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اليوم ..الجامعة تُ قيم ندوة «معلم مهني لتعليم متميز»
تُقيــم الجامعة ،مُمثلــة بكلية
الرتبيــة ،اليــوم األحــد املوافــق
7/2/1441هـ ،ندوة علمية بمناسبة
اليــوم العاملي للمعلم تحت شــعار:
«معلم مهني لتعليم متميز» ،برعاية
معايل األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمــد الداود مديــر الجامعة ،يف
بهو الجامعــة بالقاعة "ب" للرجال،
وللنساء بمرسح كلية الرتبية بربيدة،
وذلك انطالقــا ً من رؤية ورســالة
كلية الرتبيــة يف خدمة البعد الوطني
واملجتمعي.
وتأتــي هــذه النــدوة بهدف
املساهمة يف املناسبات العاملية املتعلقة
بالتعليم ،ومنها اليوم العاملي للمعلم،
والذي يعد من أهم الفعاليات املهمة يف

املجال الرتبوي والتعليمي إلبراز أهمية
دور املعلم يف العملية التعليمية ،حيث
إن االتجاه العاملي يف الرتبية الحديثة
يذهب إىل إعطاء املعلم أدوارا ً أكثر من
مجرد األداء واملمارسة للمادة العلمية.
ويتضمن برنامج ندوة املعلم عدة
محاور يقدمها أعضاء هيئة التدريس
بالكلية ،تتناول املعلم ودوره يف نجاح
اإلدارة املدرســية ،ونظريات التعلم
الثالث (أســاس وتعلم) ،واملمارسات
التأملية للمعلم ،إضافة إىل الكفايات
املهنيــة ملعلــم الرتبيــة البدنيــة،
واملســتحدثات الرقميــة يف التعليم،
وكذلــك الئحة الوظائــف التعليمية
الجديدة ودورهــا يف التطوير املهني
للمعلم.
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خالل جلسته األسبوعية بقصر التوحيد

أمير القصيم يكرم «الداود» نظير جهود الجامعة ومنسوبيها في البرامج
العلمية واالجتماعية
كرم صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم ،خالل جلســة
سموه األسبوعية بقرص التوحيد
بمدينــة بريدة ،معايل األســتاذ
الدكتور عبدالرحمن الداود مدير
جامعة القصيم ,بحضور وكالء
إمارة املنطقة ومــدراء الجهات
الحكومية واألهلية وأهايل املنطقة,
نظري الجهود واألعمال والربامج
العلمية االجتماعية التي تقدمها
الجامعة ومنسوبيها باملنطقة.
وأشــاد ســموه ،باألعمال

الجليلــة والبصمــات الواضحة
واملهنيــة العالية التــي يقدمها
معايل مدير جامعة القصيم وكافة
زمالئه وكالء ومنسوبي الجامعة ,
معتربا ً أن ما تحقق من إنجازات
وبرامج علمية واجتماعية يعكس
جهــودا مضاعفة قدمت من قبل
الجامعــة ومنســوبيها ,مبديا ً
ســعادته بما يتم بذله من أعمال
وبرامج متواصلة ساهمت يف رفع
مســتوى تحصيل أبناء املنطقة
التعليمي واالجتماعي ,داعيا ً املوىل
عز وجل أن يبارك بهذه الجهود,
وأن يديم عىل هــذه البالد نعمة

األمن واألمان والنماء الدائم.
من جهته ،أعرب معايل مدير
جامعة القصيم عن أبلغ مشاعر
االمتنان لســمو أمــر منطقة
القصيم عىل هذه اللفتة من سموه
التــي تظهر مــدى حرصه عىل
متابعــة أداء الجامعة وخدماتها
املقدمة ألبناء هــذه املنطقة من
الطالب والطالبــات ,مؤكدا ً عىل
أن دعم ســموه الدائم هو إحدى
الركائز الهامة واملؤثرة يف مواصلة
تحقيق النجاحات ,ســائال ً املوىل
عز وجل أن يوفــق الجميع لكل
خري.

أمير القصيم أثناء تكريم الداود

مدير الجامعة ُيدشن عملية تحديث بيانات منسوبي
الجامعة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية
دشــن معايل األســتاذ الدكتور عبد الرحمن بن
حمد الــداود مدير الجامعــة ،يوم األربعــاء املوافق
1441/1/26هـــ ،عملية تحديث بيانات منســوبي
الجامعة يف سجالت وزارة الخدمة املدنية ،وذلك يف إطار
أكرب حملة تصحيحية تطلقها الوزارة لتحديث بيانات
املوظفني يف القطاع الحكومي ،حيث تنفذ عمادة املوارد
البرشية بالجامعة عملية تحديث البيانات بالتعاون مع
فرع وزارة الخدمة املدنية.
وتم تدشــن خدمة تحديث البيانــات بحضور
وكيل الجامعة الدكتور محمد الســعوي ،وعميد عمادة
املوارد البرشية الدكتور عبــد الله العايد ،ومدير فرع
وزارة الخدمة املدنية بالقصيم األســتاذ خالد العويس
حيث تأتي هذه العملية ضمن اهتمامات وزارة الخدمة
املدنية بالخدمات اإللكرتونية املقدمة للجهات الحكومية
ً
تحقيقا ملا جاء يف رؤية
واملوظفني املدنيني واملواطنني،
اململكــة  ،2030وضمن ملف التحــول الرقمي ،وذلك
لتقديم خدمــات إلكرتونية تكامليــة وتفاعلية تخدم
مجاالت الخدمة املدنية.
من جانبه ،أكد خالد بن محمد العويس مدير عام
فرع وزارة الخدمة املدنيــة بمنطقة القصيم ،أن هذه
العملية تســتهدف املوظفني الرسميني عىل مراتب سلم
املوظفني ،أو الكادر الصحي ،أو سلم القضاة ،والتعليم،
وكذلك املســتخدمني ،وتهدف إىل تصحيــح بيانات
املوظفني لتمكنهم من االستفادة مستقبالً من الخدمات
التي تقدمها الوزارة سواء يف خدمات النقل أو الرتقية،
أو يف األداء الوظيفي.
وأشــار «العويس» إىل أن جميع الخدمات املقدمة
سوف تنصب يف صالح خدمة املوظف ،مبينًا أن الهدف
األسايس من تواجد مكتب بالجامعة هو الدعم عىل مدار
الساعة والقيام بتصحيح بيانات منسوبي ومنسوبات
الجامعة ،واملوظفني املســؤولني ،وسوف يكون هناك
منسق خدمات ،كذلك سوف يكون هناك ضابط اتصال
بني الجامعة ووزارة الخدمة املدنية ،وذلك لعقد ورش
عمل للموظفني عن كيفية عمــل التحديث ،وهو عبارة
عن ثالث صفحات عن طريق موقع الوزارة تتكون من
صفحة للبيانات الشخصية ،وصفحة للبيانات العلمية،
واملعلومات الوظيفية الحالية التي يشغلها املوظف.

خالل اللقاء

تدشين عملية التحديث

مؤتمرا
كلية التصاميم تقيم
ً
حول «تصميم األزياء..
والتوقعات المستقبلية»
تعتزم الجامعة ،مُمثلة
بكلية التصاميــم ،إقامة
مؤتمــرا حــول «تصميم
األزيــاء ..والتوقعــات
املستقبلية» ،يف الفرتة من
11-10جمــادى اآلخرة
1441هـــ ،وذلك بهدف
مناقشــة أهمية مساهمة
مجــال تصميــم األزياء
يف تحقيق رؤيــة اململكة
( ،)2030وتوظيف الصيغ
التكنولوجيــة لتحقيــق
اإلبــداع يف تصميم وإنتاج
املالبــس ،إضافة إىل بحث
أهمية دور تصميم األزياء
تجاه املجتمــع والصناعة
واالقتصاد وطرق استثمار
املــوارد املتاحــة ،وكذلك
تســويق نتائــج البحوث
التطبيقية يف هذا املجال.
وأكدت عميــدة كلية
التصاميــم الدكتــورة
عواطــف الســيف نائبة
رئيس اللجنــة التنظيمية
العليــا للمؤتمــر ،عىل أن
املؤتمر يعترب األول من نوعه
عىل مستوى العالم العربي،
ويناقش عددا من املحاور،
حيث يتناول املحور األول
تصميم األزيــاء والتنمية
املســتدامة :االقتصــاد
األخرض واملنتجات صديقة
البيئة ،وتصميــم وإنتاج
املالبس متعددة الوظائف،
إضافة إىل الرؤى اإلبداعية
لفنون األزياء ،واالستخدام
األمثــل للمنتجات وإعادة
تدويرهــا ،وتوثيق الفنون

الرتاثية والحضارية.
وأضافــت ،أن املحور
الثاني يتناول تكنولوجيا
تصميم وإنتــاج املالبس:
النانــو تكنولوجــي،
واملنســوجات الذكيــة
وتطبيقاتهــا ،وتطبيقات
الربامــج اإللكرتونيــة
الحديثــة ،وتحســن
اإلنتاجيــة لرفــع القدرة
التنافســية ،والجــودة
وتطويــر األداء يف صناعة
املالبــس ،فيمــا يناقش
املحور الثالــث :تصميم
األزياء وخدمــة املجتمع:
التســويق اإللكرتونــي،
واملرشوعــات الصغــرة
واملتوســطة كقاطــرة
للتنمية ،وحاضنات األعمال
يف صناعة املالبس ،والربامج
التدريبيــة والتعليميــة
ودورها يف خدمة املجتمع،
إضافــة إىل تصميم األزياء
لذوي االحتياجات الخاصة،
وتسويق البحوث العلمية
التطبيقية ودعم الصناعة.
وأوضحت «الســيف»
أن هــذا املؤتمر ســوف
يصاحبه عــدد من ورش
العمل ،إضافة إىل معرض
بعنوان (فنون األزياء بني
الرتاث واملعــارصة) ،كما
ســيتم من خالله عرض
خربات النجــاح يف مجال
تصميم األزياء ،بواســطة
متحدثــن ذوي خــرات
أكاديمية/علمية متميزة،
وكذلك لقاءات حوارية.
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شملت تشغل وصيانة ونظافة مباني كليات القطاع الغربي والجنوبي

مدير الجامعة يوقع ثالثة عقود تشغيلية بـ  55مليون ريال
وقع معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود،
مديــر الجامعــة ،يــوم الثالثاء
املوافــق 1441/2/2هـ ،ثالثة
عقود تشــغيلية لصيانة وتشغيل
مبانــي ومرافق فــرع الجامعة
بالقطاع الجنوبي ،ومباني كليات
القطاع الغربــي ،بقيمة إجمالية
( 55.684.437ريال) ،خمســة
وخمسون مليونا وستمائة وأربعة
وثمانون ألف وأربع مائة وســبعة
وثالثون ريال.
حيث وقــع مديــر الجامعة

إىل جانب مؤسســة رسايا طويق
للمقاوالت عقدا لتشــغل وصيانة
والنظافــة ملباني كليــات القطاع
الغربــي بمبلــغ 28.198.800
ثمانيــة وعرشون مليونــا ،ومائة
وثمانية وتسعون ألفا ،وثمانمائة
رياال ،وعقد تشغيل وصيانة مباني
ومرافــق فرع الجامعــة القطاع
الجنوبي بمبلغ ١٤.٩٢٦.٥٨٧.٤٨
أربعــة عرش مليونا ،وتســعمائة
وستة وعرشون ،وخمسمائة وسبعة
وثمانون ريــاال ،وثمانية وأربعون
هللة ،وعقد نظافــة فرع القطاع

مدير الجامعة يتسلم التقرير السنوي
ألمانة المجلس العلمي ..ويشيد بسرعة
إجراءات ترقية أعضاء هيئة التدريس

أثناء تسلم التقرير

تسلم معايل األســتاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمــد الداود مدير
الجامعــة ،يــوم اإلثنــن املوافق
1441/2/1هـ ،التقرير الســنوي
ألمانة املجلس العلمي للعام الجامعي
1440-1439هـــ ،وذلك بحضور
ســعادة وكيل الجامعة للدراســات
العليا والبحث العلمي األستاذ الدكتور
أحمد الرتكي ،ومنسوبي األمانة.
حيث أكد معــايل مدير الجامعة
خالل اللقاء ،عــى أن أمانة املجلس
العلمي قد أثبتــت تميزها يف إنجاز
أعمالهــا من خــال األرقام وعرض
املوضوعات ودقتها ،وذلك فيما يخص
ترقيات أعضاء هيئة التدريس ،مهنئا
الجامعة بوجود أمانــة هذا املجلس
ومــن فيها ،ومشــرًا إىل أن الجميع
شاهد تميز األبحاث العلمية من خالل
القفزات الكبرية التي حققها املجلس،
إضافة إىل رسعة إنجاز الرتقيات والتي
ً
هاجسا دائما لدى أعضاء هيئة
تعترب
التدريس حيــث أصبحت اآللية التي
يعتمد عليها املجلس العلمي اآلن تتم
بشكل رسيع ،مع الحفاظ عىل أهمية
الخروج بمنتج متميز.
وأشاد «الداود» برسعة إجراءات
ترقية أعضاء هيئــة التدريس ،التي
ال تتجاوز بضعة أســابيع عكس ما
ً
ســابقا ،إضافة إىل أمانة
كانت عليه
املجلس فيما يخص رسية املعلومات
واملحافظة عليهــا ،قائالً :إننا نفتخر

حقيقة بأداء املجلس العلمي ،ونتطلع
بإذن الله للمزيد واألفضل ،وأن نكون
بإذن اللــه قادرين عىل تطوير العمل
ليصبح إلكرتونيا بشكل كامل ،سائالً
الله التوفيق والسداد للجميع.
من جهتــه ،أوضــح الدكتور
عبدالله بــن محمــد الغدوني أمني
املجلس العلمي ،أن املجلس قد أنجز
خالل العام الجامعي أكثر من 430
موضوعا تناولت ما يتصل بتعيينات
أعضــاء هيئة التدريــس والرتقيات
العلميــة والتفرغ العلمــي ،وجوائز
التميــز العلمي ،كمــا تناولت أيضا
طلبــات التفرغ واالتصــال العلمي
والتأليــف والرتجمة ،مشــرًا إىل أن
املجلــس العلمي يتكــون من أربع
لجــان دائمة تجتمع أســبوعياً ،كما
بلغت نســبة اإلنجاز مقارنة باألعوام
الثالثة الســابقة أكثــر من  ٪60يف
بعض املجاالت .وأضاف «الغدوني»
أن التقرير السنوي الذي تم تسليمه
ملعــايل مدير الجامعــة تضمن أهم
املبادرات النوعية يف التطوير اإلداري
لــدى أمانة املجلــس العلمي ،حيث
انتهــت أمانة املجلــس العلمي من
عملية تحليل جميع املهام واملعامالت
للتحول اإللكرتوني ،وسيتم تدشينها
قريبا ً بإذن الله ،كما اشــتمل التقرير
عىل نبذة مخترصة عن االجتماع األول
ألمناء املجالس العلمية والذي ترشفت
جامعة القصيم بإقامته.

الجنوبي بمبلــغ 12.559.050
اثني عــر مليونا ،وخمســمائة
وتسعة وخمسون ألفا ،وخمسون
ريال.
وتم توقيــع العقود بحضور
وكيــل الجامعة الدكتــور محمد
الســعوي ،ووكيــل الجامعــة
للدراســات العليا والبحث العلمي
األســتاذ الدكتور أحمــد الرتكي،
ووكيــل الجامعــة للتخطيــط
والتطوير والجودة األستاذ الدكتور
خالد الحربي.

صورة جماعية عقب التوقيع

مركز االبتكار والملكية الفكرية يقيم اللقاء التعريفي ببرنامج ريادة األعمال

التركي :االقتصاد المعرفي قوة مذهلة يمكن أن تقوم عليها
الدول ..ويتطلب االهتمام باألبحاث التي تنتهي بمنتجات
أقامت الجامعــة ،مُمثلة بمركز
االبتــكار وامللكية الفكريــة ،اللقاء
التعريفي بربنامج ريــادة األعمال،
بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت
الصغرية واملتوســطة ،يوم األربعاء
املوافــق 1441/1/26هـ ،يف كلية
الحاســب ،بحضور ســعادة وكيل
الجامعة للدراســات العليا والبحث
العلمي األستاذ الدكتور أحمد الرتكي،
وقرابة  270طالب وطالبة وعدد من
عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.
ويهدف الربنامــج لتفعيل أندية
ريادة األعمال ،وهو أحد برامج مبادرة
الرشكات الناشئة الجامعية يف الھیئة
العامة للمنشآت الصغیرة واملتوسطة،
وھو برنامج متكامل یســاھم ببناء
مجتمع ریــادي يف جامعات اململكة،
وتمكین ودعم منســوبي الجامعات
لیصبحوا رواد أعمال وقادة بمھارات
عالیة ،قادرین عــى تطویر وتنمیة
مشــاریعھم الریادیة لتحقیق رؤیة
اململكة .2030
وتحدث وكيل الجامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد
الرتكي ،خالل اللقاء عن أن العالم اآلن
قائم عىل االقتصاد املعريف ألنه يعترب
القوة املذهلة والكبــرة التي يمكن
أن تقــوم عليها الــدول ،واالقتصاد
املعريف هو تعبــر عن املنتجات التي
تنتهي إليها البحوث ويمكن تطويرها
وتسويقها وجعلها جزء من االقتصاد
الوطني ،مشريًا إىل أن االقتصاد القائم
عىل املعرفة يتطلب عدة أمور منها أن
نبدأ بتوجيه األبحاث إىل األبحاث التي
تنتهي بمنتجات ،فحينما يقوم عضو
هيئة التدريس أو الطالب بوضع خطة
بحثية فهــو يجب عليه التفكري يف أن
ينتهي هذا البحث بمنتج ،وهذا املنتج
من مواصفاته أنه قابل للتطوير وقابل
للتسويق.
وأوضح «الرتكي» أن املركز أطلق
خالل هذه الفرتة مبــادرة احتضان

خالل اللقاء

األفــكار اإلبداعيــة «حاضنة ابتكار
 »20والتي تهــدف إىل إىل احتضان
مشــاريع التخــرج وتحويلها إىل
منتجات اقتصاديــة واعدة ،بحيث
يٌشجع الطالب عىل الوصول بمنتجات
جيدة ملشــاريع التخرج ،وبعدها يتم
من خالل لجان متخصصة فحصها
ومعرفة األفضــل منها ،وتخصيص
جوائز مالية دعمًــا لهم ،ويمكن أن
تدخل هذه املنتجات مراحل أخرى من
التطوير والتســويق ،مهيبا بالطالب
بأن يهتموا بشــدة باملشــاريع التي
تنتهي بمنتجات ،ومنتج قابل للتطوير
والتســويق ،حتــى يكــون لبنة يف
االقتصاد املعريف يف هذا الوطن ،السيما
أن رؤية اململكة  2030تتجه إىل تنويع
االقتصاد ،لذلك نريد أن نطور ما لدينا
من علوم لتكون مصدر أخر لالقتصاد
الوطني.
وقدم وكيل الجامعة للدراســات
العليا والبحث العلمي ،الشكر والتقدير
ملركز االبتكار وامللكية الفكرية ،وكافة
الكليات املرتبطة باملركز ،حيث يسعى
هذا املركز إىل إطالق موهبة االبتكار،
لدى الجامعة بكافة منســوبيها من
أعضاء هيئــة التدريــس والطالب
واملوظفني ،ونريد من خالل هذا املركز

استنطاق مواهبهم وأفكارهم ونخرج
بعدد غري محدود من االبتكارات التي
نأمل أن تتطور وتصــل إىل مراحل
متقدمة من براءات االخرتاع واملنتجات
التي يمكن تطويرها وتسويقها الحقاً،
مؤكــدًا أنه يف الجامعــة متوفر كل
يشء فقط يجــب أن ننطلق ونتعاون
ونتكاتف حتى نستطيع أن نصل إىل
الهدف .من جهته ،قدم عبد الرحمن
الخضري من الهيئة العامة للمنشآت
الصغرية واملتوســطة تعريفا شامال
عن الربنامج الذي سوف ينطلق ملدة
 10أيام ،يف الفرتة من  3نوفمرب وحتى
 13نوفمرب ،حيــث يحتوي الربنامج
عىل لقاءات مع رواد أعمال ممارسني،
وأنشطة تواصل وتعارف ،وجلسات
إرشادية واستشارية ،وتحدي ريادة
األعمــال ،كما يهــدف الربنامج إىل
اكتساب مهارات ريادية ،وإنشاء وبناء
مشــاريع ريادية ،ومفهوم االبتكار
والتفكري ،وفرص استثمارية بجوائز
تصل إىل  30ألف ريال ألفضل ثالث
فرق.
كما عرض «الخضري» بعض األمثلة
من نسب الرشكات الناشئة التي تنتهي
بالفشل ،وأسباب هذا الفشل وعرض
عدد من األمثل عليهــا ونظرة عامة

عن رائد األعمــال وتعريف باملبادرة،
ومخرجات الربنامج ،والتعريف برائد
األعمال ،إضافة إىل مبــادرة تفعيل
األندية الطالبية ،والــذي يهدف إىل
إنشــاء وتفعيل نادي ريادي مستدام
يديره قــادة من طــاب وطالبات
الجامعة والذي يهــدف إىل بناء بيئة
ريادية تفاعلية بطريقة مبتكرة.
من جانبه ،أوضح الدكتور عبد الله
املحيميد املــرف عىل مركز االبتكار
وامللكية الفكريــة بالجامعة ،أن هذه
املبادرة تعترب فرصــة ذهبية لكافة
منســوبي الجامعة من أعضاء هيئة
تدريــس وموظفني وطالب وطالبات
لالنضمام ملجتمــع رواد األعمال يف
الجامعة ،وذلك بهدف تطوير أفكارهم
وتطبيقها لواقع ملموس للحصول عىل
منتج واعد يخدم االقتصاد السعودي،
كما أن هذا اللقاء يعترب لقاء تعريفي
وترويجي ملعســكر لريادة األعمال،
والذي ســوف يقام يف الفرتة من ٣
نوفمــر إىل  ١٣نوفمــر ٢٠١٩،م
ويتم التســجيل للمشــاركة يف هذا
املعسكر عن طريق الرابط http://
 monshaat.gov.sa/unisaوهــو
برنامج يهدف إىل تحويل األفكار إىل
مشاريع ريادية.
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كلية العلوم الطبية التطبيقية تشارك في حملة
«همة حتى القمة للتبرع بالدم»

شــاركت الجامعة ،ممثلة
بكلية العلوم الطبية التطبيقية
(قســم املختربات الطبية) ،يف
حملة التربع بالدم التي أقامتها
جمعيــة أصدقاء بنــوك الدم،
بالتعاون مــع املديرية العامة
للشــؤون الصحيــة بمنطقة
القصيــم ،والتــي أقيمــت يف
الفرتة من الســبت حتى اإلثنني
١٤٤١/١/٢٤-٢٢هـــ ،وذلك
ضمن فعاليــات اليوم الوطني
الـــ « ٨٩همة حتــى القمة»،
ويف إطار إســهاماتها يف خدمة
املجتمع ،حيث استهدفت الحملة
الحصول عــى أكثر من إىل 89
متربع ،وذلك يف سبيل دعم بنوك
الدم وتخفيــف معاناة املرىض
يف عدم توفر الــدم الكايف وهو
ما تحقق وللــه الحمد يف اليوم
الثالث من الحملة.

