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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

�أكد �أن اململكة �ستكون مناف�سة عاملي ًا

وزير الصناعة يناقش دور المملكة في التصنيع
�أك�����د م���ع���ايل وزي�����ر ال�����ص��ن��اع��ة
والرثوة ال�صناعية الأ�ستاذ بندر بن
�إبراهيم اخلريف �أن ال��وزارة تعمل
من خالل اال�سرتاتيجية ال�صناعية
الوطنية لتكون مناف�سة عاملياً ،بل
و�ستكون اململكة العربية ال�سعودية
حا�ضنة للإبداع واالبتكار ،وتطرق
معاليه �إىل تعزيز التحول الرقمي
ووج������ود خ��ط��ة ط��م��وح��ة ل��ق��ط��اع
التعدين وبرنامج �صنع يف ال�سعودية
و�إط�لاق بنك الت�صدير واال�سترياد
ودور القطاع ال�صناعي يف توفري
الوظائف املبا�شرة وغ�ير املبا�شرة
وكذلك تنفيذ برامج ت�أهيلية لل�شباب
ال�سعودية للعمل يف املهن ال�صناعية
ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل ��ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة
للتدريب التقني واملهني و�صندوق
تنمية املوارد الب�شرية.
جاء ذلك خالل الندوة التي �ألقاها
ب���ع���ن���وان«�إىل اي���ن و���ص��ل��ت اململكة
العربية ال�سعودية يف ال�صناعة»،
ونظمتها جمعية االقت�صاد ال�سعودية
يوم  5دي�سمرب .2021
وحت��دث معايل وزي��ر ال�صناعة
والرثوة املعدنية عن �أهمية القطاع
ال�صناعي يف تنويع م�صادر الدخل،

م�ضيفاً �أن اال�سرتاتيجية ال�صناعية
تبنى على ث�لاث��ة حم���اور رئي�سية

هي بناء القدرات املحلية للمملكة
واال�ستثمار يف امل����وارد الطبيعية

تدشين ورشة عمل آليات قياس خصائص الخريجين 03
تكريم أكثر من  200طالب
الحاصلين على جائزة عميد
«الطالب» للتفوق

كتبت :مها التمامي
رع��ى م��ع��ايل رئي�س اجلامعة
الدكتور ب��دران بن عبدالرحمن
العمر ،يوم الأح��د املا�ضي ،حفل
ت��ك��رمي الطلبة احلا�صلني على
جائزة العميد للتفوق الدرا�سي
ل��ع��ام 1442هـ  ،ال���ذي نظمته
عمادة �ش�ؤون الطالب ،بح�ضور
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأك���ادمي���ي���ة ال���دك���ت���ور حممد
ب��ن �صالح النمي ،عميد �ش�ؤون
الطالب الدكتور علي الدلبحي،
وع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات وال��ع��م��ادات
امل�ساندة والطلبة املتفوقني.
ب��د�أ احلفل ب��ت�لاوة عطرة من
القر�آن الكرمي تالها كلمة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
والتي ث ّمن فيها جهود الطلبة وبارك لهم هذا التفوق ،متمنياً لهم مزيداً
من التقدم والنجاح.
و�أ�شاد د.النمي بدور اجلامعة الكبري يف رفد املجتمع بنخبة متميزة من
اخلريجني واخلريجات الذين ي�ساهمون يف بناء الوطن ومناءه وتقدمه.
بعد ذلك ُعر�ض فيديو تعريفي عن اجلائزة وتاريخ ن�ش�أتها و�شروطها
و�أهم معايري الرت�شيح لها .
بعد ذلك �شكر عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور علي بن كناخر الدلبحي
اهتمام معايل رئي�س اجلامعة ب�أبنائه الطلبة ودعمه لهم ،مبيناً �أنه مت
تكرمي ما يزيد عن  203طالب وطالبة ممن ح�صلوا على التفوق الدرا�سي
يف العام الدرا�سي احلايل 1443هـ ،حيث بلغ عدد الطالب الذين مت
تكرميهم منذ بداية منح اجلائزة عام 1429هـ ما يزيد عن  2234طالب
وطالبة ،متمنياً يف نهاية حديثه التفوق والنجاح جلميع الطالب والطالبات.
ويف نهاية احلفل مت �إعالن �أ�سماء الطلبة احلا�صلني على جائزة العميد
للتفوق الدرا�سي لعام 1442هـ .

وا�ستغالل املوقع اجلغرايف املتميز
للمملكة.

ويف نهاية الندوة �أج��اب معاليه
على �أ�سئلة احل�ضور التي تناولت

عدداً من املوا�ضيع املهمة منها بيئة
اال�ستثمار ال�صناعي وبرنامج «�صنع
يف ال�سعودية» والفر�ص اال�ستثمارية
يف ق��ط��اع ال��ت��ع��دي��ن ،و�أي���ن و�صلت
اململكة يف جمال الثورة ال�صناعية
الرابعة ،و�إجن���ازات هيئة املحتوى
امل��ح��ل��ي ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ق�ضايا
تتعلق بتوطني الوظائف يف القطاع
ال�صناعي  .
من جهتها �شكرت رئي�سة جمعية
االقت�صاد ال�سعودية الدكتورة نورة
اليو�سف معاليه على م�شاركته
وتفاعله م��ع ن�شاطات اجلمعية،
ولأع�����ض��اء اجل��م��ع��ي��ة واحل�����ض��ور
وامل��ن��ظ��م�ين والأن���دي���ة ال��ط�لاب��ي��ة،
وت���ط���رق���ت ع����ن دور اجل��م��ع��ي��ة
وبراجمها التي تتواكب مع ر�ؤي��ة
اململكة 2030واهتمام اجلمعية
مبتابعة التطورات ونقلها للجمهور
وم��ت��اب��ع��ة م��ا ي�����ص��در م��ن ق���رارات
وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا ع��ل��ى االق��ت�����ص��اد
لت�صبح حلقة ات�صال بني احلراك
احل��ك��وم��ي اجل�����اري ال����ذي متيز
بتطورات كبرية وتغيريات هيكلية
مهمة وبني امل��ه��ت��م�ين ب��امل�����س�يرة
االقت�صادية.

الظاهراتية»
د.المطيري يناقش «الفلسفة
ّ
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فتح باب الترشيح لبعض المناصب القيادية بالجامعة
�أعلنت اللجنة اال�ست�شارية الختيار
عمداء الكليات واملعاهد وبناء على
توجيه معايل رئي�س اجلامعة عن
فتحها باب القبول للرت�شيح ملن�صب
عميد كلية الطب ،عميد كلية الأمري
�سلطان ب��ن عبدالعزيز للخدمات
الطبية الطارئة؛ وذل��ك عن طريق
التجديد للعميد احلايل �أو التعوي�ض
عنه ،وكذلك تقييم العميد احلايل
وال��ذي �سوف تنتهي فرتة عمادته،

وذل���ك ع��ن ط��ري��ق ال��راب��ط التايل
واملوجود يف موقع اللجنة االلكرتوين
https://eservices.ksu.
edu.sa/DeansSelection
ذك��ر ذل��ك لر�سالة اجلامعة
�أمني �سر اللجنة الأ�ستاذ عبداهلل
بن حممد ال�سنيدي ،،و�أ�شار �إىل
�أن اجل��ام��ع��ة ت�سعى �إىل اختيار
الأف�ضل لهذه املنا�صب القيادية.
وت��ود اللجنة تنبيه م��ن يحق لهم

ال�تر���ش��ي��ح م��ن اجل��ن�����س�ين ح�سب
تنظيم �إج��راءات اختيار وتر�شيح
ع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات وامل���ع���اه���د يف
جامعة امللك �سعود الإط�لاع على
ال�سمات املتوقعة يف املر�شحني
ملن�صب عميد للكليات واملعاهد
يف جامعة امل��ل��ك �سعود و�أنظمة
و�إجراءات اختيار وتر�شيح عمداء
الكليات و�إر�سال تر�شيحاتهم على
الرابط امل�شار �إليه �أع�لاه ،حيث

يقفل ب��اب الرت�شيح بنهاية يوم
ال�سبت 1443/6/5هـ امل��واف��ق
2022/1/8م.
وبهذه املنا�سبة دعت اللجنة وكالء
ور�ؤ���س��اء الأق�����س��ام وجميع �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف الكليات املعلن
عنها ،للم�شاركة يف تقييم �أداء عميد
كليتهم ع��ن طريق من��وذج التقييم
اخلا�ص بذلك ،علماً �أن التقييم متاح
حتى يوم ال�سبت 1443/6/5هـ.
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فريق ينجح في تحويل الكمامات
المستعملة إلى مواد عازلة للصوت
متكن فريق بحثي من كلية الهند�سة بق�سم الهند�سة امليكانيكية ،من
ابتكار طريقة جديدة للتخل�ص من الكمامات امل�ستعملة ،وحتويلها �إىل مواد
عازلة للحرارة وال�صوت.
ومتكن الفريق البحثي املكون من الدكتور حممد ال�سيد علي ،الدكتور
خالد ال�سامل ،الدكتور عبداهلل العبدالكرمي ،الدكتور عبداهلل النحيط،
طالب الدكتوراة املهند�س ر�ضوان املزيقر ،من ن�شر البحث يف جملة ()Q1
وهي جملة التقارير العلمية
.Scientific Reports
وتكمن �أهمية الدرا�سة ،نظراً لكرثة �إ�ستخدام الكمامات خالل جائحة
كورونا «كوفيد ،»19فقد �شرع الفريق البحثي طريقة للتخل�ص من الكمامات
امل�ستعملة ،ملا يف ذلك من ت�أثري �سلبي على املجتمع ،وحتويلها �إىل ت�أثري
�إيجابي على املجتمع والبيئة بطريقة علمية و مفيدة.
وتعد الدرا�سة الذي دعمته عمادة البحث العلمي �ضمن برنامج املجم،عات
البحثية ،الأوىل من نوعها عامليا التي ت�ستخدم الكمامات امل�ستعملة كمواد
عازلة للحرارة و ال�صوت.

المجلس العلمي يعقد اجتماعه
الثامن للعام الدراسي 1443

عقد املجل�س العلمي اجتماعه الثامن للعام الدرا�سي 1443هـ ،يوم
اخلمي�س 2/5/1443هـ ،برئا�سة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الدكتور خالد بن �إبراهيم احلميزي ،وناق�ش املجل�س �ستون مو�ضوعاً
من املو�ضوعات اخلا�صة بالرتقية والتعيني وغريها مما يخت�ص به املجل�س
العلمي� .صرح بذلك الدكتور عبداملح�سن بن �أحمد البداح� ،أمني املجل�س
العلمي ،و�أ�شار �إىل �أن املجل�س اتخذ قرارات برتقية ت�سعة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وهم الدكتور عبداهلل بن نا�صر بن عبداهلل احلزميي� ،إىل رتبة
�أ�ستاذ م�شارك بق�سم علوم القلب بكلية الطب ،الدكتور حممد بن ح�سني بن
علي جمممي� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم الطب الباطني بكلية الطب،
الدكتورة لطيفة بنت عبداهلل بن حممد الهوي�ش� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك
بق�سم طب �أ�سنان الأطفال وتقومي الأ�سنان بكلية طب الأ�سنان ،الدكتور
�سعيد علي �سيد� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم الكيمياء ال�صيدلية بكلية
ال�صيدلة ،الدكتورة �ساره بنت عبدالرحمن بن �إبراهيم الرا�شد� ،إىل رتبة
�أ�ستاذ م�شارك بق�سم النبات والأحياء الدقيقة بكلية العلوم ،الدكتور حممود
حممد عياد الوحيدي� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم اجليولوجيا بكلية
العلوم ،الدكتور �أمين بن عبدالعزيز بن �سويلم �سويلم� ،إىل رتبة �أ�ستاذ بق�سم
الإنتاج احليواين بكلية علوم الأغذية والزراعة ،الدكتور ه�شام بن �صالح بن
حممد اخلليفة� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك مبعهد الت�صنيع املتقدم ،الدكتور
حممد جافيد �أخرت� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك مبعهد امللك عبداهلل لتقنية
النانو.

«الخاصة» يقيم معرضًا لذوي اإلعاقة

�أقام ق�سم الرتبية اخلا�صة ممثال بوكيلته الدكتورة فوزة الزميع معر�ضا
مبنا�سبة اليوم العاملي للإعاقة وذلك يف يومي الإربعاء واخلمي�س املوافق
 8-7دي�سمرب 2021م بكلية الرتبية� .شارك يف الفعالية جمموعة من
ع�ضوات وطالبات الق�سم ب�إ�شراف عدد من �أ�ساتذة الق�سم « م�شاعل
العبيد ،نوف الباهلي ،هدى القحطاين».
تخللت الفعالية جمموعة من الأن�شطة التوعوية.

العالقات المجتمعية بعلوم الرياضة
تنفذ مبادرات تطوعية

نفذت وح��دة العالقات املجتمعية التابعة لوكالة التطوير واجل��ودة
بكلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين م��ب��ادرات تطوعية مبنا�سبة يوم
التطوع ال�سعودي والعاملي  2021وذلك يوم االحد 1443/5/1هـ املوافق
2021/12/5م .و�أتاحت وحدة العالقات املجتمعية يف كلية علوم الريا�ضة
والن�شاط البدين فر�صة تطوعية «التطوع يف التدريب الريا�ضي» عرب
من�صة التطوع بوزارة املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون االجتماعية ،حيث �شارك
فيها جمموعة من املتطوعني واملتطوعات بالكلية بتنفيذ برامج تدريبية
يف الأندية ومراكز الأحياء كما نظمت الوحدة بالتعاون مع متطوعات يف
برنامج املاج�ستري التنفيذي يف الرتبية البدنية مبادرة الألعاب احلركية
لذوي الإعاقة متالزمة دوان بالتعاون مع مركز �إفادة للرعاية النهارية ،وذلك
بالتزامن مع اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وقامت الوحدة بن�شر
ر�سائل تثقيفية حول هذه املنا�سبة عرب مواقع التوا�صل االجتماعي.
من ناحية �أخ��رى �شاركت كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين فرع
الطالبات يف فعالية اليوم العاملي للإعاقة ب�إقامة معر�ض احتوى على
العديد من ال�صور والكتيبات والربو�شورات التي تو�ضح �إجنازات وجناحات
هذه الفئة الغالية علينا جميعاً.
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مذكرة تفاهم بين «الحقوق» و «اللجان العمالية»
وق��ع��ت ك��ل��ي��ة احل��ق��وق وال��ع��ل��وم
ال�سيا�سية بجامعة امل��ل��ك �سعود
م���ؤخ��راً مذكرة تعاون م�شرتك مع
اللجنة الوطنية للجان العمالية،
حيث مثل كلية احل��ق��وق والعلوم
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ع��م��ي��ده��ا ال��دك��ت��ور
عبداللطيف بن حممد �آل ال�شيخ،
فيما مثل اللجنة الوطنية للجان
ال��ع��م��ال��ي��ة ،ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي
للجنة امل��ه��ن��د���س الأ���س��ت��اذ نا�صر
ب��ن عبدالعزيز اجل��ري��د ،الرئي�س
التنفيذي للجنة ،وذلك يف مقر كلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية.
وتهدف مذكرة التعاون لتعزيز
التعاون امل�شرتك يف جمال التعليم
والتدريب والبحث العلمي.

معهد الملك عبدالله لتقنية النانو يستقبل عدد من
طالبات جامعة األمير سلطان

ا�ستقبل معهد امل��ل��ك ع��ب��داهلل
لتقنية النانو يوم االربعاء املوافق 4
جمادى الأوىل  1443هـ 12 ،طالبة
م��ن جامعة الأم�ي�ر �سلطان حتت

�إ�شراف الدكتورة ر�شاء �أبو مو�سى،
وك��ان يف ا�ستقبالهم مديرة الإدارة
باملعهد الأ���س��ت��اذة عفاف الركيان
وفريق العالقات العامه يف املعهد.

ب�������د�أت ال�����زي�����ارة ب��ال�ترح��ي��ب
بالزائرات ثم �ألقى الباحث يف املعهد
الدكتور �أحمد التوين حما�ضرة عن
لتقنية النانو وتطبيقها والن�شاطات

البحثية والعلمية يف جم��ال تقنية
ال��ن��ان��و ،ث��م توجهن ال��زائ��رات اىل
ع���دد م��ن خم��ت�برات امل��ع��ه��د حيث
اطلعن على الأجهزة التي يتم من
خاللها اج��راء التجارب والأبحاث
واختبار العينات ،وانتهت اجلولة
مبخترب �أرامكو ال�سعودية الأبحاث
احل�سا�سات التطبيقية حيث قامت
بال�شرح عليها الباحثة ام��ل فالح
العنزي  .وبنهاية ال��زي��ارة �أب��دي��ن
ط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة الأم��ي�ر �سلطان
اعجابهن مبا �شاهدنه من جتهيزات
وتقنيات عالية و�إجن����ازات بحثية
يف تقنية النانو .وذك��ر معهد امللك
ع��ب��داهلل لتقنية ال��ن��ان��و �أن ه��ذه
الزيارات تهدف ملعرفة تقنية النانو
وتطبيقاتها والأب��ح��اث املقدمة يف
هذه التقنية ،وذل��ك �ضمن �أن�شطة
املعهد يف نقل املعرفة ومد اجل�سور
بني امل�ؤ�س�سات التعليمية .

فعاليات «جامعتي مسؤوليتي» بمركز طالبات
جامعة الملك سعود لذوات اإلعاقة
كتبت :مهاء الهوي�شل
ن��ظ��م م��رك��ز ال��ط��ال��ب��ات ذوات
الإعاقة باملدينة اجلامعية للطالبات
فعالية «جامعتي م�س�ؤوليتي» احتفا ًء
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص ذوي
الإع���اق���ة ب��رع��اي��ة وك��ي��ل��ة اجلامعة
ل�������ش����ؤون ال���ط���ال���ب���ات ال���دك���ت���ورة
غ���ادة ب��ن��ت ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن �سيف
وب�إ�شراف م�شرفة مركز الطالبات
ذوات الإع��اق��ة الأ���س��ت��اذة م��ي بنت
عبدالرحمن الفاخري ،وذل��ك يوم
الثالثاء 7دي�سمرب 2021م بال�ساحة
اخلارجية �أمام املكتبة املركزية.
اح��ت��وى امل��ع��ر���ض على ع��دد من
الأركان املتنوعة التي ي�ستعر�ض كل
واحد منها خدماته و�أن�شطته ،منها:
ركن مركز الطالبات ذوات الإعاقة
ويهدف للتعريف والتوعية باملركز

ب�شكل عام ولفئات الإعاقة ب�شكل
خا�ص عرب عدة و�سائل من �أهمها
«عربة يل حقوقي» التي يجوب بها
نادي ذوات الإعاقة يف �أرجاء املدينة

اجلامعية لن�شر امل��ع��رف��ة ،و�أرك���ان
تفاعلية مبنية عالتجربة تهدف
ملعرفة �أحا�سي�سهم ب�شكل واقعي
وملمو�س ،ورك��ن زواي���ا فنية يهتم

كتبت :مهاء الهوي�شل
�أق��ام النادي الثقايف االجتماعي
بكلية احل��ق��وق والعلوم ال�سيا�سية
بجامعة امللك �سعود وحتت �إ�شراف
عمادة �ش�ؤون الطالب ملتقى «قادة
 »2030بامل�سرح الرئي�سي يف املدينة
اجلامعية للطالبات ،ي��وم الأح��د 5

دي�سمرب ،والذي قدم جل�سات حوارية
ثرية وم�شاركات متنوعة ل�شخ�صيات
ب��ارزة وق���ادات �شبابية من خمتلف
اجلهات الوطنية.
اف��ت��ت��ح احل��ف��ل ب��ال�����س�لام امللكي
ال�سعودي ،تاله بعد ذلك نبذة تعريفية
عن النادي الثقايف االجتماعي ،ثم

�أث��رت الدكتورة �سارة العبد الكرمي
ع�ضو هيئة حقوق الإن�سان امللتقى
مب�شاركتها «لي�صنع القادة من املحن
منح» .اب��ت��د�أت اجلل�سات احلوارية
امللهمة ب�أبرز القيادات ال�شابة من
خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات ال��وط��ن��ي��ة حيث
قدموا يف اجلل�سة الأوىل جتاربهم يف

ب���إب��راز وعر�ض مواهب و�إب��داع��ات
ذوي الإعاقة ،كما مت م�شاركة 14
جهة من العمادات والكليات لتقدمي
�أن�شطة و�أف��ك��ار وم��ب��ادرات تخدم
الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة وت�سهل
حياتهم.
هذا وقد �أقيمت جل�سة حوارية
ملناق�شة حقوق الطلبة ذوي الإعاقة
وتو�ضيح دور اجل��ام��ع��ة يف توفري
الت�سهيالت لهم و�أهمية املحافظة
على حقوقهم وكرامتهم.
وت��ك��م��ن �أه��م��ي��ة ه���ذا االح��ت��ف��اء
ل��ت��ع��زي��ز ح��ق��وق الأ���ش��خ��ا���ص ذوي
الإع��اق��ة ورفاهيتهم وم�شاركتهم
الكاملة يف جميع ج��وان��ب احلياة
والتنمية ع��ل��ى ق���دم امل�����س��اواة مع
الآخرين.

