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للجامعة والمجتمع

احلمـــد هلل الـــذي هيأ لنـــا أســـباب التوفيـــق والنجـــاح وأصلي
وأســـلم على معلمنـــا وقدوتنـــا يف العمل الصالح ســـيدنا محمد
بـــن عبـــداهلل وعلى آلـــه وصحبـــه األخيار.
ال يختلـــف اثنـــان يف أن اإلعـــام قـــد أصبح من أكثـــر املقومات
فعالية يف مســـيرة األمم والشـــعوب يف أرجـــاء العالم  ،فاإلعالم
بـــكل أنواعـــه وأمناطـــه وبرامجـــه ومبادراته هـــو البوتقـــة التي
تنصهـــر فيها كل اجلهود السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية
والثقافيـــة فضال عـــن الدينية.
يف هـــذا اإلطـــار اإلعالمي املتميـــز كان توجه قيادتنا الرشـــيدة
لتوظيـــف قـــدرات اململكـــة اإلعالميـــة من أجـــل إرســـاء قواعد
احلـــق والعـــدل والتســـامح واحتـــرام الديانات األخـــرى وتقدير
الـــرأي اآلخـــر .لذلك كانت التوجهـــات الســـامية الكرمية بتبني
إعـــام متميـــز باملهنيـــة العاليـــة ،ويف الوقت نفســـه بالترفع عن
الصغائـــر واالنحيـــاز إلى مـــكارم األخـــاق اإلعالمية.
ومـــن هذا املنطلـــق كانت جامعـــة امللك عبدالعزيـــز حريصة كل
احلـــرص علـــى إيـــاء الناحيـــة اإلعالميـــة يف اجلامعـــة أهمية
قصـــوى من خـــال املركـــز اإلعالمـــي واإلصـــدارات اجلامعية.
ومنهـــا مجلـــة (اجلامعيـــة) التـــي توارت عـــن الصدور لســـنوات
عديـــدة .ولكن آن األوان إلحيائها يف ثوبها القشـــيب اجلديد من
واقع أهمية إســـهامها يف العمل اإلعالمـــي اجلامعي .واجلامعة
بهـــذه اخلطوة ترمي إلى توظيف قدراتها اإلعالمية للمســـاهمة
يف حتقيـــق رؤية اململكـــة  ،2030وبرنامج التحول الوطني ،2020
والعمـــل اجلـــاد ملواءمة خطـــط اجلامعة االســـتراتيجية مع بنود
الرؤيـــة ومبـــادرات البرنامج الوطني.
إلـــى جانـــب هـــذا التوجـــه اإلعالمي الوطنـــي فـــإن (اجلامعية)
ســـتكون محفـــا لتعزيـــز جهـــود اجلامعـــة يف مشـــوار العامليـــة،
واالنفتـــاح اإليجابـــي ،وتطويـــر البحـــث العلمي ،وتنميـــة قدرات

*

الهيئـــة التعليميـــة وغيـــر التعليمية .وجتويد مخرجـــات اجلامعة
يف كل التخصصـــات واملزيـــد مـــن االعتمـــادات العامليـــة فضال
عـــن املزيـــد من مبـــادرات خدمة املجتمـــع من خالل املســـؤولية
االجتماعيـــة ،والشـــراكات الذكيـــة مع قطاعـــات املجتمع.
وأود التأكيـــد هنـــا أن جنـــاح (اجلامعيـــة) يف ثوبهـــا اجلديـــد
مرهـــون مبـــدى تفاعـــل قـــراء اجلامعيـــة مـــن منســـوبي وغيـــر
منســـوبي اجلامعـــة فهـــي موجهـــة جلميـــع اطيـــاف املجتمع مبا
حتملـــه مـــن تنـــوع يف مواضيعهـــا وتعـــدد يف فصولهـــا لتكـــون
جســـر التواصل الدائم جلامعـــة امللك عبدالعزيـــز مع مجتمعها
الداخلي واخلارجي ،وتســـعد املجلة مبشاركات اجلميع الفكرية
والبحثيـــة والعلميـــة والثقافيـــة .
الشـــكر والتقديـــر للقائمـــن علـــى أمـــر (اجلامعيـــة) إشـــرافا
وحتريـــرا علـــى هـــذا اجلهد املقـــدر الـــذي بذل إلعـــادة صدور
(اجلامعيـــة) بهذه الصـــورة املتميزة محتوى وطباعـــة وإخراجاً.
آمـــا أن يوفقهـــم اهلل للمزيـــد مـــن النجاحـــات والتوفيـــق ،وأن
تســـتقيم (اجلامعيـــة) مرة أخرى منـــارة إعالميـــة علمية بحثية
فكريـــة جلامعة املؤســـس.
وما التوفيق إال باهلل

* املشرف العام على املجلة
مدير جامعة امللك عبدالعزيز
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خطاب خادم الحرمين الشريفين في الحفل السنوي لمجلس الشورى
احلمد هلل رب العاملني  ،القائل يف محكم التنزيل
( وشاورهم يف األمر )  ،والقائل ( وأمرهم شورى
بينهم)  ،والصالة والسالم األمتان األكمالن على
النبي األمني  ،وآله وصحبه أجمعني .
أيها اإلخوة واألخوات :
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :
إنه ليسعدنا أن نلتقي بكم وأن نفتتح  -على بركة
اهلل  -أعمال السنة الثانية من الــدورة السابعة
ملجلس الشورى  ،سائ ً
ال املولى  -عزوجل  -أن
يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي  ،وأن يأخذ
بأيدينا جميعاً إلى مافيه خير البالد والعباد.
إن مناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة
الــســابــعــة ملجلس الــشــورى تعني م ــرور خمسة
وعشرين عــامـاً على تكوين هــذا املجلس وفق
نظامه احلــديــث  ،وهــي ســنــوات أكــدت فاعلية
مجلس الشورى ودوره يف التنمية .

■ الدولة قائمة منذ أن أسسها امللك عبدالعزيز  -رحمه اهلل  -على تطبيق شرع اهلل ،وااللتزام بالعقيدة اإلسالمية  ،وتعزيز مبدأ العدل.
■ تسعى حكومتكم إلى تطوير احلاضر مبا اليتعارض مع ثوابت عقيدتنا وقيمنا وتقاليدنا ،وترسيخ نهج االعتدال والوسطية.
من علينا بشرف خدمة بيته احلرام ومسجد رسوله عليه أفضل الصالة والسالم  ،كما نشكره عزوجل على فضله وتوفيقه إلى
■ نحمد اهلل الذي ّ
النجاح املتميز ملوسم حج العام املاضي.
■ متضي بالدكم قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير املستمر ،وهذا يحقق بحول اهلل مايصبو إليه اجلميع من توفير سبل احلياة الكرمية.
■ جاءت رؤية اململكة  2030لتعزز هذا املسار التنموي ،من خالل تنويع القاعدة االقتصادية ومصادر الدخل واستغالل الطاقات والثروات املتوفرة.
■ مت إنشاء وإعادة هيكلة بعض الوزارات واألجهزة واملؤسسات والهيئات العامة مبا يتوافق مع متطلبات هذه املرحلة.
■ إطالق االستراتيجية اجلديدة لصندوق االستثمارات العامة واستثماراته داخل اململكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية.
■ مت اإلعالن عن عدة مشروعات كبرى حيوية ومهمة ومن ذلك مشروعات ( القدية  ،والبحر األحمر  ،ونيوم).
■ حتسني إيرادات الدولة وتقليص العجز يف املوازنة العامة.
■ عزمنا بحول اهلل وقوته على مواجهه الفساد بعدل وحزم لتنعم بالدنا بإذن اهلل بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن.
■ نحمد اهلل أن الفاسدين قلة قليلة وما بدر منهم ال ينال من نزاهة مواطني هذه البالد الطاهرة والشرفاء من األمراء والوزراء ورجال األعمال
واملوظفني والعاملني على كافة املستويات ويف مختلف مواقع املسؤولية يف القطاعني العام واخلاص وكذلك املقيمون.
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■ نؤكد حرص واهتمام حكومتكم على استمرارية التنمية ودعمها فاململكة تواصل إزالة العوائق وتشجع االستثمار احمللي واألجنبي.
■ اململكة تتبنى استراتيجية التنوع االقتصادي وتسعى لتطوير بنية اقتصادية أكثر قدرة على املنافسة.
■ تراجع العجز املالي حتى الربع الثالث من عام 2017م بنسبة  40باملائة مقارنة بالفترة املماثلة من العام املاضي.
■ طورت الدولة االستثمار يف الصناعات العسكرية والتحويلية واالستهالكية لتقليل استيراد البضائع من اخلارج والتوسع يف اخلصخصة.
■ نثمن دور القطاع اخلاص الشريك املهم يف التنمية وعلى الرغم مما يبذله هذا القطاع من جهود يف مجال األعمال.
■ من املأمول أن يتزايد دور القطاع اخلاص يف توظيف السواعد الوطنية واستقطاب الكفاءات وتوطني التقنية.
■ نأمل أن تعمل جهات التعليم والتدريب على تضييق الفجوة بني احتياجات سوق العمل وبرامج التعليم والتدريب.
■ الدولة مستمرة يف دعم وحتفيز القطاع اخلاص بجميع الوسائل.
■ إنشاء الهيئة العامة للعقار لتسهم يف تقدمي مجموعة من اخلدمات للمواطنني واملطورين ودعم وتنظيم النشاط العقاري.
 2018م
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..وفي الشأن العربي والدولي
القضية الفلسطينية:
اململكة تعتبر القضية الفلسطينية يف مقدمة اهتماماتها ،وسيظل
موقفها كما كان دائما مستنداً إلى ثوابت ومرتكزات تهدف إلى
حتقيق الــســام الــعــادل والــشــامــل ،على أســاس اســتــرداد الشعب
الفسطيني حلقوقه املشروعة ،مبا يف ذلك حقه املشروع يف إنشاء
دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية

الدولية ذات الصلة ،ومبادرة السالم العربية التي رحب بها املجتمع
الــدولــي ويف هــذه املناسبة فــإن اململكة تؤكد استنكارها وأسفها
الشديد للقرار األمريكي بشأن القدس ملا ميثله من انحياز كبير ضد
حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة يف القدس التي كفلتها
القرارات الدولية  ،وحظيت باعتراف وتأييد املجتمع الدولي.

األزمة اليمنية:

لم تكن عاصفة احلــزم وإعــادة األمــل خياراً لــدول التحالف لدعم
الشرعية يف اليمن ،بل كانت واجباً علينا جميعاً لنصرة إخواننا
أبناء الشعب اليمني الشقيق ،وما زلنا ملتزمني بدعم الشرعية يف
اجلمهورية اليمنية لفرض سلطتها على كامل التراب اليمني ،ونحن

العالم اإلسالمي:

إن واجبنا جتاه العالم اإلسالمي ال يقف عند حد تقدمي اخلدمات
والتسهيالت للمسلمني الوافدين إلى بالدنا ،بل إنه يتعدى ذلك إلى
االهتمام بكل قضايا املسلمني واملشكالت التي تواجههم ،فاململكة
داعمة دائما للمنكوبني واملكلومني يف شتى أصقاع األرض ،ومواقفها
معروفة ومشهودة من قضايا املسلمني يف كل مكان ،ولقد أدانت

نسعى يف هذا اإلطار حلل سياسي يف اليمن وفق قرار مجلس األمن
رقم ( )2216واملبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية ،ونتائج احلوار
الوطني  ،وأن يؤدي ذلك لبدء مرحلة انتقالية حتقق االستقرار يف
اليمن ومن ثم إعادة اإلعمار.

اململكة العربية السعودية انتهاكات حقوق مسلمي الروهينغا وحرق
مساجدهم ،وقد تواصلت اململكة مع األمني العام لألمم املتحدة،
ونتج عن ذلك إدانة فورية من قبل األمم املتحدة ،كما دعت اململكة
إلى طرح قرار أممي يدين تلك االنتهاكات.

المنطقة العربية
ال يخفى عليكم أن منطقتنا العربية متر مبرحلة خطيرة تتعدد فيها
الصراعات واألزمــات  ،األمر الذي يستوجب اليقظة واحلذر لكل
ما يحاك ضد أمننا واستقرارنا ،ويف هذا املجال نعمل مع حلفائنا

ملواجهة نزعة التدخل يف شؤون دول املنطقة وتأجيج الفنت الطائفية،
وزعزعة األمن واالستقرار اإلقليميني ،ودعم اإلرهاب.

دوليا:
إننا جزء من هذا العالم وعضو فاعل يف األسرة الدولية ،وتشارك
اململكة بفاعلية يف مجال التنمية الدولية ،واإلغاثة اإلنسانية ،وقد
قامت اململكة بجهود ظاهرة يف هــذه اجلوانب وبخاصة اجلانب
اإلنساني مبــا تقدمه مــن دعــم وإســهــام يف التخفيف مــن معاناة
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احملتاجني ،جراء الكوارث الطبيعية ،أو بسبب احلروب ،وذلك من
خالل مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ،فكانت اململكة
محل تقدير الــدول واملنظمات والهيئات اإلنسانية مبا تقدمه من
مساعدات للشعوب احملتاجة يف أوقات الكوارث واحملن.
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وزير التعليم :الخطاب السامي أوضح المالمح االستراتيجية لسياسة المملكة خارجيًا وداخليًا

أكد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ،أن املضامني
الضافية للخطاب السامي خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبد العزيز -أيــده اهلل -الذي ألقاه خالل افتتاحه -حفظه اهلل-
ألعمال السنة الثانية من الدورة السابعة ملجلس الشورى ،أوضحت
املالمح االستراتيجية لسياسة اململكة على الصعيدين اخلارجي
والداخلي ورسخت تلك القيم واملفاهيم اخلالدة واملتأصلة لدى أبناء
هذا الوطن العظيم.
وقال معاليه :إن مواقف اململكة العربية السعودية الراسخة جتاه
القضايا اإلسالمية والعربية أكدها خادم احلرمني الشريفني -حفظه
اهلل -يف سياق خطابه السامي الكرمي ويأتي تأكيداً لتلك املواقف التي
تبنتها الدولة منذ عهد امللك املؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن
رحمه اهلل -ومن بعده أبناؤه ملوك اململكة -رحمهم اهلل  -وال تزاليف ظل قيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود وسمو ولي عهده األمني  -حفظهما اهلل . -
وأضاف معالي وزير التعليم :إن اخلطاب السامي يف مجلس الشورى
أكد أن الدولة ماضية يف استكمال خطوات حتقيق رؤيــة اململكة
 2030وما حتمله من خطط وبرامج تنموية تستهدف إعداد اململكة
للمستقبل الواعد  -بإذن اهلل .-

وأشــار معاليه إلــى أن املواقف
احلــازمــة الرامية إلــى القضاء
ع ــل ــى ال ــف ــس ــاد وال ــف ــاس ــدي ــن
ستحقق للوطن واملواطن -بإذن
اهلل -مــزيــداً مــن التمكني من
أجــل حتقيق املزيد من التنمية
والرفاهية.
يف ذات السياق أكد معاليه الدور
الكبير الــذي يتطلع الوطن إلى
أن يقوم به أبناؤنا وبناتنا يف دفع
معالي وزير التعليم
عجلة التنمية وال ــدور املأمول
الذي نتطلع إلى أن حتققه مؤسسات التعليم كافة يف تهيئة األجيال
القادمة لتلك املرحلة التي يتم اإلعداد لها.
واختتم معاليه بأن يدمي على الوطن أمنه واستقراره يف ظل قيادته
الرشيدة وأن يتحقق حلاضره ومستقبله ما يصبو إليه من عزة
ومتكني وبناء تنموي.

مدير جامعة الملك عبدالعزيز :الخطاب الملكي حمل مضامين سامية واستشراف للمستقبل الواعد
أشاد معالي مدير جامعة امللك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن
عبيد اليوبي باخلطاب السنوي خلــادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه اهلل  -الذي ألقاه يف افتتاح
أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة ملجلس الشورى.
وأوضح "اليوبي" أن اخلطاب حمل مضامني سامية من أهمها تأكيد
أسس اململكة الثابتة واملتمسكة بالشريعة اإلسالمية واستشراف
للمستقبل الواعد يف رؤية اململكة  2030وما تنطوي عليها من خطط
وبرامج تنموية سيكون لها األثــر اإليجابي على الوطن واملواطن،
إضافة لتأكيده -حفظه اهلل -أهمية تسهيل اإلجراءات وتوفير ٍ
مزيد
من اخلدمات بجودة عالية للمواطنني واملواطنات والتوسع يف ٍ
عدد
من البرامج التي متس حاجات املواطنني الرئيسة ومن أهمها برنامج
اإلسكان ،سع ًيا لتحقيق الرفاهية للمواطنني واملواطنات.
وقـــال" :يــعــد خــطــاب خ ــادم احلــرمــن الشريفني خريطة طريق
عكست سياسة الدولة وتوجهاتها يف كثير من اجلوانب السياسية،
واالقــتــصــاديــة ،واالجتماعية ،ولــم يغفل قضايا األمــتــن العربية
واإلسالمية ،وعلى رأسها القضية الفلسطينية ،التي يسجل التاريخ
فيها للمملكة مواقف مشرفة ونبيلة ،باعتبارها قضية محورية ناضلت
فيها اململكة يف املنظمات والهيئات الستعادة احلقوق املسلوبة للشعب
الفلسطيني".
وأضاف ":أكد  -حفظه اهلل  -يف خطابه عظم ومكانة تشريف بالدنا
بخدمة احلرمني الشريفني وقاصديهما من احلجاج واملعتمرين
والــزوار ،وهذا الشرف الذي تعتز به اململكة وتستشعر مسؤوليتها

العظيمة يف توفير اخلدمات
وسبل الراحة لهم".
وأشــار إلــى أن اخلطاب يأتي
يف ظ ــروف داخــلــيــة وخارجية
فــيــهــا كــثــيــر مـــن املــتــغــيــرات
واملـــؤثـــرات الــتــي يف مجملها
إيجابية ،بالذات على الصعيد
الــداخــلــي وبــهــا نــقــات نوعية
ذات بعد استراتيجي وحيوي
مــؤثــر ،بقيادة خــادم احلرمني
معالي مدير اجلامعة
الشريفني وولــي العهد األمير
محمد بن سلمان.
وبي "اليوبي" أن امللك ركز يف خطابه على عزمه ملواجهة الفساد
ّ
بعدل وحــزم ،إلميانه الكبير بأن الفساد هو أكبر معضلة تواجه
التطور وعائق يف دفع عجلة التقدم ،وأن محاربته والقضاء عليه هو
أولوية لنجاح رؤية  ،2030لتنعم بالدنا بالرخاء واالزدهار.
وأوضح أن خادم احلرمني الشريفني  -حفظه اهلل  -يؤكد يف كل
خطاباته وكلماته على أهمية متسك البالد بالعقيدة اإلسالمية
والسير على النهج القومي الذي أرساه مؤسس هذه الدولة املباركة
وسار عليه أبناؤه امللوك ،متمث ً
ال يف االعتدال والوسطية والقضاء
على التطرف ومحاربة اإلرهاب وجتفيف منابعه.

 2018م
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بأمر خادم الحرمين الشريفين:
تحفيز للقطاع الخاص بـ  72مليار ريال
أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود  -حفظه اهلل  -أمراً سامياً باملوافقة على حتفيز
القطاع اخلاص واعتماد مبلغ  72مليار ريال لتنفيذ خطة
حتفيز القطاع اخلــاص ،وذلــك بناء على ما رفعه صاحب
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي
العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء رئيس مجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية.

وتم اعتماد المبادرات على النحو التالي:
■ مبادرة القروض السكنية املدعومة مببلغ ( )21,323,700,000واحد وعشرين ملياراً وثالثمائة وثالثة وعشرين مليوناً وسبعمائة ألف ريال.
■ مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة مببلغ ( )400,000,000أربعمائة مليون ريال.
■ مبادرة صندوق دعم املشاريع مببلغ ( )10,000,000,000عشرة مليارات ريال.
■ مبادرة دعم الشركات املتعثرة مببلغ ( )1,500,000,000مليار وخمسمائة مليون ريال.
■ مبادرة إطالق برنامج حتفيز الصادرات مببلغ ( )66,000,000ستة وستني مليون ريال.
■ مبادرة تعزيز متويل الصادرات مببلغ ( )5,000,000,000خمسة مليارات ريال.
■ مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة مببلغ ( )800,000,000ثمامنائة مليون ريال .
■ مبادرة اإلقراض غير املباشر للمنشآت الصغيرة واملتوسطة مببلغ ( )1,600,000,000مليار وستمائة مليون ريال.
■ مبادرة صندوق االستثمار اجلريء احلكومي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة مببلغ ( )2,800,000,000مليارين وثمامنائة مليون ريال.
■ مبادرة إعادة مبالغ الرسوم احلكومية املدفوعة من املنشآت الصغيرة واملتوسطة اجلديدة مببلغ ( )7,000,000,000سبعة مليارات ريال.
■ مبادرة برنامج االستثمارات الضخمة مببلغ ( )5,000,000,000خمسة مليارات ريال.
■ مبادرة حتفيز النطاق العريض واأللياف البصرية مببلغ ( )2,560,000,000مليارين وخمسمائة وستني مليون ريال.
■ مبادرة حتفيز تقنية البناء مببلغ ( )13,870,000,000ثالثة عشر مليارا وثمامنائة وسبعني مليون ريال.
باإلضافة إلى مبادرات كممكنات جناح للقطاع اخلاص:
● مبادرة مكتب املشاريع ذات األولوية مببلغ ( )100,000,000مائة مليون ريال.
● مبادرة منصة مرئيات القطاع اخلاص مببلغ ( )20,000,000عشرين مليون ريال.
● مبادرة ورش عمل القطاع اخلاص مببلغ ( )80,000,000ثمانني مليون ريال
وتستهدف حزم حتفيز القطاع اخلاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح االقتصاد الوطني ،وتطوير منتجاته إلى جانب حتسني
بيئة األعمال التجارية واالستثمارية ،وتسهيل تنفيذها يف اململكة  ،وحتسني وتعزيز الدور التنموي للقطاع اخلاص يف االقتصاد الوطني
وفقاً لرؤية اململكة العربية السعودية 2030
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ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺨﻤﺔ

ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺒﺎدرة دﻋﻢ اﻹﺳﻜﺎن

١٧

ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ﺣﺴﺎب ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻷﻫﺪاف :
ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮوض ﻣﻴﺴﺮة ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
إﻟﻰ اﻟﺴــــﻮق اﶈﻠـــﻲ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﻟﺘﻔـﺎوض ﻣــــﻊ
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ.
ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.

ﻣﺒﺎدرات اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﺻﻨﺪوق ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﻌﺮﻳﺾ واﻷﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ

٢١

ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة

اﻷﻫﺪاف :
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻣﺘﻼك اﳌﺴﺎﻛﻦ

ﻣﺒﺎدرات دﻋﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

١٧

أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة

دﻋﻢ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺳﻜﺎن

ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ﺻﻨﺪوق ﲢﻔﻴﺰ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء

اﻷﻫﺪاف:
رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ دﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت دﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة
ﰲ اﻟﺒﻨﺎء

١٢

� رﻓﻊ رأس ﻣﺎل ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻛﻔﺎﻟﺔ
� اﻹﻗﺮاض ﻏﻴﺮ
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت ﺗﺨﺼﻴﺺ
اﻟﺼﻐﻴﺮة
� ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﺮيء
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل
اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ اﳌﻨﺸﺂت
� إﻋﺎدة ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮﺳﻮم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺸﺂت اﳉﺪﻳﺪة
اﻷﻫﺪاف:
� إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ
ﺑﺪﻋﻢ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
� ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺒﺪء
اﻷﻋﻤﺎل واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ:
� ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺳﻮم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻰ.
� زﻳﺎدة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات
ﲡﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺑﻨﻜﻴﺔ.
� اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﻨﺸﺂت ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ ﳕﻮﻫﺎ اﳌﺒﻜﺮة.

 2018م

12

تجاوزت ترليون ريال..

خادم الحرمين الشريفين يق ّر موازنة  ٢٠١٨األكبر في تاريخ المملكة

بعـــون اهلل وتوفيقـــه نعلن ميزانية الســـنة املاليـــة 1440 / 1439هـ كأكبر
ميزانيـــة إنفاق يف تاريخ اململكة بأســـعار نفط متدنية مقارنة بالســـنوات
الســـابقة .لنواصل  -بحول اهلل  -مســـيرة التنمية والتطوير نحو حتقيق
رؤيـــة اململكة ( )2030بزيـــادة حجم االقتصاد الوطني واســـتمرار منوه ،
مـــن خالل تنويـــع القاعدة االقتصاديـــة ومصادر الدخـــل  ،والقدرة على
التكيـــف مع التطورات وجتـــاوز التحديات.
حيـــث مت اطالق اثني عشـــر برنامجـــاً لتحقيق أهـــداف الرؤية يف تنويع
القاعـــدة االقتصاديـــة  ،ومتكـــن القطـــاع اخلاص من القيـــام بدور أكبر
مـــع احملافظة على كفاءة اإلنفاق ،بهـــدف حتقيق معدالت منو اقتصادي
مناســـبة وتخفيـــف العـــبء على املواطنـــن  ،ومعاجلة ما قـــد يحدث من
آثـــار إلـــى جانـــب دعم القطـــاع اخلاص ،ونشـــيد مبا حتقـــق من خفض
يف عجز امليزانية بنســـبة جتـــاوزت (  ) % 25مقارنة بالعام املالي املاضي
رغـــم ارتفـــاع اإلنفـــاق ،مع اســـتهدافنا خفـــض العجز يف ميزانيـــة العام
القـــادم ليكـــون أقل من (  )% 8من الناجت احمللـــي اإلجمالي رغم احلجم
الكبير والتوســـعي يف امليزانية.
كمـــا جنحت البرامـــج احلكومية يف تقليص االعتمـــاد على النفط ليصل
إلى نســـبة (  ) % 50تقريباً.
وألول مـــرة تشـــارك الصناديق التنمويـــة وصندوق االســـتثمارات العامة
يف اإلنفـــاق الرأســـمالي واالســـتثماري مبـــا يزيـــد عـــن حجـــم اإلنفـــاق
الرأســـمالي من امليزانية يف الســـنوات الســـابقة باإلضافة إلى استمرار
احلكومـــة يف اإلنفـــاق الرأســـمالي وزيادته بنســـبة ( . ) % 13
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ونتيجـــة لذلـــك قررت احلكومة اســـتثمار هـــذه النجاحات والتوســـع يف
التنميـــة وتعديـــل برنامج التوازن املالي لتكون ســـنة التـــوازن ( . ) 2023
ويف نفـــس الوقـــت احملافظـــة علـــى السياســـات املاليـــة ومنها مســـتوى
الديـــن للنـــاجت احمللـــي اإلجمالـــي ليبقـــى أقل مـــن (  ) % 30ومبســـتوى
عجـــز ينخفـــض تدريجياً.
إن هـــذه امليزانيـــة تواصل الصرف على القطاعـــات التنموية املختلفة يف
جميـــع مناطق اململكة مبعـــدالت مرتفعة وهلل احلمد.
كمـــا حتتـــوي على مخصصات لإلســـكان  ،وإنفـــاق كبير مـــن الصناديق
احلكوميـــة سيســـهم  -بـــإذن اهلل  -يف دفـــع العجلـــة االقتصاديـــة إلـــى
األمـــام  ،وتوفيـــر املزيـــد من فـــرص العمـــل للمواطنـــن واملواطنات.
لقـــد وجهنـــا الـــوزراء وجميـــع املســـؤولني برفـــع مســـتوى األداء وتطوير
اخلدمـــات احلكوميـــة وتعزيـــز كفـــاءة اإلنفـــاق والشـــفافية مبـــا يرتقي
للتطلعـــات ويحـــوز رضا املواطنـــن واملواطنـــات عن اخلدمـــات املقدمة
لهم .
ويعكـــس األهـــداف املرجـــوة ممـــا مت تخصيصـــه مـــن مبالـــغ يف هـــذه
امليزانيـــة  ،والتأكيد على االســـتمرار يف محاربة الفســـاد واحلفاظ على
املـــال العام.
لقـــد وضعـــت نصـــب عينـــي مواصلـــة العمـــل نحـــو التنميـــة الشـــاملة
واملتوازنـــة يف كافـــة مناطـــق اململكـــة ال فـــرق بـــن منطقـــة وأخـــرى.
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ولي العهد  :ميزانية  2018التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة
أك ــد صاح ــب الس ــمو امللك ــي األمي ــر محم ــد ب ــن س ــلمان ب ــن عبدالعزي ــز
ول ــي العه ــد نائ ــب رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء وزي ــر الدف ــاع رئي ــس مجل ــس
الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة أن حتســن املســتوى املعيشــي للمواطنــن
يأتــي يف صميــم اجلهــود التــي تبذلهــا حكومــة اململكــة لتنويــع االقتصــاد
وحتقيـــق االســـتقرار املالـــي ،مـــن خـــال حتفيـــز القطـــاع اخلـــاص
واملس ــاهمة بتولي ــد مزي ــد م ــن الوظائ ــف للمواطن ــن.
وق ــال س ــموه يف تصري ــح صحف ــي عق ــب اإلع ــان ع ــن امليزاني ــة العام ــة
للدولـــة للســـنة املاليـــة  1440 / 1439هـــ (  2018م ) " إن اإلعـــان
ع ــن أكب ــر برنام ــج لإلنف ــاق احلكوم ــي يف تاري ــخ اململك ــة يعتب ــر دلي ــا
راس ــخا عل ــى جن ــاح جهودن ــا يف مج ــال حتس ــن إدارة املالي ــة العام ــة،
رغ ــم تراج ــع أس ــعار النف ــط بش ــكل كبي ــر ع ــن الس ــنوات الس ــابقة".
وأكــد ســموه أن ميزانيـــة (2018م) التوســعية تضمنــت مجموعــة شــاملة
مــن املبــادرات التنمويــة اجلديــدة ،التــي تهــدف إلــى حتقيــق االســتقرار
املال ــي واالقتص ــادي ال ــذي رس ــمت مالمح ــه رؤي ــة ( )2030م ــن خ ــال
حتفي ــز القطاع ــات االقتصادي ــة الرئيس ــية مم ــا يس ــاهم بتولي ــد ف ــرص
العمـــل وحتســـن اخلدمـــات األساســـية املقدمـــة للمواطنـــن وتنميـــة
مش ــاريع البني ــة التحتي ــة.
وأوضـــح ســـموه أنـــه مت تنســـيق إنفـــاق اجلهـــات العامـــة يف الدولـــة
لتحقي ــق أه ــداف التنمي ــة للس ــنة املالي ــة القادم ــة حي ــث س ــيأتي اإلنف ــاق
م ــن ثالث ــة مص ــادر أساس ــية؛ فاإلنف ــاق م ــن امليزاني ــة يص ــل إل ــى ()978
ملي ــار ري ــال إضاف ــة إل ــى ذل ــك س ــيتم تخصي ــص خمس ــن ملي ــار م ــن
صناديـــق التنميـــة املنضويـــة حتـــت صنـــدوق التنميـــة الوطنـــي والتـــي
ســتمول مشــاريع ســكنية وصناعيــة وتعدينيــة ،كمــا ســتوفر حــزم حتفيــز
للقط ــاع اخل ــاص ،واملص ــدر الثال ــث م ــن مص ــادر اإلنف ــاق الرأس ــمالي
واالســـتثماري الـــذي ســـيدعم االقتصـــاد والتنميـــة هـــو اإلنفـــاق
االس ــتثماري داخ ــل اململك ــة م ــن صن ــدوق االس ــتثمارات العام ــة لتموي ــل
مشـــاريعه اجلديـــدة والقائمـــة ،حيـــث يتوقـــع أن ينفـــق الصنـــدوق مـــا
يص ــل إل ــى ( )83ملي ــار ري ــال خ ــال الع ــام املال ــي الق ــادم ،وبذل ــك يزي ــد
إجمال ــي اإلنف ــاق الع ــام إل ــى أكث ــر م ــن ( )1,1تريلي ــون ري ــال س ــعودي
تقريبـــاً يف العـــام (2018م ) .
وأكـــد ســـموه أن حكومـــة اململكـــة ســـتبذل كل مـــا يف وســـعها لتعزيـــز
النمـــو االقتصـــادي وحتســـن مســـتوى املعيشـــة للمواطنـــن ،مبينـــاً أن
نســبة كبيــرة مــن مجمــل اإلنفــاق الرأســمالي املقــدر يف العــام ( 2018م)
ـ البالـــغ (  ) 38مليـــار ريـــال ســـعودي تقريبـــاً ـ ســـيأتي مـــن صنـــدوق
االســتثمارات العامــة وصنــدوق التنميــة الوطنــي مبقــدار (  ) 133مليــار
وســـيكون اإلنفـــاق الرأســـمالي مـــن امليزانيـــة (  ) 205مليـــارات ريـــال
س ــعودي ،وتش ــكل قف ــزة كبي ــرة يف اإلنف ــاق الرأس ــمالي.
وأفــاد ســمو ولــي العهــد أن إنفـــاق صنــدوق االســتثمارات العامــة للعــام
الق ــادم س ــيؤدي إل ــى مزي ــد م ــن التنمي ــة االقتصادي ــة وخل ــق مزي ــد م ــن
الف ــرص الوظيفي ــة للمواطن ــن ويس ــاعد القط ــاع اخل ــاص عل ــى فت ــح
مج ــاالت جدي ــدة لالس ــتثمار.
وأش ــار س ــموه إل ــى أن امليزاني ــة تتضم ــن اعتم ــادات مخصص ــة لتوفي ــر
مزيــد مــن املنتجــات الســكنية ،كمــا ســيتم دعــم توصيــل ســبعمائة ألــف
من ــزل بش ــبكة األلي ــاف البصري ــة لتوفي ــر خدم ــات اتص ــاالت تس ــاعد

املواطنـــن علـــى احلصـــول علـــى مزيـــد مـــن اخلدمـــات عـــن طريـــق
اإلنترن ــت عال ــي الس ــرعة.
ونـــوه ســـموه بـــأن برامـــج اإلصـــاح االقتصاديـــة حتـــت رؤيـــة اململكـــة
( )2030بــدأت حتقــق نتائــج ملموســة حيــث ســيتم متويــل مــا يقــارب مــن
(  ) % 50مــن ميزانيــة هــذا العــام مــن دخــل ومصــادر غيــر نفطيــة ،مبــا
يف ذل ــك اإلي ــرادات اجلدي ــدة غي ــر النفطي ــة ،إضاف ــة إل ــى متحص ــات
أدوات الديــن ،مشــيداً باجلهــود التــي تبذلهــا جميــع الــوزارات والهيئـــات
احلكومي ــة لرف ــع كف ــاءة اإلنف ــاق وتوفي ــر األم ــوال عب ــر اعتم ــاد أكث ــر
أس ــاليب العم ــل كف ــاءة وتط ــورا يف القط ــاع احلكوم ــي.
ً
وق ــال س ــموه  " :إن ه ــذه التط ــورات تعتب ــر دلي ــا ملموس ـا عل ــى التق ــدم
املنج ــز يف ه ــذا اإلط ــار ،كم ــا أنه ــا تؤك ــد عل ــى ض ــرورة مواصل ــة الس ــير
علــى نهــج حتقيــق االســتدامة املاليــة والتنــوع االقتصــادي ،الــذي نســعى
م ــن خالل ــه إل ــى تقلي ــل اعتمادن ــا عل ــى مص ــدر رئيس ــي واح ــد للدخ ــل".
وأش ــاد س ــموه مب ــا حتق ــق م ــن خف ــض يف عج ــز امليزاني ــة للع ــام املال ــي
احلال ــي بنس ــبة جت ــاوزت (  ) % 25مقارن ــة بالع ــام املال ــي املاض ــي رغ ــم
ارتف ــاع اإلنف ــاق.
ونـــوه ســـموه إلـــى أن احلكومـــة تســـتهدف خفـــض العجـــز يف ميزانيـــة
العــام القــادم ليكــون أقــل مــن (  )% 8مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي رغــم
احلج ــم الكبي ــر والتوس ــعي للميزاني ــة.

 2018م
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أﻛﺒﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺘﺔ ا ﺧﻴﺮة

978

اﻧـﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺘﻨﻤـﻮي

ﻳﺘﺠﺎوز

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻧﻔﺎق
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻌﺎم

ﺗﺮﻟﻴﻮن

2018

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

اﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

83

ﺻﻨﺪوق
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ

50

ﺣﺰم ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ وﺻﻨﺪوق
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

ﺗﺠﺎوز ﺣﺠﻢ اﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

205

ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺒﻠﻎ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

% 13.6
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎاﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

192

147

53

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
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اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻟﻌﺎم  2018م

2017
اﻳﺮادات
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

اﻳﺮادات
ﻏﻴﺮاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

256 440
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ

% 12.6
2018
اﻳﺮادات
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

اﻳﺮادات
ﻏﻴﺮاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

291 492
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

15

اﻟﻌﺠﺰ

اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ واﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
آﻟﻴﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﺑﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2017
أول اﻟﻔﺘﺮة

317

2017

2018

230

195

اﻟﻌﺠﺰ

اﻟﺪاﺧﻠﻲ

214

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﺣﺘﻰ 16دﻳﺴﻤﺒﺮ

2017

214

103

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

254.7

183.8

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

اﻟﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﻟﺪﻳﻦ
وارﺻﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟﺪﻳﻦ
وارﺻﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

100
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

117

78
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ﺑﻠﻎ ﻣﺎﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ:

ادﻳﺎ إﻟﻰ اﻧﻔﺎق ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة

ﻗﻄﺎع ا¨دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

56

26

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

192

ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

147

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

وﺿﻊ إﻃﺎر واﺿﺢ ﻟﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  5-3وﻳﺸﻤﻞ:
ﺳﻘﻮف اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺮاﻣﺞ
اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻓﻮرات
رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ

إﺻﺪارات اﻟﺪﻳﻦ

إﺻﺪارات اﻟﺪﻳﻦ

134

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

اﻟﻌﺠﺰ

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

53
54

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ

ا¨رﺷﺎدات اﻻزﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

89

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

105
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل
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اﻹﻳﺮادات  2018م
•زﻳﺎدة  % 12.6ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻹﻳﺮادات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم 2017
ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
وﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
• زﻳﺎدة  % 13.7ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم
 2017م ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺤﺴﻦ
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪة
إﺟﺮاءات ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر
اﻹﻳﺮادات ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ.
• ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺼﺤﻴﺢ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ.
• ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻹﻳﺮادات ﺑﺸﻜﻞ ﻫﻴﻜﻠﻲ
وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻤﺼﺪر رﺋﻴﺲ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
وﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ .

العدد 22

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات

اﻹﻳﺮادات
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

% 63

%37
%63

اﻹﻳﺮادات

ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ % 37

اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺧﻞ % 5
واﻷرﺑﺎح واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ

%5

% 29

اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

%8

%29
%8

%51
%6

اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻹﻳﺮادات
اﻷﺧﺮى

% 51

ﺿﺮاﺋﺐ أﺧﺮى

%6

17

اﻟﻨﻔﻘﺎت  2018م

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

•ارﺗﻔﺎع اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت
ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 5.6ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
•ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.6ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﺳﻊ
اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت
ﻣﺒﺎدرات ﺑﺮاﻣﺞ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
. 2030
•ارﺗﻔﺎع ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 48
•ارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻮاﻃﻦ.
•ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 13.6ﺑﻬﺪف دﻋﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

% 21
% 45

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

%21

%45
%15

اﻟﺴﻠﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت % 15
ﻧﻔﻘﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

%10
%7
%1

%1

اﻷﺻﻮل
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
)رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ(

ﻣﺼﺮوﻓﺎت
أﺧﺮى

% 10

اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

%7

اﻟﻤﻨﺢ

%0.3

اﻹﻋﺎﻧﺎت % 1

%1

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ % 3
% 21

اﻟﻌﺴﻜﺮي

%3

%21

% 10

اﻷﻣﻦ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻹدارﻳﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ % 5
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

% 20

%6
%11

%10
%5

%9

اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻌﺎﻣﺔ

%20

%15

%9

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻨﻘﻞ

%6

اﻟﻤﻮارد
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

% 11

اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

% 15
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ﺃﻣﺮ ﻣﻠﻜـﻲ
ﺗﻮﺟﻴﻪ:

ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺻﺮﻑ ﺍﻟ�ﻭﺍ�ﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟـ 27
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻓﻮﺍ�ﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟ�ﻭﺍ�ﺐ.

ﺻﺮﻑ:

ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧ�ﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜ��ﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
)1440/1439ﻫـ( ﺍﻋﺘﺒﺎ�ﺍ ﻣﻦ  2018/1/1ﻡ .
ﺑﺪﻝ ﻏﻼﺀ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺷﻬﺮﻱ �� 1000ﺎﻝ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧ�ﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜ��ﻴﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ.
ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ �� 5000ﺎﻝ ﻟﻠﻌﺴﻜ��ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜ��ﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ:

ﺑﺪﻝ ﻏﻼﺀ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ �� 500ﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ
ﺳﻨﺔ.

��ﺎﺩﺓ:
ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ %10
ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ.

ﺑﺪﻝ ﻏﻼﺀ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ �� 500ﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ.

�ﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ:
ﺿ��ﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ�ﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﺿ��ﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳ��ﺪ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ )000ﺭ�� (850ﺎﻝ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺷ�ﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ.
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الجامعة تطلق  18برنامجًا لدعم المشاريع البحثية
سهلت جامعة امللك عبدالعزيز الوصول للمعلومات يف خدمات البحث العلمي
باجلامعة على الشبكة اإللكترونية.
وأطلقت اجلامعة موقعاً إلكترونياً جديداً خلدمات البحث العلمي باجلامعة
على الشبكة اإللكترونية والذي يهدف مليكنة جميع اخلدمات املقدمة ألعضاء
هيئة التدريس والباحثني ،وتقدمي مساحة أوســع من التواصل مع مجتمع
اجلامعة ،واملجتمع اخلارجي بصورة ميسرة وسهلة.
وقــام معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
بتدشني املوقع اجلديد والذي يحتوي على ثمانية عشر برنامجاً لدعم مشاريع
املقترحات البحثية التطبيقية واإلنسانية باجلامعة ،والتأليف والترجمة،
والتقدم جلوائز التميز يف البحث العلمي ،و براءات االختراع ،واالرتقاء بها،
ومكافآت التميز يف النشر العلمي ،وبرنامج الدراسات العليا والبكالوريوس.
يشار إلى أن هذا املوقع يتضمن إطالق ثالثة برامج جديدة مواكبة لرؤية اململكة 2030م ،األول مبسمى برنامج التميز املعريف ،ويهدف إلى املساهمة
الفاعلة يف تطوير املعرفة والتميز والريادة يف البحث العلمي واإلبداع يف تنمية املجتمع وخدمته من خالل برامج موجهة ،واستقطاب الكفاءات
واملواهب العاملية من العلماء املتميزين ،ونقل املعرفة والتقنية واخلبرات العلمية والبحثية املكتسبة من تلك العقول املتميزة إلى أعضاء هيئة التدريس
باجلامعة ،وبناء جسور من التعاون العلمي والبحثي مع اجلامعات واملؤسسات التعليمية املرموقة ،والثاني مبسمى برنامج املواطنة ويهدف إلى إرساء
مقومات املواطنة الفاعلة ،وتعزيز االنتماء الوطني والتوعية مبقومات املواطنة من حقوق وواجبات ،والثالث بعنوان :برنامج األبحاث الوسطية،
ويهدف هذا البرنامج إلى ترسيخ مبادئ الوسطية يف اإلسالم ،والتي تظهر سماحة ويسر الدين اإلسالمي احلنيف ،والذي ينهجه والة األمور باململكة.

..وتدشن الملتقى العلمي التاسع لمحاور التنمية وريادة األعمال
تنطلق فعاليات امللتقى العلمي التاسع لطالب وطالبات جامعة امللك عبدالعزيز خالل الفترة من  16 - 14رجب  1439هـ حتت عنوان التنمية
املستدامة ويشمل فرعني األول األبحاث العلمية والتطبيقية ،والثاني االبتكار وريادة األعمال ،واملجال الثاني صناعة اإلنسان ويشمل فرعني
وهما صناعة األعمال وخدمة املجتمع.
ووفقا ملعالي األستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي فإن محاور امللتقى ترتكز على التنمية املستدامة ويشمل فرعني األول األبحاث العلمية
والتطبيقية ،والثاني االبتكار وريادة األعمال ،واملجال الثاني صناعة اإلنسان ويشمل فرعني وهما صناعة األعمال وخدمة املجتمع الفعاليات
املصاحبة.
ويهدف امللتقى العلمي التاسع إلى نشر ثقافة التنمية املستدامة من خالل البحث العلمي واإلبداع واالبتكار للطالب والطالبات ،ودعم مهارات
صناعة اإلنسان وتشجيع الطالب والطالبات للعمل الريادي وبناء املشاريع الصغيرة واألعمال الفنية واإلعالمية األصيلة واملتميزة ،وإتاحة
الفرصة إلبراز املواهب و إثراء الساحة األكادميية بغرض نشر النتاج العلمي واإلبداعي واالبتكاري والريادي للطالب والطالبات ،وتنمية املهارات
القيادية واحلوارية لدى الطالب والطالبات ،وتعزيز القيم البحثية واإلبداعية والوطنية وإتاحة الفرصة للتنافس العلمي الشريف والعمل
اجلماعي وبناء جسورالتواصل العلمي ،وأتاحت جامعة امللك عبدالعزيز الصفحة اإللكترونية اخلاصة بامللتقى ،والتي تشمل على العديد من
الصفحات والروابط التي تشرح بالتفصيل رؤية ورسالة وأهداف ومحاور امللتقى واملسابقات املصاحبة والتسجيل والشروط العامة للمشاركة،
كما تعرض الصفحة الكتيب التعريفي والكتيب اإلرشادي واخلطة الزمنية والتسجيل اإللكتروني بامللتقى.

..وتطلق برنامج التحكيم اإللكتروني لألبحاث العلمية
دشن معالي مدير اجلامعة ،األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ،برنامج التسليم والتحكيم اإللكتروني لألبحاث العلمية املقدمة للنشر يف
مجالت اجلامعة عبر موقع مركز النشر العلمي ،والتي يبلغ عددها  11مجلة علمية تشرف عليها وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
ويعد برنامج التسليم والتحكيم اإللكتروني لألبحاث العلمية أحد أكثر البرامج العاملية املستخدمة من قبل الناشرين واجلمعيات العلمية العاملية ،حيث
يستضيف أكثر من  5000مجلة علمية حول العالم ،كما مينح املتخصصني والباحثني فرصة لالطالع على املجالت العلمية ومعدالت االقتباس وقبول
األبحاث ،مما يعزز من معامل التأثير ملجالت اجلامعة ،كما يسهم البرنامج يف سرعة قبول ونشر األبحاث العلمية ،وتقليل التكلفة املالية إلنتاجها.
يشار إلى أن قاعدة بيانات األبحاث العلمية  Institute For Scientific Informationأو التي تعرف بـ ( ،)ISIعلى مستوى العالم هي اجلهة املعنية
مبساعدة الباحثني يف التعرف على أفضل املجالت العلمية من مختلف بلدان العالم ،وفق منظومة معلوماتية تؤخذ وتنظم على أساس معطيات
خاصة بتلك املجالت ،لتقدمي صورة حقيقية للمستوى العلمي لكل مجال.
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مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات بجامعة المؤسس
وقع معالي مدير جامعة امللك عبدالعزيز األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
عبيد اليوبي اتفاقية إنشاء مدرسة لتعليم قيادة املركبات للسيدات بني
اجلامعة واإلدارة العامة للمرور والتي مثلها مدير اإلدارة العامة للمرور
العميد محمد بن عبداهلل البسامي ،بقاعة مجلس اجلامعة،
ووفقا ملدير اإلدارة العامة للمرور فإن هذه االتفاقية تهدف إلى تطوير
املنظومة التعليمية والتدريبية يف مجال تعليم وتدريب قيادة املركبات ،مبا
يكفل رفع مستوى التأهيل للسائقني ويحقق السالمة املرورية ،ويف إطار
مبدأ الشراكة والتعاون الذي تنتهجه اإلدارة العامة للمرور يف عالقاتها
مع اجلهات املختلفة ومن ضمنها االتفاقية مع اجلامعة لتقدمي خدمة
التعليم والتدريب على قيادة املركبات.
فيما أكد معالي مدير اجلامعة أن من مجاالت هذه االتفاقية التعاون
إلنشاء مدرسة لتعليم القيادة ذات مواصفات عاملية ،وتقدمي اخلدمات التدريبية والتعليمية والتوعوية لسائقي املركبات ،والتنسيق املشترك يف تطوير
تلك اخلدمات مبا يساهم يف رفع مستوى اجلودة وحتسني املخرجات ،وأضاف معاليه أن مدة هذه االتفاقية تستمر ملدة خمس سنوات هجرية ،حيث
سيتم منح اجلامعة التراخيص الالزمة لفتح مدرسة أو أكثر لتعليم قيادة املركبات وفق نظام املرور والئحته التنفيذية ،واللوائح والتعليمات املنظمة
لذلك ،مع تزويدها بكافة الشروط واملواصفات الفنية إلنشاء وتشغيل مدارس تعليم قيادة املركبات ،وتقدمي كل ما من شأنه إثراء جانب البحث العلمي
فيما يتعلق مبجال قيادة املركبات والسالمة املرورية ،وإصدار رخص القيادة املطلوبة بعد إنهاء كافة متطلبات التدريب والتعليم.

..وتدشن بوابة إلكترونية للمنح الدراسية للطالب الدوليين
يف إطار تسهيل التسجيل للراغبني بااللتحاق بجامعة امللك عبدالعزيز من شتى أنحاء العالم ،وتكريس صورة إيجابية عن هذا الوطن املعطاء
وجامعاته ،دشن معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي البوابة اإللكترونية للمنح الدراسية للطلبة الدوليني ،باللغتني
العربية واإلجنليزية.
وخالل التدشني استعرض وكيل عمادة شؤون الطالب للمنح الدراسية الدكتور مهند عابد ،ما حتتويه البوابة من معلومات تعريفية للطالب غير
السعوديني باجلامعة ،إذ تتيح البوابة للراغبني بالدراسة فرصة االلتحاق باجلامعة والتسجيل اإللكتروني ،كما يقدم املوقع نبذة تعريفية باجلامعة،
ومزايا الدراسة ،ومرافق اجلامعة ،والبرامج الدراسية املتاحة وهي برامج الدراسات العليا ،وبرامج البكالوريوس ،وبرامج دبلوم اللغة العربية،
باإلضافة إلى عرض إحصائيات تفصيلية بأعداد الطالب املنتسبني لها يف جميع البرامج .وتعد البوابة اإللكترونية نافذة عاملية تتيح للطالب من
خارج السعودية سهولة التواصل مع جهات القبول باجلامعة ،يف حال رغبتهم الدراسة يف جامعة «املؤسس» ،وتعريفهم بشروط القبول واخلدمات
واملزايا ،كما حتتوي البوابة على نبذة تعريفية عن اجلامعة وما تقدمه من خدمات وبرامج متنوعة.

