسبوع
املايض بأكثر مــن  18ألف
زائــر من الجنســن ،طرح
خاللهــا  2018وظيفــة يف
القطاع الخاص.
وأعرب املديــر التنفيذي
للملتقى أحمد بن عيل املشيقح
عــن تقديره ألمــر منطقة
القصيم األمري الدكتور فيصل
بن مشــعل بن ســعود بن
عبدالعزيز ،لرعايته واهتمامه
ودعمه للملتقى ،ولنائبه األمري
فهد بــن تركي بن فيصل بن
تركي بن عبدالعزيز ،كما قدم
شكره لكافة الرعاة والداعمني
للملتقى من وزارات وهيئات
وطنية ومؤسسات خاصة عىل
املشــاركة والدعم والتفاعل،
وهو مــا أســهم يف تحقيق
النجاح.
وقــال املشــيقح إن
«امللتقى حقق أرقاما مميزة،

حيــث عقدت خاللــه 158
دورة وورشــة عمل ،استفاد
منها  7672زائرا ،وشــهد
امللتقى حــراكا كبريا عرب 90
جهة مشــاركة ،وتم خالله
تقديــم  3226استشــارة،
و 190صفقــة ورشاكــة
مبدئيــة ،وإطــاق 117
متجرا إلكرتونيــا ،وتدريب
 117شــخصا عىل تصوير
املنتجــات بالجوال ،و1371
فكرة اســتخرجت من ورشة
استكشاف عروض التجارة
اإللكرتونيــة مــن منطقة
القصيم».
وأضــاف أن «امللتقــى
اخترص عىل الشــباب الجهد
والوقــت ،حيــث تواجدت
كافة الكيانــات وحاضنات
األعمال التي من شأنها خدمة
رواد األعمــال واملبتدئني يف
مشــاريعهم الخاصة ،ودعم
أصحاب األفــكار ،وراغبي
خــوض غمــار التجــارة
اإللكرتونية ،وغــر ذلك من
املشاريع التي تسعى اململكة
إىل تأصيلها يف األجيال القادمة
لتدعم رؤيتها .»2030

«السعودية للكهرباء» تشغل محطة
جديدة في الرس بـ 154مليون ريال
افتتاح املكاتب النسائية بجميع
مناطق اململكــة بهف خدمة
املواطنات ،وتسهيل اإلجراءات

عليهن إلنهــاء معاملتهن بكل
يرس وســهولة ،بما يسهم يف
اختصار الوقت وتقليل الجهد.

لجنة أصدقاء المرضى ببريدة تنظم حملة تبرع
بالدم في مقر غرفة القصيم
نظمت لجنة أصدقاء املرىض بربيدة حملة
للتربع بالدم يف مقر الغرفة التجارية الصناعية
يف منطقة القصيم ،وذلك بالتعاون مع إدارة
بنك الدم بمستشــفى امللك فهد التخصيص
بربيدة .وأوضح األمني العام للغرفة ســعود
الفدّا أن الحملة جــاءت يف إطار دور الغرفة
االجتماعي تجاه املجتمع املحيط ومنتســبي
الغرفــة بهــدف تعميق الروابــط وتعزيز

التواصل بني مختلف رشائحه وتحقيق مبادئ
التكامل والتناغم االجتماعي ،مشــرا ً إىل أن
حملة التربع بالدم تدخل ضمن إطار نشــاط
اللجنة يف برنامج عملها للعام الحايل 2019م،
مفيدا ً بأن تنفيذ الحملة تم بإرشاف فريق من
األطباء والفنيني من بنك الدم يف مستشــفى
امللك فهد التخصــي ،وفق اإلجراءات اآلمنة
واالشرتاطات الصحية املحددة لها.

أعلنــت الرشكة الســعودية
للكهربــاء عن تشــغيل محطة
التحويــل الرئيســية 8846
(132ك.ف  13.8 -ك .ف) ،التي
تقع شمال محافظة الرس ،بتكلفة
 154.2مليون ريال.
وأوضحت الرشكة أن السعة
اآلمنة للمحطة تبلغ  120م .ف .أ،
مما سيسهم -بمشيئة الله -يف دعم

واستقرار الشــبكة الكهربائية يف
املحافظة ،وزيادة موثوقيتها ،من
خالل تدعيم شبكة الرس األرضية
وتخفيف األحمــال عن املحطات
القائمة ،وستعمل املحطة الجديدة
عــى تغذيــة بعض املشــاريع
الحكوميــة ،وســتنقل األحمال
بشكل متتابع ومربمج إىل املحطة
الجديدة.

 08ندوة الزراعة المستدامة

صحيفة
العدد  26 | 94جمادى الثاني  03 | 1440مارس 2019
جامعة
 www.qu.edu.sa | @qunewspaperالقصيم

مدير الجامعة يرعى ندوة «الزراعة المستدامة ..منتج آمن وبيئة نظيفة»
بكلية الزراعة والطب البيطري
الصقير :رؤية المملكة  2030أولت الزراعة
المستدامة أهمية خاصة وفتحت المجال
لطرح المبادرات لتطوير هذا القطاع
الحيوي
الربدي :مركز التنمية المستدامة بالجامعة
يسعى لترسيخ مفهوم االستخدام األمثل
للموارد الطبيعية والمحافظة على أرصدة
كافية لألجيال القادمة
نظمت الجامعــة ممثلة يف كلية
الزراعة والطب البيطري ،بالتعاون
مع مركز التنمية املستدامة بالجامعة
نــدوة علميــة بعنــوان «الزراعة
املستدامة ..منتج آمن وبيئة نظيفة»،
يوم األربعاء املــايض ،برعاية معايل
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد
الداود مدير الجامعة ،وبمشاركة 13
باحثا وخبريا يف عدة مجاالت ،ملناقشة
العديد من القضايا التي تهم االستدامة
يف القطاع الزراعي ،وســبل تقليل
الهدر يف املوارد الطبيعية وترشــيد
اســتخدام الكيماويات الزراعية من
أجل بيئة أفضل ومنتج صحي.
وافتتح مدير الجامعة الندوة ثم
تجــول يف أجنحة املعرض املصاحب
لهــا ،الذي تضمــن  11ركنًا ملراكز
بحثية ،ومزارع ،وجمعيات تعاونية،
ورشكات زراعيــة ،باإلضافــة إىل
ركن خاص ملركز التنمية املستدامة
بالجامعة ،كما كرم معاليه املشاركني
واملنظمني للنــدوة ،متمنيًا للجميع
التوفيق والسداد.
وأوضح الدكتــور عبدالرحمن
الصقري رئيس اللجنة التنظيمية ،يف
بداية الندوة فلسفة الزراعة املستدامة
التي تتمحور حول تلبية احتياجات
الجيل الحــايل من املنتجات الزراعية
بأنواعهــا املختلفــة ،دون اإلخالل
بحقوق األجيال القادمة يف الحصول
عىل تلك املنتجات ،مؤكدًا أنها تسعى
إىل تحقيق ثالثة أهداف رئيسية وهي:
العائد االقتصادي املجزي ،والحفاظ
عــى البيئــة ،والعدالة واملســاواة
للعاملني يف القطاع الزراعي.
وأضاف "الصقــر" أن أهمية
الزراعة املستدامة تتعزز مع الزيادة
املطردة يف عدد الســكان ،وما يسببه
ذلك من ضغط عىل املوارد الطبيعية،
كما قد تؤدي السياسات الزراعية غري
املستدامة إىل كوارث بيئية واقتصادية
خطرية ،مشــرًا إىل أن رؤية اململكة
2030م قد أولت الزراعة املستدامة
أهميــة خاصة من خــال برنامج
التحول الوطني للزراعة املستدامة،
وطرح العديد من املبادرات النوعية

لتطوير هذا القطاع الحيوي ،مؤكدًا
عــى أهمية هذه النــدوة التي تُعقد
بمشاركة نخبة من الخرباء والباحثني
إللقاء الضوء عىل جوانب مختلفة من
الزراعة املستدامة.
من جانبــه ،أوضح األســتاذ
إبراهيم الربــدي مدير مركز التنمية
املستدامة بالجامعة أن املركز يسعى
ضمن رؤيته وأهدافه اإلسرتاتيجية
إىل ترسيخ مفهوم االستخدام األمثل
للموارد الطبيعية والتي تمثل األرايض
واملياه والطاقة واســتهالك الغذاء،
بما يحقق حاجة الســكان املتزايدة
للغذاء بطريقة مستدامة تحافظ عىل
أرصدة كافية لألجيال القادمة ،مشريًا
إىل أن هذه القضايــا مجتمعة تمثل
محور اهتمام املركز ،وتتطلب توازنا ً
وتكامال بني األمــن الغذائي واملائي
والبيئي ،وتحقيق مبدأ االســتدامة
الزراعية ،وهذا يلــزم تكامل جميع
األطراف املشــاركة يف سلسلة إنتاج
الغذاء الصحي واآلمن ،وهو ما نجتهد
لتحقيقه وفق أفضل األساليب ويمثل
إحدى ركائز رؤية اململكة .2030
وأشــار "الربدي" إىل أن املركز
كان قد عقد ندوتــه العلمية األوىل
بتاريــخ 13/2/1434هـ املوافق
26/12/2012م ،تحــت عنــوان
دراسات عربية يف التنمية املستدامة،
واليوم تنعقد الندوة العلمية الثانية
بعنوان "الزراعة املستدامة :منتج آمن
وبيئة نظيفة" لتقدم حلوال ً لكثري من
التحديات القائمــة يف قطاع الزراعة
باململكة.
وأضاف "الربــدي" أن املركز
يعمــل عىل تلمس الفــرص املمكنة
لإلسهام يف تنفيذ األبحاث والدراسات
يف مجال الغذاء لتحقيق تقدم ملموس
بعون الله تعاىل مع الرشكاء ،وتعزيز
إســهام منطقة القصيــم بوصفها
ســلة غذاء اململكة ،من خالل تلمس
الحاجة إىل خصوصية ومميزات كل
محافظاتها إلنتــاج أصناف غذائية
محددة ،وهو ما يسمى بأقلمة اإلنتاج
ومعناها تقســيم اإلنتــاج وفق ما
يتناســب مع بيئة املنطقة ،ويحقق

مبدأ االســتغالل األمثل للزراعة يف
جوانبها املساندة مثل التنمية الريفية
والتصنيــع الزراعي والســياحة
الزراعية والريفية.
مؤكدًا أننــا مطالبون بالتحول
إىل املمارســات الزراعية املستدامة،
ولتحقيــق ذلك ال بد مــن تطوير
التقنيات والنظــم البتكار الحلول،
خاصة مع تســارع تطور التقنيات،
حيث تنعقــد اآلمال عــى العلماء
والخــراء بكلية الزراعــة والطب
البيطري يف الجامعة وبقية الكليات
واألقســام ذات الصلــة ويف بقية
جامعاتنــا ومؤسســاتنا البحثية
لإلســهام بهذه القضيــة الحيوية
وغريها من تحدياتنا الوطنية املتعلقة
باستدامة املوارد الطبيعية ،سائالً الله

الصقير

الربدي

أن تشكل هذه الندوة إضاءة أولية يف
مسريتنا الرامية لتعزيز دور الجامعة
يف التصدي للتحديات الوطنية يف هذا
املجال.
وألقى كلمة املشاركني الدكتور
إبراهيــم الشــهوان ،والتــي قدم
فيها الشــكر لكلية الزراعة والطب
البيطري ومركز التنمية املستدامة،
عىل مــا بذلوه من جهــد يف تطوير
القطــاع الزراعي ،وإقامــة الندوة
الثانية لتحقيق ما تسعى إليه مملكتنا
الغالية ،من أجل تحقيق االستدامة،
والتوجــه إىل الزراعــات النظيفة،
وإنتاج الغذاء الصحي للمســتهلك
والبيئــة ،مقدما الشــكر والتقدير
إلدارة الجامعة عىل ما تبذله من جهد
يف هذا املجال.

الشهوان
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المشاركون يقدمون مقترحاتهم لتقليل الهدر في الموارد وترشيد استخدام الكيماويات من أجل بيئة أفضل ومنتج صحي

ندوة «الزراعة المستدامة» تناقش قضايا االستدامة في القطاع الزراعي
عُ قدت جلســات ندوة الزراعة املســتدامة
بمشــاركة  13باحثــا وخبــرا ،حيث قدم
املشــاركون مقرتحاتهم حول أفضل السبل
لتقليــل الهدر يف املوارد الطبيعية وترشــيد
استخدام الكيماويات واملبيدات الزراعية من
أجل الحفاظ عىل نظافة البيئة والوصول إىل
منتج غذائي صحي.
الجلسة األوىل:
حيث عُ قدت الجلســة األوىل تحــت عنوان
"مفهوم املكافحة املتكاملة لآلفات الزراعية"
برئاسة الدكتور أحمد الرقيبة ،وشارك فيها
الدكتور نجدي فاروق عبدالباقي األســتاذ
بقســم إنتاج النبات ووقايته بكلية الزراعة
والطب البيطري بجامعــة القصيم ،بورقة
بحثية بعنوان "سياسات املكافحة املتكاملة
لآلفــات" ،والتي أكد فيها عــى أن املكافحة
املتكاملة لآلفات هي إســراتيجيات توضع
كخطط مستقبلية تســهم يف املحافظة عىل
املحاصيل االقتصادية من الفقد بفعل اآلفات
الزراعية دون املســاس بالبيئة ،حيث تناول
خالل الدراسة طرق املكافحة املتكاملة التي
تعمل معا داخل إطار متكامل ألفضل وسائل
املكافحة املوجودة قديما واملســتحدثة والتي
يمكن تطبيقها عند نشاط آفة من اآلفات.
كما تحــدث خالل الجلســة الدكتور محمد
بن عبدالعزيز الدغريي األســتاذ بقسم إنتاج
النبات ووقايته بكلية الزراعة والطب البيطري
بجامعة القصيــم ،نائب مدير مركز األبحاث
الواعــدة يف املكافحة الحيويــة واملعلومات
الزراعية بالجامعة ،حول "املكافحة الحيوية
كأحد عنارص املكافحــة املتكاملة لآلفات"،
موضحً ا أن التنمية املســتدامة تعطي أهمية
قصوى لزيادة إنتــاج الغذاء بزيادة إنتاجية
األرض ،وتهدف يف الوقت نفســه إىل إيجاد
ونقل تكنولوجيا أنظف «أقــل تلوثاً» وأكثر
كفاءة وإىل تنظيم استخدام األسمدة واملبيدات
للحد من تلوث األرض واملياه والنباتات والبيئة
ككل ،حيث تهتم جميع الدول يف الوقت الحايل
بتفعيــل دور املكافحة الحيويــة يف برامج
مكافحة اآلفات لديها.
الجلسة الثانية:
وأقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان "الزراعة
العضوية والنظيفة كإحــدى دعائم الزراعة
املستدامة" برئاسة الدكتور عبدالله السحيم،
وتحدث فيهــا الدكتور إبراهيــم بن محمد
الشهوان األستاذ بقسم وقاية النبات بكلية علوم
األغذية والزراعة بجامعة امللك ســعود ،نائب
رئيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية
واملرشف عىل مزرعة الدكتور إبراهيم الشهوان
للزراعة العضوية ،عــن "الزراعة العضوية
ملنتجات آمنة وبيئة نظيفة" ،مؤكدًا أن الزراعة
العضوية تعترب إحدى نظم الزراعة املستدامة
املختلفة التي وجدت قبوال ً واستحساناً ،ملا لها
من مزايا تتفوق بها عىل بقية األنظمة.
من جانبه ،عرض الدكتور صالح ســليمان
الهويريني األســتاذ بقســم إنتــاج النبات
ووقايته بكليــة الزراعة والطــب البيطري
بجامعة القصيم ،مفهــوم الزراعة النظيفة،
التــي تعترب من أهم التوجهــات الحديثة يف
القطاع الزراعي للمحافظة عىل صحة اإلنسان
والحيوان والتوازن البيئي بني اآلفات واألعداء
الطبيعية وللتقليل مــن التلوث البيئي ،لذلك

عبدالباقي :المكافحة المتكاملة لآلفات تسهم في المحافظة على
المحاصيل االقتصادية دون المساس بالبيئة
الشهوان :الزراعة العضوية تعتبر إحدى نظم الزراعة المستدامة
المختلفة ولها مزايا تتفوق بها على غيرها
الخطيب :مشروع «سعودي قاب» يقدم رؤية جديدة تهدف لحماية
واستدامة الموارد الطبيعية وتفعيل دور الموارد البشرية
الشايع :اإلفراط في استخدام الكيماويات الزراعية يؤثر على التربة
والمياه والحالة الصحية لإلنسان
الرميان :إدارة العناصر الغذائية بالمعدل والوقت والمكان الصحيح
ضرورية في اإلدارة المتكاملة لتغذية النبات

تعترب الزراعة النظيفة نظامــا زراعيا بيئيا
اجتماعيا متكامال تراعى فيها املحافظة عىل
املوارد والتقليل مــن امللوثات ،والتي هي من
أهم التطلعات املستقبلية يف القطاع الزراعي يف
السنوات األخرية يف اململكة العربية السعودية.
الجلسة الثالثة:
وتناولت الجلســة الثالثة من الندوة محور
"املمارسات الزراعية الجيدة" برئاسة الدكتور
محمود العــزازي ،وتحدث فيهــا الدكتور
سليمان بن عيل الخطيب املدير العام لإلدارة
العامة للثروة النباتية بــوزارة البيئة واملياه
والزراعة عن "مفهوم املمارســات الزراعية
الجيدة" ،موضحً ا أن مــروع نرش وتبني
املمارسات الزراعية الجيدة يف اململكة العربية
السعودية (سعودي قاب) يعترب رؤية جديدة
للعمل الزراعي بشكل يخدم حماية واستدامة
املوارد الطبيعية واملحافظــة عىل البيئة بما
فيها من تنوع بيولوجي ،وتفعيل دور املوارد
البرشيــة لتحقيق االســتخدام األمثل لهذه
املوارد.
كما شارك يف الجلسة الدكتور رمزي أبوعيانة
من إدارة القطاع الزراعي بإدارة أوقاف صالح
الراجحي ،بورقة عن معايري ورشوط الحصول
عىل شــهادة املمارســات الزراعية الجيدة
( ،)GAPمبينًا أهداف الحصول عىل شهادة
املمارسات الزراعية الجيدة (الجلوبال جاب)،
كما أشار إىل أهم معايري املمارسات الزراعية
الجيدة ،والتي من أبرزهــا التتبع والتوثيق
واملراجعة الداخلية وإدارة الرتبة واســتخدام
األســمدة والري ،ووقاية املحصول والحصاد
ومعامالت ما بعد الحصاد وغريها.