ملتقى «قادة  »2030في المدينة الجامعية للطالبات
قيادة املبادرات التطوعية ومالها من
�أثر مميز يف بناء الوطن ،ويف اجلل�سة
الثانية جتاربهم يف قيادة فرق العمل
ما بني التمكني والت�أثري.
ك��م��ا ���ص��اح��ب امل��ل��ت��ق��ى معر�ضا
تعريفيا ���ش��ارك��ت ب��ه ال��ع��دي��د من
اجلهات الداعمة لل�شباب والوطن.
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مجلس الجامعة يعتمد «قواعد عمل واختصاصات
المجلس االستشاري الطالبي»
ت��ر�أ���س م��ع��ايل رئي�س اجلامعة،
نائب رئي�س جمل�س اجلامعة الدكتور
ب����دران ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن العمر،
راب����ع ج��ل�����س��ات جم��ل�����س اجل��ام��ع��ة
لهذا العام ،التي ُعقدت �صباح يوم
ال��ث�لاث��اء 1443/5/3هـ امل��واف��ق
2021/12/7م ،بح�ضور الأم�ين
ال��ع��ام ملجل�س ����ش����ؤون اجل��ام��ع��ات
ال��دك��ت��ور حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز
ال�صالح ،ووك�لاء اجلامعة وعمداء
ال��ك��ل��ي��ات وال���ع���م���ادات امل�����س��ان��دة
واملعاهد ،بقاعة الت�شريفات مببنى
�إدارة اجلامعة بالدرعية.
افتتح رئي�س اجلامعة اجلل�سة
رحب
بحمد اهلل والثناء عليه ،ثم ّ
معاليه ب�أع�ضاء املجل�س احل�ضور،
م��ع��رب �اً ع���ن ���ش��ك��ره وام��ت��ن��ان��ه ملا
يبذلون من جهود ت�سهم يف �إث��راء
امل�����ش��ه��دي��ن الأك���ادمي���ي والبحثي
وت�سعى باجلامعة لتحقيق الريادة
والتميز.

�إدارة اجلامعة وطالبها
م��ن جانبه �أك���د وك��ي��ل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي،
�أم��ي�ن جم��ل�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
خالد بن �إبراهيم احلميزي على �أن
اجلل�سة الرابعة ملجل�س اجلامعة لهذا
العام احتوت عدداً من املو�ضوعات
الهامة ،وكان �أبرزها املوافقة على
اعتماد «قواعد عمل واخت�صا�صات
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري ال��ط�لاب��ي
بجامعة امللك �سعود» ا�ستناداً لن�ص
امل��ادة الثالثة والأرب��ع��ون من نظام
اجلامعات ،والذي ي�ستهدف تعميق
التوا�صل بني �إدارة اجلامعة وطلبتها
مبا يعني على ح�سن �سري العملية
الأك��ادمي��ي��ة وال�ترب��وي��ة واخلدمية
ب��اجل��ام��ع��ة ،وت ��أه��ي��ل الطلبة على
مهارات القيادة وا�سرتاتيجيات �صنع
القرار ومن ثم متكينهم لتحقيق ر�ؤية
اململكة  ،2030و�أه���داف التنمية
امل�ستدامة ،ف� ً
ضال عن اال�ستفادة

د .العمر

د .احلميزي

من طاقات الطلبة وقدراتهم خللق
�أج��واء جامعية ت�ساعد على تنمية
ح�س الإبداع لدى الطلبة و�إك�سابهم
مهارات حل امل�شكالت.
كما واف��ق املجل�س على عدد من
اتفاقيات التعاون امل�شرتكة املزمع
توقيعها ب�ين جامعة امل��ل��ك �سعود
وك� ً
ل�ا م��ن امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للوثائق

واملحفوظات وهيئة حممية الإم��ام
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن حم��م��د امل��ل��ك��ي��ة،
والنيابة العامة بالريا�ض ،ودارة امللك
عبدالعزيز ،ومركز التوا�صل واملعرفة
املالية ،وال�شركة الوطنية ال�سعودية
للنقل البحري ،وهيئة تقومي التعليم
والتدريب ،ووزارة امل��وارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية ،وهيئة تطوير

برعاية عدد من وكالء اجلامعة..

منطقة امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة ،وب��رن��ام��ج
ال�ضمان ال�صحي ب���وزارة ال�صحة،
و�شركة املدار�س املتقدمة ،والهيئة
العامة للأوقاف.
تو�صيات
�أو���ص��ى املجل�س باملوافقة على
م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ،امل��زم��ع توقيعها
ب�ين جامعة امل��ل��ك �سعود وجامعة
نوتنجهام باململكة املتحدة والرفع
ب��ذل��ك ملجل�س ���ش ��ؤون اجل��ام��ع��ات،
واعتمد املجل�س تو�صيات املجل�س
العلمي فيما يتعلق ب�إعادة ت�شكيل
هيئات امل��ح��رري��ن مل��ج�لات جامعة
امللك �سعود يف فروع كليات «العلوم
الإداري��ة ،الآداب ،العلوم الريا�ضية
وال��ن�����ش��اط ال���ب���دين» مل���دة ع��ام�ين،
ووافق على تو�صيات املجل�س العلمي
اخلا�صة ب�إجازات التفرغ العلمي.
منح درجات علمية
على �صعيد مت�صل وافق جمل�س
اجلامعة على تخريج ومنح الدرجة

العلمية لعدد ( )55طالباً وطالب ًة
م��ن طلبة ال��درا���س��ات العليا بعد
�إكمالهم ملتطلبات احل�صول على
درجة املاج�ستري �أو الدكتوراه ،كما
اعتمد تخريج ومنح درجة الزمالة
لعدد ( )23طالباً و ( )12طالبة
من طلبة كلية الطب ،بعد اكمالهم
متطلبات احل�صول على الزمالة.
ويف ختام اجلل�سة ،ق��دم معايل
رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ���ش��ك��ره لأع�����ض��اء
املجل�س املوقر على ما يقدمونه من
دع��م للعملية الأكادميية والبحثية
باجلامعة ،مثنياً على دورهم الفعال
يف االرت����ق����اء ب���ج���ودة خم��رج��ات
اجلامعة ،وداعياً املوىل عز وجل لهم
بالتوفيق يف �أداء ر�سالتهم ،وللوطن
ب��دوام الأم��ن واال�ستقرار واللحمة
بني �أبنائه ،ومد �أكف الدعاء لوالة
الأم����ر ب��ال��ت��وف��ي��ق وال�����س��داد ،و�أن
مينحهم اهلل ال�صحة والعافية و�أن
يرزقهم طول العمر.

تدشين ورشة عمل آليات قياس خصائص الخريجين
د .مسملي :تحديد خصائص الخريجين يساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030
رع��ى وك��ي��ل اجلامعة للتخطيط
والتطوير ال��دك��ت��ور على م�سملي،
ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور حممد النمي،
ت��د���ش�ين ور����ش���ة ع��م��ل خ�صائ�ص
اخل��ري��ج�ين ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
و�آل���ي���ات ق��ي��ا���س��ه��ا ،ال��ت��ي �أق��ام��ت��ه��ا
افرتا�ضياً عمادة التطوير واجل��ودة
برئا�سة عميدها ال��دك��ت��ور مبارك
ال��ق��ح��ط��اين ،وذل����ك ي���وم ال��ث�لاث��اء
10جمادى الأول 1443هـ املوافق
2021/12/14م ،ومت نقلها مبا�شرة
على احل�سابات الر�سمية للجامعة
«تويرت  ،يوتيوب».
ت�ضمن ب��رن��ام��ج الفعالية كلمة
الرعاة ،ثم نبذة تعريفية عن مبادرة
خ�صائ�ص اخلريجني و�أهميتها يف
حت�����س�ين ج����ودة خ��ري��ج��و اجل��ام��ع��ة
قدمها عميد عمادة التطوير واجلودة
الدكتور مبارك القحطاين ،وم�ساعد
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور عبد الرحمن
العنقري ،ثم ور�شة العمل قدمتها
وك��ي��ل��ة ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة
ل�����ش ��ؤون اجل����ودة ال��دك��ت��ورة حنان
العليان ،وم�ست�شار عمادة التطوير
واجل����ودة ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب�سندي.
افتتح عميد عمادة التطوير واجلودة
الدكتور مبارك القحطاين برنامج
الفعالية موج ًها ال�شكر ملعايل رئي�س
اجلامعة لرعايته احلراك التطويري
امل�ستمر باجلامعة ،كما وجه ال�شكر
لوكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية.

�أهمية خا�صة
�أو�ضح وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الدكتور علي م�سملي �أن
حتديد خ�صائ�ص اخلريجني بجامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ���س��ي��ك��ون ل���ه ف��وائ��د
عديدة ،خا�صة و�أن اجلامعة تتبنى
الأن خ�صائ�ص حم��ددة ومنهجية
عمل حمددة ،و�أن حتديد خ�صائ�ص
اخلريجني باجلامعة عملية بالغة
الأه��م��ي��ة ح��ي��ث ي�����س��اه��م ذل���ك يف
حتقيق ر�ؤي����ة ال�����س��ع��ودي��ة 2030؛
�إ�ضافة �إىل بناء كوادر وطنية م�ؤهلة،
كما �أنها تلبي متطلبات االعتماد
الأك���ادمي���ي امل��ؤ���س�����س��ي للجامعة،
و�أخ��ت��ت��م ال��دك��ت��ور م�سملي كلمته
بتوجيه ال�شكر ل��وك��ال��ة اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
وع��م��ادة التطوير واجل���ودة وجميع
فريق العمل امل�شارك يف تنفيذ هذه
املبادرة.
�أ�سا�س العمل
من جهته �أو���ض��ح وكيل اجلامعة
ل��ل�����ش ��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
الدكتور حممد النمي �أن خ�صائ�ص
اخل��ري��ج�ين م��ن امل��و���ض��وع��ات التي
خا�صا ،وهي
توليها اجلامعة اهتما ًما ً
من �أ�سا�سيات عمل اجلامعة ودليل
ق���وي ع��ل��ى م�ساهمة اجل��ام��ع��ة يف
برنامج تنمية القدرات الب�شرية ،كما
�أن وجود خ�صائ�ص حمددة خلريجي
اجلامعة �أمام جميع الزمالء �أع�ضاء
وع�ضوات هيئة التدري�س والأق�سام
الأكادميية عملية مهمة لتطوير هذه
اخل�صائ�ص ،لأنها �سوف تكون ن�صب
اهتمامهم جمي ًعا؛ وه��ي خ�صائ�ص

اعتمدها جمل�س اجلامعة ويجب
�أن تكون حا�ضرة يف جلنة اخلطط،
واختتم الدكتور النمي كلمته ب�شكر
وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
وع��م��ادة التطوير واجل���ودة وجميع
كليات اجلامعة والزمالء والزميالت
�أع�ضاء وع�صوات هيئة التدري�س.
لي�ست م�ستحدثة
فيما ذكر الدكتور عبد الرحمن
ال��ع��ن��ق��ري �أن م���ب���ادرة خ�صائ�ص
اخل��ري��ج�ين بجامعة امل��ل��ك �سعود
و�آل��ي��ات قيا�سها متثل �أح���د ثمار
ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة امل�ستمرة بني
وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأك����ادمي����ي����ة ،ووك���ال���ة اجل��ام��ع��ة
للتخطيط والتطوير ممثلة يف عمادة
التطوير واجل����ودة ،و�أن االهتمام
بخ�صائ�ص اخل��ري��ج�ين لي�س �أم��ر
م�ستحدث على اجلامعة ،ولكنه مل

يكن الزا ًما على امل�ؤ�س�سات التعليمية
باململكة كما هو الأن ،ومنذ العام
2010م ع��م��ل��ت وك���ال���ة اجل��ام��ع��ة
على و�ضع اطر خ�صائ�ص خريجي
اجلامعة حيث كان الأمر جمرد ثقافة
منهجا حم��ددًا
ولكنه الأن �أ�صبح
ً
حيث اعتمد جمل�س اجلامعة 12
خا�صية ،وهو �أمر �أ�سا�سي لالعتماد
الأكادميي امل�ؤ�س�سي للجامعة ،و�أ�صبح
بو�صلة توجه عملية بناء وتطوير
ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة يف اجلامعة،
وكذلك �أ�ساليب التدري�س والتقومي،
و�أن اجلامعة حري�صة على مراجعة
جميع امل��ق��ررات ال��درا���س��ي��ة؛ حيث
ج��اء حتديد خ�صائ�ص اخلريجني
ب��اجل��ام��ع��ة ل��ت��ك��ون م��ظ��ل��ة جلميع
املقررات الدرا�سية باجلامعة
كما �أو�ضح الدكتور عبد الرحمن
العنقري �أن ه��ذه اخل�صائ�ص هي

�أ���س��ا���س جميع خريجي اجلامعة،
وهي تعطي هوية مميزة للجامعة،
كما �أنها ت�ساعد املعنيني بالأن�شطة
الال �صفية فهي توجه هذه الأن�شطة
لدعم الربامج الأكادميية لتحقيق
هذه اخل�صائ�ص.
كيفية حتديد اخل�صائ�ص
و�أ������ض�����اف ال����دك����ت����ور م���ب���ارك
القحطاين �أن جامعة امللك �سعود
�سباقة يف االه��ت��م��ام بخ�صائ�ص
اخل��ري��ج�ين ،حيث ك��ان��ت م��ن �أه��م
املمار�سات العاملية يف اجلامعات
املتميزة ،وقد عملت اجلامعة على
اتباع منهجية حمددة للو�صول �إىل
هذه اخل�صائ�ص التي متيز خريجي
اجلامعة ،ومنها على �سبيل املثال ال
احل�صر :درا�سة املمار�سات العاملية
يف ال��ع�����ش��رة ج��ام��ع��ات امل��رج��ع��ي��ة
للجامعة� ،إ�ضافة �إىل �أربعة جامعات

�أخ��رى مميزة متت ا�ضافتها لتكون
مرجعية يف هذا ال�ش�أن ،كما عملت
اجلامعة على درا�سة كافة جتارب
كليات اجلامعة؛ حيث التو�صل �إىل
ا�سا�سا
اثنى ع�شر خا�صية متثل
ً
ل��ل��خ�����ص��ائ�����ص امل���م���ي���زة خل��ري��ج��ي
جامعة امللك �سعود ،وهي خ�صائ�ص
عامة تغطى اجل��وان��ب ال�شخ�صية
خلريجو اجلامعة ،وهذه اخل�صائ�ص
ه��ي « عمق امل��ع��رف��ة التخ�ص�صية
«م��ت��خ�����ص�����ص» ،ال��ت��ف��ك�ير ال��ن��ق��دي
«ن��اق��د» ،التوا�صل الف ّعال«ف ّعال»،
امل��ه��ارات التقنية«تقني» ،االبتكار
وري���ادة الأع��م��ال «ري���ادي ،مبتكر»،
البحث ال��ع��ل��م��ي«ب��اح��ث» ،القيادة
وامل�������س����ؤول���ي���ة «ق����ائ����د» ،امل���ب���ادرة
وال����ت����ك����ي����ف«م����ب����ادر» ،ال���ن���زاه���ة
و�أخالقيات املهنة«نزيه» ،الو�سطية
واالعتزاز بالهوية الوطنية «وطني»،
التعلم مدى احلياة «طموح» ،العمل
التطوعي وامل�����س��ؤول��ي��ة املجتمعية
«متطوع» .وقد وجه الدكتور مبارك
القحطاين ال�شكر لوكالة اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
حيث �سبقت العديد من اجلهات يف
حتديد خ�صائ�ص خريجيها.
مناق�شات عامة
وقد ت�ضمنت ور�شة العمل الإجابة
على الأ�سئلة التي تقدم بها من�سوبي
وم��ن�����س��وب��ات اجل��ام��ع��ة وامل��ه��ت��م�ين
ب��ال�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة،
كما ناق�شت ع��دد م��ن املقرتحات
التي من �ش�أنها �أن تزيد من جناح
اجلامعة التعليمي والأكادميي ومتيز
خمرجاتها.
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التعليم

جامعة جازان «تحصل على
رخصة» التعليم اإللكتروني
ح�����ص��ل��ت ج��ام��ع��ة ج����ازان
مم���ث���ل���ة ب���ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��ي��م
الإلكرتوين وتقنية املعلومات،
ع����ل����ى رخ���������ص����ة ال��ت��ع��ل��ي��م
الإلكرتوين من املركز الوطني
للتعليم الإل����ك��ت�روين ،وه��و
ما مي ّكنها من التقدمي على
ت��راخ��ي�����ص ل�ب�رام���ج بنمط
التعليم الإلكرتوين.
و�أ ّكد عميد عمادة التعليم
الإلكرتوين وتقنية املعلومات
ال��دك��ت��ور �إب��راه��ي��م ب��ن �أحمد
غا�شم� ،أن اجلامعة ع �زّزت من خطط التحول �إىل التعليم
الإل��ك�تروين متا�شياً مع التطور الكبري ال��ذي ي�شهده جمال
التعليم الإلكرتوين حملياً وعاملياً ،م�شرياً �إىل �أن دعم رئي�س
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور مرعي بن ح�سني القحطاين �أ�سهم
يف حتقيق عديد من الإجنازات يف خمتلف املجاالت� ،إ�ضافة
�إىل حر�صه على خدمة املنطقة وتلبية تطلعات �أبنائها من
خالل توظيف �أف�ضل احللول التقنية العاملية وت�سخريها للعلم
والتعلم.
وبينّ الدكتور غا�شم �أن ح�صول اجلامعة على رخ�صة التعليم
الإل��ك�تروين يحقق �أهدافها يف تقدمي برامج بنمط التعليم
الإلكرتوين ويعزز من جتربتها الريادية ومبادراتها املتنوعة يف
هذا اجلانب طبقاً لأف�ضل املمار�سات العاملية ،بكفاءة وفاعلية
عالية.
و�أ�ضاف� ،أن العمادة جنحت يف توظيف التقنية بال�شكل
الأمثل واملدرو�س يف حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية للجامعة،
وفق ر�ؤية اململكة  ،2030ووفقاً ملعايري اجلودة العاملية.