..ودراسة مكافحة نواقل األمراض
أبرمت جامعة امللك عبدالعزيز ممثلة يف قسم األحياء بكلية العلوم اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة "زاد" يف مجال تطوير االصحاح البيئي
ومكافحة آفات الصحة العامة ونواقل األمراض يف اململكة،
ومثل االتفاقية من جانب اجلامعة معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي فيما مثل مجموعة زاد يف االتفاقية صاحب
السمو األمير عبداهلل بن تركي بن عبدالعزيز.
وتهدف االتفاقية إلى ضمان زيادة اإلنتاج وجودة املنتجات ورفع حجم التبادل العلمي للمشاركة يف إيجاد حلول بيئية ملكافحة نواقل األمراض وتقييم
أثرها البيئي.

..ومشروع تعاون مع جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية

أبرمت جامعة امللك عبدالعزيز ممثلة يف كلية علوم البحار اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية (كاوست).
ووقع االتفاقية معالي مدير اجلامعة ،األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ،ورئيس جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية الدكتور نظمي
نصر ،وبحضور عدد من وكالء اجلامعة وعمداء البحث العلمي وكلية علوم البحار.
وتأتي أهمية االتفاقية بني (كاوست) وجامعة امللك عبدالعزيز ،يف إطار توجه جامعة املؤسس يف توسيع الشراكات ،مع العديد من اجلامعات
املتخصصة يف األبحاث العلمية وتبادل اخلبرات ،واالستفادة من التجارب املشتركة ،بهدف تعزيز جوانب البحث العلمي ،فض ً
ال عن االستفادة
املشتركة يف العديد من اجلوانب املتعلقة بتطوير اجلوانب األكادميية جلامعة املؤسس وجامعة كاوست.
 2018م

أثنى على جهود الجامعة في تطوير مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال

سمو أمير مكة  :مركز االعتدال يتسع لكل محب للوطن

سمو أمير منطقة مكة املكرمة ومعالي مدير اجلامعة وسط مجموعة من الفائزين بجوائز مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال

كتب :أحمد العمري
تصوير :مساعد املالكي
حظي الــفــائــزون باملراكز األول ــى لـــ"جــائــزة األمــيــر خالد الفيصل
لالعتدال" املنبثقة عن مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال بجامعة امللك
عبدالعزيز ،بجوائز بلغت قيمتها مليون ريال يف نسختها األولى ،وشهد
احلفل الذي نظمته اجلامعة اهتمام وحضور مسؤولي املنطقة وتسليط
الضوء من قبل رواد اإلعالم بكافة أمناطه ،كون املركز يستحدث أولى
جوائزه يف مجال االعتدال على املستويني احمللي والعاملي.
وبدأت قصة اجلائزة بعد إطالق مستشار خادم احلرمني أمير منطقة
مكة املكرمة األمير خالد الفيصل العام املاضي لها يف ثالثة مجاالت؛
هي احملتوى اإلعالمي :ويندرج حتته األفالم القصيرة والرسوم املتحركة،
واحملتوى املعريف :وتندرج حتته الدراسات اإلحصائية الكمية والترجمة،
والشراكة املجتمعية :وتندرج حتتها املبادرات اإلبداعية املؤسساتية
والفردية.
ووزعت قيمة اجلائزة مبقدار  200ألف ريال لألفالم القصيرة ،و100
ألف ريال للرسوم املتحركة ،و 50ألف ريال للتصوير ،و 50ألف ريال
للفنون الرقمية ،و 100ألف ريال للدراسات اإلحصاءات الكمية ،و150
ألف ريال للترجمة ،و 100ألف للمبادرات اإلبداعية الفردية ،و 150ألفاً
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للمبادرات املؤسساتية اإلبداعية.
ويف تصريح صحفي عقب املناسبة قال األمير خالد الفيصل :أتقدم
بالشكر والتقدير خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
يحفظه اهلل -ولسمو ولي عهده األمني على النقلة احلضارية التييشهدها اإلنسان السعودي ويشهدها العالم أجمع ،مبيناً أن الطريق
مفتوح أمام اجلميع للوصول للمركز املرموق الذي نهدف إليه جميعا.
وأضاف :إن ما وصل إليه مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال منذ أن
كان كرسيا وحتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم خطوات جيدة ومباركة
تشكر عليها جامعة امللك عبدالعزيز التي بذل القائمون عليها عمال جادا
لتصل اجلائزة و املركز إلى هذا املستوى الذي نشهده اليوم ،سائال اهلل
أن يستمر هذا التقدم و هذه الروح الطموحة.
واستعرض أمير منطقة مكة املكرمة تاريخ املركز الذي بدأ بكلمة ألقاها
يف جامعة املؤسس قبل نحو  7أعوام .وقال :تلك الكلمة التي حملت عنوان
منهج االعتدال السعودي حتدثت عن منهج اململكة العربية السعودية منذ
تأسيسها وحتى اليوم وهو منهج االعتدال يف السياسة والتعليم والثقافة
وف شتى املجاالت األخرى.
واملسائل االجتماعية ومشاريع التنمية ِ
وتابع :بعد تلك الكلمة أنشئ الكرسي يف جامعة املؤسس ،ثم ألقيت كلمة
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،أعقب ذلك أن حتول الكرسي إلى
مركز وأصبح له جائزة وهذا املجال يتسع لكل محب لهذا الوطن ،ومن
ثم يتولون نشره بدء باألسرة ثم اآلخرين ،وختم تصريحه بالتأكيد على

سمو أمير منطقة مكة املكرمة يتسلم هدية من معالي مدير اجلامعة

أن اململكة متمسكة بهذا النهج الذي بنيت عليه.
من جهته قال معالي مدير اجلامعة ،األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
عبيد اليوبي يف كلمته خالل االحتفال :انتماءنا لهذا الدين القومي هو
شرف ال يضاهيه شرف ،وإن انتماءنا لهذه البالد الطاهرة شرف كبير
وعزة وإباء ،وإن قيادة هذه البالد املقدسة لهي صمام األمان لكل من
الوطن واملواطن ،ويف هذا اإلطــار نبعت فكرة تأصيل منهج االعتدال
السعودي ،وكان فارسها األمير خالد الفيصل ،حتى متحورت الفكرة
وتتابعت اجلهود إلى أن آتى مشروع االعتدال أكله ثمارا يانعة.
وأضاف :من الثمار التي قطفناها يف هذا التوجه هي جائزة األمير خالد
الفيصل لالعتدال ،يف رحاب جامعة املؤسس ،وبدعم سخي منه ،ويف
هذه األمسية املباركة نحتفي بتكرمي الفائزين سويا يف نسختها األولى،
والتي جاءت متميزة يف رؤيتها ورسالتها وأهدافها ،من خالل حتفيز
األفــراد واملؤسسات والقطاعات املجتمعية ،لتعزيز مفهوم االعتدال
والتوعية مببادراته وأهدافه.
وقدم شكره وتقديره لألمير خالد الفيصل على تبني هذا املركز الفريد
من نوعه ،وعلى هذه الرعاية الكرمية للجائزة ودعمها ،التي من واقع
سجالت األمانة العامة للجائزة ،تسلمت أكثر من  300مشاركة من
مختلف األعمال واملــجــاالت ،مت إعــدادهــا بشكل تقني عــال ومحتوى
دقيق ،ومهنئا الفائزين وجميع القائمني على مركز األمير خالد الفيصل
لالعتدال على اجلهود املقدرة إلجناح احلفل وإخراجه بالصورة املتميزة.

سمو أمير مكة يسلم إحدى الفائزات جائزتها

سمو أمير مكة يكرم رجل األعمال إبراهيم السبيعي

■ محلياً :مدينة جدة يف مقدمة زيارات املوقع االلكتروني يليها ■ دولياً :مدينة نيويورك يف مقدمة زيارات املوقع يليها لوس أجنلوس
وشيكاغو.
الرياض.

■ % 24
■  990تغريدة تضمنت رسائل توعوية باللغتني العربية

■ % 55
■  372عم ً
ال تنافسياً استقبلتها اجلائزة يف دورتها األولى.
■  57.752عدد زوار موقع اجلائزة من مختلف دول العالم.
نسبة زوار املواقع من داخل اململكة.

نسبة زوار موقع اجلائزة من الواليات املتحدة.
واإلجنليزية.

 2018م

سمو أمير مكة يطلع على جلسة حوارية يف مركز االعتدال

يعـــد مركـــز األمير خالـــد الفيصل لالعتـــدال امتداداً للمشـــروع
العلمـــي ،الـــذي مت إطالقـــه قبـــل ثمانيـــة أعوام باســـم «كرســـي
األميـــر خالـــد الفيصـــل لتأصيـــل منهج االعتـــدال الســـعودي»،
بهـــدف إجـــراء البحـــوث امليدانيـــة املتخصصـــة يف مجال نشـــر
ثقافـــة االعتـــدال ومحاربـــة اإلرهـــاب والتطـــرف ،وتعزيـــز قيم
االعتـــدال وروح االنتمـــاء الوطني لـــدى أفراد املجتمـــع ،مع رفع
وعـــي املجتمـــع وثقافتـــه باألفـــكار الضـــارة بكيانه واســـتقراره،
كاإلرهـــاب والتطـــرف والغلو.
وبدأت نشـــأة مركز األميـــر خالد الفيصل لالعتـــدال باجلامعة،
عندمـــا ألقـــى محاضـــرة علميـــة يف جامعـــة امللـــك عبدالعزيز،
أواخـــر ربيـــع األول مـــن عـــام 1430هـ ،بعنـــوان« :تأصيـــل منهج
االعتدال الســـعودي» ،لتنطلق على ضوئها فكرة تأســـيس كرسي
األميـــر خالـــد الفيصـــل لتأصيـــل منهـــج االعتـــدال الســـعودي،
وتتطـــور أهدافها وتتوســـع برامجها ،حتى حتولـــت العام املاضي
من كرســـي علمـــي إلى «مركز األمير خالـــد الفيصل لالعتدال».
ويأتـــي املركـــز متماشـــياً مـــع إطـــار النهج القـــومي ،الـــذي تتبعه
الســـعودية يف تعامالتهـــا املبنيـــة علـــى أســـاس املنهج الشـــرعي
املنـــادي باالعتـــدال والوســـطية ،وتبنـــت اململكة سياســـة احلوار
والتفاعـــل مـــع الثقافـــات املختلفة.
ودعـــا املركـــز يف محافل عـــدة ،العالـــم إلى التعايـــش احلضاري
الواعـــي ونبـــذ كل أســـباب الفرقـــة والتعصـــب ومظاهـــر الظلم
واالســـتبداد ،والســـعي إلـــى االنفتـــاح علـــى تقبـــل اآلخـــر وبناء
العالقـــات اإلنســـانية ومد جســـور التواصل واالحتـــرام املتبادل.
وتتمحـــور منهجيـــة عمـــل املركـــز يف إعـــادة تقـــومي احلاجـــات
املجتمعيـــة ،ودرس التجـــارب واملمارســـات املميـــزة ،وحتديـــد
التوجهات االســـتراتيجية بدقة ،إضافة إلى بناء أدلة السياســـات
واإلجـــراءات اإلداريـــة واملاليـــة ،وتصميـــم الهيـــكل التنظيمـــي
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واألوصـــاف الوظيفيـــة ،وتصميم البرامـــج واملبادرات الرئيســـة
وخطـــة العمـــل التنفيذيـــة ،وبنـــاء منهجيـــات وأدوات التســـويق
والشـــراكات واالســـتدامة املالية ،وتصميم خطـــة املتابعة وإدارة
األداء.
وتبـــرز محطـــات عمله يف العالـــم االفتراضي ووســـائل التواصل
االجتماعـــي ،واملطبوعات واإلصدارات ،واملســـابقات وامللتقيات،
وإمـــداد مناهـــج التعليـــم العـــام واجلامعـــي ،وتبنّـــي املبـــادرات
الشـــبابية ،وورش العمل وحلقات النقاش احلوارية ،والدراســـات
امليدانيـــة التطبيقية ،والـــدورات والبرامج.
ومنذ تأسيســـه نظـــم املركز ورشـــة عمل عن املبـــادرات الفكرية
والبحثيـــة يف مجـــال االعتـــدال ،شـــارك فيها نخبة مـــن املثقفني
واألكادمييـــن واإلعالميني ،ومت خاللها حتديد مفهوم االعتدال،
وأولويـــات مجاالتـــه ،واقتـــراح عـــدد مـــن املشـــاريع واملبـــادرات
النوعيـــة التـــي تعزز تعريفه ،كما شـــارك يف عـــدد من املؤمترات
والنـــدوات واللقـــاءات العلمية داخـــل اململكة وخارجهـــا ،كما يف
«املؤمتـــر الدولي الســـادس عن الصراعـــات واإلرهاب واملجتمع»
الـــذي عقـــد يف جامعة «كادر هـــاس» يف تركيا.
ويعمـــل املركـــز حاليـــاً علـــى إطـــاق دبلـــوم االعتـــدال ،ويجري
إعـــداد مـــواده النظريـــة والعلميـــة ليتناســـب مـــع توجـــه املركز،
ومت تصميـــم الدبلـــوم ليكون متاحـــاً للمعلمـــن واملعلمات ورجال
األمـــن واألئمـــة ،ومن له تعامـــل مع قطاعات الشـــباب على وجه
اخلصـــوص ،يف حـــن سيســـتفيد منـــه جميـــع أفـــراد املجتمـــع،
وســـيتم أيضاً منح مقاعد دراســـية للطـــاب الدوليني من خالل
الشـــراكات واالتفاقـــات التي عقدهـــا املركز.

جوائز مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال
المحتوى المعرفي :
فرع الترجمة
معهد اللغة اإلنجليزية بجامعة
الملك عبدالعزيز

الفائز الثاني
األستاذ محمد المطيري
شبكات التواصل االجتماعي
بين التطرف واالعتدال

جائزة الدراسات اإلحصائية الكمية
( تحليل الشبكة االجتماعية )
الفائز األول
الدكتورة هناء علي الضحوي

الفائز الثالث
الدكتور ناصر الساعدي
تعزيز وتنمية قيم المواطنة
الرقمية لدى مواطني دول التعاون

فرع األفالم القصيرة
المبادرات المجتمعية للمحتوى
اإلعالمي
الفائز األول
جامعة جدة بفيلم " ممر الهالك "

فرع األفالم القصيرة
المبادرات المجتمعية للمحتوى
اإلعالمي
الفائز الثاني
فهد عليّان

(الرسوم المتحركة)
المبادرات المجتمعية للمحتوى
اإلعالمي
الفائز األول:
فريق بالد الخيال

(الرسوم المتحركة)
المبادرات المجتمعية للمحتوى
اإلعالمي
الفائز الثاني:
فيصل بن موسى بن محمد

فرع المبادرات الفردية

فرع المبادرات المؤسسية

الفائزة :
زكية اللحياني
عنوان المشاركة أنا وطني

الفائز:
جمعية إطعام الخيرية
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نائب أمير منطقة مكة يزور فرع جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة رابغ

سمو نائب أمير مكة يستمع إلى شرح من معالي مدير اجلامعة حول مشروعات اجلامعة يف رابغ

متابعة :أحمد العمري
تصوير :مساعد املالكي
قام نائب أمير منطقة مكة املكرمة صاحب السمو امللكي األمير
عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز بزيارة تفقدية إلى املدينة اجلامعية بفرع
رابغ ،ضمن جوالت سموه على محافظة رابغ .
وكان يف استقبال سموه معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن عبيد اليوبي ووكالء اجلامعة وعمداء الكليات بفرع اجلامعة برابغ،
لالطالع ميدانيا على املشروعات املنفذة وتشمل  15مبنى للطالب،
و 10مبان للطالبات ،إضافة لتأسيس مستشفى جامعي يخدم أهالي
احملافظة.
واستهل برنامج الزيارة بجولة ملبنى كلية الطب وتفقد املكتبة ومعامل
األبحاث ومعمل الكائنات الدقيقة الطبية ومعمل الكيمياء احليوية
وعلم األدوية ومعمل وظائف األعضاء ،أعقبها زيارة مبنى كلية الهندسة
الرئيس للتعرف على معمل ميكانيكا املوائع ،ومعمل التصنيع باحلاسب،
ومعمل الديناميكا احلرارية ،ومعمل انتقال احلرارة والتبريد والتكييف،
ومعمل الكهرباء املتقدم ،وورشة اإللكترونيات ،وبعد ذلك توجه سموه إلى
ورشة كلية الهندسة ،وحتتوي على منطقة تشكيل املعادن حلام وسباكة،
ومنطقة الشرح والكتابة ،وكذلك منطقة األعمال اخلشبية ،ومنطقة
الطالب العملية ،ومنطقة األعمال املعدنية ،ومنطقة مشاريع الطالب،
ثم انتقل إلى مبنى كلية الهندسة ( ،)2ملشاهدة العديد من املعامل ومنها
الهيدروليكا ،وأيضا األساسات واألسفلت ومعمل هندسة البيئة ،ومعمل
هندسة املواد ،ومعمل التحكم وهندسة التفاعالت ،ومعمل معاجلة املياه
وانتقال احلرارة ،ومعمل العمليات الطبيعية.
وزار نائب أمير منطقة مكة املكرمة مشروع املستشفى اجلامعي اجلاري
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إنشاؤه بسعة  400سرير خلدمة أهالي احملافظة ،وبلغت نسبة اإلجناز
 ،%15واستمع سموه لشرح مفصل عن املدة الزمنية الكتماله ومراحل
جتهيزه.
واستمع األمير عبداهلل بن بندر إلى شرح عن األقسام العلمية بالكليات
والبالغ عددها  37قسماً تشمل كلية العلوم واآلداب وتضم  8أقسام،
وكلية الهندسة تضم  6أقسام ،وكلية الطب تضم  13قسماً ،وكلية
احلاسبات وتقنية املعلومات تضم  3أقسام وكلية األعمال تضم  7أقسام.
وخالل الزيارة وقف نائب أمير منطقة مكة املكرمة على معرضملتقى
مكة الثقايف حتت شعار كيف نكون قــدوة الــذي تشارك فيه  20جهة
حكومية وأهلية ،ثم انتقل إلى مشروع تطوير وحتسني الواجهة البحرية
مبحافظة رابغ ،الذي يقع على مساحة  120ألف م 2ويضم  18نافورة
ومجسماً ويحوي مسطحات خضراء تقع على مساحة  5آالف م 2وبلغت
نسبة اإلجناز يف املشروع .% 95
كما زار سمو األمير عبداهلل بن بندر شركة بترو رابغ واستمع إلى شرح
عن الشركة التي تقع على مساحة  27مليون م 2وتضم  22معمل إنتاج،
وانتقل نائب أمير منطقة مكة املكرمة إلى مطار رابغ ،وختم زيارته بزيارة
محطة رابغ لتوليد الكهرباء .
ووجه سموه بتشكيل فريق عمل من اإلمارة والشركات العاملة يف رابغ
إلعداد برنامج خدمة اجتماعية يسهم يف خدمة سكان احملافظة والقرى
املجاورة لها وظيفياً وتنموياً.

مشروعات منجزة

وضمن جــوالت سمو نائب أمير مكة ،اطلع على أهــم املشروعات
املنجزة واجل ــاري تنفيذها مبحافظة الطائف ،وذلــك خــال زيارته
ملعرض املشاريع املقام بديوان محافظة الطائف ،واستمع من مسؤولي
القطاعات إلى شرح عن كل مشروع ومن بينها تطوير مدينة سوق عكاظ
التي حتوي مجموعة من املرافق واملزايا واملراكز الثقافية واملتاحف

27

واملناطق الترفيهية ،إضافة إلى مركز للمؤمترات ستجعل منه مركزًا
ثقاف ًيا لألعمال والترفيه والضيافة ووجهة جتذب املواطنني والزوار على
مدار العام ،وتهدف هيئة السياحة والتراث الوطني إلى حتويل مدينة
عكاظ إلى مركز لألعمال يف مدينة الطائف اجلديدة وإضافة اختيارات
ترفيهية جديدة يف املدينة التي تتميز بتاريخ عريق كونها مصي ًفا تاريخ ًيا
للمملكة.
وشهد سموه مراسم توقيع اتفاقية بني احملافظة وجامعة الطائف،
تهدف لتبادل اخلبرات يف املجاالت البحثية واالستشارية وجتسيد
أهداف مبادرة الطائف من جديد التي أطلقتها اجلامعة العام احلالي،
وتتمثل يف أن تكون اجلامعة بيت خبرة رائد يف املساهمة والتأثير خارج
أسوار اجلامعة ،وتفعيل دورها يف إثراء املجتمع فكرياً وعلمياً ومعرفياً،
وحتويل املعرفة إلى محرك للتنمية.
ً
ووقف سمو األمير عبداهلل بن بندر ميدانيا على مشروع ربط طريق
امللك فهد الدائري بخط اجلنوب ،والذي مت االنتهاء من املرحلتني األولى
والثانية منه ،فيما بلغت نسبة اإلجناز يف املرحلة الثالثة  ،% 62ثم وقف
سموه على مشروع الطريق الدائري األوسط طريق امللك سلمان والذي
يربط وسط الطائف باجلامعة ويهدف لتخفيف األحمال املرورية على
طريق املطار ،ودشن األمير عبداهلل بن بندر مشروعني تعليميني هما
مجمع مــدارس الشهداء اجلنوبية بنني ويضم  3مــدارس كذلك مبنى
اإلدارة العامة للتعليم بالطائف.
وزار نائب أمير مكة مشروع مقر اجلامعة اجلديد يف سيسد ،ومشروع
سكن طالب جامعة الطائف والذي يقع على مساحة  17500م 2ويتسع
لنحو  2280طالبا ،كما زار عيادات األسنان بكلية طب األسنان ،واملعرض
الطالبي مطلعاً على ابتكارات وإبــداعــات طــاب وطالبات اجلامعة
الهندسية والفنية ،كما وقف على مشروع إنشاء املستشفى اجلامعي
باملدينة اجلامعية بسيسد ،الذي تبلغ طاقته االستيعابية  400سرير.
ويف سياق متصل دشن سموه بجامعة الطائف وثيقة (ثقافة بيئة العمل)

التي تتمحور حــول خمسة قواعد رئيسة ،هــي :نتعلم ونعمل ،التي
تؤكد على حرص اجلامعة ومنسوبيها على التطوير املستمر لقدراتهم
ومهاراتهم الذاتية باستمرار ،امياناً منهم أن التطوير املستمر سر النجاح
الدائم ،وأن تطوير قدرات الفرد يساعد يف ارتقاء أداء املجموعة ،و نبادر
وننفذ والتي تؤكد أن اقتراح املبادرات التطويرية داخل اجلامعة.
 2018م
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جدة تكرم أصحاب المبادرات المتميزة في خدمة المجتمع

سمو محافظ جدة
األمير مشعل بن ماجد

معالي مدير اجلامعة يترأس اجتماع اللجنة االشرافية جلائزة إبداع بجامعة امللك عبدالعزيز

كتب :أحمد العمري
تصوير :مساعد املالكي

استحداث جائزة اإلبداع يف محافظة جدة وتكرمي
املبادرات املتميزة
حتفيز املبدعني وتبني مبادراتهم
نشر ثقافة املبادرات بني أطياف املجتمع
التكامل التنموي باحملافظة واستثمار املقومات
الثقافية والطاقات اإلبداعية
رفع كفاءة منظومة العمل الثقايف واملعريف للجهات
املختلفة
 7مجاالت لفروع اجلائزة
 44جهة مشاركة
 345مبادرة متوقعة
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تتنافـس  44جهـة حكوميـة مبحافظـة جـدة علـى جائـزة إبـداع
بفروعهـا السـبعة " املبـادرات التعليميـة والتقنيـة والثقافيـة  ،واملبـادرات
التنموية ،واملبادرات األمنية ،واملبادرات السـياحية الترفيهية  ،ومبادرات
األفـراد ،واملبـادرات التجاريـة واالسـتثمارية ،ومبـادرات املؤسسـات
والشـركات.
ويتوقـع أن تسـهم اجلائـزة يف احلـراك الثقـايف والتنمـوي يف محافظـة
جـدة  ،وذلـك بإتاحـة الفرصـة للمبدعين للمشـاركة يف تنميـة محافظتهـم
يف شـتى املجـاالت ،بحيـث تشـمل اجلوائـز املبـادرات الفرديـة واملؤسسـية
املخصصـة ملعاجلـة مشـكلة قائمـة يف احملافظـة ووضـع حلـول لهـا أو
اسـتجابة حلاجـة أو تطويـر يخـص احملافظـة علـى وجـه التحديـد .إذ مـن
املؤمـل اسـتالم أكثـر مـن  300مبـادرة.
ويف ذات الشـأن عقـدت اللجنـة اإلشـرافية لـ"جائـزة جـدة لإلبـداع"
مؤخـرا اجتماعـاً بجامعـة امللـك عبدالعزيـز برئاسـة رئيـس اللجنـة معالـي
الدكتـور أسـامة بـن صـادق طيـب ومعالـي مديـر جامعـة امللـك عبدالعزيـز
األسـتاذ الدكتـور عبدالرحمـن بـن عبيـد اليوبـي ،واألسـتاذ محمـد حمـزة
عين الديـن أمين املجلـس احمللـي لتنميـة وتطويـر محافظـة جـدة ومديـر
ادارة شـؤون اللجـان باحملافظـة ،ومديـر عـام فـرع وزارة الثقافـة واإلعالم
مبنطقـة مكـة املكرمـة األسـتاذ وليـد بافقيـه كمـا شـارك يف االجتمـاع كال
مـن جامعـة جـدة وجامعـة عفـت وعـدد مـن القطاعـات مبحافظـة جـدة.
وناقـش االجتمـاع آخـر املسـتجدات واخلطـط التنفيذيـة واإلعالميـة
للجائـزة كمـا اسـتعرض االجتمـاع برامـج اللجـان واخلطـة الزمنية ملراحل
التقـدمي للجائـزة واسـتقبال املشـاركات ومراحـل التحكيـم.
يذكـر أن املوقـع الرسـمي للجائـزة الـذي مت تدشـينه مؤخـرا مـن صاحـب
السـمو امللكـي األميـر مشـعل بـن ماجـد محافـظ جـدة قـد بـدأ باسـتقبال
املشـاركات مـن خلال املنصـة املخصصـة للجائـزة.
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وسـيكون التقدمي متاحاً حتى تاريخ  1439/4/30هـ حيث صمم املوقــــع
اإللكترونـي لـ"جائـزة جـدة لإلبـداع" السـتقبال املشـاركات مـن األفـراد
والشركـــات واملؤسســــــات والقطاعـات احلكوميـة ورفـع املشـاركات
بطريقـة إلكترونيـة.
وتتنـوع مجـاالت اجلائـزة بين املشـاريع واملبـادرات التـي تشـتمل علـى
عنصـر اإلضافـة العلميـة والتقنيـة والثقافية ،وتسـاهم يف تطوير البحوث
والسياسـات واخلطـط والبرامـج التّعليم ّيـة والثقافيـة
واالسـتراتيج ّيات
ّ
املؤسسـ ّية والبشـر ّية
والتقنيـة التـي ستسـاهم بإثرهـا يف بنـاء القـدرات
ّ
لتعزيـز االبتـكار التعليمـي والثقـايف وريـادة صناعـة تكنولوجيـا املعلومـات
واالتصـاالت وليـس اسـتخداماتها فقـط.
وكذلـك املشـاريع واملبـادرات السـياحية والترفيهيـة مبقيـاس إبداعـي يف
إنشـاء وتشـغيل املنشـآت السـياحية ،واجلـودة يف اخلدمـات واملنتجـات
السـياحية والترفيهيـة التـي يطلبهـا السـائح والقاطـن وجتـذب أقطـاب
صناعـة السـياحة سـعياً للوصـول إلـى التميـز يف تقـدمي املنتـج السـياحي
الترفيهـي.
وتبحـث عـن األعمـال واملشـاريع التجاريـة واالسـتثمارية التـي مـن شـأنها
إنشاء بيئة اقتصادية مستدامة تسعى لنمو القطاع اخلاص غير النفطي
ودعم التنمية االقتصاد ّية للمملكة ،وحتسين مسـتوى دخل الفرد وتعزيز
االقتصادي وامليزة التنافسـية ملدينة جدة ّ واململكة عاملياً.
صورة املشـهد
ّ
وتركـز مجـاالت اجلائـزة علـى املبـادرات املبدعـة يف البرامـج التـي تهتـم
باألمـن الوقائـي للمجتمـع ،وإعلاء مفهـوم السلامة املدنيـة وترجمتهـا
يف برامـج حتقـق سلامة األفـراد واملجتمـع ومنهـا حفـظ النظـام العـام
وصيانتـه واحلـد مـن نسـبة ارتفـاع اجلرائـم والسـيطرة عليهـا ،و مكافحة
العمليـات اإلرهابيـة وقمـع أعمـال الشـغب والتمـرد والفوضـى وحمايـة
األرواح علـى الطـرق العامـة ورفـع مسـتوى السلامة املروريـة.
املؤسسـات علـى
وتركـز علـى اإلبـداع التنمـوي وعلـى قـدرة األفـراد أو
ّ
مواكبـة املتغ ّيـرات الثقاف ّيـة واالجتماع ّيـة أو االقتصاد ّيـة مجتمع ّيـة لم تت ّم
تلبيتهـا.

ﺟﺎﺋﺰة ﺟﺪة ﻟﻺﺑـﺪاع

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
 ١٤٣٩/٢/١١ﻫـ
 ٢٠١٧/١٠/٣١م
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳉﺎﺋﺰة
 ١٤٣٩/٥/٣٠ﻫـ
 ٢٠١٨/٢/١٦م
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺒﺎدرات

 ١٤٣٩/٢/١٥ﻫـ
 ٢٠١٧/١١/٤م
ﺗﺪﺷﲔ اﳉﺎﺋﺰة

 ١٤٣٩/٣/٢٢ﻫـ
 ٢٠١٧/١٢/١٠م
ﺑﺪء اﺳﺘﻼم اﳌﺒﺎدرات

 ١٤٣٩/٦/١٦ﻫـ
 ٢٠١٨/٣/٤م
رﻓﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺒﺎدرات

 ١٤٣٩/٤/٣٠ﻫـ
 ٢٠١٨/١/١٧م
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻻﺳﺘﻼم
اﳌﺒﺎدرات

 ١٤٣٩/٦/٢٤ﻫـ
 ٢٠١٨/٣/١٢م
ﺗﻜﺮﱘ اﳌﺒﺎدرات اﻟﻔﺎﺋﺰة
ﰲ ﺣﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﺎﻓﻈﺔ
 2018م
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متخصصا في التعليم
بمشاركة  60خبي ًرا
ً

العيسى  :التعليم المدمج نموذجًا تتبناه الوزارة لتطبيق مسارات اقتصاد المعرفة

معالي وزير التعليم متحدث ًا يف املؤمتر الدولي للتعليم املدمج

الرياض :مراسل اجلامعية

اجلامعة اإللكترونية السعودية رائدة التعليم املدمج على
املستوى العربي
 7مليارات دوالر سوف يجنيها نظام التعليم اإللكتروني
خالل عام 2018م
 50جامعة حول العالم تتعاون مع اجلامعة اإللكترونية
السعودية يف التعليم املدمج
تأسست عام  1432هـ تتبنى طرق التعليم املدمج
تستهدف رؤية  2030هذا النوع من التعلم اإللكتروني
إحدى صيغ التعليم التي يندمج فيها التعلم اإللكتروني مع
التقليدي
تعتمد يف أدوات التعلم على أجهزة احلاسب اآللي
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اعلن وزير التعليم  ،أن منوذج التعليم املدمج يعد التوجه املستقبلي
للتعليم العالي ،جاء ذلــك يف كلمة خالل افتتاح معالي وزيــر التعليم
الدكتور أحمد بن محمد العيسى ،املؤمتر الدولي للتعليم املدمج الذي
نظمته اجلامعة السعودية اإللكترونية حتت عنوان (الطريق إلى اقتصاد
متخصصا يف شأن التعليم من
املعرفة) ،مبشاركة أكثر من  60خبي ًرا
ً
الدول العربية واألوروبية وأمريكا وكندا وشرق آسيا.
وأكد الوزير العيسى أن األدبيات واملمارسات املثلى يف التنمية البشرية
جتمع على أن التعليم اجليد واملتطور هو الطريق األجنــع نحو بناء
مجتمع منتج ومنافس وحيوي ومزدهر على مختلف املستويات املعرفية
واالقتصادية والعلمية واالجتماعية والثقافية ،لذا حظي بعناية خاصة
من قبل القيادة الرشيدة للمملكة على مر العقود حتى عهد خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه اهلل-
وجرى العمل على تطوير مؤسسات التعليم العالي خاصة ،واالرتقاء
مبقدرات وطننا الغالي من املوارد البشرية املؤهلة لتحقيق املوائمة بني
احتياجات سوق العمل ومخرجات املؤسسات التعليمية مبا يتوافق مع
رؤية اململكة .2030
وأضاف معاليه ،أن من أبرز التحوالت النوعية التي تشهدها مؤسسات
التعليم العالي باململكة ،جتربة اجلامعة السعودية اإللكترونية والتي تقدم
أمنوذجا تعليميا جديدا ومختلفا ومتمايزا يتكامل مع بقية مناذج التعليم
العالي يف اململكة؛ حيث تتبنى هذه اجلامعة الفتية منوذج التعليم املدمج
الذي أصبح ميثل توجها عامليا يف مجال التعليم العالي؛ وإحدى السمات
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الفارقة للجامعات الرائدة.
وأشار معالي وزير التعليم ،إلى أن منوذج التعليم املدمج يعد التوجه
املستقبلي للتعليم العالي ،الفتاً إلى أنه يحقق ثالث مواصفات مهمة
ومميزة ألي نظام تعليم عال ناجح ،وهي :اجلــودة ،والعدالة ،وتوسيع
فرص التعليم والتدريب؛ وذلــك عبر تأسيس رؤيــة جديدة وإبداعية
غيرت مفاهيم التعليم والتعلم والتقييم واملعرفة وكيفية بنائها ونشرها
واستثمارها ( بدال من استهالكها فقط) وحتليلها وتطبيقاتها املتنوعة.
كما ألقى مدير اجلامعة السعودية اإللكترونية الدكتور عبداهلل بن
عبدالعزيز املوسى ،كلمة أشار فيها إلى أن تقنيات املعلومات واالتصاالت
املعاصرة للمؤسسات التعليمية أسهمت يف تأسيس بيئة تعليمية مبتكرة
لتحفيز وتعزيز عملية التعليم والتعلم ،وأنه يجري تطوير مفاهيم تعليمية
جديدة آخرها مفهوم التعليم املدمج الــذي شهد انتشاراً واسعاً بني
مؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم.
وقــال الدكتور عبداهلل املوسى :لقد بــادرت اجلامعة اإللكترونية إلى
تنظيم أول مؤمتر دولي حول التعليم املدمج باململكة العربية السعودية،
املوسوم بـ "املؤمتر الدولي للتعليم املدمج :الطريق إلى اقتصاد املعرفة"
بهدف استقطاب اخلبراء من جميع أنحاء العالم لعرض آخر املستجدات
عال
والتطورات يف هذا املجال ،عالوة على استقطاب مؤسسات تعليم ٍ
رائدة الستعراض التجارب الناجحة يف مجال التعليم املدمج.
وأضاف أن االهتمام بتنظيم هذا املؤمتر يأتي بوصف اجلامعة السعودية
اإللكترونية إحــدى املؤسسات التعليمية احلكومية املكملة ملنظومة
مؤسسات التعليم العالي يف اململكة ،واملساهمة يف بناءِ اقتصاد ومجتمع
املعرفة من خالل رؤية اململكة  ، 2030وألنها تتبوأ الريادة يف تبني منوذج
التعليم املدمج محلياً وإقليمياً وعربياً ،وتنتهج هذا النمط يف كل برامجها

العلمية على مستوى الدراسات اجلامعية والدراسات العليا.
وأكد الدكتور عبداهلل املوسى ،أن مشاركة اخلبرات املتنوعة من الدول
العربية ،وأمريكا ،وبريطانيا ،وشرق آسيا أسهم يف إثراء املؤمتر عبر
بحوث ودراسات وجتارب متنوعة ،فض ً
ال عن ورش العمل التي قدمت
حلوالً عملية يف مجال تطبيق التعليم اإللكتروني كمك ّون رئيسي يف منوذج
التعليم املدمج.

اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎﺋﻞ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻮف
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﻮك
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺸﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻄﺎﺋﻒ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎزان
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳒﺮان
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺪة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺠﻤﻌﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻘﺮاء
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪﻣﺎم
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮة ﻧﻮرة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﻠﺒﻨﺎت
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وزير التعليم  :تغيرات في برامج وطرق تدريس الجامعات السعودية

معالي وزير التعليم متحدث ًا يف جائزة يدان

توقع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن
تشهد اجلامعات السعودية يف املرحلة املقبلة تغيرات يف برامجها
الدراسية وطرق التدريس وحتول سوق العمل من "مستهلك خلريجي
اجلامعات" إلى شريك يف املؤسسة التعليمية.
وقال معاليه يف كلمة يف حفل جائزة (يدان) العاملية بهوجن كوجن كمتحدث
رئيس يف احلفل وسط حضور ما يقارب  400شخصية عاملية تعليمية
نفتخر" بجامعاتنا التي تظهر يف التصنيف العاملي ،ونتوقع من جميع
جامعاتنا أن تستجيب لــضــرورة التغيير من خــال تكييف برامجها
الدراسية وطــرق التدريس إلعــداد اخلريجني لسوق العمل املتغيرة
بسرعة .ونحن ندرك أن جميع اخلريجني يحتاجون إلى مستويات عالية
من الكفاءة التقنية جنباً إلى جنب مع القدرة على توظيف املعرفة من
مجموعة واسعة من التخصصات األكادميية .وسيحتاج شبابنا إلى أن
يكونوا قادرين على التحليل والتفكير املتعدد التخصصات ،وال تعالج
النماذج التقليدية للتعليم العالي هذه األهداف احلاسمة بشكل جيد دون
التزام جميع مؤسساتنا بذلك ،وسيحتاج سوق العمل لدينا إلى التكيف
أيضا والتحول من كونه "مستهلك خلريجي اجلامعات" إلى شريك يف
املؤسسة التعليمية من خالل االنخراط مع اجلامعات بطرق جديدة
وسيكون ألرباب العمل أيضا دور مهم من خالل إدماج املزيد من النساء
يف القوى العاملة على مستويات تتناسب مع مواهبهم وإعدادهم.
وأكد معالي وزير التعليم أن التعليم أحد أبرز أركان رؤية اململكة 2030
إلعداد اجليل القادم للمستقبل ،وجتهيزهم ليس فقط بقاعدة واسعة
من املعرفة ،ولكن باملهارات والكفاءات ،فالتقليد املتمثل يف نقل املعارف
القائمة ببساطة لم يعد كافياً ،ونحن بحاجة إلى إعادة النظر يف التعليم
من مرحلة ما قبل املدرسة .
وأوضح العيسى أن وزارة التعليم اتخذت سلسلة من اإلجراءات لضمان
جودة املناهج الدراسية  ،والعمل على االنتقال من التعليم التقليدي إلى
منهج قائم على الكفاءة الفتاً النظر إلى أن هذا التحول يعني جهداً كبيراً
إلعادة توجيه ودعم املعلمني الذين سيتغير دورهم يف الصف الدراسي
بشكل كبير  ،مبينا أن التعليم تتعامل يف هذه املرحلة املبكرة مع شركاء
العدد 22

دوليني كالرابطة الوطنية لتعليم األطفال الصغار (نايك) يف الواليات
املتحدة الكتساب خبرة إضافية يف تنمية الطفولة املبكرة من أجل تصميم
املناهج واملعايير بشكل مناسب ،وتوقيع اتفاقية شراكة بني وزارة التعليم
يف اململكة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي الستكشاف
الفرص ،وزيادة تعميق التعاون يف تصميم وتنفيذ التعليم بهدف تعزيز
النمو االقتصادي والتنمية إضافة إلى قيام جلنة تقييم التعليم بوضع
إطار ومعايير عامة للمناهج الدراسية ،وهي املرة األولــى التي تعمل
فيها اململكة على توفير مرجع للتطور املستقبلي املتسق جلميع البرامج
املدرسية.
وأبان معاليه أن اململكة حتقق تقدماً مهماً يف دمج التعليم الرقمي ،وهي
استراتيجية من شأنها أن تشجع املزيد من التعلم التفاعلي من خالل
األلعاب وأشرطة الفيديو والكتب املدرسية التفاعلية ،مما سيساعد على
تهذيب املهارات التقنية لألطفال يف سن مبكرة .
وتناول الدكتور العيسى يف كلمته متكني املرأة يف اململكة ،وتقدمي التعليم
البدني والصحي للفتيات ،وإضافة دورات للتعليم والتوعية بالقيادة
اآلمنة للفتيات ضمن برامج اجلامعات النسائية ،مشيراً إلى أن إدراك
املسؤولني يف اململكة لألهمية احليوية لتحسني التعليم املهني ،وإضافة
خيارات التعليم املهني يف املرحلة الثانوية ،كخيار ومكمل الكتساب
املهارات اليدوية واملهنية إلى املسارات األكادميية التقليدية .
وأشار معالي وزير التعليم إلى استثمار حكومة خادم احلرمني الشريفني
بشكل كبير يف التعليم العالي خالل العقد املاضي من خالل برنامج
خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث ،وإنشاء جامعة امللك عبد اهلل للعلوم
والتقنية ،كجامعة بحثية عاملية املستوى  ،الفتاً االنتباه إلى أن برنامج
املنح الدراسية مول الدراسة يف اخلارج لعشرات اآلالف من الشباب
السعوديني من أفضل اجلامعات يف العالم وكان ما ال يقل عن % 40
من الطالب الذين يحصلون على درجات يف اخلارج من النساء .وميثل
هذا البرنامج استثمارا هائال يف مستقبل اململكة ،وقد جهز الشباب
السعودي املوهوبني بتعليم ممتاز ،وتطور دولي ،ومنظور واسع سيكون
إسهاما كبيراً يف حتقيق أهداف رؤية .2030
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الحنين لحقبة (األكاديمي الكالسيكي)

من يريد احلديث عن جامعة جتاوز عمرها خمسون عاما ،مثل جامعة
امللك عبدالعزيز ،وأمضى فيها بضعة سنوات عمره ،وأصبحت جزء
من ذاته وتاريخه ومستودع ذكرياته ،واألهم إنه يحمل لها االمتنان
والعرفان ،هنا تتجاذبه أمور ومالمح ومواطن ذكريات ..بالتأكيد
جتعله يحتار يف االختيار.
ولكن ،ومبا أن املساحة املتاحة للحديث محدودة ،هنا أضع األولوية
لكي أستدعي من الذاكرة مكانة وهيبة وثراء املعرفة وجتربة احلياة
لعدد من األساتذة ،السعوديني وغير السعوديني ،الذين تتلمذنا
وتربينا على يديهم ،وهؤالء كلما تقدمت لدينا التجربة وخطى ِبنَا
العمر نظل نتذكر تلك اللحظات املمتعة باملعرفة ،واملمتعة بالتعلم
من جتارب ودروس احلياة التي كان يرى ذلك اجليل أهمية متريرها
لألجيال التي مازالت على مقاعد التعلم ،وحتتاج التزود من التجارب
مثل حاجتها الى العلم.
هذه النزعة للتربية لدى ذلك اجليل (الكالسيكي) من األساتذة
األكادمييني هو الــذي يبقى يتجدد يف الذاكرة عن أ ّيــام الدراسة
احللوة واملمتعة يف جامعة امللك عبدالعزيز .قبل ربع قرن كان للحياة
األكادميية رونقها اخلاص رغم أن مميزاتها وعوامل اجلذب للكسب
املادي قليلة وغير مغرية ،لذا كان الذين ينصرفون إليها ويتفرغون
لها نفسيا وفكريا واجتماعيا إمنا ينجذبون إليها بصبر وشغف
مدفوعني بالكسب املعنوي ..لتكون اجلامعة ومكتباتها وطالبها هي
حياتهم وموئلهم األول واألخير.
من األمــور التي تسجل للجيل األول العصامي من األكادمييني
الكالسيكيني ،أي الذي يجمع التبحر يف التخصص مع الثقافة وسعة
االطالع خارج التخصص ،هو انشغالهم الدائم بالبحث والتأليف.
لذا كان ترقيهم يف مهنة التدريس إلى مرتبة األستاذية متواصل
وال تفصله سنوات طويلة ،وكان يدفعهم (احلياء املهني األكادميي)
إلى ضرورة التقدم العلمي ،وهذا هو حافزهم األهم .هذه الروح
الدافعة ،مع األسف ،تضاءلت وتراجعت يف أغلب جامعات العالم
العربي ،وقبل بضعة سنوات عندما سألت أحد األساتذة املشرفني
على حترير مجلة شهرية متخصصة بالفكر السياسي واالقتصادي
عــن سبب إلــغــاء قسم األبــحــاث يف املجلة حيث كــان يشكل ثلث
املساحة ،أجابني بآسى( :يا ابني خالص ،اللجنة العلمية ترفض
أغلب األبحاث ،قليل اجلادين من األساتذة يف األبحاث!) .وهذه
حقيقة تلمسها بوضوح ،والدليل هو مضي سنوات طويلة على

عبدالوهاب الفايز
كاتب صحفي
العديد من األساتذة وهم :أستاذ مساعد ..أي بالكاد يساعد نفسه!
لقد كنت وزمالئي من اجليل الذي استمتع بالتعلم من األساتذة
املتميزين الذين كانت تستقطبهم اجلامعات السعودية ،ومن حسن
احلظ أن املوارد املالية التي تدفقت على اجلامعات السعودية بعد
منتصف السبعينات امليالدية ساعدتها على استقطاب األساتذة
املتميزين ،من العالم العربي وخارجه ،وهم يف ذروة إنتاجهم الفكري
ونضج جتربتهم يف التعليم والبحث العلمي.
إذا نحن نقول أن لكل زمان دولة ورجــال ،لرمبا نقول لكل حقبة
جامعات وأســاتــذة وط ــاب ،وبالتأكيد ال ميكن أن ننتقص من
جهد اجليل اجلديد من األكادمييني ،لكن املتغيرات االجتماعية
واالقتصادية أثرت على املعنويات واالجتاهات والدوافع ،ومفهوم
وفلسفة التعليم اجلامعي أيضا تغيرت ،فتوسع دافــع الوجاهة
االجتماعية الذي طرأ على حياتنا انسحب على الدراسة اجلامعية،
حيث تراجعت أهمية التحصيل اجلامعي لدى شريحة من الطالب
ليصبح احلصول على الشهادة هو الهدف األساس! أيضا مغريات
الفرصة البديلة خارج اجلامعة استقطبت جهد األساتذة والطالب،
وهذا رمبا يعود لتراجع مغريات ومميزات البيئة اجلامعية.
هــذه احلــيــويــة للجامعات ولبيئتها األكــادميــيــة يــجــري تعزيزها
وحتريرها من أغــال التوسع الرهيب يف التعليم اجلامعي الذي
كان على حساب اجلودة ،وجامعة امللك عبدالعزيز حتملت مسؤولية
وعبء كبير أثقلها وحد من جهد األساتذة  ،فخدمة أكثر من 120
وف أماكن عديدة متفرقة ،مهمة شاقة ،ورمبا
الف طالب وطالبةِ ،
نحتاج فسحة من الزمن لكي تنشط اجلامعات اجلديدة الستيعاب
الطلب املتزايد على التعليم اجلامعي.
الذي نطمئن إليه هو استمرار جهد املخلصني واملهمومني بالتعليم
والتربية ألن تبقى اجلامعات مؤسسات لبناء املوارد البشرية وإنتاج
املعرفة ،وإثراء القرار الوطني يف األمور احليوية للدولة ،وجامعة
امللك عبدالعزيز سوف تظل وفية لدورها التنموي ،ووفية ملوروث
امللك املؤسس ،يرحمه اهلل ،الذي جعل التعليم يف أولويات احلكومة
بعد التوحيد.
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في مؤتمر دولي نظمته الجامعة عن "البنية التحتية وتطبيقات المجتمعات الذكية"

توصية لـ ( )11قطاعا في المملكة لتعزيز التقنية و تطوير أعمالها وخدماتها

مدير اجلامعة متحدث ًا يف مؤمتر البنية التحتية وتطبيقات املجتمعات الذكية

أظهر مؤمتر البنية التحتية وتقنيات وتطبيقات املجتمعات الذكية
الذي نظم مبركز احلوسبة عالية األداء بجامعة امللك عبدالعزيز شواهدا
قوية على أن محور املجتمعات الذكية سيقدم للجامعة تركيزا على منو
البحث والتطوير.
وشهد املؤمتر حضوراً الفتاً من األكادمييني ،واملسؤولني يف القطاعات
احلكومية واألعمال وسط مشاركة ما يزيد عن  1200من الطالب،
وأعــضــاء هيئة الــتــدريــس ،ومــســؤولــن يف قطاعات حكومية وقطاع
األعمال ،باإلضافة إلى منظمي املؤمتر من مركز احلوسبة عالية األداء
واملتطوعني من األفراد يف التنظيم واإلعداد من كلية احلاسبات وتقنية
املعلومات.
واشتمل برنامج املؤمتر على خمسة جلسات رئيسة ،و 4مسارات علمية
متوازية ،وجلسة ملصقات علمية ،وورشة عمل واحدة و 6حلقات تدريبية
مرتبطة مبجموعة من املواضيع حول املجتمعات الذكية مثل :التطبيقات،
والبنية التحتية ،وتطوير رأس املال االجتماعي واحلوكمة اإللكترونية،
واالبتكار وريادة األعمال.
ومتت مناقشة مواضيع واسعة وعميقة يف املؤمتر شملت :النقل ،والرعاية
الصحية ،والبيانات الكبيرة ،واحلوسبة عالية األداء ،واألنظمة املوزعة،
وبحوث العمليات ،واملركبات الذاتية ،واحلوسبة العلمية ،واخلصوصية
واألمــان ،ومرونة واستدامة تنمية املــدن ،ووجــد احلضور من املؤمتر
فرصة لاللتقاء مبتحدثني بارزين من حول العالم ،والتعلم واالستفادة من
 40عرض ألوراق علمية مشاركة ستنشر يف مكتبة سبرينجر ()Springer
و 26ملصقاً علمياً ،وحظي املؤمتر بتغطية وتفاعل يف منصات وسائل
اإلعالم والتواصل االجتماعي.
وكان من ضمن املتحدثني املدعوين للمؤمتر البروفيسور (بيل ماكول) من
العدد 22

جامعة أكسفورد يف اململكة املتحدة ومعهد هاواوي للبحوث يف باريس؛
والبروفيسور (جون بوالك) ،استاذ أنظمة النقل الذكية ،من كلية لندن
االمبراطورية ،اململكة املتحدة؛ والبروفيسور (تاكاشي جوجوبوري)،
العالم البارز ،من مركز أبحاث علوم األحياء احملوسبة ،جامعة امللك
عبد اهلل للعلوم والتقنية؛ والبروفيسور (بوذندرا بادوري) ،مدير مركز
الديناميكا احلضارية ،من معهد أوك ريدج الوطني بالواليات املتحدة
األمريكية؛ والبروفيسور (سيمون سي) ،مدير وكبير معماري احللول
لألنظمة الذكية ،بشركة نيفيديا ،سنغافورة؛ والدكتور (سانغو لي) ،مدير
مركز التشغيل املتكامل للمدن إي إف إي زد ،كوريا ،هيئة مدينة جامعة
انشون؛ والبروفيسور (أروى األعمى) من جامعة امللك عبد العزيز.
ومت اختيار املتحدثني املدعوين مــن قــادة إداري ــن كبار مــن القطاع
األكادميي والصناعي إلثراء اجللسات العلمية واحلوار ،وأبدى املدعوون
من خارج اململكة إعجابهم بجودة برنامج املؤمتر ،واجللسات العلمية
واحلوارية واحللقات التدريبية ،وحماس املشاركني.
وقــد شــارك املتحدثون معارفهم وخبراتهم خــال جلسات احلديث،
واللقاءات الشخصية ،مما وفر فرصة ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة
والطالب ،واملشاركني من الداخل واخلــارج لاللتقاء وإثــراء األفكار،
مؤكدين على أن موضوع املجتمعات الذكية يوفر تركيزا استراتيجيا يف
اململكة العربية لتحسني جودة احلياة وحتويل البلد إلى مجتمع اقتصادي
قائم على املعرفة .
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كما أظهر مؤمتر البنية التحتية وتقنيات وتطبيقات املجتمعات الذكية
شواهد قوية على أن محور املجتمعات الذكية سيقدم للجامعة تركيزا
على منو البحث والتطوير ،والذي يشمل العديد من الكليات واألقسام
العلمية ،نتيجة لطبيعته الواسعة واملهمة ،وأيضا مساهمته يف تطوير
املدن السعودية ،لذلك من املهم أن تستفيد اجلامعة من الزخم الذي
أحدثه املؤمتر وتفعيل ودعم مبادرات وأنشطة لتعزيز القدرات والتحول
القائم على املعرفة ،ومن املمكن أن يستهدف املؤمتر يف النسخة القادمة
مشاركني أكثر من جهات متنوعة خاصة صناع القرار يف القطاعات
املختلفة يف اململكة ،ومن قطاع الصناعة واألعمال للعمل على استثمارات
وشراكات لدعم البحث والتطوير ،والتدريس والتدريب ،وتطوير وتقوية
التعاون بني جامعة امللك عبد العزيز والــقــادة الدوليني املساهمني
واملشاركني يف املؤمتر.