الجلسة الرابعة:
كما ناقشــت الجلســة الرابعة التي أقيمت
برئاسة الدكتور يوسف السليم ،اآلثار الضارة
لالســتخدام غري اآلمن للمبيدات واألســمدة
الكيميائيــة عىل الصحة واملــوارد البيئية"،
حيث عــرض الدكتور محمد عبدالله الطفيل
من مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز
األبحــاث ،لتأثري الكيماويــات الزراعية عىل
الصحة العامة ،مشــرًا إىل أن هذه امللوثات
الكيماوية لها تأثــرات ضارة وخطرية عىل
صحة أفراد املجتمع ،وخطورتها تصل إليهم
عن طريق الغذاء من لحوم وأسماك ومنتجات
النحل واملياه والفواكه والخرضوات وكذلك عن
طريق الهواء.
بدوره ،تحدث الدكتور محمد شــايع الشايع
رئيس قســم اإلرشــاد الزراعي واملجتمع
الريفي بكلية علوم األغذية والزراعة بجامعة
امللك ســعود ،عن تأثري اإلفراط يف استخدام
الكيماويات الزراعية عىل تلوث الرتبة واملياه،
محذ ًرا من االســتخدام املفــرط للمبيدات
واألسمدة وآثارها الســلبية عىل الرتبة واملياه
وانعكاسها لتصبح مصدرا ً لتلوث الرتبة ،مما
يؤدي إىل دخول امللوثات إىل سلســلة الغذاء،
ويتسبب يف تأثريات خطرية عىل صحة ورفاه
الناس.
وشارك بالجلسة رايض بن عبدالله الفريدي
مدير إدارة االتصاالت والتســويق والشؤون
العامة ملركز أبحاث وتطوير الزراعة املستدامة،
حيث تحدث عن أبحاث مركز استدامة حول
كفاءة اســتخدام املياه يف البيــوت املحمية

الحديثة ،وذكر بعض نتائج وتجارب املركز
يف أثر أغطية البيوت املحمية عىل كمية اإلنتاج
وكفاءة اســتهالك املياه ،مشريًا إىل أن املركز
بالوقت الحارض يسعى مع الجميع (باحثني
وأكاديميني ومزارعني ومستثمرين) إىل العمل
واملشــاركة يف مجاالت بحثه الرئيسية ،وهي
التحكم بالعوامل املناخيــة (بيئة صناعية)،
والتســميد وطرق الــري ،واإلدارة املتكاملة
لآلفــات ( ،)IPMوإدارة العمليات الزراعية
واملحاصيل.
الجلسة الخامسة:
فيمــا رأس الجلســة الخامســة الدكتور
عبدالعزيز الحربي ،وتحــدث فيها الدكتور
فهد بن محمد بن رميان الرميان ،رئيس قسم
إنتاج النبات ووقايتــه بكلية الزراعة والطب
البيطري بجامعة القصيم ،عن اإلدارة املتكاملة
للتسميد من أجل زراعة مستدامة ،مؤكدًا ّ
أن
املفهوم األسايس إلدارة العنارص الغذائية هو
إضافة املصدر الصحيــح للعنارص الغذائية
للنبات باملعدل الصحيح ويف الوقت الصحيح
ويف املكان الصحيح .هذه العنارص رضورية
يف اإلدارة املستدامة واملتكاملة لتغذية النبات.
وعرض الدكتور عصام عبداملنعم من قســم
إنتاج النبات ووقايته كليــة الزراعة والطب
البيطري جامعة القصيم ،محســنات الرتبة
كعوامل مســاعدة لرتشيد استخدام األسمدة
الكيميائيــة ،وتتكون املحســنات من مواد
عضوية ومواد غري عضويــة ،حيث إن املواد
العضويــة يف الرتبة تحتــوي عىل مجموعة
كبرية من املركبــات التي ترتاوح بني الدهون
والكربوهيدرات والربوتينــات واألحماض،

إضافة إىل املواد غــر العضوية ،حيث يمكن
للمحسنات أن تكون مصد ًرا للمغذيات ،وأن
ترفع محســنات الرتبة من السعة التبادلية
للرتبة ،مما يســاعد عىل خفض اســتخدام
األسمدة.
الجلسة السادسة:
وأقيمت الجلســة السادسة الختامية برئاسة
الدكتور عنرب حســنني ،وتناولت "تطبيقات
الطاقة النظيفة يف اإلنتاج الزراعي املستدام"،
بمشــاركة املهندس عبدالوهاب الحليبي من
مختربات أوكسل باألحســاء ،والذي تحدث
عن إنتاج الغاز الحيوي كأحد مصادر الطاقة
النظيفة ،حيث يسهم إنتاج الغاز الحيوي يف
تدوير النفايات العضوية املنزلية والزراعة يف
سياق التنمية املســتدامة ،ويمكن استخدامه
كمصدر طاقة متجدد وكبديل للغاز الطبيعي
وغاز البرتول املسال الذي يمكن أن يستخدم
يف العديد من التطبيقــات كوقود للمنازل أو
توليد طاقة التدفئة والتربيد.
كما شارك بالجلســة الدكتور أحمد الزهريي
من قسم إنتاج النبات ووقايته بكلية الزراعة
والطب البيطري بجامعــة القصيم ،والذي
تحدث عن استخدام الطاقة الشمسية يف نظم
الري الحديثة ،حيث تعترب الزراعة أكرب سوق
توظيف يف العالم ،وتولد الزراعة أعدادا كبرية
من الوظائف سواء عاملني بالزراعة أو عاملني
يف املجاالت املعتمدة عىل الزراعة واملغذية لها،
كما تؤثر العمليات الزراعية عىل البيئة املحيطة
بها ،وتعترب الزراعة مســؤولة عن  20%من
انبعاثات غازات الدفيئة املسببة لالحتباس
الحراري والتغريات املناخية.
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جامعة نجران تطلق مسابقة «جامعتي في صورة»
أطلقــت جامعة نجران ممثلة
يف وحدة األنشــطة الطالبية بكلية
العلــوم اإلداريــة ،بالتعاون مع
عمادة شــؤون الطالب بالجامعة،
مســابقة للتصوير الفوتوجرايف
تحت شعار «جامعتي يف صورة»،
وذلك يف حرم الجامعة.
وهدفت املسابقة إىل اكتشاف
مواهــب الطــاب والطالبــات
وتنميتهــا ،وكذلك إبــراز الوجه
الحقيقــي للتطور الذي تشــهده
املدينة الجامعيــة وما تمتلكه من
مشــاريع عمالقــة ،حيث حددت
الكلية عــددا من الــروط عىل
املشــاركني تتمثــل يف أن يمتلك
املشــارك كافة الحقوق الفكرية

425

للعمل املرسل ويرفق إقرارا بذلك
يف ملف وورد مع الصور املشارك
بها ،مع كتابة اســم املشــارك،
والكلية ،والقســم ،ورقم الجوال.
كما اشــرطت أن تكون الصورة
من تصوير املشارك نفسه وتكون
بحجمها األصيل ،ولم يسبق نرشها
أو تقديمها للنرش لدى جهة أخرى،
وكذلك ترســل الصورة بصيغة
 GPEGأو  TIFFبجــودة ال تقل
عن  ،300DPIوال يقل مقاسها عن
 2500بكســل ،مع عدم استخدام
الفالتر أو وضع أي كتابة أو تعليق
عىل الصــورة ،ويكتفــى بتعبري
مخترص عن الصــورة ويكون يف
الرسالة نفسها.

كونيات

أ.د .عبدالله المسند

فعال
هل نحن
ً
في عام ٢٠٢٣م

ألف طالب وطالبة استفادوا من برامج
اللغة اإلنجليزية بجامعة الملك عبدالعزيز

بلغ أعــداد املســتفيدين من برامــج اللغة
اإلنجليزيــة بجامعــة امللك عبدالعزيز للســنة
التحضريية للعــام الجامعي 1439 /1438هـ،
 57،425ألف طالب وطالبة ،وفقا ً لتوزيع املقررات
الدراسية للطالب والطالبة عىل خمسة أجزاء ،بينما
بلغ حجم املستفيدين للدورات املقدمة من املعهد
لطالب االنتساب والتعليم عن بعد  13,200ألف
طالب وطالبة خــال الفصل الدرايس الواحد من
العام الجامعي 1439 /1438هـ.
جاء ذلــك يف التقرير الســنوي الذي رفعه
عميد معهــد اللغة اإلنجليزيــة الدكتور عبدالله

بن عــي البارقي ،ملعايل مديــر الجامعة الدكتور
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ،حيث اشــتمل عىل
الربامج األكاديميــة التي قام املعهــد بتنفيذها
يف العــام الجامعي املايض ،منهــا برنامج اللغة
اإلنجليزية للســنة التحضريية لطالب وطالبات
االنتظام واالنتساب والتعلم اإللكرتوني والتعليم
عن بعد ،إىل جانب برنامج املاجســتري يف تدريس
اللغــة اإلنجليزية للناطقــن بغريها ،عالوة عىل
استعراض التقرير ألبرز اإلنجازات التي حققها
املعهد خالل العــام املايض ،والتي أســهمت يف
تحقيق رسالته األساسية.

جامعة الطائف :تسعى لبناء الشخصية المتكاملة
والمتوازنة للمواطن الصالح
أكد معايل مدير جامعــة الطائف الدكتور
حسام بن عبدالوهاب زمان ،سعي الجامعة إىل
بناء الشــخصية املتكاملة واملتوازنة للمواطن
الصالح الذي يحمل قيم الوالء واالنتماء لوطنه،
والتميز يف عمله ،واملشاركة املجتمعية.
وأوضح ،خــال لقاء مفتــوح عقده مع
مجموعة من الطــاب والطالبات املتفوقني ،أن
الجامعة اتخذت خطوات مهمة لتطوير قدرات
وكفاءات طلبتها املتفوقني واملتميزين دراسياً،
عرب إطالق مرشوع أكاديمية التميز.
ّ
وبي الدكتور زمان أن األكاديمية ســتقدم
دورات تدريبية قصرية لتطوير قدرات ومهارات
الطالب املتفوقــن واملتميزين يف مجاالت عدة،
منها القيادة ،وريادة األعمال ،ومهارات العمل
املتقدمة ،واللغات ،مشــرا ً إىل أن الدراسة بهذه
األكاديمية ستنطلق بداية العام الدرايس املقبل.
ونوه مدير جامعة الطائف إىل أن أكاديمية
التميز ستتمتع بشخصيتها وهويتها وبرامجها
الخاصة ،فضالً عن نوعية الطالب امللتحقني بها
من حيث ارتفاع معدالتهم يف املرحلة الثانوية أو
معدالتهم الرتاكمية أثناء دراستهم الجامعية ،إىل
جانب مســتوى أدائهم ومشاركتهم يف األعمال
التطوعية واألنشطة الطالبية.
وشــدد يف هذا الصدد عىل رضورة وأهمية

مشاركة الطالب والطالبات املتفوقني يف األعمال
والفرق التطوعية وكذلك يف األنشطة الطالبية،
مؤكدا ً أن هذه املشــاركات جــزء ال يتجزأ من
تعريف الطالب املتفوق واملتميز ،وعنرص أسايس
يف املواطنة الصالحة.
وقــال معاليه« :نود أن نرســل رســالة
بأن النشــاط الطالبي والتطوعي ال يتعارض
مع التميز والتفوق الــدرايس ،بل هما رافدان
وداعمان له» ,مضيفــا ً «مع خططنا ومناهجنا
الجديدة فإن التميز الدرايس ال يعتمد عىل حفظ
املقرر ،بل عىل ترشب املعارف وإتقان املهارات
وتنمية املشاعر الوجدانية ،األمر الذي ينعكس
عىل املشــاركة املجتمعية والعمــل التطوعي
والنشاط الطالبي”.
وأكــد أن تميــز الطــاب والطالبات يف

الدراسة واألداء األكاديمي ،واألنشطة الطالبية،
واألعمال التطوعية ،ينعكس إيجابا ً عىل صورة
الجامعة وسمعتها ،داعيا ً الطالب املتفوقني إىل
تأكيد تميزهم يف جميــع هذه املجاالت ،وتقديم
النموذج املثايل من خالل اإلدارة الجيدة للوقت
واالستفادة من املوارد ،واستثمارات العالقات
الشخصية.
وشهد اللقاء حوارا ً مفتوحا ً بني معايل مدير
جامعة الطائف والطالب املتفوقني واملتميزين،
وذلك يف حضور وكيل جامعة الطائف للشؤون
األكاديميــة والتطوير الدكتــور عبدالرحمن
األسمري ،وعميد شؤون الطالب الدكتور بندر
البقمي.
يذكر أن جامعــة الطائــف تضم وحدة
للمتفوقني واملتفوقات بعمادة شؤون الطالب،
تهدف إىل بناء أوارص التواصــل بني الجامعة
وطالبهــا ،وإنشــاء قاعدة معلومــات تهتم
باملتفوقني وآلية التواصــل معهم ،وإعطائهم
أولويــة االطالع واملشــاركة يف كل التطورات
األكاديمية والبحثية داخل الجامعة ،وإرشادهم
وتوجيههم إىل فرص العمــل املتاحة أو برامج
الدراسات العليا املناسبة لهم ،وإعطائهم أولوية
املشاركة الفاعلة يف مناسبات الجامعة الداخلية
والخارجية.

يتســاءل الكثري حيال ما طرحه د .صالــح العجريي ـ حفظه
اللــه ـ بأن التقويم امليالدي متأخر  4ســنوات ،أقول :ما ذُكر
صحيح ،ومشهور ،ومتواتر لدى املؤقتني والفلكيني والحاسبني،
والتقويم امليالدي الذي يعتمده الناس حاليا ً متأخر يف الحساب
 4ســنوات بالتمام والكمال ،ونحن اآلن حقيقة يف عام 2023
وليس  ،!! 2019بمعنى مىض عىل ميالد املســيح عليه السالم
 2023عىل وجه التقريب وليس .!! 2019
 .:والعبث يف التاريخ امليالدي مر يف مراحل ،وهو تاريخ ســقيم
وعليل من حيث تحديد ميالد املســيح عليه السالم ،إذ ال يعلم
أحد (عىل وجه التحديد) ال من املسلمني وال حتى من املسيحيني
متى ولد املسيح؟ ويف أي فصل؟ ويف أي يوم؟.
 .:ويف التقويم امليالدي عبث يف ترتيب وتوزيع عدد أيام الشــهر
( 31 ،30 ،29 ،28يوماً!!) ،وعبث يف أسماء الشهور ومواضعها
وفقا ً ملعانيها ،وعبث يف ترتيب بداية الســنة يف أي شهر؟ ومن
الطوام يف التاريخ امليالدي أن هناك  10أيام يف التاريخ امليالدي
محذوفة جراء تصحيح مهم حسابيا ً طرأ عليه يف القرن الـ 16
!! ،وطوامه كثريه ملن اطلع عىل تاريخه ،وملن أراد أن يســتزيد
ابحث عن تاريخ التاريخ امليالدي يف مظانها.
وهذا ال يعني بالرضورة أن التاريخ (الشميس) ال يصلح العمل
به حسابياً ،فالخالق تعاىل ّ
من به علينا وبالتاريخ القمري فقال
(الشمس والقمر بحسبان)  ..هذا والله أعلم.

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

ملتقى عالمية اللغة العربية بجامعة جازان
رعى أمــر منطقــة جازان
بالنيابة األمري محمد بن عبدالعزيز
بن محمد بــن عبدالعزيز ،ملتقى
عاملية اللغة العربيــة الذي نظمته
جامعة جازان ،بمرسح كليتي اآلداب
واملجتمع باملدينة الجامعية.
وألقى مديــر جامعة جازان
الدكتور مرعي بن حسني القحطاني
كلمة استعرض خاللها أهمية امللتقى
يف تسليط الضوء عىل اهتمام الدولة
بنرش اللغــة العربية لغــة القرآن
الكريم ولغة االنتماء الوطني ،مؤكدًا
حرص الجامعة عــى إبراز أهمية
اللغة العربية وعامليتها املعرتف بها
يف األمم املتحدة .وأشــار إىل أهداف
امللتقى الذي استمر يومني يف إبراز

دور اململكة وجهودها وإسهاماتها
الفاعلــة يف تعزيــز مكانــة اللغة
العربية واألدب العربي ،حيث شارك
نخبة من علماء اللغــة العربية من
جامعة جازان وخارجها من خالل
أربع جلســات علمية مكثفة ،الفتًا
إىل أن جامعة جــازان والجامعات
ً
مكمل ملهام
الســعودية تقدم دو ًرا
مركز امللك عبداللــه بن عبدالعزيز
الدويل لخدمة اللغة العربية .وأثنى
الدكتــور القحطاني عــى اهتمام
ومتابعة أمري منطقة جازان بالنيابة
لكافة امللتقيات والندوات والربامج
التي تشــهدها جامعة جازان ،مما
يسهم يف تعزيز ونجاح تلك امللتقيات
ً
وصول ألهدافها املرسومة.