جامعة القصيم ضمن أفضل
 10جهات في التحول الرقمي

العدد  - 1417الأحد  15جمادى الأوىل 1443هـ املوافق  19دي�سمرب 2021م

بعد �إقرار امليزانية العامة للدولة

وزير التعليم ينوه بدعم القيادة الرشيدة لقطاع
التعليم ويؤكد االستمرار في تجويد عمليات
التعلم والمواءمة مع احتياجات سوق العمل
رفع معايل وزير التعليم د.حمد
بن حممد �آل ال�شيخ عظيم �شكره
وت���ق���دي���ره مل��ق��ام خ����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني
حفظهما اهلل ،-مبنا�سبة �إق��رارامليزانية العامة للدولة للعام املايل
2022م ،وما ت�ضمنته من �سيا�سات
ل��ل��م��وازن��ة ب�ين النمو واال���س��ت��ق��رار
االق��ت�����ص��ادي واال���س��ت��دام��ة املالية،
واال�ستمرار يف رفع كفاءة الإنفاق،
وزي���ادة م�شاركة القطاع اخلا�ص،
منوهاً مبا حملته امليزانية من اخلري
والعطاء لهذا الوطن الكرمي ،حيث
�ست�سهم -ب�����إذن اهلل -يف حتقيق
م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة ،2030
وبراجمها املختلفة ،وتعزيز التنمية
ال�شاملة للوطن يف جميع القطاعات.
وقال معاليه�« :إن ما مت تخ�صي�صه
من ميزانيات مالية لقطاع التعليم
يف عام  2022بقيمة ) (185مليار
ريال؛ يعك�س الر�ؤية الثاقبة للقيادة
الر�شيدة -حفظها اهلل -ب�أهمية
التعليم يف ب��ن��اء الإن�����س��ان وتنمية
ال��وط��ن ،و�إي���ج���اد م��واط��ن �شغوف
بالتعلّم والتم ّيز ،وتطوير مهاراته
وق��درات��ه ليناف�س عاملياً» ،م�شرياً
�إىل �أن هذا الدعم ال�سخي للتعليم
ي��واك��ب التطلعات امل�ستقبلية يف

متكني ه��ذا القطاع
م��ن دوره التنموي
واالق�����ت�����������ص�����ادي،
واال�ستثمار يف ر�أ�س
امل���ال الب�شري ،مبا
ي��ن�����س��ج��م م���ع ر�ؤي����ة
امل���م���ل���ك���ة 2030
وب����رن����ام����ج ت��ن��م��ي��ة
القدرات الب�شرية.
و�أ�����ض����اف د�.آل
ال�����ش��ي��خ �أن �أول��وي��ة
الإنفاق على التعليم
العام واجلامعي والتدريب التقني
���س��ت��وا���ص��ل ت��رك��ي��زه��ا يف م��وازن��ة
 2022على جتويد عمليات التعلّم،
واملواءمة مع احتياجات �سوق العمل،
واملناف�سة عاملياً ،م�شرياً �إىل �أن ما
حققه قطاع التعليم من منجزات
خالل العام املايل املن�صرم؛ مت بدعم
وتوجيه من القيادة الر�شيدة �-أيدها
اهلل ،-حيث �أثبت التعليم ال�سعودي
قدرته على جتاوز الأزمات ،وحتويلها
�إىل جناحات دون �أن يتوقف يوماً
واح��داً ،وحظي بالإ�شادة من عدد
م��ن املنظمات الدولية نتيجة ما
حققه التعليم الإلكرتوين والتعليم
عن بُعد ،من مت ّيز وا�ستجابة �سريعة
مع املتغريات ،وجتويد للمخرجات،

وت��ع��زي��ز ل��ل��م��ه��ارات
الرقمية.
و�أ�������ش������ار وزي�����ر
التعليم �إىل �أن من
ب�ين �أه���م املنجزات
التي حتققت خالل
العام 2021؛ اختيار
من�صة «مدر�ستي»
يف درا�سة اليون�سكو
�ضمن �أف�ضل �أربعة
من�����اذج ع��امل��ي��ة يف
ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن بُ��ع��د،
وحتقيق الريادة العاملية يف توفري
) (24قناة تعليمية ،وتطوير املناهج
ال��درا���س��ي��ة ب�سال�سل ع��امل��ي��ة� ،إىل
جانب تطبيق خطط درا�سية جديدة
م��ن خ�ل�ال ) (3ف�����ص��ول درا���س��ي��ة،
واعتماد م�سارات الثانوية العامة،
وبدء تطبيق ال�سنة امل�شرتكة لل�صف
الأول الثانوي ،مو�ضحاً ما حتقق
من منجزات يف خف�ض ن�سبة الأمية
�إىل ) ،(%3.7وزيادة ن�سبة االلتحاق
بريا�ض الأطفال �إىل ) ،(٪23ورفع
ن�سبة �إ�سناد تدري�س البنني يف مرحلة
ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة للمعلمات �إىل
) ،(%37وت�صحيح �أو�ضاع()902
م�����ش��روع م��ت��ع�ثر ،واال���س��ت��غ��ن��اء عن
) (671م��ب��ن��ى م�����س��ت ��أج��راً خ�لال
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العامني املا�ضيني ،وا�ستالم )(232
مبنى ج��دي��داً ب��ط��اق��ة ا�ستيعابية
)� (119ألف طالب وطالبة� ،إ�ضافة
�إىل حتويل ) (50كلية جمتمع �إىل
كليات تطبيقية لتلبية احتياجات
���س��وق ال��ع��م��ل ،ودخ�����ول ج��ام��ع��ات
�سعودية �ضمن �أف�ضل اجلامعات يف
الت�صنيفات العاملية ،وحتقيق مراكز
متقدمة يف البحث واالبتكار.
ويف خ��ت��ام ت�صريحه �أك���د وزي��ر
التعليم على �أن كل تلك املنجزات
م��ا كانت لتتحقق بعد توفيق اهلل
�إ ّال بالدعم غري املحدود واملتابعة
امل�����س��ت��م��رة م��ن ال��ق��ي��ادة الر�شيدة
�أع��زه��ا اهلل -ملنظومة التعليم،وب��ت��ع��اون ك��اف��ة م�ؤ�س�سات ال��دول��ة
ومن�سوبي التعليم يف خلق فر�ص
النجاح والتم ّيز والإب����داع ،م�ؤكداً
�أن ال����وزارة -ب��ح��ول اهلل -ما�ضية
يف حتقيق تطلعات خادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل العهد الأمني
�أيدهما اهلل -يف النهو�ض مب�ستقبلالتعليم نحو ف�ضاءات واعدة يف بناء
هذا الوطن ورقيه� ،سائ ً
ال املوىل عز
وجل �أن يدمي على هذا الوطن الأمن
والرخاء ،و�أن يحفظ خادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني،
وميدهما بعونه ون�صره وتوفيقه.

بهدف تجويد البحث العلمي ونشره

حلت جامعة الق�صيم �ضمن �أف�ضل  10جهات حكومية،
من �أ�صل  371جهة ،يف الرتتيب العام الذي �أعلنته هيئة
احلكومة الرقمية ،يف نظام «مر�صد اخلدمات احلكومية»،
لأف�ضل اجلهات التي �ساهمت يف حت�سني م�ؤ�شر الن�ضج
الإجمايل جلميع اخلدمات الرقمية احلكومية.
و�صعدت جامعة الق�صيم �إىل الفئة اخل�ضراء «اخلدمة
التكاملية» ،وف � ًق��ا لأدائ��ه��ا يف م��ؤ���ش��ر الن�ضج الإج��م��ايل
للقطاعات ،حيث يعد هذا الإجن��از �أف�ضل قيا�س ،احتلته
اجلامعة منذ بداية رحلتها نحو التحول الرقمي ،وذلك
بح�سب التقرير ال�صادر عن مر�صد اخلدمات احلكومية
«مر�صد» لعام  .2021وميثل ال�صعود عالم ًة ب��ارز ًة على
جن���اح ت��وج��ه اجل��ام��ع��ة ،يف حت��ق��ي��ق اخل���دم���ات ال��رق��م��ي��ة
ً
ملحوظا مقارنة بالقيا�سات ال�سابقة،
احلكومية ،وتطو ًرا
وذلك انطال ًقا من توجيهات معايل رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور عبد ال��رح��م��ن ال����داود ،و���س��ع��ادة وك��ي��ل اجلامعة
للتخطيط والتطوير واجلودة ،ب�ضرورة اال�ستمرار يف �إحراز
تقدم م�ستمر ،ينعك�س ب�شكل �إيجابي على جودة اخلدمات
املقدمة من اجلامعة.
وت�ستهدف اجلامعة ،من خ�لال التحول الرقمي ،رفع
م�ستوى ر�ضا امل�ستفيدين من جهة ،ورفع م�ستوى التناف�سية
م��ن جهة �أخ���رى ،وذل���ك للو�صول �إىل حتقيق متطلبات
حت�سني الأداء ،متا�ش ًيا مع م�ستهدفات ر�ؤية اململكة ،2030
حيث يعد هذا الإجن��از �شاه ًدا على تكامل جهود خمتلف
وح��دات اجلامعة ،بهدف ت�سهيل و���ص��ول الطالب وكافة
الكوادر الأكادميية والإدارية� ،إىل الإجراء املطلوب بطريقة
�سل�سة ومتكاملة.

د�شنت جامعة الأم�يرة نورة بنت
عبد ال��رح��م��ن ،ال��ي��وم الأرب���ع���اء 8
دي�سمرب ،م�شروع «الدعم اال�ست�شاري
والتنفيذي لتفعيل البحث العلمي
والن�شر العلمي املميز والظهور
الدويل للجامعة» ،م�ستهد ًفا �أع�ضاء
هيئة التدري�س والباحثني الأك�ثر
ن�����ش��راً ()X-Contributors
ح�سب ق��واع��د البيانات امل�صنفة
«.»ISI
ويهدف امل�شروع �إىل ت�شجيع
باحثات اجلامعة على رفع م�ستوى
ن�شر الأوراق العلمية يف املجالت
العلمية املحكمة يف قواعد «،»ISI
وجت���وي���د ال��ن�����ش��ر ال��ع��ل��م��ي وم��ن
ث��م دخ���ول الت�صنيفات العاملية
املعتربة.
وخ�لال التد�شني �أ ّك��دت معايل

رئي�سة اجلامعة ،الدكتورة �إينا�س
بنت �سليمان العي�سى� ،أهمية البحث
العلمي لكونه العملة الأغلى واملعيار
الأ���ص��ع��ب يف امل���ي���زان اجل��ام��ع��ي،
مبينة م��ا ت��زخ��ر ب��ه اجل��ام��ع��ة من
�أوالت نُهى قادرات على جعلها من
�أب��رز اجلامعات ،و�أكرثها رغبة يف
االن�ضمام لها والدرا�سة فيها حول
العامل.
كما بينت امل��ع��ايل بقولها :لذا
تنطلق هذه املبادرة من �صرح جامعة
الأم�ي�رة ن���ورة بنت عبد الرحمن،
لدعم البحث ،ومتكني الباحثات
ال�لات��ي ه��ن لنا م�صابيح املعرفة
والإث��راء العلمي ،وم�شاعل التطور
احل�ضاري والرقي االجتماعي.
و�أو�ضحت معايل رئي�سة اجلامعة
�أنه :يف منارة املر�أة للمعرفة نتحرى

�أف�����ض��ل م��ع��اي�ير ال��ب��ح��ث العلمي
واالبتكار ،ونوليه �أولوية ا�سرتاتيجية
ك�برى خللق بيئة تعليمية �سليمة،
حا�ضنة للعلوم واالب��ت��ك��ارات من
خالل ت�شجيع الباحثات على الن�شر
يف �أف�ضل املجالت العلمية العاملية،
ريا يف الأو�ساط العلمية
والأ�شد ت�أث ً
والأك�ث�ر ا�ست�شهادًا يف الأو���س��اط
الأك��ادمي��ي��ة؛ �سع ًيا �إىل الو�صول
ملجتمع م��ع��ريف مم��ي��ز ،واقت�صاد
مزدهر يقود تنمية م�ستدامة حملية
وعاملية.
وت��ن��ب��ث��ق �أه��م��ي��ة امل�����ش��روع من
مكانة البحث العلمي ال���ذي يُعد
�أح��د الأدوار الأ�سا�سية للجامعات
ولأع�ضاء هيئة التدري�س .ولأهمية
ا���س��ت��م��راري��ة ال��ت��ط��وي��ر ال��ب��ح��ث��ي
والأكادميي وما يتطلبه من االرتقاء

مب�ستوى الأبحاث العلمية ون�شرها
يف ال��دوري��ات العلمية امل��درج��ة يف
ق��واع��د بيانات ( .)ISIبالإ�ضافة
�إىل ت�شجيع ودعم باحثات اجلامعة
لزيادة الن�شر العلمي حتقيقاً للر�ؤية
 ،2030ون��ظ��راً مل ��ؤ���ش��رات معدل
الن�شر العلمي للجامعة لهذا العام
2021م ،ف ��إن ذل��ك يتطلب �إيجاد
م�صدر داعم وم�ساند لآليات الن�شر
العلمي باجلامعة.
ي�أتي هذا الدعم حتقي ًقا لأحد
�أه���داف جامعة الأم�ي�رة ن��ورة بنت
عبدالرحمن اال�سرتاتيجية والتي
تتمثل يف منظومة البحث واالبتكار،
وم�ؤكدًا على دور اجلامعة يف بناء
ب��ي��ئ��ة منا�سبة للبحث واالب��ت��ك��ار
باعتباره حمر ًكا �أ�سا�س ًيا لالقت�صاد
املعريف.
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تغطية

 6مرتكزات و� 8أهداف و 43مبادرة متثل طموح اجلامعة امل�ستقبلي

الجامعة تدشن خطتها االستراتيجية المحدثة
د.العمر :خطة بناء مستقبل مشرق لجامعة متجددة وفق رؤية سعودية ملهمة

د.القحطاني :توفرت مبررات التحديث واتبعنا
منهجية محددة والخطة بنيت بأيادي وطنية
د���ش��ن م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة
ال��دك��ت��ور ب���دران ب��ن عبد الرحمن
العمر اخلطة اال�سرتاتيجية املحدثة
جلامعة امللك �سعود ،وذل��ك خالل
احلفل الذي نظمته وكالة اجلامعة
للتخطيط والتطوير ي��وم الأرب��ع��اء
املا�ضي 11جمادى الأوىل1443هـ
املوافق 15دي�سمرب 2021م؛ بقاعة
ال�شيخ حمد اجلا�سر ببهو اجلامعة،
ومت نقله عرب احل�سابات الر�سمية
للجامعة «تويرت ،يوتيوب».
ب��د�أ احلفل بال�سالم امللكي ،ثم
�آي����ات م��ن ال���ق���ران ال���ك���رمي ،عقب
ذلك مت عر�ض فيلم يعرب عن تاريخ
اجلامعة وتقدمها.
�أثر ذلك قدم رئي�س فريق حتديث
اخلطة اال�سرتاتيجية ،وعميد عمادة
التطوير واجل���ودة الدكتور مبارك
القحطاين كلمة عن دواعي ومنهجية
حت���دي���ث اخل���ط���ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
للجامعة ا�ستهلها بالرتحيب باحل�ضور
مو�ضحاً �أن جامعة امللك �سعود كان
لها ال�سبق بني اجلامعات ال�سعودية
يف بناء �أول خطة ا�سرتاتيجية مميزة،
حت��دد م�ستقبلها وت��ر���س��م خارطة
طريقها لبلوغ الريادة العاملية والتميز
يف بناء جمتمع املعرفة؛ حيث اتخذتها
غالبية اجلامعات ال�سعودية اط��ا ًرا
مرجع ًيا لبناء خططها اال�سرتاتيجية
ومرجعية حملية و�إقليمية ،ومنذ
االطالق الأول للخطة اال�سرتاتيجية
للجامعة يف العام 1431هـ واجلامعة
حري�صة ك��ل احل��ر���ص على متابعة
م�ؤ�شرات �أدائها ور�صد �إجنازاتها،
وق��د حققت ه��ذه اخلطة  -بحمد
اهلل  -خالل الع�شرة �أعوام ال�سابقة
ريا مما ترغب به اجلامعة.
كث ً
مربرات التحديث
وذكر الدكتور مبارك القحطاين
�أن��ه ب��ات علينا م��ع م��رور �أك�ثر من
ن�صف عمر تلك اخل��ط��ة �أن نقوم
بتحديث خطة اجلامعة خا�صة مع
توفر العديد من م�بررات التحديث
التي من بينها :املواءمة مع متطلبات
ر�ؤي��ة ال�سعودية  2030ومتطلبات
التنمية الوطنية امل�ستدامة
��� ،س��ع��ي اجل��ام��ع��ة لتحقيق ما

يراد لها �أن تكون �ضمن �أف�ضل 10
جامعات عاملية ،رغبة اجلامعة يف
ا�ستمرار املناف�سة املحلية والدولية
لتقدمي �أف�ضل املخرجات ،االرتقاء
بت�صنيف اجلامعة البحثي والتعليمي
وحتقيق ال��ري��ادة والتميز ،مواءمة
خم��رج��ات اجل��ام��ع��ة م��ع التغريات
االق��ت�����ص��ادي��ة امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة
ومتطلبات �سوق العمل ،التوجه �إىل
تنمية الإيرادات الذاتية واال�ستثمار،
ورف�����ع ك���ف���اءة الإن����ف����اق ،وحت��ق��ي��ق
ا�ستقاللية اجل��ام��ع��ة ،ال��ت��واف��ق مع
النظام اجلديد للجامعات.
منهجية التحديث
وع���ن منهجية ال��ت��ح��دي��ث ذك��ر
الدكتور مبارك القحطاين �أن��ه مت
ات��ب��اع منهجية حم���ددة متثلت يف
حتليل م��ن��ج��زات اخل��ط��ة ال�سابقة
حتليلاً
ً
م�ستفي�ضا ودق��ي � ًق��ا ،عقد
امل��ق��اب�لات ال�شخ�صية م��ع قيادات
اجل��ام��ع��ة ومن�سوبيها ،عقد ور���ش
عمل مع عمداء العمادات باجلامعة،
ا�ستطالع �أراء املن�سوبني ،ودرا�سة
ن��ت��ائ��ج ه���ذا اال���س��ت��ط�لاع ،حتليل
البيئة الداخلية واخل��ارج��ي��ة ،عقد
امل��ق��ارن��ات املرجعية م��ع اجلامعات
ال��رائ��دة؛ حيث �أ�شار �إىل �أن فريق
حتديث اخلطة قد �أ�ضاف عدد من
اجلامعات العاملية التي حققت جناح
ً
ملحوظا يف املرتكزات والأه���داف
التي ت�سعى اجلامعة �إىل حتقيقها.
والتي مرت بظروف م�شابهة للجامعة
كالتحول واال�ستقاللية ،م��ؤام��ة ما
مت من حتديثات مع خطط اجلهات
ذات العالقة بعمل اجلامعة احلايل
وت��وج��ه��ه��ا امل�ستقبلي وا���س��ت��ط�لاع
مرئياتهم.
ً
عر�ضا مرئ ًيا
عقب ذلك مت تقدمي
تعريف ًيا يت�ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية
املحدثة للجامعة «الر�ؤية ،الر�سالة،
الأه�����داف اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،القيم،
املرتكزات».
ركائز را�سخة
ب��ع��د ذل���ك ق���دم وك��ي��ل اجلامعة
للتخطيط والتطوير ،امل�شرف على
فريق حتديث اخلطة اال�سرتاتيجية
الدكتور علي م�سملي كلمة ذكر فيها
�أن جامعة امللك �سعود تتبو�أ مكانة