جامعة الملك عبد العزيز

 .1االستفادة من جناح املؤمتر لبناء قدرات املجتمع الذكي واملساهمة
يف التحول إلى مجتمع عاملي قائم على املعرفة من خالل:
أ .التعريف باملؤمتر والترويج ملخرجاته.
ب .العمل على التوصيات اجليدة للمتحدثني الدوليني.
ج .حتديد املجاالت ذات األولوية الستثمار اجلهود فيها واتخاذ
القرارات الفاعلة.
د .تطوير األهداف واخلطط وعمل اجلدول الزمني لها.
 .2متويل ودعــم نشاطات للتعاون بني جامعة امللك عبد العزيز
واملنظمات الرئيسة واملؤسسات األكادميية والصناعية واحلكومية
يف العالم.
مثال :املنح الدراسية للطالب بني جامعة امللك عبد العزيز وشركة
نيفيديا.
 .3متويل ودعم املؤمتر ليصبح حدثا رائدا يف املجتمعات الذكية
جللب كبار اخلبراء يف العالم ،واملنظمات جنبا إلى جنب لالبتكار
وتسريع عجلة طريق املجتمع الذكي.
أ .تخصيص املوارد املطلوبة ،ماديا ،بشريا ،وغيرها.
ب .الترويج للحدث وزي ــادة املشاركة الفاعلة من داخل

التوصيات

ركز املؤمتر يف اخلروج بتوصيات لتنمية القدرات التقنية والبنية التحتية
الرقمية للقطاعات احليوية يف اململكة ،فلم تختص برامج وورش العمل
واجللسات على تطوير اجلانب التقني جلامعة امللك عبدالعزيز فقط ،بل
شملت  11قطاعا تشكل التقنيات رافدا ألعمالها وعامال مهما لتطوير
منتجاتها وخدماتها على رأسها التعليم ،والنقل ،والطاقة ،واالتصاالت
وتقنية املعلومات ،والصحة ،واحلج والعمرة ،واالقتصاد والتخطيط،
وإمارات املناطق ،و كذلك أمانات املدن ،ومجالس الغرف التجارية.
وفيما يلي قائمة بتوصيات املشاركني يف املؤمتر ملختلف اجلهات يف
اململكة العربية السعودية:

اململكة ومن جميع أنحاء العالم.
ج .جعل احلدث مكتفيا ذاتيا خالل عامني
من خالل الرعاية.
د .جعل احلدث منارة من منارات التحول
الرقمي يف اململكة.
 .4االنــتــقــال مــن مرحلة شــراء اخلدمات
إلــى مرحلة املشاركة يف إيــجــاد املنتجات
واخلدمات.
أ .اعتماد أنظمة وإجــــراءات جلامعة رائـــدة ،وتطوير املعرفة
واخلدمات واالستشارات.
ب .زيادة الدعم املادي والبشري لتطوير وبيع املنتجات (باإلضافة
إلى تقدمي التعليم التقليدي) .ميكن أن تشمل اخلدمة املعرفة،
البرمجيات ،االستشارة ،املنتجات املادية ،إلخ.
ج .العمل مع املنظمات واملؤسسات الدولية يف قطاع األعمال
والصناعة لنقل املعرفة إلى منسوبي اجلامعة ،وإشراك منسوبي
اجلامعة يف الصنع واالبتكار.

وزارة التعليم:
 .1تثقيف وتعليم املواطنني ليصبحوا مواطنني أذكياء .املعرفة ورأس املال املجتمعي والبشري هما
مبثابة قلب تطوير املجتمع الذكي ،ودور التعليم يجب أن ميتد إلى ما هو أبعد من املسار العام
"التعليم من أجل الوظيفة" ،ليمتد إلى مفهوم احلكومة االجتماعية والتعاونية حيث يتعاون املجتمع
لتدريب بعضه البعض يف احلصول على املعرفة ،وتأصيل مفاهيم النسيج االجتماعي ،والعمليات،
واملمارسات اجليدة ،والتنافس ،واالبتكار ،ليصبح اقتصادنا قائماً على املعرفة.
 .2إنشاء برامج ملشاركة املواطن الذكي الذي يخلق ويحافظ على اجلودة العالية للحياة والبيئة والذي يساهم يف اقتصاد البلد من خالل
ريادة األعمال واالبتكار.
 .3العمل مع الوزارات األخرى ،وإمارات املناطق وبلديات ومجالس املدن لتطوير الشراكات بني القطاع العام واخلاص وللمساعدة يف تقدم
التوصيات احملددة لهم.
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وزارة الحج والعمرة

 .1حتسني جودة اإلجراءات املرتبطة
باحلج والعمرة باستخدام املمارسات
الــرقــمــيــة والــقــائــمــة عــلــى البيانات
وال ــب ــراه ــن (data-driven and
)evidence-driven approaches
لتقليل التكلفة واحل ــوادث وحتسني
العمل لضيوف الرحمن والعاملني يف منظومة احلج والعمرة.

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

 .1خلق نظام بيئي من البنية التحتية
الرقمية الــقــادرة على العمل معاً،
ومتكني التفاعالت احلركية السريعة
بني أنظمة املدينة الذكية الفرعية
املختلفة .يوصي املؤمتر بتطوير وتقوية البنية التحتية الذكية
يف اململكة والتي من شأنها السماح بتطوير مثل تلك املنصة
للمجتمع الذكي.
 .2عقد الشراكات بني القطاع العام واخلاص لتوفير البنية
التحتية الرقمية للمواطنني.

وزارة الصحة:

 .1حتسني جودة الرعاية الصحية يف
اململكة باستخدام املمارسات القائمة
على الرقمية ،والبيانات والبراهني.
 .2تثقيف ورعــايــة املواطنني ليكون
لديهم أمناط صحية جيدة من خالل
التمارين والرعاية الصحية الوقائية.
 .3حتسني فاعلية إجراءات الرعاية الصحية لتقليل التكلفة.
 .4تطوير الشراكات بني القطاع العام واخلاص لتحسني جودة
احلياة والرعاية الصحية يف الدولة.

إمارات المناطق وأمانات ومجالس المدن

 .1العمل على جتويد مجاالت احلياة
مثل التنقل السلس ،والرعاية الصحية،
الرفاهية ،والبنية االجتماعية ،والبنية
التحتية والبيئة الصحية.
 .2تثقيف ورعاية املواطنني (عبر وسائل
اإلعـــام الــقــدمي واجلــديــد) ليصبحوا
مواطنني أذكياء (التعليم مدى احلياة).
 .3تــطــويــر أنــظــمــة شــفــافــة للسماح
باحلوكمة التشاركية ،التي تؤدي إلى الشعور باملسؤولية املشتركة
وحتقيقها بني احلكومة واملواطنني.
 .4خلق هويات للمدن لتعزيز ريادة األعمال ،واالبتكار واملنافسة
البناءة.
 .5حتويل البنية التحتية إلى الرقمية باستخدام التقنية مثل إنترنت
األشياء لتحسني فاعلية املدن وجودة احلياة.
 .6خلق الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص لتطوير البنية
التحتية ،تقدمي حياة ذات جودة أفضل ،وتطوير مجتمع االبتكار.
 .7تطوير مفاهيم احلكومة القائمة على البيانات والبراهني.
()data-driven and evidence-driven approaches
 .8إتاحة بيانات مفتوحة للسماح باملشاركة العامة ،والتشارك يف
إنتاج املنتجات واالبتكار.
 .9إنشاء وحتديث السياسات والتنظيمات التي تسهل تطوير
املجتمعات الذكية ،وتعديل او االستغناء عن التنظيمات التي تعيق
املواطنة الفعالة وجودة احلياة واالبتكار.
 .10تشجيع تطوير األعــمــال التجارية االجتماعية من أجل
االستدامة االجتماعية والبيئية واالقتصادية.

مجلس الغرف السعودية

 .1تشجيع األع ــم ــال الــتــجــاريــة
والصناعية التي تساعد يف تطوير
املجتمعات الذكية والتي من شأنها
حتفيز وتقوية قطاع األعمال يف
اململكة العربية السعودية.

وزارة االقتصاد والتخطيط

 .1تطوير أنظمة شفافة لتمكني
التخطيط واحلوكمة التشاركية.

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

 .1تيسير االبتكار يف تطوير موارد بديلة
للطاقة.
 .2تثقيف املــواطــنــن وتوعيتهم بطرق
تخفيض استخدام الطاقة.
العدد 22

توصية أخيرة عامة:

العمل التكاملي بني الوزارات وإمارات املناطق وأمانات ومجالس
املدن لتطوير الشراكات بني القطاع العام واخلاص واملساعدة
يف تقدم التوصيات احملــددة لهم يعتبر ركيزة مهمة يف تنمية
املجتمعات الذكية.

37

لتطوير طرق العمل بالجامعات

جامعة المؤسس تستضيف المؤتمر الدولي لتطوير اقتصاد المعرفة

اجتماع اللجنة اإلشرافية ملؤمتر التاميز

متابعة :مراسل اجلامعية
تصوير :مساعد املالكي
تستضيف جامعة امللك عبدالعزيز مؤمترا دوليا للتاميز جلامعات الشرق
األوسط وشمال إفريقيا.
ويأتي ذلك يف إطار سعي اجلامعة بأن تكون ضمن املراكز األولى يف
تصنيف اجلامعات ،متاشيا مع رؤية اململكة  ،2030وسيقام املؤمتر يف
الفترة من  5 - 2يف شهر رجــب القادم للعام 1439هـــ حتت عنوان:
"تطوير اقتصاد املعرفة ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -حتقيق
إمكاناتنا" ،مبشاركة عدد من القيادات اجلامعية واخلبراء واملهتمني يف
مجاالت التعليم ومؤسساته واملنظمات ذات العالقة.
وأوضح معالي مدير اجلامعة رئيس اللجنة اإلشرافية العليا للمؤمتر،
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بأن اجلامعة تسعى ألن
يكون املؤمتر يعكس ما يحظاه قطاع التعليم والتعليم العالي خصوصا
من دعم المحدود من القيادة الرشيدة ،وأيضا يع ّرف مبا وصلت له
جامعة امللك عبدالعزيز من تطور علمي وبحثي ،جعلها ضمن املراكز
األولــى يف التصنيفات العاملية ،مقارنة مع جامعات الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.
وبني على أنه سيشارك يف املؤمتر عدد من مديري ومسؤولي اجلامعات
العاملية املرموقة كمتحدثني يف ورش العمل واحملاضرات ضمن برنامج
املؤمتر منهم الدكتور أندرو هاملتون مدير جامعة نيويورك ،والدكتور
سانتا أونــو مدير جامعة كولومبيا البريطانية ،والدكتور تــان تشوره
تشوان رئيس جامعة سنغافورة الوطنية ،والدكتورة آالن مايرز املستشارة

يف جامعة ملبورن يف أستراليا ،والدكتور زر شانلو مدير جامعة بكني
الصينية ،والدكتور بيتر ماثيسون مدير جامعة هوجن كوجن ،والدكتور جني
الو تشامو مدير جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا.
ولفت إلى أن أهــداف املؤمتر تتركز على االستفادة من قمة الشرق
األوســط وشمال أفريقيا 2018م من خالل" :االستماع إلى القيادات
املتميزة ،وتبادل اخلبرات مع تلك القيادات ،وفهم واستيعاب سياسة
املناقشات األكادميية والبحثية لديهم ،وأيضاً اكتشاف اإلبداعات التي
حققوها يف اآلونة األخيرة ،واالحتفاء باإلجنازات اجلديدة".
كما يهدف املــؤمتــر إلــى املساهمة يف تطوير أساليب وطــرق العمل
باجلامعات وحتديث البيانات من أجل الوصول إلى رؤية واضحة عن
أفضل املؤسسات واجلامعات يف اإلقليم حاليا وإلقاء الضوء على أبرزها
من خالل تقنيات اجلامعات ،والتعاون مع هذه اجلامعات واملؤسسات
ملساعدتها يف تطوير استراتيجياتها نحو النمو والتقدم ،وبناء عالقات
عبر األقاليم وعاملياً ومن ثم احلصول على السمعة اجلديدة عامليا،
كخطوة يف مشوار هذه اجلامعات نحو التميز عاملياً.
ً
وشدد على أن اجلامعة حترص على أن تكون يف املقدمة دائما ومواكبة
التطور والتحول الوطني  2020ورؤيــة اململكة  2030من خالل نوعية
البرامج العلمية التي تقدمها والتخصصات التي تنفرد بها ،وإنشاء مراكز
بحثية متخصصة ووضع خطط استراتيجية لتطوير برامجها التعليمية
والبحثية وبرامج خدماتها للمجتمع بعد أن قطعت شوطاً بعيداً يف مجال
التحول إلى جامعة بحثية ،مبيناً معاليه أن التعليم اجلامعي يف اململكة
بشكل عام يعيش يف أفضل حاالته.
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المؤتمر الوطني األول لكليات السياحة بجامعة المؤسس

تأسيس وثيقة الخطة االسترايجية لكليات السياحة في السعودية

مدير جامعة امللك عبدالعزيز يفتتح املؤمتر الوطني األول لكليات ومعاهد السياحة باململكة

كتب :أحمد العمري
تصوير :مساعد املالكي
أوصـى املشـاركون يف املؤمتـر الوطنـي األول لكليـات ومعاهـد السـياحة
باململكـة والـذي عقـد مؤخـراً بجامعـة امللـك عبدالعزيـز ،وافتتحـه معالـي
مديـر جامعـة امللـك عبدالعزيـز باعتمـاد وثيقـة اخلطـة االسـتراتيجية
االسترشـادية لكليـات ومعاهـد السـياحة والضيافـة يف اململكـة ،واملوافقـة
على تأسـيس اللجنة الدائمة لعمداء كليات ومعاهد السـياحة والضيافة،
ومقرهـا كليـة السـياحة بجامعـة امللـك عبدالعزيـز.
وتضمنـت التوصيـات املوافقـة علـى اسـتضافة املؤمتـر الوطنـي الثانـي
لكليـات ومعاهـد السـياحة باململكـة يف (املعهـد العالـي للسـياحة
والضيافـة) التابـع ملجموعـة عبداحملسـن احلكيـر ،كمـا أوصى املشـاركون
بقبـول اسـتضافة املؤمتـر الوطنـي الثالـث لكليـات ومعاهـد السـياحة يف
معهـد التدريـب الوطنـي إلدارة املنشـآت والضيافـة (فهـم) التابـع لشـركة
أرامكـو ،وتشـجيع تبـادل الزيـارات العلميـة والطالبيـة بين كليات ومعاهد
السـياحة باململكـة.
وخرجـت هـذه التوصيـات ضمـن عـدة توصيـات أخـرى أقرهـا املؤمتـر
الوطنـي األول لكليـات ومعاهـد السـياحة ركـزت علـى االهتمـام مبعاييـر
االعتمـاد األكادميـي ومواكبــة املخرجــات اجلامعيـة وفق املعاييـر الدولية
لتعزيز دور خريجي كليات ومعاهد السـياحة يف سـوق العمل ،فض ً
ال عن
التركيـز علـى مجـال التعليـم والتدريـب السـياحي ،ووضـع خطـة منهجيـة
العدد 22

ملواجهـة التحديـات التـي تواجـه قطـاع التعليـم والتدريـب السـياحي
وسـوق عمـل صناعـة السـياحة ،لالرتقـاء باملسـتقبل العلمـي واملهنـي
وكفـاءة األجيـال القادمـة مـن الكـوادر الوطنيـة ،كمـا شـدد املؤمتـر علـى
أهميـة تعريـف الشـباب السـعودي بسـوق العمـل السـياحي ،وفتـح املجـال
خلريجي هذا القطاع لاللتحاق بالعمل يف مجاالت السـياحة والضيافة،
والوصـول بالطالـب إلـى املكانـة الالئقـة والطموحــة التـي تتوافــق مــع
تطلعــات الدولـة والنهضـة السـياحية الشــاملة.

فلكلور ونماذج دولية

وعلـى هامـش املؤمتـر ،جتـول معالـي مديـر اجلامعـة األسـتاذ الدكتـور
عبدالرحمـن اليوبـي ،علـى أجنحـة املعـرض ،واسـتمع لشـروحات ممثلـي
الشـركات التـي تتعلـق بأنظمـة التوظيـف وخطـط السـعودة بكل مؤسسـة،
ثـم شـاهد عرضـاً مرئيـاً عـن املؤمتـر وكليـات ومعاهـد السـياحة باململكة،
بعـد ذلـك أدى نـادي التـراث باجلامعـة فلكلـوراً مـن التـراث السـعودي
مبنصـة حفـل االفتتـاح ،قدمهـا طلاب كليـة السـياحة خلال حفـل افتتـاح
املؤمتـر الوطنـي األول لكليـات ومعاهـد السـياحة جـدة.
وألقى الطالب بكلية السـياحة بجامعة امللك عبدالعزيز (حمزة ويلسـون)
مـن أصـول صينيـة ويحمـل اجلنسـية االسـترالية ،كلمة الطلاب الدوليني
خلال فعاليـات املؤمتـر الوطنـي األول لكليـات ومعاهـد السـياحة ،حيـث
استعرض ويلسن جتربته وكيف قاده القدر إلعالن إسالمه ثم تخصصه
يف مجال السـياحة.
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التدريب والتأهيل

حتمـل الكليـات واملعاهـد املتخصصـة يف القطاعـات السـياحية باململكـة
علـى عاتقهـا مهمـة وضـع أرضيـة علميـة ومنهجيـة لقطـاع التدريـب
والتعليـم السـياحي االحتـرايف ،عبـر التعـاون مـع الشـركاء مـن القطاعين
العـام واخلـاص يف إعـداد خطـط لتوطين القطاعـات السـياحية (السـفر
والسـياحة ،واإليـواء السـياحي ،واجلـذب السـياحي ،واآلثـار واملتاحـف)،
حيـث شـدد املشـاركون علـى أهميـة التدريـب والتأهيـل يف القطـاع
ً
عاملا محوريـاً يف احتياجـات القطـاع السـياحي ،والتـي
السـياحي كونـه
ينـدرج حتتهـا خلـق كفـاءات سـياحية مدربـة علـى أعلـى املعاييـر العامليـة
يف البرامـج السـياحية ،وكيفيـة حتقيـق االسـتخدام األمثـل للمـوارد
البشـرية العاملـة فيهـا وصـوالً لتحقيـق جـودة اخلدمـة السـياحية ،كمـا
توصـف الكفـاءات املدربـة علـى العمـل السـياحي بأنها إضافـة يف القطاع
السـياحي لتطويـره واالرتقـاء بهـذه املنظومـة ،ال سـيما وأن هنـاك عالقـة
تكامـل بين التدريـب يف القطـاع السـياحي وجـودة اخلدمـة السـياحية
املقدمـة يف املنشـآت السـياحية ،حيـث يـزداد االهتمـام بتدريـب العاملين
يف املنشـآت السـياحية وإخضاعهـم لـدورات تدريبيـة كلمـا ارتفـع مسـتوى
تصنيـف املنشـآت السـياحية.
ولفـت املتحدثـون إلـى أن القطـاع السـياحي يتطلـب إعـداد وتهيئـة املـوارد
البشـرية لشـغل الوظائـف وتأهيـل القـوى العاملـة ،بجانـب اسـتقطاب
الكفـاءات الوطنيـة ذات التخصصـات واخللفيـات املالئمـة لطبيعـة عمـل
الهيئـة ،واالرتقـاء بقـدرات الكـوادر الوطنيـة العاملـة وزيـادة تأهيلهـا مـن
خلال توفيـر التدريـب املالئـم واكتسـاب اخلبـرة العمليـة وإتاحـة الفرصة
لكـوادر الهيئـة وتشـجيعها علـى االبتـكار يف أداء األعمـال املنوطـة بهـا،
وايجـاد ثقافـة العمـل بـروح الفريـق الواحـد ،بهـدف إعـداد كـوادر وطنيـة
مؤهلـة يف املجـال السـياحي بالتعـاون مـع الشـركة االستشـارية للهيئـة.
وتكمـن أهميـة وجـود كفـاءات وطنيـة مدربـة يف القطـاع السـياحي ،يف
تعزيـز برامـج السـعودة وتوطين القطـاع السـياحي ،وتشـجيع منشـآت
القطـاع السـياحي لتدريـب موظفيهـا علـى رأس العمـل لتطوير أدائهم مبا
يسـهم يف إيجـاد الكـوادر الوطنيـة املؤهلـة ،واسـتحداث وتعديـل األنظمـة
اخلاصـة بالقـوى العاملـة يف القطـاع بالتنسـيق مـع اجلهـات ذات العالقـة
لتطويـر األنظمـة احلاليـة أو اسـتحداث أنظمـة جديـدة.

القطـاع االقتصـادي الثانـي يف اململكـة بعـد قطـاع املصـارف والبنـوك مـن
حيث نسـبة السـعودة ،ومن املتوقع أن يصبح القطاع السـياحي يف املرتبة
األولـى لتوظيـف السـعوديني خلال الفتـرة املقبلـة ،وتشـير التوقعـات أن
تبلـغ فـرص العمـل يف السـياحة ( )1.7مليـون وظيفـة يف عـام 2020م
وهـو ميثـل مـا ميكـن أن يصـل إليـه إجمالـي الوظائـف املباشـرة وغيـر
املباشـرة يف سـوق العمـل لقطـاع السـياحة والقطاعـات األخـرى املترابطة
واملسـتفيدة مـن السـياحة مثـل املطاعـم والنقـل وخدمـات بنـاء وتشـييد
املنشآت السياحية ،وبيع الهدايا ،ومزودي اخلدمات يف املواقع السياحية
وغيرهـا مـن الوظائـف التـي تتولـد نتيجـة للطلـب علـى السـياحة.

تنمية القطاع السياحي

وأكـد معالـي مديـر اجلامعـة األسـتاذ الدكتـور عبدالرحمـن بـن عبيـد
اليوبـي ،أن املؤمتـر الوطنـي األول لكليـات ومعاهـد السـياحة باململكـة
تلّمـس احتياجـات سـوق العمـل وصناعـة السـياحة باململكـة وموائمـة

فرص عمل

وقدمـت الهيئـة العامـة للسـياحة والتـراث الوطنـي يف فعاليـات املؤمتـر
جهـود ومبـادرات الهيئـة يف مجـال توطين الوظائـف وعلـى رأسـها إنشـاء
املركـز الوطنـي لتنميـة املـوارد البشـرية السـياحية "تكامـل" رغبـة منهـا يف
إيجـاد جهـاز متخصـص يـُـعنى بتنميـة وتطويـر املوارد البشـرية السـياحية
وفـق أحـدث النظـم وأجـود املعاييـر املهنيـة العامليـة ،وبرؤيـة تتلخـص يف
أن يشـغل ويـدار قطـاع السـياحة يف اململكـة ٍ
بأيـد وطنيـة متتلـك املعـارف
واملهـارات والقـدرات والسـلوكيات الالزمـة لشـغل الوظائـف السـياحية
التـي سـتولدها تنميـة السـياحة املسـتدامة ،كمـا تطرقـت الورقـة إلـى
جهـود مركـز تكامـل والبرامـج التـي أعدهـا ونفذهـا واتفاقـات الشـراكة
التـي وقعهـا مـع اجلهـات املعنيـة احلكوميـة واألهليـة لتحقيـق هـدف رفـع
نسـبة توطين وظائـف القطـاع.
وقـد بلغـت فـرص العمـل السـياحية حتـى العـام املاضـي 1437هــ أكثـر
مـن ( 751ألـف وظيفـة) ،وميثـل السـعوديون حاليـاً مـا نسـبته ()% 27.1
مـن إجمالـي عـدد العاملين يف القطـاع السـياحي ،حيـث متثـل السـياحة
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مخرجـات الكليـات واملعاهـد السـياحية مـع قطاعـات العمـل اإلنتاجيـة،
ً
الفتـا إلـى أن إعـداد وتقـدمي مسـودة مشـروع وطنـي لكليـات ومعاهـد
السـياحة والضيافـة والسـفر باململكـة يأتـي توافقـاً مـع توجيهـات القيـادة
الرشـيدة يف تنميـة القطـاع باعتبـاره أحـد ركائـز رؤيـة اململكـة يف ،2030
ومحاولـة خلـق فـرص اسـتثمار كبيـرة أمـام القطـاع اخلـاص فيمـا يخـص
اجلانـب السـياحي.
وقـال معالـي مديـر اجلامعـة ،إن صناعـة السـياحة يف اململكـة شـهدت
تطـورا كبيـرا يف السـنوات املاضيـة ،وأصبحت من القطاعات االقتصادية
التـي تتطـور وتتجـدد يف منظومـة أعمالهـا ومشـاريعها ،وحتتـاج إلى مزيد
مـن املتابعـة لتتكيـف وحتيـط مبتطلباتهـا ،مضيفـاً :متتلـك مناطـق اململكة
العديد من الفرص واملواقع اجلاذبة للسـياحة بكل أنواعها سـواء الدينية
والعالجيـة والتسـوق ،إضافـة إلـى العديـد مـن املواقـع التاريخيـة التراثيـة
يف أنحـاء اململكـة ،ممـا يؤهـل القطـاع السـياحي جلـذب االسـتثمارات
الداخليـة واخلارجيـة لبالدنـا.
ويف سـياق متصـل ،شـدد عميـد كليـة السـياحة الدكتـور إبراهيـم بـن
محمـود الصينـي ،علـى أهميـة تركيـز القطـاع السـياحي علـى صناعـة
اإلنسـان املؤهـل واملـدرب والقـادر علـى خدمـة السـياحة بشـكل ف ّعـال.
وبـدوره ،أكـد الرئيـس التنفيـذي لشـركة اخلطـوط السـعودية للتمويـن
وجـدي بـن محمـد الغبـان ،أن قطـاع السـياحة هـو العلاج احلاسـم
للبطالـة ،وجسـر التواصـل بين األمم والشـعوب ،والوسـيلة املثلـى للتعرف
علـى احلضـارات والثقافـات املتنوعـة يف العالـم ،الفتًـا إلـى أن قطـاع
السـياحة هـو مـن أكثـر الصناعـات تطـو ًرا وتكي ًفـا مـع املتغيـرات ،وتتفـوق
فيهـا عـن كل الصناعـات بأنهـا أكثـر جذ ًبـا للعنصـر البشـري.

انفاق السعوديين في السياحة تجاوز  ٥٠٠مليار ريال

واسـتناداً إلـى بيانـات مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي "سـاما" ،فـإن
إنفـاق السـعوديني علـى السـياحة اخلارجيـة بلـغ نحـو أكثـر مـن نصـف
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تريليـون ريـال ،مـا يعـادل  580.7مليـار ريال خالل عشـرة أعوام وحتديدا
منـذ عـام  ،2007وبحسـب غـرض الرحلات السـياحية اخلارجيـة أنفـق
السـعوديون نحـو  65.2مليـار ريـال علـى "العطلات والتسـوق" ،مسـجال
ارتفاعـا نسـبته  % 54مقارنـة مبسـتوى إنفـاق السـعوديني علـى العطلات
والتسـوق يف .2015
وجـاء ثانيـا "زيـارة األقـارب واألصدقـاء" بــ  21.6مليـار ريـال ،بزيـادة
نسـبتها  0.2يف املائـة ،بينمـا حـل ثالثا اإلنفـاق على "األعمال واملؤمترات"
بــ  4.6مليـار ريـال ،بتراجـع نسـبته  35يف املائـة .أمـا الرحالت السـياحية
ألغـراض أخـرى فقـد بلغـت قيمـة إنفـاق السـعوديني نحـو  7.45مليـار
ريـال يف  2016بتراجـع نسـبته  .% 44وقـد غـادر السـعوديون للسـياحة
اخلارجيـة عبـر  21.3مليـون رحلـة يف  2016مقارنـة بــ  20.8مليـون رحلة
يف  2015بارتفـاع نسـبته .% 2
وكانت أكثر وجهات السعوديني للسياحة اخلارجية "دول اخلليج العربي"
بــ  11.3مليـون رحلـة وصلـت إلـى تلك الدول ،تلتها "دول الشـرق األوسـط
باسـتثناء دول اخلليج العربية" بـ  5.2مليون رحلة ،ثم دول "جنوب آسـيا"
بــ  2.4مليـون رحلـة ،و"دول أوروبـا" بــ  975ألـف رحلـة يف عـام  ،2016ثـم
دول "إفريقيـا"  635ألـف رحلـة ،فـدول "شـرق آسـيا واحمليـط الهـادي"
بـ 606آالف رحلة ،ودول "امريكا الشمالية واجلنوبية" بـ  148ألف رحلة.

الرهان على السياحة

ومؤخـراً أطلقـت الهيئـة العامـة للسـياحة والتـراث الوطنـي يف السـعودية،
املبـادرة رقـم  29مـن أصـل  755مبـادرة لبرنامـج التحـول الوطنـي ،2020
حتـت عنـوان "تطويـر الوجهـات السـياحية" متاشـيا مـع برنامـج التحـول
الوطني  ،2020حيث تسـاهم هذه املبادرة يف حتفيز االسـتثمار بالشـراكة
مـع القطـاع اخلـاص ،مـا يـؤدي إلـى إيجاد فـرص عمل جديـدة ،خصوصا
يف املجتمعـات احملليـة األقـل منـوا ،إضافـة إلـى تنويـع قاعـدة االقتصـاد.
ويأتـي الهـدف االسـتراتيجي للمبـادرة يف إنشـاء وتطويـر وجهات ترفيهية

41

طالب من كليات السياحة يؤدون فلكلور شعبي يف منتدى كليات معاهد السياحة

جديـدة متكاملـة وتنميـة قطـاع سـياحي مسـتدام ،وهـو طبعـا مـا يسـاهم
يف التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة للمملكـة ،وتسـعى الهيئـة
العامـة لتحقيـق هـذه األهـداف من خالل تطوير وإنشـاء وجهات سـياحية
جديـدة وواعـدة ،وإيصـال البنيـة األساسـية واملرافـق العامـة لـكل هـذه
الوجهات ،إلى جانب تهيئة املناخ املالئم جلذب االسـتثمارات السـياحية،
ودعـم وحتفيـز املؤسسـات الصغيـرة واملتوسـطة.
واعتمـدت اململكـة العربيـة السـعودية علـى النفـط والصناعـات املتعلقـة
بـه واحلـج كمصـادر رئيسـية للدخـل ،ومـوارد السـياحة السـعودية حاليـاً
تعتمـد بشـكل كبيـر علـى مداخيـل مناسـك احلـج والعمـرة ،فأغلـب الـــ19
مليـون زائـر للبلاد سـنوياً يقصدونهـا مـن أجـل زيـارة األماكـن املقدسـة،
وهـم مسـؤولون عـن  % 41مـن إجمالـي إنفـاق السـائحني والـذي بلـغ يف
العـام  2015حوالـي  22مليـار دوالر.
ويف برنامـج التحـول الوطنـي ،وهـو اجلـزء األول مـن خطـة الرؤيـة
التنفيذيـة ،تراهـن السـعودية علـى اسـتثمار نحـو  45.7مليـار دوالر يف
القطـاع السـياحي بحلـول عـام  ،2020ممـا سـيخلق  370ألـف وظيفـة
جديـدة خلال هـذه الفتـرة ،كمـا تسـعى إلـى رفـع نسـبة مسـاهمة القطـاع
السـياحي يف النـاجت اإلجمالـي احمللـي إلـى  % 3.1بحلـول العـام ،2020
وذلـك مـن خلال تشـييد  241متحفـاً وتهيئـة  155موقعـاً أثريـاً للـزوار
ورفـع عـدد املواقـع األثريـة املسـجلة يف اليونيسـكو إلـى الضعـف علـى
األقل ،ورفع عدد املهرجانات من  300إلى  500مهرجان سـنوي يف كافة
مناطق اململكة ،باإلضافة إلى زيادة عدد املنشـآت السـياحية من  57إلى
 77ألـف منشـأة ،وزيـادة إنفـاق األسـر السـعودية علـى الثقافـة والترفيـه
داخـل البلاد مـن  2.9إلـى  ،% 6وذلـك مـن أجـل جـذب حوالـي  82مليون
سـائح سـنوياً إلـى البلاد.

■  751ألف وظيفة بقطاع السياحة حتى العام املاضي 1437هـ
■  % 27.1نسبة السعوديني مــن إجمالي العاملني يف القطاع
السياحي
■  1.7مليون وظيفة سوف يوفرها قطاع السياحة حتى عام 2020م
■  581مليار ريال إنفاق السعوديني على السياحة اخلارجية منذ
عام 2007م
■  266ألف سائح سنوياً تستهدفهم مدينة عكاظ اجلديدة

 2018م
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إقرار مشروع نقل وتوطين التقنية بجامعة المؤسس وتحويلها لمنتجات استثمارية

مدير اجلامعة يترأس مجلس إدارة الهيئة الدولية االستشارية للجامعة

تتجـه جامعـة امللـك عبدالعزيـز بجـدة إلـى إطلاق مشـروع نقـل
وتوطين التقنيـة وحتويلهـا إلـى منتجـات اسـتثمارية مبـا يتوافـق مـع رؤيـة
اململكـة  .2030ضمـن اسـتراجتية التطويـر جلامعـة املؤسـس التـي اقرها
االجتمـاع التاسـع للهيئـة االستشـارية الدولـي للجامعـة مؤخـرا وتطويـر
وتنميـة الشـراكات مـع املؤسسـات العلميـة والبحثيـة املرموقـة ،محليـاً
ً
وعامليـا وتنميـة العالقـات مـع الشـركات احملليـة واإلقليميـة والعامليـة
وتسـخيرها ملواكبـة التطـورات واملسـتجدات التقنيـة العامليـة.
واسـتعرض مجلـس إدارة الهيئـة الدوليـة االستشـارية للجامعـة برئاسـة
معالـي مديـر جامعـة امللـك عبدالعزيـز األسـتاذ الدكتـور عبدالرحمـن بـن
عبيـد اليوبـي االسـتثمار األمثـل للكفـاءات املتميـزة  ،والعمـل علـى حتويـل
نتاجهـم إلـى منتجـات ذات عوائـد عليهـم وعلـى اجلامعـة ،واسـتثمار
طاقـات الطلبـة وتوظيفهـا بشـكل إيجابـي مـن خلال تبني وتقدمي أنشـطة
مميزة ،تسـهم يف صناعة الكوادر القيادية التي تخدم اجلامعة واملجتمع،
واإلسـهام بـدور فاعـل يف التعريـف والتسـويق وزيـادة فـرص االسـتثمار
خلبـرات اجلامعـة وكوادرهـا العلميـة وإنتاجهـا املعـريف والتقنـي ،وأيضـا
تهيئـة بيئـة محفـزة للمبـادرات واإلبـداع يف جميـع املجـاالت ،والتوظيـف
األمثـل لإلمكانـات املتاحـة ورعايتهـا وتنميتهـا ،وتوفيـر فـرص للطلاب
والطالبـات الذيـن لهـم طموحـات وأفـكار لترجمتهـا إلـى منتجـات ،ممـا
يسـاعدهم علـى تطويـر الـذات.
كمـا ناقـش االجتمـاع سـبل متويـل االبتـكار وريـادة األعمـال عـن طريـق
دراسـة متويـل حتويـل اخلبـرات إلـى منتجـات ذات عوائـد ،وكذلك دراسـة
طـرق متويـل االبتـكارات (ملنسـوبي اجلامعـة وطالبهـا وأفـراد املجتمـع
احمللـي) ممـا يسـهم يف خدمـة املجتمـع ،وبحث متويـل اخلريجني أصحاب
العدد 22

أفـكار ريـادة األعمـال مـن أجـل االنطلاق يف أعمالهـم ومشـروعاتهم،
وإيجـاد طـرق لتنميـة العالقـات ودعـم التعـاون بين اجلامعـة وقطـاع
األعمـال باململكـة ممـا يسـهم بـدور فاعـل يف التعريـف والتسـويق وزيـادة
فـرص االسـتثمار خلبـرات اجلامعـة وكوادرهـا العلميـة وإنتاجهـا املعـريف
والتقنـي.
وأوضح األمني العام للهيئة االستشارية األستاذ الدكتور عدنان بن حمزة
زاهـد بـأن الهيئـة ناقشـت يف االجتمـاع التاسـع محـاور مختلفـة ركـزت
علـى االسـتثمار األمثـل يف قـدرات اجلامعـة يف االبتـكار ونقـل التقنيـة
وتوطينهـا ،كمـا يوجـد العديـد مـن املبـادرات والتوصيـات التـي حققتهـا
الهيئـة االستشـارية الدوليـة يف السـابق منهـا" :إبـراز اسـم اجلامعـة دوليـاً
وتعزيـز تعاونهـا مـع اجلامعـات املميـزة ،وتعزيـز أهـداف اجلامعة وحتقيق
رسـالتها ورؤيتهـا ،وأيضـا تيسـير قبـول املعيديـن واحملاضريـن يف برامـج
الدراسـات العليـا يف اجلامعـات املرموقـة وبخاصـة يف املجـاالت الطبيـة،
واسـتحداث برنامـج الطلاب الدوليين (دراسـات عليـا).
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جامعة المؤسس تطلق حملة ضد الفساد

اليوبي :نسعى إلى غرس قيم األمانة والنزاهة في نفوس منسوبي الجامعة

مدير اجلامعة يكرم منسوبي نادي نزاهة باجلامعة

أطلقـــت جامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز مشـــروع حملتهـــا التوعويـــة ضـــد
الفســاد هــذا العــام حتــت عنــوان "دور اجلامعــة يف ترســيخ قيــم النزاهــة
ومكافح ــة الفس ــاد".
ورع ــي معال ــي األس ــتاذ الدكت ــور عبدالرحم ــن اليوب ــي مؤخ ــرا فعالي ــات
نــادي نزاهــة بعمــادة شــؤون الطــاب بجامعــة امللــك عبدالعزيــز مبناســبة
الي ــوم الدول ــي ملكافح ــة الفس ــاد 2017م ،حت ــت ش ــعار "متح ــدون عل ــى
مكافح ــة الفس ــاد" وذل ــك مبس ــرح عم ــادة ش ــؤون الط ــاب.
وشـــملت الفعاليـــات ورش عمـــل نـــادي نزاهـــة بعنـــوان "دور اجلامعـــة
واملؤسس ــات التعليمي ــة يف ترس ــيخ قيـــم النزاه ــة ومكافح ــة الفس ــاد"،
ونــدوة حـــوارية بعنــوان "رؤيــة اململكــة  2030م ودورهــا يف تعزيــز النزاهــة
ومكافح ــة الفس ــاد".
وأوض ــح معال ــي مدي ــر اجلامع ــة خ ــال الكلم ــة الت ــي ألقاه ــا يف حف ــل
االفتتــاح أنــه ال يختلــف اثنــان يف مــدى خطــورة الفســاد يف تدميــر األمــة
أيــا كان الفســاد دينيــا أو سياســيا أو اقتصاديــا أو اجتماعيــا أو إداريــا،
إذ ينخــر الفســاد يف جســد األمــة ليــس إضعافــا لهــا فحســب بــل إزالــة
له ــا م ــن الوج ــود.
وقــال "لقــد جــاءت مبــادرة جامعــة "املؤســس" للتوعيــة بهــذه اآلفــة تزامنـاً
مــع اليــوم العاملــي ملكافحــة الفســاد بيــد أننــا نؤكــد أن محاربتنــا للفســاد
ليســت مرتبطــة مبــكان أو زمــان ،فالفســاد أينمــا كان ،ومتــى كان فنحــن
حريص ــون عل ــى كش ــفه واجتث ــاث ج ــذوره ،وص ــوال إل ــى مجتم ــع النزاه ــة
الـــذي وجهـــت بـــه رؤيـــة اململكـــة 2030م يف كل املجـــاالت فضـــا عـــن
غــرس قيــم األمانــة والنزاهــة والشــفافية يف نفــوس منســوبي ومنســوبات
اجلامعــة وبخاصــة الطــاب والطالبــات فهــم بنــاة املســتقبل".
وتاب ــع معالي ــه "إن اجلامع ــة ماضي ــة يف مكافح ــة الفس ــاد ب ــكل أنواع ــه،
تأســـيا بســـلمان احلـــزم وســـلمان العـــزم الـــذي جـــرد ســـيفه حملاربـــة
الفس ــاد ب ــكل أمناط ــه يعض ــده س ــمو ول ــي العه ــد األم ــن وم ــن خلفهم ــا

الهيئ ــة الوطني ــة ملكافح ــة الفس ــاد وص ــوال ب ــإذن اهلل إل ــى حتقي ــق (كنت ــم
خي ــر أم ــة أخرج ــت للن ــاس تأم ــرون باملع ــروف وتنه ــون ع ــن املنك ــر)".
م ــن جانب ــه ب ــن عمي ــد ش ــؤون الط ــاب األس ــتاذ الدكت ــور عبداملنع ــم ب ــن
عبدالس ــام احليان ــي أن نش ــر ثقاف ــة مكافح ــة الفس ــاد" ب ــكل ص ــوره
وأشـــكاله وترســـيخ مبـــادئ النزاهـــة بـــن الطـــاب والطالبـــات واجبـــاً
علــى اجلامعــات ومؤسســات التعليــم ،ونســعى إلــى حتقيــق هــذا الهــدف
مـــن خـــال البرامـــج واألنشـــطة واحملاضـــرات واملســـابقات والـــورش
التوعوي ــة ،والت ــي يش ــارك فيه ــا ع ــدد كبي ــر م ــن الط ــاب.
وقدمـــت اجلامعـــة خـــال احتفالهـــا باليـــوم العاملـــي ملكافحـــة الفســـاد
ورش عم ــل ن ــادي نزاه ــة بعن ــوان "دور اجلامع ــة واملؤسس ــات التعليمي ــة
يف ترس ــيخ قي ــم النزاه ــة ومكافح ــة الفس ــاد ،ون ــدوة حـ ــوارية بعن ــوان
"رؤي ــة اململك ــة 2030م ودوره ــا يف تعزي ــز النزاه ــة ومكافح ــة الفس ــاد"،
قدمه ــا الدكت ــور محم ــد ب ــن إبراهي ــم العثم ــان.
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ارتفاع عدد مشاريع االتفاقيات الدولية بجامعة الملك عبد العزيز لـ 197اتفاقية

كشف تقرير صادر عن جامعة امللك عبدالعزيز ارتفاع برنامج التعاون
الدولي بني جامعة امللك عبد العزيز واجلامعات الدولية.
ويبـــن التقريـــر أن اجلامعـــة وســـعت يف برامـــج التعاون الدولـــي بينها
وبـــن اجلامعـــات الدوليـــة منـــذ عام 1433هــــ الى  81اتفاقية .شـــملت
تلـــك االتفاقيات جميع مرافـــق اجلامعة التعليميـــة والبحثية والتطويرية
والتدريبيـــة وخدمـــة املجتمـــع ،باإلضافـــة إلـــى  116اتفاقيـــة نفذت قبل
عـــام 1433هـ ،وستســـهم هـــذه االتفاقيات يف تطويـــر برامج اجلامعة يف
املجـــاالت اإلكادمييـــة والبحثية والتطويرية والتدريبيـــة وخدمة املجتمع،
مـــن أجـــل إعـــداد جيـــل متميـــز مـــن االكادمييـــن والباحثـــن والطالب
املبدعـــن يف مجـــاالت تخصصاتهم.
وتهـــدف هـــذه اإلتفاقيات الدوليـــة إلى التعـــاون مع اجلامعـــات العاملية
يف مجـــال تبـــادل أعضاء هيئـــة التدريس أو التبـــادل الطالبي واالبتعاث
اخلارجـــي يف الدراســـات العليـــا أو املشـــاركة يف إجـــراء أبحـــاث علمية
للوصـــول مـــن خـــال نتائجها إلـــى نشـــر أوراق علمية بدوريـــات علمية
ذات تصنيـــف دولـــي عـــال ،باإلضافة إلى تســـجيل بـــراءات اختراع.
وقـــد اكتســـبت اجلامعـــة من حصيلـــة املنجـــزات التي ســـاعدت يف رفع
التصنيـــف الدولـــي لهـــا فأصبحـــت ضمـــن قائمـــة  300 - 251جامعـــة

دوليـــة يف عـــام 2016م ،وبذلـــك أصبحـــت تتصـــدر جميـــع اجلامعـــات
العربية.
وتأتـــي الواليـــات املتحدة األمريكيـــة يف مقدمة الدول التـــي وقعت معها
اتفاقيـــات بعـــدد  24اتفاقيـــات يليها اململكـــة املتحدة بعـــدد  12اتفاقية
ثـــم اســـتراليا بعـــدد  7اتفاقيات ،وفرنســـا وكندا بعـــدد  5اتفاقيات لكل
منهمـــا ،وكل مـــن تركيـــا واألرجنتـــن بعـــدد  3اتفاقيات  ،وتأتـــى كل من
النمســـا وفنلندا وسويســـرا وأملانيـــا وهولنـــدا واليابان بعـــدد اتفاقيتان
ويف النهايـــة تأتـــى كل من الصـــن وكوريـــا ونيوزلندا وبلجيكا واســـبانيا
وســـنغافورة باتفاقيـــة واحدة لـــكل منهم.
وحـــازت كليـــة الطـــب باجلامعـــة علـــى العـــدد األكبـــر مـــن االتفاقيـــات
الدوليـــة بعـــدد  11اتفاقيـــة يليهـــا العلوم واألرصـــاد بعـــدد  7اتفاقيات
لـــكل منهمـــا ،ثـــم تأتي كليتـــا الهندســـة واآلداب بعـــدد  5اتفاقيـــات ،ثم
كلية الســـياحة بعـــدد  4اتفاقيات  ،عقبها كليتا علـــوم االرض واالقتصاد
واالدارة بعـــدد  3اتفاقيـــات لـــكل منهما .ثم كليات طب األســـنان ومعهد
االقتصاد اإلســـامي وعلـــوم البحـــار واملجتمع بجدة بعـــدد  3اتفاقيات
لـــكل منهـــم ،ويف النهاية كليات تصاميـــم البيئة والتمريض واحلاســـبات
واملجتمـــع ومركـــز حتليـــة امليـــاه باتفاقية واحدة لـــكل جهة.
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تحت شعار كيف نكون قدوة بالجامعة