صحة

صحيفة
العدد  26 | 94جمادى الثاني  03 | 1440مارس 2019
جامعة
القصيم www.qu.edu.sa | @qunewspaper

تقويم األسنان ..األسباب الجمالية والوظيفية

الحصول على ابتسامة جذابة ومضغ طبيعي
للطعام هدف لكثير من أفراد المجتمع
املصدر
الدكتور أحمد بن عيل الفوزان
أستاذ مساعد بتخصص تقويم
األسنان وعظام الوجه والفكني
كلية طب األسنان بالرس

الزيارة األولى ألخصائي تقويم األسنان يجب أن تكون في
عمر  7سنوات لتشخيص ضرورة التدخل المبكر من عدمه

هل يتوجب زيارة طب
األسنان خالل مرحلة
العالج؟
باإلضافة إىل متابعة العالج
يتوجب زيارة طبيب األسنان كل
 6أشهر للوقاية من أمراض اللثة
واملتابعة.

هل مرحلة التثبيت
ضرورية بعد االنتهاء
من عالج التقويم؟
ما علم تقويم
األسنان؟
هو العلم الذي يهتم بالوقاية
وعالج مختلف املشاكل
التقويمية ،سواء أكانت متعلقة
باألسنان أو عظام الوجه
والفكني.

ما األسباب الداعية
لطلب عالج األسنان؟
الحصول عىل ابتسامة جذابة
وسليمة يع ّد هدفا لكثري من
أفراد املجتمع ،وكذلك الحصول
عىل إطباق سليم ومضغ طعام
طبيعي هو هدف ال يمكن
تجاهله ،ولذلك يع ّد من أهم
األسباب الداعية لعالج تقويم
األسنان هو أسباب جمالية
وأسباب وظيفية.

ما العمر المناسب
لعالج تقويم
األسنان؟
تنصح الجمعية األمريكية
لتقويم األسنان أن تكون
الزيارة األوىل ألخصائي تقويم
األسنان يف عمر  7سنوات
لتشخيص رضورة التدخل
املبكر من عدمه ،ما عدا بعض
الحاالت التي تتطلب تدخال
مبكرا إلعادة توجيه نمو
الفكني أو تجنب تفاقم مشكلة
تقويمية ،فإنه ال يوجد عمر
محدد يحتكم إليه أو عمر يمنع
التدخل التقويمي.

يف غالبية الحاالت تعترب مرحلة
الثبيت من أهم املراحل للحفاظ
عىل النتائج ،ويتم تحديد مدة
التثبيت ونوع املثبت من قبل
أخصائي التقويم بناء عىل نوعية
املشكلة قبل التقويم ومدى تعاون
املريض.

ما الحاالت التي
تستدعي مراجعة
أخصائي تقويم
األسنان؟
يف الشكل التايل أمثلة عىل هذه
الحاالت والتي تشتمل عىل
االزدحام الشديد يف األسنان،
بروز األسنان ،العضة املفتوحة
أو املعكوسة املتبوعة بحركة غري
طبيعية للفك السفيل ،عادة مص
إصبع اإلبهام التي تستمر حتى
قبيل بزوغ األسنان الدائمة،
انطمار األسنان أو تأخر واختالل
بزوغها.

كم يستغرق عالج األسنان
التقويمي؟
يختلف معدل مدة العالج تبعا الختالف الحاالت،
وقد يرتاوح بني  6أشهر و 30شهرا ،يتبع ذلك
مرحلة التثبيت بعد إزالة التقويم.

هل جميع حاالت التقويم تحتاج
إلى خلع أسنان؟
ال ،ولكن يف حاالت االزدحام الشديد لألسنان أو
بروز األسنان قد يتطلب األمر خلع أسنان يتم
تحديدها بناء عىل وضع كل حالة.
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االستثمار بين
الحقيقة والخيال

عبدالرحمن خالد السلوم
كلية االقتصاد واإلدارة

يع ّرف االســتثمار بمفهومة
العــام عىل أنــه " التخيل عن
أموال يمتلكها الفرد يف لحظة
معينة ولفرتة معينة من الزمن
قد تطــول أو تقرص وربطها
بأصل أو أكثر من األصول التي
يحتفظ بها لتلك الفرتة الزمنية
بقصد الحصــول عىل تدفقات
مالية مستقبلية تعوضه عن:
 .1تخ ّليه عــن هذه األموال يف
هذه اللحظة الحالية
 .2النقــص املتوقــع يف قوة
األمــوال الرشائيــة بســبب
التضخم
 .3املخاطــر التي تنشــأ عن
احتمــال عــدم حصولك عىل

لنرتق..
ِ
د .منار المشوح

يف ظــل الظواهر (الســطحية) التي
نشهدها يف السنوات األخرية ،حيث أصبح
تقييم اإلنسان لنفسه وشخصه يتمحور
حول طبقتــه االجتماعية وما يملك من
ٍ
ومقتنيات ثمينــة ،وأصبحت
ثــروات
معيارا ً يقلل من قيمة اإلنســان لنفسه
وكرامته أيضــا ،مع غياب العقل وكأنه
يصبح يف حالــة تخدير ُكيل ال يعي بما
يفعله ،بل األهم أن يصبح مواكبا ً لكل ما
يجري حوله دون تفكري.
وكلما زاد ما يمتلكه الشــخص زادت
قيمته بني املجتمــع والعكس صحيح،
ال يهــم ما يكن من جواهــر ،بل األهم
كيف يبدو شــكله وما يملك وبســبب
هذه الظاهرة الشــكلية نــرى بازدياد

العائد أو النتيجة املتوقعة من
االستثمار"
وتنقسم االستثمارات إىل نوعني
رئيسيني هما:
 .1االســتثمار الحقيقي :وهو
كل اســتثمار يوفــر الحق يف
حيازة أصــل حقيقي له كيان
مادي ملموس أي :يرتتب عىل
اســتخدامه منفعة اقتصادية
إضافية تظهر عىل شكل سلعة
كالذهــب واألجهــزة واملواد
الغذائية أو خدمــة كالفنادق
والطريان.
 .2االستثمار املايل :وهو " رشاء
تكوين رأس مــايل موجود"
مثــل رشاء حصة يف رأس مال

بعض حاالت االكتئاب والتنمر والحقد
التي نشــأت عند فئة عمرية حساسة
من حياة اإلنسان؛ املراهقة والشباب قد
يولدان أفكارا نحن بغنى عنها كالعداوة
والبغضاء بــن أفراد املجتمع ،الذي مع
األســف يجهل العواقب الوخيمة لهذه
الظاهرة.
ذهــب املنطق مــن البــر أيعقل أن
نسرتخص أنفسنا! حتى تصبح بضعة
خيوط وبعض القطع الحديدية هي من
تضع تقييمنا ألنفســنا ،ال لحكمتنا أو
علمنا ..هنالك الكثري من الذين ال يأبهون
ملثل هذه الظواهر ،بل عىل العكس لديهم
من الشخصية التي ال يعريون اهتماما ً
ملثل هذه األمور ،لكنهم يمثلون الرشيحة
العمرية الكبرية من املجتمع ال الشباب أو
املراهقني ،وهنا الكارثة بأن ينشأ جيل
فارغ فكريا ً مهتما ً باملظاهر شــكليا ً ال
بالجوهر.
وإىل أين يمكن أن تؤول هذه املسائل؟
حتى مع وجود حــرص الوالدين عىل
أوالدهم بأن يبعدوهم قدر املســتطاع
عن هذه الدائرة ،فهو يخرج إىل مجتمع
أصبح مُعديــاً ،وهنالك الفقراء الذين ال
يستطيعون هذا حتى يأتي االبن أو االبنة
بمثل هذه األعباء لهم ،ومن هنا تنشــأ

"األســهم" أو حصة يف قرض
مثل (السندات وشهادة اإليداع
وأذون الخزينة) والتي تعطي
مالكها حــق املطالبة باألرباح
كما يف (األســهم) أو بالفوائد
كما يف السندات  ..الخ.
ويف حال قيامك باالســتثمار
بأصــول ماليــة فأنــت يف
هــذه الحالة ال تقــدم منفعة
اقتصادية عدا كونك ساهمت يف
تحقيق االستثمارات الحقيقية
وهــذه الحســنة الوحيــدة
لالســتثمار املايل يف االقتصاد
أما مــن النواحي األخرى فهو
يشجع عىل الكسل كما يحدث

أفكار قد ال تؤول بالخري عىل املجتمع أوال ً
قبل األرسة.
ارتقوا بتفكريكم ..ال تدعوا هذه الشكليات
تخرجكم عن عقلكم وحكمتكم ،إن أردتم
اللباس والــرداء الجميل دعوا عقولكم
ترتدي األفكار السليمة الصائبة والراقية
عن كل ما يهينها ،وإن أردتم الســيارة
الفاخرة فســروا أنفسكم عىل الطريق
الصحيح الذي يشعركم باالكتفاء الذاتي
ال الشــكيل ،فنهاية أولئــك إىل مكان ال
يحمد عقباه ،وقد تكون إىل زاوية باردة
بأحد أقســام املستشفيات النفسية مع
قاس كثريا ً
األســف ،هكذا الواقع أحيانا ً ٍ
ملن لم يستهرت قليالً.
كن أنت بشــخصك ،بعقلك ،بحنكتك
مثال ملن بعدك،
وحكمتك ..كن أنت خري ٍ
كن أنت الشخص الذي عندما يحرض كل
األلسنة تتهامس بذكره لقوة شخصيته
وحضــوره وترفعه عن كل ما يقلل من
شــأنه ملثل هذه األمور ال ملظهره ..كن
قدوة ملن هم حولك من األطفال؛ فنحن
من يــرون يف واقعهم ..دعهم يفصلون
بني ما يرونه من خلف الشاشــات من
عالم خيايل وغــر صحيح وبني الواقع
البسيط الذي يعيشون فيه ،فقط كن أنت
لنبني فكر الغد وال تقلد أحدا.

جزء من مشــاريع ورشكات
البلد إىل أيديهم.
خاتمة:
يشــر املقال إىل أنــه يف حال
استثمارك بأصول مالية فأنت
يف حقيقة األمر ال تتناقل ســوا
حقوق افرتاضية ال تقدم منافع
اقتصادية أشــار إليها الكاتب
بأنهــا خياليــة! أي تتصف
بالخيــال وال وجــود لها يف
االقتصــاد الحقيقي ولكن هذا
ال ينفي كونها استثمارا ً يوازي
االستثمار الحقيقي من ناحية
العوائد أي أن كالهما يف النهاية
يحقق ربحــا ً ولكن باختالف
املنفعة املقدمة لالقتصاد.

يف األســواق املاليــة الثانوية
(البورصة) مــن عمليات بيع
ورشاء لألســهم والســندات
فهي ال تعدوا عن كونها عملية
نقل ملكية للسهم أو للسند ال
يتحقق مــن خاللها أي منفعة
اقتصادية إضافيــة أو قيمة
اقتصاديــة مضافــة للناتج
القومي .فكل ما يحصل هو أن
تنتقل ملكيــة األصل املايل من
مالكه األصيل إىل مالكه الجديد
مع ما يرافق ذلك من رســوم
وعموالت دون أن يضيف ذلك
شــيئا ً إىل مجموع ثروة البلد
وقد يؤدي االســتثمار بها من
قبل األجانب إىل انتقال مليكة

إشارات قلبية
د .إيناس محمود غريب
أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية التربية

ظل القلب ليومنا هذا بطال
رئيســا يف نظم الشــعراء
ونســق األدبــاء فهو رمز
املشــاعر والعواطف مهما
اختلفــت  ،وال تزال الفجوة
بني أدمغتنا وقلوبنا تتســع
يوما بعــد يوم  ،حيث تثبت
الرباهــن أن أدمغة البرش
قارصة يف فهم إعجاز القلب.
لقد أثبت العلماء أن بالقلب
 40ألــف خليــة عصبية
مسؤولة عن وظائف معقدة
تماثل تلــك التي تحدث يف
الدمــاغ إن لم تكن تفوقها،
فقلوبنا يف حقيقة األمر هي
أدمغة صغرية تعالج العديد
مــن املعلومات وترســل
إشــاراتها للدماغ أكثر مما
تســتقبل منه ،مما يعطيها
قدرا من االســتقاللية عن

الدماغ ،واألدلــة عىل ذلك
كثرية،فالقلب ينمو يف األجنة
قبل الدمــاغ ،وعند زراعة
القلب ينبض فــورا بدون
أن ينتظر إشــارات دماغية
تأمره بذلك ،كما أن له ذاكرة
تعمل مســتقلة عن ذاكرة
الدماغ بــل وتؤثر يف األخري
 ،حيث تــم زرع قلب طفلة
توفيت غرقا يف صدر طفل
آخر أصبح من وقتها يخاف
املاء ،كما تم نقل قلب طفل
تويف عىل أثر خلل يف الجهة
اليرسى مــن الدماغ لطفل
آخر مما أذهل األطباء عندما
رصدوا حدوث تطورات يف
نمو الطفــل نتج عنها خلل
يف الجهة اليرسى من دماغه،
كالطفــل املتــويف صاحب
القلب.

وقامت الواشــنطن بوست
بإجراء تحقيقــا صحفيا
حول األفراد الذين تعرضوا
لعمليــات زراعــة القلب
فوجــدوا أن شــكواهم قد
انحرصت يف أنهم قد فقدوا
العواطــف واألحاســيس
بدرجــة تصــل إىل تغري
جذري فيمــا يحبونه وما
يكرهونه ،ومــا يؤمنون به
ومــا يعتقدونــه ،حتى أن
أحدهم ويدعى "بيرت هويتن
"عرب عن عــدم قدرته عىل
اإلحساس بأحفاده ،وتحجر
قلبه تجاههم.
وأخــرا فال تــزال قلوبنا
مألى باألرسار التي تجعلها
تستحق بجدارة تلك املكانة
وهــذا االهتمــام ،وال نزال
ننتظر منها ما يدهشنا.
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زواج المعاقين
عقليا..
بين مؤيد ومعارض
د .هالة الديب
قسم التربية الخاصة

يعترب الزواج حقا لكل إنسان لديه
الرغبة يف تكوين أرسة ،سواء أكانت
الرغبة من قبل الشاب أو الفتاة من
دون تفريق بني اإلنســان السوي
واملعاق ،وهــو حق مرشوع يحث
عليه ديننا الحنيف ،ملا يرتتب عليه
من امتداد لبنــاء األرسة وتحقيقا
لالســتقرار النفــي ،وتحصينا
للنفس اإلنسانية وإشباعا لرغباتها
الجنسية.

السباحة على
شواطئ العلم
سمية عبدالعزيز

يع ّد العلم من املقوّمات األساسيّة
التــي تقوم عليهــا املجتمعات
والــدول ،وأداة حتميّة الزدهار
األمــم وتشــ ّكل الحضــارات
اإلنســانيّة ،والعل ُم هو السبيل
الوحيد نحوَ مقاومة سهام الجهل
والضالل بسالح املعرفة والنور،
والطريق الذي يرتقي فيه العقل
وتشفى به الروح ،من خالل خلق

وقد كرم اإلســام اإلنســان ولم
يرتك شيئا ً يف الحياة إال ووضحه،
وســن القوانني لخدمتــه ،وجاء
اإلســام رحيما ً لكافــة البرش،
وشــملت رحمته الطفل املعاق،
لذلك جاء علمــاء الرتبية والعلوم
اإلنسانية املســلمون وجنّدوا كل
علومهــم وإمكانياتهــم لخدمة
املعاق وتســهيل تربيته واالرتقاء
به ودمجه باملجتمع واالســتفادة
مــن طاقاته الكامنــة ،وكان من
جهودهم توضيح حقوق املعاق يف
املجتمع اإلسالمي.
وبــرز اهتمام املختصــن بفئة
املعاقني فكريا ً يف السنوات األخرية
وبموضــوع زواجهم ،ويعد زواج
املعاقني هــو الضمان الوحيد عند
بعــض األرس التــي لديها معاق
من املصري املجهول الذي ينتظره
بعد وفاة والديــه ،وذلك لحاجته
الدائمة واملستمرة ملزيد من الرعاية
والعناية ،مما يضطر اآلباء لتقديم
مزيد من التضحيــات يف البحث

البنهم املعاق عــن زوجة تتحمل
مسؤوليته بعد وفاتهما.
وأقرت الرشيعة اإلســامية منذ
قــرون عديــدة ما انتهــت إليه
القوانني الوضعيــة الحديثة من
عدم حرمان املعاقني من اإلنجاب،
وإشباع حاجاتهم للزواج ،شأنهم
شأن األفراد العاديني ،واشرتطت
الرشيعة يف زواج املعاق أن يكون
قادرا عىل النفقة من ماله أو مال
أبيه البســيط ،والقيام بواجباته
الزوجيــة نحو الطــرف اآلخر،
وتحقيــق ما رشع الــزواج نحو
الطرف اآلخر.
وحرم اإلسالم التعقيم إال ألسباب
صحيــة ومرضية ،فقــد منعهم
اإلســام من الزواج لعدم قدرتهم
عليه ،وبالتايل منعهم من اإلنجاب
ألنهم ال يقــدرون عــى تحمل
مسؤولية األرسة وتربية األبناء.
وأشار الشــيخ هاني بن عبدالله
الجبري القــايض باملحكمة الكربي
يف جدة بأن املعاق عقليا وصاحب

اإلعاقة التي تزيــل العقل حكمه
حكم املجنــون ،واملجنون يجوز
له الزواج ،لكن يشرتط يف زواجه
مع رشوط الزواج املعلومة رشوط
أخري هي:
 اطالع الطــرف اآلخر عىل حالهومعرفته بوضعه تماما.
 أال يكون الطرف اآلخر مجنونا،وال زائل العقل ،بل يتزوج املتخلف
عقليا امرأة سليمة العقل ،وتتزوج
املتخلفة عقليا برجل سليم العقل.
 أن يكون ســقيم العقل منهماآمناً ،أما الذي يتصف بالعدوانية
بالرضب أو اإلفساد فال يجوز له
الزواج.
 وآخر الرشوط أن يريض أولياءاملرأة بهــذا الزواج ،ألن فيه رضرا
قد يلحقهم.
وبعد هــذا العرض نحن مع دمج
املعاق عقليا من زيجة مناســبة
ترىض بظروفه وتزويجه ليستمتع
بحياته الجنســية بالحالل ،هذا
والله أعلم.