وقدم قسم املختربات
الطبيــة بالكليــة العديد
من الخدمــات والفحوصات
الطبية املجانيــة ،مثل تحديد
فصائــل الدم ،وقيــاس كتلة
الجســم ،وقياس فقــر الدم،
وقياس نسبة الدهون ،وقياس
السكر العشــوائي والرتاكمي،
واختبار وظائف الكبد والكىل،
وقد حظي جناح الكلية بزيارات
مــن العديد من الشــخصيات
الذيــن أبــدوا إعجابهــم بما
يقدمــه الجناح مــن خدمات
طبية وتثقيفية ،حيث بلغ عدد
املستفيدين من الخدمات التي
قدمها قســم املختربات الطبية
 119مســتفيد ،كما تم إجراء
أكثر من  330فحص مخربي،
وتم اكتشاف  34شخص لديهم
فصائل دم نــادرة ،كما تبني
وجود  27مستفيد يعانون من

فقــر
الــدم ،و31
مستفيد لديهم ارتفاع يف السكر
اثنان منهــم لديهما ارتفاع يف
الكوليسرتول ،ومستفيد واحد
لديه ارتفاع يف الدهون الثالثية.
من جانبــه ،أكــد عميد
كلية العلــوم الطبية التطبيقية
الدكتور محمد السهيل ،أن الكلية
دائما ً ما تحرص عىل املشاركة يف
مثل هذه الفعاليات خاصة مع
تزامنها مع يــوم الوطن الغايل
عــى الجميع ،الذي يســتحق
منا الكثــر ،وأيضا ً إيمانا ً بدور

ا لكلية
يف خدمــة
التخصصات الصحية
ويف خدمــة املجتمع،
وذلــك لتحقيق رؤية
ورســالة الجامعــة يف خدمة
املجتمــع ،حيث تقيــم الكلية
العديــد من الربامــج الطبية
والتثقيفية املتنوعة يف مناسبات
مختلفــة ،يقــوم عليها عدد
من أعضــاء هيئــة التدريس
والطالب املتميزيــن بالكلية،
والتي من شأنها تقديم خدمات
نوعية علميــة وتثقيفية وطبية
للمستفيدين بما يرتقي بسمعة
ومكانة الجامعة.

تمديد فترة استقبال الملخصات البحثية
لمؤتمر الجامعة الدولي عن «جهود المملكة
في ترسيخ قيم االعتدال والتعايش الحضاري»
أعلنت الجامعة ،مُمثلة بكلية
الرشيعة والدراسات اإلسالمية،
عن تمديد فرتة قبــول األفكار
وامللخصات البحثية للراغبني يف
املشاركة يف املؤتمر الدويل الذي
تقيمه الجامعة بعنوان «جهود
اململكة يف ترســيخ قيم االعتدال
والتعايش الحضــاري» ،حيث
يستمر استقبال الطلبات حتى
تاريخ 1441 /2 /29هـ.
ويهدف املؤتمر الذي سوف
ينعقــد يومــي  14-13ربيع
الثاني 1441هـــ املوافق -10
 11ديسمرب 2019م ،إىل رصد
جهود اململكة العربية السعودية
املتعلقة برتســيخ قيم االعتدال
والتعايــش الحضــاري عىل
جميع املســتويات ،كما يسعى
إىل بيان أثــر الخطاب الرشعي
الســعودي يف نــر مفاهيم
التعايش الحضــاري ،وإبراز
دور الدبلوماســية السعودية

واملؤسسات الرشعية والثقافية
الحكومية وغــر الحكومية يف
اململكة يف هــذا املجال ،وكذلك
املؤسســات اإلغاثية واستلهام
التجارب الســعودية الرائدة يف
ترسيخ قيم االعتدال والتعايش
الحضاري بني الشعوب.
ويتنــاول املؤتمــر عدة
محاور ترتاوح بــن التأصيل
الرشعي لقيم التواصل اإلنساني
ومعالجة إشــكاالته ،والخطاب
الرشعي السعودي وأثره يف نرش
مفاهيم التعايــش الحضاري،
وكذلك دور املؤسسات الرشعية
والثقافيــة الحكوميــة وغري
الحكوميــة يف إقامة جســور
العالقات مع اآلخر ،باإلضافة إىل
الجهود الدبلوماسية السعودية
يف تعميــق معانــي التواصل
املشــرك ،وجهود املؤسســات
اإلغاثية ،والتجارب الشــخصية
الرائدة.

المدينة الجامعية

الهيئة السعودية للغذاء الدواء تختار «الفهيد»
عضوا في اللجنة الدائمة للدستور الغذائي

الفهيد

اختارت الهيئة السعودية
للغــذاء والــدواء ()SFDA
الدكتور هاني بــن عبدالعزيز
الفهيد األســتاذ املساعد بقسم
علوم األغذية وتغذية اإلنســان
بكلية الزراعة والطب البيطري
بالجامعــة ،عضــوا ً يف اللجنة
التنســيقية الدائمة للدستور
الغذائي (كودكس) املنبثقة من
منظمة الصحة العاملية ()WHO
واملختصــة يف بروتوكــوالت
التغذيــة واألغذيــة ذات
االستخدامات الطبية الخاصة،
وتقوم اللجنــة بوضع ضوابط
وترشيعات استخدامات األغذية

الطبيــة الخاصــة واملكمالت
الغذائية داخل اململكة والتحقق
من االدعاءات التغذوية.
ويأتي اختيــار "الفهيد"
نظري إسهاماته البحثية والعلمية
يف مجاالت التغذيــة العالجية
للســمنة وأمراض الســكري
وقصور األيــض الوراثية ،كما
أن الدكتــور "الفهيد" حاصل
عىل درجة الدكتوراه يف التغذية
اإلكلينيكية والحميات العالجية
من كلية الطب بجامعة جالسكو
يف بريطانيا وتم تعيينه مؤخرا ً
كزميــل إكلينيكي فخري لكلية
الطب بنفس الجامعة.
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بدء استقبال الملخصات العلمية للمشاركة في مؤتمر
الجامعة الدولي عن «آفاق الطاقة الشمسية في المملكة»
أعلنــت الجامعــة ،ممثلة
بكلية الهندسة ،عن بدء استقبال
امللخصات العلمية للمؤتمر الدويل
«آفاق الطاقة الشمسية يف اململكة
العربية الســعودية :التطبيقات
والتحديات» ،والذي سوف ينعقد
يف الفرتة من  2-1إبريل 2020م،
ودعت الجامعة الباحثني الراغبني
يف املشاركة يف هذا املؤتمر الدويل
إلرســال ملخصــات األبحاث
العلمية ،وذلك عرب رابط املؤتمر
https://events.qu.edu.
 ،/sa/vsesa2020حيــث يتم
استقبال امللخصات حتى تاريخ
 31أكتوبر 2019م ،عىل أن يتم
اإلعالن عن امللخصات املقبولة يف
تاريخ  15نوفمرب 2019م.
ويهدف املؤتمــر إىل دعوة

كبــار األكاديميــن والباحثني
يف تطبيقات الطاقة الشمســية
وخــراء الصناعــة يف اململكة
العربيــة الســعودية والعالم،
لتبــادل الخــرات والتحديات
والنتائــج ،إضافــة إىل تعزيز
وتطوير تقنيات الطاقة الشمسية
الواعــدة لدعــم وتحقيق رؤية
اململكة  ،2030وكذلك املساهمة
يف تحقيق أهــداف رؤية اململكة
 2030يف تنوع االقتصاد القائم
حاليا عىل النفط لتحويل اململكة
مــن دولة متقدمــة يف تصدير
النفــط إىل دولة مصدرة للطاقة
املستدامة.
من جهتــه ،أوضح رئيس
اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور
مشــعل املشــيقح عميد كلية

٣١

الهندســة ،أن هــذا املؤتمر يتم
عقده تماشــيًا مع رؤية 2030
للمملكة العربية السعودية ،والتي
تهدف إىل دعم االقتصاد الوطني،
وتقليل االعتماد عىل النفط ،وخلق
الوعي بأهمية الطاقة الشمسية
كمصدر وفــر للطاقة املتجددة
يف اململكة العربية الســعودية،
كما يغطي املؤتمر الوضع الحايل
والتطورات يف تقنيات وتطبيقات
الطاقة الشمســية ،ومنها عيل
ســبيل املثال :الطاقة الشمسية
الحراريــة ،والكهروضوئيــة،
والعمارة الشمسية ،مشريًا إىل أن
املؤتمر سوف يركز عىل استخدام
هندســة الطاقة الشمســية يف
التطبيقــات املختلفــة داخل
األوساط األكاديمية والحكومية

٢٠١٩

٢٠١٩

١

والصناعيــة يف اململكة العربية
الســعودية ،واالســتفادة من
التجارب السابقة يف هذا املجال
الحيوي.
وأضــاف «املشــيقح» أن
املؤتمر ســوف يناقــش عددا
من املحــاور من بينهــا توليد
الطاقة الكهربائية باســتخدام
الطاقة الشمســية ،وتخزينها،
وتحليــة املياه باســتخدامها،
وكذلــك تطبيقــات التدفئــة
والتربيــد بالطاقة الشمســية،
والتطبيقات الســلبية والنشطة
للطاقة الشمســية عىل املباني،
باإلضافة اىل محــور تطبيقات
الطاقة الشمسية يف مجال النقل،
وإدارتهــا يف اململكــة العربية
السعودية.
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عزيزي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

إلى األمام سر
منذ صغره وهو يســمع بالطبيب واملهندس يرى الدكتور
(الطبيب) يف املستشفى أو املستوصف..
يطرق سمعه والده وهو يتكلم بالهاتف مع باش مهندس..
يســمعه وهو يقول ألمه املخطط عند املهندس ..مهندس
رشكــة الكهرباء يقول إن األحمال عندكم عالية ..أســتاذ
الصف يف املرحلــة االبتدائية يســتطلع تطلعات تالميذه
للمســتقبل ..محمد دكتور ،صالح مهندس ..وليد معلم،
حسام محاسب ..هو طبيب.
التحق بالقسم العلمي يف املرحلة الثانوية ..مرحلة جديدة
ونقلة مغايرة ..فيزيــاء ..كيمياء ..جــد واجتهد تخرج
بمعدل عال ..نافس عىل الســنة التحضريية يف الجامعة..
وها هو اآلن يف أول خطوة داخل جامعة القصيم..
جو الجامعة مختلف ..لغــة التعليم اإلنجليزية ..ال كتاب
مقرر بل منهج معتمد ..ال مرشــد طالبي وال وكيل يتصل
بويل األمر ..يسمع األقران يصنعون من األستاذ (الدكتور)
معجزة ..كل يشء بيده ينجّ ح ويرسب عىل كيفه ..األستاذ
هــذا ال يمكن أن تأخذ عنده أكثر مــن  B+وهذا ال يمكن
النجاح عنده ..انبهــر بحجم املدينة الجامعية وبســعة
وتنظيم وجمال وجلســات البهو الرئيس ..مكتبة الجامعة
وتنوعها وســعة حجمها ومنصات البحــث اإللكرتوني..
جلســات البحث والقراءة ..لديه ســاعات فراغ يف غالب
األيام ..ظــل يقضيها متنقــا بني (الكافيــه) يف البهو
واملكتبة ..يســتعد اآلن الختبارات أعمــال الفصل للفرتة
األوىل ..
إىل األمــام رس أيها النبيــل فاإلشــارة أمامك خرضاء..
ونحتفي بك خريجا من كلية الطب عام ١٤٤٥هـ بمشيئة
الله
عميد عمادة القبول والتسجيل
| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa
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خالل جلسته األسبوعية بقصر التوحيد ببريدة

أمير منطقة القصيم  :تنمية مصادر المعلومات الرقمية عامل يعكس
السرعة في تعزيز الجانب العلمي والمعرفي ألفراد المجتمع
أكد صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن
عبدالعزيز أمــر منطقة القصيم ,عىل
أن تعزيز مصــادر املعلومات الرقمية
عامل مساهم يف تحقيق مجتمع طموح
واقتصاد مزدهر ,منوها ً بالدور البارز
للمكتبة الرقمية السعودية يف مساندة
التعليم الجامعــي والرفع من معدل
انتاج البحث العلمي يف اململكة العربية
الســعودية ,والذي ســاهم وبشكل
فاعل يف إثراء املحتوى الرقمي العربي
انسجاما ً مع رؤية اململكة .2030
وأشــار ســمو األمري فيصل بن
مشعل عىل أن توفري مصادر املعلومات
الرقمية لكافة قطاعات وأفراد املجتمع
من طــاب وطالبات مــن مواطنني
لتلبية االحتياجات التعليمية والصحية
والتجاريــة واألعمــال والصناعــة
والثقافــة يعكس الرسعــة يف إيجاد
وتعزيز الجانب العلمي واملعريف ألفراد
املجتمع ,مبينا ً عىل أن التقنية تعد احد
أهم محاور التنمية وتساهم يف تطوير
كافة الخدمات بما يكفل رسعة اإلنجاز
واملعرفة ,وأن ذلك املجال هو من هموم
العــر وعلينا مواكبتــه واللحاق به
وتسخريه بما يتواكب مع تنمية وتطور
هذا الوطن  ,ســائال ً املوىل عز وجل أن
نكون متعاونــن متكاتفني يف إنجاز
كل ما تطمح إليــه هذه البالد املباركة
بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز وسمو ويل عهده
األمــن ـ حفظهما اللــه ـ وأن يبارك
سبحانه وتعاىل بكل جانب مساهم يف
رفع وعلو هذا الوطن وأبناءه.
جــاء ذلك يف كلمة ســموه خالل
جلســته األســبوعية مع املواطنني,
اليوم  ,بقــر التوحيد بمدينة بريدة
 ،بحضور أصحــاب املعايل والفضيلة
ووكالء اإلمارة ومســؤويل القطاعات
الحكوميــة واألهلية ورجــال األعمال
وأهايل املنطقة ,والتــي كانت بعنوان

"الكتاب بني الرقمي والورقي" ,قدمها
أستاذ علم املعلومات املشارك بجامعة
امللك ســعود الدكتور سعد الغامدي,
ومدير رشكة العبيكان للنرش والرتجمة
األســتاذ محمد الفريح ,واللذان تناوال
فيها توفري مصادر املعلومات الرقمية
والبحــوث يف اململكة ومــا تقدمه من
خدمات لكافــة القطاعــات وأفراد
املجتمــع مــن مواطنــن ومقيمني,
وتعزيز املعلومات التعليمية والصحية
والتجاريــة والثقافيــة ,باإلضافة إىل
طرح واقع رقمنه املحتــوى باململكة
واتاحته عرب املنصــات الدولية ملا لها
من عامل مهم يف البناء والتطور.
وبــن الدكتور ســعد الغامدي
أن النــر العلمي الرقمــي يبنى عىل
األبحــاث العلميــة واملؤلفــات ,وأن
الواليات املتحدة تتصدر البلدان األكثر
انفاقا ً عىل البحــوث العلمية ونرشها
بميزانية تصــل إىل  476مليار دوالر,
وأن اململكة العربية السعودية تتصدر
قائمة البلدان العربيــة األكثر انفاقا ً
عــى البحث والتطــور بأكثر من 12
مليار دوالر ,تليها مرص بـ  6مليارات,
واالمــارات بـ  4مليــارات ,واملغرب
بمليار ونصف املليار دوالر.
وأشــار الدكتور الغامدي عىل أن
دعــم القيادة ـ أيدها اللــه ـ لتعزيز
النرش الســعودي يف شــبكة العلوم
ساهم يف وصولها عام  2018إىل نرش
 22,234بحــث علمي بعد أن تم نرش
 20,889بحثا ً خــال عام 2017م,
وأن األداء العلمــي للمملكة ارتفع من
الرتتيب  48بـ  3475بحثا ً علميا ً عام
 2010حتــى قفــز إىل املرتبة الـ27
عامليا ً عــام 2018م بنرش 15,103
بحثا ً علمياً.
وبــن الدكتور الغامــدي عىل أن
الجامعات السعودية سعت إىل تحسني
مواقعهــا عــر مواقــع التصنيفات
العاملية "شنقهاي" والذي يعترب أعرق

أثناء الجلسة األسبوعية

تصنيف للجامعات البحثية ,مشــرا ً
عــى أن هناك  4جامعات ســعودية
ضمن تصنيف أفضــل  500جامعة
بالعالم وأن جامعــة امللك عبدالعزيز
تعترب ضمن أفضل  150جامعة حول
العالم ,مؤكدا ً عــى أن املكتبة الرقمية
الســعودية يشــرك بهــا حاليا ً 27
جامعة ســعودية و 6جهات حكومية,
وان مواصلة تعزيز التواجد يف املكتبة
الرقمية الســعودية عامل مساهم يف
تعدد مصــادر املعلومــات واتاحتها
للمواطــن واملقيم وخدمــة املصالح
العامة للبحوث العلمية.
بعد ذلك أكد محمد الفريح عىل أن
نقاط القوة للمحتوى الرقمي السعودي
تشمل تعدد الصيغ واالهتمام املؤسيس
والدعــم الحكومي وخــرة الرشكات
والنمو الرسيــع واملوثوقية ,وأن نقاط
الضعف تتمحور بتشتت جهود امللكية
الفرديــة ,وعدم وجــود قائد لتوجيه
حقوق امللكية الفكريــة وبطء القرار
والتكرار والقناعات الفردية.
وأشــار الفريح عــى أن تاريخ

محافظ الرس يستقبل وفد أعضاء مجلس
إدارة جمعية إكرام النعم
اســتقبل محافــظ محافظة
الرس األســتاذ حسني بن عبدالله
العســاف وفدا ً من أعضاء مجلس
إدارة جمعية إكرام النعم يتقدمهم
رئيس مجلــس اإلدارة الشــيخ
عبدالعزيز بن نارص املسند ونائب
رئيس املجلس األســتاذ نارص بن
عبدالله العطني واملســؤول املايل
وعضو املجلــس صالح لن محمد
الزيــدي والدكتور خالد بن صالح
الزريــر عضو املجلــس ومحمد
ســليمان القــزالن عضو مجلس
اإلدارة وصالــح العســاف عضو
املجلس ،واطلع سعادة املحافظ عىل

رشح مفصل عــن أعمال الجمعية
وما تقوم به مــن دور من حفظ
النعم وتوزيعها عىل املســتحقني

وكذلك توعيــة املجتمع بخطورة
اإلرساف وأهمية الرتشــيد وغريها
من املهام التي تقوم بها الجمعية.

خالل االستقبال

الكتب الرقمية يعود إىل عام  1990يف
مكتبة الكونجرس األمريكي ,بعد ذلك
ضهرت مكتبة شبكة املنظمة االوربية
لألبحاث عام 1991م ,تال ذلك ظهور
النارش التجاري األول عام  ,1998ثم
مرشوع كتاب جوجــل عام 2004م,
تىل ذلك انتشار مكتبة األمازون للكتب
اإللكرتونية عام 2011م ,مبينا ً عىل أن
منصات بيع الكتب الرقمية وصلت إىل
 15منصة حالياً.
وأكد الفريــح عىل رضورة تحديد
أوجــه رقمية متعــددة للتعلم األكثر
مالئمــة للطــاب والطالبــات وفقا ً
للثقافات والبيئــات واالمكانيات لكل
منطقــة لتعزيز ثقافــة التعامل مع
املحتــوى ,مبينــا ً عىل أن اســتخدام
األدوات الجديــدة يعكــس تنظيمــا ً
وتيســرا ً للمحتوى الرقمي بما يحسن
قدرة اململكة عىل املنافســة يف البيانات
الرقمية وهو عامل مساهم يف اختصار
الوقت والجهد واملال ,مشــرا ً عىل أن
ذلك ســيلعب دورا ً جوهريا ً يف توجيه
حركة كثري من الصناعات والقطاعات

يف اململكة وعىل رأسها التعليم.
من جانبه بني معايل مدير جامعة
القصيم الدكتــور عبدالرحمن الداود
عىل أن تصنيف الجامعــات بناء عىل
النــر يف تلك األوعية عامل مشــجع
وفرصــة كبــرة لتعزيزه بالنســبة
ألســاتذة الجامعة كافة ,مشريا ً عىل أن
الجامعة كان لديها  13بحثا ً منشــورا ً
يف عام  2017ومن فضــل الله اليوم
وصل عدد األبحاث املنشورة هذا العام
إىل  179بحثــا ً علميــاً ,مؤكدا ً عىل أن
تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالنرش
ودعمهم يعكــس تحفيزا ً لتعزيز نرش
مثل تلك البحــوث يف املجاالت األدبية
والرشعيــة واالجتماعيــة ,منوها ً بأن
الجامعة تتوجــه حاليا ً إىل ترجمة تلك
البحوث لنرشها من خالل تلك األوعية.
ويف نهاية الجلسة  ،شارك العديد
من الحضــور بطرح مداخالتهم حول
املكتبــات الرقمية والنــر العلمي
والبحــوث وتعزيزها عــى املنصات
العاملية ,باإلضافة إىل ترجمتها وتحفيز
أساتذة الجامعات ملواصلة التأليف.