الجامعة تطلق مبادرة «الحي القدوة» لالهتمام بالمرافق العامة بمدينة جدة

مدير اجلامعة يطلق شارة البدء لبرامج فعاليات اجلامعة

كتب :أحمد العمري
تصوير :مساعد املالكي
أطلق معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد
اليوبي ،مؤخراً مبادرات وبرامج وفعاليات اجلامعة ضمن ملتقى مكة
الثقايف حتت شعار "كيف نكون قدوة"وبحضور وكالء وعمداء العمادات
والكليات ومنسوبي وطالب اجلامعة وعدد من عمداء األحياء واملواطنني
وذلك مبسرح العمادة .26
ً
ً
وشهد حفل تدشني املبادرات عرضا مرئيا للبرامج املشاركة والفئات
املستهدفة من تلك البرامج والتي تستمر خالل العام اجلاري وهي مبادرة
احلي القدوة ،والذي يركز على حي اجلامعة املتاخم جلامعة "املؤسس"
بعدد من البرامج املتنوعة ويهدف إلى املساهمة يف تطوير املهارات
الشخصية وتنمية الثقافة ،العمل على تقدمي اخلطط والــدراســات
التي تساعد على الرقي باحلي وتطوير خدماته ،واملساهمة يف تقدمي
خدمات البنية التحتية للحي والعناية باحتياجاته األساسية ،واالهتمام
باملرافق العامة "املساجد ،احلدائق ،والشوارع" وظهورها بالشكل الالئق
واجلذاب.
وتشمل مبادرات اجلامعة لهذا العام مبادرة قدوة ( 360صناعة اإلنسان)
وتهدف إلى بناء قيادات مستقبلية ذات هوية متزنة متوافقة ،متكاملة
ومتناسقة وظائفها الشخصية واملجتمعية ،وتهيئة بيئة فاعلة توفر بيئات
متكينية محفزة لنمو وتطور الشباب ملمارسة املــهــارات يف املجاالت
البحثية والعلمية واملجتمعية ،ومتكني الشباب ملعاجلة القضايا املهمة

وتدعيم شعورهم باالنتماء وصياغة رؤيتهم حول التغيير االجتماعي يف
عمليات التنمية بوجود الداعمني وامليسرين من املشرفني االجتماعيني
والنفسيني ،وحتديد السلوكيات غير املرغوب فيها و حتديد طرق حللها
واحلد منها عن طريق فريق من اخلبراء واملختصني.
وقــدم معالي مدير اجلامعة شكره اجلــزيــل لصاحب السمو امللكي
األمير خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة
مكة املكرمة على هذه املبادرة الوطنية االجتماعية وعلى ثقته الكرمية
يف جامعة امللك عبدالعزيز لإلسهام يف تنفيذ هذه الفعاليات ،حيث
تطلق اجلامعة برامجها وفعالياتها للعام الثاني ،وتعد اجلامعة شريكاً
استراتيجياً يف هذا املشروع احليوي والهام ،وستسعى بكل إمكاناتها
وطاقاتها إلى إجناحه وتفعيل دور أعضاء هيئة التدريس واإلداريــن
والطالب والطالبات بهدف حتقيق األهــداف املرسومة له من خالل
املبادرات والبرامج التي تستهدف فئات املجتمع.
وأفاد معاليه أن اجلامعة تهدف إلى تطوير سلوكيات الطالب والطالبات
من خالل تبني القدوات واألفكار اإليجابية ،وتعزيز جوانب املسؤولية
االجتماعية واحترام النظام ،وترسيخ مفهوم الوطنية وروح االنتماء
للوطن ،واحتواء الشباب والشابات من خالل القدوات املؤثرة علمياً
وثقافياً وسلوكياً ،انطالقاً من منهج االعتدال الذي تبنته دولتنا املباركة
حفظها اهلل.
وبني معاليه أن املجتمع السعودي يواجه حتديات كبيرة يجب على اجلميع
مجابهتها من خالل التمسك بالقيم االخالقية واختيار القدوة احلسنة،
وأضاف أن مشاركة اجلامعة نابعة من تعاليم ديننا احلنيف الذي حثنا
على اختيار القدوة احلسنة .
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التطوير الجامعي ..سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل
تتجه وزارة التعليم لتبنـــي اســـتراتيجية تعليميـــة مختلفة تتكيف
برامجهـــا الدراســـية وطـــرق التدريـــس مـــع البرامـــج التأهيليـــة إلعداد
اخلريجـــن لســـوق العمـــل ،ال ســـيما وأن جميـــع اخلريجـــن يحتاجـــون
إلـــى مســـتويات عالية مـــن الكفـــاءة التقنية وتوظيـــف املعرفـــة والقدرة
علـــى التحليـــل والتفكيـــر ،..وتســـعى الـــوزارة إلـــى تكييف ســـوق العمل
مـــع معطيـــات التعليـــم اجلديـــدة والتحول مـــن كونه مســـتهلكاً خلريجي
اجلامعـــات إلـــى شـــريك يف املؤسســـة التعليميـــة مـــن خـــال االنخراط
مـــع اجلامعات بطـــرق جديدة ،وســـيكون ألرباب العمل أيضـــاً دوراً مهم
مـــن خالل إدمـــاج املزيد من النســـاء يف القـــوى العاملة على مســـتويات
تتناســـب مـــع مواهبهـــم وإعدادهم.
وتتخـــذ وزارة التعليـــم سلســـلة مـــن اإلجـــراءات لضمـــان جـــودة املناهج
الدراســـية ،والعمـــل على االنتقال مـــن التعليم التقليدي إلـــى منهج قائم
علـــى الكفـــاءة ،حيـــث تتعامل الـــوزارة مع شـــركاء دوليني مثـــل :الرابطة
الوطنيـــة لتعليـــم األطفال الصغار (نايك) يف الواليات املتحدة الكتســـاب
خبـــرة إضافيـــة يف تنميـــة الطفولـــة املبكـــرة من أجـــل تصميـــم املناهج
واملعاييـــر بشـــكل مناســـب ،وتوقيـــع اتفاقيـــة شـــراكة بـــن وزارة التعليم
ومنظمـــة التعـــاون والتنمية يف امليدان االقتصادي الستكشـــاف الفرص،
وزيـــادة تعميـــق التعـــاون يف تصميم وتنفيـــذ التعليم بهـــدف تعزيز النمو
االقتصـــادي والتنمية إضافـــة إلى قيام جلنة تقييـــم التعليم بوضع إطار
ومعاييـــر عامـــة للمناهج الدراســـية ،وهي املـــرة األولى التـــي تعمل فيها
اململكـــة على توفيـــر مرجع للتطور املســـتقبلي املتســـق جلميـــع البرامج
املدرسية.
وتهـــدف الـــوزارة إلـــى دمـــج التعليـــم الرقمـــي والتعلـــم التفاعلـــي مـــن
خـــال األلعاب وأشـــرطة الفيديـــو والكتب املدرســـية التفاعليـــة ،والتي

تســـاعد على تهذيب املهـــارات التقنية لألطفال يف ســـن مبكرة ،باعتبار
التكنولوجيـــا أحد أهم وســـائل إعداد كوادر املســـتقبل للنهوض باململكة،
وحتقيـــق قفـــزات نوعيـــة وكميـــة تتناســـب مـــع توجهـــات ســـوق العمـــل
الســـعودي والعاملي.
وشـــهد التطويـــر يف التعليـــم اجلامعـــي باململكـــة خالل العقـــد املاضي،
الســـير بخطـــى حثيثـــة يف كافة املجـــاالت العمليـــة ،منذ توســـيع قاعدة
اجلامعـــات احلكومية يف الدولة من ســـبع جامعـــات حكومية إلى حوالي
 27جامعـــة حكوميـــة حالياً ،حيـــث زادت الطاقة االســـتيعابية للقبول يف
اجلامعات الســـعودية يف شـــتى املراحل ،حيث يتخطـــى عدد الطالب يف
اجلامعـــات احلكوميـــة  1.309.000طالـــب وطالبة ســـنوياً ،ويصل عدد
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس إلـــى أكثر مـــن  65.404أفـــراد ما بني أســـتاذ
وأســـتاذ مشـــارك وأســـتاذ مســـاعد ومحاضر ومعيد ومدرس.
ً
وتســـعى اململكـــة إلى حتســـن املســـتوى التعليمـــي وجعله أساســـا للنمو
االقتصـــادي ضمـــن رؤيـــة  ،2030عبـــر بناء منظومـــة تعليميـــة مرتبطة
باحتياجـــات ســـوق العمـــل والســـعي نحو ســـد الفجـــوة بـــن مخرجات
التعليـــم ومتطلبات ســـوق العمل وتطويـــر التعليم العـــام وتوجيه الطالب
نحـــو اخليـــارات الوظيفيـــة واملهنيـــة املناســـبة ،وإتاحة الفرصـــة إلعادة
تأهيلهـــم واملرونـــة يف التنقـــل بني مختلف املســـارات التعليمية وترســـيخ
القيـــم اإليجابيـــة يف شـــخصيات الطالب الســـعوديني.
وتهـــدف رؤيـــة  2030إلـــى أن تصبح  5جامعات ســـعودية على األقل بني
أفضـــل  200جامعـــة على صعيد العالم بحلـــول عام .2030
وتهتـــم وزارة التعليـــم بالبحـــث العلمـــي يف كافـــة جامعـــات اململكة ،كونه
العمـــود الفقـــري لنهضـــة األمم ورقـــي اجلامعـــات ،فمن خـــال البحث
العلمـــي يســـتطيع الباحث إيجاد حلـــول تخدم بيئته احملليـــة واخلارجية
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مبـــا يحقق التنمية واالزدهـــار يف كافة مجاالت احلياة ،ويفيد البشـــرية
بـــكل مـــا ينفعها مـــن العلوم املعرفيـــة واإلنســـانية والطبية والهندســـية،
ودفعـــت إلى االهتمـــام بالبحث العلمي وتطوير آلياتـــه ومخرجاته وزيادة
الدعـــم املالي املخصص للباحثني يف ظل احلاجـــات املتزايدة للتنمية يف
عصر املعلوماتيـــة واالتصاالت.
ويتخطـــى عـــدد معاهـــد ومراكـــز البحـــوث باجلامعـــات احلكومية 243
معهـــداً ومركـــزاً بحثيـــاً ،يف حـــن تتجاوز مراكـــز األبحـــاث املدعومة الـ
 25مركـــزاً ،أمـــا الكراســـي البحثيـــة فيصـــل عددها إلى أكثـــر من 240
كرســـياً ،ومراكز التميز البحثي يصل عددها إلـــى  17مركزاً ،أما مراكز
األبحـــاث الواعـــدة تصـــل إلى  8مراكـــز ،وبالتالي فقد أولـــت اجلامعات
الســـعودية اهتمامـــاً كبيراً باملراكـــز البحثية وزيادة عـــدد الباحثني للعب
دور أكبـــر يف تقدم املجتمـــع وتطوره.
ومن املؤمل أن تتوســـع اململكة العربية الســـعودية خالل الفترة املقبلة يف
مجـــال تطوير التعليم اجلامعي إلى التعليـــم اإللكتروني اجلامعي ،وذلك
بعـــد جناح جتربة اجلامعة الســـعودية اإللكترونية ،التي تنتشـــر فروعها
يف عشـــر مناطـــق يف اململكـــة ،حيـــث تســـهم مـــع اجلامعـــات األخـــرى
يف تنميـــة املـــوارد البشـــرية الســـعودية املؤهلـــة ،ال ســـيما وأن اجلامعة
الســـعودية اإللكترونية تقدم أمنوذجاً تعليمياً جديـــداً ومختلفاً ومتمايزاً
يتكامـــل مـــع بقية منـــاذج التعليم العالـــي يف اململكة ،حيـــث تتبنى منوذج
التعليـــم املدمـــج الـــذي أصبـــح ميثـــل توجهـــاً عامليـــاً يف مجـــال التعليم
العالـــي باململكة.
ويؤكـــد خبراء أن املقياس احلقيقـــي للنجاح يتوقف على قدرة اجلامعات
علـــى إيجاد أعمال خلريجيها تتناســـب مع طموحاتهـــم العملية وقدرتهم
على املنافسة املستمرة.

أﻓﻀﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎم 2018
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3
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:

■ الجامعة شهدت تطورا بحثيا بفضل الدعم وبرامج التحفير
■ سجلنا أرقاما غير مسبوقة في نشر األبحاث والتصنيفات العالمية

حقق ــت جامع ــة املل ــك عبدالعزي ــز انطالق ــة نوعي ــة مش ــهودة يف مج ــال
البح ــث العلم ــي لتنطل ــق به ــا إل ــى موق ــع الري ــادة يف املنطق ــة ،محقق ــة
اله ــدف ال ــذي تس ــعى إلي ــه إدارة اجلامع ــة العلي ــا املدرك ــة أن ري ــادة أي
مؤسس ــة تعليمي ــة ال ميك ــن أن يتأت ــى إال م ــن خ ــال إجنازاته ــا البحثي ــة
النوعي ــة ،فالبح ــث العلم ــي ل ــم يع ــد ترف ــا أكادميي ــا إمن ــا ض ــرورة ألي
جامع ــة تنش ــد التف ــوق وترغ ــب يف تس ــجيل اس ــمها يف عال ــم اجلامع ــات
املرموق ــة عل ــى املس ــتوى العامل ــي" ،اجلامعي ــة" ح ــاورت عمي ــد عم ــادة
البح ــث العلم ــي الدكتور عبداحملس ــن بن راجح الش ــريف إللق ــاء الضوء
عل ــى برامج العمادة ونش ــاطاتها وإجنازاته ــا البحثية محليا وعامليا ،إلى
تفاصي ــل احل ــوار..
■ يف البدايـــة نـــود تســـليط الضـــوء عـــن دور عمـــادة البحث
العلمـــي يف دعـــم مســـيرة اجلامعـــة البحثية؟
تعتبر عمادة البحث العلمي الشريان والذراع التنفيذي لترجمة طموحات
اإلدارة العليا باجلامعة فيما يخص املسيرة البحثية ،وتعتبر العمادة هي
احلاضنة للباحثني ودعم جهودهم يف كل ما يخص البحث العلمي،
وبذلت جامعة امللك عبدالعزيز جهوداً حثيثة من خالل عمادة البحث
العلمي لتنفيذ العديد من املبادرات والفعاليات أهمها تقدمي مستويات
متعددة من البحوث املدعمة من اجلامعة وخارجها ،والتي ترتبط مبعايير
تقييمية ونشر علمي بدوريات مصنفة ،ورصد العديد من جوائز التميز
يف البحث العلمي ،وفتحت اجلامعة مجال الشراكة البحثية بني منسوبي
اجلامعة وبني الباحثني الدوليني والفرق البحثية باجلامعات العاملية
املرموقة ،كما تقدم اجلامعة برامج سنوية لتنمية قدرات الباحثني من
خالل سلسلة من ورش العمل ودورات تدريبية يف املجاالت املرتبطة
بإدارة البحث العلمي ،وتطوير أنشطته ومخرجاته ،يتولى تنفيذها خبراء
متخصصون من داخل وخارج اململكة ،ويأتي ذلك وفق سياق التزمت
به عمادة البحث العلمي يضمن جودة املخرجات البحثية ،واحلث على
االبتكار واملنافسة ،مبا يخدم خطط التنمية املستدامة ،ويدعم توجه
اململكة إلى مجتمع واقتصاد قائمني على املعرفة.
■ مـــا هي األســـس واملعاييـــر التـــي تســـتند عليها العمـــادة يف
أعمالها ونشـــاطاتها؟
تعـــود النجاحـــات التـــي حتققهـــا العمـــادة يف أعمالهـــا ونشـــاطاتها إلى
مجمـــوع مـــن العوامل ســـعت العمـــادة علـــى تنفيذها بكل جهـــد ومثابرة
وتتمثـــل يف صياغـــة االســـتراتيجيات و السياســـات اخلاصـــة بالبحـــث
العلمـــي للجامعـــة ،والدفـــع بإجراء بحـــوث علمية تطبيقيـــة ذات تطوير
تقنـــي ،وأيضـــا توفيـــر أوجه الدعم للبحـــث العلمي باجلامعـــة  ،وكذلك
تطويـــر وتعزيـــز التعـــاون مـــن خـــال الشـــراكات احملليـــة ،واإلقليميـــة،
والدوليـــة لنقل التقنيـــة وتوطينها وتطويرها ،واحلـــرص على توفير بيئة
بحثيـــة محفـــزة لإلبداع واالبتـــكار ،وتأصيل قيم وثقافـــة البحث العلمي
وترســـيخها ،و رعايـــة امللكيـــة الفكريـــة وتعزيزها واســـتثمارها ،وتقدمي
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االستشـــارات واحللـــول املبتكـــرة ،ودعـــم وحتويـــل نتائـــج األبحـــاث إلى
منتجـــات من خـــال منظومة األعمـــال واملعرفة ،وأخيـــرا تنمية مهارات
أعضـــاء التدريـــس يف كتابة البحوث العلمية ،واملشـــارع البحثية يف إطار
أخالقيات البحـــث العلمي.
■ هل لـــدى العمـــادة من خطـــط تتوافق مـــع برنامـــج التحول
الوطني ورؤيـــة 2030؟
ً
لدينـــا محـــور تخطيـــط طبقا ملرجعيـــات خطـــة التنمية وتوجهـــات رؤية
اململكـــة  2030نحـــو التحـــول لالقتصـــاد املعريف ويشـــتمل هـــذا احملور
علـــى اآلتي" :اولويـــات بحثية بتوجهات تطبيقيـــة ،واالهتمام باملخرجات
املعرفية ،وشـــبكة معلومـــات إلكترونيـــة وقواعد بيانـــات معرفية ،تعزيز
التخصصـــات التطبيقية والشـــراكة الدولية".
كمـــا لـــدى العمـــادة محـــور منظومة برامـــج بحثيـــة متعددة املســـتويات
وتقـــدم فيـــه مجموعة مـــن البرامج البحثية ،التي يتـــم من خاللها تقدمي
الدعـــم للبحـــوث التـــي تخـــدم األولويـــات البحثيـــة املتعلقـــة بالقضايـــا
احليويـــة للمجتمـــع ،ومتطلبـــات األمـــن الوطنـــي الشـــامل ،والتنميـــة
املســـتدامة ،وتندرج البرامـــج البحثية للعمادة والتي يبلـــغ عددها ثمانية
عشـــر برنامجـــاً حتـــت ثالثة أنواع مـــن البرامج هـــي :البرامـــج البحثية
منهـــا البرنامـــج العام ويوجه هـــذا البرنامج خلدمة األبحـــاث التطبيقية
واألكادمييـــة يف إطـــار أولويات البحث العلمي التـــي تخدم خطط اململكة
يف التنمية وفق رؤية  ،2030وبرنامج باحث وهو برنامج لدعم وتشـــجيع
الشـــباب مـــن الباحثـــن العلميني ما بعـــد الدكتوراه ومن هـــم على درجة
أســـتاذ مســـاعد (حديثي التخـــرج) إلبـــراز إبداعاتهم البحثيـــة ،وتنمية
مهاراتهـــم يف كتابة املشـــاريع البحثية واالوراق العلمية ،وادارة املشـــاريع
البحثيـــة ،وبرنامـــج خاص بالتأليف ويهـــدف برنامج التأليـــف إلى إبراز
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دور اجلامعـــة يف حركة اإلنتاج الفكري للمجتمـــع ،ونقل املعرفة ،واحلث
على اإلبـــداع ،وإثراء املكتبـــة العربية.
■ ماذا عـــن البرامج االبتكاريـــة التي تعنى باالبتـــكار وبراءات
االختراع؟
هنـــاك برنامـــج االرتقـــاء ببراءات االختـــراع ،وآخر عن بـــراءة االختراع،
وثالث يعنـــى بأبحاث االبـــداع واالبتكار.
■ كيف تقيم البرامج التحفيزية التي تنفذها العمادة؟
البرامـــج التحفيزيـــة التـــي تقدمهـــا العمـــادة مميـــزة وتشـــجع الباحـــث
علـــى العطـــاء وتقـــدمي األفضـــل ،فهنـــاك برنامـــج جوائز جامعـــة امللك
عبدالعزيـــز للتميـــز العلمـــي و تقـــدم اجلامعـــة جوائـــز ســـنوية لتقديـــر
وتشـــجيع الباحثني من أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراســـات العليا
علـــى اإلنتـــاج البحثـــي املتميز وتشـــمل بـــراءات االختراع واالكتشـــافات
العلميـــة ،وبرنامـــج مكافـــأة التميز للنشـــر العلمـــي ،كما قامـــت العمادة
بتدشـــن املوقـــع اإللكترونـــي اجلديـــد خلدمـــات البحث العلمـــي (بوابة
ابحاثـــي) بجامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز على الشـــبكة اإللكترونيـــة ،مليكنة
جميـــع اخلدمات املقدمـــة من عمادة البحـــث العلمي إلـــى أعضاء هيئة
التدريـــس والباحثـــن باجلامعة.
■ مـــا هـــو دور العمادة فيمـــا يخص تطويـــر الكوادر البشـــرية
وتأهيلهـــا بحثيا؟
مت تنفيـــذ العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة وورش العمـــل املتخصصـــة
ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس والباحثـــن تتنـــاول مهـــارات الكتابـــة العلمية
للكليـــات العلميـــة واإلنســـانية وإدارة املشـــاريع العلميـــة ،وأيضـــا ورش
عمـــل عن قيـــاس اإلجناز والتقـــومي الذاتي ألنشـــطة ومخرجات البحث
العلمـــي ،وإعـــداد مقترحـــات برنامـــج باحـــث ،وكيفيـــة إعـــداد الورقـــة
العلمية للنشـــر العلمي ،وإدارة املشـــاريع البحثيـــة ،واملجموعات البحثية،
وغيرها.
وحتـــرص عمادة البحـــث العلمي على توفير بيئة بحثيـــة محفزة لإلبداع
واالبتـــكار ،وتأصيل قيـــم وثقافة البحث العلمي وترســـيخه ،لذا رصدت

اجلامعـــة مـــن خالل عمادة البحـــث العلمي مجموعة كبيـــرة من اجلوائز
للتميـــز البحثـــي والعلمـــي يف املجـــاالت العلميـــة املختلفة حتـــى صارت
اجلامعـــة تنفـــرد بتقـــدمي أكبـــر عدد مـــن اجلوائـــز من بـــن اجلامعات
السعودية.
■ ماهي أبـــرز نتائج فعاليات "أســـبوع البحث العلمي الســـنوي"
وماذا أضافـــت للجامعة؟
طبقـــاً لتوجهـــات اإلدارة العليا باجلامعة ودعمهـــا الكامل للبحث العلمي
باجلامعـــة وضـــرورة حتفيز أعضـــاء هيئـــة التدريس والباحثـــن وتهيئة
املنـــاخ املناســـب لهـــم لتحقيـــق اإلبـــداع واالبتـــكار فقـــد مت تخصيـــص
يـــوم ضمـــن فعاليـــات أســـبوع البحـــث العلمي الســـنوي يتم فيـــه تكرمي
املتميزيـــن مـــن أعضـــاء هيئـــة تدريس وطالب الدراســـات العليـــا الذين
نشـــرت أعمالهـــم يف دوريـــات علمية عامليـــة متميزة وأصحـــاب براءات
االختـــراع ،واحلائزيـــن علـــى جوائـــز دوليـــة ،وجوائـــز النشـــر العلمـــي
والترجمـــة والتأليـــف ،وأفضـــل كلية وأفضـــل باحث ،ويتضمـــن فعاليات
اســـبوع البحـــث العلمـــي إقامة مجموعة مـــن الـــدورات التدريبية وورش
العمـــل التـــي يديرهـــا أســـاتذة محليني ودوليـــن ،وقد قـــام معالي مدير
اجلامعـــة األســـتاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيـــد اليوبي بتكرمي أعضاء
هيئـــة التدريـــس والطـــاب الفائزين بجوائـــز التميز العلمـــي وأصحاب
بـــراءات االختـــراع للعـــام 1438هـ ولقد بلـــغ عدد جوائز النشـــر العلمي
 390جائـــزة ،بينمـــا بلغـــت عدد جوائـــز االستشـــهاد  316جائزة.
■ وماذا عن نشاطات العمادة يف جانب خدمة املجتمع؟
تســـعى منظومة البحث العلمي بجامعة املؤســـس إلى اســـتدامة التطوير
املعـــريف عن طريق دعـــم البحوث التي تقـــود ملنتجات معرفية والتوســـع
يف أبحـــاث خدمـــة املجتمـــع ،والتوســـع يف األبحاث ذات املـــردود ()ROI
االســـتثماري واملجتمعـــي مبا يخدم التصنيف العاملـــي للجامعة ،واإلفادة
من املشـــروع الوطنـــي لالنتقال إلى اقتصـــاد املعرفة.
وقـــد قامـــت عمـــادة البحـــث العلمـــي بتنفيـــذ العديـــد مـــن األنشـــطة
والفعاليـــات اخلاصـــة بخدمـــة املجتمـــع خـــارج نطـــاق قاعـــات الـــورش
واحملاضـــرات بالتواصـــل والشـــراكة مـــع قطاعـــات املجتمع مـــن خارج
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اجلامعـــة ،علـــى ســـبيل املثـــال نـــدوة عـــن األمـــراض الوبائيـــة وكيفيـــة
التعامـــل معهـــا ونـــدوة عن البحـــث العلمـــي يف خدمة مرضى ســـرطان
الثـــدي (حقـــوق املرضى) ،ونـــدوة بعنـــوان" :أطفالنا والبحـــث العلمي".
■ كيف تقيم مســـتوى البحـــث العلمي يف اجلامعة يف الســـنوات
األخيـــرة بوجه عام؟
هنـــاك تطوراً ملموســـاً خالل الســـنوات األخيرة ،حيـــث حققت اجلامعة
نتائـــج غيـــر مســـبوقة يف معدالت النشـــر العلمـــي لألبحـــاث العلمية يف
الســـنوات األخيرة ،ونســـب االستشـــهاد بالبحوث لتنطلـــق باجلامعة إلى
مراكـــز متقدمـــة يف التصنيـــف العاملـــي للجامعـــات ،وهذا مؤشـــر قوي
يعكـــس مـــدى اجلهـــد والفكـــر والتخطيـــط املبـــذول ،وجنـــاح البرامـــج
واملبـــادرات املطروحـــة ،ويأتـــي هـــذا وفـــق خطـــة اســـتراتيجيةٌ ،حـــدد
فيهـــا الهـــدف العـــام حملـــور البحـــث العلمـــي ،يف أن تكون جامعـــة امللك
عبدالعزيـــز اجلامعـــة األولـــى يف البحـــث العلمـــي علـــى مســـتوى العالم
العربي ،وضمن أفضل خمس جامعات على مســـتوى العالم اإلســـامي،
ولقـــد حتقـــق هذا بفضل اهلل عز وجل ،ولتســـجل اجلامعـــة أعلى تعداد
مـــن البرامـــج البحثيـــة ،واملشـــاريع البحثيـــة املدعمة ،وأعـــداد اجلوائز
املمنوحـــة ألعضاء هيئـــة التدريس ،وقـــد صاحب زيادة أعـــداد البرامج
البحثيـــة وأعداد املشـــاريع البحثيـــة املدعمة زيادة أعداد جوائز النشـــر
العلمـــي وزيـــادة أعـــداد البحـــوث املنشـــورة يف مجالت علميـــة مصنفة
( )ISIكانـــت أعـــداد البحـــوث املنشـــورة يف مجـــات علميـــة مصنفة 88
بحثـــا عـــام 1429هــــ لتزيـــد بشـــكل متضاعف بدايـــة من عـــام 1431هـ
لتصـــل إلـــى  4505بحثـــاً عـــام 1437هـ ،مســـجلة رقماً غير مســـبوق يف
أعـــداد البحوث املنشـــورة يف مجـــات ( )ISIجلامعة امللـــك عبدالعزيز.
كمـــا تطـــورت نوعية البحوث املنشـــورة وزادت أعداد مرات االستشـــهاد
يف الســـنوات اخلمس األخيرة ليصبح  75000استشـــهاد يف عام 1437هـ
مقارنـــة بعـــام 1431هـ الـــذي بلغت فيه عـــدد مرات االستشـــهاد ،7376
وهذا مؤشـــر واضـــح على زيادة جـــودة األبحاث املنشـــورة جلامعة امللك
عبدالعزيـــز ،وتطـــور معـــدل النشـــر العلمـــي يف مجالت ( )ISIبالنســـبة
إلـــى أعـــداد هيئـــة التدريـــس باجلامعـــة حيـــث يُظهـــر معـــدل النشـــر

العلمـــي ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس باجلامعة (عـــدد البحـــوث /عضو)،
خـــال الفترة مـــن  1428إلى 1438هــــ ،مدى تأثر معدل النشـــر العلمي
ألعضـــاء هيئة التدريس بالسياســـات املختلفة التـــي اتبعتها اجلامعة يف
مجـــاالت البحث العلمـــي املختلفة ،والذي ارتفع مـــن  0.51عام 1428هـ
إلـــى  1.4بحـــث /عضو هيئـــة تدريس خالل عـــام 1438هـ.
■ ماهـــي املســـتهدفات مـــن األرقـــام البحثيـــة لعمـــادة البحث
العلمـــي يف عـــام 2020؟
وفقـــاً للخطة االســـتراتيجية جلامعة امللك عبدالعزيـــز 1440 - 1435هـ
تســـتهدف عمـــادة البحث العلمـــي حتقيق أرقـــام بحثية متميـــزة بحلول
عـــام  1440هــــ (2020م) مـــن خـــال العديد مـــن مبادراتهـــا وفعالياتها
وبرامجهـــا ،والتـــي ترتبـــط مبعاييـــر تقييميـــة ونشـــر علمـــي بدوريـــات
مصنفـــة ،ورصـــد العديـــد من جوائـــز التميـــز يف البحث العلمـــي ،وفتح
مجال الشـــراكة البحثية بني منســـوبي اجلامعة وبـــن الباحثني الدوليني
والفـــرق البحثيـــة باجلامعـــات العامليـــة املرموقة والـــذي يرتبط باخلطة
االســـتراتيجية الثالثـــة جلامعة املؤســـس وفق رؤيـــة اململكة .2030
املستهدفات من االرقام البحثية لعمادة البحث العلمي وفق ًا للخطة
االستراتيجية جلامعة امللك عبدالعزيز 1440 - 1435هـ.
العنصر

األرقام املستهدفة
بنهاية 1440هـ

عدد املقاالت العلمية املنشورة يف مجالت
مصنفة ISI

7400

عدد االستشهادات العلمية ألعضاء هيئة
التدريس

5000

عدد براءات االختراع املسجلة

300

عدد براءات االختراع الصادرة

100

أعداد املجموعات البحثية

75

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 2017 -2003م ﻃﺒﻘ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺷﻨﻐﻬﺎي
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﺮﺑﻴ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﺎﻟﻤﻴ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﺮﺑﻴ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﺎﻟﻤﻴ

111

ﺷﻨﻐﻬﺎي

1

267

ﻛﻴﻮ اس

4

201
250

اﻟﺘﺎﳝﺰ

1

182

ﻳﻮ اس ﻧﻴﻮز

1

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﺎﻟﻤﻴ

534
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اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﺮﺑﻴ

اﻟﻮﻳﺒﻮ ﻣﺘﺮﻛﺲ

2

51

الجامعة وحي الجامعة

سعيد بن زقر
كاتب صحفي
يعتبر حي اجلامعة أحد أشهر أحياء مدينة جدة الرتباطه مبجاورته
جلامعة امللك عبدالعزيز فخرا واعتزازا بأكبر منارة تعليمية يف
الوطن .فقد جرت العادة أن ترتبط أسماء اجلامعات بأسماء
الدول واملدن والزعماء واملناطق التاريخية ،ومع ذلك من النادر
أن جتد مدنا حتتفي مبنشأة اقتصادية أو تعليمية أو صحية ،ولعل
ما ميز أهل جدة وفاؤها لهذا الصرح التعليمي الكبير ،إذ جتد
بني جدة وبني جامعة املؤسس نوع من الرباط الذي ماثل العشق
بني احلبيب مبحبوبته .وهو حب ممتد منذ أن بادر (اجلداويون)
بتأسيس هذه اجلامعة ودعموها معنويا وماديا ،ال عجب أن انتسب
السكان املجاورون لهذه املنارة التعليمية بإطالق اسم اجلامعة على
حيهم الــذي يقطنون حتى صار حي اجلامعة أكبر أحياء مدينة
جدة مساحة وعمرانا ..وإشعاعا حضاريا مبكتباته الثرية ومحالته
الذاخرة بوسائل املعرفه والتعليم.
لم تكن اجلامعة مشروعا وليد الصدفة ،كما علمت من عمي وهيب
بن زقر يرحمه اهلل والــذي كان احد أعضاء اللجنة التأسيسية
فقد قال أنها كانت حلما لم يكن ليرى النور لوال عزمية الرجال
املخلصني يف هذه املدينة وبدعم من القيادة ،وعندما رأى النور
تزاحم الناس كل يريد أن يساهم باملال أو بالعمل التطوعي أو
بتقدمي املشورة أو املشاركة يف بناء فقد اتفق اجلميع أن هذه منارة
تعليمية ستجنب أبناء جدة واململكة بعامة غربة وسفر للخارج
الستكمال الدراسات والتعليم العالي فما أقسى الغربه خارج أرض
الوطن وخارج مديه أثيرة ومحبوبة كعروس البحر األحمر.
ولقد تشرفت بخدمة هــذا الصرح الكبير من خــال عضويتي
يف الوقف العلمي ضمن مجموعة من أبناء وسكان مدينة جدة،
ومهما أسهمت فإن هذا الصرح اخلير يستحق منى ومن غيري
أكثر وخاصة لهذا الصرح مجموعة مراكز لها عطاء ثري تفتخر
به جامعة املؤسس ،وأهل جده ،ولقد أدركــت من خالل متابعتي
اللصيقه ،حجم العطاء للمجتمع من هذه املراكز ،والشك اطلعت
وزمالئي على املكونات املتعددة جلامعة امللك عبدالعزيز وكلياتها

ومراكزها العلمية املتخصصة واستنتجت أن جامعة املؤسس
استحقت مكانتها بأن تكون منارة تعليمية جديرة بهذه التقدير
الدولي الذي تأهلت له مبخرجاتها التعليمية وإسهامها وما أنتجت
من كوادر بشرية ومنجزات علمية ستسهم يف رؤية بناء هذا الوطن.
والشــك أنه من خالل أكثر من خمسة عقود مرت منذ تأسيس
جامعة امللك عبدالعزيز ،جند أن لها خطوات ملموسه رفعت من
مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة وكواحدة من أهم مؤسسات التعليم
املرموقة على املستوين الوطني والدولي ،إذ لم تكتفي بسد حاجة
سوق العمل بالكفاءات الوطنية ،بل سعت والحقت تطورات العلوم
املعرفية والطبية والنووية والعلمية وأسهمت باملساعدة على تطوير
الكثير من احلقول املعرفية ولها إجنازات تسجل بفخر لكل زمان
ومكان.
والسؤال الذي يراودني كلما سنحت الفرصة ،ماذا تريد منا هذه
اجلامعة وماذا نحتاج من جامعتنا اجلميلة ،الشك أننا يف وطن
يعيش مرحلة حتول كبرى حتت قيادة خادم احلرمني وولي عهده
األمني  ،وما نحتاجه مواكبة متطلبات احلياة الكرمية لليوم ويف الغد.
وهذا يتأتى بإدراك حقيقة ،أن أعرق جامعات العاملية قامت على
أكتاف املواطنني وجامعة امللك عبد العزيز ليست استثناء من هذا
املنطلق ولهذا طلبي من كل قادر أن يسهم مبا يستطيع يف مساندة
برامج هذه اجلامعه .وأفضل مدخل للدعم ،الوقف العلمي ،فمن
خبرتي أن الوقف العلمي عموما اعتمدت عليه أعرق اجلامعات
العامليه ليس لتنمية مواردها وجمع الدعم املادي ولكن لدعم برامج
اإلبداع واالكتشافات العلمية وتطوير األبحاث واألعمال اخليرية.
ويف املقابل ما نتطلع إليه من جامعة املؤسس االستمرار يف بناء
اإلنسان املواكب ملتطلبات احلياة الكرمية واقتصاد الغد .ففي ذلك
جتسير للعالقة بني اجلامعة ومجتمعها وسيكون أكثر فاعليه عبر
هذه الشراكة املجتمعية وعبر التفاعل اإليجابي .وقدميا قيل إن
اجلامعة منهج ومحاضر ومكتبة وكاتب السطور يرى أنها مجتمع
داعم ومتفاعل .إنها معادلة النجاح التي تتطلع لها هذه اجلامعة.

 2018م

جعل من مخرجاتها هدفًا لـ"عمالق النفط في العالم"..

كلية الهندسة ..حضور الفت ورصيد من اإلنجازات االكاديمية

لكلية الهندســـة بجامعة "املؤســـس" قصـــة وحكاية مـــع نواصي
اإلجنـــازات ووشـــاح االعتمـــادات والتصنيفـــات العامليـــة ،واســـتطاعت
الكليـــة خـــال  45عامـــا مـــن عمرهـــا األكادميـــي أن تســـجل حضـــورا
عامليـــا ،متفوقة علـــى نظيراتها كليات الهندســـة على املســـتويني احمللي
والعربي.
وبـــدأ نشـــاط الكليـــة يف البزوغ مـــع ظهـــور األلفية اجلديـــدة ،وحتديدا
خالل العام اجلامعي 1422 /1421هـ (2001 / 2000م) ،حينها انطلقت
جهودهـــا املكثفـــة ،ووضعـــت نصـــب عينيهـــا احلصـــول علـــى االعتراف
األكادميـــي لبرامجهـــا الدراســـية مـــن هيئة التقـــومي األمريكيـــة للعلوم
الهندســـية والتقنيـــة ( ، )ABETوهي املنظمة املشـــهورة عامل ًيا و متلكها
وتديرهـــا أكثـــر مـــن  25جمعيـــة علميـــة ومهنيـــة هندســـية يف الواليات
املتحـــدة األمريكيـــة ،ويشـــارك فيهـــا أكثـــر مـــن  1500مـــن ذوي اخلبرة
األكادمييـــة والصناعيـــة ،وتكللت جهـــود إدارتها آنـــذاك باحلصول على
االعتـــراف مبعادلـــة الدرجات العلمية التي متنحهـــا الكلية بنظيراتها يف
جامعـــات الواليـــات املتحدة األمريكيـــة من تلك الهيئـــة ،وحتولت بعدها
بوصلـــة عمالق النفـــط بالعالم "أرامكو" صوب خريجـــي الكلية ،فجعلت
منهـــم هدفاً أولياً الســـتقطابهم ضمـــن كادرها.
وحققـــت الكليـــة التي تضـــم ثمانية تخصصـــات ارتفاعـــا يف التصنيف
العاملـــي وفقـــا لثالث مـــن املنظمـــات التعليمية من الطـــراز العاملي ،ففي
الواليـــات املتحدة نيـــوز أند وورلد ريبورت املعروفة حتتل كلية الهندســـة
بجامعـــة امللـــك عبـــد العزيز املرتبـــة األولى يف الهندســـة بـــن نظيراتها
مـــن اجلامعـــات العربية ،كمـــا احتلت يف التصنيـــف األكادميي جلامعات
العالـــم ( ،)ARWUوالتـــي أجراهـــا باحثـــون يف مركـــز للجامعـــات مـــن
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الطـــراز العاملي من جامعة شـــنغهاي جياوتونغ ( )CWCUكلية الهندســـة
بجامعـــة امللـــك عبـــد العزيـــز الهندســـة املركـــز  5يف العالـــم يف مجال (
الهندســـة  /التكنولوجيـــا وعلـــوم احلاســـوب (ارتفاعا من رتبـــة - 101
 150يف عـــام  ،2013و 75 - 51يف عـــام  2014و  45يف عـــام ،2015
يف حـــن وضعـــت الكليـــة يف تصنيفـــات جامعـــة  QSالعاملـــي بـــن 151
  200يف العالـــم لـ (التصنيف العاملي حســـب املوضوع "الفئة الهندســـةامليكانيكيـــة ،وصناعـــة الطيران").
وعلـــى الصعيـــد التعليمي اســـتطاعت الكليـــة أن ترفد الوطـــن بطاقات
تولـــوا مناصـــب قياديـــة يف القطاعـــات احلكوميـــة واخلاصـــة مبختلف
مناطـــق اململكة ،وضمـــت يف كادرها التعليمي أســـتاذة خدموا الوطن يف
مناصـــب عدة ،منهـــم يف وقتنا احلالي معالي وزير التجارة واالســـتثمار
الدكتـــور ماجـــد القصبـــي ،ومعالـــي نائب رئيـــس مدينة امللـــك عبداهلل
للطاقـــة النوويـــة الدكتـــور وليد أبو الفـــرج ،ومعالي أمـــن محافظة جدة
الدكتور هانـــي أبو رأس.
برنامجـــا للتعريـــب التقنـــي يهـــدف
واســـتطاعت الكليـــة أن تســـتحدث
ً
لتأليـــف وترجمـــة املـــواد العلمية وإعـــداد معاجـــم املصطلحـــات الفنية
كان الهـــدف مـــن اســـتحداث هـــذا البرنامج رفـــع الكفاءة االســـتيعابية
لطـــاب الكلية من خـــال توفير مواد باللغة العربيـــة إلى جانب املراجع
املعتمـــدة باللغة اإلجنليزية ،وأثمر البرنامج عن إنتاج خمســـة وعشـــرين
كتا ًبا دراســـ ًيا ومرج ًعا يف تخصصات علميـــة مختلفة ،وما زالت اجلهود
مســـتمرة إلنتـــاج املزيد مـــن هذه املـــواد العلمية التي تســـاعد يف تطوير
قدرات الطالب االســـتيعابية.
ولكليـــة الهندســـة رصيد وكم هائل مـــن االختراعات واالبتـــكارات نالت

طائرة بدون طيار  -قام بتصميمها مجموعة من طالب كلية الهندسة بجامعة امللك عبدالعزيز

أساتذة خدموا
الوطن في مناصب
عدة من كلية
الهندسة

معالي وزير التجارة واالستثمار
الدكتور ماجد القصبي

معالي نائب رئيس مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية
الدكتور وليد حسني أبو الفرج

خاللهـــا لعـــدد كبير من اجلوائز متقدمة يف معارض ومســـابقات دولية،
وحقـــق اختـــراع إطالق أول طائرة ســـعودية غير مأهولة ألســـتاذ قســـم
الطيـــران بالكليـــة الدكتـــور وائـــل هرســـاني حدثـــا غيـــر مســـبوق على
مســـتوى اململكة ،والتي ميكن اســـتخدامها يف مراقبـــة احلدود ،والبحث
واإلنقـــاذ ،واألرصـــاد اجلويـــة ،ومراقبـــة املـــرور احمللي ،وأيضـــا مراقبة
املشـــاعر املقدســـة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة خالل موســـمي احلج
والعمرة.
وتســـعى الكلية جاهـــدة لقبول طلبـــات االلتحاق والدراســـة وفق معايير
محـــددة يف أقســـامها الثمانية التي تضم ":هندســـة الطيران ،الهندســـة
الكيميائيـــة وهندســـة املواد ،والهندســـة املدنيـــة ،والهندســـة الكهربائية
وهندســـة احلاســـبات ،وهندســـة التعديـــن ،والهندســـة الصناعيـــة،
والهندســـة النووية ،والهندســـة امليكانيكية" ،ويرتبط عدد من اجلمعيات
ذات العالقـــة مبجال الهندســـة مـــع الكلية أبرزها ":اجلمعية الســـعودية
للهندســـة املدنيـــة ،واجلمعيـــة الســـعودية للتعديـــن ،وأيضـــا اجلمعيـــة
الســـعودية لعلـــوم الطيـــران والفضـــاء ،واجلمعيـــة الســـعودية للهندســـة
الطبية".
ويعمـــل بالكلية أكثر مـــن  200عضو هيئة تدريـــس يف مختلف الدرجات

معالي أمني محافظة جدة
الدكتور هاني بن محمد أبوراس

األكادميية من أســـتاذ ،وأســـتاذ مشـــارك ،وأســـتاذ مســـاعد ،ومحاضر،
ومعيـــد ،وتعاقـــب علـــى الكليـــة تســـعة عمـــداء ســـابقني لعميـــد الكليـــة
احلالـــي ،الدكتـــور عبدالرحيم كنســـارة من تاريخ  1396هــــ وحتى وقتنا
احلاضـــر وهـــم  ":الدكتور محمد بـــن محمد عمر جمجــــــوم  ،والدكتور
محمـــد نور ياســـن فطاني ،والدكتـــور فؤاد بن محمد غزالـــي ،والدكتور
عبدالرحمـــن بن أحمـــد عبدالفتاح ،والدكتور محمـــد الصادق اجلفري،
والدكتـــور وليد حســـن أبـــو الفرج ،والدكتـــور عبداهلل بن عمـــر با فيل،
والدكتـــور فيصـــل بن إبراهيم إســـكندراني ،والدكتـــور عبدامللك بن علي
اجلنيدي".
وفيمـــا يخـــص الطالبـــات ركـــزت الكلية يف الســـنوات األخيـــرة إلتاحة
املجـــال لهـــن ،بفتـــح أقســـام نســـائية وبـــدأت الكليـــة يف عـــام 1433هـ
بإنشـــاء قســـمي " :الهندســـة الصناعيـــة ،وقســـم الهندســـة الكهربائيـــة
وهندســـة احلاســـبات" ،ووفرت الكلية بشـــطر الطالبات مرافق مساندة
للعملية التعليمية بالكلية ممثلة يف  ":قاعة األنشـــطة ،ومعرض مشـــاريع
الطالبـــات ،وغرفـــة االســـتذكار ،واحلاضنـــة الهندســـية ،واالســـتراحة
اخلاصة".
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جامعة المؤسس األولى بين الجامعات السعودية في مبادرات التطوع

العمل التطوعي بجامعة المؤسس ..تطوير المهارات وتنمية الثقافات
توج معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد
اليوبي الكليات الفائزة يف مسابقة التطوع بني الكليات وهي :املركز األول
كلية علوم البحار ،ويف املركز الثاني كلية العلوم الطبية التطبيقية ،ويف
املركز الثالث كلية االقتصاد واإلدارة ،وذلك خالل رعاية معاليه مللتقى
عطاء للتطوع التخصصي حتت شعار "تخصصي عطاء" مبركز امللك
فيصل للمؤمترات.
وأثنى معالي مدير اجلامعة ،على املبادرات واألعمال التطوعية التي
قدمتها الكليات يف املسابقة والتي تثبت حرص اجلميع على العمل
التطوعي ودوره احملــوري يف املجتمع ،ولفت إلى أن العمل التطوعي
اخليري بكل أشكاله وأنواعه عمل حثنا عليه ديننا احلنيف وبحمد اهلل
وتوفيقه فقد قيض اهلل لنا أسباب االنخراط يف هذا العمل اإلنساني
النبيل والسلوك احلضاري الراقي ،واملطلب االجتماعي امللتزم ،من واقع
أن العمل التطوعي رافــد أساسي من روافــد املجتمع ،وتطويره ،مما
يعود بالنفع والفائدة على جميع األطراف ،فهو فرصة الكتساب اخلبرة
امليدانية واإلداريــة ،فض ً
ال عن اإلحساس بالرضا وعمق االنتماء لهذا
املجتمع".
وأضاف معاليه ،إن العمل التطوعي ركيزة من ركائز املسؤولية املجتمعية،
ويتماشى متاماً مع أهداف رؤية اململكة  2030التي جتسد تطلعات والة
األمــر (حفظهم اهلل) ،لذلك فــإن اجلامعة كانت حريصة على وضع
القاعدة األساسية للعمل التطوعي ،من خالل املبادرات املبتكرة ،والبرامج
التنافسية منها على سبيل املثال ال احلصر (جائزة مدير اجلامعة للعمل
التطوعي) وبفضل اهلل وتوفيقه فقد خطت اجلامعة خطوات رائدة يف
مجال استقطاب الطالب والطالبات خلدمة املجتمع ،فالشباب هم ركائز
احلاضر ،وبناة املستقبل.

اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺲ

ومن جانبه ،استعرض مدير إدارة التطوع بعمادة شؤون الطالب األستاذ
عبداهلل بن خالد باسلم ،مسيرة اإلدارة خالل األعوام الثالثة املاضية
حيث أكد على أن اإلدارة قدمت أعمال تطوعية متنوعة كما قدمت
ورش عمل ودورات تدريبية باإلضافة إلى إبرام شراكات مع جهات تعنى
بالتطوع من خارج اجلامعة.
وأفاد مدير إدارة التطوع بعمادة شؤون الطالب ،أن اإلدارة ركزت على
تفعيل اجلانب التطوعي من منطلق تخصصات علمية ،حيث أنتجت
هذه الفكرة النوعية والتي تعد األولى على مستوى اجلامعات السعودية
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فرق يف مجاالت متنوعة كما ساهمت يف تفعيل دور الكليات يف العمل
التطوعي.

تكريم المتطوعين

إعادة تهيئة البنية التحتية للحي ،و"احلي املثقف" وهي عبارة عن برامج
تثقيفية ألبناء احلي ،و"احلي املتعلم" ويشمل برامج تعليمية ألبناء احلي،
و"احلــي الصحي" وهي برامج توعوية صحية ،و"احلــي الواعي" وهي
برامج توعوية مختلفة ،و"احلي اآلمن" ويقدم برامج مختلفة يف األمن
والسالمة ،و"احلي اجلميل" ويقدم برامج يف نظافة احلي وتنظيمه.
ويخرج شعار نادي التطوع بجامعة امللك عبدالعزيز (همتي تنفع أمتي)
مبفهوم مختلف يف العمل التطوعي ،فالنادي الذي أنشئ يف عام 1431هـ
بعد النجاح الباهر لبرنامج "جامعتي مسؤوليتي" ارتأت عمادة شؤون
الطالب إنشاء نادي تطوعي يتوافق مع سياسة اجلامعة يف خدمة العمل
التطوعي ،ليكون رائداً يف ترسيخ مبدأ التعاون وتفعيله لتكون جامعة
امللك عبدالعزيز اليد الداعمة والبيئة املناسبة خلدمة املجتمع من خالل
نشر ثقافة العمل التطوعي بني منسوبي جامعة املؤسس.