ال�صدارة بني اجلامعات ال�سعودية
يف ال��ع��دي��د م���ن الأدوار امل��ت��وق��ع
القيام بها يف اجلامعات ال�سعودية
ل��دع��م امل��ج��ت��م��ع ورق���ي���ه ،وتعتمد
ه��ذه ال�صدارة على ركائز را�سخة
منها ع��راق��ة اجلامعة كونها �أوىل
اجلامعات ال�سعودية التي �أن�ش�أت
عام 1957م ،وحتقيق اجلامعة لكثري
من الإجن���ازات التعليمية والبحثية
واملجتمعية؛ �إ�ضافة �إىل ما تتمتع
به اجلامعة من �إمكانات ومكت�سبات
ب�شرية وم��ادي��ة ،وال��ت��زام اجلامعة
ب��خ��ارط��ة ط��ري��ق ر�سمتها خطتها
اال�سرتاتيجية .KSU2030
حماور حمددة
و�أ�ضاف د .م�سملي �أن اجلامعة
ت�سعى �إىل خلق امل��زي��د م��ن فر�ص
التميز والنجاح لتحقيق الطموحات
الكبرية وتطلعات القيادة الر�شيدة يف
�أن تكون اجلامعة �ضمن �أف�ضل ع�شرة
جامعات عاملية ،وه��و الأم���ر ال��ذي
يتطلب مزيدًا من التطوير امل�ستمر
ال�سرتاتيجية اجلامعة مبا ي�ضمن
حتقيقها للطموحات املرجوة خا�صة
يف حم���اور :تعزيز ك��ف��اءة الإن��ف��اق،
ودع���م �أوج���ه اال�ستثمار ،وحتقيق
اال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة ،ودع���م البحث
واالبتكار ،واال�ستثمار الأمثل لكافة
ال��ف��ر���ص والإم���ك���ان���ات ،ومب���ا ميهد
الطريق ال�ستقاللية اجلامعة.
مكانة اجلامعة
و�أك���د وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير �أن اجلامعة عملت على
حتديث خطتها اال�سرتاتيجية ،لرت�سم
خارطة طريق وا�ضحة ولتجيب عن
�س�ؤال رئي�س هو �أين �ستكون اجلامعة
خ�لال ال�سنوات القليلة القادمة؟
وا�ضعة ن�صب �أعينها احتياجات
اجلامعة وتطلعاتها ،م�سرت�شدة بر�ؤية
ال�سعودية  ،2030وب��رام��ج حتقيق
ال��ر�ؤي��ة واخلطط التنموية للدولة،
وطموحات والة الأم���ر -يحفظهما
اهلل -يف �أن تتبو�أ جامعة امللك �سعود
املكانة التي تليق بهذا الوطن العزيز،
وقد مت حتديث اخلطة اال�سرتاتيجية
للجامعة ب�سواعد وطنية من من�سوبي
ومن�سوبات اجلامعة ،ليمهد الطريق
ل��ب��دء م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن العمل

د.مسملي :الجامعة تسعى إلى خلق المزيد من
فرص التميز وتطلعات القيادة الرشيدة
والإجناز.
ّ
املمكنات الداعمة
وذك��ر الدكتور علي م�سملي �أن
اجل��ام��ع��ة ح��ر���ص��ت اجل��ام��ع��ة على
توفري املم ّكنات الداعمة لذلك من
خالل مكتب حتقيق الر�ؤية ممثلاً يف
�إعادة ت�شكيل املكتب التنفيذي للخطة
اال�سرتاتيجية وحتديد مهامه ،فثقتنا
كبرية يف قدرة �شباب الوطن ،وحر�ص
ك��اف��ة املن�سوبني واملن�سوبات على
ب��ذل �أق�صى جهد لتحقيق �أه��داف
اجلامعة ،وال��وف��اء بطموحات هذا
الوطن العزيز.
�شكر وتقدير
ويف خ��ت��ام كلمته وج��ه الدكتور
علي م�سملي ال�شكر ملعايل رئي�س
اجلامعة ،وقادة ومن�سوبي ومن�سوبات
اجل��ام��ع��ة وجل��ن��ة حت��دي��ث اخلطة
اال�سرتاتيجية ،وجميع من �ساندهم،
وجل��م��ي��ع اجل��ه��ات خ���ارج اجلامعة
التي مت العمل على مواءمة اخلطة
اال�سرتاتيجية املحدثة معها و�أخ�ص
بال�شكر ب��رن��ام��ج تنمية ال��ق��درات
الب�شرية.
جامعة متجددة
من جهته ا�ستهل معايل الدكتور
ب��دران العمر رئي�س اجلامعة كلمته
بالرتحيب بح�ضور احلفل من �أع�ضاء
وع�ضوات هيئة التدري�س واملوظفني
وامل��وظ��ف��ات ،وال��ط�لاب والطالبات
املنت َم للجامعة ،وذك��ر معاليه �أننا
اليو َم نطل ُق خط َة بناء م�ستقبل م�شرق
جلامعة متجددةٍ وفق ر�ؤية �سعودية
ملهمة.
دعم كبري
وذك����ر م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ب����دران
العمر �أنني �أرفع با�سم هذا ال�صرح
وبا�سم كافة من�سوبيه جزي َل ال�شكر،
وعظيم االمتنان ملقام خادم احلرمني
امللك �سلمان بن عبد العزيز ،و�سمو
ويل عهده الأم�ي�ن �صاحب ال�سمو
امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر حم��م��د ب��ن �سلمان
يحفظهما اهلل ،-على ما يوليانهمن دع��م كبري للتعليم وم�ؤ�س�ساته
ب�شكل ع��ام ،وجلامعة امللك �سعود
ب�شكل خا�ص ،مما مكنها لت�صبح وفق
ر�ؤية ال�سعودية � ،2030ضمن �أف�ضل
اجلامعات العاملية املتميزة.

تطلعات والة الأمر
و�أ���ض��اف معايل رئي�س اجلامعة
�أن���ه حتقيقاً لتطلعات والة الأم��ر
وطموحاتهم ،ت�سعى اجل��ام��ع��ة يف
ر�ؤيتها امل�ستقبلية �إىل تر�سيخ مكانتها
املتميزة ب�ين اجل��ام��ع��ات العاملية،
وا�ضعة ن�صب �أعينها �أهمي َة التحديث
والتطوير يف خططها و�أدواتها� ،إميا ًنا
ب�أهمية التخطيط الإ�سرتاتيجي
ك����أح���د �أه�����م م���ق���وم���ات ال��ن��ج��اح،
لتحقيق ال��ك��ث�ير م���ن الإجن������ازات
العلمية والبحثية واملجتمعية التي
تطمح اجلامعة �إىل حتقيقها وفق
خ��ارط��ة ط��ري��ق وا���ض��ح��ة ر�سمتها
خطتها الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية
لبلوغ ال��ري��ادة العاملية والتميز يف
بناء جمتمع املعرفة ،وتعزيز كفاءة
الإن��ف��اق ،ودع���م �أوج���ه اال�ستثمار،
وحتقيق اال�ستدامة املالية ،ودع��م
البحث واالبتكار واال�ستثمار الأمثل
للفر�ص والإمكانات.
غايتنا االرتقاء
و�أكد معايل الدكتور بدران العمر
�إن غاية اجلامعة من التحديث هي
االرت��ق��اء باملجتمع وت��ع��زي��ز فر�ص
مت ّيزه ،ب�إتاحة الفر�صة للم�شاركات
املجتمعية التي تعزز مكانة اجلامعة
وتنمي دوره���ا ال��ري��ادي املتميز يف
خدمة الوطن وتلبية طموحات �أبنائه،
ور�سم م�ستقبلهم امل��أم��ول ،ومواكبة
التنامي املت�سارع يف البيئة الداخلية
واخلارجية يف كافة امل��ج��االت ،لذا
ق��ام��ت اجل��ام��ع��ة بتحديث خطتها
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة و�أدوات���ه���ا العلمية
والبحثية ملوائمة العوامل واملتغريات،
وحتقيق مزيد من االرتقاء مبهامها
الرئي�سة مع مراعاة الركائز التي تُبنى
عليها خطتها الإ�سرتاتيجية املحدثة،
وال��ت��ي متثلت يف البحث العلمي،
التعليم والتعلم ،خدمة املجتمع ،بيئة
العمل امل�ؤ�س�سي ،الإي��رادات الذاتية
وت��ن��وع اال�ستثمار وال��ت��وازن امل��ايل،
وكفاءة الإنفاق.
ك���ان الب���د للجامعة يف حتديث
خطتها الإ�سرتاتيجية م��ن حتليل
ال��و���ض��ع ال���راه���ن ،و�إدراك فر�ص
التح�سني ،والتنب�ؤ بالتحديات وكيفية
مواجهتها ،واال�ستفادة م��ن ك��ل ما

تتيحه البيئة الداخلية واخلارجية من
فر�ص ،وا�ستك�شاف �أف�ضل املمار�سات
املوجودة يف اجلامعات العاملية الرائدة
واال���س��ت��ف��ادة منها مب��ا يتنا�سب مع
ا�ستقاللية اجلامعة ،ويدعم توجهها
امل�ستقبلي ،وي�ضمن حتقيق �أهداف
اخلطة الإ�سرتاتيجية ،والإ�سهام يف
حتقيق م�ستهدفات وطننا الغايل.
و�أخ��ت��ت��م معاليه كلمته بتوجيه
ال�شكر لفريق عمل حتديث اخلطة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة للجامعة ،وجميع
وح��دات اجلامعة امل�شاركة� ،سائلاً
اهلل �أن تُ�ؤتي هذه اخلط ُة ثمارها يف
النجاح والتوفيق ،و�أن يحفظ لهذا
الوطنِ قيادته و�شعبه وجنوده ،و�أن
مي �أمنه وا�ستقراره.
يد َ
ور�شة العمل
وع��ق��ب ال��ت��د���ش�ين ق����دم مكتب
حتقيق ال���ر�ؤي���ة مم��ث�ًل�اً يف املكتب
التنفيذي للخطة اال�سرتاتيجية،
ور�شة عمل افرتا�ضية بعنوان «دليل
�إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية لوحدات
اجلامعة ومواءمتها» وتابعها املعنيني
ب��ت��ح��دي��ث اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
بوحدات اجلامعة ،حتدث فيها من
املكتب التنفيذي :الدكتور �ساري
ال�صانع ،والأ���س��ت��اذ ة مها النافع،
والأ�ستاذ مو�سى ق�شي�ش.
و�أو�ضح الدكتور با�سل الطعيمي
امل�شرف على مكتب حتقيق الر�ؤية
�أن املكتب حر�ص على �أن يقدم ور�شة
عمل تلبي متطلبات كافة وح��دات
اجلامعة خا�صة فيما يتعلق باخلطة
اال�سرتاتيجية امل��ح��دث��ة للجامعة،
وموائمتها مع ر�ؤية ال�سعودية ،2030
وخ��ط��ط التنمية ال��وط��ن��ي��ة ،حيث
ت�ضمنت الور�شة خ��ط��وات حتديث
اخل��ط��ط اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��وح��دات
اجل��ام��ع��ة وت��وائ��م��ه��ا م���ع اخل��ط��ة
امل��ح��دث��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة؛ وا�ستعر�ضت
ال��ور���ش��ة ك��ذل��ك ال��دل��ي��ل االر���ش��ادي
الذي ي�ساعد وحدات اجلامعة على
القيام بذلك .و�أك��د الدكتور با�سل
الطعيمي �أن املكتب التنفيذي للخطة
اال�سرتاتيجية جاهز لتقدمي الدعم
جلميع وح��دات اجلامعة مما يعزز
م��ن م�ساهماتها يف تنفيذ اخلطة
اال�سرتاتيجية املحدثة للجامعة.
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مبنا�سبة اليوم العاملي للغة العربية

طالب من جنسيات عالمية يروون أعظم
فرص حياتهم في المملكة
معهد اللغويات نشر اللغة العربية إلى مختلف أنحاء العالم وساهم في التقاء الحضارات
ا�ستطالع :قما�ش املني�صري
يحتفل العامل يف  18دي�سمرب من
كل عام باليوم العاملي للغة العربية
ب�إدخال اللغة العربية �ضمن اللغات
الر�سمية عاملياً �إال �أن احتفال طالب
وطالبات معهد اللغويات العربية
بجامعة امل��ل��ك �سعود وال��ق��ادم��ون
من كافة �أ�صقاع الأر����ض له طابع
خمتلف متاماً.
لأن املعهد ال��ذي ي�ضم وي�شمل
ط�ل�اب م��ن جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل،
يحقق الكفاية اللغوية لدى الطالب
القادمني �إليه يف غ�ضون �سنتني ،من
خ�لال براجمه التدريبية املختلفة
ملعلمي العربية الناطقني بغريها،
حيث يتخرجون م��ن املعهد وهم
على دراي���ة ت��ام��ة با�سرتاتيجيات
تعليم ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ة ث��ان��ي��ة ،وعلم
اللغة التطبيقي .وال �شك �أن ه�ؤالء
ال���ط�ل�اب وغ�ي�ره���م م���ن ال��ط�لاب
ال��ذي يتعلمون العربية يف املعاهد
العربية املتخ�ص�صة ،ي��ع��ودون �إىل
بالدهم بعد تخرجهم و�إع��داده��م،
حاملني وم�شبعني بالثقافة العربية،
ثم يقومون بدورهم يف ن�شر اللغة
العربية وثقافتها.
فر�ص عظيمة ،ومهارات متعددة،
و�أمنيات حمققة ،وحمطات �إبداعية،
حط طالب وطالبات من جن�سيات
خمتلفة رحالهم يف معهد اللغويات
العربية بجامعة امللك �سعود التي
حققت لهم ك��ل م��ا ي�صبون �إل��ي��ه،
م�ستغلني هذه املنا�سبة للحديث عن
رحلة ال�شغف وحت��دي تعلم اللغة
العربية من منبعها وعمقها لتمتزج
بثقافات العامل ..ف�إىل التفا�صيل يف
هذا اال�ستطالع.
ثقافة  ٤٠٠مليون
وتتحدث �أم��ل �أحمد ،ماج�ستري
تطوير مهارات معلم اللغة العربية
كلغة ثانية عن �شعار اليوم العاملي
للغة ال��ع��رب��ي��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام (اللغة
ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��وا���ص��ل احل�����ض��اري)
وكيفية تعزيز التوا�صل مع ال�شعب
قائله :ب�إعادة ت�أهيل الثقة واالنتماء
اللغوي يف نفو�س �أبنائنا وجيلنا قبل
التوا�صل مع ال�شعوب الأخر� ،إذ البد
�أن يكون هناك ث��وره �أ�شبه بتحول
وانتقاله على كافة الأ�صعدة فالتقدم
الفكري والعلمي والفني والإعالمي
و�أن�شطة مواقع التوا�صل االجتماعي
ال تكفي وح��ده��ا يف التوا�صل مع
ال�����ش��ع��وب الأخ����رى ط��امل��ا �أنّ تلك
ال�شعوب �أ�صبحت تبحث عن املتعة
واللهو فقط.
وتابعت :لكل لغة ثقافة ومبا �أن
اللغة العربية �أح��د �أق���وى اللغات
ان��ت�����ش��ا ًرا يف ال��ع��امل فحتما ثقافة
 ٤٠٠مليون عربي ثقافة عميقة بني
الثقافات العاملية بال منازع.
و�أ�سفت الطالبة �أمل من التقليد
الأعمى للربامج الأجنبية يف و�سائل
الإعالم ،متحدثة «لر�سالة اجلامعة»:
ي�ؤ�سفني ح ًقا �أننا يف البالد العربية

وو�سائل الإع�لام على �سبيل املثال
برناجما
ال احل�صر ..عند ما نقلد
ً
�أو فعالي ًة ما (تُقلد بلونها الغربي
ال العربي)! وه��ذا يدل �أن بع�ضنا
يفقد ح�سه االنتمائي جتاه عروبته
ورمبا ال ي�ؤمن ح ًقا بجمال وعظمة
هويته العربية فهذا بر�أيي يحتاج
دعمه �أولاً حتى ن�ستطيع التغلغل
وال��ت��وا���ص��ل م��ع ال�شعوب الأخ���رى
بقوة وانتماء �أعظم .وو�صفت �أمل
ب��دور معهد اللغة العربية بالدور
ال��ع��ظ��ي��م ،ق��ائ��ل��ة��� :س��ي��ك��ون هناك
ت��ق��د ًم��ا يف ال��درا���س��ات والأب��ح��اث
العلمية فهي وريد التطوير يف جل
الربامج التعليمية للغة العربية لغري
الناطقني بها.
جميع الأجنا�س
ف��ي��م��ا ت�شيد ال��ط��ال��ب��ة حف�صة
حممد عمر( ،ت�شادية اجلن�سية)
وال��ت��ي تتلقى تعليمها يف معهد
اللغويات بجامعة امللك �سعود بدور
املعهد يف ن�شر اللغة العربية ،قائلة:
له دور كبري ومهم من حيث ن�شر
اللغة والثقافة العربية والإ�سالمية؛
فقد جمع املعهد جميع الأجنا�س
م��ن �شرق الأر����ض ومغاربها؛ وقد
وفر املعهد جميع و�سائل تعليم اللغة
العربية ن�س�أل له املزيد من التطور
واال�ستمرارية.
وتابعت طالبة املاج�ستري مبعهد
ال��ل��غ��وي��ات بجامعة امل��ل��ك �سعود،
قائله� :إن جمال اللغة العربية يف
مفرداتها ،و�صيغها املختلفة و�أجمل
م��ا فيها �أن��ه��ا لغة ال��ق��ر�آن والعلم
واملعرفة وتعترب من �أق��دم اللغات
ومل تندثر.
ودعت الطالبة حف�صة �إىل �أهمية
نعزز التوا�صل مع ال�شعوب الأخرى
باال�ستمرارية والإكثار من الت�أليف
وترجمة الكتب والأف�لام بالعربية
لي�ستفيد من الآخر؛ عن طريق فتح
املجال لهم والتعامل معهم يف الأمور
املهمة التي تخدم اللغة وتعزز من
توا�صله.
مهارات متعددة
�أم�����ا ال��ط��ال��ب��ة ف�����ارا �أول����ي����اء،
(�أندوني�سية اجلن�سية) فت�ؤكد ب�أنها
ح�صلت على م��ه��ارات عديدة �إىل
جانب اللغة العربية من املعهد قائلة
يف حديثها ل��ـ»ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة»:

كانت فر�صة التعلم باللغة العربية
�أف�ضل ،فقد ح�صلت على مفردات
ج��دي��دة ،وع��رف��ت اللهجة العامية
حيث �أن امل���درب ك��ان ي�شرح بها
�أحياناً .ومبثل هذه الدورات �س�أطور
لغتي �أك�ث�ر واك��ت�����س��ب ال��ك��ث�ير من
املهارات واملعلومات ،حيث �أنها عن
بُعد ولي�ست مرتبطة بوقت حمدد �أو
مكان حمدد.
و�أ�ضافت :ح�صلت هذا الف�صل
ع��ل��ى تعليم خمتلف ومم��ي��ز فقد
ا�ستطعت احل�صول على معلومات
جديدة ملهارة الت�صوير الفوتوغرايف،
ومن املعلومات التي عرفتها :الفرق
ب�ي�ن ا���س��ت��خ��دام ك���ام�ي�را اجل����وال
والكامريا املخ�ص�صة للت�صوير ،فقد
كان الفرق بني هما كبرياً ،فمميزات
الكامريا خمتلفة عن كامريا اجلوال.
ويف وهذه الدورة مل تكن املعلومات
عن الت�صوير والكامريا فقط ،فقد
عرفت ا�ستخدام مميزات الكامريا
ب�شكل جيد .والآن ا�ستخدم تلك
املميزات للح�صول �صور جميلة.
وتعلمت كيفية ا�ستخدام التحرير
لل�صور �أي�ضاً.
لغة احلياة والعلم
وي��ت��ع��زل ال��ط��ال��ب ع��ل��ي ك���اه يف
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ،ق��ائ� ً
لا :ه��ي لغة
ثرية وجميلة ،ذل��ك �أن �أ�صواتها
ومفرداتها تتمتع بالثبات مبرور
الأي���ام والأزم��ن��ة ،فاللغة العربية
ال��ت��ي ك��ان��ت ت�ستخدم ب�أ�صواتها
ومفرداتها وتراكيبها يف اجلاهلية
ويف �صدر الإ���س�لام ،ه��ي نف�سها
التي ت�ستخدم يف الوقت الراهن،
ب���خ�ل�اف ع���ن ك��ث�ير م���ن ال��ل��غ��ات
ال��ع��امل��ي��ة الأخ������رى ال���ت���ي ت��ط��ر�أ
بتغريات بني الفينة والأخ���رى يف
�أ�صواتها ومفرداتها� .إ�ضافة �إىل
ذل��ك �أن العربية لغة ديناميكية
وحية تتما�شى مع تغريات احلياة
وم�����س��ت��ج��دات��ه��ا ،ك��م��ا �أن���ه���ا لغة
اال�شتقاق ،وهذا مييزها عن كثري
من اللغات.
وتابع ،قائ ً
ال :فالعربية اكت�سبت
ه���ذا امل��ي��زة ك��ون��ه��ا ل��غ��ة الوحيني
القر�آن الكرمي وال�سنة النوية ،يقول
اهلل تعاىل� »:إنا نحن الذكر و�إنا له
حلافظون»� .إذا فالعربية �ستظل
موجودة باقية ،حافظة �أ�صواتها

ومفرداتها ،وعلومها من التغيري
وال��ت��ب��دي��ل �إىل �أن ي���رث الأر����ض
وم���ن ع��ل��ي��ه��ا .وه���ذا ال�����ض��م��ان ال
تتمتع به لغة �أخرى على الإطالق.
ف��ال�����س��ؤال ال��ذي ي��ط��رح نف�سه يف
ه��ذا ال�����ص��دد� ،إذا كانت العربية
بهذه امليزة الفريدة فلماذا مل تكن
يف مقدمة لغات العامل؟ ،علما �أن
العربية لغة احلياة والعلم ،و�أدل
دليل على ذلك �أيام كان الأندل�س
مق�صدا وم���وردا لطالب الغرب،
حيث كانوا يتعلمون �شتى العلوم
باللغة العربية .كذلك يف الدولة
العبا�سية كانت علوم ذلك الزمان
ترتجم �إىل العربية.
�أمنية كل طالب
وتقول ح�سينة �أبوبكر من دولة
بنني ،ان اللغة العربية ذات احل�ضارة
الأوىل يف العامل لوقت طويل ،وذلك
لقدرتها على امل�ساعدة يف التعبري
عن العلوم املختلفة ،ب�سبب متكنها
من الأل��ف��اظ والرتاكيب والأخيلة،
والعديد من املميزات الأخرى ،ولذا
�أ�صبح تعلم اللغة العربية �أمنية كل
طالب علم.
م�شرية �إىل �أنها ال�سبيل للتعارف
والتوا�صل بني ماليني الب�شر يف �شتى
بقاع الأر���ض ،وات�سمت اللغة ب�أنها
ثابتة يف جذورها ومتجددة ب�سبب
خ�صائ�صها ومميزاتها ال��ع��دي��دة،
و�أن تلك ال��دواف��ع �سبباً لتعلمي
للغة العربية وقبل ذلك كونها لغة
القر�آن ،كنت �أعرف �أنها لغة عظيمة
ولكنني كنت �أعتقد �أنها مقت�صرة
على �ألفاظ معينة ودرو�س ندر�سها
يف الف�صل فمث ً
ال كنت يف املا�ضي ال
�أ�ستطيع ا�ستخدام جهاز الكمبيوتر
ول��ك��ن يف ه��ذا الف�صل ا�ستطعت
فعل بع�ض الأ�شياء ،ولقد ح�صلت
على فر�صة ثمينة حل�ضور عدد من
ال���دورات بتكليف من الأ�ستاذة يف
مقرر تطبيقات احلا�سب الآيل.
لغة الأجيال
ف��ي��م��ا ت��ك�����ش��ف ال��ط��ال��ب��ة ح���واء
مو�سى م��ن دول��ة ال��ك��ام�يرون ،عن
�سر تقدمها لدورات اللغة العربية
قائلة :وجدت �أن تعلم اللغة العربية
ال يكون فقط مل�ساعدتي على فهم
ديني ولكن �أي�ضاً لتطوير بحثي يف
العديد م��ن امل��ج��االت ب�صفتي �أم

كان من املهم لدي �أن �أعرف كيفية
كتابة الق�ص�ص العربية الق�صرية
للأطفال وم�ساعدة الآباء يف كيفية
اخ��ت��ي��ار ك��ت��ب ال��ق�����ص�����ص اجل��ي��دة
لأطفالهم ولذا قمت باختيار دورة
)كتابة الق�ص�ص امل�صورة(.
وت��اب��ع��ت ق��ائ��ل��ة� :أخ��ت�رت ه��ذه
ال����دورات لأن��ن��ي �أري���د �أن �أح��ك��ي
لأط����ف����ايل ال��ق�����ص�����ص ال��ع��رب��ي��ة
واخ��ت��اره��ا ل��ه��م ،فالق�صة مهمة
بالن�سبة يل وجلميع الأم��ه��ات يف
جميع �أنحاء العامل ،فيجب علينا
معرفة ن��وع الق�صة التي يجب �أن
نختارها لأطفالنا وما هو ت�أثريها
على تعليم وع��ادات �أطفالنا ،بعد
اخ��ت��ي��ار ه���ذه ال������دورة ،اكت�سبت
العديد من اخل�برات ح��ول كيفية
ذل��ك و�أ���ش��ك��ر معلمتي �أ .العنود
العنزي �ضحت بوقتها مل�ساعدتي
يف اكت�شاف اللغة العربية.
رحلتي مع العربية
�أما رويحة عبد الرب) ،باك�ستان(
طالبة ماج�ستري مبعهد اللغويات
العربية بجامعة امللك �سعود حتكي
عن جتربتها ورحلتها يف دخولها
م��ع��ه��دي��ن خمتلفني يف ال��ري��ا���ض،
قائلة :انتقلت �إىل الريا�ض عام
٢٠١٢م ،وت�ش ّرفت بالدرا�سة يف
معهدين خمتلفني يف الريا�ض؛ يف
معهد تعليم اللغة العربية للناطقات
بغريها يف جامعة الأم�ي�رة ن��ورة،
حيث در�ست الدبلوم ،ثم بعد �ست
�سنوات يف معهد اللغويات العربية
بجامعة امللك �سعود.
وت��اب��ع��ت ق��ائ��ل��ة :ب����د�أت رحلتي
يف درا���س��ة اللغة العربية مبرحلة
ال��دب��ل��وم ،ويف ب��ايل �أ�سئلة كثرية.
مل�����اذا �أج�����د الأ����س���ات���ذة ب��امل��ع��ه��د
يتحدثون بالف�صحى و�أج��د العامل
اخلارجي يتحدثون بالعامية؟ كيف
تت�صرف الكلمات باللغة العربية
لت�صبح ف��ع��ل �أم���ر وظ���رف مكان
وا�سم مفعول؟ هل اللغة العربية
فيها كلمات تفيد علو ًما كالطب
وعلم البيئة؟ وكيف ميكن تعليم
هذه اللغة لغري الناطقني بطريقة
جتعل اللغة و�سيلة للتوا�صل ولي�ست
حبي�سة الكتب؟ ومع مرور ال�سنني
وت� ّق��دم م�ستواي اللغوي ،كل تلك
الأ�سئلة املتطايرة وجدت �إجاباتها.
دائ ًما ما �أ�سمع �أن اللغة العربية
جميلة لأنها لغة القر�آن ،وال نك ُر�أ
تلك احلقيقة .لكني �أرى جمالها
�أي�����ض��ا يف ح�����ض��وره��ا االجتماعي
امل���ت���ن���وع ،م���ع اخ���ت�ل�اف ل��ه��ج��ات
�شعبها� .أرى جمالها يف قدرتها
على اال�شتقاق والإت��ي��ان بكلمات
جديدة وثرية تنقل العلوم .و�أرى
جمالها يف كونها جمعت ا لكثري من
ال�شعوب املختلفة من حول العامل
يف معهد واحد حتت �سقف واحد،
ولي�س بينهم �أي �شيء م�شرتك غري
�شغفهم لتعلم هذه اللغة.
�أقوى لغات العامل
وقالت :ال �أ�ستطيع تخ ّيل حياتي
دون��ه��ا .لأ���ص��ف ل��ك ���ش��ع��وري و�أن��ا

ُ�أدور املعهد يف تعزيز اللغة العربية؟
للمعهد دور كبري يف تعزيز اللغة
العربية ،ال �سيما وهو مكان يجتمع
فيه ا لكثري من ال��دورات والربامج
اللغوية .
وت�ضع الطالبة رويحة ،دور املعهد
الكبري يف نقاط تتمثل يف ن�شر اللغة
العربية يف خمتلف �أن��ح��اء العامل
م��ن خ�لال تعليم ط�لاب وطالبات
من �شتى البلدان وتدريب وت�أهيل
وتعليم معلّمني ومعلمات لي�صبحوا
منارات علم ومعرفة ،ولينقلوا �شعلة
اللغة العربية �إىل جمال التدري�س �أو
البحث ً طالب وطالبات �سواء.
واخ��ت��ت��م��ت ح��دي��ث��ه��ا :ال ميكن
�إنكار �أهمية اللغة العربية عامل ًيا،
ط���امل���ا ه���ي واح������دة م���ن ال��ل��غ��ات
ال�ست الر�سمية يف الأمم املتحدة،
وط��امل��ا حتظى اللغة باملاليني من
امل��ت��ح��دث�ين .ي��ت��ج��ه ال��ك��ث�ير نحو
العامل العربي بح ًثا عن العمل �أو
الإقامة �أو الدرا�سة ،وهذه عوامل
تعطي ال��ع��رب��ي��ة ق���وة يف الثقافة
العاملية ،كونها تبني ج�سو ًرا بني
العامل العربي واجلاليات املقيمة
ف��ي��ه� .إ���ض��اف � ًة �إىل �أه��م��ي��ة اللغة
العربية الدينية وثروتها اللغوية،
مما يجعلني �أراها من �أقوى لغات
العامل و�أهمها.
�أعظم الفر�ص
وك��ذل��ك ال��ط��ال��ب��ة ن��وري��ن عبد
ال���ق���ي���وم ،م���ن دول�����ة ب��اك�����س��ت��ان
والطالبة حف�صة جميل من دولة
الهند ،اللتان ي�شيدان بدور املعهد
واجل��ام��ع��ة يف اخل����روج بق�ص�ص
جن����اح يف مت��ك��ن��ه��م��ا م���ن ق����راءة
ال���ق���ر�آن ق�����راء ًة �صحيحة وف��ه��م
ملعانيه والفهم لبع�ض الأح��ادي��ث
النبوية� .أما زميلتهم رقية �أختار
من دولة بنغالدي�ش ،فتقول :لقد
وجدت فر�صة تعلم اللغة العربية
يف اململكة العربية ال�سعودية من
�أع��ظ��م ال��ف��ر���ص يف ح��ي��ات��ي ،كنت
�أعتقد �أن درا�سة اللغة العربية يف
الف�صل فقط ولكنني الآن �أ�ستطيع
�أن �أتعلم �أي �شيءٍ باللغة العربية.
وتقول الطالبة عائ�شة م�سعود
من دول��ة اندوني�سيا ،لقد تعلمت
العربية يف امل�ستوى ال��راب��ع لي�س
فقط م��ن الكتب وال�صف ولي�س
لأجل الدين فح�سب ،فقد وجدت
الفر�صة يف هذا امل�ستوى وحتديداً
يف مقرر تطبيقات احلا�سب لأتابع
دورة خم�ص�صة بالر�سم ،من هنا
عرفت �أن اللغة مرتبطة بحياتنا
ب�شكل دائماً وهي ح�ضارة خمتلفة.
وت���رى الطالبة �سافينا �أم���ادا
م���ن م��دغ�����ش��ق��ر ،ان ت��ع��ل��م تعلم
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ع��دي��د من
الأ����ش���ي���اء امل��ه��م��ة وامل���ف���ي���دة يف
احل��ي��اة ومم��ار���س��ة بع�ض �شغفي
مثل الت�صوير الفوتوغرايف ،ومع
ال��ق��ل��ي��ل م���ن امل��ع��رف��ة ال��ت��ي ل��دي
ع��ن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة� ،أت��ي��ح��ت يل
الفر�صة لال�ستفادة من ال��دورات
املتخ�ص�صة يف هذا املجال.
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ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

ال�صحافة الرقمية

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د .مطلق بن �سعود املطريي

الق�سم الفني

بندر احلمدان
ر�ؤى ال�سليم

ت4673555/

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير
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mualmutiri@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

فهد العنزي  -وليد احلميدان
حممد العنزي  -قما�ش املني�صري
جواهر القحطاين

ت4673446/

�سارة احلمدان

مدير الت�سويق

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل
saldekeel@ksu.edu.sa

الت�صوير

راكان بن حممد ابابطني
ت4677605/

الطباعة

ads@ksu.edu.sa

مطابع دار جامعة امللك �سعود للن�شر
ردمد 1319-1527
ت/4672870/ف4672894/

مدير الإدارة

امل�شاركة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
جامعة امللك �سعود �ص.ب 2456.الريا�ض 11451
الربيد االلكرتوين resalah@ksu.edu.sa /
املو�ضوعات املن�شورة تعرب عن كتابها
والتعرب بال�ضرورة عن ر�أي اجلامعة �أو ال�صحيفة

ت4678781/

aalfulaij@ksu.edu.sa

أهمية المعالجة اآللية للغات في المملكة
ت�����ع�����د ال����ل���������س����ان����ي����ات احل����ا�����س����وب����ي����ة
� Computational linguisticsأح��د �أهم
علوم الل�سانيات التطبيقية ،ومتثل حمور هام
يربط الل�سانيني باملعلوماتيني ،بل تعترب من العلوم
التي تلعب دور بالغ الأهمية يف جميع دول العامل
على م�ستوى تكنولوجيا املعلومات واالت�صال )
 (ICTوالذكاء اال�صطناعي ) (AIب�شكل عام
والأمن ال�سيرباين ) (CSب�شكل خا�ص .كما يعد
جمال املعاجلة الآلية للغات الطبيعية )(NLP
�أح��د �أه��م ف��روع علم الل�سانيات احلا�سوبية،
الذي يتطلب حتماً عدد من الكفاءات )تقنية،
لغوية ،حا�سوبية ،ثقافية ،توثيقية ،منطقية،
وري��ا���ض��ي��ة( م��ن ال�����ض��روري ا�ستح�ضارها من
�أجل �إمتام عملية املعاجلة الآلية لأي لغة .هذا
املجال ي�ضم عدد من التخ�ص�صات من �أبرزها
«الرتجمة الآلية الع�صبية» ) ،(NMTويهمنا
هنا الرتجمة يف املجال الأمني بالتحديد .هذا
التخ�ص�ص الدقيق هو حم��ور حديثنا يف هذا
املقال �ضمن �إطار مفهوم «املعاجلة الآلية للغات»
) (LPالذي يعترب من �أهم مفاهيم جمال الذكاء
اال�صطناعي .فما املق�صود باملعاجلة الآلية
للغات ؟ وما �أهمية هذا املجال يف اململكة ؟
كلمة «امل��ع��اجل��ة» تعنى «ال�سرب والتحليل»،
وكلمة «الآل��ي��ة» تعني الطريقة ال��ت��ي تتم من
خاللها عمليتي ال�سرب والتحليل� ،أما «اللغات»
فتعني الرموز والإ�شارات امل�ستخدمة للتعبري عن
الأ�شياء ،واملق�صود هنا جميع اللغات الإن�سانية.
ميكن تعريف ه��ذا امل��ج��ال ب ��أن��ه جم��ال علمي
يجمع بني التقنية واللغة واملعلوماتية ،ويتناول
قواعد البيانات اخلا�صة بلغات الربجمة بهدف
حتويلها �إىل لغات ميكن فهمها والتعامل معها
من خالل الآلة.
ي�أتي مفهوم الرتجمة الآلية الع�صبية �ضمن
�أهم مفاهيم املعاجلة الآلية للغات ،ويق�صد به
�إمتام عملية الرتجمة من خالل نظام �شبكات
ع�صبية معد م�سبقاً لنقل حمتوى ن�ص من لغة
�إىل �أخرى .من �أهم التخ�ص�صات الدقيقة يف هذا
املجال ي�أتي تخ�ص�ص «الرتجمة الآلية الع�صبية