تعليم المذنب يعلن تمديد فترة التسجيل في
أولمبياد «إبداع »2020
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة املذنب ،تمديد فرتة
التسجيل يف األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي "إبداع
 ،"2020للعام الدرايس 1441هـ ،وتستمر حتى 7
صفر الجاري.
ودعا مديــر تعليم املذنب املكلف ســليمان بن
إبراهيم الحسياني ،قيادي مدارس املرحلتني املتوسطة
والثانوية ،إىل حث الطالب والطالبات عىل التسجيل،
وتشجيعهم عىل املشاركة يف األوملبياد الوطني لإلبداع
العلمي "إبداع  ،"2020مشريا ً إىل أن األوملبياد يهدف
إىل إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافســية محفزة لعقل
الباحث العلمــي ،وتهيئته للمنافســة والدخول يف
املنظومة العاملية املعرفية القائمة عىل االبتكار والبحث
العلمي لتحقيق التنمية الوطنية املستدامة.
وأكد سعي اإلدارة ممثلة بإدارة املوهوبني إلتاحة

الفرصة أمام جميــع أبنائنا الطــاب والطالبات،
للمشــاركة الفاعلة بمشــاريع علميــة وإبداعية يف
املجاالت املناســبة لرغباتهم وميولهم ،وتشجيعهم
عىل تمثيل الوطن من خالل إثراء املشــاركات املحلية
والدولية.
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محافظ عنيزة يرعى احتفال إدارة التعليم بالمحافظة
بتدشين أول مدرسة للموهوبين

خالل االحتفال

رعى ســعادة محافظ عنيزة
األســتاذ عبدالرحمن بن إبراهيم
السليم ،صباح الخميس ،احتفال
إدارة تعليم عنيزة بتدشــن أول
مدرســة للموهوبني باملحافظة
(متوسطة ابن صالح للموهوبني)،
وذلك بحضور سعادة مدير إدارة
تعليم عنيزة األســتاذ محمد بن
ســليمان الفريح ،ومساعد مدير
التعليم للشؤون التعليمية عبدالله
القرزعــي ،وعدد من مســؤويل
املحافظة والقيادات التعليمية.
وتقــدم مدرســة املوهوبني
العديد مــن الربامــج اإلثرائية
للطالب ،كما تعمل عىل خلق بيئة
تعليمية مناسبة تلبي احتياجات
الطالب املوهــوب ،باالعتماد عىل

نظام تعليمي مرن يراعي الفروق
الفردية بني الطالب ،ويســاهم
يف تنمية مهــارات املعلمني عىل
االســراتيجيات الجديدة لتعليم
وتعلم الطالب.
وبدأ احتفال التدشني بعزف
السالم امللكي فور وصول سعادة
املحافظ ملقــر الحفل ,ثم تالوة ملا
تيرس من آيات الذكر الحكيم ،بعد
ذلك رحب قائد املدرســة األستاذ
ســامي الحربي بسعادة محافظ
عنيــزة ،ومديــر التعليم يف أحد
رصوح العلم واملعرفة ،مؤكدا بأن
مدرســة املوهوبني تأتي امتدادا
لتوجيهــات حكومتنا الرشــيدة
أيدها الله لتعليم ذي جودة ،الذي
أعطي للموهبــة االهتمام الالزم

من اكتشاف ثم التطوير والبناء،
مشــرًا إىل أن املدرســة بكامل
طاقمها تســعى لتحقيق أفضل
النتائــج ،بما يســاهم يف نهضة
الوطن الذي يعلو برجاله وسواعد
أبنائه وهذا ما سيتحقق بإذن الله
تعاىل.
وشــهد محافظ عنيزة فلما
بعنوان "حكاية مدرسة عريقة"،
ثم دشن ســعادته املدرسة كأول
مدرسة باملحافظة ،بعد ذلك كرم
املشــاركني والداعمني ،ثم تجول
عىل فصول املدرسة.
وعرب سعادة محافظ عنيزة
عبدالرحمن بن إبراهيم الســليم
عن سعادته باملشــاركة يف هذه
االحتفالية بتدشــن أول مدرسة

للموهوبني باملحافظة ،مؤكدًا عىل
أن محافظة عنيــزة اعتادت عىل
التميز ورعايــة أبنائها وبناتها
من الطالب والطالبات بشــكل
دائم ومســتمر ،ومشــيدا بهذه
الخطوة التي تهــدف لالهتمام
بالطلبــة املتميزيــن وأهدافها
الرامية لالهتمام بأبناء املستقبل،
موضحً ا أن ذلك لم يكن ليتحقق
لوال الدعم الكبــر الذي تقدمه
قيادتنا الرشيدة – حفظهم الله –
ألبناء هذا الوطن ،سائال الله لهم
التوفيق والسداد ،ومقدما جزيل
شــكره لكافة العاملني بالتعليم
عىل جهودهــم املبذولة من أجل
خدمة العملية التعليمية يف وطننا
الغايل.

 50طالب وطالبة من جامعة المستقبل يستفيدون
من دورات الحاسب المتخصصة
اختتمــت جامعة املســتقبل
مساء الخميس  5صفر1441هـ،
ثــاث دورات تدريبيــة أقامتها
لطالب وطالبات كلية الهندســة
والحاســب اآليل ،عىل مدى  5أيام
بمقر الكليــة يف املدينة الجامعية
بربيدة ،وذلك ضمن خطة الجامعة
لرفع مســتوى الطلبــة املهاري
وتزويدهم باملهارات الالزمة ،حيث
ســلم عميد الكلية الدكتور محمد
بن صالح الشــتيوي شــهادات
إتمام الــدورات التدريبية الطالب
املشاركني.
وعُ قدت الــدورة األوىل تحت
عنوان "مايكروســوفت ويندوز
سريفر" وهي تعترب من الدورات
املهمة ملهندس الشبكات حيث إنها
تهــدف إىل تنمية مهارات املتدرب
يف إدارة الشــبكة والتعامــل مع
الشبكات باإلمكانيات التي يوفرها
ويندوز ســرفر ،كما تهدف إىل
تنمية مهارات املتــدرب يف إدارة
الشــبكة والتعامل مع الشبكات
باإلمكانيات التي يوفرها ويندوز
سريفر.

وأقيمت الدورة الثانية بعنوان
"الصيانة املتقدمة ألجهزة الحاسب
اآليل" للطالبات ،وهــي من أهم
الدورات التــي يحتاجها مهندس
الحاسب وتصقل مهارات املتدرب
يف مجال صيانة معدات الكمبيوتر
وبرامج السوفت وير ،ومن خاللها
يتعرف املتــدرب عىل مصطلحات
الحاســب اآليل وماهيته وأجزائه
املختلفة ،كمــا تمكن املتدرب من
تجميع األجهزة وصيانتها وإعداد

نظم التشغيل املختلفة.
وتناولــت الــدورة الثالثة
كيفية تطوير "تطبيقات ويندوز
باســتخدام لغة اليس شــارب"،
والتي يمكن للمتدرب بعد االنتهاء
من الحصــول عىل هذه الدورة أن
يذهب إلكمال متطلبات الحصول
عىل الشــهادة العامليــة  A+بكل
ســهوله ويــر ،حيــث يتعلم
املشــاركون يف تدريــب تطوير
تطبيقات ويندوز باستخدام لغة

اليس شارب اســتخدام الويندوز،
وتطويــر تطبيقــات الويندوز،
وتطويــر األلعاب ،واســتخدام
قاعــدة البيانات مــع الويندوز،
وتتمثل أهداف هــذا التدريب يف
تعلــم الربمجة املرئيــة وتطوير
نمــاذج وتطبيقــات الوينــدوز
وكيفية تطوير ألعابك املستندة إىل
الويندوز واتصال قاعدة البيانات
بنموذج الويندوز وأساسيات لغة
االستعالم املنظمة.

صورة جماعية للمستفيدين في يوم ختام الدورات التدريبية

صحة القصيم تسحب مشروعين إلنشاء
مراكز صحية متعثرة
ســحبت املديرية العامة
للشــؤون الصحيــة بمنطقة
القصيــم مرشوعني إلنشــاء
 22مركــزا صحية باملنطقة ،
وذلك بعد تعثر املقاول املنفذ
للمرشوعني ،وتطبيق األنظمة
املتبعة بهذا الشأن .
وأكدت صحــة القصيم
بأنها تتابع بشــكل مســتمر
تنفيــذ املشــاريع الصحية
باملنطقــة ،لضمــان إنجازها
بوقتها املحددة ،مشــرة بأن
املرشوعني اللذين تم سحبهما
إلنشاء مراكز صحية ،يأتي بعد
تعثر املقاول املنفذ إلستكمال
األعمال املتبقية وعدم الجدية يف
إنجازهما يف الوقت املحدد لهما
 ،وأضافت الشــؤون الصحية
بأنه قد تم إنذار املقاول وحثه

عىل العمل ورسعــة اإلنجاز ،
ولعدم تجاوبــه فقد تم إتخاذ
اإلجــراءات النظامية من قبل
لجنة فحص العــروض وتم
ســحب املرشوعني  ،حيث أن
املــروع األول إلنشــاء 10
مراكز صحية واملرشوع الثاني
إلنشاء  12مركزا صحيا ً .
وأكدت صحــة القصيم
بأنها لــن تــردد يف تطبيق
جميع التعليمات يف حال تباطؤ
تنفيــذ أي مرشوع  ،ســعيا ً
منها لإلســتفادة من املشاريع
الصحية التي تخدم املواطنني
إنطالقا ً من توجيهات ســمو
أمري منطقــة القصيم ودعم
معايل وزير الصحة  ،وحرصا ً
عىل تقديم أفضــل الخدمات
الصحية باملنطقة .

العربة المتنقلة لألحوال المدنية تواصل
تقديم خدماتها
بدأت وحدة األحوال املدنية
بمحافظــة املذنــب بتقديم
خدماتهــا ملنســوبي إدارة
التعليــم باملحافظــة  ،وذلك
ضمن جولتها الدورية لتقديم
خدماتها للجهات الحكومية ،
يف إطار تنفيذ الخطة الخاصة
بمبــادرة "تجديــد الهوية
الوطنيــة املوجهــة لخدمة
القطاعات الحكومية يف أماكن
تواجدهم ومقار عملهم" .
وتقــدم الخدمات املتنقلة
لألحــوال املدنيــة خدمتني

للمســتفيدين وهي الوحدات
املتنقلــة والحقيبــة املتنقلة،
بهدف تفعيل الدور االجتماعي
للقطــاع وتقديــم الخدمات
اإلنسانية من خالله.
وعــر مديــر التعليــم
بمحافظــة املذنــب املكلف
سليمان بن إبراهيم الحسياني
عن شــكره وتقديــره ملدير
إدارة األحوال املدنية بمحافظة
املذنــب ولجميــع العاملني
بإدارة األحــوال عىل تعاونهم
وجهودهم .

مدير الشؤون اإلسالمية بالقصيم يتفقد
إدارة المساجد في عنيزة
تفقــد املدير العــام لفرع
وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة
واإلرشاد بمنطقة القصيم الشيخ
وجب بن عــي العتيبــي أمس،
إدارة املســاجد والدعوة واإلرشاد
بمحافظة عنيزة ،حيث التقى مدير
اإلدارة محمد بن سليمان البادي،
واطلع عىل أقسام وأعمال اإلدارة،
وما تقدمه من خدمات ملنســوبي
املساجد واملواطنني.
وأكــد العتيبي عــى أهمية
التطويــر واســتخدام التقنية
الحديثــة ،واالهتمــام برعايــة
املساجد ،وأهمية الربامج الدعوية
التي تناســب حاجة املسلم يف هذا

الوقت ،التــي يجب أن يوضح من
خاللها األخطار التي تحاك لهذه
البــاد املباركة وأهلهــا من قبل
بعض الفــرق الضالة ،واألحزاب
املنحرفــة عن منهج الوســطية
وسماحة اإلســام ،التي تسعى
لتفكيك اللحمة الوطنية ،وإحداث
الفرقة بني الراعي والرعية.
ويف ختــام الزيــارة ،تجول
املدير العام لفرع وزارة الشؤون
اإلسالمية بمنطقة القصيم عىل عدد
من املساجد والجوامع بمحافظة
عنيزة ،واملكاتب التعاونية للدعوة
واإلرشــاد وتوعيــة الجاليات يف
وسط وشمال وغرب عنيزة.
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فيصل بن مشعل:حب أبناء هذا الوطن وبناته يجعل من كل أيامنا يوما وطنيا ..وأصبحنا مضرب مثل في الوطنية

سمو أمير القصيم يرعى احتفال الجامعة بـ «اليوم الوطني الـ»89
الداود :اليوم الوطني ليس شعارا يرفع أو الفتة
نحملها إنما هو يوم نتذكر فيه تلك المالحم البطولية
للمؤسس وأبنائه الملوك من بعده
رعى صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن سعود
بن عبد العزيــز أمري منطقة القصيم،
يوم الثالثاء املوافق 1441/1/25هـ،
احتفاليــة الجامعة بمناســبة اليوم
الوطني الـ ،89والتي أقيمت يف البهو
الرئيس بمقر املدينة الجامعية ،بحضور
عدد من منســوبي الجامعة من طالب
أعضاء هيئة تدريس وموظفني ،حيث
اكتســت الجامعة باللون األخرض لون
العلم الوطنــي يف ذكرى توحيد البالد
عىل يد القائد املؤسس امللك عبدالعزيز.
واستهل أمري املنطقة رعايته للحفل
فور وصوله ،بافتتاح املعرض الطالبي،
حيث تجول ســموه يف املعرض الذي
يقدم الكثري مــن املعلومات التوثيقية
عن الدولة الســعودية األوىل ،والدولة
الســعودية الثانية ،والدولة السعودية
الثالثــة ،إضافة إىل أهم إنجازات ملوك
اململكة ،وكذلــك عرض أكثر من 160
مشــاركة طالبية باملعرض ،بعد ذلك
عُ زف الســام امللكي ،ثم تالوة القرآن
الكريم ،ومن ثم بدأت فقرات الحفل من
خالل مسرية وطن لطالب الجامعة أمام
سمو أمري املنطقة.
وعقــب انتهاء طــاب الجامعة
من مسريتهم ،تم عرض فيلم بعنوان
«هنا للمجد قمة ..هنــا همة وطن»،
باإلضافة إىل قصيدة شــعرية ألقاها
الطالب عاصم بن ماجد الحنيشل من
كلية العمارة والتخطيط ،عرب فيها عن
عمق ومتانة االنتماء الوطني لدى أبناء
الشعب السعودي ،كما عرب عن ترحيب
طالب الجامعة بســمو أمري املنطقة،
بعد ذلك تم عرض مقطع فيديو يعرب
عن مشــاعر طالب املنح يف الجامعة
من عــدد من الجنســيات ،نقلوا من
خالله مشــاعرهم تجاه قيادة اململكة
وشعبها احتفاال ً بذكرى اليوم الوطني،
أعقبــه فيلم عن الجامعــة باألرقام،
احتوى عىل إحصائيات بأعداد الطلبة
بالجامعة ،وعدد املنسوبني ،والكليات،
واالعتمــادات ،واإلنجــازات الجوائز
املحلية والدولية التي حققتها الجامعة،
والبطوالت ،والفعاليــات ،واملبادرات
البيئية ،واملســاهمات املجتمعية التي
تنفذها جامعــة القصيم ،اإلضافة إىل
عرض أوبريت غنائي.
وعرب ســمو أمــر املنطقة ،عن
ســعادته بوجوده يف هذا اليوم وهذه
املناســبة الغالية يف أحد معاقل العلم
يف جامعة القصيــم املتألقة ،مؤكدًا أن
هذه الجامعة املبدعــة بقيادة ربانها
معايل األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود ،وزمالئه الكرام ،وحرصهم
وحرص كافة املسؤولني بالتعليم عىل
تكريس الروح الوطنية يف أبناء وبنات
الوطن ،وهــذا مفخرة واعتــزاز لنا

جميعً ا.
وأشاد سموه باملعرض املصاحب
لالحتفال يف الحــرم الجامعي ،والذي
يحكي تاريخ هذه البالد ،منذ بدايتها،
وما رآه من املشــاعر التي هي أعظم
من املعرض ،يف قلــوب رجاالت هذه
الجامعة ،ومنسوبيها ،وبفضل الله من
حب أبناء هذا الوطــن وبناته ،والذي
يجعل من كل أيامنا يوما وطنيا ،ليس
محــدود يف يوم واحــد بالعام ،وهو
انطالق اسم اململكة منذ  89عام ،ولكن
ولله الحمد نــرى يف كل يوم وطني،
بوطنية شباب وبنات هذا الوطن ،كما
أننا أصبحنا مرضب مثل يف الوطنية.
وعرب ســموه عن فخره باملواطن
الســعودي قائالً" :أقــول دائمًا إن
الســعودي تتحدث معه يف كل مجال،
وعندما يمس األمر الوطن ،أصبح خط
أحمر ،وهذا الشــعور عند كل مواطن
ومواطنة ،وأدعو الله أن يحفظ للوطن
قيادته الرشيدة ،بقيادة خادم الحرمني
الرشيفني ،وسمو ويل عهده األمني ،وكل
مواطن أو مسؤول يف هذه البالد ،ونحن
فخورون كل الفخر بوطننا ،وفخورون
قبل كل هذا بشعبنا "الشعب الذهب".
حيث قدم معايل األستاذ الدكتور
عبــد الرحمن بن حمد الــداود مدير
الجامعة ،الشكر والتقدير لسموه عىل
رعايته لهــذه االحتفالية ،والتي تدلل
عىل اهتمام ســموه الكريم يف التعليم
وأهله ،مشــرًا إىل أن هذه املشــاركة
تعرب عن مدى حرص سموه واهتمامه
بمنسوبي الجامعة وطلبتها ،ومؤكدًا
أن احتفالية اليوم الوطني يف الجامعة
تختلف عن كل االحتفاالت ألنها ترتبط
بحب هذا الوطن الغــايل ،الذي تعترب
جامعة القصيم جــزء منه ،وجزء من
هذه املنطقة.
وأكد معاليــه ،أن الجامعة ولله
الحمد قد حققت العديد من اإلنجازات
واملراكز املتقدمة يف العديد من املحافل
العلمية ،حيث حققــت املركز الثاني
يف االعتمــاد االكاديمــي ،العتماد 26
برنامج اكاديمي لتحتل املركز الثاني
بني الجامعات السعودية ،وهي أيضا
تُحرض اآلن لتسجيل االعتماد املؤسيس،
مشريًا إىل وجود عدد من الربامج التي
تــم توقيع عقودها مــع هيئة تقويم
التعليم والتدريب ،وعدد من املنجزات
التي حققها أســاتذة وطلبة الجامعة،
وهــذا بفضل من الله ،ثــم بما تلقاه
الجامعــة من دعم من لــدن حكومة
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبد العزيز ،وسمو ويل عهده األمني
األمري محمد بن ســلمان – حفظهما
اللــه – ،وكذلك من لدن ســمو أمري
منطقة القصيم ،وسمو نائبه ،مبينًا أن
مسؤولية كبرية تقع عىل إدارة الجامعة

األمير فيصل بن مشعل أثناء حديثه لوسائل اإلعالم

ومنسوبيها وطالبها وطالباتها ،لتقديم
كل ما من شأنه االرتقاء باسم الجامعة
ورفعته ،وهو ما ينعكس عىل التنمية
يف هذه البالد املعطاءة ،وتحقيق روية
اململكة 2030م.
وأوضــح "الــداود" ،أن اليوم
الوطني ليس شــعارا يرفع ،أو الفتة
نحملها ،وإنما هو اليوم الوطني الذي
نتذكر فيــه تلك املالحــم البطولية،
التي قادها مؤســس هذه البالد امللك

عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســعود
– طيب الله ثراه – وامللوك من بعده،
وها نحن يف العهد الزاهر ،عهد خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيز ،نعيش ولله الحمد يف أمن
وأمان ،مؤكــدا أن هذا األمن واالزدهار
وهذا اإلنجــاز لم يأتي من فراغ وإنما
جاء بمالحم وجهود بذلت عىل جميع
املستويات.
وقال مدير الجامعة " :يجب علينا

الداود خالل إلقاء كلمته

أبنائي وبناتي الطالب أن نحافظ عىل
هذه املكتسبات ،وأن نعي أنها لم تأتي
بطرق سهلة ،إنما بطرق وعرة وصعبة،
حتى أصبحنــا اآلن ولله الحمد نتفيأ
ظاللها ،ونعيش يف رغد وعيش ال مثيل
له عىل مستوى العالم يف ظل هذا األمن
وهذه اللحمة الوطنية التي نفخر بها
ونفاخر بها يف جميع الدول من حولنا
ويف كل العالم بشكل عام ،ونسأل الله
أن يحفظ بالدنــا وأن ينرص جنودنا

ويشفي جرحانا ،ويرحم شهدائنا ،وأن
ينرصنا عىل من عادانا ،وأن يديم عىل
هذه البالد نعمة األمن واألمان".
وبعد ذلك شارك سمو أمري املنطقة
ومعايل مدير الجامعة ووكالء الجامعة،
وعمداء الكليات بالعرضة السعودية،
ويف ختام الحفل دشن سموه بمناسبة
اليوم الوطني ،عربة التربع بالدم لجنود
الوطن البواســل ،والتي ترشف عليها
املدينة الطبية.
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ضمن فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني

الجامعة تُ قيم ندوة «المواطنة في السيرة النبوية»
الداود :نحن في أمس الحاجة لمثل هذه
الدراسات والجامعة يسعدها أن تتبنى دعمها
نظم كريس الشيخ عبدالله
بن صالح الراشد الحميد لخدمة
السرية والرسول صىل الله عليه
وسلم بالجامعة ،بالتعاون مع
كلية اللغة العربية والدراسات
االجتماعية ،ندوة علمية بعنوان
«املواطنة يف الســرة النبوية»،
وذلك يــوم األربعــاء املوافق
1441/1/26هـــ ،يف مقر
كلية الرتبية باملدينة الجامعية
للرجال ،وكلية العلوم واآلداب
بربيدة للنســاء ،برعاية معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بــن حمد الــداود ،وبحضور
وكيــل الجامعة للدراســات
العليا والبحث العلمي األستاذ
الدكتور أحمد الرتكي.
وقــدم "الداود" الشــكر
والتقديــر للزمــاء يف كريس
عبداللــه الراشــد الحميــد،
ومنســوبي كلية اللغة العربية
والدراســات االجتماعية ،عىل
تنظيم هــذه النــدوة ضمن
فعاليات الجامعة يف االحتفال
باليوم الوطنــي الـ  ،89كما
قدم معاليه الشــكر لألستاذة
سهى بنت راشــد الراشد عىل
رسالتها يف املاجستري "املواطنة
يف الســرة النبوية :دراســة
تاريخية" ،والتي تحدثت عن
نفس موضوع الندوة وطبعت
رســالتها ووزعت عىل نفقة

الكريس بمناسبة اليوم الوطني
الـ .89
وقــال "الــداود" خالل
كلمته التي ألقاهــا بالندوة:
نحن يف أمس الحاجة ملثل هذه
الدراسات ،والجامعة يسعدها
أن تتبنــى دعــم مثــل هذه
الدراســات ،والشك أن املكتبة
الســعودية والعربية تحتاج
لرتجمة مثل هذه الدراســات
بصورة كبرية حتى نســتطيع
جميعــا أن نثبــت للعالم أن
هذا الوطن هو وطن نموذجي
بقيادتــه الرشــيدة ،ولُحمة
الشعب مع القيادة ،وبما وصل
إليــه خالل  89عــام ،مقابل
مــا أنجز من تنمية عشــناها
ونعيشــها اآلن ،مشريًا إىل أن
اململكة قد ســبقت الكثري من
الدول التي ســبقتها يف النشأة
يف العديــد من األمــور ،وهذا
بفضل من اللــه تعاىل ،ثم بما
حظيت به القيادة الرشــيدة
منذ تأسيســها عىل يد القائد
املؤســس امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن آل سعود – طيب
الله ثــراه – وامللوك من بعده،
حتى عهدنا الزاهر عهد خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيــز ،عهد الحزم
والعزم ،ســائال الله عز وجل
للجميــع التوفيق والســداد،

ولكل من قام عىل هذه الندوة
واملشاركني بها.
من جهته ،أوضح الدكتور
عبدالرحمــن الرميح املرشف
عىل الكريس ،أن هــذه الندوة
تهدف لتأصيل عناية الرشيعة
باملواطنة ،وتسليط الضوء عىل
األحداث التي تدل عىل اهتمام

النبــي صىل الله عليه وســلم
باملواطنة الصالحة قوال وفعال
وتقريرا ،حيث تنوعت محاور
الندوة إىل :املحور األول مفهوم
املواطنة ،وتحدث عنه األستاذ
الدكتور خالد الرشيدة ،واملحور
الثاني هو واجبــات املواطنة
من خــال الســرة النبوية،

وقدمها األســتاذ الدكتور عبد
الله الرتكي ،أما املحور الثالث
فتناول حقــوق املواطنة من
خالل السرية النبوية ،لألستاذة
سهى الراشد ،واملحور الرابع
ناقش أثر املواطنة عىل الحياة
العامة مــن خالل الســرة
النبويــة ،لألســتاذ الدكتور

عبدالله الرتكــي ،فيما تحدث
املحــور األخري عن وســائل
تحقيق املواطنة لدى شــعب
اململكــة العربية الســعودية
من خالل تطبيقات الســرة
النبوية ،لألستاذ الدكتور خالد
الرشيدة.