ويف احلفل كرم معالي مدير اجلامعة الكليات الفائزة يف مسابقة التطوع
واملدربني واملساهمني يف إجناح برامج وأنشطة إدارة العمل التطوعي،
مؤسسة سالم بن محفوظ اخليرية لدعمها ومشاركتها يف برامج اجلامعة
التطوعية ،كما كرم الطالب الذين حققوا أعلى عدد ساعات يف مجال
العمل التطوعي.
وقدم طالب جامعة امللك عبدالعزيز صورة مشرقة للطالب اجلامعي
الذي يستشعر دوره ومسؤوليته جتاه دينه ووطنه ،حيث أعلنت عمادة
شــؤون الــطــاب بجامعة امللك عبدالعزيز مــؤخــراً ،عــن حجم العمل
التطوعي الــذي قامت بــه إدارة
العمل التطوعي بالعمادة خالل
مليون متطوع
واهتمت رؤيــة السعودية 2030
الــعــامــن املــاضــيــن (1436هـــــ -
ﻳﺒﻨﻲ اﺣﺘﺮام اﻟﺬات
ً
بالعمل التطوعي ،حيث تطمح
ا
1437هـ) والذي بلغ  55برنامج
واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ 3
اململكة إلى تطوير مجال العمل
يف  10مــجــاالت مختلفة شملت
الــتــطــوعــي ،ورفــــع نــســبــة عــدد
 14705مستفيدين ،وسجلت إدارة
ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ
ً
املتطوعني من  11ألفاً إلى مليون
ا
العمل التطوعي حضوراً مميز
ﻣﻬﺎرات 2
اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ 4
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
متطوع قبل نهاية عــام ..2030
خالل هذه الفترة حيث بلغ عدد
وكشفت دراسة حديثة عن نسبة
الساعات التطوعية أكثر من 8
آالف ساعة ،وشارك  680طالباً
املتطوعني مــن الــذكــور واإلن ــاث
ﻳﺪﻋﻢاﻟﺬاﺗﻴﺔ 5
ﺳﻴﺮﺗﻚ
يف السعودية حيث وصلت نسبة
يف األعمال التطوعية ،ومن أبرز
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﺪاﻗﺎت 1
املتطوعني مــن الــذكــور واإلن ــاث
البرامج التي مت تنفيذها مسابقة
ﺟﺪﻳﺪة
وﻋﻼﻗﺎت
حتــت ســن  18سنة إلــى  65يف
"التطوع بني الكليات" وشاركت
فيها  20كلية ،فض ً
املــائــة مــن إجــمــالــي املتطوعني،
ال عن الدورات
التدريبية وورش العمل ،وأيضاً
فيما بلغت نسبة املتطوعني فوق
 18سنة  35يف املائة.
برنامج "أيامن سواعد الوطن"،
وتسعى اململكة إلى متكني العمل
وديــوانــيــة ثقافتنا نــحــو العمل
التطوعي وبناء واعتماد معايير
التطوعي ،باإلضافة إلى العديد
وطــنــيــة إلشـ ــراك املــتــطــوعــن يف
من املبادرات ومنها "جنودنا قدوة"
املنظمات ،وتأسيس  200إدارة
ومبادرة "أنتم فخر" ،وغيرها من
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
للتطوع يف منظمات القطاع غير
البرامج واألعمال التطوعية التي
الربحي ،ويشمل ذلك اجلمعيات
شارك بها هيئة أعضاء التدريس
واملدربني واملنسوبني باجلامعة والطالب املشاركني يف األعمال التطوعية .األهلية ،وجلان التنمية االجتماعية ،ومراكز األحياء ،وغيرها ،وتُعنى
وبادرت جامعة امللك عبدالعزيز مبشروع "احلي القدوة" والتي تشمل  7هــذه اإلدارات بتأهيل وتــدريــب املتطوعني حسب املهمة ،ومتابعتهم
برامج تنموية وصحية وعلمية ومعرفية ،استهدفت حي اجلامعة مبشاركة أثناء األداء ،وتكرميهم ونشر إجنازاتهم وتوثيق جهودهم ،وقياس األثر
 30طالباً ،وقام الطالب بتنظيف املساجد وتهيئة بعض املرافق ،بجانب االجتماعي واالقتصادي الذي أسهموا فيه عبر العمل التطوعي .حيث
يتم العمل على زيادة عدد املتطوعني من  24,500يف عام  2015إلى 300
تقدمي العديد من اخلدمات التي يحتاجها املواطنني واملقيمني بحي
اجلامعة ،وهدفت احلملة التطوعية إلى املساهمة يف تطوير املهارات ألف متطوع خالل عام .2020
الشخصية وتنمية الثقافة لدى الطالب واالحتكاك بالواقع االجتماعي ،وتتمثل اجتاهات الشباب السعودي يف العمل التطوعي يف املجاالت
فض ً
ال عن العمل على تقدمي اخلطط والــدراســات التي تساعد على التالية (اجتماعي ،وخيري ،وديني ،وتنظيم فعاليات ،وتعليمي ،وترفيهي،
الرقي باحلي وتطوير خدماته ،واملساهمة يف تقدمي خدمات البنية وصحي ،وبيئي ،وتقني ،ورياضي) ،وتصل نسبة املساهمة يف املجتمع
التحتية للحي والعناية باحتياجاته األساسية ،واالهتمام باملرافق العامة  27يف املائة من رغبة الشباب السعودي يف التطوع ،و 23يف املائة يقبل
مثل :املساجد واحلدائق ،والشوارع وظهورها بالشكل الالئق واجلذاب .الشباب على التطوع كونه عم ً
ال دينياً ،بينما يتطوع الشباب لتطوير
وتقدم جامعة امللك عبدالعزيز ضمن مبادرة اجلامعة "احلي القدوة" وصقل مهاراته ومواهبه بنسبة  21يف املائة ،يف حني يتطوع الشباب
العديد من البرامج املصاحبة للمبادرة وهي "احلي التنموي" وتركز على للحصول على عالقات جديدة بنسبة  15يف املائة.
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 20ألف طالب شاركوا في  530برنامجًا..

األنشطة الجامعية ..برامج تبني أجيال الغد وصناع المستقبل
تلعب األنشـــطة الطالبية داخـــل اجلامعـــة وخارجهـــا دوراً كبيراً باجلهـــود املبذولة من وكالة اجلامعة للشـــؤون التعليمية ،وعمادة شـــؤون
يف تهيئـــة الشـــباب للحيـــاة العملية بعـــد التخرج ،عبر اكتســـاب مهارات الطـــاب ،وجميـــع كليـــات اجلامعـــة وجلانهـــا الفرعيـــة ،وهنـــأ الكليات
متنوعـــة باملشـــاركة الفعالـــة يف ممارســـة أنشـــطة غيـــر دراســـية خالل الفائـــزة باملراكـــز األولـــى يف املؤشـــر ،معتبراً أن ما مت مـــن خالل الفترة
ســـنوات اجلامعـــة ،وهـــذه املهـــارات تســـهم يف نضج شـــخصية الطالب املاضيـــة مـــن جهود ملموســـة علـــى أرض الواقـــع هو دليـــل على حرص
وزيـــادة معرفتهـــم بالعالـــم اخلارجي بعيداً عن أســـوار اجلامعـــة ،وتهتم اجلميـــع وتفانيهـــم يف تقدمي أنشـــطة وبرامج تخدم الطالب وتســـهم يف
جامعـــة امللك عبدالعزيز بتعزيز األنشـــطة الطالبيـــة يف اجلامعة ،كونها تطويـــر قدراتهم الفكريـــة واملهارية.
تعتبـــر عنصـــراً تعليميـــاً مهماً ملا لها من دور يف تنمية شـــخصية الطالب وقدم عميد شـــؤون الطالب األســـتاذ الدكتور عبداملنعم بن عبدالســـام
وصقـــل مواهبـــه واشـــباع حاجاتـــه النفســـية ،وتكوين شـــخصية قيادية احليانـــي ،تهنئته لكلية الهندســـة نظير حتقيقها املركز األول يف املؤشـــر
الدوري األول لقياس األنشطة
قـــادرة علـــى التفكير الســـليم
الطالبيـــة ،وتســـجيل نســـبة
واملتـــزن ،كما تعتبر األنشـــطة
مشـــاركة طالبية عالية تعكس
وســـيلة يف االندمـــاج مع البيئة
دور اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
مـــدى االهتمـــام بالنشـــاط
واملجتمـــع والتكيـــف معهمـــا،
الطالبـــي وحـــرص الكليـــة،
وخلـــق نوع مـــن التواصل الذي
مشـــيراً إلى أن مؤشر القياس
يســـهم يف توحيـــد اجلماعـــة
اﻟﺘﻄﻮع
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ســـاهم وبشـــكل ملحـــوظ يف
واســـتغالل طاقاتهـــا يف إنتـــاج
ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻋﻠﻲ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ
زيـــادة حجـــم التنافـــس فيمـــا
مـــا يســـاعد يف تنميـــة وتطور
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ
وإﺑﺮاز ﺗﺎرﻳﺨﻪ
بـــن الكليـــات يف حتقيق أعلى
املجتمـــع ثقافيـــا واجتماعيـــا.
نســـبة مشـــاركة طالبيـــة يف
واألنشـــطة تعتبـــر مكملـــة
جميع أنشـــطة وبرامج العمادة
للمنهـــج الدراســـي ،كمـــا أنها
والكليات.
تشكل متنفســـا للطلبة يعبرون
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
مـــن خاللهـــا عـــن مشـــاعرهم
استثمار الوقت
ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع
وأفكارهـــم ،وتســـاعدهم على
ويؤكد مختصون ،أن األنشـــطة
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ
التفـــوق الدراســـي واملهني.
اجلامعيـــة للطـــاب متثـــل
وتعتبـــر مؤسســـات التعليـــم
تأثيـــراً كبيـــراً علـــى الطالـــب،
العالـــي بيئة خصبـــة ومتقدمة
حيـــث يســـتثمر مـــن خاللهـــا
ملمارســـة كافة أنواع األنشـــطة
الوقـــت واجلهـــد ،وحتفيـــزه
اﻟﻨﺸﺮ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
التـــي توفرهـــا اجلامعـــات،
علـــى البحـــث واالطـــاع،
ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ
والتـــي تختلـــف عـــن املدرســـة
وتلقـــى األنشـــطة الطالبيـــة
ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ
مـــن حيـــث توســـعها يف
إقبـــاالً كبيـــراً علـــى حضورها
ً
األنشـــطة لتكـــون أكثـــر تنوعا
واالســـتفادة منها وذلـــك ألنها
وعمقـــاً وشـــمولية ،تناســـب
نتـــاج أفكارهـــم ورغباتهـــم،
األعمـــار اجلامعيـــة والعقـــول
ً
فضـــا عـــن النضـــوج العقلي
الفكر
تخصيب
وحتـــاول
أرحب،
مســـاحات
واســـعة األفق فتنطلـــق نحو
بـــدور فاعال يف
للشـــباب والفتيـــات وجعلهـــم أكثـــر أهليـــة على القيـــام
ٍ
ً
وتتنـــاول مجـــاالت إبداعيـــة متفـــردة ،..ومؤخرا ســـجل التقرير اخلاص املجتمـــع.
باملؤشـــر الـــدوري األول لقيـــاس األنشـــطة الطالبيـــة للعـــام الدراســـي ويوضـــح املختصـــون أن اجلامعـــات يكـــون لهـــا الدور األكبر يف تشـــجيع
1439 /1438هــــ ،الـــذي أصدرته عمادة شـــؤون الطـــاب بجامعة امللك الشـــباب علـــى ممارســـة هـــذه األنشـــطة واالنضمـــام لألنديـــة ،ألن
عبدالعزيـــز مشـــاركة  20466طالبـــاً يف  530برنامجـــاً نظمتهـــا العمادة اجلامعـــات حاضنـــة للمبـــادرات املجتمعيـــة واملشـــاريع الشـــبابية ،ففي
والكليـــات خالل الفترة املاضيـــة ،وجاءت نتائج الكليات األكثر مشـــاركة املرحلـــة اجلامعيـــة تُبنـــى شـــخصيات بنـــاة الغـــد وصنـــاع املســـتقبل،
وهي كلية الهندســـة يف املركز األول ،ثانيـــاً :كلية االقتصاد واإلدارة ،ويف وباجلامعـــات ومببادراتها وبتشـــجيعها تتطور هذه الشـــخصيات لتتحول
املركـــز الثالـــث كليـــة الســـياحة.
املبادرات املبتكرة إلى مشـــاريع رائدة ،وتســـتمر بالتطور لتخدم صاحبها
اليوبي،
عبدالرحمـــن
الدكتور
اجلامعـــة
ومـــن جانبه أشـــاد معالي مدير
ومســـتهدفيها واملجتمع.
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وفيمـــا يتعلـــق باملهـــارات التـــي يكتســـبها الشـــباب عبر هذه األنشـــطة،
يؤكـــد اخلبـــراء أن األنشـــطة الطالبية مجتمـــع مصغـــر ،واالنخراط يف
تلـــك األنشـــطة يجعـــل الطالب يكتســـب مهـــارات التواصـــل االجتماعي
والتخطيـــط واإلدارة مع التفكير التشـــاركي والتشـــاور وأيضاً االختالط
اإليجابـــي الفعـــال مع أفـــراد املجتمع اجلامعي ،بجانب تشـــجيع الطالب
علـــى تنميـــة مهاراتـــه وصقـــل مواهبه والتدريـــب على حتمل املســـؤولية
جتـــاه املجتمـــع ومؤسســـاته والشـــعور باالنتمـــاء ،باإلضافـــة إلى حتديد
الهـــدف وحتقيقـــه ووضع اخلطـــط لتحقيقه.

كليات على القمة

اســـتطاعت كليـــات (الهندســـة واالقتصـــاد واإلدارة
والســـياحة) احتـــال املراكـــز الثالثة األولـــى ،وانتزاع قمة
األنشـــطة الطالبيـــة بجامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز خـــال
العـــام الدراســـي (  )1439/ 1438بـــن كليـــات اجلامعـــة،
حيـــث كان طالبهـــا أكثـــر الطالب مشـــاركة يف األنشـــطة
الطالبيـــة التـــي أقرتهـــا اجلامعـــة .وبلغ عدد طـــاب كلية
االقتصـــاد واإلدارة املشـــاركني يف األنشـــطة (  900طالب)
وكليـــة اآلداب ( )61طالبـــاً ،وكليـــة العلـــوم ( )314طالبـــاً،
وكليـــة الهندســـة ( 900طالبـــاً) والطـــب ( )107طالبـــاً،
وعلوم األرض ( )264طالباً ،وطب األســـنان ( )206طالباً،
وتصاميـــم البيئة ( )346طالباً ،والصيدلـــة ( )204والعلوم الطبية ()282
طالبـــاً ،واحلاســـبات ( )463طالبـــاً ،واملجتمع ( 900طالباً) والدراســـات
البحريـــة ( )149طالباً ،واحلقوق ( 900طالبـــاً) وكلية االتصال واإلعالم
( )15طالبـــاً ،وكليـــة الســـياحة ( )874طالباً ،ومعهد اللغـــة العربية ()46
طالبـــاً ،ومعهـــد اللغـــة اإلجنليزية ( )27طالبـــاً ،بإجمالـــي  20466طالباً
مـــن مختلـــف كليات جامعـــة امللـــك عبدالعزيز.
وحـــول البرامج الداخلية ،قدمـــت كليات (االقتصـــاد ،واآلداب ،والعلوم،

والهندســـة)  160نشـــاطاً داخليـــاً شـــارك فيهـــا العديد مـــن طالب هذه
الكليـــات بواقـــع ( )40نشـــاطاً لـــكل كلية خـــاص بطالبهـــا ،بينما قدمت
كليات (الطب ،وعلوم األرض ،واألرصاد ،وعلوم البحار ،وطب األســـنان)
 175نشـــاطاً داخلياً بواقع  35نشـــاطاً لكل كلية خاص بطالبها ،وقدمت
كليـــات (تصاميـــم البيئـــة ،والعلوم الطبيـــة ،واملجتمع)  90نشـــاطاً بواقع
 30نشـــاطاً لكل كلية خـــاص بطالبها ،وكليات (الصيدلة ،واحلاســـبات)
قدمت  50نشـــاطاً بواقع  25نشـــاطاً لكل كلية خـــاص بطالبها ،وقدمت
كليـــة الدراســـات البحرية  20نشـــاطاً داخليـــاً خاص بطالبهـــا ،وكليات
(احلقـــوق ،واالتصال واإلعـــام) قدمت  30نشـــاطاً بواقع
 15نشـــاط داخلـــي لكل كلية خاص بطالبهـــا ،وقدمت كلية
الســـياحة  5أنشـــطة داخليـــة لطالبهـــا ،يف حني لـــم يقدم
معهـــد اللغـــة العربية ومعهـــد اللغة اإلجنليزية أي أنشـــطة
طالبيـــة ،وذلـــك بإجمالـــي  530برنامجـــاً لطـــاب جامعة
املؤسس.
وعـــن املؤشـــر الـــدوري لقيـــاس األنشـــطة بجامعـــة امللـــك
عبدالعزيـــز ،احتلت كلية الهندســـة صـــدارة ترتيب التقومي
العـــام لكليـــات اجلامعـــة بعـــدد  1969طالبـــاً شـــاركوا يف
األنشـــطة الداخليـــة ،و  31طالبـــاً يف املســـابقات ،مبجموع
 2000طالبـــاً ،ممـــا منحهـــا صـــدارة التفـــوق بـــن كليـــات
اجلامعـــة وفـــق التقـــومي العـــام الكلـــي ( ،)95.58يليهـــا كليـــة االقتصاد
بعدد  11364شـــاركوا يف األنشـــطة الطالبية ،و  25طالباً يف املسابقات،
مبجمـــوع  11389طالبـــاً ،مما منحهـــا الترتيب الثاني بـــن كليات جامعة
املؤســـس يف مؤشر التقومي العام مبجموع ( ،)89.2وجاءت كلية السياحة
يف الترتيـــب الثالـــث بعـــدد طالب  851شـــاركوا يف األنشـــطة الداخلية،
و  23طالبـــاً يف املســـابقات ،مبجمـــوع  874طالبـــاً ،حيـــث حصلـــت على
مجمـــوع ( )86.6يف مؤشـــر التقـــومي العـــام بني كليـــات اجلامعة.
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اﳉﻴﻞ اﳊﺎﻟﻲ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ

 %50ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻗﻠﻘﻮن ﻣﻦ
أﻧﻬﻢ ﻻ ﳝﺘﻠﻜﻮن ﺧﺒﺮة ﺗﻘﻨﻴﺔ
وﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ.

اﻟﺘﻔﺎؤل واﳊﻤﺎس
ﻳﺸﻜﻼن رؤﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻴﻮم ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺒﺎب واﺛﻘﻮن ﻣﻦ
أﻧﻬﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮاﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن
إﻟﻴﻬﺎ

اﻷﲤﺘﺔ ﻻ ﺗﺜﻴﺮ ﻗﻠﻖ
اﻟﺸﺒﺎب ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻌﻤﻞ

ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﲔ رﻏﺒﺘﻬﻢ
ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ
أو اﻟﺒﺪء ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ اﳋﺎص

اﻟﺘﻐﻴﺮات ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﺟﺎل ﳝﻴﻠﻮن
إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎؤل اﻟﻨﺴﺎء
ﳝﻴﻠﻮن ﻟﻠﺤﺬر
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الكليجا ..حلوى شعبية تحولت إلى مشروع استثماري لألسر المنتجة
تزدهـــي املأكـــوالت الشـــعبية الســـعودية بطرق
طهيهـــا ومهـــارة إعدادهـــا وطيـــب مذاقهـــا،
وقـــد جتلت مفـــردات املـــوروث الشـــعبي ألهل
اجلزيرة العربية لترســـم بدقة أشكال وأصناف
األطعمـــة التي كان يتناولها األســـاف وتوارثها
األجيال بشـــكل تلقائي ..ويجد الســـعوديون يف
حلـــوى الكليجا فخـــر تراثهم الوطنـــي املرتبط
بـــاألكالت القدميـــة التـــي ال تـــزال حاضـــرة
مبكانتهـــا داخـــل البيوت.
وتـــزود أهـــل اجلزيـــرة العربيـــة بالكليجـــا يف
رحالتهـــم قبـــل قـــرون عديـــدة ،وجابـــوا أنحاء
املعمـــورة علـــى ظهـــور اإلبـــل أو املراكـــب التي
كانت تســـير من القصيم إلى الشـــام وفلسطني
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ومصـــر ،ومـــع الزمـــن توارثـــت األجيـــال هـــذه
األكلـــة القدميـــة وســـجلت الكليجـــا تزايداً يف
مكانتهـــا وأهميتهـــا لـــدى كافة أفـــراد املجتمع
الســـعودي ،ولـــم تعـــد أكلـــة شـــعبية محليـــة،
وإمنـــا أصبحـــت بفضـــل مذاقها املميـــز مطلباً
للكثيريـــن وعنواناً لإلهداء والكـــرم والضيافة.
وتوصـــف الكليجـــا بأنهـــا من أشـــهر احللويات
الشـــعبية القدمية التي تشـــتهر بها الســـعودية،
وتتميـــز بطعمهـــا الشـــهي ومذاقهـــا احملبـــب
ونكهتهـــا املميـــزة التـــي ال يعرفهـــا ســـوى أبناء
اجلزيـــرة العربيـــة ،حيث حتمل طابـــع اجلودة
واملثاليـــة الغذائيـــة قياســـاً علـــى الوجبـــات
الســـريعة والتـــي أثـــرت علـــى صحـــة اجلميع،

فهـــي عبـــارة عـــن قـــرص مصنـــوع مـــن دقيق
البـــر والســـكر وخليط مـــن املقاديـــر الطبيعية
اخلالصـــة التـــي متنحهـــا مذاقاً حلـــواً ولذيذاً،
كمـــا تتميـــز بطول فتـــرة صالحية اســـتهالكها
مما يجعلها مناســـبة لكل الفصـــول واألوقات.
وأصبحـــت الكليجـــا رغـــم بســـاطة مكوناتهـــا
متثـــل مـــورداً للعديـــد من األســـر املنتجـــة إلى
جانـــب إســـهامها الكبيـــر يف حفـــظ وتســـويق
التـــراث احمللـــي ،فرغم أن الكليجـــا تختلف يف
احلجـــم والنوع ،إال أنها تشـــترك تقريباً يف نوع
احلشـــوة التـــي تصنع من البر وحتشـــى بالهيل
والزجنبيل والقرفة والليمون األســـود والســـكر
أو العســـل ،وتتميـــز "الكليجا" بأنهـــا ذات قيمة

غذائيـــة متكاملة بســـعراتها احلراريـــة العالية،
وميكـــن ملرضـــى الســـكري أو مـــن يخضعـــون
حلميـــة غذائيـــة إلنقاص الـــوزن التمتـــع بأكل
"الكليجا اخلالية من الســـكر" والتي يســـتخدم
فيهـــا الســـكر النباتـــي واالســـتمتاع بطعمهـــا
اللذيـــذ .أمـــا الكليجـــا العاديـــة فإنهـــا متتـــاز
بالســـكر والبهـــارات والعســـل واحلشـــوات
ا ملختلفة .
وعلـــى مـــر الســـنوات برعـــت نســـاء القصيـــم
يف إعـــداد هـــذه األكلـــة والتفـــن يف إنتاجهـــا،
ففـــي الوقـــت الـــذي تعـــج فيـــه احملـــات
باألطعمـــة واحللويـــات واملعجنـــات املختلفـــة،
أثبتـــت الكليجـــا علـــى مـــر الســـنوات أنهـــا

الوجبة املفضلـــة للســـعوديني ،فالبعض يفضل
الكليجـــا الصغيـــرة التـــي يســـهل تناولهـــا يف
األســـفار والرحـــات البريـــة ،بينمـــا يفضـــل
البعـــض الكليجا املتوســـطة احلجـــم التي يكثر
اســـتهالكها املنزلـــي ،أمـــا الكليجـــا الكبيـــرة
أو الفاخـــرة فهـــي اخليـــار األفضـــل لتقدميها
ضمـــن هدايا العـــروس ،وهنـــاك الكليجا ذات
احلجـــم الكبير والتي تتميز بشـــكلها اجلذاب.
وتظـــل منتجات املـــرأة الســـعودية منـــذ القدم
تراثـــاً يحاكـــي الزمـــن ،حتـــى أصبـــح يقـــام
ألطعمتهـــا املهرجانـــات اخلاصـــة بهـــا ،فهناك
"مهرجانـــات الكليجـــا" الســـنوية التـــي متثـــل
كرنفـــاالت لعرض منتجـــات الكليجـــا املختلفة

بطـــرق مميزة أمـــام األجيال اجلديـــدة والزوار
الذيـــن يقفـــون أمـــام الطاهيـــات الســـعوديات
للتعـــرف علـــى أصول وأســـرار هـــذه الصناعة
وال مانـــع مـــن التقـــاط قطعـــة كليجـــا لتناولها
سا خنة .
وإحيـــاء مثـــل هـــذه األطعمـــة يف املهرجانـــات
الســـنوية حتـــدث تفاع ً
ال مـــع اجليـــل اجلديد
وربطـــه مبفـــردات موروثـــه الشـــعبي املتنـــوع،
حيـــث تتفنن األجيـــال اجلديـــدة مراهنني على
جـــودة املـــذاق يف عمليـــة طبخ هـــذه املأكوالت
الشـــعبية بطـــرق وملســـات عصرية.
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 9.5مليون طن تلقى في البحار سنويا..

نفايات البالستيك ..خطر يهدد اإلنسان والكائنات البحرية
كتب :احملرر العلمي
تنتشـــر مخاطر التلوث البالســـتيكي
على نطاق واســـع ومتزايد بشـــكل سريع ،وتعد
البحـــار واحمليطـــات التـــي تغطـــي  % 70مـــن
مســـاحة األرض أكثر املناطق املعرضة للخطر،
ووفقاً لدراســـات فـــإن  %15من النفايات تصل
إلـــى شـــواطئ البحار و % 70تغـــوص إلى قاع
احمليـــط ،والبقيـــة تســـبح يف البحـــر املفتـــوح،
وبالتالـــي أصبحـــت مياه البحـــار يف العالم كله
تواجه مشـــكلة القمامـــة ،ما يؤثر علـــى النظم
األيكولوجيـــة للمحيطـــات والبحـــار جميعهـــا،
مبـــا يف ذلـــك الكائنـــات البحريـــة والعوالـــق
احليوانيـــة التـــي يعتمـــد عليهـــا اإلنســـان يف
غذائه اليومي ،وتشـــكل األجزاء البالســـتيكية
خطـــرا كبيرا علـــى الكائنات احليـــة يف البحار
حيـــث تتجمع مواد معينة من هـــذه األجزاء يف
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السلســـلة الغذائيـــة لهذه الكائنـــات وهو ما قد
ميثـــل خطرا على البشـــر أنفســـهم.
وأكـــدت دراســـة واســـعة لالحتـــاد الدولـــي
حلمايـــة الطبيعـــة أن اجلزئيات البالســـتيكية
الصغيـــرة التـــي تتســـبب فيهـــا األقمشـــة
الصناعيـــة وإطارات الســـيارات تلـــوث البحار
بشـــكل واســـع لم يكـــن معـــروف األبعـــاد بهذا
الشـــكل مـــن قبل .وحســـب االحتاد ،فـــإن نحو
 9.5مليـــون طـــن من البالســـتيك تلقى ســـنويا
يف بحـــار العالم ،وتســـاهم أنشـــطة يومية مثل
غســـل املالبس وقيادة الســـيارات بشـــكل هائل
يف هـــذا التلـــوث الـــذي يخنـــق محيطاتنا.
ووضع املعهد الفرنســـي للبحث يف استكشـــاف
البحـــار (ايفرمييـــر) وجامعـــة ليـــاج ببلجيـــكا
تقييمـــا حلجـــم األضـــرار البيئيـــة انطالقـــا
مـــن عينـــات أخذهـــا أفراد مـــن مهمـــة بحثية
حملـــت اســـم "املتوســـط يف خطـــر" حيـــث
توصـــل الباحثـــون إلـــى أن ما يفـــوق  500طن
مـــن النفايـــات البالســـتيكية شـــديدة الصغـــر

تلـــوث ميـــاه البحـــر املتوســـط إلى حـــد مقلق،
وقـــال البروفيســـور فرنســـوا غالغانـــي مـــن
معهـــد ايفرمييـــر ،هنـــاك  250مليـــارا مـــن
األجـــزاء شـــديدة الصغـــر متوســـط وزنها 1.8
مليغـــرام توجـــد يف أعمـــاق البحار .واكتشـــف
البروفيســـور جـــان هنـــري هيـــك مـــن جامعة
ليـــاج أن الطحالـــب اســـتوطنت هـــذه النفايات
البالســـتيكية الصغيـــرة .وكشـــفت دراســـة
أعدهـــا علماء إســـبان ،أن املواد البالســـتيكية
تتراكـــم يف البحر املتوســـط باملســـتوى نفســـه
املوجـــود يف الدوامـــات احمليطيـــة ،التـــي هـــي
عبـــارة عـــن تيـــارات دوريـــة يف احمليطـــات.
وتوصلت الدراســـة إلى أن أكثر من  80يف املئة
مـــن املـــواد البالســـتيكية يف البحـــر املتوســـط
تقـــع ضمـــن هـــذه الفئـــة مـــن املـــواد متناهية
الصغـــر .وقـــال ديفيـــد موريت من كليـــة رويال
هولواي التابعة جلامعـــة لندن ،هذه اجلزئيات
البالســـتيكية الصغيـــرة يســـهل ابتالعهـــا مـــن
قبـــل الكائنـــات البحريـــة ،وهـــو ما قـــد يؤدي

إلى تســـرب مـــواد كيميائيـــة إلى أحشـــاء هذه
الكائنـــات جـــراء املواد البالســـتيكية.
وتبـــن الدراســـات العلميـــة أن عـــددا كبيـــرا
مـــن احليوانـــات يعانـــي مـــن تأثيـــر النفايـــات
البالســـتيكية علـــى نظامـــه الغذائـــي ،ويشـــير
باحثـــون إلى أن املســـتوى القياســـي للتلوث يف
بعـــض املناطق بلغ  580ألف قطعة بالســـتيكية
يف الكيلومتر املربع الواحد ،مما يشـــكل خطرا
علـــى الطيـــور التـــي تبتلع املـــواد البالســـتيكية
عـــن طريـــق اخلطأ وهـــو ما يتســـبب يف بعض
األمـــراض أو حتـــى املوت.
وبخالف معظم النفايات األخرى ،البالســـتيك
ال يتحلـــل بيولوجيـــا ،أي أن اجلراثيـــم التـــي
تفـــكك مـــواد أخرى ال تتخذ البالســـتيك غذاء
لهـــا ،فتتركـــه يطفـــو علـــى ســـطح امليـــاه إلـــى
األبد .وأشـــعة الشمس يف النهاية حتلل ضوئيا
أربطـــة البوليمرات البالســـتيكية ،لتتحول إلى
قطع أصغـــر فأصغر ما يجعل األمـــور تتفاقم،
فالبالســـتيك مـــع ذلـــك ال يزول وإمنـــا يصبح
مجهريـــا ،وقـــد تأكلـــه كائنـــات بحريـــة بالغـــة
الصغر فيدخـــل السلســـلة الغذائية.
ويأتـــي مـــن اليابســـة نحـــو  80يف املئـــة مـــن

النفايـــات إلـــى احمليطـــات ،معظمهـــا أكيـــاس
وقواريـــر بالســـتيكية ومنتجـــات اســـتهالكية
متنوعـــة .وتشـــكل شـــباك الصيـــد املتروكـــة
العائمـــة  10يف املئـــة مـــن جميـــع النفايـــات
البحريـــة ،وفق تقديـــرات األمم املتحدة .وتأتي
غالبيـــة البقيـــة مـــن ركاب الـــزوارق الترفيهية
ومنصـــات النفـــط البحريـــة.
وعانـــت شـــواطئ دول اخلليـــج العربـــي مـــن
نفايات الشواطئ ،وبحســـب الدراسات البيئية
فـــإن التلـــوث بالنفط يف اخلليج يبلـــغ أكثر من
 47مـــرة مـــن التلـــوث علـــى املســـتوى العاملي،
كمـــا تقـــع  % 75من حوادث التســـرب النفطي
يف العالـــم يف ميـــاه اخلليـــج ،حيـــث تكلف هذه
التســـريبات مليارات الدوالرات ســـنوياً ،وتؤكد
الدراســـة أن الغزو العراقي لدولة الكويت أدى
إلى تســـربات نفطية خطيرة أثرت ســـلبياً على
احليـــاة البحرية ،حيث تســـرب مـــا يقدر بنحو
 8ماليـــن برميل مـــن النفط يف اخلليج بعد أن
فتحـــت القوات العراقيـــة صمامات آبار النفط
وخطـــوط األنابيب بعد انســـحابها من الكويت.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى أن امللوثـــات النفطيـــة
تشـــكل أخطـــر ملوثـــات الســـواحل والبحـــار.

600

نوع من احليوانات
البحرية تعاني من التلوث
البيئي

% 90

من الطيور
البحرية ابتلعت قطع
صغيرة من البالستيك

250

ملياراً من األجزاء
شديدة الصغر يف أعماق
البحار

10

آالف شاشة كمبيوتر
ترمى سنوياً يف البحار

 2018م

املسابح املفتوحة اجلديدة على شاطئ كورنيش جدة

كورنيش جدة الشمالي ..نقلة نوعية في مشاريع الواجهات البحرية
جدة :متابعة مراسل اجلامعية
ال ــس ــاح ــات الــعــامــة اإلجــمــالــيــة
للمشروع  700ألف متر مربع.
مساحة املسطحات اخلضراء تقدر
بـ  275ألف متر مربع.
مساحة منطقة التنزه املفتوحة على
شواطئ  53ألف متر مربع.
ممشى بحري سياحي بطول
متراً طولياً.

4634

مالعب أطفال على مساحة  8آالف
متر مربع مزودة باأللعاب.
12
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نافورة و 12مجسماً جمالياً.

جاء تصميم كــورنــيــش جــدة الشمالي يف
مرحلتيه الرابعة واخلــامــســة ،وال ــذي نفذته
إحــدى الــشــركــات الوطنية ،بــروح ـاً إبداعية
وجماليات إنشائية وتصميمات عصرية يف
كــافــة مــراحــل املــشــروع ال ــذي دشــنــه صاحب
السمو امللكي أمير منطقة مكة املكرمة األمير
خالد الفيصل ،وبحضور صاحب السمو امللكي
األمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ،وصاحب
السمو امللكي نائب أمير منطقة مكة املكرمة
األمير عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز ومعالي
األستاذ الدكتور هاني بن محمد أبوراس ،أمني
محافظة جــدة .وحمل مــشــروع ( )JWشعار
طائر النورس الذي ينتشر على شواطىء جدة.
ووصف معالي الدكتور هاني بن محمد أبوراس
أمني محافظة جدة هذا املشروع بأنه يشكل
نقلة نوعية يف املــجــال الهندسي واملعماري
لــلــواجــهــات البحرية على املــســتــوى العاملي،
مضيفاً" :األرق ــام أبلغ وصــف ملشروع عملت

الدولة على خروجه إلى حيز التنفيذ ليعكس ما
وصلت إليه بالدنا من تنمية شاملة ومستدامة
وليضيف معلماً سياحياً حملافظة جدة التي
تتزين دائما لسكانها وزوارهــا ،كاشفاً معاليه
عن أن العمل يف هذا املشروع استغرق أكثر من
 5ماليني ساعة عمل ،وشارك فيه ما يقارب
 2000مهندس ومشرف وفني وعامل.
ونُفذ مشروع الكورنيش الشمالي وفق أعلى
املــعــايــيــر الــعــاملــيــة ،حــيــث جتـ ــاوزت مساحته
اإلجمالية  700ألف متر مربع تستوعب 120
ألــف نسمة ،ويحتضن  12نــافــورة تفاعلية
وعادية وحديقة ألعاب مائية ،وممشى بحري
يصل طوله لنحو  4634مــتــراً ،و 3شواطئ
للسباحة يقدر إجمالي مساحتها  50ألف متر
مربع ،إضافة إلى التاكسي البحري و"مارين"
مــخــصــص لــلــقــوارب وم ــاع ــب ومــجــســمــات
جــمــالــيــة ،وجــســر مــشــاة حــديــدي معلق يعد
أطـــول جــســر مــشــاة يف اململكة بــطــول 650
متراً ،ويحتوي على إنارة أرضية و 3منحدرات

للصعود الستخدام املشاة وذوي االحتياجات
اخلاصة وسلمني للطوارئ.
ويحوي املشروع رصيفاً بحرياً لصيد األسماك
بطول  125متراً داخل البحر وغرفة اتصاالت
وحتكم تخدم كافة مراحل تطوير الكورنيش،
وأماكن ترفيهية تناسب كافة األعمار وألعاب
تعليمية لألطفال بجوار األلــعــاب التقليدية
إلى جانب منطقة خاصة باملطاعم والعربات
املتنقلة وأماكن للجلوس والتي مت تصميمها
على هيئة "اجللد" يف شكلها اخلارجي ،فض ً
ال
عن أن إنــارة أعمدة املشروع بالكامل مجهزة
بإضاءات الـ  LEDتوفيراً الستهالك الكهرباء.
وميتاز املــشــروع بوجود مرفأ مراكب التنزه
واملكون من جزئني شمالي وجنوبي مبساحة
 1800مترمربع ومت إنــشــاؤه على خــوازيــق
خرسانية وسقف خرساني واألرضــيــات من
اخلشب الصناعي ويحتوي على رصيف عائم
يستخدم يف صعود ونزول الركاب إلى القوارب.
ويضم مــشــروع الكورنيش الشمالي جــداراً
بحرياً بطول  4580مت ًرا طول ًيا ،منشأ على
كامل طول ممشى الكورنيش ويتكون من جدار
خرساني أعلى قــاعــدة خرسانية شريطية،
ويوجد حجارة متدرجة األوزان أسفل القاعدة،
واجلــدار معزول بواسطة مــادة تسمى ""pvc
غير منفذة متاماً للمياه كما يوجد طبقة من
األحــجــار أمــام اجل ــدار للحماية مــن البحر.
وأيــض ـاً رصيف صيد األســمــاك بطول 125
مــتــراً طولياً ومتوسط عــرض  50مــتــراً على
الواجهة البحرية ،مت إنــشــاؤه على خوازيق
خرسانية وسقف خرساني يوجد بها  15مظلة
و 6جلسات مظللة واألرضــيــات من اخلشب
الصناعي ومرسى للصيد مبساحة  2450متراً
مربعاً ويصل الطاقة االستيعابية للمرسى نحو
 814فرداً.
ويحتضن املشروع مسطحات خضراء مبساحة
تقدر بـ  275ألف متر مربع ،حيث روعي يف
تنفيذ الكورنيش الشمالي للمرحلتني الرابعة
واخلامسة إنشاء ساحات للتنزه يصل عددها
إلى  17ساحة موزعة على املشروع مبساحة
إجمالية  244ألــف متر مربع وتستوعب 54
ألف شخص ،وبها أماكن للجلوس ومساحات
لالستثمار وأماكن مخصصة للصالة ومظالت،
ومناطق ألعاب لألطفال مبسطح  8آالف متر
مربع من ضمن الساحات الرئيسية ،وتعد أكبر
ساحة تنزه مفتوحة على شواطئ جدة مبساحة
 53ألــف متر مــربــع ،و  12مجسماً جمالياً
لفنانني ســعــوديــن و 25كــشــكـاً بتصميمات

موحدة وبعيدة عن البحر بحوالي  15متراً حتى
ال حتجب الرؤية ،إضافة حلواجز حديدية تطل
على البحر مباشرة بارتفاع  120سنتمت ًرا.
ويحتوي مشروع الكورنيش الشمالي على بنية
حتتية تخدم كامل مسطح املشروع مع الربط
على شبكات البنية التحتية املنفذة ،وتتألف
من شبكة تصريف السيول واألمطار بطول 14
كيلومتر من خطوط رئيسية وفرعية ومصبات

باجتاه البحر .كما ز ّود املشروع بشبكة صرف
صحي للمباني بطول  6كيلومترات وشبكة
تغذية املــيــاه واحلــريــق بطول  6كيلو مترات
وشبكة الــري الرئيسية بطول  7كيلومترات
وعدد من الوصالت الفرعية ومحابس احلريق
وشبكة للكهرباء تتكون من  16كيلو متر من
كابالت اجلهد املتوسط و 35كيلومتر من كابالت
اجلهد املنخفض ونظام مراقبة بالكاميرات
وكابالت األلياف الضوئية بطول  14كيلومتر
وتصل حجم أعمال الطرق باملشروع إلى 4761
مترا باجتاهني شماالً وجنوباً بعرض  10أمتار
وتشتمل على  3حــارات لكل اجتــاه ،وحتتوي
على أعمال مواقف للسيارات مبسطح  50ألف
متر مربع تستوعب  1800سيارة ،إلى جانب
تخصيص مسار للترام بعرض  12متراً بكامل
طول املشروع .وتصل مسافة الطرق باملشروع
حلوالي  9.4كيلو متر ،فض ً
ال عن نظام التحكم
واملراقبة واإلنذار وشبكة مراقبة بالكاميرات
لكافة مسطح املشروع بعدد  96كاميرا ودورات
مياه يصل عددها حلوالي  100دورة مياه عامة
روعي فيها الوصول الشامل منها  20دورة مياه
ذكية مدفوعة األجر.
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بطول  450كيلومترًا وينقل  60مليون راكب سنو ًيا

قطار الحرمين ..أضخم مشاريع النقل العام في منطقة الشرق األوسط

قطار احلرمني قبيل انطالق رحلته التجريبية من جدة إلى مكة

متابعة :مراسل اجلامعية
يوصف مشروع قطار احلرمني بأنه أحد العناصر املهمة يف برنامج
توسعة شبكة اخلطوط احلديدية يف اململكة ،وواحداً من أهم املشروعات
الــواعــدة التي ستحدث حراكاً تنموياً واقتصادياً يف اململكة العربية
السعودية ،حيث سيقدم املشروع خدماته طوال العام ملواجهة تنامي عدد
احلجاج واملعتمرين من اخلارج والداخل ،وتخفيف الضغط والزحام على
الطرق بني مكة املكرمة واملدينة املنورة ومحافظة جدة ،ويربط قطار
احلرمني بني مكة املكرمة واملدينة املنورة مروراً مبدينة جدة بـ  5محطات
ركاب يف كل من (وسط جدة ،مطار امللك عبدالعزيز بجدة ،مكة املكرمة،
املدينة املنورة ،ومدينة امللك عبداهلل االقتصادية يف رابغ).
ويعد مشروع قطار احلرمني السريع من أضخم مشاريع النقل العام يف
منطقة الشرق األوسط حيث ميتد بطول  450كيلو مترا ،وبسرعة 300
كلم يف الساعة ،وسيتم تشغيل  35قطاراً بسعة  417مقعداً للقطار الواحد
مجهز بأفضل وسائل الراحة وفق أحدث نظم النقل العاملية ،ومن املتوقع
أن يتم تشغيل املشروع يف الربع األول من عام  2018اجلاري .وروعي
يف تصميم محطات مشروع القطار الطابع املعماري احمللي واإلسالمي،
وتوفير املساحة املناسبة خلدمة آالف املسافرين يومياً ،حيث تشمل هذه
احملطات جميع املرافق واخلدمات الالزمة الستيعاب وإدارة األعداد
الكبيرة من املسافرين مع توفير جميع وسائل الراحة والرفاهية.
وتلعب محطة مكة املكرمة دوراً استراتيجياً مهماً بسبب وقوعها على
املدخل الرئيسي للعاصمة املقدسة يف حي الرصيفة على مساحة تزيد
عن  503آالف متر مربع وتبعد عن املسجد احلرام قرابة  4كيلو مترات،
وتستوعب احملطة حوالي  19500مسافر يف الساعة الواحدة قدوماً
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ومغادرة ،إضافة إلى احتضانها مركزاً حديثاً للنقل باألجرة واحلافالت
من وإلى احلرم املكي وجاهزة لالرتباط بشبكة مترو مكة عند إنشائها.
بينما تقع محطة املدينة املنورة يف مدينة املعرفة االقتصادية على طريق
امللك عبدالعزيز مبساحة تقدر بحوالي  172ألف متر مربع ومحطة جدة
األولى بوسط املدينة يف منطقة السليمانية مبساحة إجمالية تقدر بنحو
 461ألف متر مربع واحملطة الثانية يف مطار امللك عبدالعزيز الدولي،
يف حني تقع محطة مدينة امللك عبداهلل االقتصادية بالقرب من جامعة
امللك عبداهلل للعلوم والتقنية مبساحة  274ألف متر مربع.
وتسعى السعودية التي تستقبل سنوياً نحو  3ماليني حاج ،وأكثر من
 8ماليني معتمر سنوياً ،إلى االعتماد بدرجة رئيسية على القطار يف
تنقالت احلجاج بني املدينتني املقدستني "مكة واملدينة" ،حيث سيختصر
القطار املسافة بني مكة واملدينة إلى أقل من  150دقيقة بدالً من 7
ساعات ،وتصل الطاقة االستيعابية للقطار  60مليون راكب سنوياً ،وعند
التشغيل الفعلي ملشروع قطار احلرمني ستكون حركة القطار منتظمة
وعلى مــدار الساعة ،حيث ستقوم رحلة من محطة مكة املكرمة إلى
مدينة جدة كل عشر دقائق ،ومن جدة إلى املدينة املنورة كل ثالثني
دقيقة.
ٍ
بعدد من
ومر مشروع قطار احلرمني السريع خالل الفترة املاضية
التجارب التشغيلية بني محطة القطار مبحافظة جدة ومحطة قطار
احلرمني باملدينة املنورة ،باإلضافة إلى التشغيل التجريبي بني محطتي
قطار احلرمني مبحافظة جدة ومكة املكرمة ،وذلك بعد استكمال العمل
على اخلط الواصل بينهما ،حيث أعلنت حينها هيئة النقل العام ،أن
قطار احلرمني جنح يف الوصول إلى محطة مكة املكرمة للمرة األولى
منذ بدء برنامج التشغيل التجريبي للمشروع الذي يربط مكة املكرمة
باملدينة املنورة مرورا بجدة ومدينة امللك عبداهلل االقتصادية ،كما أكدت
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ورفع سمو أمير منطقة مكة التهنئة خلادم احلرمني الشريفني وولي
عهده  -حفظهما اهلل -على إجناز مشروع قطار احلرمني الذي يعد
إجنازاً للعالم اإلسالمي ،مؤكداً أن اململكة دأبت على مثل هذه اإلجنازات
العظيمة خدمة لإلسالم واملسلمني ،وحرصا على تطوير الوطن منذ مت
توحيده ،وهو أمر اعتادت عليه ،ففي كل يوم ينتهي مشروع يبدأ آخر.
ووصف سموه جتربة قطار احلرمني بالناجحة متاماً ،مؤكداً أن التشغيل
سيكون قريباً ،مضيفاً أن الشباب السعودي عماد التنمية والبناء ،وجميع
اإلمكانات مسخرة خلدمتهم وصقل مواهبهم ليكون إلبداعهم بصمة يف
التنمية.

الهيئة أن هذه التجارب تأتي للتأكد من مدى تناغم كل أجزاء املشروع
وكفاءة وسالمة أدائه قبل التشغيل الرسمي للخدمة.
وأكد مستشار خادم احلرمني الشريفني ،أمير منطقة مكة املكرمة األمير
خالد الفيصل ،عقب الرحلة التجريبية للقطار من جدة إلى مكة املكرمة
والتي كان على متنها مؤخراً ،أن هذه املشاريع ليست للتباهي ،وإمنا
لصادق اإلميــان ،فنحن مؤمتنون على هذا الوطن الغالي الذي يحوي
أقدس بقاع األرض ،مشيراً إلى أن تطوير املنطقة وحتسني املشاريع
احلكومية ووصولها إلى هذا املستوى الراقي على املستوى العاملي هو ما
اعتدنا أن يطلبه وأن يحققه قادتنا.

ﻗﻄﺎر اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻣﻄﺎر اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
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أرامكو السعودية..

تاريخ متميز بالريادة والجودة يمتد لعقود
إنتاج املواد الهيدروكربونية ببراميل املكافئ
النفطي 13.5 :مليون برميل يف اليوم
إنتاج اإليثان 920 :مليون قدم مكعبة
قياسية يف اليوم
الطاقة التكريرية العاملية 5.4 :مليون
برميل يف اليوم
إنتاج النفط اخلام 10.5 :مليون برميل يف
اليوم
احتياطيات النفط اخلام واملكثفات:
بليون برميل

العدد 22

260.8

بعد أن جتـــاوزت الريادة من حيـــث احلجم والنطاق تســـعى أرامكو
إلـــى حتقيـــق التميـــز يف جميع جوانـــب أعمـــال التنقيب واإلنتـــاج .مما
يعنـــي العمـــل علـــى ابتـــكار وتطبيـــق تقنيات حديثـــة يف مجـــال التنقيب
وإدارة املكامـــن الكتشـــاف حقول جديـــدة وزيادة معدالت االســـتخالص
يف احلقـــول املنتجـــة ،تتمتع أرامكو بأضخم بنيـــة حتتية للنفط والغاز يف
الصناعـــة من حيث حجـــم اإلنتاج وموثوقية التشـــغيل والتقـــدم التقني،
ً
برميـــا واحـــداً تقريبـــاً مـــن كل ثمانيـــة براميل ينتجهـــا العالم
إذ تنتـــج
مـــن الزيـــت .وتتولـــى الشـــركة إدارة احتياطـــي مؤكد مـــن النفط اخلام
التقليـــدي واملكثفـــات يبلغ نحـــو  260.8بليون برميل ،فيما بلغ متوســـط
اإلنتـــاج اليومـــي من النفط اخلـــام  10.5مليون برميـــل يف اليوم .وتتولى
أيضـــاً اإلشـــراف علـــى احتياطيـــات مـــن الغـــاز الطبيعـــي تبلـــغ 298.7
تريليـــون قدم مكعبة قياســـية.
وتســـعى شـــركة أرامكو الســـعودية لتصبح شـــركة عاملية رائدة ومتكاملة
يف مجـــال الطاقـــة والكيميائيات املتكاملـــة يف العالم بحلول عام 2020م،
حيـــث ســـتركز علـــى زيـــادة دخلها مـــن خالل اســـتغالل فرص التوســـع
املســـتدام واملتنوع لالقتصاد الوطني واملســـاعدة يف إنشـــاء قطاع حيوي
للطاقـــة يف اململكـــة لديـــه القدرة علـــى املنافســـة يف األســـواق العاملية،
حيـــث تهدف إلى االســـتثمار املتزايـــد يف التقنيات اجلديدة التي تبشـــر

لقطة جوية ملشاريع أرامكو يف الظهران

بتحقيـــق مســـتويات أعلى من الكفاءة التشـــغيلية وتعزيـــز األداء وحتقيق
الفوائـــد البيئيـــة ،بجانب إخضاع الدراســـات التقنية والعلمية لإلســـهام
يف احلـــ ّد مـــن انبعاثات غـــازات االحتبـــاس احلراري الناشـــئة عن إنتاج
واســـتخدام النفط وتســـاعد يف تلبيـــة الطلب املتزايد علـــى الطاقة.