حالةٍ من التوازن بينهما ،كما يعد
العلم هو أساس النهضة والتقدم
نحو األمام.

بالحديث الرشيف اآلتي :عن أبي
سول
أمامة الباهيل قال( :ذُكِ َر ل َر ِ
اللهِ َّ
الن؛
صل الل ُه ع َليه وس َّلم رجُ ِ
َ
ِ
أحدهمــا عابدٌ ،واآلخــ ُر عالمٌ،
فقال رســو ُل اللهِ َّ
صل الل ُه ع َليه
وســ َّلم :فض ُل العال ِم عىل العابدِ
كفضيل عــى أدناكم ،ثــ َّم قا َل
رسو ُل ال َّلهِ َّ
صل ال َّل ُه عليْهِ وس َّل َم
َّ
السماواتِ
إن ال َّلهَ ومالئِكتَ ُه وأَه َل َّ
َ
َّ
َّ
جُ
حرها
واألرض حتــى النملة يف
ِ
ِ
الحوت ليص ُّل َ
َ
ون عىل مع ِّل ِم
وحتَّى
اس الخريَ).
الن َّ ِ
وبنا ًء عىل أهميّة العلم اخرتنا أنْ
نســلط الضوء عىل مفهومه من
ُ
حيث اللغــة واالصطالح ،ومن
حيث األهميّة.

ك ِّل ما هو مجهول وغامض.

أهمية العلم
ً
أهمية وتأثريا ً كبريا ً
يمتلك العلم
يف حيا ِة اإلنسان؛ إذ أسهم العلم
يف تطــور العديد من األشــياء،
وقــ ّد َم الكثري مــن االخرتاعات؛
ُ
فن والقطارات والطائرات
كالس ِ
والسيارات واألقمار االصطناعيّة
وأجهــزة الحاســوب واإلذاعة،
وغريها من االخرتاعــات املهمة
التــي أدّت إىل تطــور البرشيّة
وزيادة ازدهارها ،كما يُســتد ّل
عىل األهميــة الخاصة بالعلم من
خــال القرآن الكريم ُ
والســنة
النبويّــة الرشيفة ،فــإن للعل ِم
والعُ لماء فضال كبريا يُستد ّل عليه
باآلية الكريمة اآلتيــة ،قال الله
تعاىلُ :
(ق ْل َه ْل ي َْســتَ ِوي ا َّلذ َ
ِين
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
يَعْ َلم َ
مَ
َعْ
ُون وَالذِين ل ي لمُون*إِن ا
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
َاب).
يَتَذَ َّك ُر أولو اللب ِ
ُ
أمّ ا أهمية وفضل العلم يف السنة
النبويّة الرشيفة فيُستد ّل عليهما

العلم لغة
ّ
مشتق من الفعل
مصطلح "علم"
ط َ
عَ لِــم ،أي أدر َك وأحــا َ
وف ِهمَ،
ً
والذي يع ّد الجهــل مضادا له،
ويد ّل عىل املعرفة الجيّدة باألمور،
واإلحاطة بكافة جوانبها ،ويأتي
يف مواضع أخرى بمعنى الشعور،
وكذلك األثر الذي يُستد ّل به عىل

العلم اصطالحا
يُمثّــ ُل العلم أو كما يُســمّ ى يف
اللغــة اإلنجليزيّة Knowledge
َ
مجموعة املعــارف ،واملعلومات،
والحقائق ،واألرقــام ،والرموز،
واملفاهيــم ،واملصطلحات التي
ّ
توصل إليها العقل البرشيّ منذ
بدايــة رحلته يف اكتشــاف هذا
العالم حتى وقتنا الحارض ،والتي
يتع ّلمُها اإلنسان ويكتسبها سوا ًء
بصورة مقصــودة ومخ ّ
طط لها
مســبقا ً أو غري مقصودة ،وذلك
من خالل املمارســة التطبيقيّة
التي تكسبُه التجارب يف الحياة،
ويمثل مجموعــة املعارف من
ناحيــة النظريّــة التي توصل
إليها اإلنســان بالعقل والحجّ ة
والربهــان ،وينــدرجُ تحــت
هــذا املفهــوم ّ
كافــة مجاالت
املعرفــة والعلوم ،بمــا يف ذلك
العلوم البرشيّــة ،واالجتماعيّة،
واالقتصاديّــة ،واإلنســانيّة،
والطبيعيّة وغريها.
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كلية طب األسنان بالرس

College of Dentistry in ARRAS

مطورا يتوافق مع المعايير
دراسيا
برنامجا
كلية طب األسنان بالرس تقدم
ً
ً
ً
الوطنية والجودة في كافة المجاالت
الرؤية

عن الكلية
كلية طب األسنان بالرس هي واحدة من الكليات الحديثة باململكة العربية السعودية ،حيث
صدر املرسوم امللكي بإنشــاء الكلية بتاريخ 12/2/1431هـ ،واستقبلت الكلية الدفعة
األوىل من الطالب ابتداء من العام الدرايس 1433-1434هـ ،وتم تخريج الدفعة األوىل بعد
خمس سنوات يف العام الدرايس 1438-1439هـ.

أهداف الكلية
أوال :األهداف التعليمية
تقديم برنامج درايس مطور
يتوافق مع املعايري الوطنية
وضمان الجــودة يف كافة
املجاالت.
تأهيل أطباء أسنان منافسني
يف سوق العمل قادرين عىل
التعلــم الذاتــي ،والتفكري
التحلييل ،وحل املشكالت.

أن تكون كلية متميزة عىل
مســتوى اململكة يف جودة
التعليــم وخدمة املجتمع
وممارسة طب األسنان.

عن الكلية
عميد الكلية
د .محمد سليمان الرثيع
التخصص :االستعاضة السنية

رسالة الكلية

ثانيا :األهداف البحثية
توجيــه البحــث العلمي
ملعالجة مشاكل صحة الفم
واألسنان يف املجتمع.

ثالثا :أهداف خدمة املجتمع
نرش الوعي الصحي وتوفري
الخدمات الصحية املتميزة
للمجتمع.
بناء رشاكات مع مؤسسات
املجتمع املحيل.

تقدم كليــة طب األســنان
بالــرس مســتوى عاليا من
التعليم لتخريج أطباء أسنان
مختصني يستوفون احتياجات
سوق العمل ،ويقومون ببحوث
تطبيقية ،ويقدمون الخدمات
املجتمعية باســتخدام أفضل
مبادئ إدارة الجودة ،وتعزيز
الرشاكة الوطنيــة وفقا للقيم
اإلسالمية.

أقسام الكلية
قسم العلوم الحيوية الفموية والطبية

قسم إصالح وتعويض األسنان وعالج اللثة

قسم الصحة العامة وطب أسنان األطفال

قسم جراحة الفم والوجه والفكين وطب وأمراض الفم واألشعة

الكلية تهدف
لتأهيل
أطباء أسنان
منافسين في
سوق العمل
وقادرين على
التعلم الذاتي
وحل المشكالت

وكيل الكلية
د .فهد محمد الطريس
التخصص :تقنية معلومات

وكيل الكلية للشؤون التعليمية
د .أحمد علي الفوزان
التخصص :تقويم األسنان وعظام
الوجه والفكين

عدد الطالب
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وحدات الكلية:

وحدة ضمان الجودة
تمكــن الكلية مــن تحقيق رســالتها
وأهدافها من خالل ضمان الجودة وتوفري
مقومات ومتطلبات الحصول عىل االعتماد
األكاديمــي واملحافظة عليــه وفق أعىل
معايري الجودة املحلية والعاملية يف املجاالت
التعليمية واإلداريــة والتنظيمية والتقنية
والصحية ،بما يعزز قدرات الكلية لتحقيق
مزايا تنافســية مســتدامة وفق رؤيتها
ورسالتها وأهدافها اإلسرتاتيجية.
وحدة تعليم طب األسنان
تعمل هذه الوحدة عىل تطوير العملية التعليمية
يف الكلية ورفع مستوى األداء التعليمي.
وحدة تسجيل الطالب
واالمتحانات
تختــص هــذه الوحدة بتنظيــم عملية
التســجيل والحذف واإلضافــة ملقررات
الكليــة املختلفــة ،واســتكمال كافــة
االســتعدادات الالزمة لعقد االختبارات

النهائيــة يف الكلية ومتابعة ســرها عىل
الوجه املطلوب.
وحدة مصادر التعلم والمرافق
والتجهيزات
توفري الكتب واملراجــع واملجالت العلمية
لطلبة الكلية من خالل التنسيق مع رؤساء
األقســام األكاديمية واملكتبــة املركزية
بالجامعــة ووحدة التعليــم اإللكرتوني
لتحسني مستوى الطالب وتعزيز قدراتهم.
التأكــد من وجود الخطط والسياســات
املرتبطة بتوفري واستخدام وصيانة املرافق
والتجهيزات وتنفيذها بالشــكل األمثل.
التحقق من كفاءة املعــدات والتجهيزات
املتاحــة وفاعلية اســتخدامها بالجودة
املطلوبة .التحقق من كفاءة إدارة األجهزة
واملعدات والتجهيــزات بالجامعة يف كافة
مرافقها.
وحدة االمتياز وشؤون الخريجين
اإلرشاف عىل التدريــب امليداني للطالب

(سنة االمتياز) والتحديث املستمر لقاعدة
بيانات الخريجني ،واستقصاء آرائهم حول
املناهج واملهارات املطلوبة وســوق العمل
والصعوبات التي تواجههم بعد التخرج،
وحثهم عىل التواصل مع الكلية.
وحدة اإلرشاد األكاديمي
إرشــاد الطالب أكاديميا وتوفري جوانب
الدعم املختلفة لهم بالتنسيق مع الجهات
ذات العالقة داخــل الجامعة ،العمل عىل
تطوير املهارات والقدرات الشخصية لدى
الطالب ومساعدتهم عىل تحديد أهدافهم
املستقبلية ورسم خارطة الطريق املناسبة
لتحقيقها.
وحدة األنشطة الالمنهجية
تختص وحــدة األنشــطة الالمنهجية
بتنظيم النشــاطات الالصفية يف الكلية،
والتــي تتواصــل فيها مــع الطالب
ومشاركتهم يف فعاليات األنشطة الطالبية
مثــل :الرحالت ،املرسح ،واملســابقات

الثقافية الداخليــة والخارجية ،وإقامة
معارض داخل الكلية ،وأســبوع صحة
الفم.
وحدة أبحاث طب األسنان
اإلرشاف عىل تسجيل ودعم البحوث ووضع
الخطط العملية لتطويــر البحث العلمي
بالكلية بالتعاون مع مراكز البحوث داخل
الجامعة وخارجها.
وحدة خدمة المجتمع
الربــط بــن الدراســة األكاديميــة
وخدمة املجتمع.
توضيــح أهمية دور الطالــب يف خدمة
املجتمع.
مواجهة األمراض الفموية األكثر شــيوعا ً
باملجتمع.
إبراز دور برامج الكلية املختلفة يف خدمة
املجتمع.
تشجيع املبادرات املتميزة الخاصة بربامج
وأنشطة خدمة املجتمع.

البرامج األكاديمية
بكالوريوس طب وجراحة الفم
برنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم يشــجع
الطالب عىل تحمل مســؤولية التعلم ،فبدال ً من
حضور املحارضات التقليدية ،يشــارك الطالب

أكاديميا:
الفصل النهائي يف العملية التعليمية والرسيرية

بنية تحتية

يف املناقشــات املنتظمة واملجموعات الصغرية،
حيث يتم منحهم سلسلة من «مشاكل» األسنان
املصممة بعناية واملتكاملــة واملثرية لالهتمام،
وهي روايات قصرية عن مواقف واقعية حقيقية.

عن كلية طب األسنان باملليدا.
مراجعة املقررات الدراسية وتوزيعها عىل األقسام
ومنسقي املقررات حسب التخصص.
عمل توصيف للربنامج الدرايس.
البدء يف مرشوع تطوير الربنامج األكاديمي.
عمل دورات تدريبية عن الربنامج الدرايس وعن
كيفية كتابــة مخرجات التعلــم والفائدة منها
وكيفية توصيلها للطالب.
عمل دورات تدريبية عن امللفات املكونة للمقرر
الدرايس وكيفية كتابتها.
عمل توصيف مبدئي لســنة االمتياز التدريبية
للطالب املتوقع تخرجهم يف آخر العام الدرايس.

تم عمل خطة لتجهيز مبنى مستشــفى طب األسنان (أ) التعليمي
بالرس وتم االنتهاء منها.
تم افتتاح املستشــفى الجامعي يف الفصل الــدرايس الثاني من العام
الحايل.
تم التخاطب مع وكالة الجامعة للبدء بتجهيز مبنى مستشــفى طب
األسنان (ب) التعليمي بالرس ،حيث قارب عىل االنتهاء.
تم عمل خطة لتجهيز املعامل التعليمية الخاصة بالكلية يف الرس وتم
االنتهاء منها.
تم عمل خطة لتوفري املســتلزمات واملســتهلكات املطلوبة للعملية
التعليمية والرسيرية.
تم عمل خطة لتجهيز القاعات الدراسية وتم االنتهاء منها.
تم عمل خطة لتجهيز مكاتب أعضاء هيئة التدريس وتم االنتهاء منها.

األهداف

وحدة التعليم اإللكتروني
تعمل هذه الوحــدة عىل انتقال املعلومات
إلكرتونيًــا بني وحدات وأقســام وإدارة
الكلية بما يحســن اســتيعاب ومهارات
الطالب ويعزز قدرات الخريجني.

خدمة المجتمع واألنشطة الطالبية
يتيح هذا النهج للطــاب التعرض إىل العنارص
الرئيســية لطب األســنان ،والطــب الحيوي،
والسلوك ،والعلوم االجتماعية التي تدعم مجال
طب األسنان.

إنجازات الكلية
إداريا:
عمل رسالة الكلية والربنامج الدرايس.
عمل الهيكل التنظيمي للكلية.
عمل املسودة األوىل للدليل التنظيمي للكلية ودليل
السياسات واإلجراءات.
تشــكيل الوحدات واللجان الالزمة لتسهيل سري
العملية التعليمية واإلدارية.
التواصل مع عمادة التخطيط اإلسرتاتيجي للبدء
يف خطوات عمل الخطة اإلسرتاتيجية بالكلية.

تحفيز منســوبي الكلية عىل التعاون مع
املؤسســات والجمعيات الخريية الصحية
مع إتاحــة الفرصة أمــام أعضاء هيئة
التدريس من ذوي الخربة لتقديم الخدمات
الصحية املختلفة.
االهتمــام بنرش ثقافة العمــل التطوعي
لخدمة املجتمع.
نرش الوعي الصحي لدى املجتمع الداخيل
والخارجي.
تقوية الروابط بني الكلية وخريجيها.
إقامــة رشاكات مع مؤسســات املجتمع
املختلفــة مــن مستشــفيات ومدارس
ومصانع ومراكــز مجتمعية متخصصة،
مثــل :دار املســنني واألطفــال ذوي
االحتياجات الخاصة وغريها.

التنسيق مع عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن
بعد لعمل خطة لتدريب أعضاء هيئة التدريس.
دراسة احتياج الكلية من أعضاء هيئة التدريس
(عرشة أعضاء) ثم التســبيق مع وكالة الجامعة
جار عىل توفري خمسة
للشؤون التعليمية ،والعمل ٍ
أعضاء.
تــم عمل خطة تشــغليه أكاديميــا «للعيادات
التعليمية» وتحديد احتياجها من القوى العاملة
جار مع املرشف عىل
للفئات املختلفة ،والعمــل ٍ
املدينة الطبية لتوفريها.
تم عمــل خطة تشــغيله أكاديميــا «للمعامل
التعليمية”.

إنشائية:
جار العمل عىل إنشاء مبنى مستشــفى طب األسنان (ب) التعليمي
ٍ
بالرس وقد قارب عىل االنتهاء.
اإلنجازات البحثية:
لجنة أبحاث طب األسنان
الرؤية:
معهد أبحاث رائد عىل خريطة البحث العلمي للمملكة خالل الســنوات
الخمس القادمة.
املهمة:
توسيع حدود معرفتنا وبناء االكتشافات لتعزيز البحث العلمي.

دعــم وتحفيز الباحثني من أعضــاء هيئة التدريس
لدينا.
تنظيم الندوات العلمية وورش العمل البحثية.
إصــدار املوافقات األخالقية للطــاب وأعضاء هيئة
التدريس.
تشجيع التعاون البحثي مع مراكز البحوث الوطنية

واإلقليمية والدولية.
تنظيم يوم بحث علمي يف كلية طب األســنان ،حيث
يتم تقديم العــروض التقديمية ،باإلضافة إىل تكريم
الباحثني البارزين.
عقد النــدوات وورش العمل لتقديم مختلف خيارات
املنح يف اململكة باإلضافة إىل كيفية تقديم الطلب.

