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سمو أمير القصيم يرعى حفل تخريج أكثر من  11ألف
خريج وخريجة  ..وينقل لهم تهنئة خادم الحرمين الشريفين
رعى صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن
عبدالعزيــز أمري منطقة القصيم ،حفل
تخريج الدفعة السادسة عرشة من طالب
الجامعة ،الذي أقيم يف امللعب الريايض
باملدينــة الجامعية باملليداء ،مســاء
الثالثاء املوافــق  19رجب 1440هـ،
حيث قاد سموه مسرية الطالب يرافقه
معايل مدير الجامعة األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمــد الداود ،وأعضاء
مجلــس الجامعة ،يف بداية الحفل الذي
يعد األكرب عىل مســتوى املنطقة وشهد
حضور عدد كبري مــن الطالب وأولياء
األمور من الرجال ومن النساء.
ونقل ســمو أمري القصيم يف كلمته
أمام الحضور تهنئة خــادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز
حفظه الله -لكل ابن وابنة من أبنائهالخريجني ،مبــار ًكا لهم وألولياء األمور
من اآلباء واألمهــات ،قائالً للخريجني:
"ســروا والخري أمامكم" ،داعيا الله
تعاىل أن يوفق أبناءنا وبناتنا لكل خري
وتوفيق.
ورحب معــايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بــن حمد الــداود مدير
الجامعــة يف بداية كلمتــه بالحضور،
معربًا عن ســعادته بترشيف ســمو
أمــر منطقة القصيــم لحفل تخريج
أحد عــر ألفا وأربعَ مئــة وواحد من
خريــج وخريجة مــن الجامعة لهذا
العــام 1440/1439هـ ،وعىل دعمه
وتشجيعه املستمرين للجامعة يف جميع
املناسبات
تفاصيل :ص08

الطالب «الحريقي» يفوز بالمركز األول
كأفضل طبيب أسنان يافع في مؤتمر مكة
الدولي السادس عشر
حصل الطالب إبراهيم صالح
الحريقي من كلية طب األســنان
بالجامعة ،عىل املركز األول يف ندوة
أفضل طبيب أسنان يافع متحدث
Y.A.S" Young Exceptional
 ،))Speaker Symposiumوالتي
أقيمــت عىل هامــش مؤتمر مكة
الدويل الســادس عرش بالعاصمة
املقدســة ،خالل الفرتة من 6 - 4
أبريــل الجاري ،بمشــاركة عدد
من املتحدثني مــن داخل وخارج
اململكة ،حيث تفوق "الحريقي"،
مرشــح كليــة طب األســنان
بالجامعة ،عىل  17مشــاركا من
كافة كليات طب األسنان باململكة
العربية السعودية.
من جهتــه ،رفع عميد الكلية
الدكتور ظافر بن سعيد األسمري
التهنئة للطالــب "الحريقي" عىل
تمثيله املــرف للكلية وحصوله
عىل املركز األول ،مؤكدًا أن الكلية
تحرص عىل املشــاركة يف مختلف
املؤتمرات املحلية والدولية إلكساب
الطالب الخربات الواســعة ،وذلك
بدعــم وتوجيه معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بن حمد
الداود مدير الجامعة.
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مدير الجامعة يتفقد المبنى الجديد لكلية العلوم واآلداب برياض الخبراء
ويفتتح «معرض التعلم اإللكتروني»
تفقد معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة ،خــال زيارته مؤخ ًرا
لكلية العلــوم واآلداب بمحافظة
ريــاض الخرباء ،املبنــى الجديد
للكليــة ،برفقــة أعضــاء هيئة
املرشوعات العليا يف الجامعة ،حيث
اطمأن عىل ســر العمل ،واستمع
للمعوقــات التــي قــد تعرتض
املــروع ،ووجه باإلجــراءات
املناسبة لحلها.

الداود يوجه بضرورة
استغالل فترة إجازة الصيف
لالنتهاء من المشروع
كما وجه معاليه بالتنســيق
مــع الجهــات الحكوميــة التي
يســتلزم تعاونهــا يف تشــغيل
املرشوع ،كالبلدية لتجهيز الطرق
املؤديــة للمــروع واملواقــف
الخاصة به ،وذلك للتســهيل عىل
الطالب وأعضــاء هيئة التدريس
ومنســوبات الكليــة ،ويف ختام
الجولة صــدر توجيه معايل املدير
برضورة اســتغالل فرتة اإلجازة
الصيفية لالنتهــاء من املرشوع،
عىل أن تبدأ الدراسة فيه بداية من
الفصل الدرايس األول للعام القادم

إن شاء الله.
وافتتح مدير الجامعة ،خالل
الزيارة ،املعرض السنوي الثالث
للتعلم اإللكرتونــي ،الذي نظمته
كلية العلــوم واآلداب بمحافظة
ريــاض الخــراء ،بالتعاون مع
عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم
عن بُعد ،بعنــوان (فن املمكن يف
تطبيــق التعلــم اإللكرتوني،)3
وذلك يف مركز األمري ســلطان بن
عبدالعزيز الحضــاري برياض
الخرباء ،حيــث هدف املعرض إىل
تعزيز ثقافــة التعلم اإللكرتوني،
والتعرف عىل أهم املســتحدثات
التي تســهم يف جــودة العملية
التعليمية يف جامعتنا والتأكيد عىل
مواكبة العرص يف تطبيقات التعلم
اإللكرتوني الحديث ،بمشاركة 17
طالبة.
كما هــدف املعرض إليضاح
دور التقنية يف العملية التعليمية،
ودور األســتاذ يف ذلك ،حيث لم
تعد مهمته مقتــرة عىل تقديم
املعلومات باســتخدام الوســائل
التقليديــة ،وإنما عليــه تعريف
الطالب بأدوات العرص التي توفر
له فرصة الحصــول عىل املعرفة
من مصادرها املختلفة وتســاعده
يف ســهولة التواصل مع اآلخرين،
وتوسيع رشيحة املتلقني ومراعاة
ظروفهــم يف اســتقبال املعرفة،

خالل افتتاح المعرض

حيث اهتمت الجامعــة بالتعليم
اإللكرتوني ودعمته ولها العديد من
التجــارب الناجحة ،وقد حرصت
كلية العلــوم واآلداب بمحافظة
رياض الخــراء عىل أن تكون من
كليــات الجامعة التي تأخذ بزمام

املبادرة يف التعلم اإللكرتوني.
وأشــاد مدير الجامعة ،عقب
وقوفه عــى أركان املعرض ،بما
تضمنه من أفكار وأعمال متميزة
تســهم يف تكوين بيئــة تفاعلية
محفزة للتعلــم واإلبداع ،وتنمية

املهــارات والخــرات بما يحقق
إنتاج املعرفة ،وزيادة التحصيل،
وتطويــر اإلنتاجيــة يف جميــع
الجوانب ،ويضمن مخرجات عالية
الجودة؛ للوصول إىل معالم التعليم
املستقبلية حسب تطلعات النظام

التعليمي الذي يسعى إىل الكفاءة
والفاعليــة ،كما أعرب عن خالص
شــكره وتقديره لجميع منسوبي
الكلية ،وعىل رأســهم ســعادة
عميدة الكلية وجميــع الطالبات
املشاركات.

مفتوحا لتعريف الطالب والطالبات بالتخصصات المختلفة
لقاء
السنة التحضيرية بالجامعة تُ قيم
ً
ً
أقامــت عمــادة الخدمات
التعليمية يوم الثالثاء املوافق 12
1440 / 7 /هـــ ،اللقاء املفتوح
لطالب وطالبات املســتوى الثاني
بربنامج السنة التحضريية بجامعة
القصيم ،وعــى مدى ثالثة أيام يف
املقر الرئييس "طالب" ،ويف مكتبة
مبنى كلية الحاســب "طالبات"،
وذلك انطالقا من حرص العمادة
عىل مساعدة طالب وطالبات السنة
التحضريية ،وتزويدهم باملعلومات
الرضورية لتسهل عليهم التعرف
عىل التخصصات املختلفة بالكليات
الصحية والعلمية بالجامعة املتوقع
التحاقهم بها.
وشــارك يف فعاليات يف اليوم
األول مــن اللقــاء املفتوح جميع
الكليات الصحية املســتفيدة من
برنامج السنة التحرضية بالجامعة
وهي :كليــة الطــب وكلية طب
االســنان وكلية التأهيــل الطبي
وكلية الصيدلة وكلية العلوم الطبية
التطبيقية وكليــة الطب والعلوم
الطبية بعنيزة وكلية الصيدلة فرع
عنيزة وكلية طب االسنان بمحافظة
الــرس وكليــة العلــوم الطبية
التطبيقية بالــرس وكلية الصحة

العامــة واملعلوماتيــة بالبكريية
وكلية التمريض (الطالبات فقط)،
حيث بدأ اللقاء بالكليات الصحية
بالجامعــة ،ومن املتوقع أن يخدم
طالب املســتوى الثاني املســار
الصحي  525طالب و 332طالبة،
عىل أن يختتم بالكليات الهندسية
والعلميــة يوم الخميــس املوافق
1440/7/14هـــ ،حيــث من
املتوقع أن يخدم طالب املســتوى
الثاني املسار العلمي  415طالب
و 434طالبة.
من جهته ،قــدم عميد عمادة
الخدمات التعليمية الدكتور صالح
بن ســليمان الهويريني يف كلمته
أمام املشــاركني باللقاء نبذة عن
عمادة الخدمــات التعليمية التي
تأسست عام 1426هـ ،مشريًا إىل
أنها منذ بداية نشأتها وحتى اليوم
تميض بخطوات واثقة ومدروسة
إىل بناء صــورة جديدة ملنظومة
تعليميــة متميــزة ،وتضم بني
أروقتها أكثر من مائة وخمســون
مــن أعضــاء وعضــوات هيئة
التدريس يساندهم طاقم مكافئ
من اإلداريني والفنيني يخدم قرابة
ثالثة آالف من طــاب وطالبات

العمادة يف ستة فروع وهي الفرع
الرئييس بالحرم الجامعي باملليداء،
وفرع عنيــزة وفرع الرس طالب
وطالبات.
وأكــد "الهويرينــي" أن
العمادة تسعى لالرتقاء بمستوى
جــودة مخرجاتها التعليمية ،وقد
اعتمدت مراجعة شــاملة للخطط
الدراســية لجميــع وحداتهــا،
وذلك باالعتمــاد عىل أفضل األدلة
واملمارسات واملقارنات املرجعية
اإلقليمية والدولية ومعايري االعتماد
األكاديمي الوطنــي)NCAAA
)،مبينًا أنه من بــن أهم أهداف
العمادة  -وبما ينسجم مع املعايري
املذكــورة – ردم الفجوة املعرفية
واملهاريــة بني التعليــم الثانوي
والجامعي وتقليل الهدر الناتج من
الترسب والرسوب يف الجامعة مما
يزيد الكفــاءة الداخلية للجامعة،
وذلك إضافــة إىل دورها األكرب يف
تدريس اللغة االنجليزية والحاسب
اآليل ومقررات العلوم األساســية
التي تؤهل الطالب لدخول الكليات
املستهدفة بالجامعة ،حيث خطت
العمادة خطــوات واثقة يف مجال
التطوير واالرتقــاء بمخرجاتها

التعليميــة ،فقامــت بتحديــث
برامجها الدراسية لتواكب التطور
العلمي الحديث.
وأوضــح عميــد الخدمات
التعليمية ،أن رؤية العمادة تتمثل
يف أن تكــون ضمــن العمادات
الرائــدة واملتميــزة يف تقديــم

الخدمــات التعليمية عىل أســس
الجودة الشاملة والتنمية املستدامة
عىل مســتوى املنطقــة العربية،
ولتحقيق تلك الرؤية قامت العمادة
بوضع خطط دراســية تتناسب
مــع الكليات املســتهدفة لطالب
الســنة التحضرييــة وفق أحدث

معايري الجودة األكاديمية للهيئات
الوطنية والعاملية ،مع الرتكيز عىل
تزويد الطالب باملهارات الفكرية
واملعرفية واملهنية الالزمة لتأهيلهم
ليكونوا مبادرين وقياديني قادرين
عــى اتخاذ القــرارات ومواجهة
التحديات.

خالل اللقاء
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لرفع مستوى طالب وممارسي الصيدلة والممارسين الصحيين في منطقة القصيم

دورة «العالجيات» بكلية الصيدلة تناقش المستجدات العالجية والسيطرة
على األمراض المزمنة
اختتمت األربعاء املايض ،بكلية
الصيدلة يف الجامعة ،فعاليات دورة
«العالجيات» األوىل ،التي استهدفت
الصيادلــة املمارســن ،وطــاب
وطالبات كلية الصيدلة ،واســتمرت
عىل مدى يومني يف مقــر العيادات
الطبية باملدينــة الجامعية باملليداء،
بمشــاركة تســعة من املتحدثني
املتخصصني يف شتى فروع الصيدلة
من داخل الجامعة وخارجها ،وذلك
بهدف مناقشة املستجدات العالجية
وكيفية الســيطرة عــى األمراض
املزمنــة ،والتقليل مــن آثارها عىل
الجسم عىل املدى البعيد ،باإلضافة إىل
مناقشة أهمية تحديد العالج األمثل
للتقليل من التكلفة واآلثار الجانبية.
وأكد الدكتور يارس املقبل وكيل
كلية الصيدلــة ،أن هذه الدورة تعد
حلقة جديدة يف سلسلة أنشطة كلية
الصيدلة ،حيث نشأت فكرتها بناء عىل
الحاجة امللحة للمعلومات التفصيلية
والدقيقــة لدى طــاب أو مماريس
الصيدلــة ،وكذلك لرفع مســتوى
الكلية خصوصا ً وجميع املمارســن
الصحيني يف منطقة القصيم ،معتربًا
أن مراجعة مستجدات األمراض وما
يلزم لعالج كل منها ،هو مطلب مهم
لتحقيق أهداف التعليم املســتمر،
ولرفع كفاءة املمارســن يف املجاالت
الصحية ،وتطوير املحصول العلمي
وزيادة املعرفة ،ومشريًا إىل أن الكلية
قد دعت  9من املتحدثني املتخصصني
من داخل وخارج الجامعة ،للمشاركة
يف برنامج الدورة الثري.
وأوضح وكيل كليــة الصيدلة
أن الدورة قد شهدت حضور عمداء
كليات الصيدلــة ،ووكالء ووكيالت
كليتي الصيدلة يف الجامعة ،وعدد من
منسوبي مستشفى القوات املسلحة
يف القصيــم ،ويف مقدمتهم العميد
دكتــور وليد القحطانــي ومديرو
الصيدليات يف مستشــفيات وزارة
الصحة والحرس الوطني وعدد كبري
من املمارسني وطالب كليات الصيدلة
بالجامعة.
وناقشت الدورة يف يومها األول
عددًا من األمــراض والطريقة املثىل
لعالجها ،وذلــك بالبحث عن األقوى
ضد املرض واألقل من ناحية اآلثار
الجانبيــة ،وأيضــا العالجات األقل
تكلفة مادية ،حيث ناقش الربوفيسور
محمــد عطية املتخصــص يف علم
األدوية والعالجيات ،الكوليســرول
وآخر التحديثات الطارئة عىل الخطط
العالجية ،كما تحدث الدكتور عبدالله
املهيزعي استشاري األمراض املعدية،
عن التهاب الجاهز التنفيس البكتريي
وخيارات املضادات الحيوية املتاحة
ومشاكل املقاومة ،وتحدث أيضا عن
مرض نقص املناعــة اإليدز وكيفية
الحماية منه ،وتطرق إىل الحديث عن
األدوية املتوافرة لعالج اإليدز وكيفية
الحماية من آثارها الجانبية.

بدورهــا ،قدمت دكتورة فدوى
الخريــي استشــارية الصيدلة
اإلكلينيكية ،عــددًا من املحارضات
عن أمراض القلــب ،منها متالزمة
الرشيان التاجي الحادة ،والتجلطات
الوريدية ،وفشل القلب وما يلزم من
تدخل عالجي لــكل منها ،كما قدم
دكتور أســامة الفايــز املتخصص
يف املمارســة الصيدالنية محارضة
تحت عنوان "عالج داء الســكري"،
أسهب فيها بالحديث عن مستجدات
العــاج والتوصيــات الراهنة فيما
يخص داء السكري وما يصاحبه من
مضاعفات.
ويف بدايــة اليــوم الثاني من
أعمال الدورة تحدث الدكتور عبدالله
املهيزعي؛ عن عدوى الجهاز التنفيس
(مرض الســل) وعن أنواعه الخامل
والفعال وكيفيــة التدخل العالجي
يف كل منهما ،تلتها محارضة قدمها
الدكتور فيصل الســهيل؛ الصيديل
االستشاري ألمراض األطفال ،تحدث
فيها عن آخر التحديثات فيما يخص
العالجيات يف العناية املركزة لحديثي
الوالدة وعن أنواع األدوية شــائعة
االســتخدام يف هذا الحقل ،ومن ثم
طرح الدكتور عبدالرحمن العماري
املتخصص يف الجراحــة والتغذية
الوريديــة محارضتــن متتاليتني،
تحدث يف أوالهما عن بعض مشاكل
املعادن واألمالح يف الجســم ســواء
كانت بزيادة أو بنقصان هذه املعادن
واألمالح ،مشــرا إىل كيفية التدخل
العالجي يف مثل هــذه الحاالت ،ويف
الثانية تحدث عن التغذية الوريدية
العالجيــة املســتخدمة للكبار من
منطلــق دواعي اســتخدامها ،وما
يرتتــب عليها من أعــراض جانبية
ومضاعفات.
كمــا قــام الدكتور يوســف
الراجحــي؛ الصيديل االستشــاري
ألمراض الــكىل ،بتقديم محارضتني
تناول يف أحداهما الحديث عن مرض
الكىل وما يصحبه مــن مضاعفات
وأمــراض ،ثم تحــدث بمحارضته
الثانية عــن فقر الــدم الناتج عن
الفشــل الكلوي من عــدة جهات
وكيفية حدوثــه وما يرتتب عليه من
مضاعفات ،وماهية التدخل العالجي
فيــه .ويف األخري قدم الدكتور خليفة
الذياب؛ استشاري صيدلة إكلينيكية،
محارضتني سلط فيهما الضوء عىل
مرض تليف الكبــد وكيفية حدوثه
وأعراضــه ،وأشــار يف محارضته
الثانية إىل التهابــات الكبد وأنواعها
وكيفية انتقال كل منها ،كما تحدث
عن آخر التوصيــات العالجية لكل
منهما.
ويف ختــام الــدورة تم تكريم
املتحدثني من قبــل أعضاء الكلية،
شــاكرين لهــم قبــول دعوتهم،
ومشيدين بدورهم الفعال يف إقامة
مثل هذه الدورات التي يرتقي العلم

جانب من الدورة في يومها األول

المقبل

بها ،كما أشــاد الجميع بالحضور
الكبري من قبــل املختصني وحرص
الجميع عــى نجاح هــذه الدورة
مــن خالل األســئلة املطروحة من
الحضور.
كمــا تــم تكريــم املنظمني
واملنظمــات ،الذيــن كان لهم دور
كبــر يف نجاح هذه الــدورة التي
كانت لها أصداء كبرية عىل مستوى
الطالب والحضــور ،وأكد الجميع
عىل نجاحها من خــال املواضيع
املطروحة فيها ،والتي تخص وتهم
رشيحة كبرية من املمارسني ،حيث
أفاد الطالب بأن وجــود مثل هذه
الدورات يعود عليهــم بالفائدة يف
اجتياز اختبارات املهنة أو اختبارات
الزمالة أو املقابالت الشــخصية أو
املمارسة الفعلية.

جانب من مشاركة أحد الطالب

جانب من الحضور
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مدير الجامعة يتسلم التقرير السنوي «إلدارة
المتابعة»

صورة جماعية عقب تسليم التقرير

تسلم معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود ،مدير
الجامعة ،التقرير السنوي إلدارة
املتابعــة لعــام 2018م ،خالل
اســتقباله يوم األربعاء املايض
املوافــق  20رجــب 1440هـ،
ملنســوبي اإلدارة ،ويف مقدمتهم
مديــر اإلدارة األســتاذ خضري
الخضــر ،حيث أعــرب معاليه
خالل االســتقبال عن شــكره
وتقديره لجميع العاملني باإلدارة،
عىل جهودهم املتواصلة يف خدمة
الجامعة.
من جهته ،أوضح مدير إدارة
املتابعة األســتاذ خضري الخضري
أن التقرير اشــتمل عىل األعمال
التي قامت بهــا اإلدارة ،مدعمً ا

بالبيانــات واإلحصائيات ،حيث
تقوم اإلدارة ومنسوبيها بتقديم
هذا التقرير املتضمن خالصة ما
قامت به اإلدارة خالل عام كامل،
وحرصت خالله عىل بناء وتطوير
أداء مهام املتابعــة والرقابة يف
الجامعة عىل جميع املســتويات
للوصول إىل أعىل درجات اإلتقان
واالنضباط.
وأضاف مديــر املتابعة أن
اإلدارة تقع عىل عاتقها مسؤوليات
عديدة وهامة :كإجراءات املتابعة
يف مختلــف وحــدات الجامعة
املختلفة ،وذلك للتأكد من سالمة
العمل واإلجراءات وحسن األداء،
وكذلك القيام بالجوالت الرقابية
للوقوف عىل مواطــن القصور

وحاالت اإلخــال بأداء الواجبات
الوظيفية ،باإلضافة إىل تقديم أية
مقرتحات من شأنها أن تؤدي إىل
حسن سري العمل.
وأشــار "الخضري" إىل أن
اإلدارة العامة للمتابعة تســعى
جاهدة لتطبيــق معايري وأنظمة
الجــودة يف مجتمــع الجامعة
تحقيقــا ً لرســالتها املتمثلة يف
تحســن وتطوير أداء املوظفني
تحقيقــا ً لتطلعــات حكومتنا
الرشــيدة ثم توجيهــات معايل
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمــد الداود مديــر الجامعة يف
ظل نظام التطور الذي تشــهده
بالدنا وانسجاما ً مع رؤية اململكة
العربية السعودية .2030

مركز االبتكار والملكية الفكرية يناقش تذليل
العقبات أمام المبتكرين ودعم االقتصاد المعرفي
أقام مركــز االبتكار وامللكية
الفكرية بالجامعة ،الثالثاء املايض،
نــدوة علمية بعنــوان «االبتكار:
املفهوم والتحديــات» ،يف القاعة
الرئيســية بكلية الحاسب ،قدمها
الدكتور عبدالله بن محمد املحيميد
املرشف عىل مركز االبتكار وامللكية
الفكريــة بالجامعــة ،والدكتور
ســامي املحفوظي عضــو هيئة
التدريس بكلية االقتصاد واإلدارة.
وقد حرض النــدوة مجموعة
من عمداء ووكالء الكليات ورؤساء
األقسام ومجموعة من أعضاء هيئة
التدريس والطالب ،تجاوز عددهم

ً
شــخصا ،باإلضافة إىل النقل
70
املبارش للقسم النسائي يف مرسح
كلية الحاسب.
وناقشــت الندوة التي بدأت
بنبذة تعريفية عن مركز االبتكار
وامللكيــة الفكريــة بالجامعة،
تم فيها عــرض رؤيــة املركز
ورســالته وأهدافه اإلسرتاتيجية،
كما تم التطرق ملفهــوم امللكية
الفكريــة وأهميتها ،كونها تعترب
مــن مبادرات التحــول الوطني
2020م.
بعد ذلك تم تنــاول مفهوم
االبتكار وطــرق تحفيزه من قبل

الدكتور املحفوظي ،وكذلك كيفية
تحويل األفــكار إىل منتجات ذات
قيمــة تمكنها من املســاهمة يف
التنمية املستدامة ،ودعم االقتصاد
املعريف ،كمــا ناقش أهم العقبات
والتحديات التي تواجه املبتكرين،
وتمنعهم من تحويل أفكارهم إىل
منتجات ،باإلضافــة إىل الحلول
املمكنة لتخطي هــذه العقبات،
وتم خالل الندوة التعريف بأشهر
الربامج التي تساعد عىل تصميم
النمــوذج األويل لتصنيعــه بأقل
التكاليف مثل استخدام الطباعة
ثالثية األبعاد.