إحتالل الصدارة

تنفـــذ شـــركة أرامكـــو الســـعودية اســـتراتيجية واســـعة النطـــاق لضمان
احملافظـــة علـــى مكانـــة الصـــدارة يف الســـوق العامليـــة التـــي حتتلها يف
مجـــال توفيـــر الطاقـــة الالزمـــة تشـــمل العديد مـــن املجاالت الرئيســـة
التـــي تهـــدف إلـــى حتســـن األداء التجـــاري وتوفير أكبر فـــرص ممكنة
لكافـــة األطـــراف ذات العالقة بأعمال ومشـــاريع الشـــركة لتعزز املكانة
املتميـــزة للشـــركة يف مجـــال التنقيـــب عـــن النفـــط والغـــاز وإنتاجهما،
للحفـــاظ على الطاقـــة اإلنتاجية القصوى الثابتة عنـــد  12مليون برميل
يف اليـــوم وحتقق زيـــادة كبيرة يف إنتاج الغاز ..كما تســـعى الشـــركة إلى
حتقيـــق مؤشـــرات قوية على االلتزام باإلســـهام يف التنميـــة االقتصادية
املســـتدامة يف اململكة ودعم اســـتقرار الســـوق وتلبية الطلب احمللي على
الطاقـــة بكفـــاءة مع تلبيـــة الطلـــب العاملي علـــى منتجات الشـــركة ،إلى
جانب شـــراكات استراتيجية مع شـــركات عاملية رائدة أخرى يف الداخل
واخلـــارج ،وإيجاد املزيد مـــن األعمال ملقدمي اخلدمـــات وموردي املواد
يف منظومـــات اإلمـــداد احملليـــة وتوفيـــر فرص عمـــل جديـــدة ،وهو ما
يعـــزز من حضور أرامكـــو الســـعودية العاملي بصورة كبيـــرة ويخلق ميزة
تنافســـية وإحداث نوع من التوازن املثالي يف التواجد اجلغرايف للشـــركة

بني آســـيا وأوروبا وأمريكا الشـــمالية.
وعـــززت شـــركة أرامكو الســـعودية مـــن حضورها العاملي عبر اكتشـــاف
 8حقـــول نفـــط وغـــاز جديـــدة عـــام 2014م ،حيـــث متكنـــت مـــن خالل
برنامـــج التنقيب من اكتشـــاف عدد من احلقول اجلديـــدة ،وتتكون هذه
احلقـــول من خمســـة حقـــول غاز ،وهي حقـــول أبو علـــي ،وحقل فراس،
وحقـــل أمجـــد ،وحقل البديع ،وحقـــل فارس ،وحقلني إثنـــن للنفط هما
حقـــل الســـعداوي ،وحقـــل الناقة ،وحقل واحـــد للنفط والغـــاز هو حقل
القدقـــاد ،وبهـــذا يصبح عدد احلقول التي اكتشـــفتها أرامكو الســـعودية
 129حق ً
ال.
وحصلـــت أرامكـــو علـــى أكبر عدد مـــن بـــراءات االختـــراع يف املجاالت
التـــي متثـــل فيهـــا احلماية التـــي توفرها هذه البـــراءات ميزة تنافســـية
ومتنـــح الشـــركة تقديراً عامليـــاً وموقفاً اســـتراتيجيا قوياً وميـــزة تتفوق
بهـــا منتجاتنـــا علـــى غيرهـــا ،ويف عـــام  2014مت منح  99بـــراءة اختراع
مـــن قبـــل مكتـــب بـــراءات االختـــراع والعالمـــات التجاريـــة يف الواليات
املتحـــدة األمريكيـــة ،وهـــو العـــدد األكبـــر يف ســـنة واحـــدة يف تاريـــخ
أرامكـــو الســـعودية ،باإلضافـــة إلـــى هـــذا مت تقـــدمي  154طلـــب بـــراءة
اختـــراع جديـــد ،..كما أطلقت الشـــركة مشـــروع تعزيـــز القيمة املضافة
اإلجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) ،والذي يهدف ملضاعفة نســـبة شـــراء
أرامكـــو الســـعودية لســـلع وخدمـــات الطاقـــة املنتجة محليـــاً إلى  70يف
املائة بحلـــول العام  ،2021وذلك لتعزيز االســـتثمار والتنويع االقتصادي
وتوفير فـــرص العمـــل يف اململكة.
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ويف خطـــوة تاريخية تعهدت أرامكو الســـعودية مع غيرها من الشـــركات
املشـــاركة يف املبـــادرة البيئية لشـــركات النفط والغـــاز ،باتخاذ اخلطوات
الالزمـــة للحـــد من انبعاثـــات الغازات املســـببة لالحتبـــاس احلراري يف
مختلـــف مصادر الطاقة املســـتخدمة يف العالم ،وهذه اخلطوة التاريخية
تشـــهد علـــى التزام الشـــركة يف حتقيـــق الكفـــاءة يف اســـتهالك الطاقة
واحلـــد مـــن اآلثـــار البيئية من خالل إيجـــاد احللـــول التقنية لذلك.

حضور عالمي

توســـعت أرامكـــو الســـعودية لتصبـــح أكبـــر شـــركة متكاملـــة للطاقـــة
يف العالـــم ،ويعمـــل فيهـــا اآلن أكثـــر مـــن  65,000موظـــف حـــول العالم،
وتتواجـــد الشـــركة مـــن خـــال فروعهـــا أو الشـــركات التابعـــة لهـــا يف
األســـواق العامليـــة الكبـــرى يف آســـيا وأمريكا الشـــمالية وأوروبـــا ،ويقع
املقـــر الرئيس ألرامكو الســـعودية يف مدينة الظهران باملنطقة الشـــرقية
من اململكة العربية الســـعودية على ســـاحل اخلليج العربي ،فيما تنتشـــر
أعمال الشـــركة يف ربـــوع اململكة ،ولديها مرافق إنتـــاج وتوزيع للمنتجات
مرتبطـــة بجميـــع مناطق التســـويق .وتقع فـــرض التصدير الرئيســـة يف
موانـــئ علـــى اخلليج العربـــي والبحـــر األحمر ،فيمـــا تتم تلبيـــة الطلب
احمللـــي على املنتجـــات التي حتتاجها الســـيارات والطائـــرات من خالل
شـــبكة مصـــاف حتتل مواقـــع اســـتراتيجية يف أنحـــاء اململكة.
وتعـــزز شـــركة أرامكو حضورها يف األمريكتني ،حيـــث تعمل يف الواليات
املتحـــدة وكندا إلى جانب بعض األنشـــطة املختـــارة يف أمريكا اجلنوبية،
مـــن مقرهـــا يف هيوســـن بوالية تكســـاس تشـــمل اخلدمات األساســـية
لشـــركة خدمـــات أرامكـــو إدارة شـــبكة مـــن ثالثـــة مراكـــز للبحـــوث يف
الواليـــات املتحدة ،وحتديد تقنيات التنقيـــب واإلنتاج والتكرير واملعاجلة
والتســـويق ،فضـــا عن حتديـــد أفضل املمارســـات والشـــركاء التقنيني
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احملتملـــن ألرامكـــو الســـعودية ،وتأمني الســـلع واخلدمـــات واخلدمات
الهندســـية ومســـاندة أعمـــال التوظيـــف والتدريـــب للطـــاب واملوظفني
الذيـــن ترعاهـــم أرامكو الســـعودية يف أمريكا الشـــمالية.
وتقـــدم الشـــركة أيضـــاً خدمـــات إدارة األعمـــال لفـــرق مشـــاريع
أرامكوالســـعودية العاملـــن يف أمريـــكا الشـــمالية ،إلـــى جانـــب إجـــراء
أعمـــال التفتيـــش على اجلـــودة للمواد واملعـــدات التي تشـــتريها أرامكو
الســـعودية ،وميثل مكتب شـــركة خدمات أرامكو يف واشـــنطن العاصمة
مصالـــح أرامكو الســـعودية يف مجـــال العالقات احلكوميـــة والتحليالت
االقتصاديـــة والسياســـية والشـــئون العامـــة والثقافيـــة ،ويوفـــر مكتـــب
نيويـــورك خدمـــات مســـاندة التســـويق ألرامكـــو الســـعودية يف النصف
الغربـــي مـــن الكـــرة األرضيـــة ،والترتيبـــات اخلاصـــة بجدولـــة وحتميل
وتخزيـــن ونقـــل وتســـليم النفـــط اخلام الـــذي تبيعـــه أرامكو الســـعودية
أوشـــركة التكرير الســـعودية إلى شـــركات التكرير يف الواليـــات املتحدة
وكندا.
وتعـــ ّد اململكة من خالل أرامكو الســـعودية ،املُو ِّرد األســـاس للنفط اخلام
إلـــى ســـت دول آســـيوية كبـــرى هي الصـــن واليابـــان وكوريـــا اجلنوبية
وتايـــوان والفلبـــن والهند ،بالطاقـــة النفطية ،وبوجـــود مكاتبها يف بكني
وشـــانغهاى وشـــيامن ونيودلهي ،فإن أرامكو آســـيا تلعب دوراً رئيســـاً يف
ســـوق الطاقة احليـــوي للمنطقة.
ويف مـــا وراء البحـــار توجـــد شـــركة أرامكـــو يف الهـــاي بهولنـــدا ،حيث
توفـــر شـــبكة املكاتـــب العائدة ألرامكـــو الســـعودية يف أوروبـــا مجموعة
من اخلدمات تشـــمل املســـاندة املالية وإدارة سلســـلة اإلمـــداد وخدمات
املســـاندة الفنيـــة إلى جانـــب مجموعة متنوعـــة من اخلدمـــات اإلدارية
املســـاندة ،ويعـــ ّد مركز املعلومات يف مكتب الهـــاي محور اتصال ألعمال
الشـــركة العامليـــة ،ومـــن خالله يتم توجيـــه العديد من األعمـــال الدولية

للشـــركة مـــن خـــال أربع مكاتـــب يف أوروبا إلـــى جانب خمســـة مكاتب
منتشـــرة يف منطقتـــي آســـيا والباســـيفيك ،وتشـــمل املواقـــع األخرى يف
أوروبـــا موقعـــاً يف دلفـــت بهولندا باإلضافـــة إلى لنـــدن وأبردين وميالن
وباريـــس التـــي حتتضـــن مركز البحـــوث املعنـــي بالوقود التابـــع ألرامكو
السعودية.

عالقات استراتيجية

ويعنـــي تنـــوع عالقات شـــركة أرامكـــو التجارية االســـتراتيجية يف جميع
أنحـــاء العالـــم ،مزيـــداً من فرص النمـــو والتنويع ،ويخلق ميزة تنافســـية
مســـتدامة أكبـــر مـــن خـــال زيادة مســـاحة تواجـــد الشـــركة يف العالم،
وفتـــح فـــرص جديدة للنمـــو الذاتـــي إلى جانب شـــراكات اســـتراتيجية
مـــع شـــركات عامليـــة رائدة أخـــرى يف الداخـــل واخلارج ،وإيجـــاد املزيد
مـــن األعمـــال ملقدمي اخلدمـــات وموردي املـــواد يف منظومـــات اإلمداد
احملليـــة وتوفيـــر فرص عمـــل جديدة.
وهنـــاك (شـــركة أرامكو الســـعودية لتجـــارة املنتجات البتروليـــة) ،وهي
شـــركة مملوكـــة بالكامـــل ألرامكـــو الســـعودية تعمل يف جتـــارة املنتجات
البتروليـــة ،بلـــغ متوســـط حجـــم معامالتها أكثـــر من  1.1مليـــون برميل
يف اليـــوم مـــن املنتجـــات البتروليـــة املكـــررة و  3700طـــن يف اليـــوم من
املنتجـــات الكيميائية.
ويف عـــام  2015زادت شـــركة أرامكـــو الســـعودية لتجـــارة املنتجـــات
البترولية حضورها يف الســـوق من خالل التعامل املباشـــر مع األطراف
األخرى لبيع وشـــراء املنتجات ،وحتســـن أعمال مرفـــق التخزين واملزج،
والدخـــول يف مجال بيع وتســـويق املنتجـــات الكيميائية ،وزيادة أنشـــطة
اســـتئجار الســـفن اســـتجابة لزيادة حجم املعامـــات التجارية.
وتغطـــي صـــادرات شـــركة أرامكو مـــن النفط اخلـــام للصني مـــا يقرب
مـــن  10يف املائـــة .وتع ّد شـــركة (إس-أويـــل) من أبرز شـــركات التكرير
يف كوريـــا اجلنوبيـــة ،مع مشـــاريع أرامكـــو يف مجال التكريـــر واملعاجلة
والتســـويق يف الصني واليابان .ويســـهم هذا االســـتثمار يف إيجاد فرص
جديـــدة يف جميـــع مراحل سلســـلة القيمة يف أســـواق الطاقة الرئيســـة
يف آسيا.

اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻐﺎز 298.7 :ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

إﻧﺘﺎج ﻏﺎز اﻟﺒﻴﻊ 8.3 :ﺑﻠﻴﻮن
ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم

إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم 10.5 :ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم

إﻧﺘﺎج ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ:
 1.4ﻣﻼﻳﲔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻐﺎز اﳋﺎم اﳌﻌﺎﳉﺔ:
 12.0ﺑﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ:
 5.4ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم

 2018م

درس تعليمي بالنظام اإللكتروني يف إحدى املدارس األهلية بجدة

التكنولوجيا تخلق حياة موازية..

تحديات مغادرة العالم الحقيقي إلى الواقع االفتراضي
تقترب تقنيات الواقـــع االفتراضي مـــن إحداث زلـــزال كبير يف
طبيعـــة احليـــاة على هـــذا الكوكـــب ،وخلـــق حيـــاة موازية يتدفـــق إليها
مئات املاليني من األشـــخاص ليعيشـــوا مع أشـــخاص مبشاعر حقيقية.
وســـتكون لذلك تداعيـــات اجتماعية واقتصادية ،حـــن يقضي الكثيرون
معظـــم أوقاتهـــم هنـــاك ،فتخلو الشـــوارع وتتراجع حركة الســـفر وتتعثر
املطاعـــم واملقاهـــي واملنتجعـــات الســـياحية وأماكن اللهو بســـبب غياب
الزبائن.
ويبـــدو التســـارع االنفجـــاري يف التطـــورات التكنولوجيـــة مخيفـــا ،مـــن
ناحيـــة قـــدرة البشـــر علـــى اســـتيعابه وهضمـــه يف منظومـــة حياتهـــم
الغريزيـــة واالجتماعيـــة ،التي بنيـــت بطريقة تدريجية علـــى مدى آالف
من الســـنني .قريبا ســـتصبح الثـــورات العلميـــة املذهلة التي شـــهدناها
يف الســـنوات املاضيـــة بدائيـــة مقارنة مبـــا يتبلور يف املختبـــرات حاليا،
لتكـــون يف املتنـــاول خـــال الســـنوات املقبلـــة وخاصـــة من خـــال قفزة
خطيـــرة يف الواقـــع االفتراضي.
ويتوقع علماء أن مئات املاليني من البشـــر ســـوف يتدفقون عبر بوابات
العالم االفتراضي ليتفاعلوا مع أشـــخاص مثلهم مبشـــاعر حقيقية وهم
مســـتلقون يف الســـرير .يف ذلـــك العالم لـــن تكون هناك ســـيادة للقانون
والقيـــم األخالقية ،ومتكـــن للجميع الســـخرية والتحرش واإلســـاءة ،بل
حتـــى ارتكاب اجلرائـــم وقتل بعضهم البعـــض دون وازع أو رقيب.
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تداعيات خطرة

ســ�اروغيتس"  "�surro

قبــ�ل ســ�نوات أنتجــ�ت هوليــ�وود فيلمــ�ا بعنــ�وان
 ،"gatesحيـــث يقبـــع النـــاس يف بيوتهـــم ويخرجـــون إلى الشـــارع بهيئة
روبوتـــات ،يختارونهـــا كمـــا يشـــاؤون ،فتختـــار شـــابة رقيقـــة هيئة رجل
مفتول العضالت ويختار رجل كبير الســـن شـــابة شـــقراء فاتنة ،ويعيش
اجلميـــع حيـــاة موازيـــة ومثيرة دون مغـــادرة غرفـــة النوم.
كمـــا ســـيجتمع األصدقـــاء للقيـــام مبغامـــرات يعجـــز العالـــم احلقيقي
عـــن توفيرهـــا وتعجز طاقة اجلســـم البشـــري عـــن القيـــام بأفعالها أو
املخاطـــرة بالتعـــرض لـــأذى يف عالـــم بال قيـــود أو قوانني .ســـنخوض
مغامـــرات مع أشـــخاص موزعـــن يف أنحاء العالم ،مثـــل اخلروج للصيد
والرحـــات مـــع األســـود يف األدغال أو مـــع الدببة يف القطب الشـــمالي
أو أســـماك القـــرش يف أعمـــاق البحار.
كمـــا ســـنتمكن مـــن زيـــارة مـــدن ومعالـــم عامليـــة والتفاعـــل دون قيـــود
أو فواتيـــر مـــع أشـــخاص حقيقيـــن مبشـــاعر حقيقية .وســـنغامر دون
إجـــراءات أمـــان صارمـــة بتســـلق جبل إفرســـت أو أعلى بـــرج يف العالم
والقفـــز من القمة والتمتع مبشـــاعر لم تتحها احليـــاة الطبيعية .عنصر
اإلدمـــان األكبـــر هـــو زوال جميـــع القيود وصعـــود إفـــرازات األدرينالني
بطريقـــة ال تتاح إال ألبطال ســـباقات الفورمـــوال واملغامرين الكبار ،وهو
عنصـــر قـــد يجذب مئـــات املاليني مـــن األشـــخاص إلى بوابـــات العالم
االفتراضي.

 % 37نسبة خطر إصابة األطفال بالعزلة االجتماعية بسبب
التكنولوجيا

«

 % 40من األطفال يستخدمون اإلنترنت مرة واحدة يومياً
على األقل

«

 % 70مــن اآلب ــاء يشعرون بالقلق مــن استخدام أطفالهم
للهواتف الذكية

«

 % 51استخدام األطفال لكاميرا الهاتف ،ثم املوسيقى
واألفالم % 26

«

فوائد عملية

علـــى صعيد الفوائـــد العملية ،فإن تقنيات الواقع االفتراضي ستســـاعد
األشـــخاص علـــى االلتقاء افتراضيا رغم املســـافات التـــي تفصل بينهم،
ومشـــاهدة بعضهـــم البعـــض وكأنهـــم يف غرفـــة واحـــدة .وتعمـــل وكالة
الطيـــران والفضاء األميركية "ناســـا" على اســـتخدام الواقع االفتراضي
حملـــاكاة جتربـــة الهبوط والعيـــش على كوكـــب املريخ ،ملســـاعدة العلماء
على فهـــم الكوكب بشـــكل أفضل.
كمـــا تتيح هذه التقنيات لألطباء تشـــريح جســـم املريـــض افتراضيا مثل

التكنولوجيا واألطفال:

«

وهـــذه اآلفـــاق الهائلـــة دفعـــت أكبـــر شـــركات التكنولوجيا مثـــل (غوغل
وســـوني وأتش.تي.ســـي) إلى التسابق لفتح أبواب املســـتقبل أمام الواقع
االفتراضـــي وجعلـــه منصـــة أساســـية ألعمالها .ويـــرى أنـــدرو هاوس،
مدير التفاعل الترفيهي يف شـــركة ســـوني ،أن الواقع االفتراضي يوشك
أن يحقـــق قفـــزة نوعيـــة ليصبح يف متنـــاول اجلميع وجزءاً مـــن الفضاء
االجتماعي واالقتصـــادي العام.
ويحظـــى الواقـــع االفتراضـــي اليـــوم باهتمـــام الشـــركات والعلمـــاء
واملخترعـــن ووســـائل اإلعالم ،لكـــن بعض اخلبراء يتوقعـــون أن تتراجع
مكانتـــه أمـــام تقنيـــة أخـــرى منافســـة هـــي الواقع املعـــزّز بعـــد النجاح
الهائـــل للعبـــة "بوكيمـــون غو" للواقع املعـــزز .ومن أبرز املشـــككني رئيس
شـــركة أبـــل ،تيم كـــوك ،الذي يتوقـــع أن يكـــون االهتمام بالواقـــع املعزز
أكبـــر بكثير من الواقع االفتراضي .واســـتبعد أن تســـتخدم نســـبة كبيرة
مـــن ســـكان العالم الواقـــع االفتراضي بشـــكل يومـــي .ويبدو أنه يشـــير
إلـــى املســـتقبل القريـــب ويرجح أن يحتـــاج العالم االفتراضـــي إلى وقت
طويـــل ليتمكن مـــن االنتشـــار على نطاق واســـع.

مراجعة البنية التشـــريحية للدماغ البشـــري قبل إجراء العمل اجلراحي،
إضافـــة إلى فهم آلية عمل العقاقير على مســـتوى اخلليـــة .ومن املتوقع
أن تصبح هذه التقنيات متاحة خالل ســـنوات قليلة .وســـتقلص تقنيات
الواقـــع االفتراضي حاجة رجال األعمال ومســـؤولي الشـــركات للســـفر
وعقـــد االجتماعات املباشـــرة ،بـــل إن الطالب ســـيحضرون إلى قاعات
الدراســـة افتراضيا دون مغادرة املنزل.

 % 70من األطفال ميتلكون هواتف نقالة خاصة بهم

% 44

 2018م

 13.9مليار دوالر مبيعات بنهاية ..2017

نظارات الواقع االفتراضي ..عندما نعيش خيال العقول واقعًا
يبدو أن الواقع االفتراضي سوف يسيطر
يف املستقبل على عقول البشر ،يف ظل توجه
العديد مــن شــركــات التقنية إلــى طــرح نسخ
رخيصة من نظارات الواقع االفتراضي ،حيث
ذكرت تقارير تقنية أن تشهد نظارات الواقع
االفتراضي قفزة يف املبيعات تقدر أن تصل إلى
 13.9مليار دوالر يف عام  ،2017وهو ما يقرب
ثالثة أضعاف املبيعات التي حققتها بالفعل
تلك النظارات يف عام  ،2016وذلك مبعدل منو
متزايد قد يصل إلى  143.3مليار دوالر بحلول
عام .2020
ومــن املتوقع أن تــطــرح شــركــة تطوير تقنية
احلاسوب األميركية "مايكروسوفت" نسختها
من نظارات الواقع االفتراضي مع حلول عام
 2019وبسعر منخفض لتصبح يف متناول
اجلميع .حيث تتنافس الشركات العاملية مثل
جــوجــل ومــيــكــروســوفــت وســونــي وسامسوجن
على حسم اللعبة لصاحلها يف ذلك السوق،
العدد 22

خصوصا بعد دخول فيسبوك للمنافسة ً
أيضا،
ً
مع الذكر أن شركة "آبل" تتعمد الدخول إلى
املنافسة متأخرة بكل ما هو مبدع وجديد على
الساحة ،ولكن هذا ال ينفي أنه على الرغم من
احتدام املنافسة بني الشركات املختلفة ،وصلت
مبيعات نظارات الواقع االفتراضي أو الواقع
املعزز إلى مراتب عاملية.
وتستطيع تكنولوجيا الواقع االفتراضي (،)VR
أن تأخذ الشخص إلــى كل ما هو افتراضي
بالفعل ،لتعتمد على ردود الفعل وتبني مواقف
وبيئات حولها استعدا ًدا لــردود الفعل تلك،
ونرى ذلك يف األلعاب اإللكترونية ً
مثل التي
تطبق تقنية الواقعية االفتراضية ،حيث ال
يشاهد الالعب اللعبة تتحرك أمامه فحسب،
بل يتفاعل معها ويشعر أنه بداخلها بالفعل
ألنها تستجيب لكل حركة من حركاته.
على الــرغــم مــن أن ســمــاعــات الـــــ( )VRهي
املهيمنة على تلك الصناعة وتستحوذ على

اهتمام السوق ،ال سيما بعد مشاركة "فيسبوك"
بشراسة يف املنافسة ،ولكن تتنبأ شركة البيانات
الدولية ( )IDCبأن السوق ستتجه لتبني كل
املعدات والبرمجيات واخلدمات التي تتوفر
فيها تقنية الواقع االفتراضي وكذلك الواقع
املعزز لتصل املبيعات إلى أرقام خيالية وعاملية،
وتلك االفتراضية ليست على املدى البعيد ،بل
خالل بضعة سنوات من اآلن فحسب.
وال يبدو أن هذا الكم الهائل من اإلنفاق يعود
إلــى الــزبــائــن املتشوقني للتجارب اجلــديــدة
يف عالم التكنولوجيا فحسب ،بل يكون جزء
كبيراً منه هو أصحاب الشركات املستثمرة يف
الواقع املعزز واالفتراضي أنفسهم ،فعلى سبيل
املثال ،أعلن مارك زوكربيرغ املؤسس والرئيس
التنفيذي لشركة فيسبوك ،أنــه سيخصص
 3بليون دوالر لالستثمار فقط يف مشاريع
فيسبوك القادمة واخلاصة بـ( ،)VR/ARحيث
ال يعتقد زوكربيرغ بأن الواقع االفتراضي قد

بلغ من النجاح ما يجب أن يبلغه بعد ،ولم يجد
أي من املنافسني قد وصل إلى تلك املرحلة من
اجلودة ً
أيضا.
وتتوقع شركات التكنولوجيا أن ترتفع قيمة
س ــوق تقنيات الــواقــع االفــتــراضــي والــواقــع
املعزز  20مرة ضع ًفا لقيمتها احلالية بحلول
عــام  ،2020حيث استطاعت بالفعل شركة
سامسوجن بيع  2.3مليون نسخة من سماعات
" "Gear VR headsetsيف عــام  ،2016كما
وعد مارك زوكربيرغ أنه لن يستثمر وحده يف
تلك املنافسة ،بل على استعداد أن يتحالف
مع منافسيه يف مشاريع كاملة من أجل تطوير
البرمجيات التي تعمل على توفير خدمات
كاملة بتقنية الواقع االفتراضي والواقع املعزز.
وتأتي الواليات املتحدة على رأس قائمة أكثر
الدول التي تنفق على شراء سماعات ونظارات
ً
وأيضا برمجيات الواقع االفتراضي واملعزز،
وذلك مبقدار  4.3بليون دوالر سنو ًيا ،إال أن
تقارير البيانات السابقة تشير إلى معدالت منو
هائلة يف السوق األمريكية وكذلك اآلسيوية
وباألخص اليابان ومعهما أوروبا الغربية ً
أيضا.
وتع ّد شركة جوجل رائدة مجال تقنيات الواقع
االفــتــراضــي منذ عــام  2007عندما طرحت

الشركة خدمة "ستريت فيو" الشهيرة التي
تظهر مشاهد بانورامية ملواقع عاملية ،وتتيح
للمستخدم التجول يف شوارع العديد من املدن
واملناطق السياحية حول العالم .ويف عام 2010
صمم باملر لوكي -الــذي أســس الحقا شركة
أوكولوس يف.آر -أول منوذج أولي من نظارة
الواقع االفتراضي "أوكولوس ريفت" ،ورغم أنها
كانت تعرض يف البداية صورا ثنائية األبعاد
وغير مريحة عند ارتدائها ،فإنها جاءت مبجال
رؤية يبلغ تسعني درجة وهو ما لم يكن معهودا
يف ذلــك الوقت .وتطور ذلــك النموذج الحقا

ليصبح األســاس الــذي جــاءت منه التصاميم
الالحقة.
لكن إقالع هذه التقنية بدأ عام  2014عندما
اســتــحــوذت شــركــة فيسبوك على أوكــولــوس
يف.آر مقابل ملياري دوالر ،وأعلنت سوني عن
نظارة "املشروع مورفيوس" التي أصبح اسمها
"باليستيشن يف.آر" .وتوسع االنتشار مع إطالق
غوغل نظارة "غوغل كاردبورد" للهواتف الذكية
التي ال يزيد ثمنها عن بضعة دوالرات ،وجعلت
تصميمها متاحا مجانا ملن يريد تقليدها.

 143.3ﻣﻠﻴﺎر دوﻻرﻣﺒﻴﻌﺎت ﻧﻈﺎرات اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻋﺎم

2020

 13.9ﻣﻠﻴﺎر دوﻻرﻣﺒﻴﻌﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ

2017

 4.3ﻣﻠﻴﺎر دوﻻرﻣﻌﺪل اﻧﻔﺎق اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ
 2018م

74

اﺧﺒﺎر اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮﻫﺎ
العدد 22

75

مواقع التواصل االجتماعي ..مدخل لإلرهاب ونشر الفتن والشائعات

ّ
غير اإلنترنت طــرق التواصل بني البشر
والتجارة ونشر املعرفة وجعل العالم يُختصر
بكبسة زر يف شاشة صغيرة ،إلــى أن ظهر
مصطلح وسائل التواصل االجتماعي الذي
قلب املوازين كافة .وكان من املفترض أن تكون
وسائل التواصل االجتماعي أداة املعادلة يف
العالم االفتراضي ووسيلة لتبادل اآلراء مع
األصــدقــاء والــغــربــاء ،واأله ــم مــن ذلــك ،أنها
كان مبثابة وسيلة للناس للعمل معاً واالحتفال
بإجنازاتهم وإيــصــال أصواتهم للجميع .إال
أن املفترض بقي مفترضاً ،وكشرت وسائل
الــتــواصــل االجتماعي عــن أنيابها وأظهرت
اجلانب املظلم والسيئ والسلبي لتصبح األداة
األكثر خطورة ،فالناس أصبحوا يتقاسمون
حياتهم اخلاصة مع اجلميع ،وهو ما ميكن أن
تكون له عواقب وخيمة ويؤثر سلبا على الثقة
بالنفس والعالقات ،وحتى مهنيا.
ومــؤخــراً ،أعلنت الشركات املشغلة لوسائل
التواصل االجتماعي (فيسبوك ،يوتيوب ،تويت
ومايكروسوفت) ،أنها ستشكل مجموعة عمل
عاملية لدمج جهودها يف سبيل إزالة احملتوى
اإلرهــابــي مــن منصاتها ،وستقوم مبقاسمة
احلــلــول الفنية إلزالـ ــة احملــتــوى اإلرهــابــي،
وستتعاون بشكل أكــبــر مــع خــبــراء مكافحة
اإلرهــــاب ،وشــركــات التكنولوجيا الصغيرة

ومــجــمــوعــات املجتمع املــدنــي واألكــادميــيــن
واحلكومات والهيئات الدولية مثل االحتــاد
األوروبي واألمم املتحدة.
ويــرى خبراء ومختصون أمنيون ،أن وسائل
التواصل االجتماعي لعبت دوراً يف احتضان
اإلرهــاب ولو عن غير قصد ،وشكلت حجرة
تتم فيها عمليات الــتــواصــل والــتــراســل بني
اإلرهــابــيــن ،إضــافــة إلــى أنها أصبحت أداة
مجانية تساعد على بــث اخلــطــاب الــهــادف
و"البروباغاندا" املطلوبة لتلويث عقول الشباب
يف ٍآن واح ــد ،وبالتالي كــان إحت ــاد شركات
التكنولوجيا حول العالم مهم جداً للمساعدة
يف إزالة احملتوى املؤذي عن منصاتها من دون
تعريض معلومات مستخدميها للخطر .إال أن
اخلطوة ،ال تزال يف مراحل أولية ،خصوصاً
أن نــظــام الــتــعــرف إل ــى الــصــور ال يستطيع
حتديد الصور ومقاربتها بدقة عالية ،ما يعني
أنه سيقوم بالكثير من األخطاء يف معاجلته
الصور .كما أعلنت شركات كثيرة على رأسها
«غوغل» و «تويتر» أنها تعمل على إيجاد طريقة
لوقف هــذا احملــتــوى ،وعــدم إتــاحــة الفرصة
لصاحب احلساب إلعادة بث محتوى مشابه،
كاحلظر مدى احلياة.
ويرى اخلبراء أن مواقع التواصل االجتماعي
أصبحت أداة من أدوات املنظمات اإلرهابية يف

نشر الفنت واألفكار املتطرفة لسهولة تداوله،
وهــذا يعني أنــه بــات يستخدم ضمن أخطر
احلــروب على اإلطــاق باستخدام التقنيات
التكنولوجية املتطورة ،مما يجعلنا نصدق ما
يــدور ،وعلينا مواجهته باألساليب اإلعالمية
املماثلة ،وتوعية الشباب من األفكار السلبية
من خالل بث معلومات صحيحة ،واالعتماد
على قنوات االتصال يثق املتلقي يف أخبارها،
فكثير من القنوات التلفزيونية الناجحة تلجأ
إلى ابتكارات حديثة يف اإلعالم وفتح حسابات
على فيسبوك وتويتر جلذب املتابعني فليس كل
الناس لديها القدرة على اجللوس أمام التلفاز
لفترات طويلة.
ويؤكد اخلبراء ،أن مواقع التواصل االجتماعي
باتت بيئة خصبة لنشر الشائعات التي قد
يشكل رواجها مصدراً لقلق وأرق املجتمعات،
حيث ساعدت الوسائل التقنية املتعددة على
انتشارها بشكل كبير جداً ،وعلى رغم فعالية
شبكات التواصل االجتماعي يف نقل األحداث
بشكل ٍآن ،إال أنها يف املقابل بيئة خصبة لنمو
الشائعات ،وتعتبر سهولة إنتاج ونشر وإعادة
نشر املعلومات ومشاركة التحديثات يف فترة
زمــنــيــة وجــيــزة مــن األس ــب ــاب املــســاهــمــة يف
سرعة انتشار الشائعة عبر مواقع التواصل
االجتماعي.
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بحلول عام 2050

 2مليار شخص أعمارهم تفوق الـ  60عامًا
من املتوقع أن يزيد عدد من تبلغ أعمارهم
ستون عاماً بحلول عام  2050إلى ملياري
شخص حول العالم ،حيث يبلغ عددهم حالياً
 841مليون نسمة ،وسيكون  % 80من هؤالء
يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل .كما
أن ربع الوفاة واملرض اإلجمالي يف العالم
تقريباً ( )% 23يقع على من تزيد أعمارهم
على  60سنة.
وشـــددت دراســـات وأبحاث طبية على أهمية
اتبـــاع نظـــم صحيـــة واســـتراتيجيات فعالـــة
ملعاجلـــة املشـــاكل التـــي يواجههـــا املســـنون
حـــول العالـــم بســـبب الشـــيخوخة ،ال ســـيما
وأن العبء املتنامي لألمراض املزمنة ســـيؤثر
تأثيـــراً كبيـــراً على نوعية حياة املســـنني .فمع
زيـــادة أعمـــار الناس على نطـــاق العالم ميكن
أن تصبـــح مســـتويات االعتـــاالت املزمنـــة
املتصاعـــدة وتراجـــع عافيـــة النـــاس مشـــكلة
كبـــرى يف مجال الصحـــة العمومية يف العالم.
وعلى الصعيـــد العاملي مازال متوســـط العمر
املتوقـــع للمســـنني يف ارتفـــاع .وبحلـــول عـــام
 ،2020وللمـــرة األولـــى يف التاريـــخ ،ســـيفوق
عـــدد مـــن تبلغ أعمارهم  60ســـنة فأكثر عدد
األطفـــال الذين تقل أعمارهم عن  5ســـنوات.
ويبدو أن وتيرة شـــيخوخة الســـكان هي أسرع
ً
فمثـــا ،مع أن
ممـــا كانـــت عليه يف الســـابق.
ّ
ً
فرنســـا كان أمامها قرابـــة  150عاما لتتكيف
مـــع تغييـــر تتراوح نســـبته بـــن  % 10و% 20
يف نســـبة الســـكان الذين تزيد أعمارهم على
 60عامـــاً ،فـــإن بلداناً مثـــل البرازيل والصني
والهنـــد ليس أمامها ســـوى أكثر مـــن  20عاماً
بقليـــل لكـــي تتك ّيف مـــع التغيير نفســـه .لكن
علـــى النقيـــض متاماً فـــإن اإلحصائيات تؤكد
أن العالـــم العربـــي يتمتـــع بالشـــباب ،حيـــث
تقـــول األرقام أن عدد ســـكان العالـــم العربي
تقارب  400مليون نســـمة ،يشـــكل كبار الســـن
الذين جتاوزوا  65عاماً نســـبة  % 4.3فقط،
بينما يشـــكل الشـــباب األغلبية.
بإمـــكان معظم النـــاس أن يتوقعـــوا ألعمارهم
أن متتـــد حتـــى الســـتينيات ومـــا بعدهـــا ،إذ
ال ميثـــل طـــول العمر فرصـــة مهمة بالنســـبة
إلى كبار الســـن وأســـرهم فحســـب بـــل أيضاً
العدد 22

إلـــى املجتمعـــات ككل .ويتيح العمر لســـنوات
أطـــول فرصاً ملتابعة أنشـــطة جديدة من أجل
مواصلـــة التعلم أو االلتفـــات إلى ناحية مثيرة
أهملـــت لفتـــرة طويلـــة ،والعمـــل يف الوقـــت
نفســـه علـــى تقدمي إســـهامات ق ّيمة لألســـرة
واملجتمـــع ،على أن نطاق هـــذه الفرص يعتمد
بشـــكل كبيـــر علـــى عامـــل واحد هـــو الصحة
ال غيرها.
وتثبـــت أن املســـنّني اليـــوم يتمتعـــون بصحـــة
أفضـــل مـــن والديهـــم ،ولقـــد طـــرأ خـــال
الســـنوات الثالثني املاضيـــة انخفاض طفيف
على نســـبة كبار الســـن املوجودين يف البلدان
ممن يحتاجون إلى مســـاعدة
املرتفعـــة الدخل ّ
شـــخص آخر للقيام بأنشـــطة أساســـية
مـــن قبيـــل األكل والغســـل ،علـــى أن
معدل انتشـــار القيـــود األقل صرامة
فيمـــا يتعلـــق بـــأداء الوظائـــف لـــم
يشـــهد إال تغيراً بســـيطاً.
ويحمـــل املســـنّون علـــى أكتافهـــم
يف البلـــدان املنخفضـــة الدخـــل وتلـــك
مما
املتوســـطة الدخـــل عـــبء أمـــراض أثقل ّ
يحملـــه أقرانهـــم يف بلـــدان العالـــم الغنـــي.
وأمـــراض القلـــب والســـكتة الدماغيـــة
وأمـــراض الرئـــة املزمنـــة هـــي مـــن أكبـــر
ّ
املســـنني بصرف
األمراض التي حتصد أرواح
النظـــر عـــن املـــكان الذي يعيشـــون فيـــه .أما
أعظم أســـباب إصابتهم بالعجز فهي العاهات
احلســـية (وخصوصـــاً يف البلـــدان املنخفضة
الدخل وتلك املتوســـطة الدخـــل) وآالم الظهر
والرقبـــة ومـــرض االنســـداد الرئـــوي املزمـــن
(والسيما يف البلدان املذكورة) واالضطرابات
الناجمة عن االكتئاب وحاالت الســـقوط وداء
الســـكري واخلـــرف والفصـــال العظمـــي.
كمـــا ترتبط الشـــيخوخة البيولوجيـــة ارتباطاً
فضفاضـــاً بعمـــر الشـــخص احملســـوب
ممن تبلغ
بالســـنوات ،إذ يتمتع بعض املســـنّني ّ
أعمارهـــم  80عامـــاً بقـــدرات بدنيـــة وعقلية
ممن
مماثلـــة لتلك التـــي يتمتع بهـــا الكثيرون ّ
تبلـــغ أعمارهم  20عاماً ،فيما يشـــهد آخرون
مـــن املســـنّني تدهـــوراً يف تلك القـــدرات عند
بلوغهـــم عمـــراً أصغـــر من ذلـــك بكثير.

وبرغـــم أن بعـــض االختالفـــات يف صحـــة
املســـنّني جتســـد موروثهم من اجلينـــات ،فإن
معظـــم تلـــك االختالفـــات يُـــر ّد إلـــى البيئـــة
املاديـــة واالجتماعيـــة التـــي يعيشـــون فيهـــا
ومـــدى تأثيـــر تلـــك البيئـــة علـــى الفـــرص
املتاحـــة أمامهم وعلـــى ســـلوكياتهم الصحية.
واألهـــم مـــن ذلـــك أن هـــذه العوامـــل تبدأ يف
التأثير على الشـــيخوخة انطالقـــاً من مرحلة
املســـن الذي ينحدر من
الطفولـــة ،ما يعني أن
ّ
خلفيـــة محرومة يُحتمـــل أن يعاني من اعتالل
صحتـــه ويكـــون أقـــل حظاً يف احلصـــول على
اخلدمـــات والرعايـــة التـــي قـــد يحتـــاج إليها
علـــى حد ســـواء.
ويشـــير أطبـــاء إلـــى أن التمييز ضد املســـنّني
أكثر انتشـــاراً من التمييز على أساس اجلنس
أو العنصريـــة ،وميكـــن أن يتخذ هـــذا التمييز
أشـــكاالً عديـــدة ،منهـــا املواقـــف املتحيـــزة أو
املمارســـات التمييزيـــة أو السياســـات التـــي

تـــدمي معتقـــدات متييزيـــة ضـــد املســـنّني.
ومبقـــدور هـــذا التمييز أن يعيـــق عملية وضع
السياســـات الســـليمة ويقـــ ّوض بشـــكل كبيـــر
نوعيـــة ما يحصـــل عليه املســـنّون من خدمات
الرعايـــة الصحيـــة واالجتماعية.
سيســـتلزم العمل الشـــامل يف مجـــال الصحة
العمومية إجراء تغييـــرات جوهرية يف طريقة
تفكيرنـــا مبوضوعـــي الشـــيخوخة والصحـــة،
وينبغي أال تُعرف الصحة يف ســـن الشيخوخة
علـــى أنهـــا تعـــايف الفـــرد مـــن األمـــراض.

•  74.3عام متوسط العمر يف اململكة.
•  % 3حاليا نسبة املسنني بــن سكان
اململكة.
•  % 15ارتفاع نسبة املسنني يف اململكة
عام .2050
•  % 14ارتــفــاع نفقات احلــكــومــة على
املعاشات التقاعدية والرعاية الصحية
بحلول عام .2050
• 11.74مليون نسمة من السعوديني تقل
أعمارهم عن  30سنة.

مسن أن يتمتع بالصحة
ومبقدور أي شـــخص
ّ
يف ســـن الشـــيخوخة ،فهـــي حالـــة مت ّكنـــه من
مواصلـــة القيـــام مبـــا يهمه من أنشـــطة.
ومـــع أنـــه غالبـــاً ما يُنظـــر إلى نفقـــات رعاية
املســـنّني صحياً واجتماعياً علـــى أنها تكاليف
يتكبدهـــا املجتمـــع ،فإنه ينبغـــي أن تُفهم على
أنهـــا اســـتثمارات موظفـــة يف مجـــال إتاحـــة
الفرصـــة أمام املســـنّني ومتكينهم من مواصلة
تقـــدمي الكثير مـــن اإلســـهامات اإليجابية.
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سوار ذكي يحسن من كفاءة أجهزة تقويم األسنان ويخفض من تكلفتها

تقنية جديدة يف جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية (كاوست) تقدم عالج ًا باألشعة احلمراء وتقومي ًا لألسنان مبقوم واحد

قدم باحثـــون من جامعـــة امللـــك عبـــداهلل للعلـــوم والتقنيـــة نظام
تقـــومي جديد عبر ســـوار ذكـــي مصنـــوع بالطباعة ثالثيـــة األبعاد يحوي
بطاريـــات الليثيـــوم أيون التـــي أعيـــد تصميمها من أجل حتســـن كفاءة
أجهـــزة تقومي األســـنان وتخفيـــض تكلفتها.
ينطـــوي النظـــام التقوميـــي ،الـــذي وضع باحثو كاوســـت مفهومـــه ،على
تركيـــب زوج مـــن الصمام الثنائـــي الباعث
للضـــوء أو لألشـــعة ( )LEDsحتت احلمراء
القريبـــة ،وبطاريـــة أيـــون الليثيـــوم على كل
ســـن يف ســـوار سني شـــبه شـــفاف مصنوع
بالطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد .ويعـــود تاريـــخ
اكتشـــاف (  )LEDsالـــى أوائـــل القـــرن
العشـــرين كبديـــل ملصبـــاح (التوهـــج) حيث
لوحـــظ أول انبعـــاث ضوئـــي مـــن أشـــباه
املوصـــات نتيجة مـــرور تيـــار كهربائي بها.
وتؤمـــن البطاريات الطاقة الالزمة لتشـــغيل
وإيقاف ( )LEDsبحســـب برمجة طبيب األســـنان ،وذلك لتقدمي معاجلة
ضوئيـــة محلية بحســـب احتياجـــات كل ســـن .وتعزز املعاجلـــة الضوئية
إعـــادة توليد العظـــم ،وتخفض من مدة وكلفة التقـــومي التصحيحي .كما
ميكن إزالة الســـوار لشـــحن البطاريات.
ويشـــرح البروفيســـور محمـــد حســـن الـــذي قـــاد الدراســـة مـــع طالبة
الدكتـــوراه أروى كتبـــي ذلـــك قائال« :لقد بدأنـــا بإدماج الثنائـــي الباعث
للضوء ( )LEDsاملرنة داخل الســـوار املصنـــوع بالطباعة ثالثية األبعاد،
ولكنـــه كان بحاجـــة إلى تغذيـــة موثوقـــة بالطاقة .وبعد حـــوادث انفجار
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بطاريـــات «سامســـونغ غاالكســـي  ،»7أدركنـــا أن البطاريـــات التقليديـــة
بشـــكلها ومتحفظهـــا احلالـــي ال تخدم غرضنـــا .فأعدنا تصميـــم تقنية
بطاريـــة أيـــون الليثيـــوم املتطـــورة علـــى شـــكل بطاريـــة مرنـــة بتمحفظ
آمـــن حيوياً ضمن الســـوار لصناعة ســـوار ســـني ذكـــي» ،وأعيد تصميم
البطاريـــة باســـتخدام تقنية النقـــش اجلاف التي تزيل طبقة الســـيليكون
التحتيـــة التي توجد عـــادة يف اجلانب اخللفي
للبطاريـــة .لقـــد أدت هـــذه العملية إلـــى تقليل
ســـماكة البطاريـــة إلـــى  2.25ملـــم ×  1.7ملم
وجعلتهـــا مرنـــة .وأظهـــرت االختبـــارات أن
الطاقة احلجمية ،أي نســـبة الطاقة إلى حجم
اجلهـــاز ،للبطاريـــات التـــي أعيـــد تصميمهـــا
ظلـــت مرتفعـــة حتـــى بعـــد عـــدة دورات مـــن
التشـــغيل املتواصل.
وجـــرى بعد ذلك وضـــع البطاريـــة يف محفظة
مـــن مـــواد بوليميريـــة طريـــة متوافقـــة حيوياً
ملنـــع احتمال التســـريب ،ممـــا يجعلها آمنـــة لالســـتخدام يف الفم .ومما
يـــدل على توافقهـــا احليوي أن اخلاليـــا الكلية اجلنينية البشـــرية ،التي
زرعـــت علـــى هـــذه البطاريات أليـــام ،عاشـــت وتكاثرت .وحتســـن األداء
الكهروكيميـــاوي للبطاريـــات خطيـــاً مـــع ارتفاع درجة احلـــرارة حتى 90
درجـــة مئويـــة ،مما يجعلها مســـتقرة.
ً
ً
ً
وقـــال حســـن إن النظـــام ميثل منوذجـــا أوليـــا متهيديا «أكثـــر من كونه
إثباتـــاً للمفهوم».
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إطالق البرامج االلكترونية لكلية طب األسنان

رصد :مراسل اجلامعية
تصوير :مساعد املالكي
في إطار االرتقاء باملنظومة الطبية بجامعة امللك عبدالعزيز ،وحرصاً
على تأهيل وتخريج كــوادر بشرية مؤهلة من الطالب والطالبات يف
مختلف التخصصات العلمية أحــدث األساليب احلديثة يف التعليم
والتعلم ،دشن معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
عبيد اليوبي ،اخلطط االستراتيجية والبرامج اإللكترونية لكلية طب
األسنان ومستشفى األسنان اجلامعي ،وافتتح املعامل الطبية مببنى
الكلية ،بحضور وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور عبداهلل بن مصطفى
مهرجي ،ووكيل اجلامعة للمشاريع الدكتور عبداهلل الغامدي ،حيث مت
تدشني اخلطة االستراتيجية الثالثة لكلية طب األسنان "ابتسامة" وأيضاً
اخلطة االستراتيجية األولى ملستشفى األسنان اجلامعي "رعاية".
وشــاهــد احلــضــور عــرض فيلم وثائقي عــن مسيرة الكلية وخططها
االستراتيجية ،ثم قدم عميد كلية طب األسنان الدكتور عبدالغني ميره،
شرحاً تفصيلياً عما حتويه املعامل من إمكانيات وجتهيزات يستفيد
منها طالب وطالبات الكلية ،وأعضاء هيئة التدريس.
وألقى مدير اجلامعة كلمة أشاد فيها باجلهود املبذولة لتطوير األداء يف
كلية طب األسنان وكذلك أثنى على جهود عمادة تقنية املعلومات التي
أنشئت هذه البرامج اإللكترونية.
بعد ذلك جتول معاليه يف األقسام اجلديدة ملعامل كلية طب األسنان
وشهد جتربة تطبيق تعليم طب األسنان على روبورت واقعي داخل تلك
املعامل ،عقب ذلك ترأس معاليه االجتماع األول للجنة اإلشرافية العليا
ملستشفى األسنان.
وأوضح عميد كلية طب األسنان ،الدكتور عبدالغني ميره بأن التجهيزات
املتوافرة باملعامل التي مت تدشينها من أحدث التجهيزات على مستوى
العالم ،إليجاد بيئة تعليمية تطبيقية مناسبة ذات جودة ومعايير عالية،

منها معمل احملاكاة الستخدامه يف تدريب الطالب مبختلف أنواع األجهزة
واملستويات ،ومعمل التركيبات يستخدم فيه التدريب على متطلبات
مبراحل مختلفة ،ويتم التواصل فيه عبر شاشات عرض بني الطالب
وعضو هيئة التدريس ،وتزامن ذلك مع تدشني اخلطط االستراتيجية
للمناهج التعليمية بالتعاون مــع اجلــهــات املعنية التي تــوائــم خطط
التحول الوطني ورؤية اململكة  ،2030إضافة الى البرامج اإللكترونية
التي تعنى بعضو هيئة التدريس وتطويره مبلف أكادميي ،وبرنامج أداء
لتسجيل اجلدول الدراسي لعضو هيئة التدريس بالكلية يواكب اخلطط
االستراتيجية اجلديدة.