رؤية الوحدة تفعيل دور كلية طب األســنان بالرس يف التعاون مع املجتمع
واملشــاركة الفعلية يف تقديم الخدمات واالستشــارات العلمية يف مجال طب
األسنان ،وكذلك املشاركة يف الرعاية الصحية للمجتمع املحيل والوصول لجميع
فئاته وتحقيق التميز يف خدمة املجتمع يف مجال طب األسنان ،محليا ً وإقليمياً.
تقدم كلية طب األسنان بالرس عىل سبيل املثال ال الحرص الخدمات واألنشطة
اآلتية للمجتمع .1 :خدمات يقدمها مستشفى كلية طب األسنان بالرس عالج
أمراض الفم واألسنان باملجان لجميع الفئات يف كل تخصصات طب األسنان
وجراحاتها .2 .خدمــات خارج نطاق الكلية واملستشــفى الجامعي لطب
األسنان أ .برامج للمدارس - :برنامج للمدارس الثانوية :ويشتمل عىل زيارتني
متبادلتني بني املدارس الثانوية والكلية إلعطاء محارضة عن تعريفية بربنامج
طب األســنان يف اململكة العربية السعودية لطالب الثانوية - .برنامج توعوي
تثقيفي ألطفال املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية يف كل ما يخص الوقاية
من أمراض الفم واألسنان (تشــتمل عىل سلسلة من املحارضات) - .برنامج
للوقاية من أمراض الفم واألســنان للمرحلة االبتدائية ويشــتمل عىل تطبيق
فلورايد وســدادات للشقوق - .برنامج للكشــف عن أمراض الفم واألسنان
للمدارس االبتدائية ،وإعطاء تقرير لكل ويل أمر عن حالة الفم مع اســتكمال
العالج يف مستشفى طب األسنان الجامعي لطب األسنان ملن يرغب - .ورش
عمل وتطبيق عن كيفية العناية بالفم واألســنان ألطفــال املرحلة االبتدائية
ورش عمل للمرشدين الصحيني واملدرســن ومديري ووكالء املدارس ملنعوكيفية التعامل مع إصابات األسنان الدائمة لألطفال عمر  . 8-12ب .برامج
للمستفيدين من وحدات الرعاية الصحية األولية من جميع الفئات - :برنامج
للمقبلني عىل الزواج ملنع التســوس ألطفالهم يف املستقبل - .برنامج للحوامل
عن كيفية العناية بالفم واألســنان أثناء الحمل  -برنامج سدادات الشقوق
لألطفال من عمر  - 6-8برنامج الفلورايد لألطفال من عمر  - 5-12برنامج
للبالغني من الجنسني يشتمل عىل كشــف عىل األسنان وإعطاء تقرير بحالة
الفم للعالج ملن يرغب يف مستشــفى كلية طب األسنان الجامعي بالرس .ت.
برامج لفئات خاصة -برنامج لكبار الســن :يشتمل عىل إعطاء محارضات
توعوية للقائمني عىل رعايتهم عن كيفية العناية بالفم واألسنان ،وكشف عىل
الفم واألســنان لكبار الســن للوقوف عىل حالة الفم وعالج  5حاالت شهريا
يف مستشــفى كلية طب األســنان الجامعي لغري القادرين - .برنامج لذوي
االحتياجات الخاصة :ويشــتمل عىل إعطاء محارضات توعوية للقائمني عىل
رعايتهم عن كيفية العناية بالفم واألسنان ،وكشف عىل الفم واألسنان لذوي
االحتياجات الخاصة ،وأمل يف املستقبل أن نعالج بعض الحاالت املستحقة عند
توافر غرفة عمليات للتخدير الكيل يف املستشفى- .برنامج األيتام :يشتمل عىل
إعطاء محارضات توعوية وتثقيفية لأليتام والقائمني عىل رعايتهم ،وبرنامج
وقائي والكشف عليهم وعالجهم يف مستشــفى كلية طب األسنان الجامعي
بالرس .ث .املشاركة يف املهرجانات الخاصة بمنطقة الرس  -مهرجان الربيع:
ويشــتمل عىل تقديم خدمات توعوية وتثقيفية وكشفية لكل فئات املجتمع.
مهرحان زهور الرس :ويشتمل عىل تقديم خدمات توعوية وتثقيفية وكشفية
لكل فئات املجتمع .ج .املشــاركة يف األيام الوطنيــة والعاملية  -يوم املعاق
ومتالزمة داون  -يوم صحة الفم  -يوم السكري  -يوم الرسطان.
ح .أبحاث موجهة لخدمة املجتمع ومشــاكله  -التســوس -أمراض اللثة -
التسمم بالفلورايد د .نعمل عىل رشاكات لزيادة فاعلية وجودة أنشطتنا إدارة
التعليــم مراكز الرعاية األولية لوزارة الصحة  .3برامج تدريبية وورش عمل
تخصصية

16

أنشطة طالبية

صحيفة
العدد  26 | 94جمادى الثاني  03 | 1440مارس 2019
جامعة
 www.qu.edu.sa | @qunewspaperالقصيم

بالتعاون مع مستشفى الوالدة واألطفال ببريدة

توعويا بالتزامن مع اليوم العالمي لسرطان األطفال
معرضا
ً
كلية العلوم الطبية التطبيقية تقيم
ً
أقامت وحــدة خدمة املجتمع وقســم
املختربات الطبية (طالبــات) بكلية العلوم
الطبية التطبيقية ،بالتعاون مع مستشــفى
ً
معرضا توعويًا
الوالدة واألطفال بربيــدة،
إلحياء اليــوم العاملي لرسطــان األطفال
 ،2019يف صالة عيادات املستشفى ،وتضمنت
الفعالية تثقيفا صحيا عن رسطان األطفال،
حيث يتحد العالم سنويًّا يف الخامس عرش من
فرباير لتفعيل اليوم العاملي لرسطان األطفال،
وذلك لتوحيد الجهود للتصدي لهذا املرض،
ورفع مستوى الوعي حوله.
وهدفــت الفعالية للتوعيــة بالحميات
الغذائية الصحيــة املتبعة مثل حمية مرض
ضعف املناعة وحمية البوتاسيوم ،وحميات
قليلة الســعرات الحرارية بدرجات متنوعة،
كمــا تضمــن التثقيف الصحــي للفعالية
التعريف بمخاطــر مرض الرسطان وطرق
عالجه ،وكذلك رسطان الدم (اللوكيميا) عند
األطفال والبالغني وكيفية تصنيف املرض،
باإلضافة إىل فقــرة ترفيهية لألطفال زوار
املستشــفى وألطفال مــرىض الرسطان يف
مركز األمري فيصل بن بندر لألورام ،تضمنت
هدايــا رمزية عبارة عــن تركيبات وألعاب
متنوعة ،بينما شــملت هدايا أطفال مرىض
الرسطــان وذويهم توزيعــات عن النظافة

الشــخصية وبعض األلعاب التي تناســب
وضعهم الصحي ،حيث بلــغ عدد األطفال
املستفيدين من الفعالية حوايل  85طفال ،وقد
القى املعرض استحسان الجميع من األطفال
وذويهم وزوار املعرض.
من جانبه ،ذكر عميد كلية العلوم الطبية
التطبيقيــة الدكتور محمد بن عيل الســهيل
أن الكلية بجميع أقســامها تسعى دوما ً إىل
إيصال رســالتها لخدمة املجتمع عرب إقامة
مثل هذه املعارض ،وتفعيــل األيام العاملية
املختلفة ،والقيام بحمــات طبية وتثقيفية
لتصل ألكرب رشيحــة من املجتمع ،ولتعكس
مدى حرص جامعــة القصيم عىل تقديم ما
يســتحقه مجتمعنا الغايل من خدمة ،وبما
يرتقي ملســتوى طموح وتطلعات املجتمع
نحو هذه الجامعة املرموقة ،معربًا عن شكره
وتقديره ملعايل مدير الجامعة ووكالئها عىل
دعمهم جميع مناشط الكلية لتحقيق رسالتها
وأهدافها.
ويعد اليوم العاملــي لرسطان األطفال
مناسبة دولية لتوفري العالج لجميع األطفال
املصابني ،ورفع مستوى الوعي لدى املجتمع
برسطــان األطفــال ،وتحســن الوصول
للخدمات الطبية ،إضافة إىل الرعاية التلطيفية،
ودعم األطفال املصابــن وعائالتهم ،حيث

يرفع شــعاره لهذا العام «العالج املســبق
وانتقــال الرعاية» ،حيث يصــاب األطفال
بالرسطان يف نفس أجزاء الجسم التي تصيب
البالغني ،ولكن الفرق أنه لدى األطفال يحدث
فجأة دون أي أعــراض مبكرة ،كما يصيب
األطفال من جميع األعمار واألجناس ،ونتيجة
التطور يف العالج أصبح عدد األطفال الناجني
منه اآلن أكثر من الســابق ،فمع تقدم عالج
الرسطان ،أصبحت نســبة األطفال املتوقع
شــفاؤهم منه لفرتة طويلة أكثر من %70
تقريبًا ،وترتاوح مدة عالج رسطان األطفال
بني  3أشهر وسنتني ونصف السنة.
ويركز اليــوم العاملي لرسطان األطفال
عىل الحاجة إىل توحيد الجهود بني دول العالم؛
للتصدي لذلك التحدي املتنامي الذي يشكله
هذا املرض ،حيث بدأ معدل انتشار الوفيات
بسبب رسطان األطفال ينافس معدل الوفيات
بســبب األمراض املعدية التي تُعد الســبب
الرئييس للوفيات عىل مستوى العالم ،وال يزال
سبب اإلصابة بهذا املرض غري معروف حتى
اآلن ،لكن يعزى ســببه يف عدد من الحاالت
إىل وجود خلل جيني ،وأكثر أنواع الرسطان
انتشا ًرا بني األطفال :رسطان الدم ،ورسطان
الدماغ ،وأورام الجهــاز العصبي املركزي
األخرى ،ورسطان الغدد الليمفاوية.

وحدة الوعي الفكري تُ نظم محاضرة «وصايا وتوجيهات للطالب»
بكلية الصحة العامة بالبكيرية
نظمت وحدة الوعي الفكــري بالجامعة
محارضة بعنوان «وصايا وتوجيهات للطالب»،
يوم الثالثاء املوافق 1440/6/12هـ  ،بكلية
الصحة العامة واملعلوماتية الصحية بالبكريية،
قدمها وكيل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
واملوظفــن الدكتور فهد بن عيل الســديس،
بحضور عدد من طالب ومنسوبي الكلية ،وذلك
بهدف توعيتهم بــرورة الحفاظ عىل دينهم
ووطنهم وااللتفاف حول والة أمرهم.
ويف بداية املحارضة ،تحــدث عميد الكلية
الدكتور فهد بن محمد البجيدي ،مؤكدًا أن هذه
املحارضة تأتي امتدادا ً للعطاء املتنوع يف مجال
الوعي الفكري ،وتنفيذا ً للتوجيهات الســامية
وتحقيقــا ً لتطلعات القيــادة الحكيمة الذين
يوجهــون ويدعمون كل مــا يحقق الحصانة
لألبنــاء من الدعايــات املضللــة والجماعات
والتنظيمات املتطرفة ،مشريًا إىل أن العالقة بني
األمن واإليمان وطيدة ،وهي من أعظم نعم الله
عىل اإلنسان ،وأن اإليمان بالله وعبادته وحده
من أعظم األمانات التي حملها اإلنســان وكلف
بها.
وأوضــح «البجيدي» أن هــذه التطلعات
حظيــت بكثري من األعجــاب والتفاعل يف ظل
اللحمة الكبرية بني الشعب وحكومتنا الرشيدة
ملحاربة هــذه األفكار التي تــؤدي لإلرهاب،
مبينًا أن إقامــة مثل هذه املحــارضات تأتي
استشــعارا ً ملا للكلية من دور بالغ األهمية يف
تنشئة شخصية الطالب من خالل استكمال دور
األرسة واملؤسسات االجتماعية األخرى بتطويع
سلوكه ،مقدمً ا الشــكر ملعايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة عىل

دعمه وتوجيهه الدائم ألبنائنا الطالب.
مــن جانبه ،تحدث الدكتــور فهد بن عيل
السديس عن الدور املهم للشباب كونهم مستقبل
األمة ،وهم من يحمل مشاعل الهداية والتوفيق
بعد الله -عز وجل -يف خدمة دينهم وأوطانهم
ووالة أمرهم ،مشــرا ً إىل أن الشباب لهم دور
يف مســرة األمة ،وأكد أن أج ّل الوصايا هي ما
جاءت يف كتاب الله الكريم وســنة نبيه محمد،
صىل الله عليه وســلم ،مذك ًرا بهذه القضايا يف
هذا الوقت ألن الشــباب والشابات مستهدفون
يف عقولهم ،وممن يريدون إضاللهم وإغواءهم
والزج بهم يف مستنقعات األفكار واالنحرافات
الفكريــة التي تعــج بها وســائل اإلعالم،
ووسائل التواصل االجتماعي ،وذلك من خالل
املخططــات واملؤامرات ضــد الدين والوطن
والعلماء ووالة األمر ،حســدا ً لهذه البالد عىل
لحمتها ،واستشعار الطالب نعمة الهداية لهذا

الدين .وقالَّ :
«إن الســمع والطاعة لوالة األمر
ليس لتحقيق مرغــوب أو الحذر من مرهوب،
بل هو عقيدة ،كما يجــب تبجيلهم واحرتامهم
وإكرامهــم ،والنصيحة لهم ،وعدم التشــهري
باألخطاء ،والدعاء لهم ،والتعاون معهم وجمع
القلــوب لهم ،واالعتزاز بهم ،ال ســيما يف هذه
البالد ،ألنهم عىل العقيدة الصحيحة”.
وحذر «الســديس» الطالب من محاوالت
اســتغالل األعداء لهم وممن يروج الشائعات
املغرضة واألباطيــل عن الدين والعلماء بهدف
هــز الرموز من أجل النيل مــن الوطن ووالة
األمر ،كما طالب باملحافظة عىل األموال العامة
واملرافق العامــة ،والتحيل بالنزاهة والبعد عن
الفســاد ،وكذلك املحافظة عىل مقدرات الوطن
ومكتسباته ومنجزاته ،واالعتزاز بوطن العقيدة
والقرآن والســنة ،وطــن الحرمني الرشيفني،
واالعتزاز بتاريخه.

صيدلة عنيزة تنظم فعالية لدعم
مرضى السرطان
أقامــت وحــدة خدمة
املجتمــع بكليــة الصيدلــة
بمحافظــة عنيــزة الركــن
التوعوي ملرض الرسطان ،يف
إطار مشــاركتها مع جمعية
«طهور» ملساندة ودعم مرىض
الرسطان بعنيزة ضمن الحملة
التوعويــة الرابعــة للتوعية
بالرسطان تحت شــعار (أنا
ســأفعل) ،وذلــك تزامنا ً مع
فعاليات اليوم العاملي للتوعية
بالرسطان يف شــهر فرباير،
خالل يومي الســبت واألحد
1440/6/19-18هـــ ،يف
مجمع عنيزة مول برعاية عميد
كلية الصيدلة بعنيزة الدكتور
عليان بن عايل الرشيدي.
واشتمل الركن التوعوي
عىل عدة خدمات للمستفيدين
والزوار منها :التعريف بمرض

الرسطــان وأنواعــه وأكثر
األنواع انتشــارا ً يف اململكة،
والتوعيــة بأهــم العالجات
املســتخدمة للرسطان وأهم
آثارها الجانبية وكيفية التقليل
منها وسبل الوقاية من املرض
من خــال عــرض وتوزيع
املطويــات التوعوية وتقديم
استشارات دوائية للزوار ،كما
تم توزيع استبانة ملعرفة آراء
املستفيدين من الركن يف إطار
التحســن والتطوير املستمر
لوحدة خدمة املجتمع.
وقد بلــغ عــدد الزوار
للركــن  300زائر ،وبلغ عدد
االستشــارات الدوائية 200
استشــارة ،وعدد املطويات
التــي وزعــت  500مطوية،
حيث حققت الحملة أهدافها يف
خدمة املجتمع.

أنشطة طالبية
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من خالل محاضرات ومعرض مصاحب

كلية الطب بالجامعة تُ شارك في يوم المهنة الطبي
العاشر بجامعة نورة بالرياض
شاركت كلية الطب بالجامعة يف يوم املهنة
الطبــي العارش ،الذي أقيــم يف جامعة نورة
بمدينة الرياض يومــي األربعاء والخميس
املوافقــن 1440/6/16 -15هـ ،وذلك من
خالل محارضات علميــة ومعرض مصاحب
لعرض إنجــازات الكلية للحضور ،باإلضافة
إىل محــارضة ألقاها عميد الكليــة الدكتور
أحمد العمرو عن املستقبل املهني لتخصصات
العلوم الصحية األساسية ،والحاجة املاسة لها
والنقص الشــديد للمتخصصني يف مثل هذه
التخصصات.
من جهته ،أوضح «العمرو» أن مشــاركة
الكلية تأتي ســعيًا منها لعرض إنجازاتها يف
مختلف املحافل ،وذلــك بدعم وتوجيه معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير الجامعة.
وأضاف «العمرو» أن املشــاركة تهدف

إىل التعريــف بكلية الطــب بالجامعة وأبرز
إنجازاتهــا وطريقة االنضمــام إليها ،حيث
احتوى املعــرض عىل بوســرات عن أبرز
إنجازات الكلية واعتماداتها ،وأعداد الطالب،

وأعــداد الخرجــن يف الســنوات املاضية،
باإلضافة إىل عرض دليــل تعريفي عن كلية
الطب ،وطريقة االنضمام إليها ،بمشاركة عدد
من طالب الكلية.