جانب من الندوة

المدينة الطبية بالجامعة تطلق حملة للتبرع بالدم تزامنً ا مع فعاليات اليوم الوطني الـ 89
أقامت املدينة الطبية بالجامعــة ،حملة للتربع
بالدم للجنود املرابطني يف الحد الجنوبي ،وذلك تزامنًا
مع احتفاالت الجامعة باليوم الوطني الـ  ،٨٩حيث تم
تنظيم الحملــة يف الفرتة من 1441/1/27-25هـ،
حيث أقيم اليوم األول مــن الحملة يف البهو الرئيس
باملدينة الجامعية ،ومن ثم انتقلت العربة إىل مواقف
الطــاب يف يومها الثاني ،وشــارك فيها العديد من
الطلبة واملوظفني ،كما تم تخصيص اليوم األخري من
الحملة للطالبات واملوظفــات يف الجامعة ،وبلغ عدد
املتربعني واملتربعات بالحملة أكثر من  50شخص.
وكان صاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشــعل بن ســعود بن عبد العزيز أمري منطقة
القصيم ،قد دشن هذه الحملة خالل رعايته الحتفال
الجامعــة بذكرى اليوم الوطني ،حيث ســبقت هذه
الحملة تجهيزات واستعدادات طيبة من قبل منسوبي
املدينة الطبية ،بتوجيه من معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة ،وبمتابعة
من املدير التنفيذي الدكتــور عبدالله املوىس ،بهدف
املســاهمة بتحقيق االكتفاء الذاتي مــن الدَّم وذلك
إليصالها َّ
لكافة املستشفيات عىل مستوى الوطن.

تفاعل المتبرعين بالمشاركة في الحملة
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تضمن أركانا للفن التشكيلي والتصوير والمسرح ولوحات ورسومات يدوية في حب الوطن

اختتام المعرض الطالبي المصاحب لفعاليات اليوم الوطني الـ 89

بعــد أجــواء احتفاليــة
وفرحة بيــوم الوطن ،اختتمت
الجامعة ،مُمثلة بعمادة شؤون
الطــاب ،الخميــس املوافــق
1441/1/27هـــ ،معرض
اليــوم الوطني الـــ  ،89الذي
افتتحه صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
أمري منطقة القصيــم ومعايل
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الــداود مدير الجامعة ،يف
البهو الرئييس باملدينة الجامعية،
وذلــك خــال االحتفالية التي
أقامتها الجامعة بمناسبة اليوم

الوطني ،بحضور عدد كبري من
الطالب وأعضاء هيئة التدريس
واملوظفني.
واشــتمل املعــرض الذي
اســتمر ملدة ثالثة أيــام عىل
مجموعة من الفعاليات ،تضمنت
أركانا للفن التشكييل والتصوير
واملرسح واملسابقات والرسومات
اليدوية وكلمــة الوطن ،إضافة
إىل عرض لوحــات تحكي عن
الدولة السعودية األوىل ،والدولة
الســعودية الثانيــة ،والدولة
الســعودية الثالثــة ،وعرض
لوحات بصور ملوك هذه البالد

وإنجازاتهم منذ عهد امللك عبد
العزيز بــن عبدالرحمن –طيب
الله ثراه -وامللــوك من بعده،
إضافة إىل عرض املشــاركات
الطالبية التــي تجاوزت 160
مشــاركة ،عرب فيها الطالب عن
حبهم وانتمائهم للوطن.
من جهتــه ،أوضح املرشف
العــام عــى معــرض اليوم
الوطنــي الدكتور عيل بن فريح
العقالء عميد شــؤون الطالب،
أن املعــرض اســتهدف فئة
الشــباب لتعزيز قيمة املواطنة
إلتاحة الفرصة لهم للتعبري عن

مشــاعرهم يف حــب الوطن يف
هذا اليوم ،وقال" :إننا نستذكر
هذه املناســبة العظيمة وحَ ِريٌ
بنا أن نستشــعر معها دورنا
نحن أبناء هــذا الوطن وواجبنا
تجــاه املنطقــة والحفاظ عىل
مكتسبات الوطن واملساهمة يف
النهوض به نحو الرقي والنماء
واالزدهار ،وإكمال املسرية لتتبوأ
بالدنــا موقعها الطبيعي الالئق
بني األمم مستنريين يف كل ذلك
برؤيــة اململكــة  2030لنبني
لبالدنا مســتقبال مرشقا يليق
بماضيها املجيد".

جوانب من المعرض

طالبات الجامعة يحتفلن باليوم الوطني ضمن فعاليات «همة حتى القمة»
احتفلــت الجامعــة ،مُمثلة
بعمادة شــؤون الطالب شــطر
الطالبات ،يــوم األربعاء املوافق
1441/1/26هـ ،باليوم الوطني
الـ  89لذكرى تأســيس اململكة
العربية الســعودية ،وذلك ضمن
فعاليات "همة حتى القمة" التي
أقامتها الجامعة بهذه املناســبة،
حيث أقيم االحتفــال بمقر كلية
الرشيعة والدراســات اإلسالمية
بمدينة بريدة ،وذلك بمشــاركة
قرابــة  850طالبــة وبحضور
عدد من عميدات ووكيالت كليات
الجامعة.
وتضمــن االحتفــال عددا
من الفعاليات وتبــادل التهاني
والتربيكات بهذه املناسبة الغالية
عىل نفوس أبناء وبنات الشــعب
الســعودي ،كما تخلل االحتفال
معرضا مصاحبا يف حب الوطن،
شــاركت فيه طالبــات الجامعة
بالهوية الوطنية من رســومات
فوريــة ولوحات فنية وأشــغال

يدوية وعروض شعرية وعروض
مرئيــة ،باإلضافة إىل مشــاركة
األطفال األيتام برســومات اليوم
الوطني ،وتــم تقديــم الهدايا
التذكارية لهم.
من جانبهــا ،أوضحت وكيلة
عمادة شــؤون الطالب الدكتورة
أمل الربيش ،أن الحفل اشتمل عىل
عرضا ً مرئيا ً عن نشأة اململكة منذ
توحيدها ،ومعرضا حوى أركان
متعددة من مشاركات الطالبات
الالتي قدمن لوحات فنية وأشغال
يدوية والرســم املبارش وتقديم
قصائد شــعرية ،إضافة إىل فقرة
بمشــاركة أطفال جمعية أبناء،
مشــرة إىل أن الوكالة قد أقامت
ركنا خاصا عــرت الطالبات من
خالله عن مشاعرهن ومساندتهن
للجنود املرابطني بالحد الجنوبي
بالكلمات والبصمــة ،وقد توافد
الزوار عىل املعرض من الســاعة
التاســعة صباحا وحتى الثانية
ظهــرا ،كذلك قامــت الطالبات

بإلقاء القصائد والكلمات املعربة
عن حب الوطــن وتعزيز اللحمة
الوطنية.
وأضافت ،أن هذه املناســبة
العزيزة يجب فيها اســتحضار
نعــم الله عىل هــذا البلد املبارك
وترســيخ الوالء للمليك واالنتماء
للوطن وتنمية القيــم الوطنية،
التي نســتذكر خاللها إنجازات
اململكة بداية من امللك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه
الله – وامللوك من بعده ،كما قدمت
"الربيش" الشــكر للحضور من
طالبات وأعضــاء هيئة تدريس،
ســائلة اللــه تعــاىل أن يحفظ
هــذا الوطــن وأن يحفظ خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز ،وســمو ويل عهده
األمني األمري محمد بن ســلمان،
عىل ما يولونه من اهتمام للشعب
والوطــن ،وأن يحفظ هذه البالد
وأهلها مــن كل مكروه ،وأن يديم
عىل الجميع نعمة األمن واألمان

جانب من احتفال الطالبات

11 إعالن
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كـــــلــيـــــة الــتــصــامــيـــم

تساهم في تنمية وتطوير المهارات اإلبداعية لدى المرأة في منطقة القصيم ..واالستثمار األمثل لها
كليــة التصاميــم بجميــع وحداتهــا وبرامجهــا ،تهــدف إلى تحقيق رســالة الجامعة والكلية ســعيا إلــى التميز وطنياً ودوليــا في مجال
التطويــر والجــودة واالعتمــاد بتطبيــق معاييــر الجودة في جميــع العمليات األكاديمية واإلدارية ،مما يســاهم فــي تجويد مخرجات
الكليــة التعليميــة والبحثيــة والخدميــة ،ولذلك فقد حصلت الكلية علــى ( )4دروع في الجودة من معالي مديــر جامعة القصيم ،من
بينهــا الــدرع الماســي لعاميــن متتالييــن ،ودرع االعتمــاد األكاديمــي الوطني الكامــل لبرنامج بكالوريــوس تصميم األزياء لمدة ســبع
ســنوات مــن 2018م إلــى 2025م مــن قبل الهيئة الوطنية للتقويــم واالعتماد األكاديمي ،وهو بداية طموحة ومســيرة نحو حصول
جميع برامج الكلية على االعتماد األكاديمي الوطني من قبل هيئة تقويم التعليم.
وقد حرصت كلية التصاميم على تقديم أعلى المعايير األكاديمية في العملية التعليمية ،كما اهتمت بتطوير خطتها الدراسية ،كما
تم تفعيل الخطة الدراسية المطورة لبرنامج بكالوريوس تصميم األزياء في بداية العام الجامعي 1441/1440هـ2020/2019 -م.

رؤية الكلية
كلية متميزة أكاديميا ومهنياً تسعى إلى نشر ثقافة
التصاميم بما يخدم المجتمع.

رسالة الكلية
تقديم برامج تعليمية وفقاً لمعايير الجودة للمساهمة
في إعداد كفاءات نسائية مؤهلة لسد احتياج السوق،
والعمل بمجاالت التصاميم ،وتقديم أبحاث تطبيقية
وخدمات استشارية وتدريبية متخصصة ،وتفعيل
الشراكة المجتمعية.

انطالقا ً من رسالة الجامعة يف
تحقيق أهدافها بمجال خدمة
املجتمع ،وتطبيقا ً لرسالة الكلية
ُ
املجتمعية،
بتفعيل الرشاكة
وامتدادا للجهود التي ساهمت
يف حصول كلية التصاميم عىل
درع جامعة القصيم املايس
لخدمة املجتمع لعامني متتاليني،
لذلك فقد أقامت الكلية العديد
من برامج الخدمة املجتمعية من
خالل االستفادة من اإلمكانات
البرشية واملادية ،والتي
تتالءم مع احتياجات املجتمع
وفئاته ومؤسساته ،بمشاركة
من عضوات هيئة التدريس
واملعيدات والطالبات لتطبيق
التطورات العلمية يف املشاركة
املجتمعية بكل ما هو جديد يف
مجال خدمة املجتمع ،وقد تم
خالل العام الجامعي /1439
1440هـ2019 /2018 -م
تنفيذ عدد ( )18دورة تدريبية

تعترب الخريجة هي املرآة
الحقيقية التي ينعكس من

وكيلة الكلية للشؤون التعليمية
أ .سارة بنت عبد الله محمد المشيقح
ماجستير هندسة مالية وإدارة مخاطر

◌ االرتقاء بمستوى التعليم وفقا لمعايير الجودة.

عدد الطالبات

◌ تعزيز القدرة التنافسية لدى الطالبات.

◌ االرتقاء بمستوى البحث العلمي وفقا لمعايير
الجودة.

◌ تطوير البنية التحتية.

700

البكالوريوس

◌ تعزيز الشراكة والخدمات المجتمعية لتلبية متطلبات
التنمية المستدامة.

◌ تحسين فاعلية الموارد البشرية اإلدارية.

49

الماجستير

22

الدكتوراه

أقسام الكلية

قسم تصميم األزياء
البرامج األكاديمية

 01برنامج البكالوريوس في تصميم األزياء.
 02برنامج الماجستير في تصميم األزياء.
 03برامج الدكتوراه:
• دكتوراه الفلسفة في تصميم وإنتاج
المالبس.
• دكتوراه الفلسفة في تصميم وتطريز
المالبس والمنسوجات.

و( )19ورشة عمل و()2
حملة تثقيفية و()1
قافلة توعوية و()5
مشاركات وطنية
وقومية)2( ،
رشاكة مجتمعية
و()10
منشورات
توعوية،
كما شاركت
يف معرض
"طريقي إىل
الجامعة" ويف
فعاليات اللقاء
العلمي الرابع
بالكلية ،والذي كان
لهذه املشاركات أثر
واضح عىل الوعي والتطور
الفكري واملهني للمجتمع.

وحدة الخريجات:

عميدة الكلية
د .عواطف بنت علي السيف العوفي
أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المساعد

أهداف الكلية

إنجازات الكلية:
وحدة خدمة املجتمع:

عن الكلية

خاللها جودة
الربنامج التعليمي ،جودة
الخدمات التعليمية واألكاديمية،
جودة البيئة التعليمية ،ولذلك

حرصت
كلية
التصاميم
متمثلة يف وحدة
الخريجات عىل تقديم
برامج لتنمية وتطوير مهارات
خريجات الكلية بما يتالءم مع
التطورات الحديثة يف سوق
العمل ،وقد نفذت خالل العام

الجامعي 1440 /1439هـ-
2019 /2018م عدد ( )1دورة
تدريبية ،وعدد ( )15ورشة
عمل ،عدد ( )1حملة توعوية ،
عدد ( )3لقاء تعريفي لتنمية
املعارف واالطالع عىل ما هو
جديد ومفيد لخريجة الكلية.

كما قامت الوحدة بتنظيم امللتقى
األول لخريجات كلية التصاميم
(تحت رعاية األستاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الداود

مدير جامعة القصيم) بهدف
دعم التواصل بني خريجة كلية
التصاميم وسوق العمل وكذلك
التسويق ملشاريع الخريجات
ومنتجاتهن وتضمنت فعاليات
امللتقى ما ييل :معرض بعنوان
(خطوات نحو املستقبل) ،بازار
بعنوان (إنتاجي من صنع يدي)
وتضمن بعض املنتجات من عدد
" "15مرشوع صغري لخريجات
الكلية ،تنفيذ عدد ( )15ورشة
عمل من قبل مدربات معتمدات
دوليا وعضوات هيئة تدريس
وخريجات ،عرض أزياء لألطفال
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بعنوان ""Kids Fashion
وتكريم بعض خريجات الكلية
من رائدات األعمال الالتي أقمن
مرشوعات صغرية ناجحة.

وحدة الشؤون الطالبية
لألنشطة:
تتابع الوحدة تنفيذ كافة أنشطة
الطالبات وبرامج التوجيه
واإلرشاد الطالبي.
أوال :أنشطة النادي الطالبي:
يهدف النادي الطالبي إىل
إكساب الطالبات املهارات
الثقافية ،الحياتية ،التفاعلية
واإلعالمية ،ولذلك أقام عدة
أنشطة لصقل هذه املهارات

واالستفادة من ذوي الخربات
العملية والرتبوية يف املؤسسات
األخرى ،وشملت األنشطة ما ييل:

الشجرة -تصنيع إكسسوار-
بصمة مبدعة -فن اإلكسسوار-
الدفاع املدني.

حفل استقبال املستجدات -
زيارة الطالبات املستجدات
ملعرض تصميم األزياء -احتفال
اليوم الوطني -املشاركة يف
معرض الجامعة باملخرجات
التعليمية لربامج الكلية -اليوم
العاملي للمسنني -زيارة
ملستشفى الشفاء -تفعيل يوم
املعلم -معرض ليوم الطالب-
معرض اإلبداع يف تشكيل
الخيوط -معـرض حلـي-
فعاليات من انتاجي -حفل تراث
الشعوب -استقبال املوهوبات-
مهرجان الجنادرية -مسابقة
أفضل زي وطني -أسبوع

ثانيًا  :أنشطة التوجيه
واإلرشاد الطالبي:
يساعد التوجيه واإلرشاد الطالبي
يف تحقيق التوافق االجتماعي
والنفيس واملهني للطالبات يف
إطار قيم املجتمع ومعايريه،
وتعديل بعض األساليب
السلوكية لدى الطالبات والتي
ال تتفق مع القيم الدينية ،لذا
اهتم مكتب التوجيه واإلرشاد
بدعم الظواهر اإليجابية ودراسة
الظواهر السلبية وطرح الحلول
املناسبة لعالجها من خالل
أنشطته املتنوعة كما ييل:

املشاركة بمطويات يف حفل
الطالبات املستجدات -محارضة
كيف تحسبني معدلك األكاديمي
وتحافظي عليه -املشاركة
بمطويات يف احتفال اليوم
الوطني -تنفيذ عدد ( )7دورات،
عدد ( )1حملة تثقيفية – عدد
( )2محارضة  -تفعيل حلقات
املصىل -ركن توعوي يشمل
مطويات عن أرضار االستخدام
الخاطئ للجوال -ورشة الرتيكو
فن وإبداع  -استضافة برنامج
إرشادي من مكتب الدعوة
واإلرشاد برشق بريدة -املشاركة
يف حفل ختام األنشطة الطالبية
بتوزيع شهادات التقدير.

وحدة التعلم االلكرتوني
والتعليم عن بعد :

االهتمامات البحثية:

النقـاط البحثيـة العامـة يف
مجـال التخصـص:
 -1تطوير املقـررات التعليمية
لتتناسـب مـع احتياجـات
سـوق العمـل بدءا ً مـن تكوين
املصنـع إىل تسـويق املنتـج.
 -2تطبيـق التقنيـات الحديثة
يف مجـال تصميـم األزياء
 -3تحقيـق ارتبـاط البحـوث
والتطبيقيـة
العلميـة
العامليـة
باالتجاهـات
املحليـة.
واالحتياجـات
 -4تطويـر املرشوعـات
الصغيرة يف مجـال تصميـم
األزيـاء
 -5تطويـر الخبرة امليدانية يف

اللقاءات العلمية:
قامـت وحـدة البحـوث
بتنظيـم العديد مـن اللقاءات
العلميـة يف مجـال تصميـم
األزيـاء (تحت رعاية األسـتاذ
الدكتـور /عبـد الرحمـن بن
حمـد الـداوود مديـر جامعة
القصيـم):
-1اللقـاء العلمـي األول
بعنـوان "تبـادل الخبرات
مجـاالت
يف
العلميـة
التخصـص" (2015م /
 1436هــ)
-2اللقـاء العلمـي الثانـي
بعنـوان "البحـث العلمي بني
الواقـع واملأمـول" (2016م
 1437 /هــ)

-3اللقـاء العلمـي الثالـث
بعنـوان "البحـث العلمـي
منـارة املسـتقبل" (2018م
 1439 /هــ)
 -4اللقـاء العلمـي الرابـع
بعنـوان "البحـث العلمي بني
التنافسـية ودعـم االقتصاد"
(2019م1440 /هــ)
الـدورات
تنظيـم
-5
التدريبيـة وورش العمـل يف
املجـاالت البحثيـة املختلفـة.
 -6تنظيـم مؤتمـر بعنوان "
تصميـم األزيـاء والتوقعـات
املسـتقبلية :تحديـات ،رؤى،
إبـداع ،اسـتثمار" (2020م)

حيث قدمت كلية التصاميم
ممثلة بوحدة التعلم اإللكرتوني
والتعليم عن بعد أنشطة
للتدريب والتأهيل من خالل

شركاء الكلية:

اعتمـدت الكليـة خطـة بحثية لقسـم تصميم األزيـاء تهدف
إىل االرتقـاء بالبحـث العلمـي ملا له مـن دور بـارز يف التنمية
املجتمعيـة مـن خلال تحقيـق رسـالة الكليـة ،واعتمـدت
يف بنائهـا على تحليـل الوضـع الراهـن وحصر احتياجـات
املجتمـع ،وااللتـزام بضوابـط وضع الخطـة وتحديـد آليات
تنفيذهـا ملـدة ثالث سـنوات.
مجـال التخصص.
 -6مشـكالت مالبـس ذوي
االحتياجـات الخاصـة.
 -7التعليـم اإللكرتونـي يف
مجـال تصميـم األزيـاء.
 -8توثيـق التراث والفنـون
التطبيقيـة واألزيـاء الشـعبية
بأسـلوب الفكـر اإلنتاجـي
الحديـث.
 -9مهـارات اسـتخدام
الحاسـب يف مجـايل تصميـم
األزيـاء وصناعـة املالبـس.
الفنـي
التصميـم
-10
بالطباعـة الرقميـة للفنـون
و تطبيقا تـه .