خالل الندوة
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خالل االجتماع الثاني للجنة الشؤون التعليمية الفنية

عمادة القبول والتسجيل تستعرض أهم الخدمات
الجديدة المزمع إطالقها في المرحلة القادمة
عقــدت عمــادة القبــول
والتسجيل بالجامعة ،يوم اإلثنني
املوافــق ١٤٤٠/٧/٢٥هـــ،
االجتماع الثانــي للجنة الدائمة
للشؤون التعليمية الفنية ،وذلك
بحضور وكالء ووكيالت الكليات
للشــؤون التعليمية ،حيث تم
خــال االجتماع ،الــذي أداره
رئيــس اللجنة وعميــد القبول
والتســجيل الدكتــور فهد بن
سليمان األحمد ،استعراض أهم
املوضوعات املطروحة عىل جدول
األعمال ،وكان مــن أبرزها أهم
الخدمات الجديــدة التي تعتزم
عمادة القبول والتسجيل إطالقها
يف املرحلة القادمة.
من جانبه ،قــدم املهندس
محمد بن فهد الســيف ،رئيس

ً
عرضا
قسم التطوير بالعمادة،
مرئيًا رشح فيه أهم هذه الخدمات
الجديــدة ،موضحً ــا طريقة
الوصول إليهــا ،ومن أهم هذه
الخدمات خدمة (تواصل) التي
ستكون حلقة وصل بني الطالب
وبني الجهــات املعنية بالناحية
األكاديمية وهي؛ "عمادة القبول
والتسجيل ،واملرشد األكاديمي،
والقسم العلمي" ،باإلضافة إىل
خدمة اإلرشاد األكاديمي الفعال
والنشــط بني الطالب ومرشده
عن طريــق اإليميل اإللكرتوني،
وكذلك خدمة تسجيل املشاريع
العملية للطالب بحيث يستطيع
الطالــب التقديم آليا عن طريق
صفحته الشــخصية ،ومن ثم
يتم التسجيل له من قبل الكلية

وطباعة الخطاب الذي يتوجه به
للجهة املستضيفة له يف مرشوعه.
كمــا تتضمــن الخدمات
الجديدة ،خدمة التوصية العلمية
اإللكرتونية للطالــب ،وااللتزام
بالتقويــم األكاديمي (املعوقات
والحلول) ،حيث تم استعراض
كل العقبات التي تحد من االلتزام
بالتقويــم األكاديمي ،والتي من
أهمها تأخر رفع الكليات بإعادة
قيد الطــاب للجنة املشــاكل
الطالبيــة ،أو التأخر يف البت يف
طلبات التحويل ،أو عملية البطء
يف الحــذف واإلضافة ،أو تعطل
النظام األكاديمي ،وقد تم االتفاق
عىل معالجــة هــذه العوائق،
كل فيمــا يخصــه ،باإلضافة
إىل مناقشــة ممارســة بعض

عزيزي الطالب

الكليات يف تأخري البت بالطلبات
األكاديمية (التأجيل ،واالعتذار،
واالنسحاب من مقرر ..الخ) ،كما
تم خالل االجتمــاع االتفاق عىل
إعداد مرشوع يقيض بتفويض
العمادة بالبت بالطلبات املتأخرة
بعد مناقشــة هــذا يف مجالس
الكليات املعنية.
ويف ختام االجتمــاع ،قدم
عميــد القبــول والتســجيل
بالجامعة شــكره لزمالئه من
العمادة ،الذيــن كان لهم األثر
الفاعل يف اإلعــداد لهذه اللجنة
وما ينتح عنها مــن توصيات،
ولجميــع الحضور عىل التفاعل
اإليجابــي يف اللقاء واملقرتحات
البناءة التي سيتم تطوير العمل
من خاللها.

د .فهد بن سليمان األحمد

بين الفرحة والمستقبل

خرج من البيت عند الســاعة الثالثة ظهرا متوجها إىل الجامعة حيث
الفرحة عارمة يف عرس الجامعة البهيج ..الذي يعجز لســانه وقلمه
أن يعرب عنه أو يحيط به؛ اصطف يف مسرية الخريجني ..مكنون قلبه
يرقص فرحا بشــعور والديه اللذين حــرا حفل تخرجه ..يريان
ولدهما وقد ودع املرحلة الجامعية واســتقبل الحياة العملية ليشق
طريق املســتقبل متسلحا بالعلم ،مؤمال أن يبني نفسه ..لم يستطع
أن يسيطر عىل مشاعره ..طار بهما فرحا ..قبّل قدميهما وعاش هو
وزمالؤه شعورا بهيجا ..انكرست أمام مشاعره يف هذا اليوم حقيقة
املستقبل الغامض ..لكن هاجس استمرارية االنكسار ظ َّل مالزما له.
ظل حائرا مرتددا يلوك األفكار الســلبية التي تهجم عليه بني الحني
واآلخر ..فيلفظها حينا وحينا تنترص عليه ويبتلعها.
ترد عليه فكرة القطاع الخاص لكن البداية فيه صعبة ..مرتب قليل..
ساعات عمل أطول ..منافسة قوية ..رصاع عىل البقاء واالستمرار..
القطاع الحكومي مريــح ومضمون ..لكن قوائم االنتظار قد تطول،
والثبات فيه يعني أن ينتظر سنوات حتى يرى نفسه ويرىض عنها.
يقرأ عن رؤية اململكة  2030فينتــر ويتفاءل ويحدوه األمل بأن
األمور يف صالحه ،لكنها بالنســبة له ال تزال غامضة وال يستطيع أن
يستوعب مرحليتها؟
الحت له بــادرة الجمع بينهما ،حيث يخــوض التجربة يف القطاع
الخاص ويسجل يف قائمة االنتظار للوظيفة الحكومية ..شق طريقه
يف إحدى الرشكات مســاعدا ثانيا ألمني املشرتيات ..تالحقه النظرات
من العاملني ..ويستقبلها بعينني توحيان باإلرصار والصرب والتحمل..
استطاع بحكم تخصصه أن يعرف رس النجاح يف موقعه ،وبدأ مشوار
التغيري والتطوير واستحداث الربامج التقنية.
بعد ثالث سنوات جاءه الدور وأعلن عن ترشحه لوظيفة حكومية عىل
املرتبة السادسة ..لم يرتدد يف االعتذار عنها.
عميد عمادة القبول والتسجيل
| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa

خالل االجتماع

حملة للتبرع بالدم بالمدينة الجامعية ..بالتعاون مع
مستشفى الملك فهد التخصصي
أقامت كلية الطــب بجامعة
القصيم مُمثلة يف النادي الطالبي،
بالتعاون مع مركــز بنك الدم يف
مستشــفى امللك فهد التخصيص،
حملة للتربع بالدم يف بهو الجامعة
الرئيس باملدينة الجامعية عىل مدى
يومني ،تحت شــعار «ومن أحياها
فكأنما أحيا الناس جميعا» ،حيث
تربع بالدم خــال الحملة ما يزيد
عىل  30شــخصا من كافة كليات
الجامعة ،بعــد قياس ضغط الدم
ونســبة الهيموجلوبني للمتربعني
قبل التــرع للتأكد مــن حالتهم
الصحية ،وأن تربعهــم بالدم لن
يرض بصحتهم.
من جهته ،أوضــح الدكتور
فيصل املهيدب وكيل كلية الطب ،أن
الحملة تهدف إىل زيادة الوعي لدى

طالب ومنسوبي الجامعة ،برضورة
التربع بالدم ،وســد االحتياج لدى
املراكز الطبية ودعم املخزون لدى
بنك الدم ،وهذا ال يتم إال من خالل
زيادة عدد املتربعــن وعن طريق

توفري عمليــة تربع بالــدم آمنة
وصحية ،وتوفر للمرىض املحتاجني
لنقل الدم أعىل املواصفات واملعايري
الصحية العاملية من جمع وفحص
وتخزين ونقل.

خالل الحملة
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خالل جلسته األسبوعية بقصر التوحيد ببريدة

أمير القصيم  :تطبيق حدود الله هو من ساهم في الحفاظ على أمن هذه
البالد واستقرارها
أكــد صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيز أمري منطقة القصيم  -حفظه
الله  ،-أنه اليوجد أقوى من الحدود التي
نزلت بكتاب الله ،وذكرت يف سنة رسوله
لحفــظ األمن واالســتقرار يف األوطان
وتعزيز اإلنتمــاء واللحمة الوطنية بني
أبناء هذا الوطن كونها أمر مقنع للجميع
وليس ألحد بتلك األحكام أي اجتهاد.
جاء ذلك يف كلمة سموه خالل جلسته
األسبوعية مع املواطنني بقرص التوحيد
بمدينة بريــدة ،بحضور أصحاب املعايل
والفضيلــة ووكالء اإلمارة ومســؤويل
القطاعات الحكوميــة والخاصة وعدد
من رجال األعمال وأهايل املنطقة ،والتي
كانت بعنوان «اإلنتماء واللحمة الوطنية»
قدمها معايل الرئيــس العام لهيئة األمر
باملعــروف والنهي عــن املنكر باململكة
الدكتور عبدالرحمن السند.
كما بني ســمو األمــر فيصل بن
مشــعل -حفظه الله  -أن تطبيق حدود
الله هو من ســاهم يف الحفاظ عىل أمن
هذه البالد واستقرارها وساهم بنمائها
 ،وأن علينا أن نتذكر نعم الله ســبحانه
التي حباها لهذا الوطن من أمر بمعروف
ونهي عن منكــر ومحبة ،وآذان لخمس
مرات باليوم والليلة  ,ســاهمت وبشكل
واســع يف بناء بيئة صالحــة ألبناء هذا
الوطن.

وقال سموه  :من أهم مراحل تعزيز
االنتمــاء واللحمة الوطنيــة االهتمام
بالفكــر ،وعىل أبناء هــذا الوطن الربرة
من أباء ،وأمهات ،وعلماء ،ومعلمني رفع
معدل الحس األمني والوطني والحفاظ
عىل مكتسبات الوطن بروحهم وتكاتفهم.
كما بني ســمو األمــر فيصل بن
مشــعل عىل أن أبناء هذا الشعب الكريم
لديهم من الوعي العظيم واملناعة العالية
ضد كل هجمة يعتقد من خاللها األعداء
أنها تؤثر عــى لحمة هذا الوطن وانتماء
أبناءه مع قيادته ـ أيدها الله ـ
مشريا ً ســموه عىل تكريس االنتماء
الوطنــي الــذي يعترب أبــرز واهم
(معــروف) يؤمر بــه ،وأن هيئة األمر
باملعروف والنهي عــن املنكر قد بدأت
تكريســه من خالل جهودهــا املقدمة،
مقدما ً شكره ملعايل الدكتور عبدالرحمن
الســند ومدراء الفروع عىل هذا املنجز
الوطني والذي يسهم عىل أن يكون أبناء
هذا الوطن جسدا ً واحدا ً وصخرة تتحطم
عليها املؤامرات ،داعيا ً املوىل عز وجل أن
يديم عىل هذه البالد نعمة األمن واآلمان
والنماء الدائم.
بدوره بــن معايل الرئيــس العام
لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
باململكة الدكتور عبدالرحمن الســند أن
اإلنتماء واللحمة الوطنية غريزة برشية
وفطرة إنســانية جبلت عليها النفوس

بلدية عنيزة تنظم ثالث فعاليات
رئيسية ضمن أسبوع البيئة

وشــغفت بها القلوب وأن حب األوطان
هو فطرة ركب الله لها اإلنســان حبه له
كحبه للحياة  ,وأن حب الوطن هو غريزة
تعمر بها الديــار لقول عمر بن الخطاب
ريض الله عنه «لوال حب األوطان لخربت
الديار”.
كما بني معاليه أنه إذا كان وطننا هو
من يقيم أعالم التوحيد وحاضن للحرمني
الرشيفني  ,ويحكم برشع الله يف قضاءه ,
ويأمر باملعروف وينهي عن املنكر وهو
من أســس عىل تقوى من الله ورضوان
فإن حبه دين وقربة وطاعة لله جل جالله
 ,مؤكدا ً عىل أهمية الــذود والدفاع عن
هذا الوطن املبارك الذي قام عىل أســاس
كتاب الله وســنة نبيه ومنهج الســلف
الصالح وعقيدة أهل الســنة والجماعة
 ,وأن الدفــاع عنــه وحمايته من أعظم
القربات املقربة لرب السماوات واألرض
 ,وأن علينا أمانة الحفاظ عليه وتسليمه
لألجيال القادمة كما تسلمناه نقيا ً طريا ً
ال لبس فيه .وأشار معايل الدكتور السند
عــى أن إن من أعظم الــرور واآلفات
هو تلقف عقــول بعض أبناء هذا الوطن
توجهات أرادت تفريق كلمة األمة وضلت
وأضلت وانحرفت عن جادة الصواب وإن
الوقوف يف وجــه كل تيار يلبس لبوس
الدين من أعظم الواجبات ,.مبينا ً عىل حق
حب هذا الوطن وعىل أهمية القيام عىل ما
يكون له من حقوق وواجبات من أعظمها

وأجلها الدفاع عنه وحمايته والذود عنه
ورفع رايته وعدم الســماح للمساس به
بأي صورة من صــور األذى عليه وعىل
من يقيم فوقه من أهلــه  ,مبينا ً عىل أن
أعظم ما يغيض أعداء هذه البالد ما تتفيأ
به من تماســك ووحدة صف واجتماع
كلمة أبناءها مــع قيادتها ـ أيدها لله ـ ,
وهذا الوطن هو الدولة الوحيدة يف تاريخ
الدول التي كل مــا أراد األعداء بها رشا ً
عادت وقامت عىل أســاس متني وسارت

بتماسك ووحدة كلمة.
ويف نهاية الجلسة ،شــارك العديد
من الحضور بطــرح مداخالتهم حول
اإلنتمــاء واللحمــة الوطنيــة وطرق
تعزيزها وتنميتها لدى الجيل ،بعد ذلك
كرم سمو أمري منطقة القصيم مدير فرع
وزارة البيئة وامليــاه والزراعة املهندس
سلمان الصوينع ملا له من جهود ملموسة
ومتواليــة يف مكافحة سوســة النخيل
والتوعية املستمرة للمزارعني.

غرفة القصيم توقع عقد مشروع تطوير األداء التنظيمي وحوكمة الغرفة

وقعت الغرفــة التجارية
الصناعية بمنطقــة القصيم
عقــد مرشوع تطويــر األداء
التنظيمي وحوكمة الغرفة ،يف
مقر الغرفة الرئيس بربيدة.
وأكد رئيس مجلس اإلدارة
عبدالعزيــز الحميــد أن هذا
املرشوع يأتــي يف إطار إعادة
الهيكلة وتطوير أنظمة الغرفة
وحكومتها بما يسهم يف تقديم
أفضل الخدمات للمنتســبني،
مبينــا ً أن التطوير يشــمل

الوصــف الوظيفــي والدليل
اإلجرائــي وتطويــر أنظمة
الرقابة الداخليــة والتحوالت
اإللكرتونيــة وزيــادة فاعلية
األداء مــن خــال التدريب
وتطوير اإلمكانات البرشية.
مشريا ً إىل حرص مجلس
اإلدارة عــى املــيء قدما ً يف
مضمــار التجديد والبحث عن
األفضل بمــا يمكن الغرفة من
أداء رســالتها عــى مختلف
األصعدة واالتجاهات.

ثقافة وفنون القصيم تحتفل باليوم العالمي للمسرح
شــاركت بلديــة عنيزة
بفعاليــات متنوعــة بمواقع
متعددة داخل املحافظة  ،ضمن
فعاليات أســبوع البيئة املقامة
حاليا ً يف مختلف مناطق اململكة
.
وتضمنت الفعاليات معرض
توعــوي وتثقيفــي يف املنطقة
املركزية أمام مول عنيزة ،أعده
القسم النســائي بإدارة خدمة

املجتمــع بالبلديــة  ،ونظمت
إدارة خدمــة املجتمع بالتعاون
مع نادي الحي بثانوية الشبييل
حملة لزراعة شتالت وزهور يف
طريق األمري فيصل بن مشــعل
باملنطقــة املركزيــة بعنيزة ،
وقامت إدارة خدمــة املجتمع
وبالتعاون مع متوسطة حطني
بعنيزة بتنفيــذ فعالية لطمس
الكتابات عىل الجدران .

احتفت جمعية الثقافة والفنون
بالقصيم باليوم العاملي للمرسح ,
أمس  ،بحضور عدد من املرسحيني
واملثقفني واألدبــاء والفنانني بمقر
الجمعية بمدينة بريدة  ،حيث شاهد
الحضور خالل فقــرات االحتفاء
عرضا ً مرئيا ً عن مســرة املرسح
بالقصيم  ،كما اطلع الحضور عىل
املــرح اإلغريقي ومراحل تطوره
باعتباره أساس املرسح العاملي.
و ألقى رئيــس لجنة الفنون
املرسحية بالجمعية عبدالله املقرن

كلمة املرسح أكــد فيها أن تفعيل
إدارة الجمعيــة لالحتفــاء باليوم
العاملــي للمرسح يأتــي إليصال
رسالة املرسح الســامية ودعمها
للمبدعني ،و تأسيس وعي اجتماعي
بأهميته ثقافيا ً وحضارياً.
مــن جانبــه شــدد املخرج
املرسحي صبحي يوسف عىل أهمية
املرسح يف املجتمــع  ،الذي يعكس
واقعه مــن خالل مــا يقدمه من
عروض مرسحية نصوصها تستند
للواقع الذي يعيشه.
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فيصل بن مشعل يرعى ملتقى الشباب الـ 12ويتوج
الفائزين بجائزة الشاب العصامي

رعى صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقــة القصيم  -حفظه الله -
رئيس جائزة الشاب العصامي،
فعاليات ملتقى الشــباب الـ12
وحفــل توزيع جائزة الشــاب
العصامي يف دورتهــا العارشة
«بالعصامية تألق»  ،الذي تنظمه
الغرفــة التجاريــة الصناعية
باملنطقــة بالتعاون مــع إمارة
منطقة القصيم  ،وذلك عىل مرسح
مركز التنمية االجتماعية بمدينة
بريدة.
وبني صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن سعود بن عبدالعزيز  -حفظه
الله – يف كلمتــه التي ألقاها أن
بداية فكــرة الجائزة كانت عام
1427هـــ  ،حيث جاءت حينما
جمع الشــباب يف املنطقة بمركز
امللــك خالد الحضــاري بمدينة
بريدة  ،وتحدث معهم عن العوائق
التي تمنعهم من العمل  ،وسؤالهم
ما الدوافع التي تعينهم عىل العمل
والتي كان مــن أهمها التحفيز ،
مرجعا ً سموه ان تلك القصة هي
بداية جائزة الشاب العصامي.
وبني سموه أن جائزة الشاب

العصامي وســبب تســميتها
بالعصامي  ،ألنه أنطلق من هذه
املنطقة قبل عرشات السنني رجال
عصاميني للتجارة هم العقيالت
 ،كاشــفا ً أن ذلك كله هي ثوابت
للجائــزة حتى أصبحــت بداية
فكرتهــا يف املنطقــة ونجاحها
 ،كاشــفا ً ســعيهم اىل تسجيل
الجائزة كماركة  ،مشريا ً سموه أن
كل من شارك يف هذه الجائزة هم
من العصاميني.
وتحدث ســموه عن أبنائه
سعود وسلطان وقصة مسريتهم
ونجاحهم يف تحقيــق الوظيفة
بجهودهما وليــس من دعمه يف
يشء  ،حيث أوصاهم منذ املرحلة
الثانويــة أن يجــدوا ويثابروا
ويعملوا بيمينهــم  ،الفتا ً األنظار
إىل تجربة أبنه ســلطان يف هيئة
املنشــآت املتوســطة والصغرية
وعمل فيها كأي موظف ومواطن
ســعودي  ،حيث أنــه كل يعمل
يف مســار واحد لخدمــة الوطن
واملواطن  ،وبني انه بداياته كانت
يف وزارة الدفاع باملرتبة السابعة
 ،موصيا ً ســموه بالصرب  ،وأن ال
يعتقد الشاب أن الرقي والنجاح
سيكون سهالً.
ودعا ســمو األمري فيصل بن
مشعل إىل أهمية العلم واالرصار