مجلس فتيات القصيم يزور كلية العلوم واآلداب بالمذنب
تحت توجيــه ومتابعة من
صاحبــة الســمو األمرية عبري
بنت ســلمان املنديل حرم أمري
منطقة القصيم رئيسة مجلس
فتيات القصيم أقيم يوم األربعاء
املوافــق  22/6/1440هـ يف
كلية العلــوم واآلداب باملذنب
برنامج حافل ومعرف ملبادرة
(منصة أروقــة مجلس) وهي
مبادرة فريدة تهدف لدفع عجلة
التنميــة للوطن واملواطن تحت
شعار( أفيد واســتفيد) ،حيث
بدأ الربنامج بآيــات من الذكر
الحكيــم تىل ذلــك كلمة وكيلة
الكلية للشــؤ ون اإلدارية التي
أكدت فيها عىل حرص وتشجيع
ودعم والة أمرنا متمثال بجهود

صاحــب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل من مشعل أمري

كلية العلوم واآلداب للبنات بالرس
معرضا عن «التخزين السحابي»
ً
تقيم
أقام قسم الحاسب اآليل
لألقسام العلمية طالبات يف
كلية العلوم واآلداب بالرس
ً
معرضــا عــن «التخزين
الســحابي» ،وذلــك يوم
الخميس ١٤٤٠/٦ /١٦هـ،
وبحضور عدد من الطالبات
وأعضاء الهيئــة التعليمية
واإلدارية.
وقامــت الطالبــات
املشاركات برشح عدة محاور
منها التعريــف بالتخزين
السحابي الذي يعترب نموذجً ا
لتخزيــن البيانات املوجودة
يف الهاتــف عــى اإلنرتنت،
ثــم تطرقــت الطالبات إىل
إيجابيات التخزين السحابي
كوســيلة ملزامنــة امللفات
ومشــاركتها ،باإلضافــة
إىل تأمني نســخ احتياطي

للبيانات فيستطيع الشخص
مــن خــال إحــدى هذه
التطبيقات اســرجاعها من
أي جهاز ومن أي مكان.
وأوضحــت الطالبات
ســلبيات تطبيقات برامج
التخزيــن الســحابي التي
تحتــاج إىل نطــاق معني
ملســاحة التخزين ،وتتطلب
وجود اإلنرتنت للدخول عىل
البيانات واالطالع عليها ،كما
أنها تحتــاج إىل وقت طويل
لتنزيل امللفــات ذات الحجم
الكبري ،وتــم رشح طريقة
استخدام تطبيقات التخزين
الســحابي اآلمنــة والتي
تمنع الرشكة واألشــخاص
من الوصــول إىل البيانات
الشــخصية ،ويعترب برنامج
 tresoritأحد هذه الربامج.

منطقة القصيم وصاحبة السمو
األمرية عبري بنت سلمان املنديل

ملثل هذه املبــادرات واملنجزات
التي تهــدف ،لنقــل الخربات
والتجارب  ،ثــم تابع الحضور
عرضا تعريفيــا ملجلس فتيات
القصيم .
ولتحقيق شــعار املبادرة
القت أمني عــام مجلس فتيات
القصيم كلمة وافية عن مجلس
الفتيات ومبادرة (منصة أورقة
مجلس)  ،ثم عقد لقاء مع ا ٔ رغد
العمر تحدثــت فيه عن بداياتها
وانجازاتها إىل نجاحها كرائدة
أعمــال ،ويف ختــام الربنامج
بمناقشات واستفسارات من قبل
طالبات الكلية حول هذه املبادرة
لقيت االهتمام من قبل أمني عام
مجلس فتيات القصيم .

شؤون وشجون
أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

إلى ملك غسان
كعب بن مالك صحابي جليل من الثالثة الذين تخلفوا عن رسول الله
صىل الله عليه وسلم -يف غزوة تبوك ثم هجرهم املجتمع اإلسالمي،بمن فيهــم أهلهم وأزواجهم ،وحبســت هذه املقاطعة أنفاســهم
وحياتهم خمسني ليلة.
وبينما هم كذلك إذا برسالة شــخصية ذات أهمية قصوى تقع بيد
أحدهــم وهو كعب بن مالــك وفيها "أما بعد :فإنــه قد بلغني أن
صاحبك قد جفاك ،ولم يجعلــك الله بدار هوان وال مضيعة ،فالحق
بنا نواسك".
هذا الخيــار البديل ليس من أحد ال يســتطيع وال يملك القرار ،بل
املرسل هو ملك غسان!!
كعب تحت هذا الضغط واملقاطعة يعرف جيدا أن الحلول للمشاكل
الداخليــة ال تأتي من خارج الحــدود ،وال تؤخذ من عواطف عابرة
للقارات ،ويدرك أنه مهما تأزم واقعه مع من حوله فهو أرحم بكثري
من دموع التماســيح املفخخة التي أتت من خارج الحدود!! فماذا
فعل إذن؟ قال ريض الله عنه" :فقلت ملا قرأتها :وهذا أيضا ً من البالء،
فيممت بها التنور -الفرن -فسجرتها" .أحرقها ..ببساطه وأقفل أحد
أهم مفككات املجتمع املدني عىل نفسه!!
والتأريخ يعيد نفسه..
فبعض من أبنائنــا وبناتنا ومجتمعاتنا يتلقفون أي مخارج خادعة
عند أدنى ضائقــة اجتماعية أو مالية أو نفســية! وهذه األصوات
النشاز التي تنجح يف اســتدراج هذه أو ذاك ليس هدفهم الشخص
ذاته ،بل هي محاوالت -فاشلة بحول الله -لغلغلة لبنات جدار الوطن
ومن ثم هلهلة الجدار بالكامل!! ولن يستطيعوا بإذن الله.
همسة
إىل ملك غسان" :وفر عليك رســائلك ورسلك ..فلن يستجيب لك إال
القاصية ..ويد الله مع الجماعة.
األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

كلية العلوم الطبية التطبيقية تنظم حملة فحص
شامل للعين لنزالء دار رعاية المسنين بعنيزة

كلية الطب بعنيزة تستقبل طالب ثانوية الشيخ
ابن سعدي لتعريفهم بالكلية وأقسامها

وخلوهم من أي مشاكل برصية
قد تحد من مســتوى نظرهم،
حيث تــم فحص حدة اإلبصار
واألخطاء االنكسارية ،وقياس
ضغــط العــن والجلوكوما،
باإلضافــة إىل فحــص الجزء
األمامي من العــن ،وفحص
الشبكية وقاع العني ،واختبار
مجال الرؤية.
جاء ذلك ضمن املشــاركة
املجتمعيــة التــي يحــرص
قســم البرصيات بالكلية عىل
تفعيلها ،لخدمــة كافة أفراد
املجتمع ،خاصة املسنني الذين
يحتاجــون إىل رعايــة دائمة
وفحــوص دورية ،وذلك للحد
من املضاعفات التي قد تصيبهم
ال سمح الله.

من جهته ،ذكر عميد الكلية
الدكتور فهد بن عبدالله املعثم أن
الكلية تسعد بمثل هذه الزيارات،
وتهتم باستقبال طالب املرحلة
الثانويــة إلتاحة جميع الفرص
التي من املمكن أن تســاعدهم
عىل اختيار التخصص املناسب،
مشــرًا إىل أن الكلية ممثلة يف
النادي الطالبــي حريصة عىل
اســتقبال مثل تلــك الزيارات
لتوضيح الرؤية لطالب ما قبل
الجامعة ،واملســاهمة يف إنارة
طريقهم بتقديم كافة املعلومات
والتفاصيل عــن التخصصات
املختلفــة لإلملــام بمتطلباتها،
وتســهيل الوصول إىل جميع
املعلومات والسبل التي تسهم يف
توجيههم لالتجاه الصحيح عند
التخطيط ملستقبلهم الدرايس.

نظم قسم البرصيات بكلية
العلــوم الطبيــة التطبيقية،
بالتعــاون مــع دار الرعاية
االجتماعية للمسنني بمحافظة
عنيزة حملة الفحص الشــامل
للعني لنزالء الــدار ،وذلك عىل
مدى ثالثة أســابيع ،بمشاركة
أعضــاء هيئــة التدريس من
القســم ودكاتــرة البرصيات
وطالب القســم ،إذ تم فحص
جميع نزالء الدار البالغ عددهم
 45نزيــاً ،كمــا تــم تقديم
الخدمة لجميع الطاقم اإلداري
والصحي املرشف عىل الدار.
وشــملت الفحوص التي
قدمها قسم البرصيات الكشف
الشــامل للعــن واإلبصــار
للمســنني للتأكد من سالمتهم

وجدان الحربي
استقبلت كلية الطب بعنيزة
مؤخ ًرا عددا من طالب مدرسة
ثانوية الشــيخ ابن ســعدي
لتعريفهم بالكلية وأقســامها،
حيث تجول الوفد الطالبي عىل
قاعات الدراسة واملعامل ومعمل
الترشيح ومركــز املحاكاة ،ثم
ً
عرضا لفيديو تعريفي
شاهدوا
عن الكليــة وتخصصاتها ،كما
تم فتح املجال ألســئلة الطالب
بحضور عــدد من أعضاء هيئة
التدريس بالكليــة لإلجابة عن
ً
تحقيقا
جميع أســئلتهم ،وذلك
لرســالة الكليــة يف الخدمــة
االجتماعيــة التّــي تعــد من
األهداف الرئيســية التي تقوم
بتنفيذها.
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اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي
التقرير السنوي ألبرز الفعاليات والزيارات واالحتفاالت التي شاركت فيها

تقرير :عبدالرحمن الفنيخ

رجال األمن يمثلــون الواجهة الحقيقيــة التي تربزها
املؤسسة لروادها ،لذا دأبت الجامعة عىل أن تجعل من أداء رجال
األمن للواجبات امللقاة عىل عاتقهم ما يدعو زوارها إىل الشعور بالثقة
واالطمئنــان بأنهم يف كنف أيادٍ أمينة قادرة بما يكفي عىل خدمتهم ،ولهذا
يقع عىل عاتق اإلدارة العامة للســامة واألمن لدى الجامعة واجب التأكد من
مطابقة أداء أفراد األمن والسالمة ملا هو مطلوب منهم عرب اإلرشاف الفعال واملتابعة

اليومية اللصيقة لهم ،بما يف ذلك السعي الدؤوب نحو تقديم خدمات أمنية ممتازة.
ومــن هذا املنطلق حرصت الجامعة عىل توفري بيئة تعليمية آمنة يف إطار ســعيها
املستمر إىل تطوير خدماتها ،حيث كشفت اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي عن
تقريرها الســنوي لـ"صحيفة الجامعة" للعام املنرصم 1439هـ ،والذي تضمن أبرز
األدوار واملهام التي تضطلع بها اإلدارة وتؤديها بكفاءة ودقة وعىل أعىل مســتوى من
الحرفية واملهنية.

مهام اإلدارة
تنظيــم حركة املــرور الجامعــي يف كل الزيارات
واملناســبات التي زار فيها ســمو أمري املنطقة املدينة
الجامعية ،ومرافقة كبار الشــخصيات والوفود والزوار
واملراجعني للمدينة الجامعية ،واملشاركة يف تنظيم جميع
حفالت التخرج للطالب والطالبات يف املدينة الجامعية ويف
جميع املحافظات ،باإلضافة إىل تنظيم حركة املرور لعموم
السيارات داخل املدينة الجامعية ،وتنظيم دخول املراجعني
للمستشفى البيطري ،واملساهمة يف تنظيم حركة املرور يف
جميع الكليات باملحافظات التابعة للجامعة.

ترشف اإلدارة إرشافا تاما عىل األمن والســامة
بشــكل عام ،وتشــارك يف تنظيم جميع املؤتمرات
والندوات داخل املدينة الجامعية وخارجها ،إضافة
إىل املشــاركة يف عدد من ورش العمــل مع وزارة
الصحة واملديرية العامة لألحوال املدنية ،واملشاركة
يف عــدد من ورش العمل مع األمــن العام ممثل يف
اإلدارة العامة للدفاع املدني ،واإلدارة العامة للمرور
بمنطقــة القصيم ،وكذلــك اإلدارة العامة ملكافحة
املخدرات.

التقرير السنوي ألبرز الفعاليات
والزيارات واالحتفاالت التي
شاركت فيها اإلدارة
زيارة خادم الحرمــن الرشيفني -حفظه الله -إىل
القصيم واملســاعدة يف التنظيم بمدينة امللك عبدالله
الرياضية.
امللتقى األول آلثار اململكــة "آثار منطقة القصيم
عرب العصور" ،وذلك يف قاعة االحتفاالت (ب) ويف بهو
الجامعة بتاريخ 1439/2/2هـ.
دورة اإلنعــاش القلبي الرئوي األولية (للطالب) يف
كلية الطب بتاريخ 1439/2/10هـ.
املؤتمر الدويل للصيدلة املجتمعية يف اململكة العربية
الســعودية بعنوان "خلق ثقافة مبنية عىل القيم"،
وذلــك يف مركز امللك خالد الحضــاري بربيدة خالل
الفرتة ١٤٣٩/٥/29-27هـ ،والذي حظي بترشيف
صاحب السمو امللكي أمري املنطقة ،حفظه الله.
يوم الطالــب الجامعي (إبداع وتميز) خالل الفرتة
١٤٣٩/٦/6-2هـ.
دورة اإلنعاش القلبــي الرئوي األولية (للطالبات)
بالعيادات الطبية بتاريخ 1439/6/8هـ.
ورشة عمل بعنوان املهارات الجراحية عىل مرحلتني
بتاريخ 22و١٤٣٩/٦/٢٩هـ.
اختبارات القدرات ١٤٣٩/٦/16-14هـ.
املعرض التوعوي بتاريخ 1439/6/17هـ.
امللتقى العلمــي األول بعنوان "يف ســبيل منتج
تعليمي مبدع :التحول من التقييم إىل التقويم" خالل
الفرتة ١٤٣٩/٦/25-23هـ.
بطولة كرة القدم للصاالت للجامعات الســعودية
خالل الفرتة ١٤٣٩/٦/30-26هـ.
حملــة (أرض القصيــم الخــراء) بتاريــخ
1439/7/2هـ.
برنامج املاجســتري للطالب والطالبــات بتاريخ
1439/7/3هـ.
نــدوة (سلســلة الجمــال يف طــب األســنان)
1439/6/23هـ.

املعرض التوعوي بمناســبة اليوم العاملي للدفاع
املدني تحت شــعار املؤسســات التعليمية وثقافة
السالمة بتاريخ 1439/6/13هـ.
حفل التخــرج للطالبات بكلية العلــوم واآلداب
بالبكرييــة يف مركز امللك خالد الحضــاري بتاريخ
1439/8/2هـ.
حملــة التربع بالــدم لجنودنا البواســل بتاريخ
1439/7/11هـ.
حفــل ختــام األنشــطة الطالبيــة بتاريــخ
1439/7/23هـ.
مؤتمــر (الصحــوة) تحــت رعاية ســمو أمري
منطقــة القصيم -حفظه الله -خــال الفرتة -2٤
1439/٧/٢٥هـ.
املزاد العلني لبيع رجيع السيارات واألثاث بتاريخ
1439/7/25هـ.
برنامج يوم املهنة الصحي بتاريخ 1439/8/2هـ.
إقامــة امللتقى العلمي الطالبي العارش لطالب طب
األســنان وأطباء األســنان حديثي التخرج باململكة
خالل الفرتة 1439/٧/19-17هـ.
بطولة كرة القــدم بالجامعة خالل الفرتة من 16
رجب إىل 1439/٨/ 3هـ.
مؤتمر (الخصخصــة ..اآلليات والتحديات) ،وذلك
تحت رعاية أمري منطقــة القصيم خالل الفرتة -18
1439/٧/19هـ.
االختبــار التحصيــي للمركز الوطنــي للقياس
والتقويم 1439/٧/٥هـ.
حفل تخرج طالب الدفعة الخامسة عرشة للطالب
والطالبــات خالل الفــرة 1439/٩/7هـ باملدينة
الجامعية.
برنامج يوم املهنة الصحي بالعيادات الطبية 2-1
1439/٨/هـ.
يوم املهنة العارش خالل الفرتة 1439/٨/ 2-1هـ.
أعمال مركز القبول بتاريخ 1439/10/24

ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ
ﻋﺪد ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻋﺪد ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ ﻟﺬوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

962

ﻋﺪد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﻤﺮورﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

260

ﻋﺪد ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺮ
داﺧﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

465
ﻋﺪد اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ
ﺑﺎﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ

ﻋﺪد اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ
اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

14

48

ﻋﺪد اﺷﻌﺎرات
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺒﻌﺾ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ اﻧﻈﻤﺔ

1840

ﻋﺪد ﻃﻔﺎﻳﺎت اﻟﺤﺮﻳﻖ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻜﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ

1143

ﻋﺪد ﻟﻮﺣﺎت إﻧﺬار اﻟﺤﺮﻳﻖ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻜﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ

72

2738

ﻋﺪد ﻃﻔﺎﻳﺎت اﻟﺤﺮﻳﻖ
اﻟﻤﻌﺎدة ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ

ﻋﺪد اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻄﻼب

1091
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ً
مؤتمرا يناقش منهج وآثار «العالمة
الجامعة تنظم
السعدي» في االجتهاد والتجديد والدعوة

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﻜﺮي
ﺗﻘﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
تنظــم الجامعــة ممثلة
بكلية العلوم واآلداب يف عنيزة،
بالتعاون مع كريس الشيخ ابن
عثيمني للدراســات الرشعية
مؤتمرا بعنوان "الشيخ العالمة
عبدالرحمن بن نارص السعدي..
آثــاره ومنهجــه يف االجتهاد
والتجديد والدعوة" ،وذلك يومي
األربعاء والخميس ٧ / ٢١-٢٠
 ،١٤٤٠ /يف مركــز امللك فهد
الحضــاري بمحافظة عنيزة،
حيث يهــدف املؤتمر التعريف
بجهود الشيخ السعدي العلمية،
والعناية باإلضافــات العلمية
التي تميز بها ،وإبراز منهجه
وآثاره ،باإلضافــة إىل التقديم
لدراسات علمية محكمة حول
جهود الشــيخ الســعدي يف
العلوم املختلفة ،وبيان التميز
يف منهجــه وآثــاره من خالل
جلسات وبحوث متخصصة.
هــذا وترتكــز محــاور

املؤتمــر عىل :جهود الشــيخ
الســعدي ومنهجــه يف خدمة
القرآن الكريم ،والسنة النبوية،
وجهوده يف العقيدة ،ومنهجه يف
التعامل مــع املخالفني ،إضافة
إىل جهــوده يف الفقه وأصوله
ومنهجــه فيهمــا ،وجهوده
يف الدعــوة والرتبيــة والفكر
اإلسالمي وعلوم اللغة ،وكذلك
االجتهــاد والتجديــد يف تراث
الشيخ السعدي.
كما يتناول املؤتمر ترجمة
الشيخ الســعدي وسريته ،وما
كتب عنــه وعن منهجه العلمي
والرتبوي ،والتاريخ الشــفهي
لسريته وفقهه ،وأثره يف النهضة
العلمية بالقصيم.
من جانبــه ،أوضح عميد
كلية العلــوم واآلداب بعنيزة،
رئيــس اللجنــة التنظيميــة
للمؤتمر األستاذ الدكتور فريد
بن عبدالعزيز الزامل ،أنه قد تم

تشكيل عدد من اللجان العاملة،
منها اللجنة العلمية التي تقوم
باســتقبال رغبات املشاركني
من خالل فحــص ملخصات
األبحاث ،وقد بلغ عدد املتقدمني
للمشاركة يف املؤتمر  ١٢١باحثا
من الجامعات السعودية ومنهم
مشــاركون من بعض الدول
العربية ،حيث بلغت ملخصات
البحــوث التي تمــت املوافقة
عليها حتى اآلن  73بحثا ،مشريً
إىل أنه قد تــم اإلعالن عن آخر
موعد الســتقبال األبحاث وهو
يوم الخميس القادم / ٦ / ٣٠
1440هـ.
وقــدم "الزامل" شــكره
للجامعات املشــاركة يف مجال
البحث العلمــي ،كما عرب عن
شكره لسمو أمري املنطقة وسمو
نائبه وملعايل مدير الجامعة عىل
الدعم والتوجيه ،داعيا الله عز
وجل أن يحقق املؤتمر أهدافه.