وحدة التعلم اإللكرتوني والتعليم
عن بعد بكلية التصاميم هي
حلقة الوصل بني عمادة التعلم
اإللكرتوني والتعليم عن بعد
وبني الكلية ،حيث تعد هذه
الوحدة بمثابة مركز لتقديم
خدمات التعلم اإللكرتوني
والتعليم عن بعد ،وتقوم بنرش
ثقافة التعلم اإللكرتوني بني
منسوبات الكلية ،ومساعدتهم
عىل االستخدام األمثل لنظام
التعلم اإللكرتوني ومختلف
تطبيقاته والتي توفرها عمادة
التعلم اإللكرتوني.

إقامة العديد من الدورات
التدريبية وورش العمل،
والندوات؛ بهدف نرش الوعي عن
نظام التعلم اإللكرتوني بالكلية
حيث تم إقامة عدد ( )2دورة
تدريبية للطالبات وعدد ()6
دورات تدريبية لعضوات هيئة
التدريس ،و( )5ورش عمل
للطالبات ،كما تمت املشاركة
باليوم العاملي للمعلم بالكلية،
واملشاركة بفاعليات يوم الجودة
العاملي بالكلية ،أيضا ً تم عقد
عدد ( )6ندوات تعريفية
تثقيفية للطالبات ولعضوات
هيئة التدريس،وعدد ( )1حملة
تثقيفية وتم إقامة معرض
عىل هامش الحملة اشتمل عىل
وثائق خاصة بنرش ثقافة التعلم
اإللكرتوني بالكلية.

اإلنجازات البحثية:
اهتمـت الكليـة متمثلـة يف وحدة
ّ
بحـث عضـوات هيئـة
البحـوث
التدريـس والهيئـة املعاونـة
على تحديـث الحصـاد البحثـي
ألعضـاء بقاعـدة البيانـات على
املوقـع االلكرتونـي بالجامعـة،
وقـد بلغ عـدد األبحاث املنشـورة
عـن العـام الجامعـي /1439
1440هـ2019 /2018 -م (12

بحث) منشـور يف أوعيـة متنوعة
(مجلات دوليـة -مؤتمـرات
دوليـة) ،كمـا قدمـت مشروع
بحثـي وجـاري تنفيذ عـدد ()3
مشـاريع بحثيـة ممولـة مـن
قبـل عمـادة البحـث العلمـي
(منـح صغيرة مسـتديمة) ،كما
تـم مناقشـة عـدد ( )7رسـائل
ماجسـتري يف تصميـم األزيـاء
لنفـس العـام.

التطوير والتدريب:
تختص وحـدة التدريـب بالكلية
بتنميـة مهـارات منسـوبات
الكليـة وتطويرهـن مهنيـا
وأكاديميـاً ،وقـد قدمـت خلال
العـام الجامعـي / 1439
1440هــ2019 /2018 -م
عـدد ( )21دورة تدريبيـة)2( ،
برنامـج تدريبـي )3( ،ورش
عمـل )1( ،نـدوة تعريفيـة،
بعضهـا تـم تقديمـه لعضـوات
هيئـة التدريس والجهـة املعاونة
يف مجـاالت متعـددة (أكاديمية-

مهنيـة -بحثيـة) منهـا:
االتجاهـات الحديثـة يف التدريس
الفعـال ،اسـتخدام نظـام
 Accumarkيف صناعـة املالبـس
(املصطلحـات املسـتخدمة يف
النظـام) ،القواعـد األساسـية
للنشر يف املجلات العلميـة،
ومنهـا ما تـم تقديمـه للطالبات
مثل :مخاطر التدريـب امليداني،
التهيـؤ للخربة امليدانيـة ،مهارات
البحـث يف قاعدة بيانـات جامعة
القصيـم.

وفقـا لسياسـة التعليـم يف
اململكـة العربيـة السـعودية
واملوجهـة بقيادة خـادم الحرمني
الرشيفني ..حفظـه الله وحكومته
الرشـيدة ،نحـو السـعي دومـا
إىل تطويـر مؤسسـات التعليـم
العـايل ،وتعزيـزا ألوارص التعاون
بني كليـات الجامعات السـعودية
يف املجـاالت األكاديميـة ،العلمية،
البحثيـة ،الثقافيـة ،التدريبيـة
والتطويريـة؛ لتحسين جـودة
عملياتهـا ومخرجاتهـا؛ لـذا فإن
كليـة التصاميـم اآلن بصـدد عقد
اتفاقيـات تعـاون مـع كالً مـن
كليـة االقتصـاد املنـزيل -جامعة
امللـك عبـد العزيـز بجـدة ،وكلية
التصاميـم والفنـون -جامعـة
األميرة نورة بنـت عبـد الرحمن
بالريـاض.
◌ عقـد رشاكـة مع جمعيـة امللك
عبـد العزيز(مشروع تصميـم
وتجهيـز مصنـع بحـر العطـاء
للخياطـة بأيـدى سـعوديات"–
عـون " بربيدة  ،وهـدف املرشوع
اىل:
 تلبيـة احتياجـات ورغبـاتسـوق العمـل السـعودي بتقديم
أرقـى املنتجـات بأيـدي نسـائية
سـعودية.
 توفير فـرص عمـل يفمجـال صناعـة املالبـس للمـرأة
السـعودية ذات التخصص وذوى
الدخـل املحـدود.
 توفير اإلنتـاج املحلي الوطنيللمالبـس بأيـدي نسـائية
سـعودية (مدارس – مستشفيات

– مؤسسـات تجاريـة)
 تنميـة املجتمـع السـعودي منخلال ابـراز الطاقـات والقدرات
للمرأة السـعودية.
 ربـط املخرجـات التعليميـةبمدخلات الصناعـة والعمل عىل
تكاملهمـا بمـا يحقـق دراسـات
مهنيـة بأسـاليب علميـة وتقنيـة
متطـورة.
 اسـتقطاب الكفاءات السعوديةاملؤهلـة مـن خريجـات الكليـات
واملعاهـد املتخصصـة ،وتدريبهم
إلعـداد كـوادر علميـة مدربة عىل
قواعـد وأسـس سـليمة يف مجال
صناعـة املالبـس الجاهزة.
◌ تـم االتفاق مـع إدارة الجمعية
على االسـتعانة بطالبـات قسـم
تصميـم األزيـاء يف العمـل
باملصنـع ،واملشـاركة يف اإلرشاف
على العمـل داخـل املصنـع فنيا
وعمليـا ،وبذلـك تـم فتـح مجال
للتدريـب والعمـل لطالبـات
وخريجـات القسـم.
◌ عقـد رشاكـة مـع الجمعيـة
األهليـة الصالحيـة بعنيزة (مركز
األميرة نورة بنـت عبـد الرحمن
الفيصـل االجتماعـي) بهـدف
تدريـب طالبـات قسـم تصميـم
األزيـاء.
◌ عقـد اتفاقيـة صيانة مع رشكة
النسـيج العربـي بجـدة لصيانة
ماكينـات الحياكـة والتطريـز
بقسـم تصميـم األزياء.

ختامـــا ..كليـــة التصاميـــم تســـعى جاهـــدة
إلـــى تحقيـــق رؤيـــة طموحـــة ورســـالة
أكاديميـــة تســـهم فـــي تحقيـــق األهـــداف
العامـــة لجامعـــة القصيـــم للنهـــوض
بالمملكـــة تماشـــيا مـــع رؤيـــة ()2030
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حب الوطن ليس بالكلمات ..وإنما باألفعال
د .نوال الثويني  -وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

يف يوم اإلثنني املوافق  24من شهر
محرم للعــام 1441هـ ،املوافق
 23ســبتمرب للعــام 2019م،
احتفلنا بمــرور ( )89عاما ً عىل
توحيد اململكة العربية السعودية
عىل يــد القائــد األول امللك عبد
العزيز بن عبد الرحمن – رحمه
الله – فمنذ تسعة وثمانني عاما ً
وبالدنا بحمد الله تعاىل تشــهد
تطورا ً وتقدما ً يف جميع املجاالت،
حتى أصبحــت يف مصاف الدول

الكربى.
ويف وقتنــا هذا تشــهد اململكة
تحوال ً كبريا بقيادة سيدي خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبد العزيز وويل العهد األمري
محمد بن ســلمان – حفظهما
الله – وإنني بهذه املناسبة أجدد
البيعة عىل الســمع والطاعة يف
املنشط واملكره.
إن حب الوطن ليس عبارات تكتب
وال كلمات تــردد ،وإنما أفعال

يرتجمها الواقــع بالعمل والجد
واملثابرة واملســاهمة يف نهضة
الوطن ،ومحاربة كل ما يدعو إىل
زعزعة أمن هذا البلد والوقوف مع
قادتنا لدفع عجلة النمو والتطور.
اللهــم احفظ عــى بالدنا أمنها
وأمانها مــن عبث العابثني وكيد
الكائدين ،وانــر اللهم الجنود
املرابطــن عىل الحــدود وتقبل
شهدائهم واشف مرضاهم وداوي
جرحاهم.دمت يا وطني شامخاً.

سر السعادة
والحياة
ُمنتهى سليمان العليان
قسم األحياء بكلية العلوم
واآلداب بعنيزة

وقفة إجالل
وتقدير

تنمية التفكير بين المدارسة والممارسة
د .عبدالله بن محمد الغدوني
أمين المجلس العلمي

من أجل النعم التي أنعم الله بها
عىل اإلنســان هي نعمة العقل،
ولهذا تضافرت النصوص يف علو
مكانة العقــل ،وتوجيه الخطاب
للعقالء والدعوة للتأمل والتفكري
والتحذيــر من التقليــد واالتباع
األعمــى تجنبا ً للوقــوع يف فخ
"اإلمعة" ،ولهذا جعلت الرشيعة
اإلســامية العقل مناطا ً للتكليف
فال مؤاخذة عىل مســلوب نعمة
العقل.
والدعــوة للتفكــر وتنميته من
خالل املنهج املــدريس واللقاءات
الجامعية أحــد متطلبات العملية

التعليمية ،واملتأمل لحركة التفكري
وتنميته يالحظ أن من ســلبياتها
املمتــدة وقوعها إمــا يف دائرة
املدارسة أو دائرة املمارسة ،حيث
يغلب عىل بعض الربامج واملشاريع
توقفهــا عىل الجوانــب النظرية
وعدم تجاوزها منطقة املدارسة،
والشــك بأن التفكــر ال يمكن
الوثوق به إال مــن خالل النتائج
بعيدا ً عن املنطقــة النظرية ،كما
أن من الســلبيات أيضا ً القفز إىل
منطقة املمارسة بعيدا ً عن صحة
املقدمات املعرفية مما يفقد نتائج
التفكري قوة املوثوقية وصحتها.

ولهذا يتأكد عىل املحاضن الرتبوية
والربامــج الجامعيــة أن تحقق
عملية تنمية التفكري لدى املتعلمني
وفق أعىل املســتويات يف جوانبها
النظرية والعملية وأن تنعكس تلك
العملية عىل فكر وسلوك املتعلمني،
وعدم االقتصار عىل تنمية مهارات
التفكري املنتجة لالبتكار بأشكاله
الحسية فهي مع ثمرتها وأهميتها
إال أن النواتــج الفكرية املعنوية
تعد أحد مجــاالت االبتكار املهمة
من خالل مهارات التفكري الناقد
وغريه ،فاملمارس للتفكري السليم
يف مأمن فكري وأخالقي وسلوكي.

منظومة في حب الوطن
أ.د أحمد بن سليمان الخضير
مدير مركز أبحاث العلوم الشرعية واللغوية

يسطر أبناء الوطن أجمل منظومة
يف حب الوطن  ،تختلف باختالف
اهتماماتهم و ميولهم وهواتهم ،
فيسبك األديب أبلغ بيان يف حب
الوطن  ،وينظم الشــاعر أحسن
قصيدة يف حب الوطن  ،ويرســم
الرسام أروع لوحة يف حب الوطن
 ،ويشدو الشادي بأحىل األلحان
والقوايف  ،ويلهث الجميع بالدعاء
املترضع لله ســبحانه وتعاىل أن

يحفظ لهذه البالد أمنها وقيادتها
ومقدراتهــا ،فهذه املناســبة
الوطنية الغالية علينا التي تتجدد
كل عام  ،جدير بناء أبناء الوطن
أن نتجــدد معها ونســمو بها ،
ونكرس فيهــا القيم الحضارية
لألجيال الشــابة  ،ونذكرهم بما
فعل ملوك هــذه الدولة املباركة
من لدن املؤسس امللك عبدالعزيز
رحمه الله تعاىل إىل وقتنا الحارض

يف العهد الزاهــر بقيادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز وويل عهده صاحب
الســمو امللكي األمري محمد بن
ســلمان حفظهما الله تعاىل ،من
جهود وإنجــازات .ليغرس كل
جيل بما بعده هذا املفهوم وهذا
الهم الوطني ليصبح متماســكا
عرب السنني وحصنا مانعا من كل
حاقد ومفسد .

الشعور باإلنجاز

ُ
نعرف
ألن نتجاوز كل ذلك ..ونح ُن
كيف نقفــز من املصاعِ ب التي قد
نتعث ُر بها من الوصول إىل أهدافنا
التي رسمناها ووضعناها نُصبَ
ونعــر ُ
ف أيضا َ
كيف نحِ ل
أعيُننا،
ِ
املشاك َل ُكلها ،ومصدرها بذكائنا
وحِ كمةِ ترصفاتِنا.
َ
كل األشــياء التــي تصدُنا عن
ِ
وأحالمنا التي
الوصول ألهدافنــا
ننتظــ ُر تحقيقها ..يجب علينا أن
بكل ما بنا من قو ٍة وهِ مة..
نردها ِ
ألن الهــدف هو نقطــة النهاية
ملســار طويل وحلما ً تمنيناه أن
ٍ
يتحقــق ليُغري مــن حياتِنا ومن
ُ
أنفسنا أوالً ..ومهما ُكنّا يف مقدمةِ
منتصفِ
ه علينا أن
الطريــق أو يف

نجاهِ د ونستشعِ ر شــعور اللذ ِة
والشــوق لتحقيق ما نطمح إليه،
وقب َل ذل َك ُكلِه نتوك ُل عىل الكريم
الذي سييرس لنا الطريق بأكملِه،
َ
وفوق ما
ويعطينا فوق ما نطمح
نحْ لُم.
ُ
ال مانــع أن نتعثر ،ونســقط،
ونخرس ،ولكــن علينا أن ننهض،
ونستمر ،ونظل متمسكني بحِ ِلمنا
الذي رسمناه والذي تجاوزنا كل
يش ٍء من أجله ،ويف نهاية املطاف
ُ
ســنعرف حقا ً ماذا يعني شعو ُر
فخر
السعاد ِة واإلنجاز ،وشعور
ِ
األهل واألصحاب.
ِ
شــعور أ ُ
ظ ُن أنني ال أســتطيع
وصفه.

حنين أحمد الشبل
قسم األحياء بكلية العلوم
واآلداب بعنيزة

دائما ً ما يتعث ُر بنــا الطريق ،أو
تواجهُ نا بعض املصاعب التي ن ُ
ظن
ِ
أننا لن نستطيع تجاو ُزها ،ونظن
أننا لسنا قادرين عىل حل ا ُملشكالت
التي تغري من ن ِ
ِظامنا الذي اعتدنا
عليه ..ولكن نح ُن أقوياء بما يكفي

الدكتور جمال السمري
عميد كلية العلوم الصحية
التطبيقية بالرس

كل يشء آيــل للعبــور يف هذه
الحياة ،الناس ،املشاعر ،اللحظات
نحن سنميض راحلني يوما ً
لذلك ال تحمل هما ً وال تكرب أمراً..
فلتتعب وتســعي وتنجح ..فأنت
تســتحق تذوق نشــوة النجاح
واالنتصار ،وال تحقد وال تحسد..
ليس ألجلهم بل ألجلك ..ال تُحزن

قلبك ألجل ما ال يستحق ومن أجل
أمور عابــرة ..وتذكر أن التفاؤل
والتجاهل والسعي رس السعادة
والحياة.
"ســيُزه ُر الطريق الذي سلكته
مؤمنا ً بالوصول يوماً ..وسيتالىش
عنك كل التعب ،وستُرشق روحُ ك
ولو بعد حني"

أقف عىل عتبــات التاريخ وقفة
إجالل وتقدير لتنســاب كلماتي
معطــرة بالود والحــب والوالء
لرجال صنعوا وهــم بني صليل
السيوف ودوي
القذائف والرصاص ،ســاحهم
اإليمــان بنرص اللــه وعقيدتهم
التضحيــة بالنفــس والنفيس
مدفوعــن بالعزيمــة واإلرصار
للوصــول إىل هدفهم الســامي
يف تحقيق وحــدة وطنهم ونرش
األمن واألمان ،وقد تركوا للتاريخ
أن يدون أســمائهم يف صفحات
ناصعة البياض مكتوبة بعزة
وشــموخ وأبقوا لنا تراث نفاخر
به.
فبعد أن كان املسيطر والجاثم عىل
أكتافنا الجهل والجوع والخوف
والتناحر من أجل الحياة والبقاء،
أبدلنا رب العزة والجالل عىل يد
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل
سعود – طيب الله ثراه – ورجاله

األشــاوس دولة توحيد ووحدة
كلمة وقيادة رشيدة ،تبني بالعلم
واملعرفة رصوحــا جعلت وطننا
الغايل من أكــر عرشين دولة يف
العالم.
ونحن يف هذا اليوم املفعم بالبهجة
إذ نســتذكر ذلك ونشاهد الفارق
بني مشقة اآلباء ومعاناتهم بداية
من قطرات املــاء وانتهاء بالدواء
املفقود واألمان املعــدوم ،ف ٕاننا
ملزمون بتعليم أنفسنا ومجتمعنا
بنعم اللــه عز وجل الذي أطعمنا
مــن جــوع وآمنا مــن خوف،
ونحثهم عــى االعتصام وااللتزام
بوحدة الكلمة والصف تحت ظل
رايــة التوحيد وقيادة ملك الحزم
والعزم خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود وويل عهده األمني محمد بن
سلمان – ســلمهما الله ورعاهما
– لوطــن يســتحق دوما األغىل
واألجمل.

همة طويق السيبراني لجامعة القصيم
وسام َّ
عبدالرحمن محمد المهوس
إدارة العقود و المشتريات

املعلوماتيــة و التقنيــة يف رصاع
و تنافــس ال ينتهي بــأي حال يف
جانب الخري و الرش وذلك بحســب
اإلســتخدام و اإلهتمــام  ،ويُبدع
شباب الوطن من الجنسني بكل ما
من شأنه الوصول لعنان السماء كما
أ َّك عىل هذا املســار مهندس رؤيتنا
الســعودية 2030صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان ويل
العهد و زير الدفاع الذي قاد مسرية
التغيري و أجــاد يف التحو الوطني
نحو التَّميز و اإلبداع واإلســتفادة
من املعلومة أينما وجدت و تطويع
التقنية لخدمة الوطن و الرقي ُس َّلما ً
نحو العلياء مــع املجد املتأصل يف
الوطن املعطاء.
وحينما تجد مايتجاوز الـ()200
مليــون جهاز أيَّا ً كان املســمى و
مهما كان الحجم فإ َّن ذلك ال يؤثر
أمام استخدامها يف اململكة العربية
السعودية مرتبط باإلنرتنت بحاجة
َّ
ماسـه جدا ً إىل "األمن السيرباني"
َّ
فإنك تبتســم ســعادة و تتنفس
ثقة بأ َّن حكومة خــادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
أيَّده الله  -وصاحب السمو امللكياألمري محمد بن ســلمان ويل َّ العهد
لم تتوان عن اإلهتمام بهذا الجانب
الحيــوي واملتعلق بأمــن الدولة
واهتمامها بالفرد أســاس املجتمع
واإلســهام يف تحقيق ما من شأنه
تعزيز األمــن املعلوماتي و األمن

التقني بمسماه الجديد عىل مستوى
العالم بـ(األمن السيربانيCyber
 )Securityوالــرورة الحتميه
لحفــظ البنية األساســية و البيئة
املعلوماتية الواسعة للدولة حماية
ملصالحها الحيوية وأمنها الوطني
والبنية التحتية الحساسة فيها من
كائن َم ْن
أي محاوالت عابثه مــن ٍ
كان.
حيــث أ َّن األمن الســيرباني بات
رضورة مُلحــة يف قطاعات الدولة
املدنية واألمنية عىل ح ٍّد ســواء وهو
ما يضمن بإذن اللــه تعاىل توافر
واســتمرارية عمل نظم املعلومات
 ،وبالتــايل تعزيــز حماية ورسية
وخصوصية البيانات الشخصية مع
اتخاذ جميع التدابري الالزمة لحماية
املواطنني واملقيمني (املســتهلكني)
عىل ح ٍد سواء من املخاطر املحتملة
يف مجــاالت اســتخدام اإلنرتنت
املختلفة.
شــأن متصل باألمن السيرباني
ويف
ٍ
بادرت جامعة القصيــم بإعتماد
تخصص األمن السيرباني كأحدث
التخصصــات التي فتــح القبول
والتســجيل للطــاب و الطالبات
السعوديني و غري السعوديني (طالب
املنــح الداخليه) للعــام الجامعي
الجديد1441هـ  ،والذي ســيكون
مُتاحا ً يف كليتي املجتمع يف بريدة و
عنيزة للطالب و الطالبات و يُعزز
من موقفه بأنه مــن التخصصات