عليه ألن العلم هو األساس  ،وأن
أي أمر ال يأتي بالسهولة وانما البد
من الصرب والعصامية واملثابرة ،
مؤكدا ً سموه للشباب أن التجربة
التي تسقطك تزيدك قوة وإرصار
 ،منوها ً عــى تنوع العمل املهني
والفني لشباب املنطقة ونجاحهم
يف عدة مجــاالت  ،حتــى أنهم
شاركوا يف صناعة القمر السعودي
الذي أطلق مؤخرا ً  ،مشريا ً إىل أنه
كثري من الشــباب الذين حققوا
الجائزة كانوا من الذين يبحثون
عن وظيفة  ،حتى أصبحوا ـ ولله
الحمد ـ وعرب نجاح أعمالهم هم
من يستقطبون الشباب.
وقال ســمو أمــر منطقة
القصيم  :إن هــذه الجائزة هي
أحد الوجوه املرشقة عىل شــباب
املنطقــة الذي يعشــق التحدي
ومواجهة الصعاب  ،الن شــبابنا
دائما ً يبحثون عن املراكز املتقدمة
والتميــز  ،مربهنــا ً عــى ذلك
تكريم خادم الحرمني الرشيفني
للمتميزين باملنطقة خالل زيارته
لها عىل أنه تأصيل لجائزة الشاب
العصامــي من خالل تشــجيع
ابناءها وفتياتها  ،مذكرا ً الشباب
والفتيــات بالصرب ثــم الصرب
لتحقيق مايريــدون من نجاح ،
شاكرا ً سموه ضيف الجائزة رجل

األعمال عبدالرحمن العطيشان ،
والشاب العصامي الفائز عبدالله
العنزي رجــل االعمال يف الصني
 ،مشــيدا ً بما قاله رئيس الغرفة
التجارية باملنطقة بسعي الغرفة
أن تكــون ذراعً ا قويــا ً لجذب
االســتثمار ودعم رجال االعمال
 ،متأمالً ســموه أن يرى تنمية
االســتثمار يف املنطقة وكثري من
رجــال االعمال يســتثمرون يف
منطقة القصيم ملــا تمتلكه من
قــوة رشائية  ،وتميــز موقعها
االسرتاتيجي يف وســط اململكة ،
الفتا ً االنتباه إىل أن االستثمار هو
من يخلق فرص العمل للشــباب
والشابات يف املنطقة.
كما أشــاد ســموه بشباب
منطقة القصيم إذ أنهم شــباب
عصاميني  ،مربهنا ً عىل ذلك نجاح
تجربــة التوطني يف املنطقة حتى
اصبحوا مرضب مثــل يف عموم
ارجــاء الوطن  ،موجها ســموه
بإطالق أسم «ميدان العصاميني»
عىل أحد امليادين العامة باملنطقة
تخليدا ً ملا بذله أبنائها العصاميني
والعصاميات من نجاحات يف عدة
مجاالت  ،شــاكرا ً أعضاء لجنة
التحكيم عىل ما بذلوه من جهود
 ،مقدما ً شــكره أيضــا ً لرجال
األعمال الداعمني لهذه الجائزة.

وفد من المجلس البلدي بمحافظة الشماسية يزور الهيئة الملكية بالجبيل
قام وفد من املجلــس البلدي بمحافظة
الشماســية،بزيارة للهيئة امللكية بالجبيل،
اطلع عىل قصص النجاح والتميز يف إنشــاء
مدينة الجبيل الصناعية وتطويرها.
وأكد رئيس املجلــس البلدي بمحافظة
الشماســية عبدالله بن فيصل الفوزان ،أن
الزيارة تهدف لالطالع عــى تجربة الهيئة
امللكية بالجبيل يف القطاع البلدي والتطوير
بشكل عام يف الخدمات البلدية حيث اطلعنا
عىل تجربة متميزة تحتذى وتدرس للجهات
األخــرى ،الفتًا النظــر إىل أن هذه التجربة
ليســت محلية بل هي عاملية فمن حسن حظ
أي جهة االطالع والتعرف عىل آخر تجارب

الهيئة امللكية بالجبيل.
تال ذلــك جولة بمركز الزوار شــاهد
الوفــد خاللها فيلما ً وثائقيــا يحكي قصة
إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وما قامت به
من جهود كبرية يف بنــاء املدينة ،كما تجول
الوفــد يف أجنحة املركز حيث اطلع عىل أبرز
عوامل النجاح ومقوماته يف مشاريع الهيئة
امللكية يف مدينة الجبيــل الصناعية كأهمية
املوقع واملنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات
املوجودة فيهــا ،والبنيــة التحتية املتميزة
والرائدة وتوزيع األحياء الســكنية باملدينة،
مدعمة بأرقام وحقائق تربز مكتسبات مدينة
الجبيل الصناعية ومنجزاتها الضخمة.

ويف ختام الزيارة شــكر أعضاء الوفد
القائمــن عــى الهيئة امللكية عىل حســن
االســتقبال ،معتربين أن هذه الزيارة ملدينة
الجبيل الصناعية ناجحة بكل املقاييس حيث
كانت االستفادة منها كبرية وكونت صورة
حقيقية لديهم إىل ما وصلت إليه هذه املدينة
من طفرة وثورة صناعية وثقافية يف جميع
املجاالت.
يذكر أن الزيارة هدفت إىل االطالع عىل
تجربة الهيئة امللكية بالجبيل الرائدة يف آلية
تنفيذ مشــاريع البنية التحتية واالستفادة
من الخربات املتميزة يف اإلنشــاء والتشغيل
والتطوير.

توقع اتفاقية
أمانة القصيم ّ
لتطهير المنتجات بتقنية «»O3

يف خطــوة جديــدة ألمانة
منطقة القصيــم ،وقعت األمانة
ممثلة يف أمينهــا املهندس محمد
بن مبارك املجــي مؤخرا ً اتفاقية
مع رشكة وطنيــة لتقديم تقنية
 ، O3بهدف القضاء عىل مخاطر
امليكروبات ،والفطريات ،والتقليل
من بقايا املبيدات يف الخرضاوات،
والتمور ،واألغذية.
وتتضمن االتفاقية يف مرحلتها
األوىل تشكيل فريق علمي ،وعميل
من بعض األكاديميني املختصني
باألغذيــة باململكــة ،مع بعض

الجهات العلمية الخارجية بإرشاف
أمانة املنطقــة للعمل عىل تحديد
الســلبيات ،ومعالجتهــا ،ومنها
األحمــال امليكروبية ،والجرثومية
بالخرضاوات ،والتمور ،واألغذية،
واللحوم ،وبعض املجاالت األخرى
لتطهري األماكن املغلقة يف املطابخ،
واملطاعــم ،وأماكــن تحضــر
األطعمة.
فيما ستكون املرحلة الثانية
تحديــد الخدمات التي ســيتم
تطبيقها فعليا ً بتقنيات تك أوزون
«»O3

ً
عددا من
نائب وزير التعليم يدشن
المشاريع التعليمية بمحافظة عنيزة

دشــن معايل نائب وزير
التعليم الدكتــور عبدالرحمن
العاصمي عددًا من املشــاريع
التعليميــة بمحافظة عنيزة يف
ختام أعمال لقــاء قادة العمل
التعليمــي يف اململكــة الــذي
تســتضيفه حاليا ً إدارة التعليم
بعنيزة.
كمــا احتفــى معاليه مع
إدارة تعليــم عنيــزة باكتمال
تخلصها من املباني املستأجرة
تحت شعار « عنيزة بال مباني
مســتأجرة «  ،حيث بلغ عدد
املــدارس املســتأجرة التي تم
إخالئهــا واالســتغناء عنهــا
 ٦٧مدرســة بقيمــة إيجارية
مقدارهــا  ١١،٠٧٨،١٠٠ريال
فيما بلغ عدد املشاريع التي تم
اســتالمها  ٣٨مرشوعا ً تعليميا
بقيمة بلغــت ١٩٠،٢٦٠،٥٤١
ريــاال ً و ١٦قطعة أرض معدة
إلقامة مشاريع تعليمية بقيمة
 ٤٥،٧٤٦،٨٥٢ريــاال ً وذلك يف
فرتة زمنية لم تتجــاوز الـ ٣
أعــوام  .وجرى خــال اللقاء

تكريم مدير عام تعليم الحدود
الشــمالية عبدالرحمن ســعد
القريــي ومدير عــام تعليم
عســر جلوي بــن محمد آل
كركمان ومساعدة مدير التعليم
بمحافظة عنيزة لولوة بنت حمد
الخمريي ،بمناســبة تقاعدهم
ونظري ماقدموه من جهود طوال
فرتة عملهم.
كما كرم معايل نائب وزير
التعليم إدارة شــؤون املباني
بتعليم عنيزة تقديرا لجهودها يف
تحقيق رؤية « عنيزة بالمباني
مســتأجرة « ،كما كرم معاليه
إدارة الشــؤون املالية واإلدارية
بتعليم عنيزة لتحقيقها املركز
األول يف االســتفادة األمثل من
امليزانية.
ويف ختــام اللقــاء قــدم
العاصمي درعــا ً تذكاريا ً ملدير
تعليــم عنيزة محمــد الفريح
تقديــرا إلدارة تعليــم عنيزة
الســتضافتها اللقاء ،مثنيا ً عىل
الجهــود الكبرية التي بذلت من
أجل انجاحه.
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أمير القصيم ينقل تهنئة خادم الحرمين الشريفين لخريجي الـجامـعــة
رعى صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيــم ،حفل تخريج
الدفعة السادسة عرشة من طالب
الجامعــة ،الذي أقيــم يف امللعب
الريــايض باملدينــة الجامعيــة
باملليداء ،مســاء الثالثاء املوافق
 19رجب 1440هـــ ،حيث قاد
سموه مسرية الطالب يرافقه معايل
مدير الجامعة األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود،
وأعضاء مجلس الجامعة ،يف بداية
الحفل الذي يعد األكرب عىل مستوى
املنطقة وشــهد حضور عدد كبري
مــن الطالب وأوليــاء األمور من
الرجال ومن النساء.
ونقل ســمو أمري القصيم يف
كلمته أمام الحضور تهنئة خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز -حفظه الله -لكل
ابن وابنة مــن أبنائه الخريجني،
مبار ًكا لهم وألوليــاء األمور من
اآلباء واألمهات ،قائالً للخريجني:
"ســروا والخري أمامكم" ،داعيا
الله تعاىل أن يوفق أبناءنا وبناتنا
لكل خري وتوفيق.
ورحب معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة يف بداية كلمته بالحضور،
معربًا عن سعادته بترشيف سمو
أمري منطقة القصيم لحفل تخريج
أحد عرش ألفــا وأربعَ مئة وواحد
من خريج وخريجة من الجامعة
لهذا العــام 1440/1439هـ،
وعىل دعمه وتشجيعه املستمرين
للجامعــة يف جميع املناســبات،
ومشاركة ســموه الكريم لطالب
الجامعــة فرحتهم وســعادتهم
بالتخــرج ،مؤكــدًا أنهم يعدون
ســموه بأن يكونوا جزءا ً أساسيا ً
وفاعالً يف مســرة وتنمية وطنهم
املعطاء ،فهنيئــا ً لهم بحضوركم،
وهنيئا لكم بهم.
وهنــأ مديــر الجامعــة يف
هذه املناســبة اآلبــاء واألمهات
واألســاتذة ،بهؤالء األبناء الذين
هم ثمرة تربيتهــم واجتهادهم،
والذين يشــاركونهم يف هذا اليوم
فرحتهم وسعادتهم بهذا اإلنجاز،
ويقدمونهم لخدمة دينهم ووطنهم
ووالة أمرهم ،معربًا عن شــكره
وتقديره لهم ،عىل حسن تربيتهم
وتعليمهم حتــى تحقق هدفهم
واقعا ً يعيشونه اليوم.
ووجــه "الداود" رســائل
للخريجني قائالً" :أما أنتم أبنائي
الخريجني ،فسعادتي بكم غامرة،
كيف ال وأنتم اليوم تنهون مشوارا ً
مــن حياتكم العلميــة بكل فخر
واعتزاز ،وأهنئ أنفســنا والوطن
بكم ،فقد أعطاكم وطنكم ودعمكم
فردوا له الجميل بأمانة وإخالص،

وعدتــم فصدقتم مع أنفســكم
ووالديكم وأساتذتكم ،بأن حققتم
النجاح والتفــوق ،فكونوا قدوة
صالحــة يف مجتمعكم ،فأنتم أمل
خادم الحرمني الرشيفني ،وسمو
ويل عهده األمني -يحفظهما الله-
يف تحقيق رؤية مملكتنا الحبيبة،
خذوا بالوســطية واالعتدال فهو
منهــج دينكم الصحيــح ،ثقوا
بقيادتكم ،وقفوا معهم ضد أعداء
الفكــر والدين والوطــن ،فأنتم
الوقــود الحقيقي ملشــعل نمائه
وازدهاره".
وقدم مدير الجامعة يف ختام
كلمته الشــكر والتقدير لســمو
أمري املنطقة ،ولزمالئه القادة من
األكاديميني واإلداريني واألساتذة،
ولآلبــاء واألمهــات والحضور
الكــرام ،وللزمــاء القائمني عىل
اإلعداد والتنظيم لهذه االحتفالية،
مؤكــدًا أن مثل هذه املناســبات
السعيدة ال تنسينا إخواننا الجنود
املرابطني والدعــاء لهم بالنرص
والتأييد ،والرتحم عىل شــهدائنا،
والدعاء بالشــفاء لجرحانا ،وأن
يديم علينا األمــن واألمان يف ظل
قيادتنا الحكيمة.
من جانبه ،أوضــح الدكتور
فهد األحمد عميــد عمادة القبول
والتســجيل يف كلمته أن الجامعة
تتقاســم مع الخريجــن يف يوم
تخرجهم لحظات فــرح تتفاعل
مع تفاؤل باملســتقل واسترشاف
له ،فتــزف الجامعــة إىل الوطن
اليــوم أح َد عرش ألفــا وأربعمئة
وواحد من الخريجــن ،واملتوقع
تخرجهم من الطالب والطالبات،

منهم مئة وخمســة وثمانون يف
ٌ
وستة
مرحلة الدكتوراه ،وتسعمئة
وتســعون يف مرحلة املاجستري،
وتسعة ٍ
آالف وتســعمئة وثمانية
وأربعون يف مرحلة البكالوريوس.
ووجــه "األحمد" رســالة
لآلباء واألمهــات مهنئا لهم عىل
ما حصــدوه من ثمرة ابنهم الذي
كان املهــد صبيا ،تمــأ راحتَه
َ
الرقيقــة أيديهما ،وظلوا يتابعون
ويســهرون ،تســيل دمعتهم يف
السجود ،لتأتي هذه اللحظات التي
كانت بعيدة ولم تزل تقرتب حتى
تحقق األمل ،ونال ولدكم التخرج،
واليوم يحنــو الخريج عىل والديه
بدمعة الشكر وقبلة الوفاء ،ويلوح
بيده نحو جامعته أن طبت مصنعا
لإلنسان.
كما وجه رســالة للخريجني
قائالً" :إن لحظات السعادة التي
يعيشها الجميع اليوم بتخرجكم
ينفــخ فيها بــروح اليقني وعدا
صادقا يزينه ســعيكم الحثيث
ُ
لحظات
وصربكــم الــدؤوب،
واجب لوطنكم تستشعرون حقه
ِ
وتردون له الجميل الذي أنتم أهل
له وهو حقيق به" ،وأردف" :أيها
الحضور املحتفون إنها لحظات
صمت تخلدون فيها هذه الذكرى
ونستشعر جميعا النعمة والفضل
لحكومتنا الرشيدة بقيادة موالي
خادم الحرمــن الرشيفني ،وويل
عهد األمني".
بدورهم ويف يوم عرسهم ،قدم
الخريجون رسالة من القلب بهذه
املناسبة عربوا فيها عن مشاعرهم
تجاه جامعتهم وآبائهم وأمهاتهم

وأســاتذتهم وزمالئهم ،مؤكدين
أن هذا اإلنجــاز لم يكن ليتحقق
لوال مساندة ودعم هؤالء جميعا،
حيث ألقــى كلمــة الخريجني
الطالب" :ربيعان املايض من كلية
الصيدلة ،وصالــح العماش من
كلية طب األسنان ،وفهمي الفيان
من كلية الرشيعة والدراســات
اإلسالمية" ،أكدوا فيها أن لحظات
السنني والشهور تقفز كغيمة من
الذكريات ،وتمطرنا الليلة بمشاعر
ملونة تتأرجــح بني فرح اإلنجاز
وأحزان الفراق ،وترتبع عىل روعة
التتويج وسلم األهداف عىل العديد
من االتجاهات الحياتية.
وأضــاف الخريجــون ،أن
تلك اللحظــة تخترص كل يشء،
مقدمني الشكر والوفاء والصدق،
والــوالء لذويهم وأســاتذتهم
ولكل أســتاذ ومسؤول ذلل لهم
صعوبات العلم ،ويرس لهم الحياة
الجامعيــة ،كما قدموا الشــكر
لجامعتهم الغــراء ،حيث املكان
واإلنسان واالستثمار يف الطاقات
والقدرات البرشية.
وعرب الخريجون عن مشاعر
الوالء والوفاء لقيادة الوطن ،وطن
العز اململكة العربية الســعودية،
يف ظل الدعم والرعاية والعناية،
معربين عن شــكرهم ،وفرحتهم
وفخرهم بــوالة األمر ،مجددين
الوعد عــى حفظ العهــد ،ورد
حياض العطــاء مؤتمنني أكفاء،
غيورين عىل األرض واإلنسان.
ويف ختام الحفل كرم ســمو
أمري املنطقة الخريجني الحاصلني
عىل مراتب الرشف.

أثناء مسيرة الخريجين

الداود

األحمد
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األمير فيصل بن مشعل يتقدم مسيرة الخريجين في حفل تخريج
الدفعة  16بالجامعة
كعادته ،دومــا ً يف املقدمة يف
كل األحــداث املهمــة واملنجزات
التي شهدتها املنطقة ،قاد صاحب
السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمــر منطقة القصيم ،مســرة
أبنائه الطالب من خريجي الدفعة
السادسة عرشة من الجامعة يف يوم
فرحتهم التي طال انتظارها ،خالل
الحفل الذي أقيم مؤخ ًرا يف ملعب
املدينة الجامعيــة باملليداء ،حيث
توشــح الجميع بمشالح التتويج
األكاديمي ملرحلــة البكالوريوس
واملاجستري والدكتوراه.
حمل الخريجون يف خطواتهم
لذة التعب ،وثمرة اإلنجاز ،قادمني
بشــموخ لخدمة الديــن واملليك
والوطن ،حيث قاد سموه املسرية
يرافقــه معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بــن حمــد الداود
مدير الجامعــة ،وأعضاء مجلس
الجامعة ،ليبدأ استعراض طابور
الرشف للخريجــن من مختلف
الكليات.
واصطــف الخريجــون يف
طابور الــرف ،كلية تلو األخرى
تمــر أمام منصــة الحفل ،حيث
بدأت مع كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية التي ضمت  771طالبا،
وكلية اللغة العربية والدراســات
االجتماعيــة  393طالبــا ،وكلية
االقتصــاد واإلدارة  193طالبا،
وكلية الزراعــة والطب البيطري
 160طالبا ،وكليــة العلوم 152
طالبــا ،وكلية الهندســة 154
طالبا ،وكلية الطــب  70طالبا،
وكلية طب األســنان  27طالبا،
وكلية الحاســب  57طالبا ،وكلية
الصيدلة  99طالبا ،وكلية العلوم
الطبية التطبيقية  52طالبا ،وكلية
املجتمع بربيــدة  64طالبا ،وكلية
املجتمع بعنيزة  37طالبا.
كمــا ضمت املســرة 544
طالبا من كليــة العلوم واآلداب يف
محافظة الرس ،و 125طالبا من
كلية العلــوم واآلداب يف محافظة
عنيــزة ،و 31طالبا مــن كلية
العلوم الصحية التطبيقية بالرس،
و 177طالبــا من كليــة العلوم
واآلداب باملذنــب ،و 34طالبا من
كلية الصحة العامــة املعلوماتية
الصحية بالبكريية ،و 211طالبا
من كلية الرتبيــة ،و 53طالبا من
كلية العمــارة والتخطيط ،و265
طالبــا من كلية العلــوم واآلداب
بعقلة الصقــور ،و 15طالبا من
كلية الصيدلة بعنيزة ،و 37طالبا
من كلية الطــب والعلوم الطبية
التطبيقية يف عنيــزة ،و 19طالبا
من كلية طب األســنان يف الرس،
و 19طالبا من كلية إدارة األعمال
بالــرس ،و 51طالبا مــن كلية
الهندسة يف عنيزة.