60

مشروعاً بحثياً يقدمها طالب كلية األسنان سنوياً.

620
10

مشروعاً بحثياً للمتدربني منذ  2007وحتى اآلن.

أقسام متنوعة تضمها الكلية.

2000

خريج من كليات طب األسنان باململكة سنوياً.

13502

عدد أطباء األسنان يف اململكة.

% 96

نسبة تسوس أسنان األطفال يف اململكة يف عمر
 6سنوات.
 2018م
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أول كلية بالشرق األوسط

كلية الصيدلة تحصل على االعتماد األكاديمي الدولي

عززت كلية الصيدلة بجامعة امللك عبدالعزيز من حضورها األكادميي
والعلمي بعد حصولها على االعتماد الدولي الكندي الكامل ملدة ست
سنوات لدرجة دكتور صيدلة يف اململكة والشرق األوسط.
وبهذه املناسبة ،رعى معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن عبيد اليوبي حفل كلية الصيدلة مبناسبة حصولها على االعتماد
األكادميي الكامل ،بحضور وكيل اجلامعة للتطوير الدكتور أمني بن
يوسف نعمان ،وعمداء الكليات بقاعة املستشفى اجلامعي.
أوضح معالي مدير اجلامعة بأن خطوات اجلامعة تستمر نحو التطوير
والتقدم يف كل املجاالت البحثية والتعليمية وخدمة املجتمع ،سعياً وراء
تأكيد عامليتها ،واحتالل مكانتها الالئقة بها يف قائمة اجلامعات املرموقة
عاملياً من خالل هذه اجلهود التي تبذلها الكليات والقطاعات اجلامعية
من أجل تعزيز هذه العاملية املستحقة.
وأضاف معاليه بأن هذا اإلجناز لم يكن ليتحقق لوال فضل اهلل تعالى
ثم اجلهود املضيئة التي بذلها القائمون على أمر الكلية من خالل العمل
اجلاد ،الستيفاء مستلزمات ومعايير هذا االعتماد العاملي ،فكل منسوبي
الكلية عمادة وإدارة ووكاالت وهيئة تعليمية وطالباً وطالبات جميعهم
لهم بصمة واضحة يف هــذا اإلجنــاز العاملي الــذي يضع الكلية أمام
مفترق الطرق نحو كلية عاملية يف تخصصاتها العلمية واملهنية ،وتعد
إحدى الروافد خلطوات اجلامعة نحو االعتماد املؤسسي لكل برامجها
وتخصصاتها وقطاعاتها األكادميية وغيرها.
ومن جهته عبر عميد كلية الصيدلة الدكتور هاني بن زكريا عصفور ،عن
سعادته مبناسبة حصول الكلية العتماد برامجها ،مشيراً إلى أن الكلية
هي األولى يف منح درجة دكتور صيدلة يف اململكة العربية السعودية،
وأيضا هي أول كلية حتصل على االعتماد الدولي الكندي الكامل ملدة
ست سنوات لدرجة دكتور صيدلة يف اململكة والشرق األوسط ،مبا يجعلها
سباقة يف هذا املجال ،الفتاً إلى أن اإلجناز ما هو إال خطوة مهمة نحو
التطوير الشامل ،والذي يهدف من خالله إلى االرتقاء مبستوى جودة
العدد 22

املخرجات التعليمية مبا يتوافق مع املعايير العاملية والتعليم ومتطلبات
سوق العمل.
بدوره أكد وكيل كلية الصيدلة للتطوير الدكتور أحمد بن عصام الطيار،
بأن الكلية سعت لتحقيق املعايير العاملية والتي اثبتت من خالل التجربة
واخلبرة لهيئات االعتماد جناحها يف رفع مستوى األداء للبرامج وحتسني
املخرجات مبا يتوافق مع اخلطة االستراتيجية للجامعة وخطة التحول
الوطني  2020ورؤية اململكة  ،2030وقدم شكره ملعالي مدير اجلامعة
ووكيل اجلامعة للتطوير على دعم الكلية يف كافة املجاالت خاصة فيما
يتعلق بالتعليم والتدريب والبحث ما بني الكليات الصحية.
وتسعى كلية الصيدلة بجامعة املؤسس إلى إعداد أجيال واعدة يتميزون
بقدرتهم على تقدمي رعاية صحية شاملة يف مجاالت التعليم الصيدلي
اإلكلينيكي واملمارسة الصيدلية املتقدمة والبحث العلمي مع االلتزام
املهني بخدمة املجتمع ،وإجراء بحوث علمية متقدمة يف مجاالت العلوم
الصيدلية األساسية والتطبيقية وخاصة مجاالت اكتشاف وتطوير
األدوية.
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لماذا أبحاث الصورة الذهنية؟

أتفق مع أحد توصيات الدراسة التي دعت إلى إجــراء دراســات
مقارنة بني وزارة التعليم السعودية ووزارات التربية يف الدول
اخلليجية والعربية أو بعض الدول املتقدمة يف مجال التعليم وذلك
لإلفادة من جتاربهم فيما يخص حتسني الصورة الذهنية سواء
للجمهور الداخلي أو اخلارجي.
وهي دراسة حديثة أجريت عام  2016للباحث عبدالرحمن العمري
وعنوانها «الصورة الذهنية لوزارة التعليم السعودية لدى املعلمني
واملعلمات يف مدينة الرياض»
أن الدراسة استهدفت التعرف على الصورة الذهنية لوزارة
ورغم ّ
التعليم السعودية لدى املعلمني واملعلمات و التعرف على العوامل
املــؤثــرة يف هــذه الــصــورة ومصادرها والعالقة بني مستوى رضا
املعلمني واملعلمات عن وزارة التعليم وصورتها لديهم ،اال أن الالفت
أن وسائل اإلعــام ظهرت كأحد العوامل التي أ ّثــرت يف الصورة
الذهنية للوزارة .
احلق أن أبحاث الصورة الذهنية لدينا نادرة مع أن لها أثر كبير يف
العملية اإلتصالية بني املنظمات واجلمهور الداخلي او اخلارجي.
والسؤال ماذا ميكن ان تستفيد وزارة التعليم يف عالقتها باإلعالم
من خالل معرفة صورتها الذهنية لدى اجلمهور الداخلي وخاصة
املعلمني واملعلمات؟
املعلمون واملعلمات هم الشريحة األكثر التصاقا بالعملية التعليمية
والتي تنعكس آثارها على املجتمع ويستطيعون من خالل اتصالهم
بوسائل االعالم التأثير على صورة الوزارة يف ذهنية املجتمع.
لذلك من املهم أن يكون لدى املعلمني واملعلمات الوضوح الكايف
بأنظمة الوزارة وقوانينها والوعي أيضا بخطورة وسائل اإلعالم يف
تشكيل الصورة الذهنية عن وزارة التعليم لدى املجتمع.
إن ما ينشر يف إعالمنا احمللي من هجوم على وزارة التعليم وإداراتها
يعتمد يف مصادره على املعلمني واملعلمات كجمهور داخلي أو على

د.ناهد باشطح
كاتبة صحفية

اجلمهور اخلارجي من أولياء األمور مثال ،ولذلك كان من املهم أن
تعد بحوث عن الصورة الذهنية لدى افراد املجتمع بعد تصنيفهم
الى فئات ألن لهم دور كبير يف تشكيل الصورة الذهنية عن وزارة
التعليم يف وسائل االعالم  ،اذ ال ميكن أن نتصور ان أي من منسوبي
وزارة التعليم يستطيع التفاعل مع اجلمهور إال إذا كانت الصورة
الذهنية له ولكافة أطراف اإلتصال واضحة وبعيدة عن التشويش.
من هنا كما أشار الباحث "عبد احلكيم عامر"تأتي أهمية الصورة
الذهنية التي نحملها يف عقولنا للمنظمات ومنسوبيها والصورة
التي يحملها منسوبي املنظمات ملنظمتهم وأيضا للمجتمع  ،ويف
حالة حدوث التشويه ،تتعطل عملية التفاعل والتواصل .
ان تشكيل الصورة الذهنية ليس باالمر السهل فهي أداة غير مباشرة
لنقل املعلومات ولذلك يترتب على العالقات العامة كما يشير د .علي
عجوة يف أي منظمة فهم اخلصائص النفسية للجمهور املستهدف
والتي تتأثر هي األخري باألوضاع اإلجتماعية والثقافية السائدة.
كما أن تكوين الصورة الذهنية متثل صميم العمل اإلعالمي ولذلك
حــري ب ــوزارة التربية والتعليم العمل على إجــراء البحوث التي
تساعدها يف تشكيل صورة ذهنية صحيحة لها وللمعلمني واملعلمات
مما ينعكس بدوره على املواد اإلعالمية التي تنشر عن التعليم بشكل
عام يف وسائل اإلعالم املختلفة.
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المملكة تطبع  305ماليين نسخة من إصدارات القرآن الكريم
اهتمت اململكة العربية السعودية منذ تأسيسها بالقرآن الكرمي
ً
وحفظا ،وحرصت على طباعته وإرساله
وعلومه ،واعتنت به تالوة وتدب ًرا
إلى املسلمني يف مختلف أنحاء املعمورة ليعم خيره على اجلميع خاصة
أمام ازدياد حاجة العالم اإلسالمي إلى القرآن الكرمي مبختلف لغاتهم،
ليتمخض عن ذلك احلرص إنشاء مجمع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف يف املدينة املنورة الذي بلغ إجمالي ما طبع من القرآن الكرمي
منذ افتتح عام 1405هـ حتى اآلن  305ماليني نسخة موزعة ما بني :
مصاحف كاملة ،وأجزاء ،وترجمات ،وتسجيالت ،ومصنفات علمية تتعلق
بعلوم القرآن الكرمي.
ولم يقتصر اهتمام املجمع على طباعة املصحف الشريف بالروايات
املشهورة يف العالم اإلسالمي وفــق أعلى مواصفات الدقة واجلــودة
واإلتــقــان وحسب ،بل تخطى ذلــك إلــى تسجيل تــاوة القرآن الكرمي
بأصوات مشاهير القراء ،وإلــى ترجمة معانيه إلى أهم لغات العالم
وأوسعها انــتــشــا ًرا وطباعتها يف طبعات متميزة يف اجل ــودة وحسن
اإلخراج ،وإجراء البحوث والدراسات املتعلقة بالقرآن الكرمي ،والسنة
النبوية ،فيما تصل الطاقة االنتاجية للمجمع حال ًيا إلى نحو  12مليون
نسخة من مختلف اإلصدارات سنو ًيا.
وانفرد املجمع بنظام دقيق ملراقبة مراحل كتابة وطباعة املصحف وفق
نظام مراقبة اإلنتاج التي تشتمل على  :مراقبة النص  ،واملراقبة النوعية،
واملراقبة النهائية لتحقيق مزيد من الدقة والتأكد من صحة اإلصدارات
ومطابقتها للمواصفات الفنية احملددة لها  ،وهي ميزة حتسب للمجمع
عن غيره من كبريات دور الطباعة العاملية .
واستفاد املجمع من التقنيات احلديثة والبرامج احلاسوبية من خالل
البحوث والدراسات ومتابعته ألحدث ما وصلت إليه تقنيات الطباعة
يف العالم لتسخيرها يف خدمة القرآن والتيسير على املسلمني ،وأطلقت
مجموعة من اخلدمات على شبكة املعلومات الدولية ،منها موقع اإلنترنت
اخلاص مبجموعة اخلطوط احلاسوبية ،وهو أحد املواقع التابعة ملجمع
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،ويهدف إلى املساعدة يف دعم
املكتبة العربية اإللكترونية مبجموعة من اخلطوط احلاسوبية التي
تخدم نص املصحف الشريف مبختلف رواياته ،وبرنامج مصحف املدينة
النبوية للنشر احلاسوبي وبجميع اللغات.
ومن اخلدمات أيضاً برنامج مصحف املدينة النبوية ،وخدمات حاسوبية
للقرآن الكرمي وعلومه ،وإنشاء مجموعة من مواقع اإلنترنت ذات العالقة
بالقرآن الكرمي وعلومه مثل :موقع املكتبة الصوتية ،وموقع تفسير القرآن
الكرمي بلغة اإلشارة ،عالوة على إنشاء خط حاسوبي لنص القرآن الكرمي
بالرسم العثماني برواية حفص متهيداً إلتاحته لعامة املستفيدين لإلفادة
منه ،وإنتاج تسجيالت صوتية مرتلة بأصوات عدد من املشايخ بروايات
مختلفة ،وإتاحتها لعامة الناس.
وتشمل اخلدمات نظام األرشفة اإللكترونية وإدارة الوثائق ،والتدقيق
اآللي لنص القرآن الكرمي ،ومصحف املدينة ألجهزة اجلوال باإلضافة إلى
برنامج خاص للقرآن بالتوجيه الصوتي يستهدف فئة ذوي االحتياجات
اخلاصة حقق من خالله انتشاراً واسعاً يف مختلف العالم.
وعمل املجمع على تطوير عدد من البرمجيات واألدوات احلاسوبية التي
يستفاد منها داخل املجمع يف أعمال التدقيق اإللكتروني ،واستخالص
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أحد خطاطي القرآن الكرمي مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف

اخلطوط احلاسوبية املطابقة للمصحف املطبوع آلياً باإلضافة ملجموعة
من اخلطوط احلاسوبية التي تهدف إلى املساعدة يف دعم املكتبة العربية
اإللكترونية مبجموعة من اخلطوط احلاسوبية التي تخدم نص املصحف
الشريف مبختلف الروايات ،وكذلك دعم اخلطوط احلاسوبية العربية
التي تخدم أعمال كتابة البحوث والرسائل العلمية وأعمال طباعة الكتب
وغيرها ،مبا يتَوا َفق مع االحتياجات اخلاصة بالنص العربي.
منوذجا رائ ًدا يف توليد خط
وص ّمم املجمع نظام مولد اخلطوط ليكون
ً
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مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف يف املدينة املنورة

املصحف الشريف املستنسخ بخط اليد وإنتاج ( ) T rue Type Fontمن
خالل مجموعة من املراحل التي مير بها اخلط حتى يصل إلى املنتج
النهائي وهو خط (ترو تايب فونت) جلميع املصاحف ،وذلك بعد أن يت َّم
تعريفها للنظام أوالً؛ ليقوم النظام بتوليد ( )True Type Fontلها.
وصمم املجمع موقعاً على الشبكة العاملية للمعلومات (اإلنترنت) بحيث
يتضمن ست لغات إضافة إلى اللغة العربية هي :اإلجنليزية ،الفرنسية،
اإلسبانية ،األوردية ،اإلندونيسية ،والهوسا تشرف عليها جلان مختصة
w
للنهوض باألعمال العلمية والفنية املتصلة بتشغيل املوق ع � ww.quran
 ،complex.orgولهذه التقنيات األثر الكبير يف تطوير كتابة ونشر القرآن
الكرمي من خالل سهولة الوصول إلى املصحف ونشره تقن ًيا بشكل واسع
وسريع الذي اختصر مبراحل النشر والطباعة والتجليد للكتاب الورقي.
وأوضح األمني العام ملجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف الدكتور
محمد سالم العويف أن املجمع يجد اهتما ًما كبي ًرا من خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده األمني
 حفظهما اهلل . -وقال  :إن اخلطوط والتقنيات والبرامج احلاسوبية املتعلقة بطباعة
املصحف الشريف تتابع بعناية من خالل تطوير مجموعة من اخلطوط
التي تخدم نص القرآن الكرمي بالرسم العثماني املوافق ملصحف املدينة
املنورة مبختلف الروايات تتوافق مع النظام املعياري  ،Unicodeوتطوير
عــدد من البرمجيات واألدوات احلاسوبية التي يستفاد منها داخل
املجمع يف أعمال التدقيق اإللكتروني ،واستخالص اخلطوط احلاسوبية
املطابقة للمصحف املطبوع آلياً.
وأضاف الدكتور محمد العويف أن مجمع امللك فهد لطباعة املصحف
محسنة من املصحف الشريف تتضمن
الشريف يعمل على طباعة نسخة
ّ
العديد من املم ّيزات والتحسينات بطاقة تشغيلية ذاتية من قبل وزارة
الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،ومن مميزات هذه النسخة أنها
تضم مشروع املعاجلة الرقمية وتنفيذ التحسينات اجلمالية املقترحة

على ّ
خط مصحف املدينة املنورة برواية حفص الذي يعد أحد املشاريع
الرائدة يف املجمع.
ويهدف املشروع إلى معاجلة خط مصحف املدينة املنورة الذي طبع عام
1422هـ من أجل إنتاج أجود أنواع اخلطوط املعدة وفق معاجلة وحتسني
منحنيات األجزاء الدقيقة للرسم العثماني املستخدم يف اخلط املكتوب
باليد من خالل برامج حاسوبية متقدمة معدة لهذا الغرض.
وتستغرق كتابة املصحف الشريف ما يقرب من عامني إلى العام ونصف،
بحسب ما ذكر خطاط املصحف الشريف مبجمع امللك فهد لطباعة
املصحف الشريف الدكتور عثمان طه ،مبينًا أن كل نسخة يتم مراجعتها
وتدقيقها من قبل جلنة متخصصة حتت إشــراف جلنة علمية مؤلفة
من كبار العلماء املتخصصني يف علم القراءات والرسم والضبط وعلوم
التجويد ،والتفسير ،والفقه ،واللغة ،والنحو والصرف .
وحول أشهر أنواع اخلط العربي قال الدكتور عثمان طه أشهرها "اخلط
الكويف" الذي يُعد من أجمل أنواع اخلطوط شك ً
ال ،وأفضلها من حيث
التنسيق والتنظيم لتشابه رسم احلــروف فيه ،و"خــط النسخ" وتعود
سبب تسمية بذلك لكثرة كتابة ونسخ الكتب فيه ،و"اخلط املصحفي"
ويجمع شكله بني "خط الثلث" ،و"خط النسخ" ،وس ّمي بهذا االسم لكتابة
املصاحف فيه ،كما يوجد "اخلط الديواني" وهو اخلط الذي كان يكتب
به موظفو الدواوين ،و"اخلط األندلسي" وهو أحد اخلطوط التي انبثقت
عن اخلط الكويف ،وكان يُطلق عليه اسم اخلط القيرواني نسب ًة إلى
مدينة القيروان يف املغرب العربي.
وأضــاف أنــه يشتهر ً
أيضا يف اخلطوط العربية "خــط الرقعة" وهو
ً
من أسهل أنــواع اخلطوط وأسرعها وأكثرها انتشارا ،وكذلك "اخلط
الفارسي" الذي تبدو حروفه بالشكل املائل ونقاطه مائلة أيضاً ،و"خط
الثلث" وهو من أشهر أنــواع اخلطوط املتأصلة من اخلط النسخي،
بس ْمك ثلث قطر القلم.
وسمي بهذا االسم ألنه يكتب بقلم يُ َق ّط مح َّر ًفا ُ
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الصناعات الخشبية بجدة..

تنبض بعراقة التاريخ وبمهارة الحرفي
ضربت صناعة األخشاب بجذورها يف مدينة جــدة القدمية
باعتبارها من أقدم الصناعات اليدوية يف املنطقة التاريخية ،حيث
ز ّين جنار زمان مشربيات وأبواب املنازل بجمال ورونق التصميمات
التي كانت وما زالت متثل أصالة الزمان واملكان للطراز املعماري
احلجازي القدمي ،خاص ًة وأن جدة القدمية اشتهرت بفن الزخرفة
وهو أحد الفنون اجلمالية يف صناعة النجارة والذي يعطي األبواب
والرواشني وغيرها من املشغوالت اخلشبية رونقاً وطابعاً جمالياً
فريداً ال يــزال يبهر العني ويحافظ على جماليات بيوت املدينة
التاريخية.
وأب ــدع احلــرفــيــون اجلــداويــون على مــر العصور بنحت األبــواب
واملشغوالت اخلشبية الدقيقة ،والتي ال تزال شاهدة على عبق التاريخ
حتى اآلن ،سواء يف املساجد والبيوت مبدينة جدة التاريخية ،وما
زالت البيوت القدمية مثل بيت نصيف وبيت باعشن وبيت املتبولي
وغيرها من البيوت التراثية تنبض بعراقة التاريخ ومبهارة احلريف
اجلداوي والدقة يف عمليات تعشيق األخشاب بعضها ببعض.
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ولم تقتصر مهمة األبواب اجلداوية على حماية املنزل من اللصوص
وحجب الغرباء ،بل حملت ملسات فنية بارعة وأصالة معمارية
وزخرفية بــارزة ،ح ّولت بيوت جدة التاريخية إلى متاحف دائمة،
وتوحي للزائر بإحساس السكينة والطمأنينة والروعة واجلمال.
وتفصح أبواب جدة القدمية عن مالمح تاريخها ،وباتت طابعاً مميزاً
لعمارة املدينة خالل القرون القدمية ،وكان لكل حارة من حارات
جدة القدمية معلم جنارة وصبيان ويترأسهم ما يعرف زمان بشيخ
النجارين ،وكان شيخ املهنة أو شيخ النجارين يف كل حارة يخصص
يوم اجلمعة يف مساعدة غير القادرين لعمل األبــواب والرواشني
واستبدال التالف منها.
وتنحصر رواشــن بيوت جــدة القدمية يف ثالثة ألــوان أساسية
اخلشبي والبني بكل درجاته واللون األخضر ،وكل نوع من الروشان
يتكون من  8أمناط والذي يحدد النمط هو الطبقات املوجودة فيه
والزخرفة والــرواشــن التي تتكون من  6أجــزاء رئيسية ،وميتزج
بالرواشني وحدات تصميمية وجمالية تبرز على اجلدران يف املباني

صورة ألحد أبواب منازل جدة يف املنطقة التاريخية يظهر إبداع احلرفيون اجلداويون

 2018م

86
وتطل على الشارع أو على الفناء األوســط وتستند على دعائم ناتئة
"كوابل" من اخلشب وتظهر فيها مهارات النجارين من خالل املشغوالت
اخلشبية للقطاعات املتشابكة والطنف واألفاريز املائلة ومصارع النوافذ
وغال ًبا ما تكون مزودة بشيش يتألف من ستائر شبكية صغيرة.
وكانت الرواشني يف بيوت أهل جدة القدمية ،جزءاً أصي ً
ال يف املنازل وال
يكاد يستغنى عنها يف أي منزل بسبب ميزاتها العديدة ومتثيلها ألصالة
الزمان واملكان ..وللرواشني ثالثة أنواع األول املسمط وهو عبارة عن
بروز بسيطة عن اجلدار ،والنوع الثاني من الرواشني البارز ويتم وضعه
فوق مدخل املنزل وتظهر فيه املقرنصات املتدلية والدعائم والكوابل
املزخرفة ،ويأتي النوع الثالث مع بلكونة وما يتميز به هذا الطراز وجود
مظلة تعلو قمته تكون مسطحة أو مائلة وتتباين أحجامها وأشكالها من
منزل آلخر.
وتتميز رواشــن جدة عن مرادفاتها يف العالم اإلسالمي فهي األكثر
ارتفاعا واألكبر حج ًما ،وهي تركب يف صفوف متراصة وكثي ًرا ما متتد
ً
وتتواصل من الطابق األرضي وحتى األدوار العليا أو متتد أفق ًيا حول
األدوار العليا فتكاد تغطي واجهة املنزل بأكملها .كما حققت الرواشني
يف جدة التاريخية اخلصوصية داخل املبنى حيث أتاحت لسكان املنطقة
فرصة الرؤية للخارج وال تسمح للمارة بالرؤية داخل املبنى وذلك لوجود
الفتحات الصغيرة ،كما أنها تساهم يف تقدمي إنارة ذات كفاءة عالية دون
زيادة درجات احلرارة يف الداخل ألن اخلشب بطبيعته عازل ،فيتم احلد
دون وصول أشعة الشمس احلارة ،هذا فضال عن اخلاصية اجلمالية
التي أضافتها الرواشني على املباني السكنية مما أكسب شوارع وبيوت
جدة التاريخية قيمة جمال ّية.

1,5ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺟﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

ﺍﺷﺘﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﻋﻠﻰ
 6ﺃﺑﺮﺍﺝ ﻛﻞ ﺑﺮﺝ
ﻣﺤﻴﻄﻪ  16ﺫﺭﺍﻋ ًﺎ

 1947ﻡ ﺗﻤﺖ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺭ ﻟﺪﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ

 4ﺣﺎﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻫﻲ
)ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ(

ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ )ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ،
ﺍﻟﺒﺪﻭ،ﻗﺎﺑﻞ ،ﺍﻟﻨﺪﻯ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺳﻜﻴﺔ(

 600ﻣﺒﻨﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ
ﻣﺼﻨﻒ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

 30ﻣﺘﺮﺍً ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
)ﺁﻝ ﻧﺼﻴﻒ ،ﺁﻝ ﺟﻤﺠﻮﻡ،
ﺁﻝ ﺑﺎﻋﺸﻦ ،ﺁﻝ ﻗﺎﺑﻞ(

 1500ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

1435ﻫـ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺟﺪﺓ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺟﺪﺓ
ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﺷﻴﻦ ﺫﺍﺕ
ﺍﻷﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
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ﺗﻀﻢ ﺟﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
)ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭ،
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ،ﺍﻟﺒﺎﺷﺎ(
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درب زبيدة ..أطالل شاهدة على حضارة عريقة في التاريخ اإلسالمي
تزخر اململكة العربية السعودية بالعديد من
الطرق والــدروب التاريخية ،ويع ّد درب زبيدة
أحــد أهــم الــطــرق القدمية والتاريخية التي
حتوي معالم أثرية ال تزال شاهدة على عمق
التاريخ اإلسالمي يف اجلزيرة العربية ،..وهو
ما جعله ضمن  10مواقع طلبت الهيئة العامة
للسياحة والتراث الوطني من هيئة اليونيسكو
تسجيلها ضمن قائمة التراث العاملي.
وميتد درب زبيدة من الكوفة وحتى مكة املكرمة،
ويبلغ طوله يف أراضي اململكة أكثر من 1400
كم ،حيث مير بخمس مناطق يف السعودية هي:
(مناطق احلــدود الشمالية ،حائل ،القصيم،
املدينة املنورة ومكة املكرمة) ،وترجع تسميته
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بـــ"درب زبيدة" نسبة إلى السيدة (زبيدة بنت
جعفر) زوجة اخلليفة العباسي هارون الرشيد،
نظراً لألعمال اخليرية املتعددة التي قامت بها
على الطريق ،إضافة إلــى احملطات الكثيرة
التي أمرت بإنشائها على امتداد الدرب.
ويعود تاريخ درب زبيدة إلى عصور ما قبل
اإلســام ،لكن ازدادت أهميته مع بــزوغ فجر
اإلسالم بد ًءا من عهد اخلالفة الراشدة والفترة
األموية ،وبلغ ذروة ازدهاره يف عصر اخلالفة
العباسية األول ،حيث أنشئت عليه احملطات
واالستراحات ،ومت تزويدها باآلبار والسدود
والقصور وال ــدور واخلــدمــات املتنوعة ،كما
ُحفرت البرك وشقت القنوات وأقيمت السدود
واحلصون والقالع واالستحكامات ،بغية تأمني

احلجيج على طول هذا الدرب من بدايته من
الكوفة يف العراق إلى الديار املقدسة.
وميتاز درب زبيدة بالتخطيط العلمي والهندسي
املتميز والفريد يف تنفيذه ،حيث أقيمت على
امــتــداده احملــطــات واالســتــراحــات ،ورصفت
أرضيته باحلجارة يف املناطق الرملية ،وكان
يوجد به عالمات ومواقد توضع مساء على
طريق زبيدة وذلك ليهتدي بها املسافرون فمنذ
بداية الدولة العباسية أمر اخلليفة أبوالعباس
السفاح بإقامة األميال أحجار املسافة واألعالم
على طول الطريق من الكوفة إلى مكة.
واستخدم درب زبيدة لنقل احلجاج من العراق
وبعض أجزاء منطقة الشام إلى الديار املقدسة،
بجانب ما مثله من قيمة جتارية للقوافل التي

تتجه إلى جزيرة العرب يف طريقها إلى مكة
املكرمة ألداء احلــج واستثمار هــذه املناسبة
الدينية العظيمة يف البيع والشراء ،وال تزال
أطالل الدرب باقية إلى يومنا احلاضر كقيمة
ثقافية وحضارية عريقة يف التاريخ اإلسالمي.
ويقطع درب زبيدة أراضــي محافظة رفحاء
من الشمال إلى اجلنوب ،وتنتشر على طولها
العديد من املواقع واملنشآت األثرية من :اآلبار
والبرك ،ومنها  :بركة الظفيري التي تقع على
مقربة من حدود اململكة مع العراق إلى الشمال
من محافظة رفحاء يف منطقة سهلية تسمى
الظفيري ،وحتيط بها بعض الكثبان الرملية
من جميع اجلهات ،وأيضاً بركة العمياء التي
سميت بذلك ألن بركتها ال ترى املاء إال ما ندر
على الرغم من غزارة األمطار الساقطة ،وبرك
القاع التي تقع شمال شرقي رفحاء ،كما توجد

أيضاً بركة الثليماء وهي دائرية الشكل ،وبركة
اجلميماء وهي مربعة الشكل ،وتقعان شمال
شرقي محافظة رفحاء مبسافة  17كيلومت ًرا.
وتسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
إلى ترميم جميع املعالم األثرية على امتداد
درب زبيدة التاريخي ،وقد جرى تهيئة بركتني
من املعالم األثرية املهمة يف محافظة رفحاء
على هذا الدرب وهما( :اجلميما والثليماء)،
كما مت تهيئة بركة الــشــاحــوف ،وقــريــة زبــاال
الــتــاريــخــيــة يف جــنــوب رفــحــاء ،وغــيــرهــا من
املشروعات التحسينية التي تتم على مراحل
ميا .ويأتي ذلك يف إطار
حملاكاة درب زبيدة قد ً
اهتمام احلكومة باملواقع األثرية يف اململكة،
وحتسني وتطوير البنية التحتية السياحية،
مع إيجاد مسارات سياحية يف املنطقة تخدم
التنمية السياحية ،وإيــجــاد فــرص وظيفية

واستثمارية جــديــدة تسهم يف دعــم احلــراك
االقتصادي يف احلدود الشمالية.
وتشير دراسـ ــات تاريخية إلــى أن املنشآت
املعمارية على درب زبيدة ،متثل منطاً معمارياً
فريداً للعمارة اإلسالمية املبكرة يف جزيرة
الــعــرب ،ويتمثل ذلــك يف أســلــوب التخطيط
املــعــمــاري والــوظــائــف املختلفة ،كما متيزت
املباني بسماكة اجلـــدران وأبـــراج احلماية،
وزودت الــوحــدات البنائية للمنازل وال ــدور
السكنية بخزانات حلفظ مياه الشرب حتت
مستوى أرضيات الغرف والساحات واملمرات.
أن الكثير من احملطات كانت تشتمل على
كما ّ
األس ــواق واحلمامات العامة وغير ذلــك من
املرافق األخرى.
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مكتبة الملك فهد بجدة..

مركز إشعاع حضاري عالمي التطلعات وتقني التواصل

اجلامعية :مراسل املجلة

 100ألف عنوان تغطي جميع املوضوعات
 17ألف مترمربع مساحة املكتبة
خدمات االطالع الذاتي واالرشاد
األجهزة اللوحية واأللعاب االلكترونية
غرف القراءة ومناطق القراءة احلرة
قاعات البحث واملناقشة والتدريب
مسرح مجهز بأحدث التقنيات
ألعاب خارجية لألطفال
أنشطة لذوي االحتياجات اخلاصة
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تمثل مكتبة امللك فهد بجدة منبراً ثقافياً مهماً مبا حتويه من
كتب متنوعة يف شتى أنواع العلوم واملعارف التي يقبل عليها الباحثون
واملهتمون وطلبة العلم ،وتعد املكتبة من أهم املكتبات يف مدينة جدة التي
توفر مصادر املعرفة البشرية وتيسير استخدامها وجعلها يف متناول
الباحثني والدارسني ،ودعم حركة البحث العلمي والتأليف والترجمة
والنشر ،وتنمية ثقافة األسرة والطفل ،وتوفير خدمات املعلومات للمرأة،
وتبادل اخلبرات مع مؤسسات املعلومات على مختلف املستويات.
وأنشئت مكتبة امللك فهد بجدة بناء على توجيه خادم احلرمني الشريفني
امللك فهد بن عبد العزيز -يرحمه اهلل ،-ويف عهده وبرعاية صاحب
السمو امللكي األمير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة املكرمة
آن ــذاك ،مت وضــع حجر األســاس ملبنى مكتبة امللك فهد العامة عام
1416هـ ،ومت االنتهاء من بناء املكتبة عام 1420هـ وسلم املبنى إلدارة
جامعة امللك عبدالعزيز بتاريخ 1423هـ.
ويف عام 1435هــ افتتح صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن عبد
اهلل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة املكرمة آنذالك ،مكتبة امللك فهد
بجدة على مساحة  17ألف متر مربع ،وبدأت املكتبة بـ 1500عنوان عند
افتتاحها وصوالً إلى أكثر من  100ألف عنوان حالياً ،حيث مت بناء املكتبة
بتصميم يواكب التحوالت العصرية التي يشهدها عالم الكتاب واملكتبات،
واملبنى مكون من ثالثة أجزاء ،يحتوي كل جزء على املجموعات الرئيسة
من الكتب واملراجع املتنوعة ،وتع ّد أول مكتبة بالسعودية تخصص أقساماً
مستقلة للشباب واألطفال واملرأة.
ووفرت مكتبة امللك فهد الوطنية أحدث مصادر املعلومات وتنظيمها
وإتاحتها للباحثني ،كأحد أهدافها الرئيسة نحو دعم املعرفة وعملية

البحث العلمي يف السعودية ،وخالل عام 2015م اشتركت املكتبة يف
نحو  100قاعدة بيانات إلكترونية عربية وأجنبية للدوريات والكتب
والرسائل العلمية ،كما وفــرت مجموعة من قواعد ناشري ومــزودي
خدمات قواعد املعلومات مثل ( )Emelard، Ebsco ، Proquestوقواعد
معلومات دار املنظومة وغيرها من القواعد التي تغطي مختلف مجاالت
املعرفة واالختصاصات العلمية الرئيسية والفرعية ،مثل :الطب والقانون
والهندسة واحلاسب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربوية إضافة إلى
مجال األعمال واالقتصاد.
وحتــوي املكتبة ستة أقسام بها الكثير من الكتب الرئيسية واملراجع
املعتمد عليها يف عمليات البحث العلمي واإلط ــاع ،وهــي( :املكتبة
الرئيسية واملراجع) ،ومجموعة متنوعة وثرية تناسب ميول القراء وغالبا
ما تضم طالب التعليم العام .و(مكتبة الشباب) وتعتبر أول مكتبة باململكة
العربية السعودية مخصصة للشباب وتقدم مجموعة منتقاة من الكتب
واملجالت والبرامج التي توافق ميولهم واهتماماتهم باإلضافة إلى برامج
وأنشطة متجددة ومبتكرة تساهم يف تقدمي املعرفة لهم يف قالب عصري
وإبداعي .باإلضافة إلى (مكتبة املــرأة) وهي عبارة عن ملتقى ثقايف
للسيدات يقدم مجموعة كتب وبرامج تناسب اهتمامات وطبيعة املرأة
وتثري فكرها ،وتنمي مهاراتها وقدراتها ويتوفر بهذا اجلزء من املكتبة
قاعة تدريب مجهزة بأحدث املعدات وقاعة امللتقى وهي قاعة تنعقد بها
اللقاءات العملية والثقافية املختصرة للسيدات.
واهتمت مكتبة امللك فهد بجدة بإنشاء قسم (مكتبة الطفل) وتعتبر من
املكتبات النادرة على مستوى اململكة العربية السعودية والتي تتوجه إلى
الطفل وتلبي احتياجاته الفكرية ،كما حتتوي هذة املكتبة على مجموعة
رائعة من الكتب والبرامج املدروسة بعناية لتناسب حاجة وميول األطفال
بكافة فـئاتهم العمرية والتي تعزز حب القراءة لديهم إضافة إلى األلعاب
املفيدة وزوايا املتعة واملعرفة لديهم ،ويتم تقدميها يف محيط يجمع بني
املتعة واملعرفة .ويوجد باملكتبة أيضاً (مكتبة بصير) وهي مكتبة صغيرة
تطرح مفهوما جديدا لالهتمام باحتياجات ذوي اإلعاقات البصرية
باستخدام أحدث أساليب تقنية املعلومات لتمكني املعاقني بصرياً من
القراءة والكتابة وتلقي الدورات والندوات واستخدام شبكة اإلنترنت.
وأيضاً (مكتبة الوسائط املتعددة) وهي مكتبة رقمية يتم استخدام أحدث
التقنيات اإللكترونية.
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بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية..

مركز خدمة اللغة العربية ينفذ عشرات البرامج والفعاليات
ينفذ مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة
العربية،عدداً من البرامج العلمية والتحفيزية مع املؤسسات اللغوية
والثقافية يف الداخل واخلارج ضمن برنامج االحتفاء باللغة العربية
يف يومها العاملي الذي يأتي يف  18ديسمبر من كل عام .
وأوضح األمني العام للمركز الدكتور عبداهلل بن صالح الوشمي،
بأن املركز ينفذ هذا العام أكثر من ( )25برنامجا وفعالية علمية
مع املؤسسات اللغوية والثقافية داخل اململكة العربية السعودية
وخارجها ،باإلضافة إلى عمله مع املندوبية السعودية الدائمة يف
اليونيسكو التي يشارك معها يف احتفائية اليونيسكو يف باريس،
وإدارة الثقافة يف جامعة الدول العربية التي يشارك معها يف الدورة
الثالثة ملنتدى النهوض باللغة العربية الذي ينفذ يف األمانة العامة
للجامعة ،ويخطط فيه إلطالق مشروع يتصل باالختبارات اللغوية،
كما يشارك يف مختلف البرامج التي يدعمها املركز أو ينسق لها أو
يشارك فيها أكثر من ( )100خبير ومتخصص من دول مختلفة،
حيث ستقام ندوات علمية متخصصة بالتنسيق مع امللحقية الثقافية
السعودية بسفارة خــادم احلرمني الشريفني يف مصر ،وامللحقية
الثقافية السعودية بسفارة خــادم احلرمني الشريفني يف كندا،
وامللحقية الثقافية السعودية بسفارة خادم احلرمني الشريفني يف
الهند ،كما ينسق املركز مع ملحقيات أخرى ،ويجري العمل املشترك
مع كليات اللغة العربية ومعاهد تعليمها وأقسامها يف اجلامعات
السعودية يف مختلف مناطق اململكة ،وذل ــك إلقــامــة احتفالية
علمية وندوات تخصصية مع كل من..قسم اللغة العربية بجامعة
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ،وقسم اللغة العربية بجامعة امللك
عبدالعزيز ،وقسم اللغة العربية بكلية التربية يف الزلفي بجامعة
املجمعة ،وقسم اللغة العربية بجامعة طيبة ،وقسم اللغة العربية
بجامعة القصيم ،وكلية اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،ومعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقني بها بجامعة
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امللك عبدالعزيز ،وقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة األميرة نورة
بنت عبدالرحمن ،وقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة امللك سعود،
وقسم اللغة العربية بجامعة احلدود الشمالية ،واجلمعية العلمية
السعودية لألدب العربي بجامعة أم القرى .كما ينفذ املركز برامج
أخرى مع األندية األدبية واجلمعيات الثقافية ،ومنها :نادي الرياض
األدبي ،ونادي تبوك األدبي ،ونادي جنران األدبي ،ونادي األحساء
األدبــي ،ونــادي حائل األدبــي ،ونــادي الطائف األدبــي ،ونــادي جدة
األدبــي وفــرع جمعية الثقافة والفنون يف األحساء ،ومجمع اللغة
كتب علمية.
العربية يف الشبكة العاملية ،وسيصدر عن بعضها ٌ
وأضــاف الدكتور الوشمي" لم يكتف املركز بالعمل مع شركائه
العلميني والثقافيني ،بل حرص على إضافة مؤسسات رائدة أخرى
ضمن أعماله يف تنويع البرامج التي ينفذها ،حيث ينفذ برامج
كبرى مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومؤسسة البريد
السعودي ،ووحــدة التحول الرقمي ،ومكتبة امللك فهد الوطنية
كما ينفذ حلقة نقاشية عن التعليم اإللكتروني بالتعاون مع املركز
الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها ،ويشارك فيها عشرات
املشرفني التربويني من مختلف مناطق اململكة ،حيث يقدم عدد من
املتخصصني أوراقاً علمية عن جتارب التعليم اإللكتروني من أساتذة
اجلامعات ومنسوبي املؤسسات الوطنية الكبرى .
وأ ّكد الوشمي أن املركز وفق منهجه السنوي يف هذه املناسبة التي
يؤكد فيها على أن اللغة العربية هي لغة الدين ولغة الوطن ،وهي
مسؤولية اجلميع ،وليست وظيف ًة منوطة بفرد أو مؤسسة ،ويسعى
إلى أن يك ّيف خططه وبرامجه على هذا األساس ،وأن يكون االحتفاء
باللغة العربية يف يومها العاملي موسماً إلطالق املبادرات والبرامج
واملشروعات ،واالحتفاء باملكتمل منها ،وعدم اختزال املناسبة يف
االحتفال اخلطابي ،ومن هذا املنطلق يطلق املركز قاعدة بيانات
(املبادرات اللغوية) يف بوابته اإللكترونية ،التي يسعى من خاللها

إلى جمع املبادرات التي أطلقها األفــراد واملؤسسات من مختلف
الدول ،ويقصدون بها خدمة اللغة العربية بشكل عام ،ويف إطارها
التقني والشبكي بشكل خاص ،حيث يهدف املركز من هذه القاعدة
إلى خدمة هذه املبادرات والتعريف بها ،ومواكبة احلدث العاملي
يف االحتفاء باللغة العربية ضمن محور االحتفاء هذا العام (اللغة
العربية والتقنيات اجلديدة) ويدعو املعنيني واملهتمني وأصحاب
املبادرات الشبيهة التي لم تدرج يف هذه القاعدة بأن يدرجوها يف
هذه القاعدة.
وأشــار إلــى أن املركز وجــه دعوته إلــى جميع ال ــوزارات والهيئات
واجلامعات السعودية باإلسهام يف تفعيل االحتفاء مبا يتجاوز الـ
( )200جهة داخلية ودولية ،كما أرسل مطبوعاته املتصلة باليوم
العاملي للغة العربية لهذا العام إلى أكثر من ( )35دولة حول العالم
بعدة لغات ،وزود أكثر من ( )70جهة داخلية مبطبوعاته؛ لالستفادة
منها يف التعريف باملناسبة والترويج لها كما وفرها إلكترونيا على
نطاق أوسع .

ممــا يذكر أن املــركــز أطلق برامجه مبناسبة الــيــوم العاملي للغة
العربية ونفذ برنامج التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية للقيادات
األكادميية ،ولقاء السياسات اإلعالمية يف الشأن اللغوي ،ومسابقة
مسرحية طالبية بالتعاون مع جمعية الهالل األزرق يف جمهورية
موريشيوس،كما يشارك يف معرض جدة الدولي للكتاب وأصدر
كتبا علمية يف هذا اإلطار ،ويعمل مع شريكه االستراتيجي (منظمة
اليونيسكو)؛ يف التخطيط لبرنامج هذا العام ،حيث اقترح املركز
محور االحتفاء لهذا العام (اللغة العربية والتقنيات اجلديدة) ،وأعاد
جتديد املنصة الدولية لهذه املناسبة (املوقع اإللكتروني لليوم العاملي
للغة العربية) الذي أطلق بالشراكة مع الهيئة االستشارية لتنمية
الثقافة العربية التابعة ملنظمة اليونسكو ،إسهاما يف إحياء هذه
املناسبة.

جامعة المؤسس تنشئ مركز بحثي يعنى باللغة العربية
أعلنت جامعة امللك عبدالعزيز عن إنشاء مركز بحثي يعنى باللغة
العربية ،ويعتبر األول من نوعه على مستوى اجلامعات السعودية .
ووفقا للدكتور عبدالرحمن السلمي رئيس قسم اللغة العربية فقد
صدرت موافقة معالي مدير اجلامعة إلنشاء مركز بحثي خلدمة
اللغة العربية ،جاء ذلك خالل احلفل الذي نظمته كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية مبناسبة "اليوم العاملي للغة العربية" بالتعاون
مع مركز امللك عبداهلل الدولي خلدمة اللغة العربية ،حتت رعاية
معاليه يف إطار تشجيع اجلامعة والكلية مبناشط اللغة.
وأوضــح معالي مدير اجلامعة بأن االحتفال باللغة العربية هي
مناسبة سعيدة ،فهي اللغة التي شرفها اهلل بلغة القران الكرمي،
وأن الهدف من هذا احلفل هو بيان أهمية اللغة العربية ومكانتها
السامية وحث الطالب على االهتمام بها ألنها لغة القرآن الكرمي
والهوية التي نعبر بها بني املجتمعات العاملية ،وخطورة نسيانها
وهجرها يعد االحتفاء واالحتفال بيوم اللغة العربية من األشياء
التي تثلج الصدور ،ونتمنى أن يكون هذا اليوم تتويجاً الهتمام
دائم.
وأكــد على ريــادة كلية اآلداب وتخصصاتها احليوية التي تهم
املجتمع ،وذات أولوية قصوى ملا تقوم به من واجبات وبرامج
فريدة ،وقسم اللغة العربية الذي يعتبر أكبر التخصصات الذي
يحمل على عاتقه التعليم وخدمة املجتمع ،مؤمال أن يكون املركز
مساند ومعني ألعمال القسم ويبرز جهود اجلامعة خلدمة اللغة
العربية على مستوى اململكة ،وهو األمر الذي يتطلب مزيدا من
العطاء والبذل وإبراز أدواره املهمة يف سبيل رفعة اللغة وآدابها
والتخصصات األخرى التي تندرج ضمن إشراف الكلية أيضا.
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بمشاركة  42دولة وأكثر من  500دار نشر..

معرض جدة للكتاب ..رافد ثقافي للمعرفة والتعليم وصناعة القارئ

سمو أمير مكة أثناء تدشني معرض الكتاب بجدة

كتب :أحمد العمري
تصوير :مساعد املالكي
تنوعت فعاليات معرض جدة للكتاب يف نسخته الثالثة ،وتعددت
األجنحة والفعاليات التي قدمتها اجلهات املشاركة لزوار املعرض يف
جوانب الثقافة ومجاالتها املتعددة ،والفنون وما تشتمل عليه من مسرح
ورسوم تشكيلية وتصويرية وعروض فلكورية ورقصات شعبية ،إضافة
إلى فعاليات ثقافية متنوعة ألربع دول هي :الصني واليابان وتركمانستان
والواليات املتحدة األميركية ،واالحتاد األوروبي.
وركــز زوار املعرض على شتى اإلصــدارات األدبية وسط مشاركة من
مختلف اجلهات احلكومية واألهلية واخلدمية إلى جانب دور النشر
الـ  500دار نشر التي استقطبت مرتادي املعرض مبا لديها من أنشطة
وبرامج تستهوي ذائقة مختلف شرائح ،وجمع معرض جدة أهل صناعة
الكتاب من مؤلفني وناشرين وموزعني بجمهورهم من املثقفني وطالب
العلم وأصدقاء الكتاب ،كونه حدثاً ثقافياً بارزاً تتابعه األوساط الثقافية
واألكادميية واإلعالمية وتوليه اهتماماً خاصاً.
وكان صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني
الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة ،قد دشن معرض جدة الدولي للكتاب
بحضور صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن ماجد محافظ جدة،
وصاحب السمو امللكي األمير عبداهلل بن بندر نائب أمير منطقة مكة
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املكرمة ومعالي وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عواد بن صالح العواد،
ومتيز املعرض يف نسخته الثالثة مبشاركة واسعة لكبريات دور النشر
العربية والدولية وشموليته التي تتضمن الكتب األكادميية والثقافية
والعلمية واألدبية والدينية باإلضافة إلى كتب الطفل والوسائط املعرفية
والكتب اإللكترونية ،حيث بلغت مساحة املعرض  27500مترمربع،
اتسعت لـ  42دولة شاركت يف املعرض ،وحوالي  500دار نشر سعودية
وخارجية ،عرضت ما يقرب من مليون ونصف املليون عنوان ،وحضوراً
الفتاً جتاوز الـ  50ألف زائر يومياً نهلوا من إبداعات الكتاب والشعراء
واملسابقات الثقافية والفعاليات األدبية وورش العمل املختلفة والتي
جتازوت  50فعالية ثقافية.

منصات التوقيع

وشهد معرض جدة للكتاب حضوراً نسوياً كبيراً على منصات التوقيع،
حيث اشتملت القائمة على ( )195مؤل ًفا ومؤلفة ،وبلغ عدد املؤلفات
املسجالت  110مؤلفات ،مقابل  85مؤلفاً من الــرجــال ،األمــر الذي
رفع التوقعات فيما يتعلق مبستوى إثراء احلضور النسوي يف املناشط
الثقافية يف املرحلة املقبلة التي تشهدها السعودية ،كما شهد أيضاً حفل
االفتتاح تكرمي ( )6شخصيات ثقافية سعودية لها إسهام بارز يف احلركة
الثقافية والعلمية يف اململكة ،وهم :الدكتور أحمد الضبيب ،والدكتور
عباس طاشكندي ،والدكتور يحيى بن جنيد ،واألستاذ عبدالرحمن
املعمر ،والدكتورة هدى العمودي ،واألستاذ خالد اليوسف ،إضافة إلى
الشاعر الراحل إبراهيم خفاجي.