تتضمن  16ساعة تعليم مستمر معتمدة من هيئة التخصصات الصحية

كلية الصيدلة تنظم «ندوة البحث
الصيدلي السادسة» بالمدينة الجامعية
تنظم كلية الصيدلة النسخة
السادســة مــن نــدوة «البحث
الصيديل» ،يومي األربعاء والخميس
املقبلني 1440/6/30–29هـ،
بالصالــة الرياضيــة باملدينــة
الجامعية باملليداء ،برعاية معايل
مديــر جامعة القصيم األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بن حمد
الداود ،وبمشاركة وكالء جامعات
وعمداء عدد مــن كليات الصيدلة
باململكة ،وذلك بهدف رفع مستوى
إدراك طــاب وطالبــات كليات
الصيدلة بأهميــة البحث العلمي
وتطوير مهارتهم البحثية.
وتتضمــن الندوة ســاعات
معتمدة بواقع  16ســاعة تعليم
مســتمر معتمــدة مــن الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية،
أكثر من  17محارضة وورشــة
عمل تعنى بالبحــث الصيدالني،
كما ســيتم خالل الندوة إطالق
أربع مســابقات بحثية للطالب
والطالبــات وهي مســابقات:
"أفضل مقرتح بحثــي ،وأفضل
ملصــق علمــي ،وأفضل عرض

تقديمي وأخريا ً مســابقة عرض
مرشوعي البحثي يف ثالث دقائق".
كما تتخلل الندوة عروضا ً ملا
يقارب  90ملصقا ً بحثياً ،باإلضافة
إىل معرض للجمعيــة الصيدلية
الســعودية ،ومعــرض أخر عن
تاريخ الصيدلة تنظمه الكلية.
يذكــر أن ندوة هــذا العام

تشهد مشاركات من جميع كليات
الصيدلة باململكــة ،حيث تجاوز
عدد املســجلني فيها حوايل 600
مشــرك ،وتجاوز عدد البحوث
التي تقدمت للمشاركة  ١٢٧بحثا ً
تناولت الكثري من املوضوعات التي
تهم العاملني والباحثني يف مجال
الصيدلة.

ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻚ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻﺗﻚ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﺑﺎﻷﻓﻜــﺎر واﻟـﻤﺬاﻫـﺐ واﻟﺠـﻤﺎﻋـﺎت

ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺼﻞ ﺑﻚ
وﻧﺤﻔﻆ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻚ
أرﺳﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺨﺼﺺ وﺳﻨﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻚ

0557375483

اﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
qu.edu.sa
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ﺟﺎﺋﺰة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ
أوﻻ :ﺗﻘﺪﻳﻢ
¹
تأىى هذه الجائزة مساهمة من جامعة القصيم ممثلة بوحدة الوعي الفكري


الوطىى وتعزيز الوسطية واالعتدال ,وإظهار
للمشاركة  ىڡ فعاليات اليوم

منجزات المملكة ودور قيادتها الرشيدة بداية من المؤسس -رحمه الله -إىل
الرس  

الحرمںى 
يفںى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
عهد خادم
¹
وطنيا ,تحقيقًا لرؤية
سلمه الله -للعالم أجمع حىى يكون العام كله ًيوما ً
وتماشيا مع ما تشهده المملكة من تطورات تنموية عىل
ورسالة الجامعة
ً
المستوى 
الثقاىڡ واالقتصادي ,نابعة من رؤية المملكة  ,٢٠٣٠وما تضمنته من

غايات وأهداف.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﻫﺪاف اﻟﺠﺎﺋﺰة

يىل:
تهدف الجائزة إىل تحقيق ما 
تشجيع االعمال 
الرسعية واالدبية والفنية والتقنية الهادفة إىل نرس
الوسطية واالعتدال ,و تعزيز االنتماء إىل الوطن وإبراز مقدراته.

االبداع واالبتكار لدى أبناء الوطن وربطهم
تحفرى المواهب وتنمية روح 

الوطىى .
بتاريخهم


استثمار طاقات أفراد المجتمع ،وحثهم عىل التنافس المثمر ،البراز
وعالميا.
محليا

ً
االنجازات الوطنية ً

االيجابية
ترسيخ مبادئ المنافسات الوطنية لدى شباب الوطن ,والمشاركة 
االبداع لديهم.
الستثمار ملكات 

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺠﺎﺋﺰة

الفرع 
الرسعي واالجتماعي

أفضل كتاب يتناول "قضية التدين بتأصيل رسعي وعلمي" ويؤسس
لالعتدال والتسامح.
¹

أفضل كتاب يقدم اسرىاتيجيات رسعية واجتماعية تعزز االنتماء
والمواطنة.


دىى
الفرع اال  

¹
الىى كتب فصولها مؤسس هذه البالد
أفضل رواية 
تحىك "قصة التأسيس" 
¹
الملك عبد العزيز رحمه الله من البداية حىى توحيد هذا الكيان.
أفضل ملحمة شعرية تصور قصة التأسيس.

وطىى.
أفضل نص مرسحي 

الفرع 
التقىى


¹
رهاب)يشرىط أن ال تتجاوز مدته
اال
أفضل فيلم توعوي يحذر من ظاهرة 
دقيقة ونصف(.

تقىى )من تطبيقات الهواتف الذكية( يعزز قيم االنتماء
أفضل تطبيق 
والمواطنة.
راﺑﻌﺎ :ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة
الفائز  ىڡ كل فرع من فروع الجائزة سيحصل عىل مكافأة مالية ال تقل قيمتها
عن   ٤٠٠٠٠
أربعںى ألف ريال وشهادة استحقاق من الجامعة.

ﺿﻮاﺑﻂ وﺷﺮوط اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺠﺎﺋﺰة:

أن يتناول العمل المقدم مجاال من مجاالت فروع الجائزة.
أن يتصف العمل المقدم باالصالة والدقة وسالمة المنهج.
أن يكتب العمل بلغة عربية صحيحة.


والتقىى.
والفىى
أن يجتاز العمل المقدم التحكيم العلمي


أن ال يكون قد سبق تقديم العمل الي جهة أو سبق حصوله عىل جوائز سابقة.
االعمال المقدمة إىل أمانة الجائزة ال ترد إىل أصحابها سواء فازت أو لم تفز.

مقتبسا من أي منتج منشور سابقًا.
دىى مستال ً أو
ً
الفىى أو اال  Ü
أن ال يكون العمل العلمي أو 
¹
¹


وخمسںى صفحة.
مائىى صفحة وال تقل عن مائة
المشاركات الرسعية واالجتماعية واالدبية يشرىط أال تتجاوز عدد أوراق العمل فيها 
أن  ¹
يلرىم مقدم العمل بجميع ما سيطلب منه من تعديالت الحقة -إن وجدت  -من قبل أمانة الجائزة.
ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه  1441/1/1ﻫـ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﻴﻞiau@qu.edu.sa :
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منتخب الجامعة يصل لنصف نهائي بطولة الجامعات
السعودية لكرة القدم
عبدالله العبيد
صعــد منتخــب جامعة
القصيم لكرة القدم للدور نصف
النهائي بعــد الفوز عىل منتخب
جامعــة تبوك بنتيجــة  1-4يف
املبــاراة التي أقيمــت بينهما يف
تبوك ضمن منافســات الجولة
األخــرة مــن دوري الجامعات
السعودية لكرة القدم.
ســجل األهــداف ملنتخب
الجامعة الطالب فارس الحربي
وحمد الشــاوي والطالب أصيل
الباني هدفــن ،وتجاوز منتخب
الجامعــة مجموعته التي ضمت
جامعــة امللك فيصــل واألمري
ســطام وجامعة حائل وجامعة
طيبة ،وسيالقي جامعة الحدود
الشمالية ذهابا وإيابا خالل شهر
مارس القادم.

الهالل يواجه األهلي في نصف
نهائي «كأس زايد»
اكتمل عقد فرق نصف نهائي
كأس زايد لألندية األبطال "املربع
الذهبي" بعد تأهل فريقي الهالل
واألهيل عىل التــوايل ،لينضما إىل
أنديــة النجم الســاحيل التونيس
واملريخ السوداني.
وتأهل األهــي بعد فوزه عىل
ضيفــه الوصــل اإلماراتي 1-2
يف ملعــب مدينة امللــك عبدالله
الرياضيــة ،ليصبــح بذلك آخر
املتأهلني إىل هذا الــدور ،ليواجه
نظريه الهالل الذي تخطى نظريه
االتحاد السكندري ،حيث ستكون

مباراة الذهــاب يف الرياض فيما
ستكون مواجهة اإلياب يف جدة عىل
أن يحدد موعد املباراتني الحقاً.
ويف املقابل يستضيف فريق
النجم الســاحيل نظــره املريخ
الســوداني يف مدينة سوسة يوم
األربعاء املقبل ،فيما تقام مواجهة
اإلياب يف أم درمان يوم  29مارس
املقبل.
هــذا ،ومن املقــرر أن تقام
مباراة النهائي عىل ملعب هزاع بن
زايد يف مدينة العني اإلماراتية من
مباراة واحدة يف  28أبريل املقبل.

منتخب الجامعة

برشلونة يكتسح ريال مدريد بالثالثة ويتأهل لنهائي
كأس الملك للمرة السادسة على التوالي
وجــه برشــلونة لطمة
كبرية إىل منافســه التقليدي
العنيد ريــال مدريد ،وأحبط
طموحــات الفريــق يف بلوغ
املباراة النهائية لبطولة كأس
إســبانيا لكرة القدم بالتغلب
عليــه  0- 3يف عقــر داره يف
كالســيكو مثري بإياب الدور
قبل النهائي للبطولة.
وأفسد برشــلونة مغامرة
الالعب الربازييل فينيســيوس
جونيور مهاجم الريال ،والذي
بــذل جهدا كبريا عــى مدار
املبــاراة ،وكاد يهز الشــباك

أكثر من مرة ،لكنه فشل أمام
بســالة دفاع وحارس مرمى
برشلونة.
وتأهل برشلونة إىل املباراة
النهائيــة بالفــوز  1 - 4يف
مجموع املباراتني ،حيث سبق
لــه أن تعادل  1 - 1يف مباراة
الذهاب عىل ملعبه.
ووجه برشــلونة صفعة
قويــة للريــال بعدما أصبح
الفريق امللكي مهددا بالخروج
صفر اليدين من املوسم املحيل،
حيث خــرج الفريــق خايل
الوفاض مــن بطولة الكأس،

كما يبلغ الفارق الذي يفصله
عــن برشــلونة املتصدر يف
بطولة الدوري اإلسباني تسع
نقاط قبل آخر  13مرحلة من
املسابقة.
وانتهــى الشــوط األول
من مبــاراة الفريقــن اليوم
عــى إســتاد "ســانتياجو
برنابيــو" معقــل الريــال
بالعاصمة اإلســبانية مدريد
بالتعادل الســلبي ،ثم سجل
األوروجوياني لويس سواريز
هــدف التقــدم يف الدقيقــة
 ،50ثم جاء الهــدف الثاني

لربشلونة من النريان الصديقة،
حيث سجله الفرنيس رافاييل
فاران مدافع الريال عن طريق
الخطــأ يف مرمــى فريقه يف
الدقيقة .69
وأضاف ســواريز الهدف
الثاني لــه والثالث للفريق من
رضبة جزاء يف الدقيقة .73
ويالقــي برشــلونة يف
النهائي فالنسيا ،الذي بدوره
حقــق فوزا ثمينــا عىل ريال
بيتيس  /1صفــر ،علما بأن
لقاء الذهاب انتهى بينهما عىل
ملعب بيتيس بالتعادل .2 /2

لقاء الهالل مع االتحاد السكندري

ﮐﺄس اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوري
اﻟﻔﺮﯾﻖ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮز

ﺗﻌﺎدل

هﺰﯾﻤﺔ

اﻟﻨﻘﺎط

1

اﻟﻬﻼل

22

17

4

1

55

2

اﻟﻨﺼﺮ

22

15

4

3

49

3

اﻟﺸﺒﺎب

22

11

7

4

40

4

اﻟﺘﻌﺎون

22

11

6

5

39

5

اﻷهﻠﻲ

22

11

4

7

37

6

اﻟﻮﺣﺪة

22

10

5

7

35

7

اﻟﻔﺘﺢ

22

8

8

6

32

8

اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ

22

8

6

8

30

9

اﻻﺗﻔﺎق

22

7

7

8

28

10

اﻟﺮاﺋﺪ

22

6

7

9

25

11

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

22

7

3

12

24

12

اﻟﺤﺰم

22

5

8

9

23

13

اﻟﻔﯿﺤﺎء

22

5

4

13

19

14

اﻟﺒﺎﻃﻦ

22

5

4

13

19

15

اﻻﺗﺤﺎد

22

3

7

12

16

16

أﺣﺪ

22

3

4

15

13

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺒﻮع

عقب الفوز

اﻟﺘﻌﺎون  vsاﻻﺗﻔﺎق
1-4
أﺣﺪ  vsاﻟﻔﺘﺢ
0-0

اﻟﺸﺒﺎب  vsاﻟﻨﺼﺮ
1-0
اﻟﺮاﺋﺪ  vsاﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
0-0

اﻟﻬﻼل  vsاﻟﻔﯿﺼﻠﻲ
1-2
اﻷهﻠﻲ  vsاﻻﺗﺤﺎد
1-1

اﻟﺒﺎﻃﻦ  vsاﻟﻮﺣﺪة
1-1
اﻟﺤﺰم  vsاﻟﻔﯿﺤﺎء
1-0
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خالل القمة العربية األوروبية األولى بمصر

خادم الحرمين الشريفين :القضية الفلسطينية هي قضية العرب األولى..
وسنواصل محاربة اإلرهاب وغسل األموال بال هوادة

أكد خــادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز ،رئيس
وفــد اململكة رئيس القمــة العربية
العاديــة التاســعة والعرشيــن،
خالل مشــاركته يف القمــة العربية
األوروبية األوىل يف مدينة رشم الشيخ
بجمهورية مرص العربية ،عىل أهمية
مواصلة العمل املشــرك يف محاربة
اإلرهاب وغسل األموال بال هوادة وال
تساهل.
وقال امللك سلمان بن عبدالعزيز
يف كلمته أمام القمــة« :إن القضية
الفلسطينية هي القضية األوىل للدول
العربيــة ،ويف القمــة األخرية لقادة
الــدول العربية التي اســتضافتها
اململكــة ،والتــي أســميناها «قمة
القدس» ،أعدنــا التأكيد عىل موقفنا
الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق

املرشوعة للشعب الفلسطيني ،وعىل
رأســها إقامة الدولة الفلســطينية
املســتقلة عىل حدود عــام 1967م
وعاصمتها القدس الرشقية».
وشدد عىل أهمية الحل السيايس
لألزمة اليمنية ،عىل أســاس املبادرة
الخليجية ونتائج الحــوار الوطني
اليمني ،وقرار مجلس األمن ،2216

خالل زيارة ولي العهد للصين

مبينا أن ما يقوم به النظام اإليراني
من دعــم للميليشــيات وغريها يف
املنطقــة ،وممارســاته العدوانية
وتدخالته الســافرة يف شؤون الدول
األخرى يتطلــب موقفا دوليا موحدا
لحمله عىل االلتزام بقواعد حســن
الجوار والقانون الدويل ،ووضع حد
لربنامجه النووي والباليستي.