سمو أمير القصيم ومعالي مدير الجامعة يتقدمون مسيرة الخريجين
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أهالي الخريجين وأصدقاؤهم يقلدون مشالح التخرج لطالب الجامعة في يوم فرحتهم
يف وسط الزحام الذي شهده
حفــل التخــرج ،تكرر مشــهد
تقليد مشلح التخرج من األقارب
واألصدقاء يف يوم الفرحة والبهجة
للخريجــن من طــاب الدفعة
السادســة عرشة مــن خريجي
الجامعــة ،مع عبــارات التهنئة
ودعوات التوفيق باستكمال مسرية
اإلنجازات يف حياتهم العملية ،من
الجمهور الــذي امتأل بهم ملعب
الجامعة ،من الطــاب وعوائلهم
وأصدقائهم ،حيث علت الدعوات
ألسنة ووجوه اآلباء املسنني وهي
تزهو مرسورة بتخ ّرج أبنائها.
وتضاعفت فرحة الخريجني
هذا العام بحضور أمهاتهم لحفل
التخرج يف املكان املخصص لهن؛
يف بادرة تعد األوىل من نوعها عىل
مستوى مســرة الجامعة ،وذلك
بهدف مشاركتهن ألبنائهن مشاعر
وفرحة التخرج لتبقى ذكرى هذه
اللحظــات الجميلــة محفورة يف
عقول وقلوب هــذه العوائل بكل
أفرادها.
كما شــهدت أروقة الحفل،
رب من األبنــاء آلبائهم
مشــاهد ال ّ
وأمهاتهــم ،بعــد انتهــاء حفل
التخرج الذي رعاه صاحب السمو
امللكي األمــر الدكتور فيصل بن
مشعل بن ســعود بن عبدالعزيز،
أمري منطقة القصيم ،خالل زفاف
الجامعة أكثر من  11ألف خريج
وخريجة ،يف مقر امللعب الريايض
باملدينة الجامعية باملليداء ،حيث
لفتت صــور تقليــد الخريجني
مشــالح التخــرج مــن ذويهم
وأقاربهــم ،محتفلني بهم يف هذه
الفرحة ،وزفافهم إىل سوق العمل،
بعد حصاد العلم واملعرفة ،متمنني
لهم االســتمرار يف قطــف ثمار
التفوق يف مختلف املجاالت  .
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األمهات في يوم التخرج ..دموع فرح ودعوات من القلب وشعور باإلنجاز
والفخر والسعادة الغامرة
أم الخريج عمر العويس :أنا أسعد إنسانة على وجه األرض ولم أنَ ْم منذ البارحة
من شدة السعادة
أم الخريج عبـدالله الــمنـيصــيــر :ال أحـــد يــنـافــسـنـي فــرحــا وفـخــرا هــذه الـلـيـلـة
أم الخريج عبدالعزيز الروضان تنشد :صدحت تغاريد النجاح ورفرفت ..في األفق
أفراح الدنا بتخرجك
يف أول حضــور لهن لحفل
تخرج الطالب بالجامعة ،توافدت
جمــوع األمهــات إىل مقر حفل
تخرج الدفعة السادسة عرشة من
الجامعة ،مرسورات ملشــاركتهن
لألبناء فرحة التخرج ،وجلسن يف
األماكن املخصصــة لهن يتبادلن
التهانــي والتربيــكات ،تحمل
إحداهن باقة ورد وتحمل األخرى
مشلح الخريج يف انتظار أن تلبسه
البنها حينما يحــن موعد موكب
الخريجــن ،تصفيق حاد مع كل
فقرة من فقرات الحفل ،ولســان
الهــج بالدعاء دومً ا بمســتقبل
مرشق لألبناء والزمالء.
لحظــات ســعادة وبهجة
ومشــاعر صادقة تجلت لديهن
وهن يرين ذلك الطفل الصغري وقد
أصبح شــابا ً خريجا ً يمأل القلب
فخرا بنجاحــه وتفوقه ،وتجلت
املشاعر الصادقة لألمهات حينما
شملت ســعادتهن بأبنائهن كافة
الخريجني مــن مختلف الكليات
الذين اصطفوا بمشالحهم يمرون
أمامهــن ويلقــون التحية عىل
الجميع.
وقــد رصــدت «صحيفــة
الجامعة» بعض هذه املشاعر لدى
أمهات الخريجني:
أم الخريج فيصل سعود من
كليــة إدارة األعمال قالت ودموع
الفرح تمأل عينيها" :أنا ســعيدة
جدا وأرجو من الله كما وفق ابني
للتخرج أن يوفقه للعمل الصالح
يف حياته كلها" ،أما والدة الخريج
عبداللــه الغدوني مــن التغذية
فقالت" :الحمد لله والشــكر لله،
وغالبتها الدموع" ،يف حني قالت أم
الخريج عمر الحربي من تخصص
الكيمياء" :كل ما أريد أن أقوله اآلن
إن شعوري ال يمكن التعبري عنه"،
فيما قالت أم الخريج عمر العويس
من الطب البيطري" :هذا أول ولد
يل يتخرج من الجامعة وأنا أسعد
إنســانة عىل وجه األرض ،ولم أن َ ْم
من البارحة من شــدة السعادة"،
وتجلت الفرحة الكبرية ألم الخريج
خالــد الثنيان حينمــا قالت" :ال
يوازي فرحتي بإنجابه إال فرحتي
بتخرجه".
وبحضورهــا لحفل التخرج
هذا العــام اختلفــت فرحة أم

الخريــج فهــد الضعيــف من
تخصص الدراسات اإلسالمية عن
فرحتها بتخرج أبنائها يف السابق
وقالت" :يف األعوام السابقة تخرج
يل أبناء غري ابني هذا ،لكن فرحتي
اليوم خاصة بسبب تواجدي معه
ومع أبيه بنفس املكان ،وأشــكر
املسؤولني إلتاحة هذا لنا" ،وقالت
أم الخريج فهــد املزيني من كلية
الطب" :شعور بالفخر واالعتزاز،
قطفنا حصاد السنني سويا اليوم،
فقد كان الحلم حلمنا ســويا" ،يف
حني قالت أم الخريج أحمد الحميد
من كلية الطب" :الحمد لله الذي
بنعمته تتــم الصالحات ،هذا يوم
والدة جديد البني".
وقالــت أم الخريــج محمد
الحربــي من قســم البرصيات:
"الشكر لله ثم للحكومة الرشيدة
عىل إنجاح هذا الجيل وتخريجه،
كلنا والء وعطــاء للوطن" ،فيما
قالت أم الخريــج أحمد الصغري
من كلية الطــب" :ال يتمنى املرء
أن يتفوق أحد عليه سوى أبنائه..
فالحمــد لله" ،يف حــن قالت أم
الخريج عمر الشــامخ من كلية
الطب" :شــعوري اآلن مزيج من
الفخــر واالمتنان والســعادة"،
وقالت أم الخريج عبدالله املطريي
من كلية طب األســنان" :حلمي
يتحقق أمام ناظري وأنا أشــاهد
ابني بــن الخريجني ،فلله الحمد
واملنة".
وقالت أم الخريج أحمد العايد
من تخصص الدراسات اإلسالمية:
"كمية الفخر الذي أشعر به اليوم
ال يوصف ،اللهــم اجعلها بداية
النجاحات وعاقبتهــا كل خري"،
وعربت أم الخريــج عبدالرحمن
الشدوخي من الطب البيطري عن
فرحتها قائلة" :لطاملا انتظرنا هذه
اللحظة وجئنا جميعا أنا وأخوات
عبدالرحمن ملشاركته سعادته يف
لحظة تنسينا أيام التعب والسهر،
تعجــز الكلمات عــن التعبري"،
وقالت أم الخريج نارص الحسنان
من تخصص الهندسة املعمارية:
"هذه ثمرة جهد اقــرن بالقلق
والسهر واملثابرة والرتقب ،الحمد
لله عىل أن بلغنا اللحظة املفصلية
هذه ،والله أســأل أن يوفقه ملزيد
من التقدم".

ووجهــت أم الخريــج عمر
الحربدي من قسم الفيزياء رسالة
البنها قائلة" :ألــف مربوك والله
يجعلك عىل عمــل صالح يدوم،
فمثابرتك الدائمة وعملك املتواصل
قد أهلك اليــوم لتحتفي خريجا
يا حبيــب أمك عمــر" ،وقالت
أم الخريــج خالــد الحربي من
تخصص الرياضيات" :الحمد لله
عىل هذا اإلنجاز وأرجو أن يتكلل
الجهد بالتوفيق ،وهذا ثمرة جهده
لسنوات مضت ،بذلت ونلت وبارك
الله فيــك إىل األمــام دوما ألعىل
الرتب إن شــاء الله" ،فيما قالت
أم الخريج محمــد القنيعري من
قسم اللغة اإلنجليزية" :لدي دايما
هذه الدعوة بســجودي ،أن يوفق
الله أبنائــي ويحفظهم ويجعلهم
من عباده الصالحني ،وكما رأيته
اليوم خريجا فقد شــعرت أن الله
استجاب يل هذا الدعاء فالحمد لله
من قبل وبعد".
ورفعــت أم الخريــج أحمد
الخوير من قســم إدارة األعمال
يديهــا بالدعاء البنهــا" :يا قرة
العني الله ينفع بك البالد والعباد،
هــذا اليوم الذي كنــت وما زلت
أدعــو أن يحققه اللــه لك ،وقد
رأيته رأي العني وللــه الحمد"،
وقالت أم الخريج محمد الراشــد
من تخصــص القانون" :أول ولد
يل يتخرج ،وأنا جدا فخورة ،رفع
راسنا محامينا القادم ،كرس وقته
وجهده وسهر الليايل من أجل هذه
اللحظة ،والله يوفقه ويجعله علم
نافع وعمل صالح" ،يف حني قالت
أم الخريــج عبدالله املنيصري من
قســم اللغة اإلنجليزية" :أشعر
بالرضا والفــرح والبهجة ،أتمنى
أن يكمل مسرية النجاح بمزيد من
التحصيل للدرجات العلمية ومزيد
من اإلنجازات ،ال أحد ينافســني
فرحا وفخرا هذه الليلة".
وأنشدت أم الخريج عبدالعزيز
الروضان مــن تخصص القانون
بكلمات أهدتها البنها وفلذة كبدها
بهذه املناسبة العظيمة قائلة:
صدحــت تغاريــد النجاح
ورفرفت ..يف األفق أفــراح الدنا
بتخرجك
وتألألت كل العيون ســعيدة
شوقا ً إىل يوم الهنا ليبهجك"  
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حفل تخرج الطالبات في معلب الجامعة بحضور تجاوز أكثر من  13ألف
من الخريجات وأقاربهم
أقامــت الجامعة حفالً كبريًا
لالحتفاء بتخرج طالبات الدفعة
السادســة عرشة ،يوم األربعاء
املوافــق 1440/7/20هـــ،
بامللعــب الريــايض باملدينــة
الجامعيــة ،حيــث بلــغ عدد
الخريجــات لهذا العام ()4070
طالبة من مختلف التخصصات،
وقد شــهد الحفل حضورا الفتا
تجــاوز  13ألف حــارضة من
الخريجات وأهاليهن وأقاربهن.
وبدأ الحفل بعزف الســام
امللكي ،ثم تلــت الخريجة رغد
الخراز من قســم القراءات تالوة
عطرة مما تيرس من آيات الذكر
الحكيم برواية حفص عن عاصم
ورواية الدوري والكسائي.
ثم شــهد الحضور مسرية
الخريجات التــي اصطفت فيها
طالبــات كل كليــة يف طابور
الــرف ،كليــة بعــد أخرى،
حيث بدأت املســرة بخريجات
الدراسات العليا والبالغ عددهن
 153خريجة ،تبعتهن خريجات
كليــة الرشيعــة وعددهن 895
خريجة ،ثم كلية العلوم واآلداب
وعددهــن  698خريجة ،وكلية
التصاميم وعددهن  116خريجة،

وكلية الزراعــة والطب البيطري
وعددهــن  120خريجة ،وكلية
الطــب البــري وعددهن 40
خريجة.
ثم طالبات كليــة االقتصاد
واإلدارة وعددهن  286خريجة،
وكلية العلوم التطبيقية وعددهن
 53خريجــة ،وكليــة الصيدلة
وعددهــن  65خريجــة ،وكلية
الحاســب وعددهن  60خريجة،
وكلية طب األسنان وعددهن 25
خريجة ،وكليــة التأهيل الطبي
وعددهــن  59خريجــة ،وكلية
الرتبية وعددهــن  626خريجة،
وكلية التمريــض وعددهن 51
خريجة ،ثــم بعد ذلــك توالت
االحتفــاالت تباعا بعدة كليات يف
مختلف محافظات القصيم.
وألقت وكيلة الجامعة لشؤون
الطالبات الدكتورة نوال الثويني،
كلمة هنأت فيها الخريجات بهذه
املناســبة وقالــت" :إننا نعيش
اليوم يف عرص تمكني املرأة يف ظل
حكومة خادم الحرمني الرشيفني،
وويل عهده -حفظهما الله -اللذين
يؤكدان عىل أهمية دور املرأة ألجل
تعزيز مكانتها وتهيئتها ملمارسة
دورها الكامل يف خدمة الوطن"،

وأردفت" :إن التخرج لحظة من
لحظات العمر الجميلة ،وهو ختام
جهد دؤوب لكنــه يف ذات الوقت
انطالق صافــرة البداية لطريق
العمل وخدمة الوطن".
واختتمت وكيلــة الجامعة
لشؤون الطالبات كلمتها برسالة
وجهتهــا للخريجــات قائلــة:
"إنكن اليوم ســفريات الجامعة

يف مواقع اإلنتــاج واإلنجاز ،فكن
أيها الخريجــات عونا للوطن يف
تقدمه ونهضتــه" ،وبعد ذلك تم
تكريم املتفوقات من ذوات مرتبة
الرشف األوىل ثــم مرتبة الرشف
الثانية بمراحل الدراســات العليا
والبكالوريوس.
وقدمــت الخريجــة نضيد
العميم كلمة باســم الخريجات

خالل الحفل ،عربت فيها عن عميق
شكر الخريجات وامتنانهن لآلباء
واألمهات ،واألساتذة الفضالء عىل
كل ما قدموه لهن طوال مســرة
الدراسة ،وقالت" :ال نقول وداعا ً
جامعتنا بل لنق ْل أهال باملستقبل
الذي كانت بدايته جامعة القصيم
" ،وأنشدت بيتني من الشعر:
خريجة أميض ودربي ساطع..

تشدو به اآلمال يف وجداني.
خريجة أرنــو إىل درج العال
واإليمان.
بعزائم اإلقدام
ِ
ويف ختــام الحفل تم عرض
مقطع مرئــي لعدد مــن اآلباء
واألقارب يف مقابلــة لهم أجريت
لهم وهــم يباركون بــكل فخر
لبناتهم ،وكان لهذه الكلمات أثر
عميق عىل مشاعر الخريجات.

مقاطع امتزجت بالفرح والدموع آلباء وأزواج الخريجات في حفل تخريجهم

فاجأت الجامعة طالباتها من
خريجات الدفعة السادسة عرشة،
بعرض مقاطع فيديو مســجلة
مع آبــاء عدد مــن الخريجات
وأشــقائهن وأزواجهن -بدون
علمهــن -وذلك خــال حفل
تخرجهن ،بمقر امللعب الريايض
باملدينة الجامعية ،حيث حرص
منظمو الحفل عىل تســجيل تلك
املقاطع التي قــدم خاللها اآلباء
واألقارب التهانــي والتربيكات
والدعــوات الصادقــة لهن قبل
االحتفال بساعة واحدة.
وكانت فقرات الحفل تتواىل
وتســر وفق الجــدول املعلن
لفعاليــات الحفل يف "أمســية
الوداع" ،قبــل أن يخيم الذهول
والدهشــة عــى الخريجــات
والحضــور عندما أطــل اآلباء
واألزواج عــر شاشــة ضخمة
يباركون للخريجات بأسمائهن،
لتتمازج دمــوع الفخر والفرح
وتنســاب مــن هــذه املفاجأة
الجميلة ،وتبكي األعني مع اقرتاب
"عقــارب" ســاعة الرحيل عن
مقاعد الجامعة ،حيث لقيت بادرة
املنظمني للحفــل ثناء وإعجاب
الجميع عندمــا مكنوا األهايل من
تقديم التهاني بطريقة مفاجئة.
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المنتج  ..الركن
األول

عبدالحميد الرسيني
قسم االقتصاد والتمويل

ال تستهن

ً
أبدا
بخيالك
غيداء القرعاوي
علوم حاسب

هل ســبق وأن رأيت متاجر ســيئة
التصميم أو ضيقة املســاحة ،أو أي
يشء من هــذا القبيل تحظى بزحام
ملفت ،وتنعم بمبيعات مربحة؟
وأخرى حديثــة التصميم ذات موقع
مميز أو مســاحة شاســعة ال تكاد
تحصل عىل ما يغطي تكاليفها؟
ملاذا مثالً تنجح ســيدة تبيع منتج
الكليجــا عرب الـــ()WhatsApp
بتحقيق أرباح عالية ويخرس شــاب
قد افتتح محالَ فسيحا ً لبيع املنتجات
الشــعبية؟ ملاذا تنجح حملة إعالنية
رديئة وتفشــل أخــرى فاقت أعىل
املعايري؟
أركان املرشوع الثالثة األساسية:

تتعدد أســباب الفشــل وأهم هذه
األسباب الذي يغيب عن البعض هو
أن الركــن األول ألي عمل ناجح هو
املنتج الجيد؛ وأما الركنان املتبقيان
فبالنظر لطبيعتهما نســتنتج أنهما
تابعان لألول ،فالعميل الذي يحتاج
املنتج ويُحتمل قيامه برشائه ،ووسيلة
التبادل املالئمة والتي تزداد أهميتها
بقلة أهمية املنتــج لدى العميل كما
هو الحال يف الســلع الكمالية ،بل إن
كافة العوامل التي تؤدي إىل نجاحك
يف عملك الخاص تتبع لطبيعة املنتج
الذي بدوره يخضع لرغبة العمالء.
إن كان هناك من يشء يُفضل أن يقوم
به املرء قبل افتتاح أي نشاط تجاري

وقبــل أن (يتحمل عــبء التكاليف
الثابتة واملتغــرة) هو تحديد ماهية
الســلعة أو الخدمة املقدمة للعمالء،
والتأكــد من وجود فئــة ترغب بها
ثم بعد ذلك اختيار وســيلة التبادل
املالئمة والتي تحقق أعىل ربح بأقل
تكلفة (معرضــا ً تجاريا ً أو صفحة
إلكرتونية مثالً).
فمن املؤسف مشــاهدة الكثري من
املنشــآت الصغرية واملتوسطة التي
لم تحظ بالنجاح ،وســبب ذلك هو
انعــكاس لطريقــة بدايتها ،حيث
يبدأ املرشوع من اســتئجار معرض
تجاري فتســر األحــداث يف أحد
مسارين إما أن ترتاكم عليه التكاليف

الثابتة من إيجار وســواه ،وهذا من
شأنه إيقاع املرشوع يف املأزق األخطر
ألي مرشوع ناشئ ال يتمتع بالقدرة
االئتمانية التي تؤهلــه لالقرتاض،
ويتعرض بالتــايل للعرس املايل مما
يضطر باملرشوع إىل تصفية أصوله
بغية ســداد التزاماتــه اآلنية ،أما
املســار الثاني فهو االفتتاح وتراكم
التكاليف الثابتة والتشغيلية املتغرية
بســبب ضعف اإلقبــال الناتج عن
عدم جاذبية املنتج املقدم ،والذي من
شأنه يف الكثري من الحاالت مضاعفة
الخســارة ،ويف كال الحالني ينتهي
املطاف باملرشوع إىل الفشــل ،هذا
مع قدرة صاحبه عىل تجنب كل ذلك

بتحديد منتجه بعناية واختباره قبل
أي خطوة يرتتب عليها أي التزامات
مالية.
إن السبب األساس لنجاح الرشكات
هو تلبيتها حاجة عمالئها كان ذلك
بقصد أم دون قصد )Apple( ،عملت
يف الكراج ووُجد املنتج (الحاسوب)
ثم وُجدت الرشكة )Google( ،كان
مرشوعا بحثيا جامعيا داخل أروقة
الجامعة وكذلــك ( )Snapchatثم
تحوال بعد ذلك ملا نراهما عليه اليوم،
والكثري من الرشكات الناجحة قامت
عىل هذا األســاس بإيجــاد املنتج
املرغــوب للعمالء ثم إنشــاء رشكة
ناجحة؛ وللحديث بقية...

قد يكون ما يَجول بخيالك اآلن هو
ما سيحدث ل َك باملستقبل ،و ُربما
هو املنفــذ الصغري الــذي طاملا
التجأت إليه كلمــا تراكمت عليك
ضغوطات الحيــاة؛ فتحاول أن
تنثر كل ما تحب داخله ،وأحيانا
أخرى قــد تطرأ عليــك بعض
األفكار الغريبة ..ماذا لو كان كذا؟
قد يسهل هذا طريقة عميل ،و ُربما

تُبسط شأنا ً من ُشؤون الحياة.
قرأت مرة كلمة سقراط" :الخيال
هو العالمــة الحقيقة للذكاء" ،لم
ُ
لق لها بــاال ً يف ذلك الحني ،ولكن
أ ِ
أثناء دراستي للذكاء االصطناعي
وعلم البيانات الضخمة املتفجرة،
أيقنت أن ما نعيشه اآلن من تطور
ســهل ســر حياتنا كان خيال
أحدهم! فال تستهن بخيالك أبداً!

الشحنات
الكهربائية في
الجسم زائدة !

عليه بحــدوث نوبــات متتالية،
تشــنجات ،التشــتت الذهني،
الصــداع ،اضطرابــات املعدة،
التلعثم بالكالم وكثــرة اللعاب،
ارتعاشــات ،اضطرابات البرص،
الشــعور بالقيء ،تغري يف درجة
حرارة الجسم.
وقــد تأتــي عليه بعــض هذه
األعــراض أو جميعهــا..
درجــة ارتفــاع الشــحنات أو
انخفاضهــا يحــدد باختبــار
(،)Electroencephalography
أو تخطيــط أمــواج الدمــاغ..
وباختالف األسباب واختالف أنواع
املرض وأعراضه يختلف العالج،
أيضا قد يوصيــك طبيبك أدوية
وعقاقــر ضد الــرع ..تجربة
امليش حفاة عىل رمال باردة ،إطالة
الســجود ،التقليل من استخدام
الهاتف والحاسوب وغريه ،رياضة
خفيفة يوميا للتقليل من الشحنات
الزائــدة ،وبعــض األطباء أيضا
ال يوصون بالســوار املغناطييس
لتنظيم الشحنات.
يف األخري :تذكــر وإن طال عليك
املرض والشكوى ..فإن الله يحب
الصابرين.