يف املجال الأمني» ) ،(NMTSالذي ي�شمل عدة
م�سارات من �أهمها :الرتجمة الآلية الع�صبية يف
جمال الأمن الوطني ،الذي يتناول �أمن الدولة
م��ن جميع اجل��وان��ب :ال��ف��ك��ري��ة ،املعلوماتية،
الع�سكرية ،االقت�صادية ،الدينية�... ،إل���خ .يف
اجلانب الفكري على �سبيل املثال يتلخ�ص دور
املخت�ص يف تهيئة الآلة بربامج ذكية متخ�ص�صة
قادرة على ال�سرب والتحليل والر�صد لأي حمتوى
�أجنبي يتجاوز حدود الأمن الفكري للمجتمع.
وهنا ن�ؤكد �أن دور املرتجم الآيل يف هذه العملية
يتمثل يف �إعادة �صناعة املعنى يف اللغة الهدف
وت��ق��دمي املنتج النهائي للعملية ،ويعترب دور
�أ�سا�سي يف احلد من انت�شار املحتوى املتطرف
املهدد للأمن الفكري� .أما يف اجلانب املعلوماتي
فيتلخ�ص ال��دور يف تطبيق نظام الرتجمة يف
جمال �أمن املعلومات )(CyberTranslation
حلماية �أم��ن تكنولوجيا املعلومات واحل��د من
اجلرائم املعلوماتية.
هذا امل�سار الغري متوفر �ضمن برامج الأق�سام
الأك��ادمي��ي��ة املعنية يف جامعات اململكة حتى
يومنا هذا يعد من �أهم امل�سارات التخ�ص�صية
ال�ضرورية لقطاع الأمن ال�سعودي القائم على
تكنولوجيا ال��ذك��اء اال�صطناعي .ال نن�سى �أن
ال�ترج��م��ة الآل��ي��ة الع�صبية يف امل��ج��ال الأم��ن��ي
ذات �أهمية ا�سرتاتيجية خا�صة جلميع دول
ال��ع��امل .وق��د ظ��ه��رت ه��ذه الأه��م��ي��ة لأول مرة
�أثناء احلرب العاملية الثانية ،فجاءت على �إثرها
االنطالقة الفعلية للرتجمة الآلية ) (MTعرب
جت��رب��ة جامعة ج��ورج ت��اون Georgetown
 Universityعندما ا�ستحدث برنامج فك
�شفرات الكالم للرتجمة �آلياً من الرو�سية �إىل
الإجنليزية.
اململكة بقيادتها احلكيمة �شقت طريقها
نحو الريادة العاملية يف جمال �أم��ن املعلومات
ب�شكل ع��ام ،واتخذت �ضمن ر�ؤيتها الوا�ضحة
ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة ومميزة للبيانات
والذكاء اال�صطناعي و�أ�صبحت �ضمن م�صاف
دول العامل الرائدة يف جمال تكنولوجيا الذكاء

كن كالبطيخ المكعب

عمرانيات

اال�صطناعي .وق��د ج���اءت الهيئة ال�سعودية
للبيانات والذكاء اال�صطناعي ) (SDAIAك�أول
مفعل ملبادرات هذه اال�سرتاتيجية .وال �شك �أن
حر�ص هذه القيادة –حفظها اهلل -على �إن�شاء
عدد من الهيئات واملراكز حلفظ الأمن الوطني:
مركز احلرب الفكرية ) ،(IWCاملركز العاملي
ملكافحة الفكر املتطرف ) ،(GCCEIمركز
الأمن الوطني ) ،(NSCاملركز الوطني للذكاء
اال�صطناعي ) ،(NCAIمركز املعلومات الوطني
) ،(NICوالهيئة الوطنية للأمن ال�سيرباين )
 ،(NCAي��ؤك��د �أهمية جم��ال املعاجلة الآلية
للغات الأجنبية والرتجمة الآلية الع�صبية من
و�إىل العربية� .إال �أن احلاجة القائمة يف هذه
الهيئات وامل��راك��ز وغريها ملرتجمني �سعوديني
متخ�ص�صني يف املجال الأمني املعلوماتي على
وج��ه اخل�صو�ص تتطلب التفكري �ضمن �إط��ار
«برنامج تنمية ال��ق��درات الب�شرية» يف العمل
على �إن�شاء مركز وطني يعني باملعاجلة الآلية
للغات National Center for Language
 (Processing( NCLPيحتوي على معامل
خا�صة بالربجمة اللغوية واملعاجلة الآلية جلميع
اللغات وميثل بالتعاون مع اجلهات املعنية قاعدة
مرجعية علمية يف املجال ويقدم دورات وبرامج
تدريبية نوعية متخ�ص�صة يف جميع م�سارات
الرتجمة الآلية الأمنية .وهنا ن�ؤكد �أن كليات
اللغات والرتجمة وعلوم احلا�سب واملعلومات
يف اململكة هي امل�ؤ�س�سات الأك��ادمي��ي��ة املعنية
بالت�أ�سي�س لهذا املركز من خ�لال ا�ستحداث
برامج بينية م�شرتكة موجهة ل�صناعة مرتجمني
�سعوديني )جلميع اللغات( خمت�صني يف تهيئة
�أنظمة الرتجمة الآلية جلميع جم��االت الأم��ن
املختلفة والأمن الوطني بجميع م�ساراته .هذا
يف نظري ي�أتي �ضمن التوجهات اال�سرتاتيجية
جلامعة امللك �سعود ،ويعترب من �أهم اجلوانب
ال��ت��ط��وي��ري��ة ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ي��ه��ا ب�����ش��ك��ل كبري
للم�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية اململكة .2030
د.احل�سني حممد ال مهديه
كلية اللغات والرتجمة

حم�ض �أم مكت�سب؟
يتخرج الطالب من املرحلة الثانوية
حمم ً
قام الكاتب بالبحث وال�س�ؤال يف هذا
ال بتطلعاته وبطموح و�أحالم �أهله
املو�ضوع وو�صل �إىل نتيجة مفادها� ،أنه
لكنه ي�صطدم بالبيئة اجلديدة للجامعة
قد يولد امل��رء ولديه ه��ذه امللَكة ولكن
وال��ت��زام��ت��ه��ا ال��ك��ب�يرة م��ق��ارن��ة مب��ا ك��ان
العامل الأه��م يف تكوينها هو الظروف
يكلفه عادة معلموه يف املدر�سة فيتخبط
والبيئة التي ولد فيها وهي بطبيعة احلال
ويتدهور م�ستواه الدرا�سي وق��د ي�صل
ال ميكن التحكم فيها ولكن ي�ستطيع املرء
ذل��ك �إىل خ��روج��ه م��ن اجل��ام��ع��ة ولكن
حت�سني قدرته بالتكيف بعدة �أمور :توقع
البع�ض يكون �سريع الت�أقلم والتكيف
الغري متوقع ،تفاعل مع املحيط اجلديد،
مع البيئة اجلديدة فال ي�ؤثر ذلك على
و ال تعتد على منطقة ال��راح��ة وح��اول
م�ستواه بل قد يزيده جدية ويرفع من
اخلروج منها كل مرة ا�ستطعت ذلك� .إ ًذا
معدله .وهبنا اهلل القدرة على التكيف
محمد الجنيدل
ما عالقة البطيخ املكعب مع هذه املقالة،
مع البيئات اجلديدة ولكننا نتفاوت يف
البطيخ يف بع�ض مزارع اليابان تزرع يف
�سرعتنا على القيام بذلك منا من يحتاج
�إىل �أ�سابيع و�شهور ومنا تكفيه ب�ضعة �أيام للت�أقلم ،ولكن مكعب بال�ستيكي وما �إن تنمو قليلاً حتى تتكيف وت�أخذ
ال�س�ؤال هل القدرة على التكيف ب�سرعة �شي فطري ال�شكل نف�سه فكن كالبطيخ املكعب!

عمرانيات
د .وليد بن سعد الزامل

اإلسكان العشوائي مشكلة أم مفتاح حل!
�أ���ش��رت يف مقال �سابق �إىل �أن غياب ال��درا���س��ات التي ت�ستهدف
احتياجات املجتمع �أحد الإ�شكاالت التي ت�ؤدي اىل �صعوبة الو�صول اىل
�سيا�سات �إ�سكان فعالة .فمن اخلط�أ اختزال املفهوم الوا�سع للإ�سكان
على �أنه توفري م�ساكن� ..أن الكثري من �سيا�سات الإ�سكان يف عاملنا
العربي ف�شلت لأنها مل ت�ستند �إىل برامج تنموية �شاملة تخدم املجتمع.
فق�ضية الإ�سكان �أ�صبحت اليوم حتدي يواجه العديد من الدول النامية،
ويعد الإ�سكان الع�شوائي �أح��د الأمن���اط التي ت�ؤكد عجز �سيا�سات
الإ�سكان عن ا�ستيعاب احتياجات فئة من املجتمع �ضمن �إطار املدينة
التي يعي�ش فيها .تنت�شر مناطق الإ�سكان الع�شوائي على �أطراف املدن �أو
داخلها ،لت�شكل بيئات ا�ستيطانية بعيدة كل البعد عن �أ�س�س واعتبارات
تخطيط البيئة ال�سكنية ولكنها يف الوقت ذاته تظل خياراً متاحاً للأ�سر
املقيمة فيها يف ظل غياب البدائل املالئمة .وت�سعى العديد من الدول
�إىل تبني ا�سرتاتيجيات لتطوير تلك املناطق �أو توفري بدائل ا�ستيطان
�آمنة .وقد ال �أجايف احلقيقة بالقول �أن مناطق الإ�سكان الع�شوائي هي
بيئات عمرانية تفتقر �أدنى معايري تخطيط البيئة ال�سكنية .ولكن بالرغم
من ذلك ،هناك �إ�شكالية يف املنظور اال�سرتاتيجي حول ما تقدمه تلك
البيئات من درو�س بحاجة �إىل مراجعة من �صانعي �سيا�سات الإ�سكان
يف عاملنا العربي ولعل �أبرزها يتلخ�ص باملحافظة على خمزون الإ�سكان
يف املدينة .ففي ظل االنت�شار الوا�سع لتلك الع�شوائيات جند من غري
املنطقي تبني ا�سرتاتيجيات تعمد �إىل هدر هذا املخزون باعتباره بيئة
متداعية عمرانياً؛ بل يفرت�ض العمل على االرتقاء مبجتمعاتها لتكون
ق��ادرة على حت�سينها وادماجها �ضمن ال�سياق احل�ضري .ول�ست هنا
ب�صدد الإ�سهاب يف �آليات معاجلة تلك املناطق ولكن ما �أود الإ�شارة له
�إىل �أن ظاهرة الإ�سكان الع�شوائي تعد منوذج �صارخ للجهود املجتمعية
للتغلب على ازمات الإ�سكان يف ظل غياب �سيا�سات ا�سكانية يفرت�ض بها
�أن ت�ستوعب احتياجات املجتمع!
�أ�ستاذ الإ�سكان امل�شارك
رئي�س وحدة �أبحاث الإ�سكان ال�سعودي
كلية العمارة والتخطيط
waalzamil@ksu.edu.sa

السياحة في المملكة

ال�سياحة �أح��د ركائز ر�ؤي��ة اململكة
 2030و �صناعة ال�سياحة ال تتطلب
جهد عايل يف ظل دعم القيادة لقطاع
ال�سياحة والرتفيه و ال��ك��وادر ال�شابة
التي تطمح لرفعة الوطن
العمق اال�سرتاتيجي للملكة و التنوع
اجلغرايف و الثقايف من العوامل التي
جتذب ال�سياح
لكن من وجهة نظري هنالك عامل
ج��ذب ق��وي ج��دا و مت�أكد �أن��ه ي�صنع
فارق يف جتربة كل �شخ�ص يزور اململكة
تركي الشهري
بهدف ال�سياحة و هو ال�شعب ال�سعودي
الكرمي امل�ضياف الذي يرتجم �أ�صالته
وقيمه عن طريق �سلوكيات مثل الكرم والتفاين وتقدمي
اخلدمة لل�ضيوف بكل ب�شا�شة

ويف هذه الأيام اململكة تنظم �أحداث
�ضخمة مثل مو�سم الريا�ض �أو �سباقات
الفورمال يف جدة
و �أن����ا م��ت ��أك��د �أن م�����س��ت��وى ت��ق��دمي
اخلدمات مثل ال�ضيافة والتنظيم من
�أكرث الأ�شياء التي تلفت انتباه زوار هذه
الأحداث .
لدينا ر�سالة وهي �أن قيمنا را�سخة
و كرمنا فطري والحم��دود و طموحنا
عنان ال�سماء و كما قال قائدنا امللهم
عزميتنا كجبل طويق لن تنحني ولن
تهزم اال �إذا ت�ساوى ه��ذا اجلبل مع
الأر�ض .
ع�ضو اجلمعية ال�سعودية لل�سياحة
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برعاية رئي�س اجلامعة

تدشين مخيم تسويقي إلكتروني لدعم موهوبي
وموهوبات الجامعة
د .النمي :الهدف تحويل أفكار الطالب اإلبداعية إلى أفكار تسويقية مفيدة تدعم المجتمع والطالب

ت��ق��ري��ر :ن���ور ال��دي��ن  ،ع��ب��داهلل
املنبهي
حت����ت رع����اي����ة م���ع���ايل رئ��ي�����س
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور ب��دران
بن عبدالرحمن العمر افتتح �سعادة
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الأ�ستاذ الدكتور حممد
بن �صالح النمي وبح�ضور �سعادة
ع��م��ي��د ����ش����ؤون ال���ط�ل�اب ووك�ل�اء
العمادة ومدير برنامج املتفوقني
وامل���وه���وب�ي�ن خم��ي��م ال��ت�����س��وي��ق )
ت�سويق(com .
و���ش��م��ل امل��خ��ي��م ���س��ت��ة �أرك�����ان
م�صاحبة للفعالية متكن الطالب
ب��ع��ر���ض منتجاتهم وم�شاريعهم
التجارية متثلت يف )ركن منتجات
الطلبة الت�سويقية  -ركن التنفي�س
ب��ال��ف��ن  -رك���ن امل��ح��اك��اة  -رك��ن
ال�سهام  -ركن حائط الفن  -ركن
الأطفال(.
وت����وج االف��ت��ت��اح ح�����ض��ور وك��ي��ل
اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش����ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة

والأك��ادمي��ي��ة �أ.د حم��م��د النمي،
الذي حتدث مع �سناب �شات ر�سالة
�صحيفة اجلامعة ق��ائ�لا�« :أ�شكر
ع��م��ادة ���ش ��ؤون ال��ط�لاب وبرنامج
الطالب املتفوقني واملوهوبني يف
جامعة امل��ل��ك �سعود على تنظيم
خيمة ت�سويق دوت كوم والفعاليات
الن�شطة فيها».
و�أ�ضاف �أ.د .النمي�« :إن الهدف
من هذه الفعالية ب�شكل عام يتمثل
يف دعم طالب وطالبات اجلامعة
ع�بر حت��وي��ل �أف��ك��اره��م الإب��داع��ي��ة
�إىل �أفكار ت�سويقية مفيدة تدعم
املجتمع ويف نف�س ال��وق��ت تدعم
�أي�ضا الطالب».
موهوبني 2030
ت��ب��د�أ الطالبة املوهوبة فاطمة
ال���ق���رين ،ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود
امل�������ش���ارك���ة يف خم��ي��م ال��ت�����س��وي��ق
الإل���ك�ت�روين ب��احل��دي��ث ل��ـ»ر���س��ال��ة
اجل��ام��ع��ة» ع��ن جتربتها يف �صقل
موهبتها ،قائله :قمت بت�أ�سي�س
م��ت��ج��ري اخل��ا���ص و�أط��ل��ق��ت عليه

ا�سم «فلك» اخلا�ص ر�سم اللوحات
ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة والأع����م����ال ال��ف��ن��ي��ة
وت��ق��دمي��ه��ا مب��ق��ا���س��ات خمتلفة
ومتنوعة بح�سب طلب العميل.
فاطمة �سعيدة مب�شاركتها يف
امل��خ��ي��م ال��ت�����س��وي��ق��ي ،وال��ت��ي ت��رى
�أن ر�ؤي���ة  2030اه��ت��م��ت مبجال
ال��ف��ن��ان�ين وال��ف��ن��ون ول��ه��ا جم��االت
خمتلفة ومتعددة و�أ�صبحت الثقافة
الفنية حتظى ب�إقبال كبري.
م��ؤك��دة �أن املتجر �ساعدها يف
التعريف على منتجاتها ،قائلة:
ق��م��ت ب��ت�����س��وي��ق م��ن��ت��ج��ات��ي و�أب��ي��ع
لوحاتي اخلا�صة بالديكور بن�سخ
�أ�صلية لأعمال متفاوتة تنتمي �إىل
عدة مدار�س فنية مبختلف الأ�سعار
وبت�صاميم ومقا�سات بح�سب كل
ذائقة عميل.
و�أ�����ش����ارت ف��اط��م��ة �إىل �أن��ه��ا
�أ�صبحت مدربة معتمدة يف جمال
ال��ف��ن��ون ول��ه��ا جت��رب��ة يف ت��ق��دمي
الور�ش من خالل �إقبال النا�س على
لوحاتها الفنية ،حيث �أ�صبحت

�أك�ثر الأ���س��ر تقوم بتزيني املنازل
بهذه اللوحات الفنية بالإ�ضافة �إىل
�إقبال الكافيات والأماكن العامة.
خمتتمة حديثها :ان فكرة متجر
فلك قامت على �إن جميع النا�س
ل��ي�����س ل��دي��ه��م �إم��ك��ان��ي��ات ت�شرتي
اللوحات ب�أ�سعارها الأ�صلية ،حيث
وفرنا لهم البديل.
طابعك اخلا�ص
من جانبه يقول الطالب املوهوب
حممد ال��دو���س��ري� ،إن فكرة عمل
امل��ت��ج��ر ���س��ت��ار ،يخت�ص بت�صميم
وطباعة والتطريز على املالب�س.
ي�شري حممد ب�أن فكرته ت�ضيف
طابعك اخلا�ص على عمال �شركات
وت��ط��ب��ي��ق ال�����ش��ع��ارات وال��ه��وي��ات
اخلا�صة بال�شركات وامل�ؤ�س�سات
على املالب�س وبجودة عالية وب�سعر
جيد .م�ضيفاً انطلقنا من جامعة
امللك �سعود واملق�صد منها للطالب
اجلامعيني ولدينا ت�صميم حلفالت
التخرج وغريها من املنا�سبات التي
نرى �أنها منا�سبة رائعة تقدميها يف

خميم الت�سويق الإلكرتوين.
ابتكار
�أما الطالبة ،وعد حمود ،عملت
على متجر «�إه����داء» واملخ�ص�ص
بتقدمي ال��ه��داي��ا ،وت��ق��ول الطالبة
وع��د حمود ،لـ»ر�سالة اجلامعة»:
�أن فكرة املتجر خمتلفة وت�ساعد
ال���ط�ل�اب ع��ل��ى ت���ق���دمي ال��ه��داي��ا
مب��م��ي��زات اجل��م��ع ب�ين الت�صميم
اجلرافيكي ورغبة العميل بتقدمي
ال��ه��دي��ة ب�شكل مبتكر ك��ي يتميز
باملنتجات وكذلك ب�أ�سعار منا�سبة
للجميع.
م�شرية �إىل فكرة املتجر ي�ساعد
الأ���ش��خ��ا���ص ل��ق��دمي ال��ه��داي��ا عرب
اجلمع بني الت�صميم اجلرافيكي
وت��ق��دمي الهدية ب�شكل مبتكر كي
يتميز باملنتجات وكذلك ب�أ�سعار
منا�سبة للفئة امل�ستهدفة م��ا بني
عمر � 18إىل � 25سنة ،بحيث يتم
م��راع��اة الأل����وان والأ���ش��ك��ال التي
تنا�سب هذه الفئة.
وتقول الطالبة املوهوبة بجامعة