املطلوبه يف ســوق العمل و املسار
املتمايش مع ســوق العمل و آلية
التحول الوطنــي املوصل للرؤية
السعودية 2030بإذن الله.
وقد شــاركت جامعــة القصيم يف
معسكر طويق السيرباني بالرياض
والــذي نظمه اإلتحاد الســعودي
لألمــن الســيرباني و الربمجة و
الدرونز و الذي خ َّرج  100شــاب
و شابه و قد شــاركت فيه جامعة
القصيم بســتة طــاب و طالبات
من كلية الحاسب اآليل والذي شهد
تجاوز خمســة منهــم يف اجتياز
املفاضلة و توجت جامعة القصيم
مجهودها الوافر و املبادرة الناجحه
بتميز طالبها و طالبتها املشاركني
وهم (باسل الرباك و يونس النقيدان
وعبدالرحمن الظاهري و ســلطان
الديحاني و أروى الحنيني)  ،ولع َّل
التميزالعــايل و األداء الراقــي من
"باســل الرباك و يونس النقيدان"
بحصولهما عىل وسام "همَّة طويق"
من بني العرشة األوائل لدليل واضح
عىل النجاح الذي تعيش فيه جامعة
القصيم تحت إدارة معايل مديرها
األســتاذ الدكتورعبدالرحمــن بن
حمد الــداود الذي كرمهم يف مكتبه
وقدَّم شــكره عىل هذا اإلنجاز الذي
يُسجَّ ل لجامعة القصيم و مُثمنا ً كل
الجهود يف كلية الحاســب اآليل عىل
هذه الكوادر الرائدة يف مجال األمن
السيرباني و السواعد الوطنية.
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ﺻﺤﻴﻔﺔ

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻓﻬﺪ ﺑﻦ وازع ﺑﻦ ﻧﻮﻣﻪ

ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ10301 :
bin.nomah@qu.edu.sa
ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻮاﺟﻲ
ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ10302 :
h.alawji@qu.edu.sa

ُ
الخرافات الطبية

ال تسلم عقلك

أوصاف فهد الزلفاوي
كلية التمريض

شقيران الشقيران
كلية الزراعة والطب البيطري

خرافــات ومغالطــات طبية كثرية
نتعامل معهــا كحقائق ومعلومات
علمية ،وتولدت هذه الخرافات بسبب
قصص أو حوادث أو إشاعات ،فهناك
العديد من املعتقدات الطبية والغذائية
الخاطئــة املنتــرة يف مجتمعاتنا
ويف مواقــع التواصــل االجتماعي،
كالخرافات املتعلقة بالطعام والدواء
وانتهــا ًء بالعــادات الصحية ،ومن
العوامل التي تحفز انتشار الخرافات
الطبيــة التحليل غــر الصحيح
واالســتناد إىل وقائــع متفق عليها
وصحيحة للوصول إىل نتيجة خطأ
أو التعميم مثــل القول إن املكمالت
الغذائية طبيعية ،ولذلك فإنها ليست
مرضة.
فهذا ادعاء خاطئ ،فالطبيعي ليس
مفيــدا أو آمنا بالــرورة ،فالتبغ
والحشــيش أيضا طبيعيان لكنهما
مرضان بالصحــة ،والتعميم ،مثل
من يُجادل بأن عمه الذي يدخن 60
سيجارة يف اليوم عاش حتى بلغ عمره

املائة ،وبالتايل فإن التدخني آمن ومفيد
للصحة أيضا ،إذ إن صاحب االدعاء
هنــا يعمم حالة فردية اســتثنائية
ليستنبط منها نتيجة عامة خاطئة،
كذلك التمور ومرىض السكري ،بعض
أنواع التمور تحتوي عىل مستويات
منخفضة من الســكريات وتعترب
مناسبة ملرىض السكري.
ولكن ال يوجــد دليل قاطع يثبت أن
أنواعا ً محددة من التمور تناســب
مرىض السكري أكثر من أنواع أخرى
إذ أن جميع األنواع تحتوي عىل نسب
عالية من السكريات باختالف الصنف
ومراحل النضج ،وغريها من األمثلة،
ولكن نتمنى أن تكون هنالك مبادرة
مختصة لكي تصحح هذه املفاهيم
الخاطئة والخرافات املنترشة بطرق
علمية وموثوقة وتكون مصدرنا األول
يف التحقق من كل إشــاعة أو ُخرافة
طبيــة تنترش يف وســائل التواصل
االجتماعي لكي نحمي أنفســنا من
خطرها.

ال شك أن املتابع للهاشتاقات
بموقــع التواصل تويرت يجد
أن املشــاركني فيهــا لهم
أهداف مختلفــة ..بعضهم
يشارك إلبداء الرأي من أجل
الوصــول إىل الحلول وغايته
بذلك اإلصالح.

وكذلــك مــن املســتفيد؟
واألهــم من هــم املتفاعلني
معه؟ عندها يســتطيع أن
يقيم هذا الهاشــتاق هل هو
صح أو خطــا؟ وغالبا هذه
الهاشتاقات موجهة وتحمل
يف داخلها كثري من السلبيات.

وبعضهــم يجــد يف هــذا
الهاشــتاق فرصة من أجل
النيل من األخرين باإلســاءة
لهم وشــتمهم لدوافع كثرية
أغلبها الحقد والحســد ،وقد
يكون بني هؤالء املشــاركني
أشــخاص أهدافهــم تدمري
القيم واألخــاق نتيجة خلل
بمعتقداتهم أو التنشئة التي
تربوا عليها.

لذا يجب أن نكون أكثر وعيا
وإدراكا ً وال ننساق خلف كل
ما يطرح يف مواقع التواصل
وما ينرش يف هذه الهاشــتاق
خصوصا املغرض منها ،وال
ننســاق خلفهــا ونغرد مع
املغردين ونحن نجهل أبعاد
القضية التــي يتحدث عنها
الهاشتاق.

يبقى عىل املتابــع مالحظة
الهدف من هذا الهاشــتاق
ويسأل نفســه ملاذا ظهر؟

أخريا
"عقلك ملكك ..ال تسلمه إىل
أحد"

ﺗﻨﻔﻴﺬ وإﺧﺮاج
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سمي الوسم بهذا االسم ألن مطره نافع لألرض

األستاذ الدكتور عبدالله المسند :دخول الوسم مع قدوم
المنخفضات الجوية تجلب الرطوبة واألمطار
بني أستاذ املناخ بقســم الجغرافيا بالجامعة األستاذ
الدكتور عبدالله املســند لـ»صحيفة جامعة القصيم» إن
هدى الله عــز وجل العرب وغريهم مــن األمم إىل االهتداء
بالنجوم يف معرفة املســالك املوصلــة إىل املمالك ،ومعرفة
الوقت ،والتوقيت ،وفصول السنة.
ويف ذلك قال الله تعاىل{ :وَعَ المَاتٍ َو ِبالنَّجْ ِم ُه ْم يَهْ تَدُو َن}،
والعرب قديما ً وحديثا ً تطلعوا إىل دخول موســم الوســم
واألمطار والتغريات الجوية والتي تأتي بعد أشــهر الحر
والجفاف واالستقرار الجوي الرتيب من خالل النجوم.
صحيفــة « جامعة القصيم» ألتقت باألســتاذ الدكتور
عبدالله املســند ليسلط الضوء أكثر عىل العديد من الظواهر
املناخية .
هل انتهى موسم سهيل؟ ومتى يدخل الوسم؟
ســيكون آخر يوم يف موسم سهيل هو الـ  15من شهر
أكتوبر ،ويعقبه مبارشة دخول الوسم يف  16أكتوبر ،ويأتي
دخول موسم الوســم بعد دخول طالع الرصفة ،وهو آخر
نجوم سهيل الـ ، 4وســميت الرصفة بالرصفة النرصاف
الحر عند طلوعها فجرا ً من املرشق أوائل أكتوبر ،وانرصاف
الربد عنــد غروبها فجرا ً يف جهة املغــرب منتصف مارس
تقريباً.
هل يوجد اختالف بني املؤقتني والحسابني يف دخول
الوسم؟
يختلف وقت دخول موســم الوسم من حساب إىل آخر،
ففي حــن تقويم أم القرى يجعل دخولــه يف  16أكتوبر،
هناك حســابات أخرى تجعله قبل ذلك عىل سبيل املثال يف
 10أكتوبر كما عند ابن بسام الفلكي رحمه الله ،واالختالف
يف وقت دخول األنواء بني الحسابات الفلكية مسألة مقبولة،
وجائزة عمليا ً يف حدود  10أيام تقريباً.
وملاذا سمي الوسم بالوسم؟
معنى الوســم هو العالمة والكي أو أثر الكي ،والجمع
وسوم ،وسميت هذه األيام بالوسم ألن أمطارها ـ بإذن الله
تعاىل ـ تسم األرض بالخرضة والكأل والنبات ،ومطره نافع
لــأرض ـ بإذن الله تعاىل ـ وهــو منبت للكمأة وأصناف
النباتات الربية املختلفة ،ويقال احســب من أول مطرة 70
يوما ً عندها يظهــر أول الفقع ،قلت وربمــا أقل من ذلك
كخمسني يوما ً ونحوه إذا كان الجو دافئا ً والله أعلم.
ماهي خصائص هذا املوسم ؟
عند دخول الوسم تواصل الشمس انحدارها إىل الجنوب،
وتبدأ األجواء بالتحســن ،وتنخفض درجة الحرارة ويربد
الليل ،ويشعر اإلنســان يف الرب بحاجته إلشعال النار ليالً،
وفيه بداية تســخني املاء يف الوسطى ،وفيه قد يغلق بعض
الناس التكييف البــارد ليالً العتدال الجو ،وفيه ينشــط
فريوس األنفلونزا املوسمية بني الناس ،ويف آخره ومع بداية
ديسمرب يبدأ معظم الناس بارتداء املالبس الشتوية يف معظم
املناطق خاصة الفجر.
ماذا عــن التقلبات الجوية خــال هذه الفرتة من
السنة؟
هي عادة خــال هذه الفرتة من الســنة تبدأ مراكز
الضغط الجوي بالتداخــل وعدم التمايز ،وذلك لالنتقال
من فصل مناخي آلخــر ،وتتعاظم وتتســع الضغوط
املرتفعة تدريجيا ً عىل حســاب الضغــوط املنخفضة،
حيث يتســع املرتفع الجوي الشمايل البارد وتزداد رقعة
الكتلة الهوائية الباردة ،وتمتد جنوبا ً لتدفع معها مســار
املنخفضــات الجوية الحركية جهــة الجنوب لتؤثر عىل
عروض السعودية ،منها تبدأ بواكري املنخفضات الجوية
املمطرة بإذن الله يف عبور شــمال السعودية من الغرب
إىل الرشق.
متى يبدأ تأثري املنخفضات الجوية؟
يتزامن دخول الوســم مع قــدوم املنخفضات الجوية،
والتي ـ بإذن اللــه تعاىل ـ تجلب الرطوبة واألمطار وحالة

عدم االستقرار ،والتي يبدأ تأثريها عادة عىل السعودية
من منتصف شــهر أكتوبر إىل شهر مايو ،وهذه
املنخفضات الجوية تنقســم إىل نوعني األول:
املنخفضات الحركية الجبهوية والتي لديها
جبهتان دافئة وبــاردة كمنخفضات
البحر املتوســط ،والنوع الثاني:
منخفــض البحــر األحمر
الحــراري وهو وليس له
جبهة حركية ،وأحيانا ً
يتحد املنخفضان
بالتزامن مع
تشــكل
أخاديد
بــا رد ة
علوية تحدث
ـ بإذن الله تعاىل
ـ حالــة مــن عدم
االستقرار اإليجابية والتي
قد تسيطر عىل املنطقة لبضعة
أيام مخلفة أمطارا ً وسيوالً.
نقرأ عن التوقعات والتنبؤات الجوية
(طويلة املدى لشهر فأكثر) لعنرصي درجة
الحرارة واملطر للموسم القادم.

والسؤال:
س :هل تستطيع النماذج الرياضية أو الخربة امليدانية
بالتنبؤ طويل املدى؟
س :هل هناك عالمات جوية يبني عليها املتنبئ الجوي
ملعرفة حال املوسم القادم؟
س :هل النمط التكراري املناخي للســعودية يسمح
بالتنبؤ طويل املدى للموسم القادم؟
س :وماذا قالت التنبؤات الجوية عن املوسم القادم؟
س :هل سيكون املوسم القادم جافا ً أم مطرياً؟
س :وهل سيكون الشتاء هذا العام قارص الربودة أم
معتدال ً؟
ً
س :وأخريا هل نجد إجابة عن هذه األســئلة أم مجرد
تخمني؟
إن منــاخ وطقس الجزيرة العربيــة من الصعوبة
والتعقيد بمكان لدرجة أن موسم األمطار (من أكتوبر
إىل مايو) ال يكاد يخضع لنمط أو آلية تكرارية يســهل
معها اســتقراء املســتقبل (البعيد) والتنبؤ بموسم
رطب أو جاف ،أو بموســم بارد جدا ً أو معتدل بشكل
دقيق،وكل (املحاوالت) يف هذا الســياق ليست دقيقة!!
وال موثوقا ً بها!!! ..هذا من جهــة ومن جهة أخرى ـ
شــخصيا ً ـ أســتأنس وأتعامل مع التنبؤات الجوية
قصرية املدى يف حدود خمســةأيام أو أقل  ..هذا والله
أعلم.
ولكن هناك دورات مناخية وأنماط طقسية متكررة
أال يمكن تتبعها ومعرفة متى تعود؟
كما أن لإلنسان بصمة وراثية ال يمكن أن تتشابه
مع شخص آخر ،أزعم أن لكل يوم ولكل موسم حالة
جوية متفردة ومتميزة ،وال يمكــن أن تتكرر ثانية
يف الزمان واملكان واملقدار والشــكل نفسه ،100%
إال بنســبة احتمالية قدرها نســبة احتمالية تصادم
حمامتني تطريان يف سماء الجزيرة العربية .والدورات
املناخية ال تعني أن يتكــرر الطقس جملة وتفصيالً
دون تغيري يف مــكان معني ومحدد ،بــل الدورات
املناخية ـ إن وجدت ـ تتشــابه (نسبياً) وال تتطابق
والله أعلم وأحكم.
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طالبات كلية العلوم واآلداب بعنيزة يحتفلن بعيد الوطن بترجمة النشيد
الوطني للغة اإلنجليزية ولغة اإلشارة
حميدة عيل الصالحي
يف احتفالية مفعمة بــروح الهمة
والعطاء ،أقام النــادي الطالبي بكلية
العلــوم واآلداب بعنيــزة ،بالتعــاون
مع األقســام التعليمية احتفاال ً باليوم
الوطني  ,89تحت شــعار «بنينا املجد
بالهمــة وتعلينا كل قمــة وطنا ً يعانق
السماء مجداً ،ويحتضن السحاب فخرا ً
وعــزاً» ،وذلك يف يــوم األربعاء املوافق
1441/1/26هـ ،بساحة مبنى  8أمام
قاعة الخزامى.
وعــرت الطالبات خــال الحفل
عن حبهن للوطــن ووضعن بصماتهن
التي رســمت لوحة من الوالء واالنتماء
لهذا الوطن وبادرن بمشاعرهن الوفية
التي لونت ســاحة الكليــة ،كما عربن
عن فرحتهن بمشــاعر الفخر والحب
واالعتزاز بهذه املناســبة ،حيث تنوعت
مشاركات الطالبات من كافة املستويات
بإرشاف رئيسات األقســام التعليمية،
حســب تخصصاتهن ،حيث تميز قسم
اللغة اإلنجليزية برتجمة النشيد الوطني
للغة اإلنجليزية ونرش قصة ميالد النشيد
الوطني.
كما تميز قســم الرتبيــة الخاصة
برتجمة شــعار «همة حتى القمة» إىل
لغة اإلشــارة ،يف حني رسم قسم أرسة
وطفولــة حبه للوطن بصــور لرموز
تاريخ الوطن ليبدع األطفال يف تلوينها،
إضافة إىل ركني قســم التعليم األسايس
والرياضيــات اللذان تزينا بصور ملوك
اململكة بالتسلســل مع نبذة من سريهم
الذاتيــة ,وكذلك مشــاركة متميزة من
طالبات قســم الفيزيــاء حملت عنوان
مشاعر وطنية بقلم فيزيائية.

من بين  148طالب وطالبة من مختلف جامعات المملكة

طالبان من الجامعة يفوزان بالمركزين األول والثالث في مدرسة األبحاث
الصيفية بمركز الملك عبدالله العالمي لألبحاث الطبية
فــاز طالبــان مــن الجامعة
باملركزين األول والثالث يف مدرســة
األبحاث الصيفية بمركز امللك عبدالله
العاملي لألبحــاث الطبية بالرياض،
التي اختتمــت أعمالها يوم الخميس
املوافق 1440/11/29هـ ،وذلك من
بني  28بحثــا ،و 148طالب وطالبة
مشاركني من مختلف جامعات اململكة
يف املدرســة الصيفية الحادية عرشة
لألبحاث والتي اســتمرت عىل مدى 6
أسابيع.
حيث كرم معــايل الدكتور بندر
بن عبد املحسن القناوي مدير جامعة
امللك ســعود بــن عبدالعزيز للعلوم
الصحيــة ،يف ختام أعمال املدرســة
الصيفيــة لألبحــاث الطبية ،طالبي
جامعــة القصيم (معــاذ املطرودي

لحصوله عىل املركــز األول ،والطالب
معاذ الحســون لحصوله عىل املركز
الثالث).
وجاءت مشاركة جامعة القصيم
يف املدرســة الصيفيــة لألبحاث من
خالل ثالثــة طالب هم :الطالب معاذ
املطرودي ،والطالب معاذ الحسون من
كلية الطب بعنيزة ،والطالب يوســف
ســليمان الحميد من كلية الصيدلة،
والذين شــاركوا بثالثة بحوث ،فاز
منهم اثنان باملركزين األول والثالث.
وقدمت املدرســة خالل األسابيع
الستة مجموعة من الدورات التمهيدية
يف األبحــاث الطبية التــي تهدف إىل
غرس القيم يف مجال األبحاث الطبية
وأخالقيــات العلــوم الحيوية ،وتم
خاللهــا تدريب الطالب املشــاركني

عىل الطرق الســليمة والفعالة إلجراء
األبحاث الطبية ،كما ساهمت املدرسة
يف التعريف بالخطوات األساســية يف
كتابة األبحــاث وصياغتها وتنفيذها،
باإلضافــة إىل تحليــل املعلومــات
باستخدام األدلة القائمة عىل األسس
العلمية ومبادئ العلوم الحيوية قبل
نرشها إىل العامة.
يذكر أن املدرسة الصيفية الحادية
عرشة لألبحاث اســتمرت عىل مدى
 6أســابيع يف كل من الرياض وجدة
بمشاركة أكثر من  ١٨٠طالبا ً وطالبة
من عدة جامعــات محلية وعاملية يف
مجال العلــوم الصحية لتخصصات
مختلفــة مثل الطب وطب األســنان
والصيدلة والتخصصــات الصحية
التطبيقية األخرى.
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بمناسبة اليوم العالمي للقلب ..وبحضور طالبات من كلية العلوم واآلداب بالبكيرية

قسم علم األمراض بكلية الطب يقيم ندوة طبية
بعنوان «من أجل قلبك كن واعيا»
أمل الدخيل
نظمت كلية العلوم واآلداب
بالبكرييــة زيارة لقســم علم
األمــراض بكلية الطــب ،يوم
األحد املايض لحضــور الندوة
الطبية التطبيقيــة التي أقامها
القسم بمناســبة اليوم العاملي
للقلب بعنوان (مــن أجل قلبك
كن واعياً) ،بالتعاون مع وحدة
خدمــة املجتمع بكليــة الطب
بالجامعة.
وهدفت الندوة إىل رفع الوعي
وتعزيزه فيما يختص بأمراض
القلب والرتكيز عىل أهمية الوقاية
منها ،حيث تطرقــت الندوة إىل
أهم عوامل الخطورة عىل صحة
القلب كارتفاع ضغط الدم ،الذي

يؤدي إىل اإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية ،وكذلك الدهون
املشــبعة التي تعد من مسببات
أمراض القلب حيث إنها ترفع من
مستوى الكولسرتول يف الجسم.
كما تناولت الندوة أســاليب
الوقايــة مــن أمــراض القلب
كالتشــجيع عىل إتباع نمط حياة
صحــي ،وعــادات غذائية جيدة
واألهم من ذلك الوقاية بممارســة
الرياضة  30دقيقــة يوميًّا مما
يقلل مــن خطــر اإلصابة بهذه
األمراض.
ويف ختام النــدوة قام فريق
علــم األمراض بالقســم بقياس
الضغــط وكتلة الجســم لجميع
الحضــور كتطبيق عمــي ملا تم
مناقشته.

فوزية القويفيل
تحت شعار همة حتى القمة،
احتفلــت كلية العلــوم واآلداب
باملذنب ،ممثلة بالنادي الطالبي،
بذكرى تأســيس اململكة العربية
السعودية الـ  ،89بحضور وكيلة
الكلية للشؤون اإلدارية الدكتورة
فريال الجفن ومرشفات األقسام
وعــدد مــن الهيئــة التعليمية
واإلدارية والطالبات ،حيث توشح
الحضــور بالعلم الســعودي،
معربين عن مدى عمق مشــاعر

أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

مراجعة
مع كل يوم ترشق شمسه فتمأل فينا األمل والحيوية ،ثم ومن خالل
األصيل تصفر الشمس فتلوح لنا باملغيب والنهاية ..وهكذا كل يوم.
وعىل مدار األعوام تتلقفنــا بدايات الســنني الهجرية وامليالدية
واألعوام الدراسية ..وتنقلنا محطات الحياة عرب أطوارها وظروفها
العمرية وتناوب املســؤولية ..ونبقى ذلك اإلنســان املحدود مهما
تمدد ..وذلك الضعيف مهما استقوى ..وذلك الفقري مهما استغنى..
إن اإلنسان عرب مسرية الحياة حقيق به أن يلتفت إىل عالقاته الثابتة
واملتغرية وواجباته كما حقوقه عرب فحص وتأمل يف طبيعة قدراته
وإنتاجيته.