التعاون مطلب
قبل أن ُيطلب

بر األمان
ُّ

ُسمية طالل الحبردي
كلية العلوم واآلداب بعنيزة

تقــول أمي" :إن اإلنســان روحٌ
ضئيلة ال ُ
تكب إال بالطاعة" ،وظللت
أت ّلمس قول أمي هذا حتى وصلتُ
إىل ب ّر األمـان ،وعرفت أن اإلنسان
ضئي ٌل مسكني لوال وجود الله.
من سيُهرو ُل إليك إن أنت مشيت؟
من سيقرتبُ منك ُخ ٍ
طوات إن أنت
َخ َ
طيت؟
سيمسحُ
عىل قلبك بالسعادة إن
من
أنت َ
رضيت؟
ومن غــرُ الله ســيقبُلك إن أنت

َ
عصيت؟
َ
ِ
كل هذه األسئلة ال إجابة لها سوى
"الله" ،لكنّه اإلنسان يظ ُّل يتخبّط
يف بحار الحيــاة ،ويق ِّلب َّ
كفيه يف
َ
مائه راجيًــا النجاة حتى يهلك ،أو
يتوُه.
منّي أنا الصغرية العائــد ُة قريبًا
أقول" :هات يد َك يا رفيقي".
وتلمّ
واتبع ضــوء ربّك يف قلبك ،س
صنيعه يف نفســك حتى تدرك أن
ُ
الغربة يف داخلك ليست سوى وه ٌم

صنع ُه البعد ،وأن الحياة ليست ّإل
حبًّا إلهيّا ً يزو ُد بالطاعة.
وجراحك التــي أهلكتك مرا ًرا ،لن
تلتئم إال ُ
بالقرب منـــه واألُنس به،
والتذ ّلل إليه ،فأعذب الطاعة ما كان
الجراح ،وأحىل ُ
القرب ما كان
بعد ِ
بعد الهجر.
ِ
اســتفت
"هات يدك يا رفيقي"،
روحك العطىش ،وعُ د دون أن ترتدد،
فالله وحد ُه من ينتظرنا دائمًا وأبدًا
فاتحً ا أبواب السما ِء لنا.

خلود الشمري
كلية التمريض

هناك شــحنات موجبة وسالبة
متعادلة يف جســم اإلنسان ..لكن
ما الذي يحدث إن اختلف التوازن!
وملاذا يحدث؟!
حــدوث عــدم التــوازن يأتي
باضطــراب يف الناقالت العصبية
مما ينتج عنه منشــطات لرصع
(،)epileptogenic activity
أو حدوث الرصع بأنواعه ،فلماذا
تزداد إذاً؟
األســباب تتعدد ،منهــا حدوث
صدمة لدماغ اســتخدام الهاتف
بكثرة ،الوراثة ،نفــي (التوتر
والقلق املفرط االكتئاب الخوف)..
حســنا ً إذا ً تختلــف األعــراض
باختالف نوع الرصع :وقد تشتد

حنان النويصر
كلية التمريـض

بطبيعة الحال ُهناك مسؤوليات
عىل عاتــق املرء تُرهقه ،بل إنها
تدفعه للرتاخي نتيجة لالنشغال
وكثرة األعمال.
وبعيدا ً عن اللــوم ،أيُعقل أن ال
يتعــاون!!
كيف وإنه من ســهل ملســل ٍم
ســر الله له من يُســهل عليه،
فلنصبح ُ
أمة مُعينة داعمة لذلك،
ُ
فبالتعاون ترقــى أمم وتحيا
همم ،ولعلــ ُه ال يغيب عنا ملس
من يحتاج العون فنعينه وننمي
الحــس تجاهه ،مع التســابق
عىل الجميلــة دون انتظار لرد
الجميــل ،ولنطمــح للجزاء
األخروي قبيــل الدنيوي ،مع
انســياق الربكة يف املال واألبناء
ً
نتيجــة لذلك ،داعــن لذكرنا
الحســن أن يســتبقنا يف شتى
املجال واملقال ،فبالنهايات دائما ً
يفنى اإلنسان والبقاء لذكره.
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كاريكاتير

الوعي المالي
في المجتمع
أمل بنت محمد الغضية
كلية االقتصاد واإلدارة

إن الوعــي يف األمــور املالية
يمنح األشخاص القدرة والثقة
التخاذ القرارات املالية ،وامتالك
املهارات الالزمة الختيار وسيلة
من وسائل االستثمار أو خيارات
االستثمار املدروسة التي تقود
إىل النمــو وتحســن األوضاع
املالية ،إما لألفراد "عىل املستوى
الشــخيص" ،أو "عىل املستوى
املهني" وكذلــك املجتمع كافة،
إضافة إىل ذلك القدرة عىل تقييم
املخاطــر املصاحبــة لقرارات
اســتثمار األمــوال ،واقتناص
الفرص االســتثمارية املناسبة،
كما أن الوعي املايل ليس مقترصا ً
عىل ُسبل االستثمار فحسب ،بل

هل ستتمكن
القوة من القضاء
على العقيدة ؟

محمد الطريقي
طالب حقوق

يوجد شــبه كبري بــن العقيدة
واإلنســان وهو يف مرحلة ما بعد
الوالدة ،فاإلنســان يف تلك املراحل
ليس لديه مناعــة كافية ليقاوم
األمراض التي يحتمل بشكل كبري
أن يتعرض لها ،أمــا يف املراحل
التي تليها فالســنني تكسبه تلك

عىل اإلنفاق أيضا.
إن الوعي املايل له دور كبري جدا ً
يف اســتقرار األفراد واملجتمع
كافة .فمن املؤســف أن الوعي
املــايل لدى األفــراد يف املجتمع
ٍّ
متــدن جداً ،حيــث إنه من غري
الصائب االعتماد يف املرصوفات
عىل الدخــل فقــط! فنحن يف
غالبيتنــا نــرف فقــط من
الدخل أو مــن االعتماد عىل ما
تقدمه الدولة من إعانات ومنح،
كما أن نســبة كبرية من أفراد
املجتمع تكبدها القروض فتزيد
نســبة ما لديهم مــن التزامات
أو مرصوفــات مع ثبات املوارد
املالية يف املقابل.
فالحــل لذلك أن تكــون هناك
مصــادر دخــل متعــددة،
كذلــك الحرص عــى االدخار
واالستثمار ،كما يجب أن نقتصد
أيضا يف نفقاتنــا أي "يجب أن
تكون هناك ثقافة ووعي مايل"،
وإنــه من املهــم أن يكون لدى
األفراد اســتقالل مايل وكرامة
مالية ،فاالســتقالل املايل ينتج
من خالل وضــع املبادئ املالية

السليمة وإدارة النفقات اليومية
والديون ،واألهم من ذلك هو من
خالل تقدير وإعــداد امليزانية،
سواء كانت شــهرية ،سنوية أو
غري ذلك واالدخار واســتثمار
املوارد املالية بدال ً عن تجميدها.
أما بالنســبة للكرامــة املالية
فينتج عنهــا حياة مســتقرة
تريض الفرد وتحقق له أحالمه
وتطلعاته ،فكل من االســتقالل
املــايل والكرامة املالية يتحققان
من خــال املســؤولية املالية،
وبنا ًء عىل ذلك فاملسؤولية املالية
هي صلــب مفهوم الوعي املايل،
لذا يجب تنميتها لبيان أهميتها
لدى جميــع أفــراد املجتمع،
ً
متضمنة الفئات العمرية بجميع
مســتوياتها ،ابتدا ًء من األطفال
حتى البالغني وكبار السن.
وســنذكر بعــض الوســائل
التي يمكن مــن خاللها تنمية
املسؤولية املالية:
وضع أهداف الستخدام األموال.
إعداد ميزانية تقديرية.
مقارنة األسعار قبل إتمام عملية
الرشاء.

معرفة السوق.
االدخار قدر اإلمكان.
البعد عن عــادات اإلنفاق غري
املدروسة.
ترقــب وإدراك الفــرص
االستثمارية.
ختامً ا ،يمكن القول إنه ال مانع
من اإلنفاق املدروس أو املخطط
من غــر إرساف أو تبذير قوله
عز وجل( :وَ ال تُبَــذِّ ْر تَبْ ِذيرا ً إ َِّن
ان َّ
ين َكانُوا إ ِْخوَ َ
ا ْل ُمبَذِّ ِر َ
الشي ِ
ني
َاط ِ
ان َّ
طا ُن ِل َربِّهِ َك ُفورا)ً
الشــيْ َ
وَ َك َ
[اإلرساء]27-26 :
أي أن التوســط يف نفقاتنا هو
خري األمور قولــه تعاىل( :وَ ال
تَجْ عَ ْل يَ َد َك مَ ْغلُو َل ًة إ َِل عُ نُقِ َك وَ ال
طهَ ا ُك َّل ا ْلب َْس ِط َفتَ ْقعُ َد مَ لُوما ً
تَب ُْس ْ
ً
مَ حْ ُسورا) [اإلرساء]29:
كمــا الوعي بتطبيــق قرارات
ماليــة مدروســة ومناســبة
ستمنحك القوة يف القدرة املالية
لالســتفادة من الحياة إىل أبعد
فالوعي املايل
مــدى.
يعد وسيلة لتحويل األحالم إىل
حقيقة ،كما يقودنــا إىل النمو
واالزدهار.

املناعة الكافية للتصدي وملقاومة
هذه األمراض.
وهكــذا هــي العقيدة يســهل
القضــاء عليها قبــل أن تنمو يف
قلب اإلنســان ،وقد تكون عنرصا ً
يف القضاء عىل البرشية إذا فهمت
بالطريقة الخاطئــة ،أما اذا جاء
التدبــر يف القضــاء عليها بعد
اكتمال نموها يف قلب اإلنسان فهذا
صعب جدا ً ويستحيل احتماله"،
وهذا ما يقوم بــه أعداء الوطن،
فهم يحاولون الوصول إىل صغار
الســن للتأثري عىل عقيدتهم قبل
اكتمال نموها يف قلوبهم ،وهذا أمر
خطري للغاية.
فأعــداء وطني يعــون تماما ً أن
األرسة هي أســاس املجتمع وأن
ترابطها يشكل خطرا ً عليهم ألن
الرتابط بني األرسة الواحدة يكون
ترابــط األرس ،وإن تم ذلك فهو
يعني أن املجتمع بأكمله مرتابط،
وهذا يعطي الدولة قوة عظمى أال

وهي الشــعب املرتابط واملتكاتف
ملســتقبل عظيم ،فبدأوا يف زرع
الفتنه بني القبائل وزرع التعصب
القبيل وهذا يؤثر سلبا ً عىل الوطن
والتزال هذه الخطة سارية لكنها
بدأت تفشــل ،فبدأوا يف محاوالت
كثرية يف الوصول إىل زرع الفتنه
بني األبنــاء وآبائهم وهذه الخطة
هــي املتبعة يف وقتنــا الحارض،
وكون أن اململكة تتعرض للحروب
البــاردة والحامية مــن الرشق
ً
واقفة بشــموخ
والغرب وال تزال
وسيطرة وعظمة ,وبادر كثري من
األعداء الحاقديــن بقيادة اليهود
يف مهاجمــة ما يتعلــق باملرأة
السعودية ويف محاوالت كثرية كي
تتم محاربة وطننا من الداخل يف
إتهام اآلباء باضطهــاد أبناءهم
وتشــويه دور األم يف بيتها ودور
األب يف والية أبنائه ومســؤولياته
التي فرضها عليه دينه وتســيري
الفتيــات إىل اللجوء الســيايس

تحججا ً بالوالية وهذا خطر عظيم
عــى أبناءنا وبناتنا ومســتقبل
وطننا وأمتنا ،وهــذا الخطر لن
يــزول إال بتكاتف أبنــاء الوطن
والسلطات الداخلية لصد كل هذه
الهجمات التي تســتهدف ديننا
ووطننا ووحدت أراضينا.
واليهــود هم ســبب تدمري كل
الشــعوب التي تطمــح لالرتقاء
والتطور فقد حاربــوا أملانيا ما
بــن  1914إىل  1919يف توجيه
الهجمات االعالميــة يف الصحف
األوروبية بــأن أملانيا قاربت عىل
االنهيار بسبب الفقر ويف احتاللهم
الوظائف يف املانيــا حتى أصبح
الشــعب األملاني فقريا ً فعالً ويف
تحريضهم الشــعب األملاني عىل
االنقالب عــى االمرباطور االملاني
حينها ,وهاهم يحرضون شبابنا
عىل وطنهم وأنظمته ،هم ضعفاء
لكنهم أتخذوا اإلعالم سالح وهو
أقوى سالح يف نظري.
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

College of Applied Medical Sciences

«كلية العلوم الطبية التطبيقية» تهدف لتأهيل كوادر صحية لمواكبة النمو
في مجال الخدمات الصحية بالمملكة
عن الكلية

تشــهده اململكة العربية السعودية يف الوقت الحارض نموا ً وتوسعا ً متزايدا ً يف مجال الخدمات
الصحية والطبية ،تصحبه زيادة كبرية يف عدد املستشــفيات واملراكز الطبية ،حيث أصبحت
الحاجة ماسة ملواكبة هذا التوسع والتطور من خالل إعداد وتأهيل املزيد من الكوادر الصحية
للعمل ضمن الفريق الطبي الذي يقدم الرعاية الصحــــــية املتكاملة ،والدولة حفظها الله
بقيادتها الرشــيدة وفرت كل اإلمكانيات من أجل السعي لتأهيل وإعداد الكوادر الصحية من
خــال االهتمام بالتعليم العايل الصحي الجامعي ،وقد ظهــرت نتائج هذا االهتمام إىل واقع
ملموس باملوافقة الســامية بإنشاء العديد من الكليات الطبية بمختلف الجامعات السعودية.
وكان من ضمن هذه القرارات إنشــاء كلية العلوم الطبية التطبيقيــة بحمد الله تعاىل بنا ًء
عىل املوافقة الســامية الصادرة من خادم الحرمني الرشيفني رئيس مجلس الوزراء ورئيس
مجلس التعليم العايل  امللك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله رقم  ،12/35/1426وبتاريخ
18/1/1426هـ املبني عىل قرار مجلس التعليم العايل ،ولقد كان لهذا القرار التاريخي أثره
الفاعل لتغطية االحتياجات املتعددة واملتزايدة يف املجال الصحي ومواكبة التطوير اإلنشــائي
والتقني يف هذا املجال الحيوي واملهم يف وطننا الغايل.

أهداف الكلية

رفع جــودة التعلیم يف جمیــع التخصصات
لتحقیق التمیز عرب تقديــم برامج اكاديمية
معرتف بهــا من قبل جهــات اعتماد محلية
ودولية يف ذات التخصص.
رفع الجدارة والقدرة التنافسیة للطالب.

تحسین فعالیة الخدمات املجتمعیة والبحثية
التطبیقیة لتلبیة متطلبات التنمیة.
رفع األداء اإلداري و التقني املعلوماتي املؤسيس.
تعزیز وتنويع التعاون والرشاكة مع املؤسسات
املحلیة والوطنیة والدولیة.

الرؤية

التميــز األكاديمي وطنيا ً
يف مجاالت العلوم الطبية
التطبيقية وتدعيم خدمات
الرعاية الطبية.

عن الكلية
عميد الكلية
د .محمد بن علي السهلي
التخصص :أمراض الدم

رسالة الكلية
توفري خريجــن أكفاء يف
مجــاالت العلــوم الطبية
التطبيقيــة ،وتقديــم
إســهامات بحثية ومهنية
واستشارية راقية ،يف بيئة
عمل محفزة ،بما يســهم
يف تطوير خدمات الرعاية
الطبية ،وحل املشــكالت
الصحية محليا ً ووطنياً.

وكيل الكلية
د .صالح بن عبد الرحمن المطرودي
التخصص :أمراض وتقنيات األنسجة

أقسام الكلية
قسم المختبرات الطبية

قسم تقنيات األشعة

قسم البصريات

قسم التقنية الحيوية الطبية

وكيل الكلية للشؤون التعليمية
د .فارس بن عبد الرحمن الرميحي
التخصص  :أحياء جزيئية

قسم العلوم الصحية األساسية

484
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وحدات الكلية:
وحدة شؤون الطالب:
تختص هذه الوحدة باالرشاف عىل إعداد الجداول الدراســية وتنظيم
عملية التسجيل والحذف واإلضافة واالمتحانات النهائية.
وحدة األنشطة الطالبية:
تختص هذه الوحدة بتنظيم النشاطات الالصفية يف الكلية ،والتي
تتواصل فيها مع الطلبة ومشاركتهم يف فعاليات األنشطة الطالبية
مثل :الرحالت ،املرسح ،واملسابقات الثقافية الداخلية والخارجية،
وإقامة معارض داخل وخارج الكلية وفق األنظمة واللوائح.
وحدة التدريب والتطوير:
تختص هذه الوحدة بتحديد االحتياجات التدريبية ملنســوبي الكلية
وتنظيم الربامــج التدريبية ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى فاعلية هذه
الربامج.
وحدة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي:
تختص هذه الوحدة بنرش ثقافة الجودة وتقويم مستوى األداء والعمل
عىل تنفيذ ومتابعة التقويم واالعتماد األكاديمي ووضع وتنفيذ الخطط
اإلسرتاتيجية للكلية ،وكذلك جمع البيانات واملعلومات بشكل مستمر
عن أنشطة الجودة يف الكلية وتوثيق الجهود والنتائج يف جميع أنشطة
الجودة واالعتماد األكاديمي .إضافة إىل إعداد تقارير عن مســتويات

األداء ورضاء املستفيدين من األنشطة املختلفة.
وحدة اإلحصاء والمعلومات:
تختص هذه الوحدة بتجميع الوثائق واملعلومات وتصنيفها واالحتفاظ
بها ورقيًــا وإلكرتونيًا وتقديمها إىل كافة وحــدات الكلية والجهات
األخرى ذات العالقة.
وحدة الخريجين:
تختص هذه الوحدة بالتحديث املســتمر لقاعــدة بيانات الخريجني
واســتقصاء آرائهم حول املناهج واملهارات املطلوبة وســوق العمل
والصعوبــات التي تواجههم بعد التخــرج ،وحثهم عىل التواصل مع
الكلية ودعمها ماديًا ومعنويًا.
وحدة العالقات العامة واإلعالم:
تختص بإبراز هوية الكلية والتعريف بنشاطات الكلية إعالميا ،ونرش
أخبارها يف وسائل اإلعالم املختلفة ،وتنظيم استقبال الوفود التي تزور
الكلية ،ومتابعة مستلزمات تنظيم اللقاءات واملؤتمرات داخل وخارج
الكلية .كما ترشف عىل إدارة املوقع اإللكرتوني للكلية.
وحدة الدراسات العليا:
تختص هذه الوحدة بــاإلرشاف عىل برامج الدراســات العليا وعىل

البرامج األكاديمية
برنامج بكالوريوس علوم املختربات
الطبية
برنامج بكالوريوس دكتور برصيات

إنجازات الكلية

اعتماد برنامــج دكتور برصيات من املركز
الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
توقيع عقد تنفيذ الدراسة التقويمية لربنامج
علوم املختربات الطبيــة مع املركز الوطني
للتقويم واالعتماد األكاديمي
توقيع عقد تنفيذ الدراسة التقويمية لربنامج
تقنيات األشــعة مع املركز الوطني للتقويم
واالعتماد األكاديمي
الحصول عــى أربع منح زمالــة ما بعد
الدكتوراه املدعومة من قبل وزارة التعليم –
مكتب البحث والتطوير

برنامج بكالوريوس تقنيات األشعة
برنامج ماجستري العلوم يف الكيمياء
الرسيرية

الــدرع الذهبي لخدمــة املجتمع – عمادة
خدمة املجتمع بجامعة القصيم
جائزتني من معرض دبي الدويل للمختربات
الطبية «ميدالب »2019
املشاركات املحلية والدولية :
املؤتمر العلمي األول لجمعية أصدقاء بنوك
الدم
معرض دبــي الدويل للمختــرات الطبية
«ميدالب »2019
املعرض السعودي الدويل للمختربات الطبية
مؤتمر األكاديمية األمريكية للبرصيات

برنامج ماجســتري العلوم يف األحياء
الدقيقة الرسيرية

املؤتمر الهولندي للعدسات الالصقة
مؤتمر الجمعية السعودية للبرصيات
مؤتمر الجمعية األمريكية ألبحاث الرسطان
مؤتمر الجمعية األوروبية لبنوك الدم
االنجازات البحثية:
عدد من املنــح البحثية مــن مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية
عدد كبري من األبحاث املنشــورة يف مجالت
دولية محكمة
املشــاركة بالعديد من املؤتمرات الصحية
بأوراق وملصقات بحثية

شركاء الكلية
وزارة الصحة
)Salus University (USA
مستشفى امللك فهد التخصيص
مستشفى بريدة املركزي
الجمعية السعودية للبرصيات
مركز األمــر فيصل بن بنــدر لألورام
بالقصيم

مركز السكر والغدد الصماء
جمعية أصدقاء بنوك الدم
إدارة التعليم
أمانة منطقة القصيم
سجن بريدة املركزي
مركز امللك خالد الثقايف
مركز األمرية نــورة بنــت عبدالرحمن

ندوة بعنوان «دليــل الطالب يف التعلم
االلكرتونــي  Blackboardواملقامة يف
مرسح الكلية.
ندوة كيــف تتجنب االحتيــال العلمي
“ ”Plagiarismواملقامــة يف مــرح
الكلية
محارضة بعنوان مهارات البحث يف قواعد
املعلومات اإللكرتونية العاملية واملقامة يف
مرسح الكلية
محارضة بعنوان مهارات استخدام برامج
ومواقع التوثيــق اإللكرتوني يف البحث
العلمي “.”EndNote & Refworks
مشــاركة النادي الطالبي بكلية العلوم

الطبية التطبيقية يف اليوم العاملي لالشعة
واليوم العاملي للســكري واملقام يف بهو
الجامعة يف املبنى الرئييس.
مشــاركة النادي الطالبي بكلية العلوم
الطبية التطبيقية يف اليوم العاملي للعصا
البيضاء.
حملة فحــص النظر لطــاب املدارس
االبتدائية تحــت ارشاف النادي الطالبي
بكلية العلوم الطبية التطبيقية يف كال ً من
 :مدرسة ابن اسحاق االبتدائية و مدرسة
الحسن البرصي االبتدائية.
مشــاركة النادي الطالبي بكلية العلوم
الطبية التطبيقيــة يف مهرجان العصري
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الفيصل االجتماعي
جمعية العوق البرصي يف بريدة
جمعية بلسم لتأهيل ومساندة أرس مرىض
الرسطان
جمعية أبناء لرعاية األيتام يف مدينة بريدة
الكلية التقنية العاملية

وااليســكريم املقام يف مركز امللك خالد
الحضاري وذلك عرب أقســامه الثالث «
البرصيات  ,املختــرات الطبية وتقنيات
األشعة «
مشــاركة النادي الطالبي بكلية العلوم
الطبية التطبيقية يف فعاليات يوم الطالب
املقام يف بهو الجامعة يف املبنى الرئييس
وذلك عرب أقســامه الثالث « البرصيات ,
املختربات الطبية وتقنيات األشعة «
مشــاركة النادي الطالبي بكلية العلوم
الطبية التطبيقية وممثال بأقسامه الثالث
بمهرجان ربيع بريدة  40والذي تنظمه
أمانة منطقة القصيم.