امللك �سعود �أري��ج بن طالب ،ب�أنها
قامت بت�أ�سي�س متجر لفة ،وطرح
���س��ت��ان خ��ا���ص ب��ال�����ش��ع��ر ال��ك�يريل
وي�ساعد على موائمته يف جميع
الظروف.
ووجدت �أريج فكرتها للعمل عرب
�إبراز موهتها ،قائلة :بعد عمليات
ب��ح��ث م��ت��وا���ص��ل��ة و���ص��ل��ن��ا لأف�ضل
الأن���واع املنا�سبة لل�شعر الكرييل
وجربناها على الو�سائد و�أثبتت
امتيازها وكفاءتها و�أخ��ذن��ا طرح
وبطناها بال�ستان ،وب��د�أ امل�شروع
على هذا النحو وتقدميه للعمالء
بح�سب الطلب.
و�أ����ش���ارت �إىل �أن��ه��ا ق��دم��ت يف
خميم الت�سويق الإلكرتوين بتوفري
ك��اف��ة رغ��ب��ات ال��ع��م�لاء ب���الأل���وان
امل��ط��ل��وب��ة ومب��ق��ا���س��ات خمتلفة،
منوهة �إىل ان ه��ن��اك �إق��ب��ال من
�شريحة النا�س التي متيل لل�شعر
الكرييل و�صار هناك اهتمام يهتم
فيه �أك�ثر من �أول النا�س املهتمني
بال�شعر الكرييل.
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نادي «نزاهة» بجامعة الملك سعود يقيم لقاء
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
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د.الدلبحي :مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية ال تكتمل إال بمشاركة كافة أطياف المجتمع

ُ
د .القرني :المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تعنى بنشر النزاهة ومكافحة الفساد
متابعة :نورالدين حممد  -فهد
الفليج
نظمت ع��م��ادة ���ش ��ؤون الطالب
بجامعة امل��ل��ك �سعود ،ل��ق��اء َحمل
�شعار «ر�ؤية  2030واال�سرتاتيجية
الوطنية ملكافحة الف�ساد « مبنا�سبة
اليوم العاملي ملكافحة الف�ساد».
و�أو�ضح عميد �ش�ؤون الطالب �أ.د.
علي الدلبحي يف اللقاء :ان اململكة
العربية ال�سعودية ت�شارك دول العامل
يف االحتفاء باليوم العاملي ملكافحة
الف�ساد وال���ذي ي��واف��ق التا�سع من
دي�سمرب ،حيث تُعنى وتهتم جميع
قطاعات الدولة بالتثقيف والتوعية
مبفاهيم النزاهة وبناء وتعزيز قيمتها
وفقا لآليات حمددة ومنهجية منظمة
يف �ضوء ر�ؤي��ة اململكة  2030بدعم
من موالي خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز وويل
عهده الأمري حممد بن �سلمان حفظه
اهلل.
و�أكد الدكتور بخطورة الف�ساد ملا
له من �آثار ت�ضعف م�ساعي حتقيق
التنمية بكافة �أ�شكالها ،ولذا �سعت
اململكة العربية ال�سعودية �إىل و�ضع
�إطار للعمل معاً للحد من الف�ساد،

كما ينبغي ان ال يغيب عن �أذهاننا
�أن اجل��ه��ود مبكافحة الف�ساد لن
واطن
ت�ؤتَي ثمارها �إال من خالل ُم ٍ
ُم���درك ،يدعم م�ؤ�س�سات الدولة
والأجهزة الرقابية ،م�شريا �إىل �أن
مكافحة الف�ساد م�س�ؤولية جمتمعية
ال تكتمل �إال مب�شاركة كافة �أطياف
املجتمع ،لذا كان من ال�ضروري رفع
م�ستوى ال��وع��ي بخطورة الف�ساد
و�أهمية مكافحته وتدعيم ون�شر قيم
ال�شفافية والنزاهة.
وقال الدكتور منري القرين� ،أ�ستاذ
القانون اخلا�ص يف كلية احلقوق

والعلوم ال�سيا�سية مقدم اللقاء يف
ت�صريح لـ»ر�سالة اجلامعة»� :سعدنا
بامل�شاركة باليوم العاملي ملكافحة
الف�ساد م��ن خ�لال ع��م��ادة ���ش��ؤون
الطالب ،باعتباري �أ�ستاذاً للقانون
بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية،
حيث تطرقنا �إىل عدة �أمور �أهمها
جهود اململكة العربية ال�سعودية يف
ن�شر النزاهة ومكافحة الف�ساد وما
قامت به القيادة الر�شيدة �أيدها
اهلل م��ن دور ب��ارز وملمو�س حتى
جعلت اململكة يف مقدمة الدول التي
تعنى بهذا اجلانب .

و�أ�ضاف :خرجنا يف نهاية اللقاء
بعدة نتائج وتو�صيات منها مبادئ
وقيم حتافظ على النزاهة وت�ساهم
يف مكافحة الف�ساد م��ن �ضمنها
تعزيز الوالء الكبري لهذه القيادة ورد
اجلميل لها من خالل عدم العبث
مبقدراتها ،وان الإن�سان يجب �أن
ي��درك حقيقة �إذا ت��رك �شيئاً هلل
عو�ضه اهلل خرياً منه و�إذا جاء يف
يديه �أي �أمر يتذكر ان هناك �آخرة
والدنيا ال ت�ساوي �شيء.
و�أ�شار �إىل �أن الأمر الثالث الذي
حر�صنا عليه ان الإن�سان ال يقدم

ر�ضى اخللق على ر�ضى اخلالق
ف�إذا تعر�ض لأي موقف يجب عليه
�أن ي�ضع ر�ضى املوىل وتقدميه على
امل�صالح ال�شخ�صية كما حتدثنا عن
القناعة والربكة وغريها من الأمور
التي تعزز هذه القيم وتن�شر هذه
الف�ضيلة .و�أك���د الدكتور القرين
�أن ال���دورة ت�أتي يف اليوم العاملي
ملكافحة الف�ساد وفق برامج تنفذها
جامعة امللك �سعود ممثال يف نادي
نزاهة ،الفتاً �إىل �أن هذه الربامج
ت�أتي حتقيقاً لر�ؤية خادم احلرمني
ال�شريفني يف ن�شر ثقافة النزاهة

«بريق نور»  ..تهدف لخلق مجتمع حيوي

ت�صوير :عبداهلل املنبهي
نظمت عمادة �ش�ؤون الطالب ممثلة يف ال�شراكة الطالبية مبادرة �أطلقت
عليها )بريق ن��ور( رعاها عميد �ش�ؤون الطالب �أ.د .علي الدلبحي حيث
مت فيها ا�ست�ضافة عدد من �أبناء جمعيتي �إن�سان و كيان للأيتام ومب�شاركة
م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع )موهبة( وجمل�س �ش�ؤون
الأ�سرة ،وجاءت تنظيم هذه الفعالية من خالل فكرة من �أحد طالب كلية
الطب الطالب عبدالعزيز العبدالكرمي ،وتهدف �إىل امل�ساهمة يف خلق جمتمع
حيوي فعال وزيادة الوعي ب�أهمية التكافل االجتماعي وت�سليط ال�ضوء على
الأيتام وزيادة الوعي ب�ضرورة احت�ضانهم معرفيا وتقدمي املعلومات ال�صحية
التثقيفية وبناء منظومة معرفية �صحية لتكون مرجعا لأفراد املجتمع ب�شكل
عام والأيتام ب�شكل خا�ص.

ومكافحة الف�ساد .
و�أ�شار �إىل �أن جامعة امللك �سعود
حت��ر���ص وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن معايل
رئي�س اجلامعة على تقدمي الربامج
وور���ش العمل التدريبية والتثقيفية
والفعاليات ودع��م جميع الأن�شطة
امل��رت��ب��ط��ة ب��ت��ع��زي��ز وب��ن��اء مفاهيم
ال��ن��زاه��ة ل���دى م��ن�����س��وب��ي وط�لاب
اجلامعة
و�شهد اللقاء حما�ضرة قدمتها
رئ��ي�����س��ة اجل��م��ع��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة،
الدكتورة نورة اليو�سف بعنوان «�آفة
الف�ساد عاملية ت�ستنزف االقت�صاد
وت��ع��ط��ل ن��ه�����ض��ة الأمم» وك��ذل��ك
حم��ا���ض��رة قدمها �أ���س��ت��اذ القانون
يف كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
الدكتور منري القرين بعنوان «ر�ؤية
 2030واال���س�ترات��ي��ج��ي��ة الوطنية
ملكافحة الف�ساد».
ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ج���رى تكرمي
ال�ضيوف وقادة �سفراء نادي نزاهة
بح�ضور عميد �ش�ؤون الطالب �أ.د
علي الدلبحي ،وعميد كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية د .عبداللطيف
ال ال�شيــخ ،ووك��ي��ل ع��م��ادة �شئون
ال��ط�لاب للأن�شطــة وال�شراكــة
الطالبية د .عبدالعزيز العريفي.
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الأول من نوعه يف اململكة

بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال
يف املدينة الطبية اجلامعية»

 148متبرعًا للدم..خالل يومين

كتب :متعب العبديل
دعماً للعمل الإن�ساين ّ
نظم مركز التربع بالدم يف املدينة الطبية
اجلامعية بجامعة امللك �سعود بالتعاون مع نادي حياة التطوعي حملة
التربع بالدم والذي �أقيم م�ؤخرا و�صل عدد املتربعني  148متربعا خالل
يومني  ،اجلدير بالذكر �أن هذه احلملة ت�أتي �ضمن امل�شاركات املجتمعية
للجامعة والتي تهدف �إىل توفري خمتلف ف�صائل ال��دم بجانب توعية
املجتمع حول �أهمية التربع بالدم.

أوميكرون والجرعات
المعززة ..هذا ما كشفته
دراسة بريطانية

يف وق��ت خلق املتحور اجلديد لكورونا تخوفات يف الأو���س��اط
العلمية و�أث��ار قلقاً يف العامل �أجمع ،ك�شفت وكالة الأم��ن ال�صحي
يف بريطانيا اجلمعة ،ا�ستناداً �إىل نتائج �أولية لدرا�سة واقعية� ،أن
اجلرعات املعززة من لقاحات كوفيد -19توفر حماية بن�سبة ترتاوح
بني  70و %75من الأعرا�ض اخلفيفة لأوميكرون.
ومتثل هذه النتائج بع�ضاً من �أوائل البيانات من خارج الدرا�سات
املعملية حول احلماية من �أوميكرون ،والتي تظهر انخفا�ض الن�شاط
املناعي �ضد املتحور اجلديد،
كما ت�شري البيانات املبكرة من الدرا�سة الواقعية �إىل �أنه
يف حني �أن �أوميكرون قادر �إىل حد بعيد على تفادي احلماية
من ا لأعرا�ض الطفيفة التي يوفرها التطعيم بجرعتيه ،ف�إن
اجلرعات املعززة ت�ستعيد قدر اً من هذه احلماية.
من جهتها قالت الدكتورة ماري رام�سي ،رئي�سة ق�سم التطعيم يف
وكالة الأمن ال�صحي� ،إنه «يتعني توخي احلذر يف التعامل مع هذه
التقديرات املبكرة� ،إال �أنها ت�شري �إىل �أن خطر الإ�صابة ب�أوميكرون
بعد ب�ضعة �أ�شهر من اجلرعة الثانية ،يكون �أكرب مقارنة باملتحور
دلتا» .و�أ�ضافت �أن��ه من املتوقع �أن تظل احلماية من الأعرا�ض
ال�شديدة �أكرب.
كذلك �أو�ضحت رام�سي« :ت�شري البيانات �إىل �أن هذا اخلطر
يرتاجع كثرياً بعد اجلرعة املعززة ،وعليه ف�إنني �أحث اجلميع على
�أخذ اجلرعات املعززة �إذا كانوا م�ؤهلني للح�صول عليها».
ويف حتليل �شمل � 581شخ�صا ت�أكدت �إ�صابتهم ب�أوميكرون ،تبني
�أن اجلرعة املعززة من لقاح فايزر ،وفرت حماية بحوايل  %70من
الإ�صابات امل�صحوبة ب�أعرا�ض لدى من تلقوا لقاح �أ�سرتازينيكا يف
البداية ،وحوايل  %75بالن�سبة ملن ح�صلوا على جرعتي فايزر.

برنامج لقياس مفهوم ووضوح الكالم لدى األطفال..

كتب :متعب العبديل
د����ش���ن م���رك���ز امل���ل���ك ع��ب��داهلل
التخ�ص�صي ل��ل���أذن مب�ست�شفى
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز اجل��ام��ع��ي يف
املدينة الطبية بجامعة امللك �سعود
التطبيق ال�سعودي الأول لقيا�س
مفهوم وو�ضوح الكالم لدى الأطفال

وي���ه���دف ال�ب�رن���ام���ج �إىل متكني
املخت�صني من تقييم قدرة الأطفال
ع��ل��ى مت��ي��ي��ز وت��ف�����س�ير ال��ك��ل��م��ات
واجلمل املختلفة مما �سي�ساعد على
الو�صول �إىل الت�شخي�ص ال�سليم
ل��درج��ة ون���وع �ضعف ال�سمع عند
االطفال كما �سي�ساعد على حتديد

ن��وع��ي��ة ال��ت��دخ��ل امل��ط��ل��وب ل��ع�لاج
�ضعف ال�سمع ومتابعة مدى جناح
هذا التدخل.
وق�������ال الأ������س�����ت�����اذ ال���دك���ت���ور
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����س��ن��و���س��ي �أ���س��ت��اذ
جراحة الأذن بق�سم الأن��ف والأذن
واحلنجرة والأ�ست�شاري يف مركز

امللك عبداهلل التخ�ص�صي ل�ل�أذن،
ب ��أن ه��ذا الربنامج يتميز بالقدرة
ع��ل��ى ح��ف��ظ ال��ب��ي��ن��ات و���س��ه��ول��ة
ا�سرتجاعها وحتليلها .م�ضيفاً ب�أن
هذا الربنامج يعد الأول من نوعه يف
اململكة و�أحد منجزات مركز امللك
عبداهلل التخ�ص�صي للأذن.

الرعاية الصحية المنزلية ..تطلق المرحلة التجريبية
لمشروع المحاليل الوريدية
كتب :متعب العبديل
ت�صوير :توفيق الغامدي
�ضمن اخلدمات الإن�سانية التي
تقدمها وح���دة ال��رع��اي��ة ال�صحية
املنزلية مت م�ؤخرا �إط�لاق املرحلة
التجريبيه مل�شروع املحاليل الوريدية
امل��ن��زل��ي��ة ال��ت��اب��ع ل��وح��دة ال��رع��اي��ة
ال�صحية املنزلية للمدينة الطبية
اجلامعية والتي ت�ساعد على �إكمال
اخل��ط��ة ال��ع�لاج��ي��ة ل��ل��م��ر���ض��ى يف
منازلهم دون احلاجة �إىل تنوميهم
يف امل�ست�شفى.
ي ��أت��ي ه��ذا امل�����ش��روع ا�ستكماالً
ل��ل��خ��دم��ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا وح���دة
ال��رع��اي��ة ال�صحية املنزلية والتي
تهدف �إىل م�ساعدة املر�ضى الذين
لديهم ظ��روف متنعهم من مغادرة
امل���ن���زل ع��ل��ى ا���س��ت��ع��ادة عافيتهم
و�صحتهم ب�شكل �أف�����ض��ل وت��وف�ير
خدمات وقائية وت�أهيلية وعالجية
وتثقيفية وذل���ك لتخفيف العبء
عليهم.

تنظم دورة الشرق األوسط العاشرة ألمراض
«سلياك» ّ
الجهاز الهضمي والكبد و التغذية لدى األطفال
كتب :م�ساعد الغنيم
ّ
تنظم جامعة امللك �سعود دورة
ال�شرق الأو�سط العا�شرة لأمرا�ض
اجلهاز اله�ضمي والكبد و التغذية
ل���دى الأط���ف���ال اف�ترا���ض��ي �اً ،التي
ت��ن��ط��ل��ق يف  22ج���م���ادى ال��ث��اين
1443هـ ,وينظمها كر�سي الأمري
عبداهلل بن خالد لأبحاث ح�سا�سية
ال��ق��م��ح «���س��ل��ي��اك» ب��ال��ت��ع��اون مع
اجلمعية ال�سعودية لطب الأطفال .
و�أو�����ض����ح م�����ش��رف ال��ك��ر���س��ي
الدكتور �أ�سعد بن حممد ع�سريي

�أن ال�����دورة ���س��ت��ق��ام اف�ترا���ض��ي �اً
مب�����ش��ارك��ة �أط���ب���اء م��ن ال��والي��ات

املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة ،و�أ���س�ترال��ي��ا،
وبريطانيا ،و دول جمل�س التعاون،

ومن خمتلف القطاعات ال�صحية
يف اململكة.
وبني �أن ال��دورة �ستناق�ش عدداً
من املحاور املهمة كالتهاب القولون
التقرحي لدى الأط��ف��ال ،والكبار،
عالماته و�أعرا�ضه وطرق عالجه،
وح�سا�سية الطعام والتهاب املرئ
ال��ت��ح�����س�����س��ي ،واالرجت�����اع امل��ع��دي
امل���ريء ،و �أم��را���ض الكبد بجانب
التغذية لدى الأط��ف��ال ,م�ؤك ًدا �أن
الدورة معتمدة من الهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية بواقع ع�شر
ّ
�ساعات تعليمية

أخبار
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د.المطيري يناقش المنهج النوعي في الدراسات اإلعالمية
د  .مطلق  :شخصية الباحث تصنع الفارق في البحث النوعي
البعد الفلسفي يتميز بالبحث النوعي عن الكمي
متابعة� :سدمي ال�سلمان – فايزة
جمر�شي
���ض��م��ن �سل�سلة م���ن احل��ل��ق��ات
ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ي��م��ه��ا وح���دة
الدرا�سات الإعالمية بق�سم الإعالم
« مدى » ،نظم نادي الإعالم االثنني
املا�ضي حلقة نقا�شية بعنوان املنهج
النوعي يف ال��درا���س��ات الإعالمية
«الفل�سفة ال��ظ��اه��رات� ّي��ة»  ،قدمها
امل�شرف على الإدارة والتحرير يف
�صحيفة ر�سالة اجلامعة الدكتور
مطلق امل��ط�يري ،و �أداره����ا مقرر
وحدة الدرا�سات الإعالمية الدكتور
علي بن دبكل العنزي ،مبدرج كلية
الآداب.
يف ب���داي���ة احل��ل��ق��ة حت����دث د.
املطريي عن بداياته بالبحث النوعي
يف ق�سم الإعالم بجامعة امللك �سعود
خ�ل�ال �أول ب��رن��ام��ج للماج�ستري،
مديناً بال�شكر للدكتور عبد اللطيف
العويف الأ�ستاذ بالق�سم الذي كان له
ال�سبق يف تدري�س املنهج و تطبيقاته
و�أدوات����ه  ،ومثمناً جهود الدكتور
عثمان العربي يف هذا املجال .
بناء عمق منهجي
وقدم د.املطريي و�صفاً مف�ص ً
ال
للبحث النوعي على �أن��ه بناء عمق
منهجي ل��ب��ن��اء امل��ع��رف��ة  ،وفح�ص
وتركيب املعنى ،مو�ضحاَ اعتماده
ع��ل��ى ث�لاث��ة �أم����ور «ع��ل��م ال��وج��ود،