مشاعر فياضة من القلب تنثرها طالبات كلية العلوم واآلداب
بالمذنب في احتفال اليوم الوطني
الحب والوالء للوطــن وللقيادة
الرشيدة.
وبــدأ الحفل بتــاوة آيات
من الذكر الحكيم ،تالها الســام
امللكي ،ثم أنشــودة وطنية ،بعد
ذلك فقرة مشــاعر مــن القلب
التــي تضمنت كلمة لســعادة
وكيلة الكلية للشــؤون اإلدارية
هنأت فيهــا القيادة الرشــيدة
بهذه املناسبة ،مؤكدة أن مناسب
اليوم الوطني فرصة الســتذكار
ملحمــة التوحيــد التي جمعت
الشتات ووحدة القلوب والحدود،

شؤون وشجون

والجهود التي قام بها املؤســس
امللك عبدالعزيز آل سعود  -طيب
الله ثــراه – ،واختتمت الدكتورة
كلمتها بالدعــاء أن يحفظ الله
وطننا الغايل و يديم األمن واألمان
واالستقرار .
ومن جانبها ،أكدت رئيســة
قســم الدراســات اإلســامية
الدكتورة إيمــان أبو رشيعة يف
كلمتها أن اليوم الوطني هو يوم
الفخر والعــزة والكرامة ،تلتها
كلمة الدكتورة عبري خريي قدمت
فيهــا تهنئة من الســودان من

القلب من ضفــاف النيل الخالد
ومن أريجه الفــواح املعطر ،يف
لحظات فرحكم البهية ،ففرحكم
فرحنا ،ونسأل الله العيل القدير
أن يديم عىل بالدكم بالد الحرمني
الرشيفني نعمــة األمن ،وكل عام
وأنتم بخري وصحة وأمن وأمان.
وتضمــن االحتفال بعد ذلك
مسابقات وطنية القت تفاعالً من
الجميع ،واختتم الحفل بشــكر
الحضور ودعوتهم ملشاهدة ركن
املناسبة والتعبري عن املشاعر عرب
لوحة أعدت لهذه املناسبة.

إننا ونحن نعيش طالئع عامنا الــدرايس الجديد يف ظل جامعتنا
الغراء جامعة القصيم ،وهي لــم تزل تنبض بالعطاء املتعدد عىل
جميع األطوار ،ونحن مسؤولون عن الرقي بها وبإنسانها إىل القيم
ً
تربية وتعليما وتقديرا وتفهما.
املرجوة
كلنا مسؤول عن تكامل العالقة مع إنسان الجامعة األخر ،سواء كان
طالبا أو موظفا أو مسؤوال ،وذلك أن هذه العالقة ليست مفاصلة،
بل تكاملية لتدور عجلة التنمية الجامعية بدورتها الكاملة الشاملة،
فيتباهى منتســبها بها وبما يصدر عنهــا من تخريج أو دورة أو
مؤتمر أو خدمة مجتمعية أو غري ذلك.
انتسابي للجامعة ال يعني أبدا ..محارضة محدودة بوقت أو منهج
أو معلومة ..وال بعمل مكتبــي محصور بني الثامنة والثانية ..إنه
روح تنبض بكل يشء اســمه العطاء وســمته االحرتام وبصمته
اإلنجاز..
نهاية..
أنت الجامعة ..فكن خري ممثل لها ..مع تلميذك أو مراجعك أو من
عرفك فيها وعرفها فيك.
األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

«نبضة حياة» ..حملة كلية الطب بمناسبة اليوم العالمي للقلب بالتعاون مع جمعية القلب السعودية
أقامــت كلية الطــب حملة
صحيــة توعوية تحت شــعار
«نبضة حياة» ،بالتزامن مع اليوم
العاملي للقلب ،واســتمرت عىل
مدى يومــن يف الفرتة من -29
1441/1/30هـ ،بمقر النخيل
مول يف مدينــة بريدة ،بالتعاون
مع جمعية القلب الســعودية،
وبمشاركة  19طالب وطالبة من
طالب الجامعة.
واشــتملت الحملــة التي
اســتفاد منهــا  514زائر من
مختلف الفئات واألعمار عىل عدة
أركان ،تــم فيها توضيح ورشح
وظائف القلب بشــكل مبسط،
إضافة إىل عدد من األركان التي
هدفــت لتعريــف زوار الحملة
بأكثــر أمراض القلب شــيوعاً،
وأسبابها وسبل الوقاية منها ،كما

قدمت الحملة خدماتها الصحية
للزوار والتــي تمثلت يف قياس
أهم العوامل املســببة ألمراض
القلب وهي :ارتفاع ضغط الدم،
والســمنة ،ومرض الســكري،
إضافــة إىل تخصيــص ركن

لألطفال لرفــع الوعي الصحي
لديهم.
ويحتفــي العالم يف يوم 29
سبتمرب من كل عام باليوم العاملي
للقلب ،الذي جاء هذا العام تحت
شعار (أنعش حياتك) ،لريكز عىل

أهمية الوقاية من أمراض القلب،
وخفض انتشارها حول العالم،
والتمتــع بصحة قلبيــة جيدة،
حيث تُعد أمراض القلب السبب
الرئيــي واألول للوفيات حول
العالم.

كمــا يهدف اليــوم العاملي
للقلب إىل التشجيع عىل إتباع نمط
حياة صحي ،وعــادات غذائية
جيدة ،إضافــة إىل وضع خطط
تســاهم يف الحد مــن التدخني،
لتقليل خطــر اإلصابة بمرض

القلب ،وخفض معدل انتشــار
ارتفاع ضغط الدم عىل املستوى
العاملي ،وكذلــك التوعية بأهمية
ممارسة الرياضة ملدة ال تقل عن
 30دقيقة يوميًّا ،ألنها تقلل من
خطر اإلصابة بأمراض القلب.
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الفريق حقق أرقاماً مميزة بعد الفوز

الهالل السعودي يضع قدماً في النهائي األسيوي
ويقترب من «العالمية» بعد تخطي السد القطري
وضع فريق الهالل السعودي قدما يف
املباراة النهائية لدوري أبطال آسيا نسخة
عام  ،2019بعد أن حقق فوزا ً عريضا ً عىل
مستضيفه السد القطري  1 / 4يف مباراة
الفريقني لحساب جولة الذهاب من دور
نصف النهائي للبطولة  ،التي أقيمت عىل
استاد جاسم بن حمد بالدوحة.
وسيلتقي الفريقان إيابا يوم  22اكتوبر
الجاري يف الرياض عىل ملعب جامعة
امللك سعود بالرياض يف الـ 22من أكتوبر
الجاري ،وتأكيد الصعود للنهائي اآلسيوي.
واستطاع الهالل تحويل تأخره بهدف
إلنتصار ساحق ،وسط حضور مميز لكافة
عنارص الفريق من جميع النواحي ،وفرحة
كبرية لجماهريه قبل مباراة اإلياب.

الهالل يحقق أرقاما ً مميزة
ونجح الهالل يف تحقيق العديد من
األرقام املميزة يف ليلة القبض عىل السد
القطري بمعقله ..وهي:
 بات الهالل متخصصا يف تحويل تأخرهبالنتائج إىل فوز يف نسخة هذا املوسم ،وذلك
أمام قطبي جدة األهيل واالتحاد والسد
القطري (.)1-4 ( ،)1-3 ( ،) 2-4
 برباعية الهالل أمام السد وصل إىلالهدف رقم  21يف دوري أبطال آسيا هذا
املوسم ،ليعتيل صدارة أكثر األندية تسجيال
يف البطولة ويتجاوز اتحاد جدة صاحب الـ
 20هدفا.
 سجل محمد الشلهوب هدفه الثالثبالنسخة الحالية من البطولة ،واحتاج

9دقائق فقط
للتسجيل يف املباراة
بعد دخوله ،وبذلك
يكون الالعب سجل يف 9
نسخ مختلفة من دوري أبطال
آسيا.
 ألحق الهالل ،الخسارةاألوىل للسد القطري
عىل أرضه بدوري
أبطال آسيا بالنسخة
الحالية.
 بعد ثنائيتهقوميز يف املباراة تمكن
الفرنيس من معادلة الربازييل ليوناردو دا
سيلفا يف صدارة هدايف النسخة الحالية بـ9
أهداف.
 آخر  5أهداف سجلها الهاللبدوري أبطال أسيا ،ساهم
جيوفينكو بثالث منها( ،سجل
هدفا ،صنع هدفني).
 حصد الهالل فوزه الخامسعىل السد القطري يف مبارياتهما معا
بالبطولة األسيوية ،مقابل انتصارين
للسد ،و 3تعادالت ،ورفع رصيده التهديفي
بالشباك السداوية إىل  18هدفا.
 خاض الهالل مباراته الـ  14أماماألندية القطرية (السد ،الغرافة ،الدحيل،
الريان) بالعاصمة الدوحة بالبطولة ،وحقق
فوزه الخامس مقابل خسارته
 3مرات وتعادل  6مرات،
وتعود آخر خسارة للزعيم
عىل يد الريان بهدفني
لهدف يف  12مارس
.2018

منتخب الجامعة «للتايكوندو» يشارك ببطولة الجامعات السعودية
عبدالله العبيد
يشارك منتخب جامعة القصيم
للتايكوندو يف بطولة الجامعات السعودية
التي ينظمها ويرشف عليها االتحاد
الريايض للجامعات السعودية ،والتي
ستقام يف رحاب جامعة امللك خالد يف مدينة
أبها ،حيث بدأ منتخب الجامعة للتايكوندو
استعداداته للبطولة منذ ستة أسابيع يف
الصالة الرياضية الجديدة باملليداء تحت
إرشاف مدرب مختص باللعبة ،برفقة
مرشيف النشاط الريايض يف عمادة شؤون
الطالب ،حيث يشارك منتخب الجامعة
يف جميع األوزان ضمن البطولة والبالغ

عددهم ثمانية أوزان مختلفة.
من جانبه ،قال املرشف الريايض بعمادة
شؤون الطالب األستاذ ماجد الحربي ،إن
منتخب الجامعة أنهى جميع االستعدادات
للبطولة ويتدرب يف أيام األسبوع بالصالة
الرياضية ،متمنيا ً أن يحقق الطالب
النتائج املتميزة يف البطولة ويعودون
من أبها بالذهب ،وأضاف« :نعمل منذ
أربعة شهور عىل تجهيز طالب الجامعة
يف جميع البطوالت ،إذ ستشارك منتخبات
الجامعة يف جميع بطوالت االتحاد الريايض
للجامعات السعودية والتي يصل عددها إىل
 12لعبة مختلفة منها الرياضات الجماعية
والفردية.

منتخب التايكوندو
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استمرت لمدة  5أيام بمشاركة  40جوال

جوالة الجامعة تختتم الدورة التأسيسية لقادة
الوحدات الكشفية
عبدالله العبيد:
اختتــم املخيــم الكشــفي
بالجامعــة ،يوم اإلثنــن املوافق
1441 /1/2هـــ ،الــدورة
التأسيســية لقــادة الوحــدات
الكشــفية ،والتي اســتمرت ملدة
خمسة أيام ،واســتهدفت طالب
الجامعة مــن الجوالة وهدفت إىل
تنميتهم قياديا ً وتأهيلهم كشفياً،
حيث تم استقبال الدارسني الذين

وصل عددهم إىل  40دارســا ً من
قبل قادة الدراسة.
وقد تخلل الدراسة عدة دورات
كشفية وتطويرية يومية كانت تبدأ
يف الصباح الباكر بعد تحية العلم،
وتســتمر حتى املساء قبل النوم،
كما تم تطبيق الزيارات الصباحية
التــي هدفت إىل جعل الكشــاف
نظيفا ً مســتعدا ً كل صباح ،وكان
من ضمن أهــداف املخيم الطبخ
الخلوي الــذي ينمي روح القيادة

واالعتماد النفيس لــدى الدارس،
وتنميــة روح الجماعــة واليــد
الواحدة ،وأيضا تخلل الدراســة
الرحلــة الخلوية وفك الشــفرات
والتي هدفــت إىل تنمية القدرات
الذهنية مــع العقلية ،كما تم عمل
السمر لكل عشــرة من العشائر
املقسمة عىل الدراسة والبالغ عددها
 ،13وتم التدريــب عىل اإليعازات
والتشكيالت والصافرات ،باإلضافة
إىل مناقشــة مشاريع الدارسني يف

ختام الدراسة وتطبيق االختبارات
العملية حيث تم اجتيازها بنجاح
من قبل جميع الدارسني .
من جانبه ،أكد مرشف الجوالة
األستاذ ســليمان الفواز للدارسني
عــى رضورة التأهيــل القيادي
ودور املؤهالت الكشفية يف الحياة
العملية والعلمية وفائدتها الكبرية
عىل الشخص مســتقبلياً ،مشريا ً
إىل رضورة تطوير النفس وزيادة
الطموح لنيل أعىل شارات القيادة.

عمادة شؤون الطالب تنظم
بطولة اختراق الضاحية
عبدالله العبيد:
تنظم عمادة شــؤون الطالب،
ممثلة بالنشاط الريايض ،بطولة
اخــراق الضاحيــة الداخليــة
لطــاب الجامعــة يف رحــاب
املدينــة الجامعيــة ،حيث اعتمد
منظمو الســباق مســافته التي
تبلغ  8كيلو مرت داخل الجامعة،
ويمكــن للراغبني يف املشــاركة
بالســباق إرسال رســالة واتس
عىل جوال النشــاط الريايض رقم
.0556099221
وأشار الدكتور محمد العجالن
وكيل العمادة لألنشــطة ،إىل أن
الســباق مفتــوح لجميع طالب
الجامعة من جميع الجنســيات،

مشــرا ً إىل أن اللجنــة الفنيــة
الرياضيــة ســتختار املتميزين
للمشــاركة يف بطولــة االتحاد
الريايض للجامعات الســعودية
الخرتاق الضاحية التي ستقام يف
جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز
بمحافظــة الخــرج ،ومبينا ً أن
هناك جوائز مالية قيمة للفائزين
بالبطولة الداخلية.
وقال «العجــان» :إن عمادة
شــؤون الطالب ممثلة بالنشاط
الريايض وضعت خطة تطويرية
لجميــع األلعــاب الجماعيــة
والفرديــة ،وبرنامجــا ً خاصا ً
الختيار منتخب يمثــل الجامعة
يف املحافــل الداخليــة والدولية
والعربية.

دوري ﮐﺄس
اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوري

صورة جماعية للجوالة

منتخب كرة القدم بالجامعة يفتتح منافسات دوري الجامعات
عبدالله العبيد:
يشارك منتخب كرة القدم بالجامعة
يف منافســات دوري بطولــة االتحاد
الريايض للجامعات السعودية ،والتي
يشــارك بها  12جامعة يف التصنيف
( أ ) ،حيــث يضم منتخــب الجامعة
للقدم  30طالبا يتدربون بشكل يومي
عىل ملعب الجامعة تحت إدارة املدير
الفني الدكتور عماد النادي منذ عرشة
أســابيع ،ويتكون الجهاز اإلداري من
مرشيف عمادة شؤون الطالب ،ويرشف
عليهم عميد شــؤون الطالب الدكتور
عيل العقالء ووكيــل العمادة الدكتور
محمد العجالن.
وتقام بطولة كرة القدم للجامعات
عىل نظام مجموعتني كل مجموعة فيها
ست جامعات ،وتضم مجموعة جامعة
القصيم ،جامعة اإلمــام عبدالرحمن
الفيصل ،وجامعة نجــران ،وجامعة
الجــوف ،وجامعة طيبــة ،وجامعة
جازان.
تجدر اإلشارة إىل أن منتخب جامعة
القصيم قد توج بطالً للمســابقة يف
ثالث نســخ ماضية ،وحقق الوصافة
مرتني وحل ثالثا مرة واحدة.

اﻟﻔﺮﯾﻖ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮز
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اﻷهﻠﻲ
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اﻟﺤﺰم
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8

9
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اﻟﺘﻌﺎون

5

2

1

2

7

11

أﺑﻬﺎ

6
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7

12

اﻻﺗﻔﺎق

6

2
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4

6
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اﻟﺮاﺋﺪ

5

1

2

2

5
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اﻟﻔﯿﺤﺎء

6
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2
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ﺿﻤﻚ

6

1

1

4

4
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اﻟﻔﺘﺢ

6

0

1

5

1

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺒﻮع
من األرشيف

ﺿﻤﻚ  vsاﻟﻮﺣﺪة
1-0
اﻟﻌﺪاﻟﺔ  vsاﻟﺸﺒﺎب
1-0

اﻟﻔﺘﺢ  vsاﻟﺮاﺋﺪ
2-2
اﻟﻔﯿﺤﺎء  vsاﻷهﻠﻲ
3-0

اﻹﺗﺤﺎد  vsاﻟﺤﺰم
2-1
اﻟﺘﻌﺎون  vsأﺑﻬﺎ
0-1

اﻹﺗﻔﺎق  vsاﻟﻬﻼل
4-1
اﻟﻨﺼﺮ  vsاﻟﻔﯿﺼﻠﻲ
ﻟﻢ ﺗﻠﻌﺐ
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سمو ولي العهد خالل لقاءه برنامج

حل ويل العهد نائب رئيــس مجلس الوزراء
وزير الدفاع األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،
ضيفا عىل برنامــج « 60دقيقة» “،”60Minutes
وذلك يف أوىل حلقات املوسم  52من الربنامج العريق
الذي تبثه قناة  CBSاألمريكية ،وتدير الحوار مذيعة
أخبار املساء يف القناة نورا أودنييل.
وتنــاول الحــوار العديد مــن املوضوعات
الهامة أبرزها التوتر الذي تســببه إيران يف املنطقة
خصوصا بعــد الهجمات اإلرهابيــة األخرية التي
استهدفت منشأتي بقيق وخريص واستخدمت فيه
أسلحة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع.
كما أكد ويل العهد األمري محمد بن سلمان عىل
أنه يتفق مع وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو
يف أن ما قامت به إيران عمل حرب ،معلنا ً أن هجوم
أرامكو رضب قلب إمدادات الطاقة يف العالم ،وليس
فقط يف اململكة العربية السعودية.
وفيما ييل نص الحوار:
هل أمرت بقتل جمال خاشقجي؟
بال شــك ال  .هذه كانت جريمة بشعة ،لكن
أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد يف اململكة العربية
الســعودية ،خصوصً ا أنها حدثت من مســؤولني
سعوديني يعملون يف الحكومة السعودية.
ماذا تقصد بأنك تتحمل مسؤولية ذلك؟
عندما تحدث جريمة ملواطن سعودي من قبل
موظفني يف الحكومة الســعودية ،ال بد أن أتحمل
املسؤولية كقائد ،ما حدث كان خطأً ،والبد أن أتخذ
كافــة اإلجراءات لتفادي حــدوث أي أمر مثل هذا
ً
مستقبل.
العالم يريد إجابة عىل هذا ،كيف لم تكن عىل
علم بهذه العملية؟
البعــض يعتقد أنني يجــب أن أكون عىل علم
بما يقوم به  3مليون شــخص يعمــل للحكومة
السعودية يوميًا؟ من املســتحيل أن يرفع الثالثة
ماليني تقاريرهــم اليومية للقائد يف اململكة العربية
السعودية أو ثاني أعىل رجل يف الحكومة السعودية.
اثنني من أقرب مستشاريك املقربني متهمني
بتدبري هــذه املؤامرة ،وتم إعفائهم من قبل
امللك ،وأخرجوا من دائرتك الخاصة ،السؤال
هو كيف ال تستطيع أن تعرف ما إذا كان قد
تم تنفيذ ذلك من قبل أشخاص مقربني لك؟
التحقيقات قائمة اليــوم ومتى ما ثبتت التهمة
عىل أي شــخص بغض النظر عن منصبه فسوف
يحال للمحكمة بدون أي استثناء.
لقد قرأت ما قاله املدعي العام الســعودي
عن أولئــك الذين وجهت إليهم التهم يف هذه

الجريمة .التفاصيل كانت بشــعة ،عندما
ســمعت أن أشــخاصً ا مُقربــن منك ويف
حكومتك ارتكبوا مثل هذا الجريمة املروعة
وأن الحكومة األمريكيــة تعتقد أنك أمرت
بها ،ماذا كنت تعتقد؟
أعتقد أن ما ذكرتيه غــر صحيح ،ال يوجد أي
بيان رســمي أعلن من الحكومة األمريكية يف هذا
الخصوص ،ال توجد معلومة أو دليل واضح عىل أن
شــخص قريب مني قام بأمر مثل هذا ،توجد تهم
وهي تحت التحقيق ،لكن مرة أخرى ،ال يمكنك أن
تتصوري األلم الذي نعاني منه خصوصً ا كحكومة
اململكة العربية السعودية جراء جريمة كهذه.
لقد اســتنتجت وكالة االســتخبارات املركزية
األمريكية بثقة متوســطة إىل عالية بأنك استهدفت
شخصيًا خاشقجي وأنت عىل األرجح أمرت بقتله؟
أتمنى أن يتم إخــراج هذه املعلومات للعلن ،إذا
كانت هناك أي معلومات تتهمني بالقيام بأي عمل،
أتمنى أن يتم اخراجها.
ما نوع التهديد الذي يُشكله كاتب عمود يف
صحيفة للمملكة العربية الســعودية حتى
يجعله يستحق أن يقتل بهذه الوحشية؟
ال يوجد أي تهديد مــن أي صحفي ،والتهديد
عىل السعودية هو من ترصفات كهذه ضد صحفي
سعودي ،من هذه الجريمة البشعة التي حصلت يف
قنصلية سعودية.
لقــد تحدثت مــع عضو بــارز يف مجلس
الشيوخ األمريكي قبل مجيئي إىل هنا ،وقال
إنه بســبب ما حدث لجمال خاشقجي وما
حدث يف اليمن فأنه “ليس هناك الكثري من
النوايا الحســنة هنــا يف الكونجرس تجاه
الســعودية” ،ما هو حجم الرضر الذي حل
بالعالقة؟

العالقة أكــر بكثري من هــذا ،وهذه حادثة
بشعة ومؤملة لنا جميعً ا .دورنا أن نعمل ً
ليل ونها ًرا
لتجاوز هذا األمر والتأكد بأن مستقبلنا أفضل بكثري
من أي يشء حدث يف املايض.
هذا الهجوم رضب قلــب صناعة النفط يف
السعودية ،فهل تمت مهاجمتكم عىل حني
غرة؟
ً
قليــا ،هذه الرضبة لم ترضب
قد أختلف معك
قلب قطاع الطاقة السعودي ،بل رضب قلب قطاع
الطاقة العاملــي .هذه الرضبة عطلــت ما يقارب
 % 5.5من احتيــاج العالم للطاقة ،احتياج أمريكا
والصني والعالم بأرسه.
اململكة هي أكرب مستورد يف العالم لألسلحة
واملعدات العســكرية ،فمليارات الدوالرات
انفقت عىل املعدات ،إذًا كيف ال يمكنها منع
هجوم مثل هذا؟
اململكة العربية الســعودية بحجم تقريبًا قارة،
فهــي أكرب من غرب أوروبا كلهــا .لدينا تهديدات
موجودة مــن  360درجة .يصعب تغطية كل هذه
بشكل كامل.
ما هو برأيك السبب االسرتاتيجي الذي جعل
إيران ترضب أرامكو؟
أعتقد أنها حماقة ،ال يوجد هدف إسرتاتيجي،
فقط األحمق هو من يهاجم  5%من إمدادات العالم.
الهدف اإلســراتيجي فقط هو إثبات أنهم حمقى
وهذا ما فعلوه
وزيــر الخارجية مايــك بومبيو وصف ما
قامت به إيران عىل حــد تعبريه إنه “عمل
حربي”؟ هل كان ذلك عمل حربي؟
بال شك نعم
ما هــو تأثري وقوع حرب بني الســعودية
وإيران عىل املنطقة؟