عمليات الدراسات العليا يف الكلية واختباراتها ولجانها .اإلرشاف عىل
فعاليات الربنامج التعريفي لطلبة الدراســات العليا .استقبال ملفات
طلبة الدراسات العليا املتقدمني لعمادة الدراسات العليا وتوزيعها عىل
األقسام املختلفة يف الكلية.
وحدة التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد:
تختص هذه الوحدة باإلرشاف عــى التعلم اإللكرتوني وتقديم الدعم
للمســتفيدين من نظام إدارة التعلم اإللكرتونــي وتنظيم الدورات
بالتنسيق مع عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد.
وحدة اإلمتياز:
تختص هذه الوحدة باإلرشاف عىل سنة االمتياز والتنسيق مع الجهات
ذات العالقة.
وحدة خدمة المجتمع:
تختص هذه الوحدة بالتخطيط وتنفيذ برامج خدمة املجتمع املتسقة
مع رؤية ورسالة الكلية بالتنسيق مع عمادة خدمة املجتمع.
وحدة البحث العلمي:
تختص هذه الوحدة باالرشاف عىل معامــل االبحاث ودعم الباحثني
والتنسيق مع عمادة البحث العلمي.
فعاليات خدمة المجتمع:
املشاركة يف خدمة املجتمع لزوار مهرجان ربيع بريدة
املشــاركة يف حملة الجامعة توعية و تثقيف املقامــة يف مركز أبانات ( ضليع
رشيد)
املشاركة يف حملة الجامعة توعية و تثقيف املقامة يف عقلة الصقور
املشاركة يف حملة الجامعة توعية و تثقيف املقامة يف رضية
الكشف البرصي الشامل لنزالء سجن بريدة املركزي
حملة التربع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى امللك فهد التخصيص
الربنامج التوعوي «صحتك غايتنا» واملقام يف مركز األمرية نورة بنت عبدالرحمن
الفيصل االجتماعي يف عنيزه.
حمالت قســم البرصيات بفحص طالب :ابتدائية الربيعية ،ابتدائية املريدسية،
ابتدائية الجديدات ،ابتدائية العريميض ،ابتدائية مجمع االمري سلطان التعليمي.
اليوم العاملي للبرصيات.
حملة التربع بالدم لجنودنا البواســل يف الحد الجنوبــي بالتعاون مع وزارة
الصحة ومستشفى امللك فهد التخصيص.
حمالت توعوية تثقيفية من قبل قســم املختربات –شــطر الطالبات -تهتم
بالصحة والنظافة إلنشــاء مجتمع سليم وواعي عن اإلسعافات األولية والغذاء
السليم والتربع بالدم ونظافة مستحرضات التجميل يف بعض املدارس الثانوية
 :الثانوية الثالثة بالبدائع ،الثانوية الرابعة والثالثون.
برنامج « من حقك تعيش صح» واملقام من قبل الكلية ممثلة بقسم املختربات
–شطر الطالبات -يف مجمع تحفيظ القران للبنات بعيون الجواء.
حمالت توعوية صحية تثقيفية باملشــاركة يف ليايل عمــادة خدمة املجتمع
الصيفية  1439واملقام يف :أكاديمية قادة املســتقبل ،دار املالحظة االجتماعية
يف بريدة ،مركز طموح لأليتام،مركز خصيبة ،جمعية العوق البرصي يف بريدة،
منتزه امللك عبدالله.
برنامج «ألنكــم جزء منا» فعالية توعوية  ,تثقيفيــة واجراء فحوصات طبية
ً
ممثلة يف قســم املختربات الطبية –شــطر
متنوعــة واملقامة من قبل الكلية
الطالبات -يف جمعية أبناء لرعاية األيتام يف مدينة بريدة.
برنامج «ألنكم أمركم يهمنــا» فعالية توعوية  ,تثقيفيــة واجراء فحوصات
ً
ممثلة يف قســم املختربات الطبية –شطر
طبية متنوعة واملقامة من قبل الكلية
الطالبات -يف منتزه األمري فيصل بن مشــعل بن سعود بن عبدالعزيز بمركز
البرص( مهرجان البرص )39
برنامج «صحتــك تهمنا» فعالية توعوية  ,تثقيفيــة واجراء فحوصات طبية
ً
ممثلة يف قســم املختربات الطبية –شــطر
متنوعــة واملقامة من قبل الكلية
الطالبات -يف حديقة امللك عبد الله ( مهرجان بريدة ).
برنامج «ألنك غالية» فعالية توعوية  ,تثقيفية واجراء فحوصات طبية متنوعة
ً
ممثلة يف قســم املختربات الطبية –شطر الطالبات -يف
واملقامة من قبل الكلية
جمعية بلسم لتأهيل ومساندة أرس مرىض الرسطان – بريدة.
تفعيل اليوم العاملي ليوم الطفل واملقامة من قبل الكلية ً
ممثلة يف قسم املختربات
الطبية –شطر الطالبات -يف مركز األمري فيصل بن بندر لألورام بالقصيم.
برنامــج « صحتك غايتنا» فعالية توعويــة  ,تثقيفية واجراء فحوصات طبية
ً
ممثلة يف قســم املختربات الطبية –شــطر
متنوعــة واملقامة من قبل الكلية
الطالبات -يف مقر معرض الكتاب بالقصيم (مركز امللك خالد الحضاري).
ً
ممثلة يف قســم املختربات الطبية –
اليوم العاملي للمخترب حيث أقامت الكلية
شطر الطالبات : -تفعيل اليوم العاملي للمخترب (توعوي ،تثقيفي ،فحوصات)
والذي أقيم يف أسواق العثيم مول مدينة بريدة.
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القوافل التطوعية في طب األسنان تقدم خدماتها العالجية ألهالي
مركز «الطراق»
نظمت الجامعة ،ممثلة يف برنامج
قوافل طب األسنان التطوعية ،قافلة
عالجيــة تخصصية ملركــز الطراق
شــمال منطقة القصيــم ،عىل مدى
يومي األربعــاء والخميس املوافقني
 28-27رجــب 1440هـــ ،تحت
برعاية صاحب الســمو امللكي األمري
فيصل بن مشــعل بن ســعود بن
عبدالعزيــز آل ســعود أمري منطقة
القصيم ،وذلك بهدف تقديم خدمات
عالجية متخصصة يف طب األســنان
ألهايل املركــز واملراكــز املجاورة،
بمشــاركة  60من طالب وطالبات
كلية طب األسنان بالجامعة وأعضاء
هيئة التدريس.
وتنوعت الخدمات التي قدمتها
القافلــة ومنها :عــاج اللثة ،وطب
أســنان األطفــال وجراحــة الفم
واألسنان وحشو األسنان ،مع توجيه
من يلزم له إجراء عمليات متقدمة إىل
عيادات كلية طب األسنان يف الجامعة

الســتكمال العالج ،ووفرت القافلة
عيادتني لقياس الضغط والســكر،
ورصد التاريخ املريض للمراجع قبل
دخوله للعيادة ،كما شــهدت القافلة
ألول مرة تشغيل عيادات طب األسنان
املتنقلة الجديدة واملصممة خصيصا ً
للربنامــج ،وتعد طفــرة يف تقديم
خدمات طب األسنان للمناطق النائية،
وقد اشــتملت عىل عيادات نســائية
مستقلة قام بتقديم الخدمة فيها طاقم
نســائي من عضوات هيئة التدريس
وطالبــات الكليــة ،باإلضافــة إىل
فعاليات تثقيفية وتوعوية وإرشادية
لصحة الفم واألسنان ،وذلك لتوعية
املراجعــن بأهميــة العنايــة بها
وتصحيح العــادات الغذائية املؤثرة
سلبيا ً عىل صحة األسنان.
وقــد نظمت القافلــة عددا من
الزيارات امليدانيــة لبعض مدارس
مركز الطــراق والقــرى املجاورة
للكشــف عىل طالب تلــك املدارس

وتطبيق مــادة الفلورايــد ،وعمل
برنامج تثقيفي توعوي للطالب حول
طرق العناية بصحة الفم واألسنان،
وتوزيع الهدايــا العينية من معاجني
وفرش األسنان.
وشهدت القافلة توافدًا كبريًا من
قبل أهايل املركز واملجاورين له ،حيث
وصل عدد املســتفيدين من الخدمات
العالجية التخصصية  298مريضا،
منهــم  156يف عيــادات الرجــال،
و 142يف عيــادات النســاء ،وجاء
توزيع الخدمات كمــا ييل 58 :حالة
حشو أســنان ،و 61حالة عالج لثة،
و 54حالة جراحة أســنان ،باإلضافة
إىل  125عــاج أســنان أطفال ،هذا
خالف حــوايل  260مســتفيدا من
الخدمات التوعويــة وقد قام بتقديم
كل تلك الخدمات العالجية واألعمال
التنظيمية.
من جهتــه ،أوضــح الدكتور
ظافر األســمري عميــد كلية طب

األسنان ،رئيس مجلس إدارة برنامج
قوافل طب األســنان التطوعية ،أن
الربنامج يسعـــى إىل وضع خدماته
وجل طاقاته لخدمـــة املحتـاجني يف
القرى البعيدة ،حيث يقوم بدراســة
القرى األكثر احتياجا ً والبحث عنهـا
وزيارتهـــا ميدانيـــا ً للتـأكد من
حاجتهــا ،ثم يقوم بتوجيـه القوافل

عىل فــرات متكررة لعــدد من تلك
القرى واملناطق النائية ،وذلك بغرض
تقديم الخدمـــة العالجيـة لكافـة
املحتاجني لخدمات طب األسنان بها.
وأشــار «األســمري» إىل أن
الربنامج يتمتع برعايــة كريمة من
صاحب السمو امللكي الدكتور فيصل
بن مشــعل أمري منطقــة القصيم،

ودعــم وتوجيه من معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بــن حمد
الداود مدير الجامعة ،مقدمًا الشــكر
لطــاب وطالبات الكليــة وأعضاء
هيئة التدريس املشــاركني يف تقديم
الخدمات بهذه القوافل ،ملا يبذلونه من
جهد كبري لإلعــداد وتقديم الخدمات
العالجية والتثقيفية للمحتاجني.

لتبادل الخبرات فيما بينهم ..وتعزيز البحوث العلمية في هذا المجال

طالبا وطالبة
«ملتقى القصيم الحادي عشر لطب األسنان» يستضيف 320
ً
من  22كلية من مختلف أنحاء المملكة

أقامت الجامعة ممثلة يف كلية
طب األســنان« ،ملتقــى القصيم
الحــادي عرش لطب األســنان»،
باملركز الثقايف بمدينة بريدة ،عىل
مدى ثالثة أيــام خالل الفرتة من
1440/7/9-7هـــ ،تحت رعاية
معايل األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمــد الداود مديــر الجامعة،
بمشــاركة  320طالبــا وطالبة
مــن  22كلية مــن مختلف أنحاء
اململكة ،حيث ناقش امللتقى ســبل
دعم التواصل والتبــادل العلمي
واملعريف بني طالب وطالبات طب
األسنان وحديثي التخرج من كافة
أنحاء اململكة ،وتبادل الخربات فيما
بينهم ،وتعزيــز البحوث العلمية
يف مجال طب األسنان تحت مظلة
معرفية متكاملة ومنظمة.
واشــتمل امللتقــى عىل 10
محــارضات طبيــة متخصصة
تناولــت كافــة املوضوعات التي
تهم طالب طب األسنان وحديثي
التخرج ،حيث ألقت الدكتورة صبا
غزال محارضة بعنــوان «الرابط
بني عالجات اللثــة والتعويضات
الســنية» ،تناولت فيها االندماج
بــن التخصصــات يف مجاالت
طب اإلســنان ،حيــث يوجد يف
طب األســنان الحديث تداخل بني
التخصصات املختلفة ،وأصبح ذلك
نهجا يهتم به الكثري من املمارسني
لهذه املهنة ،وجرى خالل املحارضة
ربط تخصــص عــاج اللثة مع
تخصص التعويضات السنية ،من
خالل عرض الحاالت التي تتطلب

هذيــن التخصصني ،بمــا يف ذلك
التخطيط والتنفيذ العالجي.
فيمــا ألقــى الدكتــور بار
جوهانســون املحــارضة الثانية
وتحدث فيها عن «األجزاء املختلفة
للعالج بزراعة األسنان» ،إذ تطرق
إىل النظرة البيولوجية لألنســجة
الصلبة واللينــة يف الفم والتي من
خاللها يتم تقييــم حالة املريض
الذي تجــرى عليه عالجات زراعة
األسنان ،كما تمت مناقشة التقنيات
الجراحيــة والتأهيــل التعوييض
وتقنيــات وضع الزرعــة ،كذلك
تطرق يف تطويــر اإلدارة العلمية
واملمارسة لطبيب األسنان ،وكذلك
كيف يستفيد من وسائل التواصل
االجتماعي والتسويق.
وقدم األستاذ الدكتور عثمان
الطويرقي املحــارضة الثالثة عن
«النهج العالجي الجديد يف معالجة
األورام الخبيثــة (الحد األدنى من
النهج الجراحــي)» ،وتم عرض
التقنيات العالجية الحديثة ملعالجة
األورام الخبيثــة ،باإلضافــة إىل
املضاعفات التي قــد تنتج نتيجة
لبعض العيــوب والنواقص بعد
العمليات الجراحيــة ،كما اهتمت
املحارضة بجانب شــعور املرىض
وإحساســهم بعدم الرضا وعدم
الراحــة خالل األيــام األوىل من
العمليات الجراحية والربوتوكوالت
العالجية املتقدمة ملعالجة الحاالت
الرسطانية.
واستعرضت املحارضة الرابعة
التي جــاءت بعنوان « تطور مادة

الســيمينت لبناء األسنان» والتي
ألقاها الدكتور تيســر سليمان،
بأنواع مادة الســيمينت وطريقة
تنفيذها وكيفيــة اختيار الحاالت
التي تتناسب مع مثل هذه األنواع
من املواد ،كذلك تطرقت املحارضة
للحديث عن كيفيــة تحضري هذه
املــادة وأهميتها يف بناء وتعويض
األسنان.
فيما عُ قدت املحارضة الخامسة
بعنوان «تشخيص وعالج أمراض
اللثــة لــدى األطفــال» ،قدمتها
دكتورة فاطمــة املطاوعة ،والتي
تناولت مناقشة املواضيع املتعلقة
بأمــراض اللثــة لــدى األطفال
وأسبابها والعوامل املؤثرة ،كذلك
كيفية التعامل والتدخل العالجي
يف مثل هــذه الحاالت ،إذ تم خالل
املحارضة عــرض بعض الحاالت
التي تم الكشــف عليهــا ومن ثم
معالجتهــا حتى تتبــن الفكرة
األساسية من املحارضة.
وجاءت املحارضة السادســة

يف اليوم الثاني لألســتاذ الدكتور
عثمان الطويرقي ،والتي أشــار
خاللهــا إىل إحدى الحــاالت التي
تعاني مــن الورم الرسطاني ألحد
الحاالت ،حيث إن الحالة يصعب أو
غري مج ٍد معها العالج الكيميائي،
تقنيــة عالجية جديــدة يطرحها
الربوفيســور لعــاج الرسطان
وهو عن طريق تنشــيط الخاليا
املناعية يف الجسم ملحاربة الخاليا
الرسطانيــة ،وتم عــرض حالة
ألحد األشخاص يعاني من مرض
الرسطان ثم أجريت له هذه التقنية
ونجحت.
وتناولت املحارضة الســابعة
التي قدمها الدكتور تيســر خالل
اليوم الثاني وتطرق فيها إىل إحدى
املواد الفعالة وهي ( )Cementيف
عالج التعويضات الســنية ،وهذه
املادة التي تعترب إحدى املواد املهمة
طرحتها املحــارضة لتبني تاريخ
نشأتها وأنواعها وكيفية تكوينها،
وكذلــك الحاالت التي تتناســب

مع مثل هذه املــواد واملعايري التي
تطلبها هذه املواد حتى يتم التعامل
معها بشكل سليم.
وكشــفت املحارضة الثامنة
التي قدمها األستاذ الدكتور أحمد
نبيل ،التوجهات الحديثة يف عالج
األعصــاب والتقنيــات التي يتم
من خاللها اختبــار صحة عصب
األســنان ،وقــد ذكر عــددا من
االختبارات يف هذا اإلطار ،كما طرح
عددا من طرق عالج األسنان وعن
أهمية كل طريقة عــاج وكيفية
تطبيقها وتوقيتها.
وتناولت املحارضة التاســعة
«التقنيات الحديثة يف الحشــوات
التجميليــة لألســنان األمامية»،
والتــي قدمتها دكتــورة ميادة
املزيني بينت فيها أهمية التجميل
يف عالجات األسنان وأهميته ،لذلك
تم الرتكيز عىل األســنان األمامية
كونها أحد أهم األسنان التي ترتبط
بالتجميل ،ومــن خالل املحارضة
تم طرح عدة تقنيات تعنى بإعادة

وتأهيل وتجميل األسنان.
واختتم املحــارضات الدكتور
جوهانسون عن إدارة عيادات طب
األسنان والعمل التجاري الناجح،
حيث تم إبراز أهمية وكيفية اإلدارة
الناجحة التي يســتفيد من خاللها
كل ممارس ملهنة طب األســنان،
وتطرقت املحارضة لذكر الجوانب
التجاريــة املتعلقــة بالعيادات
والعوامــل التي تســهم يف نجاح
العمل التجاري لطب األسنان.
كما أقــام امللتقى مســابقة
أفضل عرض تقديمي ،بمشــاركة
 15عارضا ،وفــاز باملركز األول
إبراهيــم الحريقي مــن جامعة
القصيــم ،باإلضافة إىل مســابقة
امللصقات العلمية بمشــاركة 60
ملصقا بحثيــا ،وفاز فيها باملركز
األول شذى الفراج من جامعة امللك
سعود.
وشــهد امللتقى ألول مرة هذا
العام مسابقة علمية بني فرق مرشحة
من  9كليات طب األســنان باململكة
كنواة أوىل لتعزيز هذه املســابقة،
وأقيمت هــذه املســابقة بطريقة
تصفيات دوري بمشاركة كليات طب
األســنان يف «جامعة حائل ،وجامعة
جازان ،وكلية الفارابي األهلية بجدة،
وجامعة امللك سعود ،وكلية الفارابي
األهلية بالرياض ،وكلية ابن ســينا
األهليــة للعلوم الطبيــة ،وجامعة
املجمعة ،وجامعة الجوف ،وجامعة
األمرية نــورة بنــت عبدالرحمن»،
وحصل عىل املركز األول يف املسابقة
جامعة الفارابي بالرياض.
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بمشاركة  20طالبا وطالبة

عمادة شؤون الطالب تنظم معرض «مبتكر» لتنمية وتطوير
المواهب واالبتكار
نظم مركــز املوهبة واالبتــكار بعمادة
شــؤون الطالب بالجامعة ،معرض «مبتكر»،
الذي انطلقت فعالياته يــوم الثالثاء املوافق
1440/7/26هـ ،واستمرت عىل مدى يومني،
بمشاركة  20طالبا وطالبة ،يف البهو الرئيس
باملدينة الجامعية باملليداء ،حيث افتتحه وكيل
الجامعة للشــؤون التعليمية الدكتور محمد
العضيب.
وجاء هذا املعرض يف سياق الجهود التي
تبذلهــا العمادة لتحفيز الطــاب عىل تقديم
كل ما لديهم من مواهب وقــدرة عىل التميز
واالبتكار ،حيث تهدف العمادة إىل العمل عىل
تنمية وتطوير هــذه املواهب واالبتكارات من
خالل أســاتذة مؤهلني ومتخصصني يف هذا
املجال .وأوضح عميد عمادة شــؤون الطالب
الدكتور عيل العقالء أن املعرض قد شهد إقباال ً
واسعً ا من قبل طالب وطالبات الجامعة ،مشريًا

جلــس بيننا ذات مجلس (س) من الناس من هذه املنظومة أو تلك
ذات صباح أو مساء ..وكان يغرس يف ثنايا حديثه صلته باملسؤول
الفالني وعالقته برئيــس الدائرة الفالنية ،وكيف كان يرتشــف
املرشوبات الســاخنة عند فالن ،أو عنده فالن من املســؤولني ليلة
البارحة!!..
إىل أن العمادة تسعى إىل زيادة أعداد الطالب
املســجلني يف مركز املوهبة واالبتكار ،وكذلك
إىل تســجيل هذه االبتكارات وتسجيل براءات
االخرتاع باسم الطالب ،مقدمً ا الشكر والتقدير

لجهود معايل األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود مدير الجامعة ،يف دعم ومســاندة
طالب جامعة القصيم يف كافة املجاالت.