مواجهة اإلرهاب فكريا وأمنيا
وكانت الجلســة االفتتاحية قد
بدأت تحت عنوان «يف اســتقرارنا..
نستثمر» ،برئاسة مشرتكة بني رئيس
جمهورية مــر العربية عبدالفتاح
الســييس ،ورئيس املجلس األوروبي
دونالد توسك.
وقال الســييس يف كلمته «إننا

نحتاج إىل مقاربة موحدة شــاملة
ملواجهة اإلرهاب فكريا وأمنيا».
وأكد عــى رضورة مواجهة ما
يفرضه الواقع مــن تحديات ،وعىل
رأسها تفاقم ظاهرة الهجرة وتنامي
خطر اإلرهاب.
وأضــاف أن التغلــب عىل تلك
التحديات بجهود فردية أصبح أمرا

يصعب تحقيقه ،فلقد ارتبطت الدول
العربية واالتحــاد األوروبي بأوارص
من العالقات التاريخية من التعاون،
اســتندت عــى اعتبــارات القرب
الجغرايف واالمتداد الثقايف واملصالح
املتبادلة ،والقيم املشــركة والرغبة
الصادقة التي ستظل تجمعنا سويا
من أجل إحالل السالم واالستقرار.

االتفاق على إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي بمراحل التعليم في المملكة

شهدت زيارة صاحب السمو امللكي األمري
محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز ويل العهد،
نائــب رئيس مجلس الــوزراء ،وزير الدفاع
رئيس الجانب السعودي يف اللجنة السعودية
الصينية رفيعة املستوى إىل العاصمة الصينية
بكني ،االتفاق عىل البدء يف وضع خطة إلدراج
اللغــة الصينية كمقــرر درايس عىل جميع
املراحــل التعليمية يف املــدارس والجامعات
السعودية.
يأتي ذلك سعيا ً لتعزير عالقات الصداقة
والتعاون بــن اململكة العربية الســعودية
وجمهورية الصني الشعبية ،وتعميق الرشاكة
اإلسرتاتيجية عىل كل املستويات واألصعدة.
وتنبع هذه الخطــوة من اإليمان بأهمية
تعزيــز أوارص التعــاون والتواصل يف كل
املجاالت ،وتمكينا ً لتحقيق رشاكة إسرتاتيجية
شــاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتني
الســعودية والصينية ،واقتنــاص الفرص
الواعدة بني شــعبيهما اللذين تمتد العالقات

بينهما إىل عقود طويلة.
ومن شأن اتفاق إدراج اللغة الصينية ،أن
يعزز من التنوع الثقايف للطالب يف اململكة؛ بما
يسهم يف بلوغ املستهدفات الوطنية املستقبلية
يف مجال التعليم عىل صعيد رؤية .2030
ويمثل إدراج اللغــة الصينية يف املناهج
الدراســية خطوة مهمة باتجــاه فتح آفاق
دراسية جديدة أمام طالب املراحل التعليمية
املختلفــة باململكة؛ باعتبــار أن تعلم اللغة
الصينية يُعد جرسا ً بني الشــعبني سيسهم يف
زيادة الروابط التجارية والثقافية.
كما أن التحاق السعودية بقرار تدريس
اللغة الصينية يف مدارسها وجامعاتها ،بخمس
سكان العالم الذين يتكلمون هذه اللغة ،بدءا
من الدولة األم ومرورا بســنغافورة ووصوال
إىل الدول املحيطة بها ،يأتي تزامنا مع رواج
التجارة الصينية يف العالم ،حيث يتحدث نحو
 1.2مليار شــخص يف العالم اللغة الصينية
باعتبارهــا لغتهــم األم ،ويوجد بني  7و13

مجموعة محلية أساسية يف الصني.
وترتكز قواعــد كتابة اللغة الصينية عىل
املقاطع الصينية التــي تكتب داخل مربعات
وتنظم تقليديا يف أعمدة رأسية وتقرأ من أعىل
ألســفل عىل طول العمود ومن اليمني لليسار

من عمود آلخر ،إذ تحتوي أغلب لغات العالم
عىل عدد محدد من األحرف األبجدية ،وتتميز
اللغة الصينية بوجود أشــكال بعدد ال نهائي
لها .ويعكس إدراج اللغة الصينية يف مقررات
التعليم السعودي ،مدى الحرص الكبري الذي

تبديــه القيادة يف تطويــر التعليم واالرتقاء
بربامجه وتطويــر الطالب الذي يعد أحد أهم
ركائــز تطور املجتمعــات ،وتعكس اهتمام
اململكة يف االنفتــاح عىل لغات الدول املتقدمة
تكنولوجيا يف مجال الذكاء االصطناعي.
وتع ّد خطوة إســراتيجية نحو املستقبل
الذي تطمح إليه السعودية يف مجاالت العلوم
والصناعات التكنولوجية املتطورة ،ويعكس
حالة اســترشاف حقيقية للمستقبل ،باعتبار
أن تعلــم تلك اللغة يعد أحــد أهم املقومات
الالزمة للتواصل مع قــوة عظمى اقتصادية
مثل الصني.
وإضافة إىل ذلك فإن وجود لغة مشرتكة
بني الشعبني الســعودي والصيني ،من شأنه
تحقيق رشاكة إســراتيجية شــاملة بني بلد
محوري يف الرشق األوسط وبني قوة صناعية
عظمى ،بما يسهم يف اقتناص الفرص الواعدة
بني شــعبني تمتد العالقات بينهما إىل عقود
طويلة.
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هاتف  Galaxy Foldالقابل
للطي من SAMSUNG
 شاشة قياس  inch 4.3تتحول إىل شاشة أكرب قياس  inch 7.3وبدقة .2152x1536 طريقتان لتصفح التطبيقات بالوضع العادي والوضع اللوحي. إمكانية فتح ثالثة تطبيقات يف نفس الوقت. ذاكرة رام سعة  12جيجا بايت بتقنية  7نانو مرت. سعة تخزين تصل لـ 512جيجا بايت. عدد  6كامريات اثنتان بالجانب واثنتان يف األمام ومثلها يف الخلف. بطاريتان بسعة  4.380ميل أمبري. منفذ االتصال الرسيع .eUFS موعد الطرح يف األسواق العاملية  26أبريل القادم. -سعر الجهاز الرسمي  1980دوالرا.

تطبيق  Phone Cloneلنقل
البيانات من هاتف آلخر
ملحبي اقتناء الهواتف الذكيــة بنظامي أندرويد و ،iOSأصبحت اآلن
عملية نقل البيانات أســهل مما كانت عليه بفضــل التطبيق الجديد من
رشكة هواوي ،حيث يعترب  Phone Cloneتطبيقا ً لنقل البيانات والصور
والفيديو واملوسيقى والرســائل النصية من أندرويد إىل آخر أو إىل نظام
.iOS
سهولة االستخدام ورسعة نقل البيانات هي ما يميز هذا التطبيق عن
غريه ،فكل ما عليك هو تحميل التطبيق عــى الهاتفني وايصالهما بنفس
شبكة الواي فاي والبدء بنقل البيانات بني الهاتف املرسل واملتلقي.

ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻤﺔ

إﻳﻮا  eywaأول ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻈﺎرات واﻟﻌﺪﺳﺎت
ﻳﻌﺪّ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )إﻳﻮا  (eywaأول ﻣﻨﺼﺔ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻨﻈﺎرات
واﻟﻌﺪﺳﺎت ..ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﻤﺎرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺜﻞ Lacost, Ray-Ban, Emporio Armani, Burberry,
 Dolce & Gabbana,Fendiﻟﻴﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء ﻗﺮار ًا ﺻﺤﻴﺤ ًﺎ.
وﻳﻘﺪم إﻳﻮا ﻋﺪة ﺧﻴﺎرات ﻟﻠﺸﺮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﻧﻘﺪ ًا أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹرﺟﺎع أو اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺧﻼل  ٣٠ﻳﻮﻣ ًﺎwww.eyewa.com .

كليك

حسن أحمد العواجي

الهوس الرقمي
من منا ال يســتيقظ يوميا ً عىل صوت منبه الهاتف الذكي ليحاول يف
بادئ األمر أن يعطيه غفوة أو اثنتــن إرضا ًء للنفس أوال ً رغبة يف
النوم ولو لدقائق أخرى ،وقبيل أن ينهض من الفراش يعرج رسيعا ً
عىل حســاباته يف تطبيقات التواصل االجتماعي مع عدم إغفال الرد
عىل بعض الرسائل ،يداه وعيناه مشغولتان دائما ً بهاتفه الذكي ،ويف
كل لحظة يلقي نظرة عليه وكأنه يرتقب شــيئا ً مهما سيحدث بعد
ثوان.
ٍ
هــو الهوس الرقمي الــذي نقيض فيه جل وقتنــا يف عالم ال يمت
للحقيقــة بصلة ،فمن تويــر الذي عال صوت نعيقــه ،ليوتيوب
بإعالناته الفاضحة ،لسناب شات الذي أصبح نافذة مفتوحة لنرش
غسيل األرسة ،لواتس آب الذي قطع أوارص القربى بجداالت وهمية
يف مجموعات ال تميز فيه املزح من الجد أحياناً ،فإىل متى؟
إىل متى ســؤال ال بد أن نطرحه كلما تناولنا هاتفنا الذكي ،فنحن
مهووســون رقمياً ،ولن ندرك مدى خطورة هذا الهوس إال عندما
نجرب االستغناء عن الهاتف لساعة واحدة يف اليوم ،فكيف وصلنا
لهذا الحال؟
تسارع هذه الحياة والتطور الكبري الذي نعيشه كل يوم يجعل من
جهاز الهاتف الذكي رضورة ملحة ال يمكن االســتغناء عنها ،هذه
الحقيقة املرة هي من أوصلت كربى رشكات التقنية ملا وصلت إليه
اآلن ،فمــن كان يعتقد أن هاتفا ً يزن أقل من  ٢٠٠جرام ســيكون
أقرب إليك من أقرب الناس منك ،به تقرأ وتســمع ،تضحك وتبكي،
تفرح وتحزن ،تهنئ وتوايس ،تشرتي وتبيع ،وتعيش كل يشء ويف
كل مكان وأنت لم تتحرك من مكانك مرتا ً واحداً.
ملن يرى أن هوســه الرقمي وصل إىل مرحلة خطرية جداً ،عليه أن
يجرب يوما ً بال هاتف ع ّله يجد هوسا ً آخر.
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa

اﻷﺟﻨﺪة
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ٢٠١٩
03 - 02

أﺑﺮﻳﻞ

12 - 08

أﺑﺮﻳﻞ

31 - 28

ﻣﺎﻳﻮ

ﻗﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ )اﻟﺒﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ(
دﺑﻲ -اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻜﺘﺐ دﺑﻲ اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺟﻨﻴﻒ  -ﺳﻮﻳﺴﺮا
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ﺟﻨﻴﻒ  -ﺳﻮﻳﺴﺮا
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
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كاريكاتير
من اآلخر
فهد بن نومه

مواقع «التنمر» االجتماعية

الطالب الصينيون الدارسون بالجامعة يبدؤون في
تعليم زمالئهم «اللغة الصينية»
إدراج اللغة الصينية في
المناهج الدراسية يمثل
خطوة مهمة نحو فتح آفاق
دراسية جديدة
تنوع ثقايف وحضاري كبري
تزخر به الجامعــة ،كونها أحد
الرصوح العلميــة الكربى التي
فتحت أبوابها الستقبال الطالب
مــن كل أنحاء العالم لدراســة
العلوم الرشعيــة واللغة العربية
وغريها مــن العلــوم لتحقيق
التواصل بني الشــعوب ،حيث
تحتضــن كليــات الجامعة بني
أرجائهــا طالبًا من أكثر من 75
جنسية.
الطالب من جمهورية الصني
الشعبية الذين يدرسون العلوم
األدبيــة والرشعيــة بالجامعة،
تفاعلوا رسيعا مع توجيه ســمو
ويل العهد صاحب السمو امللكي

األمري محمد بن سلمان -حفظه
الله -بإدراج اللغــة الصينية يف
املناهــج الســعودية ،وبدأوا يف
تعليــم زمالئهم مبــادئ اللغة
الصينية ،بما يؤكــد عىل مكانة
اململكــة العربيــة الســعودية
وقيادتها يف نفوسهم.
وقــال الطالــب الصيني
"غوأولونج" الذي يدرس اللغة
العربيــة واألدب االجتماعــي:
"بالتأكيد ســوف أعلــم اللغة
الصينية لزمالئي الســعوديني
من أجــل أن نتعامــل بها فيما
بيننا وتــزداد العالقة واملحبة،
حيــث تربطنا عالقــة قوية مع
الطلبة الســعوديني يف الدراسة
وخارجها" ،مشــرًا إىل الفيديو
الذي نرشته الجامعة عرب منصة
التواصل االجتماعي "تويرت" عن
طلبة الجامعة وتفاعلهم مع هذا
القرار ،حيث القى الفيديو رواجا
كبريا وتعدت مشاهداته  50ألف
مشاهدة يف فرتة وجيزة.
ويمثل إدراج اللغة الصينية

يف املناهج الدراسية خطوة مهمة
نحو فتح آفاق دراســية جديدة
أمام طالب املراحــل التعليمية
املختلفــة باململكة ويحقق رؤية
 ،2030باعتبــار أن تعلم اللغة
جرسا بني الشعبني،
الصينية يعد
ً
مما يســهم يف زيــادة الروابط
التجاريــة والثقافيــة والعلمية
بينهما ،كما يعد تمكينًا لتحقيق
رشاكة اسرتاتيجية شاملة ترتقي
لتحقيــق تطلعــات القيادتني
السعودية والصينية ،واقتناص
الفرص الواعدة بني شــعبيهما
اللذين تمــد العالقات بينهما إىل
عقود طويلة.
وتأتي هذه الخطوة ســعيًا
لتعزيــز عالقــات الصداقــة
والتعاون بني اململكــة العربية
الســعودية وجمهورية الصني
الشــعبية ،وتعميــق الرشاكة
االسرتاتيجية عىل كافة املستويات
واألصعدة ،فقد تم االتفاق خالل
زيــارة صاحب الســمو امللكي
األمري محمد بن ســلمان بن عبد

العزيز ويل العهــد ،نائب رئيس
مجلس الــوزراء ،وزير الدفاع،
رئيــس الجانب الســعودي يف
اللجنة السعودية الصينية رفيعة
املســتوى يف العاصمة الصينية
بكني ،عىل البــدء يف وضع خطة
إلدراج اللغــة الصينية كمقرر
درايس عــى جميــع املراحــل
التعليمية يف املدارس والجامعات
السعودية.
ومن شأن اتفاق إدراج اللغة
الصينيــة أن يعزز مــن التنوع
الثقايف للطــاب يف اململكة ،بما
يســهم يف بلوغ املســتهدفات
الوطنيــة املســتقبلية يف مجال
التعليم عىل صعيد رؤية ،2030
كما يمثل إدراج اللغة الصينية يف
املناهج الدراســية خطوة مهمة
باتجاه فتح آفاق دراسية جديدة
أمام طالب املراحــل التعليمية
املختلفــة باململكــة ،باعتبار أن
جرسا
تعلم اللغــة الصينية يُعد
ً
بني الشعبني سيســهم يف زيادة
الروابط التجارية والثقافية.

مع وجود مواقع التواصل االجتماعي وانتشارها خالل السنوات
املاضية األخرية وسهولة استخدامها وتوفر الهواتف الذكية مع
جميع فئات املجتمع عزز وســاعد وبشكل كبري يف انتشار هذه
الظاهرة وبشكل متفاقم حيث سابقا ً  ،كان التنمر يرتكز حرصيا ً
يف محيط البيئــة التعليمية ،مع بقاء البيت او املنزل هو املهرب
اآلمن للمتنمر عليه ولكن اليوم ،من املمكن أن يتعرض الشاب
للتنمر ليس فقط يف املدرســة او يف الجامعــة أو العمل ولكن
أيضــا ً يف منزله  ،وعند تواجده بمفرده يف غرفة نومه وجميعنا
حاليا ً الفرصة لدينا ضئيلة جدا ً للهروب من اإلســاءة ،ويبقى
العديد منا يف حالة مســتمرة من التوتر والقلق وهذا يزيد من
النتائج السلبية التي تطرقت لها الدراسات السابقة وخصوصا ً
موضوع االنتحــار عىل وجه الخصــوص ،ويوجد الكثري من
القضايا التي تناولها اإلعالم مؤخرا ً عن حاالت كثرية تعرضت
لالنتحار بســبب اإلساءة يف مواقع التواصل االجتماعي ،وكثري
من الحاالت التي ال نعلم عنها ولم تنرش.
ومع وجود مثال ً تويرت كمنصة منترشة بني السعوديني ،تنامت
هذه الظاهرة وبشكل اعتقد ان خالل الدقيقة الواحدة من خالل
متابعة الحســابات املختلفة يف هذا املوقع تجد حاالت كثرية من
التنمر  ،أو فقط من خالل االطالع عىل منشن أحد الشخصيات
العامة تجد الكثري من التنمر واإليذاء بشكل متعمد .
وقد ســاهمت وســائل التواصل االجتماعــي يف جعل هذه
الظاهرة هي مصدر للشــهرة وخصوصا ً يف أوســاط الشباب
املراهقني بالتحديــد ،فمثال ً ظاهرة "الجلد" هي تطبيق للتنمر
بحذافريه فيكون هناك ســجال متبادل كما نشــاهده يف موقع
التواصل االجتماعي " سناب شــات " يتم فيه تبادل الشتائم
وممارســة القوة اللفظية عىل طرف اخر حتى يتم التغلب عليه
لصنــع بطولة وهمية وزائفة  ،واألمثلــة كثرية وربما األرقام
واملشاهدات تعزز هذا املفهوم  ،ففي موقع اليوتيوب مثال ً تجد
أن هذه املقاطع هي التي تحقق املشــاهدة العالية يف ظل وجود
مقاطع ذات محتوى مفيــد ال تحقق هذه األرقام التي تحققها
مقاطع التنمر واإلساءة .
رئيس التحرير
| bin_nomah
| bin.nomah@qu.edu.sa

صحيفة جامعة القصيم
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• توزع خارج المملكة
• تصدر إلكترونيا
www.qu.edu.sa

بعض الطالب الصينيين الدارسين في الجامعة