الرضبة لم ترضب قلب قطاع الطاقة الســعودي ،بل
رضب قلب قطاع الطاقة العاملي .هذه الرضبة عطلت ما
يقارب  5.5%من احتياج العالم للطاقة ،احتياج أمريكا
والصني والعالم بأرسه.
اململكة العربية الســعودية بحجم تقريبًا قارة ،فهي أكرب
من غرب أوروبا كلها .لدينا تهديدات موجودة من  360درجة
رضب ايــران ألرامكو أعتقد أنهــا حماقة ،ال يوجد
هدف إسرتاتيجي ،فقط األحمق هو من يهاجم  % 5من
إمدادات العالم .الهدف اإلسرتاتيجي فقط هو إثبات أنهم
حمقى وهذا ما فعلوه.
ماقامة به ايران عمل حربي
املنطقة تشــكل تقريبا  30%من إمــدادات الطاقة

يف العالم وتشــكل تقريبا  20%مــن املعابر التجارية
“العاملية وتشــكل تقريبــا  4%من الناتــج القومي
العاملي ،تخيلــوا أن تقف هذه األمور الثالثة .هذا معناه
انهيار االقتصاد العاملي كله وليس فقط اململكة العربية
السعودية أو دول الرشق األوسط.
إذا لم يقــم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع إليران
فسوف نرى تصعيدًا أكرب ،وسوف تهدد مصالح العالم
وســوف تتعطل إمدادات الطاقة وسوف تصل أسعار
النفط إىل أرقام خيالية لم نرها يف حياتنا.
أرجو عدم حدوث عمل عســكري ألن الحل السيايس
والسلمي أفضل بكثري من الحل العسكري.
ينبغي عــى الرئيس ترمب أن يجلــس مع الرئيس
روحاني ،ويصيغان صفقة جديدة؟

مقتطفات من حديث ولي العهد

(خاشقجي)
مقتل الصحفي جمال خاشقجي جريمة بشعه
التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة عىل
أي شخص بغض النظر عن منصبه فسوف يحال
للمحكمة بدون أي استثناء
أتمنى أن يتــم إخراج هذه املعلومات للعلن ،إذا
كانت هنــاك أي معلومات تتهمنــي بالقيام بأي
عمل ،أتمنى أن يتم اخراجها.
ال يوجــد أي تهديد من أي صحفــي ،والتهديد عىل
السعودية هو من ترصفات كهذه ضد صحفي سعودي.
العالقة مع أمريكا أكــر بكثري من هذا ،وهذه
حادثة بشــعة ومؤملة لنا جميعً ا .دورنا أن نعمل
ً
ليل ونها ًرا لتجاوز هذا األمر

هجوم إيران على أرامكو عطل ما يقارب
 % 5.5من احتياج العالم للطاقة

(الملف اإليراني)

املنطقة تشــكل تقريبــا  % 30من إمدادات
الطاقة يف العالم وتشــكل تقريبا  % 20من املعابر
التجارية “العاملية وتشــكل تقريبا  % 4من الناتج
القومي العاملي ،تخيلوا أن تقف هذه األمور الثالثة.
هذا معناه انهيار االقتصاد العاملي كله وليس فقط
اململكة العربية السعودية أو دول الرشق األوسط.
وذكرت املذيعة أن ”إيران يبدو أنها مستعدة
للمجازفة بحرب بهدف تحســن موقفها ،بعد أن
انسحبت إدارة الرئيس ترمب من االتفاقية النووية
اإليرانية ،وفرض عقوبات قاسية ،الرئيس اإليراني،
حسن روحاني ،لن يتفاوض حتى ترفع العقوبات.
إنه مــأزق .ويل العهد أخربنــا أن جميع الخيارات
يجب أن تظل مطروحة عىل الطاولة”.
اإلجابة بعد التقرير الذي ذكر بصوت املذيعة:
إجابة سمو ويل العهد بعد حديث املذيعة:
بال شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم
ورادع إليران فســوف نرى تصعيدًا أكرب ،وسوف
تهدد مصالح العالم وسوف تتعطل إمدادات الطاقة
وسوف تصل أسعار النفط إىل أرقام خيالية لم نرها
يف حياتنا.
هل يجب أن يكون ردًا عسكريًا؟
أرجو عدم حدوث ذلك
ل َم ال؟
ألن الحل السيايس والسلمي أفضل بكثري من
الحل العسكري.
هــل تعتقد أنه ينبغي عــى الرئيس ترمب
أن يجلس مــع الرئيس روحاني ،ويصيغان
صفقة جديدة؟
بال شك هذا ما يطلبه الرئيس ترمب ،وهذا ما
نطلبه كلنا جميعً ا ،من ال يريد الجلوس عىل الطاولة
هم اإليرانيون.
وصفت هذه الحرب بأنها أسوأ أزمة إنسانية
يف العالم ،هــل حان الوقــت إلنهاء حرب
اليمن ،ما هو الحل؟
أوال إذا أوقفت إيران دعمها مليليشيات الحوثي
فسوف يكون الحل الســيايس أسهل بكثري .اليوم
نفتــح كل املبادرات للحل الســيايس داخل اليمن
ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد
أنت تقول يف هذه الليلة بأنك تريد التفاوض
إلنهاء الحرب يف اليمن؟
نحن نقوم بذلك كل يوم لكن نحاول أن ينعكس
هذا النقاش إىل تطبيق داخل األرض وإعالن الحوثي
من عدة أيام بوقف إطالق النار من تجاهه نعتربها
بادرة إيجابية التخــاذ خطوة جديدة لألمام للدفع
بالنقاش السيايس إىل فعالية أكثر.

الجلوس عىل طاولة املفاوضات هذا ما يطلبه الرئيس
ترمب ،وهذا ما نطلبه كلنا جميعً ا ،من ال يريد الجلوس
عىل الطاولة هم اإليرانيون.

(الملف اليمني)

إذا أوقفت إيران دعمها مليليشــيات الحوثي فسوف
يكون الحل الســيايس أســهل بكثري .اليوم نفتح كل
املبادرات للحل السيايس داخل اليمن ونتمنى أن يحدث
هذا اليوم قبل الغد.
التفاوض إلنهاء الحرب يف اليمن؟ نحن نقوم بذلك كل يوم
ونحاول أن ينعكس هذا النقاش إىل تطبيق داخل األرض.
ً
متفائل كل يوم ،ال أستطيع أن
كقائد يجب أن أكون
أكون متشائمًا ،إذا كنت متشائمًا يجب أن أترك الكريس
وأعمل يف مكان آخر.

ملاذا بعد  5سنوات أنت متفائل الليلة بأن وقف
إطالق النار من شأنه أن يستمر ،وأن يؤدي إىل إنهاء
الحرب يف اليمن؟
ً
متفائل كل يوم ،ال أستطيع
كقائد يجب أن أكون
أن أكون متشائمًا ،إذا كنت متشائمًا يجب أن أترك
الكريس وأعمل يف مكان آخر.
اســمح يل أن أســألك عن القضايا املحلية،
حقوق املرأة ،منذ أن تحدثنا آخر مرة باتت
املرأة تقود يف السعودية وحصلت عىل املزيد
من الحقوق بشكل عام ،ولكن هناك حوايل
 12ناشــطة تم احتجازهن ألكثر من عام،
ملاذا وضعوا يف السجن؟
اململكــة العربية الســعودية دولــة تحكمها
القوانــن ،وقد ال أتفق مع بعض هذه القوانني لكن
طاملا أنها قوانني موجودة اليوم يجب احرتامها حتى
يتم إصالحها.
هل حان الوقت إلطالق رساحهن؟
القرار هذا ليس عائدا يل ،إنه عائد للمدعي العام.
تقول أرسهــن إنهن تعرضنــا للتعذيب يف
السجن ،هل هذا صحيح؟
إذا كان هذا األمر صحيحً ا فهو بشع جدًا ،اإلسالم
يحرم التعذيب ،قوانني اململكة العربية الســعودية
تحرم التعذيب ،النفس البرشية تحرم التعذيب ،وأنا
بنفيس سأقوم بمتابعة هذا األمر.
هل ستتابع ذلك شخصيًا؟
بال شك.
أنت مُدرك ملا يقال عنك يف العلن ،أنك تعهدت
بتغيري اململكة العربية السعودية؛ وتحويل
االقتصاد؛ والحديث عن اإلســام املعتدل؛
والسماح للنســاء بالحصول عىل مزيد من
الحقوق ،ومــع ذلك ما زال هنــاك انتقاد
لحملة القمع وسجن النساء اللواتي يثريون
قضايا حول األمــور التي تحتاج إىل التغيري
يف الســعودية ،وهذا يعطي االنطباع بأنك ال
تؤيد حقوق املرأة وحقوق اإلنســان وهذه
األمثلة امللموســة عن النســاء اللواتي تم
سجنهن؟
يؤملني هذا االنطبــاع ويؤملني أن البعض ينظر
للصورة من خانة ضيقة جدًا ،أتمنى أن الجميع يأتي
للمملكة العربية الســعودية وينظر للواقع ويقابل
النساء واملواطنني السعوديني ويحكم بنفسه.
ما هي الدروس التي تعلمتها؟ وهل ارتكبت
أخطاء؟
األنبياء أخطأوا ،فكيــف بنا نحن ،لكن املهم إذا
أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر.

(القضايا الداخلية)

اململكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانني ،وقد
ال أتفق مع بعض هذه القوانــن لكن طاملا أنها قوانني
موجودة اليوم يجب احرتامها حتى يتم إصالحها.
قرار اطالق الناشــطات هذا ليس عائدا يل ،إنه عائد
للمدعي العام.
إذا كان الناشطات تعرضن للتعذيب فهو بشع جدًا،
اإلسالم يحرم التعذيب ،قوانني اململكة العربية السعودية
تحرم التعذيب ،النفس البرشية تحــرم التعذيب ،وأنا
بنفيس سأقوم بمتابعة هذا األمر.
نؤيد حقوق املراة واالنســان وأتمنــى أن يأتي الجميع
للمملكة العربية السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء
واملواطنني السعوديني ويحكم بنفسه.
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آيفون  11من أبل
شاشــة  Super Retina XDRبقيــاس  inch 6.5ونســبة تبايــن تصل
.2000000:1
تكنولوجيا  True toneتطابق توازن اللون األبيض لراحة العني.
معالج  Bionic A13ثماني النواة بتكنولوجيا  7+نانو مرت.
معالج رسوميات .core graphics-4 Apple GPU
كامريا أمامية بدقة  12ميغا بكسل.
كامريا ثالثية خلفية دقة كل واحدة  12ميغا بكسل وبعد بؤري 26,13,52
مم.
عدسة سداسية العنارص مع مشهد أوسع ب  4xمرات.
بطارية بسعة  3500مليل أمبري بزيادة  5ساعات يف عمر البطارية.
تصميم من الستانلس ستيل والزجاج املقاوم للماء.
متوفر باأللوان الذهبي ،الفيض ،الرمادي ،واألخرض.

ابدأ من صحتك ..خدمة وتطبيق لمحبي الصحة
أسلوب حياة  ٨٠/٢٠هي
خدمة جديــدة وتطبيق ملحبي
الصحة ،يوفــر برامج صحية
تغطي جميع جوانب أســلوب
الحياة كالتغذيــة والرياضة
والنوم والصحة النفسية.
يوفر املرشفون املختصون
مجموعــة من الربامــج التي
تتناســب مع الفرد بحســب
احتياجه وأهدافــه ،مع توفري
مساحة حرة ال تزيد عن ٪٢٠
من الوقت اليومي.
يقوم الربنامــج باقرتاح
تماريــن خاصة وحســاب
كمية احتياج الفــرد من املاء
إضافة لحســاب ساعات النوم

الالزمة ،وجملــة من النصائح
واإلرشادات يف التغذية وأسلوب
الحياة.
للتسجيل يف الربنامج عىل
املســتخدم تعبئة االســتمارة
الصحية وااللتزام باملعلومات
الصحيحة ليقوم الخرباء بإعداد
الربنامــج الصحي املناســب
لحالة املستخدم.
خدمــة أســلوب حيــاة
 ٨٠/٢٠متوفــرة عرب املوقع
-80.www
االلكرتونــي
وكتطبيــق
20app.com
مجاني عىل نظامي Android
و .iOS

ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻤﺔ

ﻣﻨﺼﺔ ﺳﺎوم  Sawimﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ
ﻣﻨﺼﺔ "ﺳﺎوم" ﻫﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺠﺎرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺴﻮق اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ،
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﺑﻂ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ.
ﻓﻬﻲ إﺣﺪى إﻧﺘﺎﺟﺎت رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  ٢٠٣٠ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
إﻳﺠﺎد ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﺮؤﻳﺔ.
وﺗﺴﻌﻰ ﺳﺎوم ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻪ وﺿﻤﺎن
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ وﺳﻴﻂ ﻹﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻣﻊ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺠﺎرة
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى.
ﻣﻨﺼﺔ ﺳﺎوم ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ واﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺎﻗﺎت اﺷﺘﺮاك ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ وﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻊ ﻣﻴﺰات وإﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ . www.sawim.com

كليك

حسن أحمد العواجي

خاوية من المرضى
ملرافق الرعاية الصحية واملستشفيات أنظمة حاسوبية تربط كوادرها
وأقســامها ومراكزها مع بعضها البعض ،وتحوي عدد مهول من
البيانات الدقيقة للمرىض وســجالت توضح مواعيد جلسات العالج
والعمليات مما يسهل عىل الطبيب الرجوع إليها وقتما يشاء.
وهــذا ما تنبه له مجموعة من املخرتقني حــول العالم ،إذ تعرضت
بعض املستشفيات اإلقليمية يف الواليات املتحدة األمريكية لهجمات
إلكرتونية الشــهر املايض أثرت بشكل كبري عىل أنظمتها الحاسوبية
مما حال من الوصــول إىل بيانات املرىض وتعطــل تام للعمليات
الجراحية القائمة أو املدرجة يف قوائم االنتظار ،وقد طلب املخرتقون
فديــة من املال نظري الســماح بفك هذا التقييــد ورجوع األنظمة
الحاسوبية كما كانت عليه.
ووفقا ً لبيــان أصدره املركــز الطبي اإلقليمــي  DCHبان ثالث
مستشــفيات إقليمية قد توقفت بشكل تام عن استقبال أي مريض
جدد لحني التوصــل التفاق مع طالبي الفديــة ورفع الحظر عن
األنظمة اإللكرتونية التابعة لها.
تشــكل هذه الهجمات اإللكرتونية قلقا ً كبريا ً للكثري من الحكومات
واملؤسسات والرشكات فهي قنبلة موقوتة ال تعلم متى تنفجر مخلفة
أرضارا ً كارثية وخســائر مادية ومالية ،فخالل الســنوات املاضية
زادت بشكل ملحوظ الهجمات اإللكرتونية بهدف طلب فدية من املال
أحيانا ،أو بهدف التخريب ملصالح جهات ومنظمات أحيانا أخرى.
وبتنوع أشكال هذه الهجمات وتعدد أهدافها ،فنحن أمام خيار واحد
فقط تعزيز األمن اإللكرتوني والتكاتف للحد من هذه الظاهرة التي
تتطور أساليبها وأهدافها يوما ً بعد يوم.
بالعودة لقطاع املستشــفيات فالحال لدينا ليس بالجيد حتى اآلن
فتحويل الســجالت واألنظمة من ورقية إىل إلكرتونية واســتحداث
تطبيقات لحجز املواعيــد واملراجعات واالستفســار عن الحاالت
الطارئة ليس بالعمل الكايف لضمان سالســة سري العملية الصحية
برمتها فما زالــت مراكز الرعاية الصحية بحاجــة للتطوير أكثر
فأكثر ..وليس لالحتفال!!.
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية ،إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa
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أﺳﺒﻮع ﺟﺎﻳﺘﻜﺲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ 39
th GITEX TECHNOLOGY WEEK 39
دﺑﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻣﻌﺮض ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ
World 3D Print Summit & Expo
اﻟﺮﻳﺎض  -ﻇﻬﺮان ﻫﺎﻳﺘﺲ

اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ -إﻛﺴﺒﻮ أوروﺑﺎ
ﻟﻨﺪن
ImagoTech media
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شحاته :مشاعري ال توصف ..وأخجلني تواضع وحفاوة وتكريم معالي مدير الجامعة

بعد مسيرة  40عام ..الجامعة تحتفي بكبير مشرفي العمال «محمود شحاته»
أربعون عامــا ..قضاها محمود
شــحاته« ،كبري مرشيف العمال» ،بني
أروقة جامعــة القصيم..
متنقالً بــن جنباتها..
يحمل فيها الكثري من
الذكريات واللحظات
الجميلــة ،والجهد
والعمل ..عاش بها
أكثــر مما عاش يف
بــاده ،ومرت عليه
أجيال من

العمال واملوظفــن والقيادات ،حتى
جاء هذا اليوم الــذي يفرتق فيه عن
بيته الكبــر ،لتقرر الجامعة،
مُمثلة بــإدارة الخدمات،
إقامة حفــا تكريميًا له
بحضــور زمالئه وعدد
من منسوبي الجامعة،
حيث أقامت الجامعة
يوم األربعــاء املوافق
1 4 4 1 /2 /3هـــ ،
احتفاال بــه نظرا ً
ال نتها ء

فرتة عمله بالجامعة.
حيث كرم معايل األستاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمــد الداود ،خالل
رعايته لالحتفالية األســتاذ محمود
شحاته ،وأكد معاليه أن هذه االحتفالية
مجرد كلمة شــكر نقدمها لزميلنا ال
لنودعه بعد أن خــدم الجامعة أكثر
من  40عاماً ،ولكن لنقول له شــكرا ً
من القلب عىل مــا قدم وبذل وأعطى،
كما حرض االحتفاليــة وكيل الجامعة
الدكتور محمد الســعوي ،وعدد من
منسوبي الجامعة.
وعن رحلته الطويلة يف الجامعة،
قال "شحاته"
ذو الـ 67عــام :أتيت للجامعة
عندما كان عمري  27عــام ،تحديدًا
يف عام 1402هـــ ،عندما كانت فرعا
لجامعــة امللك ســعود ،وكنت أعمل
وقتها كحارس ،ومــن ثم انتقلنا إىل
عــا م
املدينــة الجامعية

1411هـ ،قبل تأسيســها وشاهدتها
يف مراحل تأسيســها وبنيتها التحتية،
وعندما أتيــت إىل هنا كان عدد طالب
كليــة الزراعة ال يتجــاوز  50طالبا،
وكلية االقتصــاد واإلدارة  50طالبا،
وعملــت مع الجميع منــذ هذا الوقت
وحتى أصبح اآلن عــدد الطلبة قرابة
الـ 70ألف طالبا ،كما أني شــاهدت
جميع مراحل تطور الجامعة العمراني
والتقنــي ،فقبل ســنوات كان يأتي
الطالب للقبول والتسجيل من مختلف
املناطق ،ولكن أصبــح اآلن كل يشء
إلكرتوني.
وأضــاف "شــحاته" :من هذه
الجامعة زوجت جميع أبنائي وبناتي،
ولحم أكتايف من خري هذه الجامعة ،فكله
بفضل الله ثــم بفضل هذه الجامعة،
ويصعب عيل فراق هذه الجامعة ألنني
عشــت بها أكثر مما عشته يف بالدي
وأعرف جميع منســوبيها ،إضافة إىل
مبانيها ومساحاتها وجميع تفاصيلها،

منذ تم البدء يف إنشاء املدينة الجامعية
عام 1406هـ ،بدايــة من مبنى كلية
االقتصــاد ،ومن ثم كلية الزراعة حتى
أصبحت أكرب رصح تعليمي باملنطقة،
وعندما أتينا حينها كانت ال توجد حتى
الشجرة ،وعارصتها بجميع مراحلها،
كما عملت يف جميع الكليات واإلدارات
والعمادات وأعرف جميع منسوبيها.
وقال "شــحاته" :إن مشاعري
ال توصف وأشــعر أن هذا اليوم كأنه
يوم والدتي ،وأخجلنــي جدا ً تواضع
وحفاوة وتكريم معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمد الــداود مدير
الجامعة ،ووكالء الجامعة ،ملا شاهدته
من استقبال ،ومشــاعري هذا اليوم
ال توصف ،ولم أتوقــع هذه املفاجأة
الجميلة ،وسعيد بها سعادة ال توصف،
ومن فضل ربي عيل ،وأســكن يف هذه
الجامعة ،والجامعة قدمت يل كل خري،
ومهما أعطيتها من عمل ،فإنها قدمت
يل أكثر مما أســتحق ،فكل شجرة يف

هذه الجامعة شاهدتها زراعتها ،وهذا
الحفل الذي شهده معايل مدير الجامعة
رغم انشغاله يف أعمال الجامعة يعني
يل الــي الكثري ،ومــن الصعب عىل
نفيس ترك هــذا املكان الذي بدأت فيه
منذ بداية عمري ،ولكن هذه هي سنة
الحياة ،وأشكر كل منسوبي الجامعة،
وزمالئي املوظفــن جميعهم تعاملوا
معي وكأننــي أخ لهم ،وهذا من فضل
ربــي ،وأدعو الله التوفيق والســداد،
وأنصح زمالئي من منسوبي الجامعة
باالهتمام بهذا الــرح العظيم ،ألنه
منارة للعلم واملعرفة ويستحق منا هذا
املجهود.
يذكر أن محمود شحاته عمل يف
الجامعة منذ كانت فرعا ً لجامعة امللك
سعود ،وأظهر إخالصا ً فريدا ً يف خدمته
للجامعة األمــر الذي جعل العديد من
عمادات الجامعة وإداراتها يحرضون
حفــل تكريمه ويقدمــون له دروع
التكريم وشهادات التقدير.