بنت محمــد الصيخان ،ومديرة وحدة
الخريجات الدكتــورة رفيعة عبد الله
بخيت.
كما شــكرت جهــات التوظيف
املشــاركة يف امللتقــى والخريجات،
وأوضحت أيضا أهمية امللتقى والدور
الــذي تقوم بــه الكليــة يف مجتمع
محافظة عنيزة ،ودور جامعة القصيم
يف التنمية والتطوير.
بعد ذلــك ،ألقت وكيلــة الكلية
للشــؤون التعليمية قســم الطالبات
الدكتورة نوال الصيخان ،كلمة أشارت
فيهــا إىل مفهوم العمل يف اإلســام
ومقومات نجــاح املرأة الســعودية
العاملة ،وكيفية تحقق ذلك من خالل
رؤية اململكــة ( ،)2030وركزت فيها
عىل دور املرأة السعودية والخريجات
يف تقــدم الوطن ،وأهمية ملتقى املهنة
يف تطوير مســتوى الوعــي املهني
لدى الخريجــات ،ووجهت الطالبات
والخريجات إىل رضورة بناء مستقبل
خاص بهن يف ســوق العمل من خالل
عمل مشاريع ريادية صغرية ،والسعي
إىل تطويــر قدراتهــن ومهاراتهن يف

همسة
مختلف املجاالت ،مشرية إىل العديد من
الجهات املختصة التي تقدم املساندة
والدعم لهــن ،ويف نهاية كلمتها عربت
عن شــكرها وتقديرها للحضور من
داخل وخارج الكلية ،ورعاة فعاليات
امللتقى.
كما تم إجراء لقــاء مفتوح مع
أربع جهــات رئيســية للعمل ممثلة
بكل من؛ األســتاذة رســمى املطريي
مديرة مكتب العمل للقســم النسائي
يف عنيزة ،واألستاذة ريم لعنزي مديرة
صندوق تنمية املوارد الرشية (هدف)،
واألســتاذة بدور الرميح مديرة معهد
وول ســريت للغات ،واألستاذة غادة

العقييل مرشفة اإلعالم الرتبوي يف إدارة
تعليم عنيزة ،حيث تمت مناقشة عدة
محاور تتعلق بمتطلبات سوق العمل
السعودي وفقا لرؤية اململكة (،)2030
وتخلل ذلك استفســارات متعددة من
جانب الحضور ،وتمــت اإلجابة عن
جميع هذه االستفسارات والتساؤالت.
وقد حقــق امللتقــى العديد من
النتائج اإليجابية ،مــن أبرزها طرح
فرص وظيفية خاصــة للخريجات،
دورات تدريبيــة معتمــدة ومجانية
للخريجــات ،دعــم مــادي وتمويل
للمشــاريع الصغرية ،وهدايا فورية
مصاحبة للفعاليات.

كلية التأهيل الطبي تختتم «الملتقى البحثي السنوي الثالث»
وتكرم الفائزين بالمسابقات العلمية
أبرزهــا كلية طب األســنان ،وكلية
الطب البرشي ،وكلية العلوم الصحية،
باإلضافة إىل أعضــاء هيئة التدريس
وعدد من أخصائيي العالج الطبيعي
يف مختلف مستشفيات املنطقة ،حيث
اشــتمل امللتقى عىل ساعات تدريبية
بواقع  8ساعات تعليم مستمر معتمدة
من الهيئة الســعودية للتخصصات
الصحية.

إن املســؤول األول يف كل دائرة عمل معتربة يعيش مع مرؤوسيه
عالقة ذات بعدين؛ بعد شخيص وبعد عميل متعلق بالعمل ..وبقدر
حفاظ املســؤول عىل عالقة العمل ..ثم العمل ثم العمل ..بعيدا عن
العالقة الشخصية فإن هذا أحفظ للعدل ..وأنصع للنزاهة ..وأقوى
للمؤسسة برمتها ..ألن أثر املسؤول يبلغ أقىص مرؤوس يف املؤسسة
تلك ..ولهذا تجد لــذاذة العدل حني تنظر بعيني االعتبار إىل العدل
املرتبط بالعمل ..سواء كافحت ونافحت للقاءات املسؤولني الكبار..
أم كنت تســعى لنجاح املنظومة بعيدا عن لســعات الكامريات أو
نظرات املسؤول.
وأحسب أن كل منصف ..يستطيع أن يصف الرصح الكريم (جامعة
القصيم) بمعايل مديرها شــكر الله له هذه ُّ
السنَّة ..وهذه املثالية
التــي تتطلب منه الكثري من الجهــد واألداء املثايل -خري كثري ،إذإن خلق املســافة الكافية مع الجميع ..ثم الحفاظ عليها بما يكفل
العدالة واملصلحة لهو جهد جهيد ال يستطيعه كل أحد.

بواقع  8ساعات تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

نظمت الجامعــة ممثلة يف كلية
التأهيــل الطبي ،مؤخــ ًرا ،فعاليات
«امللتقى البحثي الســنوي الثالث»،
برعايــة معــايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمد الــداود مدير
الجامعة ،يف مــرح العيادات الطبية
الجامعية باملليداء ،بمشــاركة 400
طالبــة من كليــة التأهيــل الطبي
والخريجات ،والعديد مــن الكليات

أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

رموزنا الوطنية

«يوم المهنة» بعلوم وآداب عنيزة ..حلقة وصل بين الخريجات
وأصحاب األعمال
أقامت وحــدة الخريجات بوكالة
كلية العلــوم واآلداب بعنيزة للجودة
والتطوير والتخطيط األكاديمي ،يوم
الخميس املوافــق 1440/7/14هـ،
ملتقى يــوم املهنة ،وذلــك يف إطار
التواصل بــن الكليــة وخريجاتها
واملجتمع املحيل ،بهدف العمل عىل جمع
الخريجات مع أصحــاب وصاحبات
العمــل يف محافظة عنيــزة ،من أجل
مســاعدة الخريجات يف الحصول عىل
فرص عمل مناسبة لهن ،وفتح اآلفاق
لهن الختيار املجاالت املناســبة لكل
واحدة منهن وفقا لقدراتها ومهاراتها
ورغباتها.
وبدأت فعاليــات امللتقى بتقديم
عرض مرئي تضمن أهــداف ومهام
وحدة الخريجات ،ثم كلمة منســقة
الكلية للجــودة والتطوير والتخطيط
األكاديمي األســتاذة غدير بنت محمد
املذن ،التي بدأت كلمتها بشكر سعادة
عميد كليــة العلــوم واآلداب بعنيزة
األســتاذ الدكتور فريد بن عبدالعزيز
الزامل الســليم ،وسعادة وكيلة الكلية
للشــؤون التعليمية الدكتــورة نوال

شؤون وشجون

وكرمــت عميدة كليــة التأهيل
الطبي الدكتورة أشــواق بنت صالح
الرشيدة ،يف ختــام امللتقى ،الفائزين
بمســابقتي «أفضــل ملصق بحثي،
و»أفضــل متحــدث» ،بعــد تقييم
امللصقــات البحثيــة واملحارضات
العلمية مــن قبل اللجنــة العلمية،
حيث فازت الطالبة منار عبدالرحمن
العمرو ،باملركز األول كأفضل ملصق

بحثي ،وحصلــت الطالبة حنان فايز
الحربي عىل املركز الثاني ،ويف املركز
الثالث جاءت الطالبة وســن عبدالله
الصهيــل ،فيما فــازت الطالبة دالل
الحربي بمســابقة أفضــل متحدثة،
وذلك من بــن  40ملصقا بحثيا ،و9
محــارضات علمية ،كما تــم تكريم
اللجنة العلميــة ،والطالبات املنظمات
لفعاليات امللتقى.

ليصنع اآلخرون رموزهم ..فرموزنا الوطنية أنصع وأملع.
األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

 110طالب وطالبات يستفيدون من دورة
«طريقك للحصول على وظيفة» بمكتب
شؤون الخريجين
أقامت الجامعــة ممثلة يف
مكتب شؤون الخريجني والتنمية
املهنية ،بالتعــاون مع صندوق
املوارد البرشية «هدف» ،األربعاء
املايض ،دورة بعنوان «طريقك
للحصول عــى وظيفة» ،وذلك
يف مقر قاعة املناقشات العلمية
بكلية اللغة العربيــة للرجال،
وللنساء يف مقر قاعة املناقشات
العلمية بقسم اآلداب باإلسكان،
حيث استفاد من الدورة أكثر من
 110طالب وطالبات.
من جهته ،تقــدم املرشف
عىل مكتب شــؤون الخريجني
والتنميــة املهنيــة الدكتــور
عبدالرحمن الرتكي ،بالشــكر

لصندوق تنمية املوارد البرشية
«هــدف» بالقصيــم ،عــى
مبادراتهــم يف تهيئــة وتوجيه
الباحثني عن العمل من خريجي
وخريجات الجامعة ،وحرصهم
عىل إقامة هذه الدورة التوعوية
حول االســتفادة مــن برامج
الصندوق املتعددة ،مشريًا إىل أن
الدورة تطرقت إىل واقع ســوق
العمل الحايل والصعوبات التي
تقابل طالبــي العمل والحلول
واملمكنــات املتاحــة لاللتحاق
بالوظائــف ،باإلضافة إىل آليات
برامج صنــدوق تنمية املوارد
البرشية الخاصة بطالبي العمل
وطرق االستفادة منها.
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التدخين وعوادم السيارات من أهم مسبباته

الربو :مرض مزمن يصيب الممرات الهوائية للرئتين
يعرف بأن الربو هو مرض مزمن يصيب املمرات الهوائية للرئتني،
وينتج عن التهاب وضيق املمرات التنفسية؛ مما يمنع تدفق الهواء إىل
الشعب الهوائية؛ ويؤدى إىل نوبات متكررة من ضيق بالتنفس.
البعض
وقد يكون الربو مشكلة بسيطة لدى بعض االفراد ،لكنه لدى
ٍ
اآلخر يعد مشكلة كبرية تتداخل مع األنشطة اليومية وقد تؤدي إىل

أسبابه

01

ليس من الواضح سبب إصابة بعض
األشخاص بالربو ولكن يُحتمل أن يرجع
ذلك إىل مجموعة من:
العوامل البيئية-العوامل الوراثية

وتتضمن عالمات الربو وأعراضه:
 .1ضيق النفس
 .2ضيق أو ألم يف الصدر
.3صعوبة يف النوم بسبب ضيق النفس
أو السعال أو الصفري
.4صوت صفري يف عملية الزفري (ويمثل
ذلك عالمة شائعة من عالمات الربو
لدى األطفال)
.5السعال أو نوبات األزيز التي تتفاقم
بفعل أحد فريوسات الجهاز التنفيس
(مثل الربد ،أو اإلنفلونزا)

التعرض ملحفزات06

إصابة إحدى أفراد
العائلة بالربو (إحدى
األبوين أو األشقاء)

األعراض
تختلف عالمات وأعراض الربو من
شخص آلخر وربما يعاني أحدهم من
ٍ
نوبات الربو غري املنتظمة أو يعاني
من األعراض يف أوقات معينة فقط يف
أثناء ممارسة التمارين مثال أو يعاني
الشخص من األعراض طوال الوقت .

نوبات ربو مهددة للحياة .
وال يوجد هناك دواء لشفاء الربو تماماً ،ولكن توجد أدوية تساعد عىل
السيطرة عىل أعراضه ،وألن الربو يتغري مع مرور الوقت فمن املهم
التعاون مع الطبيب لتتبع العالمات واألعراض وتعديل العالج وفق
الحاجة.

02

أن يكون لدى
املريض حساسية
أخرى مثل :إلتهاب
الجلد التأتبي،
أو إلتهاب األنف
التحسيس (حمى
القش)
زيادة الوزن

03

مهنية مثل :املواد
الكيميائية املستخدمة
يف الزراعة ،وتصفيف
الشعر ،والتصنيع

عوامل تزيد
من نسبة
اإلصابة بالربو

التعرض ألبخرة
عوادم السيارات
أو أنواع التلوث
األخرى

مهيجات نوبة الربو:

05

التدخني أو التعرض
للتدخني السلبي

04
وفيما يتعلق بعالمات إحتمال تفاقم الربو لدى المريض:
 .1كثرة تكرار نوبات الربو
 .2صعوبة متزايدة يف التنفس
 .3الحاجة إىل إستخدام جهاز اإلستنشاق بكثرة
طرق عالجه:
الوقاية والسيطرة طويلة األمد وهما املفتاحان إليقاف نوبات
الربو قبل أن تبدأ ،ويتضمن العالج عاد ًة تعلم التعرف عىل
مثرياتّك وإتخاذ الخطوات لتفاديها وتتبع نفسك للتأكد من أن
أدوية الربو اليومية تُبقي أعراضك تحت السيطرة
ويف حال عدم تفاقم الربو ،فقد تحتاج إىل إستخدام بخاخ
لإلنقاذ الرسيع مثل( :ألبيوتريول)
كيفية إستخدام البخاخ أحادي الجرعة
مصابو الربو القصبي:
وضع مقلوب بحيث
.1إ نزع غطاء البخاخ وضع العبوة يف
ٍ
تكون الفوهة إىل األسفل
 .2رجّ العبوة جيدا ً قبل اإلستعمال (مرتني إىل ثالث مرات)
 .3تنفس للخارج أوال ً بعيدا ً عن فتحة البخاخ
.4وضع فتحة البخاخ بني أسنانك وأغلق فمك مع اإلنتباه إىل
عدم وضع اللسان داخل الفتحة
 .5إضغط عىل البخاخ مع أخذ نفس عميق وطويل
 .6أخرج البخاخ من فمك
ثوان ثم أخرجه ببطء
 .7أحبس النفس داخل الرئة ملدة عرش ٍ
.8يف حال وصف الطبيب تناول أكثر من بخة يف املرة الواحدة
كرر الخطوات السابقة مع اإلنتظار ملدة ( )٦٠-٣٠ثانية
بني البختني
 .9سجل عدد البخات التي تناولتها
طرق إستخدام بخاخ الربو لألطفال (القمع):
 .1تأكد من سالمة القمع وتركيبه بشكل صحيح
 .2رجّ البخاخ عدة مرات ثم إنزع الغطاء

التعرض إىل مهيجات ومواد متعددة قد تسبب
حساسيات (مُسببات الحساسية) يؤدي إىل ظهور
عالمات وأعراض الربو ويمكن أن تتضمن:
.1املواد املتطايرة يف الهواء مثل( :حبوب اللقاح،
أو ّ
عث الغبار ،أو جرثومات العفن ،أو وبر
الحيوانات األليفة ،أو جسيمات من بقايا
الرصاصري)
 .2عدوى الجهاز التنفيس مثل( :الزكام)
 .3النشاط البدني مثل( :الربو الناتج عن ممارسة
التمارين)
 .4الهواء البارد
.5ملوثات الهواء واملهيجات مثل( :الدخان)
 .6بعض األدوية املحددة
 .7اإلنفعاالت القوية والتوتر
.8الكربيتيت واملواد الحافظة ا ُملضافة إىل بعض
أنواع األطعمة واملرشوبات

 .3ضع فتحة البخاخ يف نهاية القمع املخصصة لذلك
 .4ضع القناع عىل وجه الطفل بحيث يُغطي الفم واألنف
 .5ضع السبابة عىل عبوة البخاخ واإلبهام أسفل القمع املوّصل
 .6أطلب من الطفل أن يقوم بإخراج الهواء من رئتيه (زفري)
 .7إضغط عىل عبوة البخاخ مرة واحدة
 .8دع الطفل يقوم بأخذ شهيق عميق ست مرات عىل األقل
 .9إذا كانت هناك حاجة لجُرعة أخرى قم بتكرار العملية بعد
مرور ( )٣٠ثانية
 .10دع الطفل يغسل فم ُه باملضمضة باملاء
طرق للحماية والوقاية:
 .1أحرص عىل تنظيف املنزل من امللوثات والغبار
.2قلل اإلحتكاك بوبر الحيوانات إذا كنت تُعاني حساسية
الوبر فتجنب الحيوانات األليفة املكسوة بالفراء أو الريش
.3ن ّ
ظف منزلك بإنتظام وأرتد قناعا ً أو أطلب من شخص آخر
القيام بالتنظيف
.4غط أنفك وفمك إذا كان الطقس باردا ً أو غبار
مضاعفات للربو:
 .1قد تؤثر العالمات واألعراض عىل النوم والعمل واألنشطة
 .2التغيب الدائم عن العمل أو املدرسة
.3نوبات الربو الشديدة التي تتطلب العالج الطارئ أو اإلقامة
يف املستشفى
 .4اآلثار الجانبية من إستخدام بعض األدوية
عالمات حالة الربو الطارئة:
 .1التدهور الرسيع لضيق النفس أو الصفري
 .2عدم التحسن حتى بعد إستخدام جهاز إستنشاق
.3ضيق التنفس عند قيامك بنشاط بدني خفيف
وقد تشكل نوبات الربو الشديدة خطرا ً عىل حياتك فلذلك
تعاون مع الطبيب لتحديد مايجب القيام به عندما
تتفاقم الحالة ال سمح الله .
املصدر  /كلية التمريض
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الهالل ينجح في إبقاء فارق النقطة مع المتصدر

النصر يحافظ على صدارة ترتيب دوري كأس األمير
محمد بن سلمان
تواصلت املنافسة مجددا ً بني
قطبي الريــاض ،النرص ،والهالل
من خالل مباريات الجولة الـ26
لــدوري كأس األمــر محمد بن
سلمان لكرة القدم بعد أن حافظ
فريق النرص الكروي األول تربعه
عىل صدارة ترتيب للجولة الثانية
عىل التوايل أثر فوزه عىل مستضيفة
الرائد بنتيجــة /5صفر ،لريفع
بذلك رصيده اىل  61نقطه .
ويف املواجهــة األخرى حافظ
فريق الهالل الكــروي األول عىل
فارق النقطــه بينه وبني املتصدر
النرص بعــد أن قلب خســارته
بهدفني أمام مســتضيفه فريق
الحزم إىل فوز بنتيجة 2/3رافع
بذلك رصيــده إىل الـ 60نقطة،
بإنتظار ما ستســفر عنه نتائج
الفريقني يف الجوالت املقبلة ،والتي
يتوقــع أن تشــهد تنافس كبري
بني الفريقــن الباحثني عن لقب
البطولة .
ويف نفس الجولة ويف مواجهة
قوية اســتضاف الشباب نظرية
األهيل ،وأستطاع األهيل من خالل
اللقاء تحقيق فــوز كبري بنتيجة
/4صفر ،رافع رصيده  46نقطه
يف املركــز الخامــس ،فيما بقي
الشباب عن النقطة  47يف املركز
الثالث.
وأســتطاع اإلتحاد االبتعاد
قليــاً عن مناطــق الخطر بعد
تغليه عىل ضيفــة الباطن 1/4
رافــع رصيــده اىل  25نقطه يف
املركز الـــ ،13فيما بقي الباطن
عن النقطــة  22يف املركز ما قبل
األخري .
ويف الخرب أســتضاف فريق
القادســية نظرية أحــد وأنتهى
اللقاء بفوز القادســية بـ2/4
رافــع رصيــده إىل  27نقطه يف
املركــز الـ ،11وبقــي أحد عىل
رصيده الســابق بـ 15نقطه يف
املركز األخري .