املعرفة ،القيم» نافياً فكرة احتكار
هذه النوعية من البحوث يف ق�سم
الإع��ل�ام  ،حيث ال ن��ق��دم �أنف�سنا
ك��م��ح��ت��ك��ري��ن ل��ل��ب��ح��ث ال��ن��وع��ي بل
كمحرتمني لقيمته»  ،الف��ت �اً �إىل
البُعد الفل�سفي ال���ذي مي��ي��زه عن
البحث الكمي  ،م�شرياً �إىل حاجته
�إىل تنظيم اجراءاته و �أدواته و بناء
مناهجه .
و �أو�ضح د .مطلق �أن القائمني
على هذه النوعية من البحوث �أهم
م��ا مييزها  ،م�شدداً على �أهمية
االهتمام بالباحثني  ،معل ً
ال ذلك ب�أن
�شخ�صية الباحث و ذاتيته هي التي
ت�صنع الفارق .
ن����ادى امل�����ش��رف ع��ل��ى الإدارة
وال��ت��ح��ري��ر يف ���ص��ح��ي��ف��ة ر���س��ال��ة
اجلامعة ب�ضرورة االهتمام بالبناء
الفل�سفي ال���ذي تنطلق منه هذه
النوعية من البحوث ،والإملام ب�أدواته
املختلفة و منها املقابالت املتعمقة و
املالحظة بامل�شاركة  ،وغريها .
مفهوم الفينومينولوجيا
وع������رف د.امل�����ط��ي��ري م��ف��ه��وم
الفينومينولوجيا �أو الظاهراتية
على �أن���ه بعد فل�سفي ي��رك��ز على
الت�أمل وادراك الأ�شياء وطبيعتها،
م�����ش�يراً �إىل ع���امل ال��ري��ا���ض��ي��ات
�إدم���ون���د ه��و���س��رل م ��ؤ���س�����س ه��ذه
املدر�سة الفل�سفية ،وخمتتماً طرحه
ب��ا���س��ت��ع��را���ض ال��ف��ارق ب�ين ال��ر�ؤي��ة

وال���ر�أي  ،الف��ت�اً �أن الأوىل عملية
ا�ستمالك فردي �صاحبها ومقدمها
وفيل�سوفها واحد على عك�س الأراء
التي ع��ادة ما تكون متاحة للكل
ومتنوعة ولها خ��ي��ارات ،وم�شرياً
�إىل �أن هدف البحث النوعي حتويل
ال���ر�أي �إىل ر�ؤي���ة ،م�ست�شهداً على

ذل��ك بر�ؤية �سمو ويل العهد كونه
�صاحبها ،عرابها ،ومقدمها الوحيد.
باب املداخالت
يف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ُ ،ف��ت��ح ب��اب
املداخالت لأع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب احلا�ضرين  ،والتي بد�أت
مبداخلة الدكتور ج��ارح املر�شدي

معهد اللغويات يحتفل باليوم العالمي لـ«العربية»

كتبت :قما�ش املني�صري
ن�صوير� :سارة احلمدان
احتفل معهد اللغويات العربية،
ي��وم الأرب���ع���اء امل��ا���ض��ي 11جمادى
الأوىل 1443هـ امل����واف����ق 15
دي�سمرب 2021م ،باليوم العاملي
للغة العربية ،الذي يوافق يوم 18
دي�سمرب من كل عام ،وهو التاريخ
ال��ذي �أق���رت فيه اجلمعية العامة
للأمم املتحدة �إدخال اللغة العربية
�ضمن اللغات الر�سمية ولغة العمل
يف الأمم امل��ت��ح��دة ،بعنوان «اللغة
العربية وال��ت��وا���ص��ل احل�����ض��اري»،
وذلك ح�ضور عميد املعهد الدكتور
حممد �إب��راه��ي��م ال��ف��وزان ووك�لاء

امل��ع��ه��د ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ع���دد من
من�سوبي املعهد.
بد�أ احلفل ب�آيات عطرة من الذكر
احلكيم ،تالها �أ�ستعر�ض املعهد
نبذة خمت�صرة عن اللغة العربية،
و�أهمية الإعتزاز بها ،بالإ�ضافة �إىل
التعريف باليوم العاملي للغة العربية.
وتخلل احلفل �إىل �أهمية ا�ستغالل
اليوم العاملي للغة العربية بالأفكار
املتجددة على م�ستوى العامل.
وحتدث عدد من الطالب الغري
ناطقني باللغة العربية ،يف احلفل
عن التوا�صل احل�ضاري يف بالدهم
م��ن خ�لال اللغة العربية ،ذاكرين
جت��ارب��ه��م وت����أث�ي�ر تعلمهم باللغة

العربية يف توا�صلهم احل�ضاري،
كما �أ�ستعر�ضوا امثله تطبيقية حول
التوا�صل احل�ضاري بني �أك�ثر من
لغتني .ي��أت��ي احتفال معهد اللغة
ال��ع��رب��ي��ة ب��ه��ذه املنا�سبة اع��ت��زازاً
من املعهد بر�سالته التي تتمثل يف
تدري�س اللغة العربية التي متثل لغة
القر�آن ولغة الوطن يف الوقت ذاته
ويفتخر املعهد بر�سالته يف �إع��داد
معلمي اللغة العربية وتدريبهم وفق
�أحدث الأ�س�س العلمية يف تخ�ص�ص
اللغويات التطبيقية .ويتزامن مع
احل����راك ال��ت��ط��وي��ري امل��ل��ح��وظ يف
املعهد.
وت����أت���ي ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة داع��م��ة

لأه��داف املعهد يف خدمة املجتمع
العاملي بتقدمي ب��رام��ج تخ�ص�صية
تلبي احتياجات �أفراده من الناطقني
بغري العربية يف جمال تعليم اللغة
العربية لأغ��را���ض عامة وخا�صة،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تطويرهم علمياً
وذاتياً بالربامج والدورات امل�ساندة.
يذكر �أن اختيار حم��ور «اللغة
العربية والتوا�صل احل�ضاري» لهذا
العام ي�أتي ملا متثله اللغة العربية من
عمق وق��درة على التفاعل والت�أثري
وانعكا�س ذل��ك على حفظ ون�شر
ح�ضارة الإن�سان وثقافته ،وتعزيز
التوا�صل والتعاون الإن�ساين عرب
خمتلف احل�ضارات.

الذي ركز حول منهجية هذه النوعية
م��ن ال��ب��ح��وث ،بعد ذل��ك مداخلة
الدكتورة ثريا عن �أبرز عيوب هذا
املنهج حيث ا�سمته «ذاتية الباحث»،
و ه��و م��ا يعني متثيل ال��واق��ع��ة يف
عقله ووعيه ب�شكل �أكرب ،مما ي�صعب
معه تعميم النتائج املرتبطة بهذه

الدرا�سات  ،واختتم الدكتور عادل
املكينزي ب��احل��دي��ث ع��ن معوقات
تطبيق ه���ذه ال��ب��ح��وث يف امل��ج��ال
الإع�لام��ي ،فيما يتعلق باجلوانب
النف�سية و املهارية للباحثني � ،أو
اخلوف من عدم حتقق املو�ضوعية
يف نتائجها .

الجامعة تستقبل وفدًا من وزارة
الصناعة والثروة المعدنية

�أ�ستقبل وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد بن
�إبراهيم احلميزي ،يوم االثنني 1443/05/09هـ ،املوافق 2021/12/13م،
الأ�ستاذ عبداهلل بن عي�سى العي�سى رئي�س اللجنة املنظمة لقمة م�ستقبل
املعادن والتي تنظمها وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية  ،حتت رعاية موالي
خادم احلرمني ال�شرفني ،امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه
اهلل  -وذلك ملناق�شة �أوجه التعاون بني جامعة امللك �سعود و وزارة ال�صناعة
والرثوة املعدنية ،مبا ي�سهم يف تنظيم القمة على امل�ستوى الذي يليق باململكة
العربية ال�سعودية ،وملا ي�شهده قطاع التعدين من تطورات غري م�سبوقة
باعتباره الركيزة الثالثة لل�صناعة الوطنية .وذكر وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي �أن جامعة امللك �سعود تعترب �أحد اجلامعات ال�سعودية
الرائدة يف اململكة بتبني وت�شجيع ال�شراكة مع الهيئات احلكومية والقطاع
اخلا�ص ،يف قطاع التعدين وغريه من املجاالت ،و�إع��داد الكوادر العلمية
امل�ؤهلة علمياً عالياً ،لتحقيق ر�ؤية اململكة  .2030ح�ضر االجتماع من جانب
وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية الأ�ستاذ حممد العيدي ،والأ�ستاذ طارق
القويفل ،فيما ح�ضر من جانب جامعة امللك �سعود ،الدكتور نا�صر بن �سعد
العريفي ،عميد كلية العلوم الدكتور زيد بن عبداهلل العثمان ،وكيل كلية
الهند�سة للتطوير واجلودة الدكتور ماجد بن اليف التميمي ،والدكتور علي
بن دبكل العنزي .وي�أتي الإجتماع انطالقاً من ر�ؤية اململكة  2030يف تعزيز
اجلهود وتبادل اخلربات بني اجلامعة والهيئات احلكومية وامل�ؤ�س�سات ،ملا
يحققه من فوائد عديدة جلميع فئات املجتمع ،وبتوجيه من معايل رئي�س
اجلامعة الدكتور بدران العمر.
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طالب مدارس الفرسان األهلية في
زيارة لمكتبة الملك سلمان المركزية

زار مكتبة امللك �سلمان املركزية م�ؤخراً جمموعة من طالب مدار�س
الفر�سان االهلية ،حيث اطلعوا على اخلدمات املقدمة.
اطلع طالب مدار�س الفر�سان خالل الزيارة على �أق�سام املكتبة ،ويف
نهاية الزيارة قدم امل�شرف على الطالب �شكره جلميع العاملني يف مكتبة
امللك �سلمان املركزية على ما يقدمونه من خدمات للطالب والباحثني.

إدارة األعمال تشارك في االجتماع
الـ 16ألمناء لجان العمل المشترك في
مجال التعليم

مبادرة للألعاب احلركية مبنا�سبة اليوم العاملي للتطوع

إطالق مبادرة ترجمة كتاب
د���ش��ن م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة
ال��دك��ت��ور ب����دران ب��ن عبدالرحمن
ال��ع��م��ر االث��ن�ين امل��ا���ض��ي ،م��ب��ادرة
ترجمة كتاب �ضمن برنامج التمويل
امل�ؤ�س�سي للبحث والإبتكار بح�ضور
كل وكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل
بن �سلمان ال�سلمان ،وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
الدكتور خالد بن �إبراهيم احلميزي،
عميد عمادة البحث العلمي الدكتور
حممد بن �إبراهيم ال��واب��ل ووك�لاء
ال��ع��م��ادة .وق��ام��ت ع��م��ادة البحث
العلمي ب���إع��داد ب��رن��ام��ج التمويل
امل�ؤ�س�سي املدعوم من وزارة التعليم.
وبهذه املنا�سبة �أبان عميد عمادة

البحث العلمي �أن
ب���رن���ام���ج ال��ت��م��وي��ل
امل���ؤ���س�����س��ي ت��ت��ب��ن��اه
وزارة التعليم من
�أجل تطوير خارطة
للبحوث والتطوير
والإب�������ت�������ك�������ار يف
اجلامعات ال�سعودية
مب���ا ي�����س��اع��ده��ا يف
ت��ط��وي��ر �أول��وي��ات��ه��ا
وا���س�ترات��ي��ج��ي��ات��ه��ا
ال���ب���ح���ث���ي���ة خ��ل�ال
ال�سنوات الثالث القادمة ،م�ضيفاً
�أن برنامج التمويل امل�ؤ�س�سي ي�شمل
على �ست وع�شرون  26اهتماماً

ب���ح���ث���ي���اً ����ض���م���ن 6
�أول������وي������ات ب��ح��ث��ي��ة
خا�صة بجامعة امللك
�سعود وهي «بحوث
واب��ت��ك��ارات الطاقة
النظيفة وامل�ستدامة،
����ص���ح���ة الإن�������س���ان
ورف��اه��ي��ت��ه� ،أب��ح��اث
و�إب���داع���ات التقنية
ال��رق��م��ي��ة� ،أب��ح��اث
الغذاء واملاء والبيئة،
�أب��ح��اث واب��ت��ك��ارات
ال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات ،تعليم ال��ع��ل��وم
والتقنية والهند�سة والريا�ضيات».
واخ��ت��ت��م عميد ع��م��ادة البحث

العلمي ت�صريحه ب��ت��ق��دمي جزيل
ال�شكر �إىل مقام خ��ادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني
–حفظهم اهلل -ع��ل��ى الإدارة
احلكيمة وال��دع��م ال�سخي املقدم
للبحث العلمي باململكة ،كما تقدم
بخال�ص ال�شكر �إىل معايل وزي��ر
التعليم وم��ع��ايل رئ��ي�����س اجلامعة
على دعمهم امل�ستمر مل�سرية البحث
العلمي ،كما توجه �سعادته بالتهنئة
لأع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني
والطالب باجلامعة بهذه املنا�سبة
الغالية و�أك��د على �أهمية امل�شاركة
ال��ف��اع��ل��ة يف ال�برام��ج وامل���ب���ادرات
التابعة لهذا الربنامج.

�شاركت كلية �إدارة الأعمال يف االجتماع اخلام�س ع�شر للجنة �أمناء
جلان العمل امل�شرتك يف جمال التعليم العايل بجامعات دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية والذي عقد بتاريخ 1443/4/19هـ املوافق
 2021/11/24عرب تقنية االت�صال املرئي ،بح�ضور وم�شاركة �أمناء جلان
العمل امل�شرتك يف جمال التعليم العايل بدول جمل�س التعاون اخلليجي.
ح�ضر االجتماع عميد كلية �إدارة الأعمال� ،أمني جلنة عمداء كليات
العلوم الإداري���ة بجامعات دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية
الدكتور ب�سام بن عبد اهلل الب�سام.
ا�ستعر�ض الإجتماع املو�ضوعات املدرجة على جدول الأعمال واتخاذ
التو�صيات الالزمة حيال ذل��ك ،حيث اعتمد اجل��دول الزمني لربامج
اخلطط اخلم�سية لأمانات اللجان ،وتفعيل اللجان غري املفعلة ،بالإ�ضافة
�إىل مناق�شة ق���رارات االجتماع ال��راب��ع والع�شرين ل��ر�ؤ���س��اء ومديري
اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل بدول جمل�س التعاون اخلليجي ،كما
متت مناق�شة ربط ال�شبكة اخلليجية ل�ضمان جودة التعليم العايل.
اجلدير بالذكر �أن كلية �إدارة الأعمال بجامعة امللك �سعود ممثلة
بعميدها ترت�أ�س جلنة عمداء كليات �إدارة الأعمال بجامعات دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليجي العربية ،وقد ح��ازت كلية �إدارة الأعمال على
جائزة الأمانة لأف�ضل �أداء لعام 2018م ،كما تر�أ�ست الكلية االجتماع
الثامن لعمداء كليات العلوم الإدارية بجامعات دول جمل�س التعاون بدول
اخلليج العربية والذي انعقد م�ؤخرا يف رحاب كلية �إدارة الأعمال بجامعة
تبوك .علما ُ ب�أن االجتماع التا�سع ) (9للجنة عمداء كليات العلوم الإدارية،
�سيعقد مب�شيئة اهلل تعاىل يف رحاب كلية الإدارة واالقت�صاد بجامعة قطر
بتاريخ2022/2/21
وتعمل كلية �إدارة الأعمال بجامعة امللك �سعود على تفعيل روح التعاون
والعمل امل�شرتك بني كليات �إدارة الأعمال بجامعات دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية من �أجل امل�ساهمة يف التطوير وتبادل اخلربات فيما
بينها ،من خالل التبادل املعريف والأبحاث واالعتمادات الأكادميية مبا
يخدم م�صلحة هذه الكليات ب�صورة عامة.

لتعزيز خمرجات م�شاريع التخرج

اتفاقية بين شركة وادي الرياض وكلية العلوم الطبية التطبيقية
وقعت �شركة وادي الريا�ض يوم
االثنني املوافق  13دي�سمرب 2021
اتفاقية تعاون مع كلية العلوم الطبية
التطبيقية بجامعة امللك �سعود بهدف
دع���م خم��رج��ات م�����ش��اري��ع التخرج
ولتعزيز التعاون بني الطرفني ،وذلك
يف مقر كلية العلوم الطبية التطبيقية،
ح��ي��ث م��ث��ل ���ش��رك��ة وادي ال��ري��ا���ض
الرئي�س التنفيذي الدكتور خالد بن
�سعد ال�صالح ،ومثل كلية العلوم الطبية
التطبيقية عميد الكلية الدكتور يزيد
بن عبد امللك �آل ال�شيخ.
وق��ال عميد كلية العلوم الطبية
التطبيقية الدكتور يزيد بن عبد امللك
�آل ال�شيخ �أن البحث العلمي يعترب
�أداة لن�شر املعارف وتطويرها يف �شتى

املجاالت ،ولذلك �أول��ت اجلامعة كل
االهتمام لت�شجيع الطالب والباحثني
للو�صول �إىل الريادة يف البحث العلمي
لتحقيق ر�ؤية اململكة  ،٢٠٣٠م�ضيفاً �أن
كلية العلوم الطبية التطبيقية حتت�ضن
عدة تخ�ص�صات وبرامج ،وهذا التنوع
يجعلها بيئة خ�صبة للأبحاث وم�صد ًرا
للعلوم واملعارف .وقد متيزت الكلية
ب���أب��ح��اث ذات م�ستوى م��ت��ق��دم يف
خمتلف التخ�ص�صات الطبية مما
يزيد من مكانتها يف املنظومة ال�صحية
وال�صحة عامة.
و�أكد د�.آل ال�شيخ �أن االهتمام بدعم
البحث العلمي يُعد من �أه��م عوامل
منو وتقدم املجتمع ،ومن هذا املنطلق
تت�شرف كلية العلوم الطبية التطبيقية

برت�شيح  ١٠من �أبحاث تخرج الطالب
وال��ط��ال��ب��ات للح�صول على الدعم
املايل املقدم من �شركة وادي الريا�ض.
وتتطلع الكلية �إىل ا�ستمرار ال�شراكة

مع ال�شركة لدعم الأبحاث املتميزة.
من جانبه �أو�ضح الرئي�س التنفيذي
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال�صالح �أن توقيع
االتفاقية م��ع كلية ال��ع��ل��وم الطبية

التطبيقية ي�أتي يف �إطار حتقيق ً
بع�ضا
م��ن �أه����داف �شركة وادي الريا�ض
املتمثلة يف تقدمي الدعم املايل لعدد
م��ن م�شاريع ال��ت��خ��رج ت��ق��وم الكلية

برت�شيحها وامل�ساهمة الفعالة يف
تطوير اقت�صاد املعرفة ،عرب ال�شراكة
بني امل�ؤ�س�سات التعليمية والبحثية
وجمتمع الأع��م��ال واال�ستثمار على
�أ�س�س جتارية من خ�لال اال�ستثمار
يف امل�شاريع امل�شرتكة التي ت�صقل
اخل�ب�رات والتطبيق العملي لطلبة
اجلامعة و�أ�ساتذتها.
ه��ذا وتعد �شركة وادي الريا�ض
ال���ذراع اال�ستثماري جلامعة امللك
�سعود يف جماالت االقت�صاد املعريف
وم�شاريع اجلامعة ،وه��ي م�ستثمر
ا�سرتاتيجي حمل ًيا ودول ًيا يف ال�شركات
يف امل��راح��ل املبكرة وم��راح��ل النمو
لتخدم االقت�صاد مبا يتوافق مع ر�ؤية
اململكة .2030