فــاز الدويل الســوري عمر
السومة مهاجم األهيل السعودي،
بجائزة أفضل هدف يف االستفتاء
الــذي طرحــه موقــع "دوري
بلس" التابــع لرشكة االتصاالت
السعودية ،الراعي الرسمي لدوري
كأس األمــر محمد بن ســلمان
للمحرتفني.
وشارك يف االستفتاء أكثر من
 290ألف مصوت ،وحصل هدف
السومة عىل  %51فيما جاء هدف
الدويل السعودي سالم الدورسي،
يف املركز الثاني بنسبة .%49
وفاز هدف السومة ،باملركز

األول وهو الهدف الذي تعادل به
لفريقه األهيل مع االتحاد يف ديربي
جدة األخري بنتيجة ( ،)1-1عندما
سجل من رضبة مزدوجة ،أبهرت
جميع من شــاهد هــذا الهدف
العاملي.
فيمــا حــل هدف ســالم
الدورسي ،يف املركز الثاني والذي
ســجله يف مرمى النرص بديربي
الرياض األخري ،عندما راوغ العب
وحارس النرص يف مساحة ضيقة
وأحــرز هدف فريقــه الثاني يف
الديربي الذي انتهى بفوز النرص
بنتيجة (. )2/ 3

ﮐﺄس اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوري

أسطورة ريال مدريد يمنح «رونالدو» مكانة خاصة
كشف خوســيه ماريا جوتي،
أسطورة ريال مدريد ،عن التشكيلة
املثالية عىل مستوى العالم من وجهة
نظره سواء يف الوقت الحايل أو خالل
الفرتة السابقة.
ووفقــا لصحيفة "مــاركا"
اإلســبانية ،فإن جوتي الذي زامل
كريستيانو رونالدو يف ريال مدريد،
منح الدون مكانــة خاصة بعد أن
وضعه يف التشــكيلة املثالية للوقت
الحايل ،والتشــكيلة املثالية لالعبني
من املايض.
وبالنســبة للتشكيلة املثالية يف
الوقت الحايل ضمت كالً من :ديفيد
دي خيا ،دانــي كارفاخال ،جريارد

«هدف السومة» األجمل في دوري
كأس األمير محمد بن سلمان

بيكيه ،سريجيو راموس ،مارسيلو،
إنييستا ،سريجيو بوسكيتس ،لوكا
مودريتــش ،نيمار ،كريســتيانو،
ليونيل مييس.
ويف التشــكيلة املثالية لالعبني
تألقوا يف وقت سابق ،اختار جوتي:
إيكر كاســياس ،خافيري زانيتي،
فرناندو هيريو ،باولــو مالديني،
روبرتو كارلــوس ،لويس فيجو،
زيدان ،جوتي ،راؤول جونزاليس،
كريستيانو ،رونالدو (الظاهرة).
يذكر أن جوتــي لعب يف ريال
مدريد يف الفرتة ما بني  1995وحتى
 ،2010وتوج مــع الفريق امللكي
بلقب دوري أبطال أوروبا  3مرات

اﻟﻔﺮﯾﻖ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮز

ﺗﻌﺎدل

هﺰﯾﻤﺔ

اﻟﻨﻘﺎط

1

اﻟﻨﺼﺮ

26

19

4

3

61

2

اﻟﻬﻼل

26

18

6

2

60

3

اﻟﺸﺒﺎب

26

13

8

5

47

4

اﻟﺘﻌﺎون

26

13

7

6

46

5

اﻷهﻠﻲ

26

14

4

8

46

6

اﻟﻮﺣﺪة

26

11

6

9

39

7

اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ

26

10

7

9

37

8

اﻟﻔﺘﺢ

26

8

10

8

34

9

اﻻﺗﻔﺎق

26

8

8

10

32

10

اﻟﺮاﺋﺪ

26

8

7

11

31

11

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

26

8

3

15

27

12

اﻟﺤﺰم

26

6

9

11

27

13

اﻻﺗﺤﺎد

26

6

7

13

25

14

اﻟﺒﺎﻃﻦ

26

6

4

16

22

15
16

اﻟﻔﯿﺤﺎء

26

7

4

15

25

أﺣﺪ

26

3

6

17

15

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﺮاﺋﺪ  vsاﻟﻨﺼﺮ
5-0
اﻟﺤﺰم  vsاﻟﻬﻼل
3-2

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ  vsأﺣﺪ
2-4
اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ  vsاﻟﻔﺘﺢ
1-1

اﻹﺗﺤﺎد  vsاﻟﺒﺎﻃﻦ
1-4
اﻟﺸﺒﺎب  vsاﻷهﻠﻲ
4-0

اﻟﻔﯿﺤﺎء  vsاﻟﺘﻌﺎون
1-2
اﻟﻮﺣﺪة  vsاﻹﺗﻔﺎق
1-3
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قريبا في عدد من المحافظات
"القصبي" :افتتاح قنصلية السعودية في بغداد و 3أخرى
ً

خادم الحرمين الشريفين يمنح العراق مدينة رياضية ..والمملكة تقدم منحة
للعراق بمبلغ «مليار دوالر»
أعلن الدكتــور ماجد القصبي
وزير التجارة واالستثمار رئيس وفد
اململكــة يف اجتماعات الدورة الثانية
ملجلس التنسيق السعودي -العراقي،
بناء مدينة رياضيــة ألبناء العراق
هدية من خــادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز ،وتقديم
قرض من اململكة للعراق بمليار دوالر
للمســاهمة يف تنميته لتكون اململكة
رشيكا أساسيا يف نهضة العراق.
كما أعلن الوزير القصبي افتتاح
قنصليــة اململكة يف بغداد ،مشــرا
إىل افتتاح ثــاث قنصليات قريبا يف
محافظات أخرى.
وبــن القصبــي ،يف ترصيح
صحايف ،أن منفذ عرعر الحدودي بني
اململكة والعراق ســينتهي العمل به
بعد ستة أشهر من اآلن ،فيما يميض
العمل قدما لبنــاء املدينة الرياضية
يف بغــداد بعد تخصيــص األرض
إلنشائها ،مشــرا إىل أن هناك عددا
من االتفاقيــات االقتصادية جاهزة
للتوقيع بني البلدين.
وافتتحــت قنصليــة اململكة
يف بغــداد بحضــور الدكتور ماجد
القصبــي ،وثامر الغضبــان وزير
النفط العراقي ،ومحمد عيل الحكيم
وزير الخارجية العراقي .وتم بهذه
املناســبة رفع علم الســعودية عىل
مبنى القنصلية يف مراســم احتفالية
شارك فيها عدد من كبار املسؤولني
العراقيني وأعضاء الجانبني العراقي
والسعودي يف مجلس التنسيق.
كما اختتمت يف العاصمة العراقية
بغداد أمس ،أعمال الــدورة الثانية
ملجلس التنسيق السعودي -العراقي
برئاسة الدكتور ماجد القصبي وزير
التجارة واالســتثمار ،مــن الجانب
الســعودي ،وثامر الغضبان نائب

رئيس مجلس الــوزراء وزير النفط
مــن الجانب العراقــي ،وبحضور
األمري بدر بن فرحان وزير الثقافة،
واملهندس عبدالرحمن الفضيل وزير
البيئة وامليــاه والزراعة ،واملهندس
خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة
والثــروة املعدنية ،والدكتور حمد آل
الشيخ وزير التعليم ،وتركي الشبانة
وزير اإلعــام ،وأحمــد الحقباني
محافــظ الهيئة العامــة للجمارك،
واملهندس عبدالعزيــز العبدالكريم
نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة
املعدنية ،ورميح الرميح رئيس هيئة
النقل العــام ،وعبدالرحمن الحربي
محافظ الهيئــة العامــة للتجارة
الخارجية ،إضافــة إىل ممثلني عن
وزارات الداخليــة ،والخارجيــة،
واملالية ،والطاقة والصناعة والثروة
املعدنية ،والنقل ،واإلعالم ،والتجارة
واالستثمار ،والتعليم ،والبيئة واملياه
والزراعة ،والشــؤون اإلســامية،
والهيئة العامة لالستثمار ،ومؤسسة
النقد العربي الســعودي ،والرئاسة
العامة لالســتخبارات ،وهيئة تنمية
الصادرات السعودية ،والهيئة العامة
للطريان املدنــي ،وهيئة النقل العام،
والهيئــة العامة للموانــئ ،والهيئة
العامة للرياضة ،والهيئة السعودية
للمدن الصناعيــة ومناطق التقنية،
والصنــدوق الســعودي للتنمية،
ورئاســة أمن الدولة ،ومركز امللك
سلمان لإلغاثة ،ووفد رفيع املستوى
من كربيــات الرشكات الســعودية
الراغبة يف االســتثمار يف العراق يف
مختلف القطاعات.
وشــهد االجتماع عرضا آلخر
املســتجدات الخاصــة بمخرجات
لجان املجلــس ،وبحــث أولويات
املرحلــة املقبلة وخطــة تنفيذها،

محليا
تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها
ًّ

إضافة ملناقشــة املواضيع املطروحة
عىل جدول أعمال املجلس ،ويف ختام
االجتماع تم توقيع محرض الجلسة،
ومحارض اللجان.
وبني وزير التجارة واالستثمار
أن الدورة الثانية من أعمال مجلس
التنسيق السعودي -العراقي ،تهدف
إىل التحــول من مرحلة التشــاور
والدراســة إىل مرحلــة التنفيذ يف
املوضوعات ذات االهتمام املشرتك،
وتعزيز التعاون بــن الجانبني يف
مختلف املجاالت.
وأكد اســتعداد اململكة التام
لدعم العــراق من أجــل تطوير

البنية التحتية واملشاريع التنموية،
وتطويــر األنظمــة والقوانــن،
وتبســيط اإلجراءات لتتواكب مع
املتغــرات العاملية بهــدف تقديم
بيئة اســتثمارية جاذبة ،مشريا إىل
أن اململكة خصصــت مليار دوالر
كقروض لدعم املشاريع التنموية يف
العراق ،ومنها هدية خادم الحرمني
الرشيفني لبنــاء مدينة رياضية يف
بغداد ،إضافة إىل  500مليون دوالر
لدعم الصادرات.
وأوضح القصبي أن هناك حاليا
أربع رشكات سعودية كربى جاهزة
لدخول السوق العراقية يف مختلف

ولي العهد يدشن أول طائرة تدريب نفاثة
من طراز «هوك»
َّ
دشــن صاحب السمو امللكي األمري
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،ويل العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،
طائرة تدريب نفاثة من طراز «هوك» تم
تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محليًّا
بأيادي أبناء الوطن ،وذلك يف قاعدة امللك
عبدالعزيز الجوية بالقطاع الرشقي.
وفور وصول ســمو يل العهد اطلع
عىل مراحــل تجميع وتصنيــع األجزاء
الرئيسية لطائرة «هوك» من قِ بل الشباب
الســعودي ،واالختبارات التي تتم عىل
الطائــرة بعد التجميــع ،واختبار قبول
الطائرة بعد الطريان ،إضافة إىل رشح عن
مبادرات الربنامج السعودي الربيطاني يف

نقل وتوطني التقنيــة ،إذ يعمل أكثر من
 % 70من الشباب السعودي عىل تجميع
 22طائرة من طــراز هوك بعد تدربهم
أكثر من سنتني عىل أيدي خربات عاملية يف
إطار تمكني الصناعات الوطنية الحربية،
ودعم االقتصاد الوطني ،وخلق وظائف
نوعية ..التــي تعد أحد أهم أهداف رؤية
الوطن الطموحة .2030
وشهد سمو ويل العهد حفل التدشني
الذي اشــتمل عىل عــرض مرئي حول
مراحل تجميع الطائرة ،ثم قام ســموه
بسحب مجســم ملقود الطائرة؛ إذ أزاح
الســتار عن الطائرة ،كما قام ســموه
بالتوقيع عىل مقدمة الطائرة.

ثم التُقطت الصور التذكارية لسمو
ويل العهد وطاقم العمل لهذه الطائرة.
بعد ذلــك توجَّ ه ســمو ويل العهد
إىل منصة عرض إقــاع الطائرة ،حيث
استأذن قائد الطائرة من سمو ويل العهد
عرب جهاز االتصال الالســلكي لإلقالع،
ووجَّ هه سموه باإلقالع قائالً« :بسم الله،
وعىل بركة الله .حلق فوق أغىل أرض”.
يذكــر أن لربنامــج الســعودي -
الربيطاني للتعــاون الدفاعي بالتعاون
مع رشكة ( - BAE SYSTEMSبي إيه
إي سيستمز) أرشف عىل تدريب الشباب
السعودي بمشــاركة أكثر من  25رشكة
وطنية.

القطاعات التي يستهدفها الجانب
العراقــي ،وهي :رشكــة أرامكو،
لالســتثمار يف مــروع لتجميع
الغاز ،و"ســابك" ،لالستثمار يف
مرشوع بنــاء مجمع برتوكيماوي،
و"معادن" ،لالســتثمار يف مجال
الفوسفات واألســمدة واألملنيوم،
و"أكواباور" ،لالستثمار يف مرشوع
للربط الكهربائي ومشاريع الطاقة
املتجددة.
وأفاد بأن منفذ عرعر الحدودي
الــذي ســيفتتح يف أكتوبر املقبل
سيسهم يف رفع مســتوى التبادل
التجاري بني البلدين ،مشــرا إىل

اقــراح القطاع الخاص بإنشــاء
منطقة حرة ،وأن هذا االقرتاح ستتم
دراسته من الجانبني.
وختــم وزيــر التجــارة
واالســتثمار كلمته بتجديد التأكيد
عىل أهمية تعزيز التعاون املشرتك
بني الجانبني يف الشــؤون الدولية
واإلقليمية املهمة وحماية املصالح
املشــركة وتنميــة الرشاكة بني
القطاع الخاص يف البلدين ،وإتاحة
الفرصة لرجــال األعمال للتعرف
عىل الفرص التجارية واالستثمارية
وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم
يف مساعدتهم عىل استغاللها.
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هاتف  X71بثالث كاميرات
من نوكيا
شاشة  LCDبقياس  inch 6.39وبدقة  +FHDتغطي  %93من نسبة الهاتف.
معالج كوالكوم qualcomm snapdragon 660بذاكرة عشوائية .Gb 6
كامريا أمامية بشق دائري ودقة  16ميجا بكسل.
ثالث كامريات خلفية بدقة  48ميجا بكسل ،والثانية بدقة  8ميجا بكسل ،والثالثة بدقة  5ميجا
بكسل.
مستشعر خلفي للبصمة.
ذاكرة تخزين داخلية  Gb 128مع منفذ لدعم ذاكرة خارجية.
منفذ شاحن  USBومنفذ  Cلدعم الشحن الرسيع بقوة  18واط.
بطارية سعة  3500مليل أمبري.
نظام تشغيل . android pie
يبدأ سعر هاتف نوكيا  X71من  $385دوالر.

تطبيق إرواء ( )erwaaلشراء كراتين الماء للمساجد

كل يوم يظهــر لنا الجديد واملفيد مــن التطبيقات لجعل حياتنا
أســهل ،وتطبيق إرواء هو أحد هذه التطبيقات املفيدة التي اســتغلت
وجود وانتشــار التقنية لفعل الخري بإعــادة هيكلة رشاء كراتني املاء
وتوزيعها للمساجد.

أو أكثر وتحديد عــدد كراتني املياه التي ترغب بإرســالها ثم تنتقل
لخطوة تحديد املســتلم ورقم هاتفه ومن ثم الدفع عن طريق خيارات
الدفع املتاحة كخدمة مدى و  VISAوبعد عملية الدفع تكون قد اتممت
العلمية وستصلك رسالة عند التسليم.

فمن خالل التطبيق تستطيع كمســتخدم تحديد موقعك لتظهر
جميع املساجد املحيطة بك ،وبكل يرس وسهولة تستطيع اختيار مسجد

التطبيق مجاني عرب منصتي  Google Playو  App storeوالدال
عيل الخري كفاعله.

ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻤﺔ

ﺑﻌﻴﺪ ..ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺴﻮب ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب وﻓﺘﺢ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﻳﺘﻴﺢ ﻷﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻋﻼن ﻋﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷﻧﺴﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ وﺑﻜﻞ ﻳﺴﺮ وﺳﻬﻮﻟﺔ.
ﺑﻌﻴﺪ وﺗﻤﺎﺷﻴ ًﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺘﻐﺎه ﺳﻴﻮاﻛﺐ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻮ اﻟﺨﻴﺎر
اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﻘﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻲ
ﻟﻠﻤﻜﺎنwww.baaeed.com .
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حسن أحمد العواجي

سرقة ..بأكثر من
 100مليون
بني عامــي  ٢٠١٣و ٢٠١٥تمكن رجل من ليتوانيا يدعى إيفالداس
ريماسوســكس من انتحــال صفة رشكة تايوانيــة تدعى (كوانتا
كمبيوتر) تربطها عقود تعاون مع الكبريتني غوغل وفيسبوك.
هذا االنتحال مكن سوسكس من رسقة ما قيمته  ٩٨مليون دوالر من
غوغل و ٢٣مليون دوالر من فيســبوك أي ما مجموعه  ١٢١مليون
دوالر عن طريق تزوير عدة وثائق.
ويف عام  ٢٠١٧تم تسليم سوســكس اىل القضاء األمريكي ليواجه
تهما ً برسقة البيانات والتزوير وغسيل األموال بالتعاون مع أشخاص
آخرين لم يتــم تحديد هوياتهم بعد ،ويعتقد خــراء القانون بأن
القضاء سيحكم بسجن سوســكس مدة ال تقل عن  ٣٠عاما ً يف ظل
اعرتافه بجميع ما نسب إليه وإقرار رشكتا غوغل وفيسبوك باستعادة
جزء كبري من أموالهم يف هذه العملية.
قصة هذا الليتواني ورشكتي غوغل وفيســبوك تجعلنا نقف للحظة
لتأمل كيف أصبحت جرائم االحتيال ممنهجة بطرق وأساليب يعجز
العقل أحيانا عن تصديقها ،فكــم من عملية رسقة بيانات أو أموال
تمت يف الســنوات املاضية وما زالت حتى اآلن ،فكيف نستطيع الحد
من تنامي هذه الظاهرة.
التوعية بأهمية أمن املعلومات هي األســاس الذي البد أن تفطن إليه
الرشكات واملؤسســات والقطاعات اإللكرتونيــة ،وتبذل فيه الغايل
والنفيس لضمان أمن بياناتها بما يعزز ثقة املســتهلكني ،فكم قرأنا
وسمعنا عن اختالسات بالجملة لرشكات وبنوك إقليمية ولن تنتهي
هذه الظاهرة ..بل ســتزداد يوما ً بعد يوم ولكن كلنا أمل يف الجهود
الحثيثة التي نشهدها محليا ً من خالل األمن السيرباني الذي يخطو
بثبات لتحقيق أهدافه التي وجد من أجلها.
هذه النجاحات تضافرت معها جهود مؤسســات التعليم الستحداث
تدريس األمن السيرباني كتخصص يجب توجيه األنظار اليه بكثافة
فنحن لسنا بمعزل عن العالم.
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa
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كاريكاتير
من اآلخر
فهد بن نومه

العدد الختامي

وسط أجواء تغمرها السعادة والفخر

أمير القصيم يهدي «قلمه الخاص» ألحد خريجي
الجامعة ويضاعف فرحته
يف لفتــة أبويــة تعرب عن
رغبته يف نرش العلم بني األجيال
الجديدة ،أهدى صاحب الســمو
امللكي األمري فيصل بن مشــعل
بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم ،قلمه الشخيص
ألحد خريجــي الجامعة ،خالل
رعايــة ســموه حفــل تخرج
الدفعــة السادســة عرشة من
الجامعة ،والــذي أقيم بملعب
الجامعة مســاء الثالثاء املوافق
1440/7/19هـ  .
وخــال تكريم ســموه
للخريجــن ،أخرج قلمه ليقدمه

كهدية للطالب عبد ربه العولقي
الذي كان يسري متكئًا عىل عكاز
يف لفتة أبوية حانية ،أمام أنظار
الحضور من قيــادات الجامعة
واألساتذة والخريجني.
ويروي الطالــب عبد ربه
العولقــي خــال االحتفــال
بتخرجه مع زمالئــه من كلية
العلوم واآلداب يف الرس  -قسم
رياضــات عامة ،بأنــه فوجئ
بهدية ســمو األمري ،مشريًا إىل
أن سموه قدم اإلهداء له تكريما
لحضوره هــذا الحفل وتحامله
عىل نفســه كي يشارك زمالءه

فرحة التخرج ،وكشف الطالب
العولقي عن كلمات سمو األمري
له ،حيث قال ســموه" :أســأل
الله لك التوفيــق ،والله يعطيك
العافية ،ولفت انتباهي قدومك
بالعكازات واإلرادة التي فيك".
وكان الطالــب قد تعرض
لحادث مروري تســبب يف برت
قدمه اليــرى حتى الحوض
قبل  9أعوام ،وقد كافح طوال
ً
حريصا
سنوات الدراسة ،وكان
عىل تركيب طــرف صناعي،
ولكن لألســف مع الســمنة
تعرقلــت الطــرف الصناعية

وانكرست ،وقــد أجرى قبل
شــهر عملية تكميم لتخفيف
الوزن ،الفتا إىل أن دراســته
الجامعية قد استغرقت  7أعوام
بســبب التنويــم واملراجعات
املتكررة إلجراء عملية تركيب
الطرف.
وقدم الطالــب العولقي
جزيل الشــكر لســمو أمري
القصيم عىل هذه الهدية القيمة
التي سيحتفظ بها كونها جاءت
من أكرب قيادة باملنطقة قائالً:
"الله يجزيه الخري ،أدخل لقلبي
السعادة وشعورا ال يوصف".

مع نهاية الفصل الدرايس الحايل من العام 1440/1439هـ ،الذي
شــهد العديد من الفعاليات واألنشطة والندوات واملؤتمرات العلمية
الدولية واملحلية التي نظمتها الجامعة ،واإلنجازات التي تحققت يف
شتى املجاالت التي تعنى بها الجامعة واملتمثلة يف العملية التعليمية،
وخدمة املجتمع ،والبحث العلمي ،وال يتسع املجال لحرصها،
يصــدر العدد األخري من «صحيفة الجامعــة» لهذا العام عىل موعد
للقاء مع بداية العام الجديد بحلة جديدة تلبي طموحات واهتمامات
قرائها ومتابعيها وتواكب تطلعات الجامعة ،لنواصل مسرية العمل
واإلنجاز يف جامعتنا الغراء.
وعىل مدار  20عدد صدرت خالل هذا العــام الدرايس ،وثقت فيها
«صحيفة الجامعة» كافة األنشطة والفعاليات واملناسبات الهامة التي
شهدتها الجامعة خاصة ،ومنطقة القصيم عامة ،كما اهتمت بتقديم
أهم وأبرز األحداث عىل الساحة الوطنية ،وأهم املنجزات التي شهدتها
بالدنا خالل عام ،كما نفتخــر بأن الصحيفة قد حظيت بالكثري من
اإلشــادات من مســؤولني وقيادات من املنطقة وخارجها وعدد من
الجهات التي بعثت خطابات شــكر لإلشادة بمحتوى الصحيفة وما
تحمله من معرفة وقيمة.
وأصدرت الصحيفة خالل العام أعدادًا خاصة يف مناســبات شتى،
كان مــن أبرزها العدد الخاص بالزيــارة التاريخية التي زار فيها
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز منطقة القصيم،
ودشن العديد من املشاريع الكربى ،وكان للجامعة نصيب كبري منها،
حيث كانت «صحيفة الجامعة» حارضة خــال تلك الزيارة لتوثق
بالصورة والكلمة أبرز محطاتها وفرحة أهايل املنطقة ومســؤوليها
من شــتى املحافظات بهذه الزيارة امليمونة ،وكذلك أعداد خاصة يف
مناسبة اليوم الوطني وحفل تخرج الدفعة السادسة عرشة من طالب
وطالبات الجامعة.
ومن هذا املنرب ومع صدور العدد الختامي لهذا العام أتوجه بالشكر
لزمالئــي يف صحيفة الجامعــة الذين تنقلوا بــن كليات الجامعة
ومشــاريعها وكافة مواقعها يف مختلف محافظات املنطقة ،لينقلوا
الصور املرشفة والجهود الكبرية التي يســطرها أبناء الجامعة من
الطالب والطالبات واملنســوبني ،والذين سهروا وعملوا إلخراج هذه
الصحيفة يف أبهى صــورة من املحررين واملصوريــن واإلداريني
واملخرجني والفنيــن لتبقى أعداد هذه الصحيفــة رصيدًا معرفيًا
ومعلوماتيًا للجامعة وطالبها ومنسوبيها.
رئيس التحرير
| bin_nomah
| bin.nomah@qu.edu.sa
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سمو األمير فيصل بن مشعل يهدي قلمه للعولقي