وقد خصصت إدارة املعرض "جناح املؤلف السعودي" تشجي ًعا من وزارة
الثقافة واإلعالم للمؤلفني السعوديني ،وكإحدى اخلدمات املجتمعية التي
قدمتها الوزارة للمؤلف الذي ليس لديه دار نشر ،أو حملدودية إنتاجه ،ما
أتاح الفرصة للمؤلف السعودي املشاركة يف معرض جدة الدولي للكتاب.

كتب سماعية

استطاع معرض جدة للكتاب أن ينقل احملتوي املطبوع التقليدي إلى
جناح جامعة امللك عبدالعزيز باملعرض
محتوى مسموع ،حيث عملت العديد من دور النشر إلى إطالق منصات
خاصة بالكتب املسموعة عبر موقعها اإللكتروني بسعر رمزي ،والتي وجذبت الوسائل التعليمية بطرقها املختلفة واألجهزة احلديثة لتنمية
ً
تتيح فرصا متعددة لعشاق القراءة لالطالع واملعرفة يف جميع األوقات ،الفكر والقصص ولوحات الرسم والتلوين األطفال ومحاولة التعرف على
ً
خاص ًة مما ال يجدون وقتا للقراءة.
طرق استخدام هذه الوسائل والتي حرصت معظم األجنحة على إتاحتها
وقدمت أيضاً عمادة شــؤون املكتبات بجامعة امللك
للجمهور ،وأعطى معرض جدة الدولي للكتاب اهتماماً
عبدالعزيز بتجربة سمعية عبر تطبيق "أوديو كتاب"،
كبيراً للطفل ثقافياً واجتماعياً ومعنوياً ،وعرضت
وهي عبارة عن تقدمي الكتب وملخصاتها على شكل
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية العديد من
ملفات صوتية ،إضــافــة إلــى املــقــاالت واحملــاضــرات
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صناعة الثقافة

وحظي جناح "تعليم جــدة" مبعرض الكتاب بإقبال
واســع مــن زوار املــعــرض ،حيث استهدفت الفعالية
تالميذ املدارس من مختلف األعمار حلثهم على القراءة ،..باإلضافة
إلى وجــود العديد من دور النشر واألجنحة التي تهتم بثقافة الطفل
وتطوير أفكارهم ،وحرصت معظم العائالت على مشاركة أطفالهم يف
هذا احلــدث البارز وحثهم على القراءة والبحث عن أساليب حديثة
متميزة تقدم إليهم ،واإلطــاع على الكتيبات واإلصــدارات واملطويات
اخلاصة باألطفال

املعلوماتية ،وتوفير املصادر املعلوماتية العربية والكتب
اإللكترونية الدولية ،وخدمة محرك البحث الشامل
"ون كللك" ،فيما أحتوى اجلناح على كتب الثقافة
العلمية مثل "سلسلة الروس" التي تعد موسوعة مصغرة مؤلفة من قبل
اختصاصيني يف املجاالت العلمية ،و"سلسلة الالمتناهي" التي تهتم
بالصغار وتتحدث عن عوالم الطبيعة وتستخدم فيها الصور والرسوم
التعبيرية ،و"سلسلة طبيب العائلة املهمة للمرضى" وتتضمن معلومات
مــوجــزة وموثقة مــن قبل استشاريني وص ــدرت عــن الرابطة الطبية
البريطانية.
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أكثر من  190توقيع إلصدارات جديدة يف معرض الكتاب

وتضمن جناح املدينة على املجالت العاملية التي ترجمتها مدينة امللك
عبد العزيز للعلوم والتقنية بهدف تبسيط العلوم للقارئ غير املتخصص
ونشر الثقافة العلمية كمجلة "نيتشر" العاملية التي ترجمت من اللغة
اإلجنليزية ،ومجلة "الفتيان" التي ترجمت عن اللغة الفرنسية ،باإلضافة
إلــى مجلة "العلوم والتقنية" ،إلــى جانب الكتب العاملية يف التقنيات
االستراتيجية واملتقدمة التي ترجمتها املدينة بالتعاون مع املنظمة
العربية للترجمة بهدف بناء املجتمع املعريف ،ومكتبة صوتية رقمية عبارة
عن مواد سمعية ال تتجاوز مدتها  20دقيقة ،مستقاة من خالصات الكتب
واملجالت واملطبوعات املتنوعة.

الفن اإلسالمي

وأبهرت لوحات الفن اإلسالمي من مجموعة املتاحف األوروبية والتي
وصل عددها إلى  36لوحة إسالمية تاريخية معروضة يف العديد من
املتاحف األوروبية حول العالم ،مثل" :خوذة السلطان بن قلوون" والتي
مت عرضها باملتاحف امللكية للفنون والتاريخ مبدينة بروكسل بلجيكا،
واخلوذة مصنوعة من احلديد ومرصعة بالذهب ،وحتمل نقوشاً بطريقة
"الثلث" للسلطان الناصر محمد بن قلوون الذي حكم مصر وسوريا ما
بني 1293-1341م.
وأيضاً قطعة تاريخية عبارة عن طاولة صغيرة مصنوعة من النحاس
والفضة منقوشة ومرصعة بالذهب ،ويعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر
امليالدي ،ويتم عرض هذه القطعة باملتحف الوطني للثقافات اآلسيوية
واألفريقية واألمريكية مبدينة براغ بجمهورية التشيك ،باإلضافة إلى
قطعة "شاهدة نعش ميمونة" ،وهو إلبنة احلسن بن كالهدالي ويدعى
بابن السوسي ،دفن يوم اخلميس  16شعبان 569هـ ( 21مارس 1174م)
وشاهدة نعش ميمونة هي من أفضل األعمال احلرفية من املاضي
اإلسالمي يف مالطا ،وتعرض هذه القطعة اإلسالمية يف متحف آثار
مالطا بفاليتا.
ويعرض معرض الكتاب بجدة أيضاً عبر جناح الفن اإلسالمي من
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مجموعة املتاحف األوروبية ،لوحة تاريخية عبارة عن قطعة من وعاء
الشوفان من الزجاج املصقول واملرسوم عليه ،والتي يعود تاريخه إلى
أواخر القرن الثاني عشر أو أوائل القرن الثالث عشر ،وتعرض القطعة
األصلية يف متحف كالوست غالبنكيان مبدينة لشبونة بالبرتغال.
واستمتع زوار معرض جدة للكتاب بجناج "جدة يف أرشيف الصحافة
السعودية" ،والــذي عــرض أهــم وأبــزر األح ــداث التي وقعت يف جدة
القدمية خالل العقود السابقة ،من خالل قصاصات الصحف ،والتي
حازت على إعجاب زوار اجلناح ،باإلضافة إلى جناح "صور قدمية ونادرة
ولقي هذا اجلناح تفاع ً
ال كبيراً بني احلضور والزوار ،حيث
ملدينة جدة"
ّ
عرض معرض الكتاب العديد من الصور القدمية ملدينة جدة القدمية
مثل :صورة بوابة القصر امللكي بجدة ،وصورة لبرج مراقبة مطار جدة
ومقر القوات اجلوية ،وصور متعددة ملباني وأسواق ومساجد مدينة جدة
التاريخية ،وصورة ملبنى إذاعة جدة يعود تاريخها لعام 1963م وصورة
عامة ملدينة يف نفس العام ،وصورة لقافلة جمال يف أحد أحياء مدينة
جدة يف اخلمسينات امليالدية ،وغيرها من الصور القدمية التي القت
إعجاب زوار اجلناح.
وتوقف زوار معرض الكتاب أمام جناح "تأريخ التأليف وبداية عصر
املخطوطات" عبر  20مخطوطة ملؤلفي حركة التدوين والتأليف العربية
تعود لبدايات القرن اخلامس الهجري إلى القرن احلادي عشر الهجري
والتي دونت بخط اليد والصعوبات التي واجهها املألفون األوائل يف حقب
القرون املاضية.
وشهد املعرض مشاركات العديد من إالدارات احلكومية تنوعت بني
إصداراتها اإلعالمية ونشرات توعوية ومعلومات عن خدماتها.
واستقطبت مكتبة امللك فهد العامة بجدة زوار معرض جدة الدولي
للكتاب ،بتعريفهم برؤيتها املتمثلة يف كونها مركز إشعاع ثقايف وحضاري
رائد تساهم يف صناعة رواد املعرفة واإلبــداع وحتقيق التطور املعريف
والتقدم الثقايف من خالل خدمات معلوماتية حديثة وأنشطة ثقافية
عصرية لكافة أفراد املجتمع.

جناح الخط والتصوير

ويف برحة ورشــة اخلط العربي ،تفاعل جمهور معرض الكتاب بهذا
اجلناح من خالل كتابة أسمائهم بخطوط ديوانية جميلة ،فض ً
ال عن
جناح ورشة اخلط الياباني حيث حرص العديد من زوار املعرض على
كتابة أسمائهم باللغة اليابانية.
وحضر الرسم التشكيلي يف معرض جــدة للكتاب من خــال عرض
لوحات تشكيلية مستلهمة من األعمال األدبية والثقافية التي شكلت
تراث اإلنسانية ،وتضم شخصيات ورموزاً حقيقية أو خيالية شاركت أو
وردت يف أعمال أدبية كان لها تأثيرها االجتماعي والعاطفي والتاريخي.
وأيضاً التصميم اجلرافيكي الــذي وفر مساحة فنية ملبدعي برامج
التصميم من الشباب والشابات ،إلعادة تصميم أغلفة الكتب وتقدميها
وفق رؤى إبداعية حديثة ومتنوعة وفريدة.
وحظى معرض "عتبات ملونة" بتوافد زوار معرض جدة للكتاب ،وهو
معرض فني ضمن معرض جدة الدولي للكتاب ،يهدف إلى التزاوج
اإلبــداعــي بني الكلمة والــلــون ،ومــد جسور ثقافية بني عالم الفنون
البصرية وعالم الكتب واملكتبات.

عروض سينمائية ومسرحية

استمتع أطفال وعــوائــل معرض جــدة للكتاب بالعروض السينمائية
واملسرحية التي مت عرضها خالل أيام املعرض ،وكان أبرزها :فيلم (شتاء
أونلني وآنلي) املقتبس من رواية الكاتبة الفنلندية "مارجريتا كورينيمي"،
وتدور قصة الفيلم حول فتاتني تدعيان (جيل وجوي) يف التاسعة من
عمرهما ،ودارت فكرة الفيلم حول أهمية أن يكون الطفل حــذراً يف
تعامله مع األشخاص الكبار.
واستطاع نادي املسرح بجامعة امللك عبد العزيز بجدة ،جذب انتباه زوار
معرض كتاب جدة الدولي الثالث ،من خالل مسرحية (املتحف) ودارت
أحداثها حول مناقشة قضايا احلاالت اإلنسانية مبضمون مختلف أقرب
منه للواقع.

زائر مبعرض الكتاب
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جتسد لوحة "احلزام" شخصية حزام يف رواية أحمد أبو دهمان التي نحتتها قساوة ظروف القرية رغم بعض اجلوانب االنسانية يف شخصيته
املستغربة..
اللوحة رسم الطالبة نوال عبداهلل بكلية التصاميم والفنون بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة
 2018م

أكبر مزود ومشغل لدور السينما في العالم يدخل السوق السعودي

الفن السابع ينبض مجددًا في المملكة

من املؤمل أن ينعكس قرار فتح صاالت للسينما يف شهر مارس املقبل
على إثراء صناعة السينما يف السعودية ،وخلق مزيد من فرص العمل
واملشاريع الفنية املساندة لهذه الصناعة ،حيث تشكل عودة السينما إلى
اململكة بعد حظر استمر ألكثر من ثالثة عقود كجزء من برنامج واسع
من اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية والثقافية ضمن رؤية 2030
التي تعهد بتنفيذها سمو ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد
بن سلمان ،بهدف تنويع اقتصاد البالد باالعتماد على السياحة وصناعة
الترفيه.
وتستهدف اململكة تطوير القطاع السينمائي مبا ينعكس على إثراء
صناعة الترفيه يف اململكة بطريقة تفاعلية مستمرة والوصول بها إلى
أعلى املعايير الدولية ،بجانب إحــداث أثر اقتصادي يؤدي إلى زيادة
حجم السوق اإلعالمية ،وحتفيز النمو والتنوع االقتصادي .ووقع صندوق
الثروة السيادي اتفا ًقا مع شركة (إي إم سي إنترتينمنت القابضة) والتي
تع ّد أكبر مزود ومشغل لدور السينما يف العالم ،وسيعمل الصندوق مع
الشركة على استكشاف طرق عرض وتوزيع احملتوى السينمائي ،وفرص
االستثمار والشراكة املتعلقة به يف اململكة.
وعرفت السعودية النشاط السينمائي منذ الثالثينيات من القرن املاضي،
من خالل دور عرض أدخلها املوظفون الغربيون العاملون يف شركة
(أرامكو) ،حيث أتيحت ملوظفي الشركة يف املجمعات السكنية املخصصة
لهم مشاهدة العروض سينمائياً ،ثم أتيحت الفرصة ذاتها للسعوديني.
وسجل التاريخ أن شركة أرامكو أنتجت فيلماً وثائقياً عن تدشني أول بئر
بترولية يف السعودية ،وعرضت ذلك يف احتفالية كبيرة حضرها امللك
املؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (رحمه اهلل).
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ويف مدينة جدة عاش سكانها جتربة السينما خالل القرن املاضي ،حيث
احتضنت أكثر من عشرة مواقع تفننت يف تقدمي العروض السينمائية
ضمن قاعات اعتمدت تقدمي شيء من الترفيه معتمدة على سلسلة
من األفالم العربية واألجنبية التي استحوذت على اهتمام الشارع العام
حينذاك ،وحتتفظ ذاكرة مدينة جدة باسم "فؤاد جمجوم" الذي امتلك
أشهر محل خاص لتأجير أجهزة السينما يف حي البغدادية سنة ،1960
وعمد إلى توريدها إلى باقي احملال املشتغلة ببيع وتأجير األجهزة وإلى
األفراد ً
أيضا .وأمكنة العرض وف ًقا ملن عاصروها لم تكن صاالت ،بل
مساحات مفتوحة مع بعض احلواجز البسيطة يفترش املرتادون أرضها،
أو قد بجلبون عدة كراسي خشبية ،ومن أشهر األسماء املعروفة حينذاك
بتقدمي العروض السينمائية ،إضافة لدار جمجوم ،دار محمد أبو صفية
يف حي الهنداوية ،وسراج سحاحير يف حي الشاطئ ،وعبداهلل صالح
الغامدي يف منطقة كيلو  ،2وسفيان فطاني يف العمارية.
وحدثت يف السبعينيات نقلة يف هذا اجلانب ،بتقدمي األندية الرياضية
الشهيرة (الهالل والنصر والشباب) بني عامي  1977وحتى عام 1983م
عروضاً سينمائية مسائية يف العديد من املدن السعودية برسوم تذاكر ال
تتجاوز ريالني ،وخُ صصت أماكن داخل هذه األندية ملشاهدة العروض،
كما أن كثيراً من الفنادق الشهيرة خصصت عروض سينمائية بداخلها
وأتاحت للجمهور مشاهدتها ،وانتشرت يف املدن الكبرى يف السعودية
محالت مرخصة لتأجير األفالم السينمائية مع أجهزة ومكان تشغيلها،
وعندما دخل جهاز العرض الفيديو إلى السوق السعودية ،انتشرت
األفالم السينمائية عبر أشرطة الفيديو التي تُشغل عبر أجهزة التلفاز.
ومن جانبه ،يرى األستاذ سلطان البازعي رئيس اجلمعية السعودية

للثقافة والفنون ،أن السينما ستكون أكثر تنظيماً مقارنة مبا كانت عليه
قبل العقود املاضية ،حيث سيتمكن اجلمهور من مشاهدة العروض
السينمائية مباشرة بالسعودية مما سيساهم يف تطوير صناعة السينما
السعودية .وقال البازعي :لدينا بالسعودية قائمة مخرجني قادرين على
صناعة أفالم جيدة وينتظرون فقط دور املستثمرين ليبدأوا العمل،
وستظهر شركات إنتاج تستثمر يف هذه القدرات املوجودة عند املخرجني.
ولفت رئيس اجلمعية السعودية للثقافة والفنون ،إلى أن ظهور جهاز
الفيديو نهاية عام 1979م هو الذي أوقف العروض السينمائية التي
كانت تعرض يف اململكة عبر اجتاهني ،األول عن طريق األندية الرياضية
وبعض املؤسسات اخلاصة والعامة التي تعرض أفالما ملنسوبيها ونشاطا
محدودا لدور سينما جتارية يف جدة والطائف ،واالجتــاه الثاني عبر
تأجير األفالم السينمائية للعرض املنزلي.
وأوضح أن عدد املقاعد يف قاعة العرض يختلف بحسب رؤية املستثمر،
لكن االجتاه العاملي اآلن إنشاء دور عرض صغيرة بجانب بعضها بدال من
الكبيرة ،لتعرض أكثر من فيلم يف وقت واحد ،مبعنى أن الدار الصغيرة
يكون عدد مقاعدها من  200إلى  300مقعد ،وأشــار إلى أن مسألة
الرقابة على احملتوى ليست خاصة باململكة ،بل كل دول العالم بدون
استثناء لديها أجهزة معنية بالرقابة لتحديد احملتوى املالئم لكل فئة
عمرية.
وأكــد أن أعــداد الذين يرغبون باالستثمار يف هذا املجال كثيرة وهم
جاهزون لبدء العمل ،خاص ًة وأن صناعة العرض السينمائي ستوفر
وظائف كثيرة خصوصاً يف املــدن الكبرى مثل الــريــاض وجــدة ومكة
والدمام واخلبر ،وتوقع تطوراً يف صناعة األفالم السعودية وإقباالً من
املستثمرين على دعم االستثمار بإنتاج األفالم السعودية ،وهذا سيتيح
للمملكة والسعوديني نقل رؤاهم إلى جميع دول العالم.
ومن جانبه ،أعرب الفنان واملخرج د .عمر اجلاسر مدير جمعية الثقافة
والفنون بجدة عن سعادته مبوافقة وزارة الثقافة واإلعالم على إنشاء
وافتتاح دور للعروض السينمائية يف السعودية ،وقال إنه قرار إيجابي

سلطان البازعي

عمر اجلاسر

وسوف يدعم صناعة السينما السعودية والترفيه واالقتصاد .وأضاف،
أن جميعة الثقافة والفنون بجدة كانت مبادرة يف عودة السينما وتأسيس
الصاالت من خــال العروض السينمائية احمللية والعاملية وطرحها
للجمهور بتذاكر قبل صدور القرار ،مؤكداً أن السينما وسيلة مهمة
للترفيه العائلي وستكون القاعات السينمائية لها طقوس خاصة ،ولن
يتم عرض أفالم عربية أو أجنبية إال بعد استيفائها الشروط التي تتالءم
مع أخالق وثقافات املجتمع السعودي.
ولفت إلى أن السينما السعودية تزخر بالكثير من املبدعني واملبدعات
الذين استطاعوا املشاركة يف مهرجانات محلية وعربية وعاملية ،وبعضهم
حصد جوائز واآلخرون لفت االنتباه بأن الفيلم السعودي قادم ،متمنياً
دعم وزير الثقافة واإلعالم لصنّاع السينما من اجلنسني مادياً ومعنوياً
إلنتاج أفالم ذات جودة عالية ،خاص ًة وأن مدينة جدة كان فيها قبل عقود
العديد من دور السينما منها سينما العطاس وسينما الشاطئ ،عدا
عن األحواش التي كانت يعرض فيها أفالم مثل أبو صفية والصحيفة
وليموناتا وغيرها.
واقترح الفنان اجلاسر بإمكانية ابتعاث صنّاع السينما من اجلنسني
لدراسة فن صناعة السينما يف اخلارج باملعاهد والكليات واجلامعات
املتخصصة ،وذلــك حلني صــدور قــرار بإنشاء معاهد وكليات داخل
السعودية ،وهذا سيحتاج إلى بضعة سنوات ميكن خاللها إيجاد جيل
سينمائي متخصص يكون درس صناعة السينما أكادميياً وعــاد إلى
الوطن ليسهم يف صناعة سينما راقية وفق املعايير العاملية.
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سوق عكاظ
محطة تاريخ بين القبائل العربية
تمثل جـــادة عـــكاظ بإطاللتهـــا علـــى امليـــدان الترابي من
اجلهتـــن حزاما يحـــوط الزائرين بالتـــراث واألصالة ،حيث تغدو
الســـوق ميدانا للحياة بكل أشـــكالها ،اذ تكتظ الســـوق التاريخية
بالزوار صغيرهم وكبيرهم ،شـــيخهم وطفلهم ،رجالهم ونســـاؤهم.
جـــاءوا من مختلف األصقاع ليس حلاجة يف نفوســـهم ليقضوها،
بـــل ألنهم عرفـــوا وأرادوا التعرف على ذاكرتهـــم العربية القدمية
وعـــن هذه الســـوق يف لهفة محفوفة بالشـــوق واحلماس.
وتعتبـــر جـــادة ســـوق عـــكاظ من أهـــم الفعاليـــات املتنوعـــة التي
يتـــم تنظيمهـــا يف كل عـــام ،وحتظـــى باهتمام وإقبـــال كبيرين من
الزوار ومرتادي الســـوق .وتشـــتمل جادة عكاظ التـــي يبلغ طولها
( )1000متـــر علـــى أنشـــطة ثقافية يومية متنوعـــة وثرية وجاذبة،
يشـــارك يف تنظيمهـــا ممثلـــون ومتطوعون بأزيـــاء تاريخية تصمم
خصيصـــاً لهـــذه الفعاليـــة ،ويصـــل عـــدد املشـــاركني يف تقـــدمي
عـــروض جـــادة عـــكاظ (مســـرح الشـــارع) أكثـــر مـــن  250ممث ً
ال
وفنيـــاً ومتطوعـــاً من أبنـــاء املجتمع احمللـــي يف محافظة الطائف
وطـــاب جامعـــة الطائف.
وكانـــت عكاظ ســـوقا لـــكل البضائـــع املاديـــة واألدبيـــة ،فإضافة
إلـــى البضائـــع األدبيـــة كانـــت هنـــاك البضائـــع املاديـــة التـــي
يصنعهـــا العـــرب بأيديهم وما ينتجونه كالتمر والســـمن والعســـل
واحملاصيـــل الزراعيـــة وما لديهم مـــن أنعام وإبل ومـــا يأتيهم من
البلـــدان املجاورة.
ً
وتتخـــذ كل قبيلـــة موقعا من الســـوق ،ولكل قوم من نزالء الســـوق
منازلهـــم اخلاصة ينصبـــون فيها خيمهم ويرفعـــون عليها راياتهم
وكان علـــى رأس كل وفـــد شـــيخ القبيلة أو من ينـــوب عنه وعندما
يحـــن وقـــت وأوان البيع والشـــراء كانوا يخرجون مـــن مضاربهم
إلـــى املعـــارض واألنديـــة يف رحـــاب الســـوق فيلتقـــي اليمانـــي
بالشـــامي واحلجـــازي بالعمانـــي فتمتزج القبائل يف شـــتى األمور
ويبحثون يف البيع والشـــراء ويروون األحاديـــث والروايات بعضهم
لبعـــض عمـــا فاتهـــم من عـــام إلى عـــام ،فكانوا علـــى علم متصل
مبا يف ديـــار اآلخرين.
ولم يكن ســـوق عكاظ مكاناً ينشـــد فيه الشـــعر فحســـب ،بل كان
أيضـــاً موســـماً اجتماعيـــاً قبائلياً له دوره السياســـي واالجتماعي
الكبيـــر ،فقـــد م ّثل عـــكاظ لقبائل العـــرب منبراً ثقافيـــاً إعالمياً
يجتمع فيه شـــيوخ القبائل بعشـــائرهم ،وتعقد فيه مواثيق وتنقض
فيـــه أخرى ،وفيه يتم تبادل األســـرى وافتداؤهـــم ،والصلح وإنهاء
العـــداوات وإعالن األحالف ،كما كان الســـوق مضماراً لســـباقات
الفروســـ َّية واملبارزة ،وسوقاً جتارياً واســـعاً تقصده قوافل التجار
القادمـــن من الشـــام وفارس والـــروم واليمن ،ومنتـــدى تطلق فيه
األلقـــاب علـــى الشـــعراء والفرســـان والقبائل وغير ذلـــك ،ومنبراً
خطابيـــاً تقال فيه اخلطب ،وينصت له الناس ،ومجلســـاً للحكمة.
وســـجلت على صفحات
فكـــم من أحداث وقعت يف هذا الســـوقُ ،
التاريـــخ ،وكـــم مـــن مواقف شـــهدها عـــكاظ تؤكد زعامتـــه لبقية
أســـواق اجلزيرة العربية.
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خبراء  :مليون ونصف طائر يعبر المملكة سنو ًيا منها الصقور

نادي الصقور ..تنظيم للقنص و تنمية للسياحة

عدد الصقور اململوكة لدى الصيادين يف اململكة أكثر
صقرا
من ()16929
ً
سرعة الصقر تتجاوز  300كيلومتر يف الساعة
يصل عمر الصقر إلى  25عام ًا
حدة البصر ثمانية أضعاف بصر اإلنسان
صقرا) يف دول مجلس
يف عام  2016مت بيع (1114
ً
التعاون مببلغ جتاوز  24مليون دوالر
مليون ونصف طائر تعبر سنو ًيا أجواء اململكة خالل
شهر أكتوبر من كل عام

العدد 22

تمثل هواية رياضة الصيد بالطيور وخاصة الصقور ،مصدراً
للمتعة والفخر عند العرب منذ زمــن بعيد خاص ًة يف شبه اجلزيرة
العربية ،فالصقر يرتبط مبعاني التحدي والقوة لدى اخلليجيني عموماً
والسعوديني على الوجه األخص ،حتى أن األبناء يتناقلون عن آبائهم
وأجدادهم تربية واقتناء الصقور ،فالسعوديون هم أبرع من عرفوا الصيد
بالصقور ،وعرفت عندهم بـ"هواية امللوك" ،والتي حتولت اليوم إلى هواية
ورياضة وجتارة ميارسها الناس من مختلف األعمار واملستويات.
وعدت الصقور رمزًا من رموز احلضارات البشر ّية التي تعاقبت على
الكرة األرضية السيما يف اجلزيرة العربية ،وحظيت مبكانة كبيرة عند
العرب ،وارتبطت بحياتهم ،لتتحول العالقة مع الزمن إلى ثقافة شعبية
ُعرفت بـ"القنص" ،ومن ثم إلى جتارة عصرية تدر على بلدان عديدة
ماليني الدوالرات سنو ًيا.
ويبلغ عدد الصقور اململوكة لدى الصيادين يف اململكة أكثر من ()16929
صق ًرا ،وعدد الصقارين  20000صقار ،ويُصنف الصقر من طيور الصيد
اجلارحة بجانب نظيريه :العقاب ،والباز ،وكان العرب أول من درب
واستخدم الصقور يف الصيدُ ،وعرفت بـ "الصقر احلر ،"Saker Falcon
وتتميز الصقور عن غيرها من الطيور اجلارحة بسواد عينيها ،وسرعتها
التي تفوق  300كيلومتر يف الساعة عند االنقضاض على الفريسة ،وحدة
بصرها التي تزيد من  4إلى  8أضعاف حدة بصر اإلنسان ،ويصل عمر
الصقر  -بقدرة اهلل عز وجل  -إلى  25عا ًما.
وتف ّرخ الصقور بأنواعها " الشاهني ،احلر ،الوكري ،اجلير" مرة واحدة
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ميا) :
يف العام ،ويف كل مرة تف ّرخ خمسة صقور سماها العرب (قد ً
النادر وهو (أقواها وأكبرها حج ًما) ،الوسط (وهو أقل حجماً من النادر)
اللزيز ،احملقور وهو (أصغرها وأقلها قوة) ،وحتتضنهم األم ملا يقارب 32
يو ًما داخل العش " املاكر" ،فيما يجلب الذكر الطعام لها ،ويكتمل ريش
الفرخ بعد  45يو ًما من تفقيص البيض للطيران والتحليق بأجنحته يف
السماء ،حيث يرفض األبوان إطعام الفراخ فيطيران يف األعلى ويقذفان
بالطعام يف الهواء ،ومن ثم تطير الفراخ مسرعة اللتقاطه قبل السقوط
يف األرض.
وتهاجر الطيور اجلارحة سنو ًيا من مناطق التعشيش يف أقصى اجلزء
الشمالي من روسيا (سيبيرا) إلى املناطق األكثر دف ًئا يف أفريقيا ،قاطعة
مسافة تقدر بأكثر من  8000كيلومتر ،ويعبر منها ما يقرب من (مليون
ونصف طائر) سنو ًيا أجواء اململكة خالل شهر أكتوبر من كل عام مبا
يف ذلك "الصقور" بنوعيها  :الشاهني البحري ،واحلر ،بينما تعيش يف
اململكة صقور  :احلر ،والشاهني اجلبلي ،والوكري ،واجلير ،والهجني (
أي املهجن) .
و ُعرف الصقر منذ حقب بعيدة بعالقته القوية بالعرب ،وذكر يف كثير
من قصائدهم ،وأطلق بعضهم اسمه على أبنائهم وأسرهم ،لكن العالقة
برزت أكثر من خالل ممارسة الصيد بها "القنص" التي امتهنها اآلباء
واألجداد كأسلوب معيشة لهم ،ولتوفير القوت لتتحول مع الوقت إلى
هواية ورياضة يعتز مبمارستها محبوها ،وأصبح لها عاداتها وتقاليدها
وآدابها وأنواعها من حيث  :سرعة الصقور ،وقدرتها على الطيران
واملناورة ،واالنقضاض على الفريسة.
وكما حبى اهلل تعالى اململكة العربية السعودية مبكونات بيئية خاصة
استقطبت مجموعات من الكائنات احلية البحرية ،والبرية ،والطائرة،
يأتي ذلك فيما أعلنت فيه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
مؤخ ًرا عن اكتشاف آثار للصقور يف اجلزيرة العربية عاشت يف منطقة
متوسطة ما بني محافظة تثليث ومحافظة وادي الدواسر جنوب مدينة
الرياض ،ووجد فيها ما يشير إلى رموز الثقافة العربية األصيلة من :
(الفروسية ،والصيد بالصقور ،والكالب السلوقية).
ومن منطلق ذلك التنوع اإللهي البديع ،اهتمت اململكة العربية السعودية
بهذه الثروات الطبيعية ،السيما ما يتعلق باحلياة الفطرية ،وعملت عبر
أجهزتها املعن ّية خاصة " الهيئة السعودية للحياة الفطرية" على حماية
هذه الثروات ،وتنميتها ،بجانب اجلهود األخرى التي تسعى الستثمارها
بالشكل األمثل مبا يكفل بقاؤها الطبيعي من جهة ،ويعزز من قيمتها
التراثية والثقافية لدى أبناء الوطن ،ويُحقق منها العائد االقتصادي
املثمر للبالد.
واهتم خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل
 باحملافظة على البيئة والتنمية املستدامة ،ومتخض عن ذلك االهتمامـ أن صــدرت أوامــره الكرمية يف  7مايو 2016م بإنشاء (وزارة البيئة
واملياه والزراعة) بعد تعديل اسم وزارة الزراعة ،ونقل املهام واملسؤوليات
املتعلقة بنشاطي البيئة واملياه إليها ،وذلك انسجا ًما مع متطلبات رؤية
اململكة العربية السعودية .2030
ويف إطار اهتمامه  -رعاه اهلل  -بالبيئة ،أُعلن يف  21يناير  2016م عن
تنفيذ مبادرة برنامج امللك سلمان للتوعية البيئية والتنمية املستدامة
الهادفة إلى تعزيز مشاركة املجتمع يف توطني التنمية املستدامة باململكة،
باإلضافة إلى تنفيذ برنامج وطني لبناء قدرات اجلهات احلكومية يف

سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان املشرف العام على نادي الصقور

سمو وزير الداخلية األمير عبدالعزيز بن سعود رئيس مجلس اإلدارة نادي الصقور

رصد وقياس مؤشرات توطني التنمية املستدامة باململكة.
وشهدت اململكة مؤخ ًرا تأسيس ناد للصقور باألمر امللكي الذي أصدره
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ،بإنشاء "نادي
الصقور" ،نظير ارتباط الصقر بتاريخنا ،وتراثنا ،وثقافتنا ،كما أمر -
أيده اهلل  -يف ذلك السياق بأن يكون صاحب السمو امللكي األمير محمد
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع مشرفاً عاماً على النادي ،ورئيس مجلس إدارته صاحب
السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير
الداخلية.
 2018م
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ولم يأت ذلك األمر من فراغ ،فاململكة وهلل احلمد ليست طارئة على
التاريخ كما أكد صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد
العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يف كلمة ألقاها
العام املاضي يف األكادميية الفرنسية للنقوش واآلداب يف باريس ،بل
هي امتداد إلرث حضاري عريق ،ووريثة لسلسلة احلضارات العظيمة
التي صنعها وشارك يف صنعها وحمايتها وتطوير اقتصادها ،إلى جانب
كخادم أمني ألقدس املواقع اإلسالمية التي انطلقت منها رسالة
دورها
ٍ
اإلسالم إلى العالم.
ويعزز األمر امللكي بإنشاء نادي للصقور ،جهود صاحب السمو امللكي
األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود  -رحمه اهلل  -التي وجه فيها
بإطالق مشروع صندوق األمير سلطان بن عبدالعزيز للمحافظة على
الصقور يف 29نوفمبر 2005م بإشراف الهيئة السعودية للحياة الفطرية،
وذلك لدعم برامج احلد من تدهور وفناء الصقور محل ًيا وعامل ًيا ،وإعادة
تأهيل أعداد الصقور املهددة باالنقراض إلى مستويات مقبولة بيولوج ًيا،
مع تطوير برامج حتسني االستخدام األمثل للصقور لضمان استمرارية
بقاء حياتها ،واحلفاظ على رياضتها النبيلة لألجيال احلاضرة واملقبلة.
ويف ذلك السياق ،أوضح نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية
الدكتور هاني بن محمد تطواني ،أن اململكة العربية السعودية بذلت
جهو ًدا دولية متميزة يف احملافظة على الصقور ،مبينًا أن مشروع صندوق
األمير سلطان بن عبدالعزيز هو امتداد ملا قدمه سموه من دعم ورعاية
ملشروع إعادة إطالق الصقور املستخدمة يف الصيد لبيئاتها الطبيعية يف
جمهورية كازاخستان مبرحلتيه األولى والثانية.
وأفــاد أن اململكة دعمت اقــتــراح اللجنة احلكومية الدولية اخلاصة
بحماية التراث الثقايف غير املــادي يف منظمة األمم املتحدة للتربية
والعلم والثقافة  -اليونيسكو  -يف  16نوفمبر 2010م ،بغية تسجيل
الصقارة (الصيد باستخدام الصقور) على الئحة التراث العاملي غير
املادي ،وجرى اعتماد هذا التسجيل ليسهم بال شك يف رؤية أفضل لهذا
اإلرث الثقايف غير املادي وإبــراز أهميته ويشجع احلوار الذي يحترم
التنوع الثقايف للشعوب .
ولفت النظر إلى أنه برع يف اململكة العديد من ممارسي رياضة "القنص"
وعبر أجيال متعاقبة ،ومتكنوا من معرفة أساليب شبك الصقور وحسن
آداب تدريبها وترويضها والتعامل معها ،وتوارثوها جيال بعد جيل،
وأصبحت لهم وسائل خاصة بهم يف التدريب تعتبر من أحسن الطرق
بني مثيالتها عند أصحاب الهواية واملمارسني لهذه الرياضة يف العالم،
موضحا أن رياضة "القنص" تعد رياضة مهمة ووسيلة من الوسائل التي
ً
تعلم اإلنسان حب الطبيعة ،واخلصال احلميدة مثل :الصبر ،واجللد،
والقوة ،وتنمي الفراسة ،والذكاء.
تراخيصا الستيراد وإعادة
الفطرية
للحياة
وأصدرت الهيئة السعودية
ً
تصدير الصقور يف اململكة ،بلغ عددها ما بني أعوام 2007م 2016 -م
ترخيصا ،كما بدأت منذ عام 2011م بإصدار جوازات خاصة
()5153
ً
بتنقالت الصقور ،وبلغ عددها منذ عام 2011م 2016 -م ( )4942جوازًا..
ووصف البروفيسور محمد شبراق األمر امللكي القاضي بإنشاء "نادي
الصقور" بأنه خطوة مهمة يف توحيد اجلهود للمحافظة على تراثنا،
بجانب أنه خطوة عملية نحو حتقيق رؤية اململكة  2030التي تدعو إلى
االستفادة من املصادر الطبيعية يف اململكة مع استدامتها ،واستفادة
الوطن من املداخيل الناجتة من البرامج التي ينبغي االهتمام بها يف
إطار احلرص على الصقور من مسابقات ومهرجانات وبيع ملستلزمات
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الصيد بالصقور ،لتبقى لألجيال القادمة قيمة اجلمال الكامن يف تراثنا
الفطري.
وفيما يتعلق بــأنــواع صقور الصيد البرية املسجلة يف اململكة أفاد
البروفيسور محمد شبراق أنه يوجد حسب التصنيف احلديث للطيور
ثالثة أنــواع :منها املهاجر مثل الصقر احلر  ،Falco cherrugوصقر
الشاهني البحري  ،Falco peregrinusوهذا النوع توجد منه مجموعة
مقيمة متكاثرة باململكة تعرف بالشاهني اجلبلي ،لكن الدراسات اجلينية
أشارت إلى ضم صقور الشواهني يف نوع واحد مع تصنيف املجموعات
املختلفة كسالالت أو حتت نوع ،والساللة التي تتكاثر باململكة (الشاهني
اجلبلي) تعرف علميا .F.p. pelegrinoides
وأكد أهمية نادي الصقور للصقارين يف اململكة ممن لديهم خبرة كبيرة
برياضة "القنص" ،إذ سيمكنهم من املشاركة يف أندية الصقور املوجودة
يف أوروبا وبعض دول أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية،
ودعمهم يف احملافظة على هذه الرياضة العريقة وتنظيمها ملزاولتها
بالطريقة الصحيحة التي حتافظ على الطيور أوالً ،والصقارة ثانياً،
ولتلعب دو ًرا فاع ً
ال يف تثقيف اجليل احلالي بعراقة هــذه الرياضة
التاريخية.
ووفقا للدكتور البراء بن محمد العثمان ،فإن جتارة الصقور جتارة مربحة
للغاية وحققت مبالغ هائلة لفتت أنظار الدول إليها ،ومن أجلها أنشئت
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األندية واجلمعيات املعنية بالصقور ،إضافة إلى االتفاقيات الدولية التي
موضحا أن وجــود نــادي الصقور
تنظم عملية االجتــار بها يف العالم،
ً
سيعزز من حضور اململكة يف احملافل الدولية املعنية بالصقور من جهة،
والترويج لصقورها العربية النادرة يف العالم من جهة أخرى ،مع تأهيل
الصقارين وتدريبهم التدريب العاملي بالشكل الذي يسهم يف صناعة
سياحة وطنية معنية بالصقور.
وأشــار إلى أنه يف العام املاضي فقط مت بيع ( 1114صق ًرا) يف دول
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية مببلغ جتاوز  24مليون دوالر ،من
أنواع  :السنقر( اجلير الوحش) ،واحلر ،والشاهني ( البحري واجلبلي)،
والوكري ،منها الصقر احلر الذي بيع عام 2014م مببلغ  761000دوالر.
وأكد أن حجم االستثمار املتوقع من تنظيم عملية وجود الصقور يف
اململكة يزيد عن مليار دوالر يف العام ،حيث سيتيح فرصة لتوظيف
املواطنني يف مجاالت  :األبحاث تربية ،وتطبيب ،وتدريب وإكثار الصقور
وجتارتها وبيع مستلزماتها ،كذلك إكثار طائر احلبارى واحليوانات
البرية ،فضال عن العمل يف محمياتها كمرشدين سياحيني لهواة القنص،
واملهتمني برؤية الصقور أو املتخصصني فيها ،كما سيكون مجاالً جاذ ًبا
لهواة الصيد بالصقور خليجيا وعامليا إلتاحة الفرصة لهم ملمارسة
هوايتهم يف محميات اململكة املتنوعة بيئاتها اجلغرافية يف أمن وأمان.

اﻟﺼﻘﺮ

اﻟﺼﻘﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻬﻮ رﻣﺰ اﻟﻌﺰة واﻟﻨﺨﻮة واﻻرﺗﻘﺎء
واﻟﺸﻤﻮخ وﻟﻪ دور ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺣﻀﺎراﺗﻬﺎ اﺻﻴﻠﺔ

ﺷﻜﻠﻪ
ﻃﻴﺮ ﺟﺎرح ﺣﺠﻤﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ وذﻳﻠﻪ ﻃﻮﻳﻞ
واﺟﻨﺤﺘﻪ ﻣﺪﺑﺒﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ

ﺑﻴﺌﺘﻪ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺎرات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﺠﻤﺪة وﺗﻌﻴﺶ
ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺎل واﻟﺴﻮاﺣﻞ

ﻏﺬاؤه
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺜﺪﻳﻴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻄﻴﻮر اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺰواﺣﻒ
واﺳﻤﺎك واﻟﺤﺸﺮات واﻟﺒﻂ

ﺳﻠﻮﻛﻪ
ﺗﺸﺮب اﻟﺼﻘﻮر ﻣﺮة ﻛﻞ
 ٧أﻳﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺘﻐﺬى
ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻣﻦ دم ﻓﺮاﺋﺴﻬﺎ

 2018م

يشارك للمرة الخامسة في المونديال

األخضر السعودي يفتتح كأس العالم  2018مع روسيا

متابعة :احملرر الرياضي

أول منتخب عربي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم روسيا
 2018وثامن املنتخبات التي ضمنت مقعدها يف املونديال
وصــل إلــى نهائيات كــأس الـعــالــم أرب ــع م ــرات متتالية بني
 1994و2006
خ ــال م ـش ــوار الـتـصـفـيــات ح ـقــق املـنـتـخــب ال ـس ـعــودي 12

انتصار ًا يف  18مباراة

فاز املنتخب السعودي ببطولة كأس آسيا  3مرات
1996 - 1988

1984-

فاز بكأس اخلليج  3مرات أعوام 2003 - 2002- 1994-
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ستكون السعودية على موعد مع
التاريخ الكروي عندما تقص شريط افتتاح
كــأس العالم بروسيا  ،2018كونها أول
منتخب عربي وآسيوي يخوض املباراة االفتتاحية للمونديال العاملي.
ووضعت املجموعة األولى من تصفيات كأس العالم التي جرت يف قصر
الكرملني ،املنتخب السعودي يف مواجهة مع صاحب األرض واجلمهور
املنتخب الروسي ،ضمن املجموعة األولى التي يتقاسمها معهما منتخبي
مصر واألوروغواي.
ويلعب املنتخب السعودي مباراة االفتتاح مع منتخب روسيا يوم  14يونيو
املقبل املوافق  30رمضان "فلك ًيا" على استاد لوجنيكي ،كما يلعب املنتخب
املصري مع أوروغــواي يف افتتاح مباريات منتخب الفراعنة ،وستواجه
مصر أصحاب األرض يف  19من الشهر ذاته يف سان بطرسبورغ بينما
ستلعب السعودية مع أوروغــواي يف روستوف يف اليوم التالي ،ويلتقي
املنتخبان السعودي واملصري يف اجلولة الثالثة من مباريات املجموعة
يوم  25يونيو باستاد مدينة فوجلوجراد.
وميتلك املنتخب السعودي وجوهاً شابة عديدة متتلك مواهب كبيرة ،كما
متتاز كرة األخضر السعودي بطريقة اللعب الهجومية التي تعتمد على
مهارات العبيه املتميزين ،فض ً
ال عن امتالك األخضر السعودي خبرة
يف خوض مباريات كأس العالم ،بحكم تأهله الكثير إلى املونديال ،ولدى

الالعبني احلاليني طموح كبير لتحقيق إجناز على الصعيد العاملي بعد
 12سنة من غياب السعودية عن املشاركة يف نهائيات كأس العالم.
وتشهد نسخة كأس العالم بروسيا  2018مشاركة أربعة فرق عربية للمرة
األولــى منذ انطالق املسابقة ،وهم مصر والسعودية وتونس واملغرب،
وتأهلت مصر إلى نهائيات كأس العالم ألول مرة منذ  28عاما بعد تصدر
املجموعة اخلامسة يف التصفيات األفريقية بينما جاء تأهل السعودية
للمرة اخلامسة يف تاريخها كثاني املجموعة الثانية يف الــدور النهائي
للتصفيات اآلسيوية.
وع ّبر عــادل عزت رئيس االحتــاد السعودي لكرقة القدم الــذي حضر
مراسم القرعة يف موسكو إلى جوار األرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي
مدرب املنتخب ،عن رضاه عن القرعة قائال "ثقتي كبيرة يف قدرة املنتخب
على تقدمي مستويات متميزة تؤهله للدور الثاني".
ونقل حساب املنتخب السعودي على "تويتر" عن عزت قوله "سعيد ألن
القرعة وضعتنا يف االفتتاح أمام روسيا وكذلك سعيد ملواجهة مصر".
"مباريات االفتتاح عادة ما تخطف األضــواء لذلك املنتخب السعودي
سيكون يف الواجهة وهذا شيء إيجابي من عدة جوانب ،مواجهتنا ملصر
يف هذه املجموعة قد تكون فرصة ليعبر أحدنا للدور الثاني وال أبالغ إن
قلت إن املنتخبني قد يحالفهما التوفيق يف التأهل معا".
وكان التفاعل كبيراً على هاشتاق _قرعة_كأس_العالم  2018بعد
أن أصبح األكثر تــداوالً يف السعودية ،وترند الثالث عامليا ،وحصلت
السعودية على النسبة األكبر بواقع :السعودية  44.23يف املئة ،مصر
 25يف املئة ،املغرب  11.45يف املئة ،تونس  3.71يف املئة ،فيما كان
عدد زائري الهاشتاق  25.315.346زائرا ،وحصل الـ"رتويت" على النسبة
األكبر  70.6يف املئة ،ونسبة التغريدات األصلية  27.9يف املئة ،والردود
 1.5يف املئة ،ووصلت نسبة الذكور إلى  92.0يف املئة ،ونسبة اإلناث 8.0
يف املئة.

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﻌﻮدي

اﻟﻌﺮب واﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ

ﺗﻮﻧﺲ

5

2018-2006-2002-1998-1978

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

4

2014-2010-1986-1982

ﻣﺼﺮ

3

2018-1990-1934

اﻟﻜﻮﻳﺖ

1

1982

اﻟﻌﺮاق

1

1986

اﻣﺎرات

1

1990

2018

اﻟﻤﻐﺮب

5

2018-1998-1994-1986-1970

14

ﻳﻮﻧﻴﻮ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

روﺳـﻴﺎ
ﻣﻮﺳﻜﻮ

ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻮﺟﻨﻴﻜﻲ
ارﺑﻌﺎء

2018

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

5

2018-2006-2002-98-94

اﻟﺨﻤﻴﺲ

20

ﻳﻮﻧﻴﻮ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اوروﻏﻮاي

روﺳﺘﻮف

ﻣﻠﻌﺐ روﺳﺘﻮف
اﻻﺛﻨﻴﻦ

2018

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت

اﻋـﻮام

اﻟﺪور اول

25

ﻳﻮﻧﻴﻮ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺼــﺮ

ﻓﻮﻟﻐﻮﻏﺮاد

ﻣﻠﻌﺐ ﻓﻮﻟﻐﻮﻏﺮاد
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تطوير اإلنذار المبكر بين مركز ابحاث الجامعة والدفاع المدني
اثنى اللواء سالم بن مــرزوق املطريف ،مدير عام الدفاع املدني
مبنطقة مكة املكرمة على مركز التميز ألبحاث التغير املناخي
بجامعة املؤسس.
جاء ذلك عقب زيارة قام بها وفد من املديرية العامة للدفاع املدني
يتقدمهم سعادة اللواء سالم بن مــرزوق املطريف ،باملركز التميز
ألبحاث التغير املناخي بجامعة املؤسس
واوضــح مدير عام الدفاع املدني مبنطقة مكة املكرمة ان مركز
التميز ألبحاث التغير املناخي بجامعة امللك عبدالعزيز متميز
بنتائجة مشيدا بالتعاون املتميز بني اجلامعة والدفاع املدني مبنطقة
مكة املكرمة وقيام العديد من البرامج التدريبية بني اجلهتني.
وكان وفد من املديرية العامة للدفاع املدني قد قام بزيارة مركز
التميز ألبحاث التغير املناخي بجامعة امللك عبدالعزيز،
وقدم منصور املزروعي مدير مركز التميز ألبحاث التغير املناخي
ورئيس قسم األرصاد ،شرحاً عن املركز وأهدافه ومراحل التقدم
واالرتقاء على املستوى احمللي والعاملي الذي حققه املركز خالل
فترة وجيزة ،كما مت خالل االجتماع مناقشة العديد من النقاط
املتعلقة بعملية تطوير منظومة اإلنذار املبكر وآلية التعاون بني

طالبات طب رابغ يساهمن في اليوم العالمي
للسكري

أقامت كلية الطب برابغ لشطر الطالبات فعاليات اليوم العاملي
للسكر حيث مت إطالق الفعاليات لشرح وتوعية خطورة مرض
السكر وشمل البرنامج الشرح والتوضيح للزوار عن املرض
(تشخيصه -أعراضه-مضاعفاته) وتدعيم ذلــك بالصور
واملطويات العلمية.
وكذلك التوعية ألنواع الغذاء املناسب للمرض وعلى النظير
الــغــذاء املمنوع وأيــضـاً مت تدعيم الركن باملطويات العلمية
وعينات من األغذية.
كما قامت مجموعة مــن الطالبات بقياس السكر لبعض
الزوار وشرح املعدل الطبيعي للقياس وكيفية جتنب االعراض
والتعامل مع مريض السكري.
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مركز التغير املناخي والدفاع املدني بهذا اخلصوص.
كما اطلع وفد الدفاع املدني على األجهزة احلاسوبية فائقة األداء
التي حتتضنها اجلامعة والتي تعتمد عليها ومنها السوبر كمبيوتر
(عــزيــز) الــذي يستخدمه مركز التميز ألبحاث التغير املناخي
لتشغيل مناذج الطقس واملناخ وقطاعات أخرى باجلامعة.
ومت االتفاق على بذل املزيد من التعاون بني الدفاع املدني واملركز
يف سبيل خدمة الوطن مبا يتناسب مع تطلعاته املستقبلية.

مشروع تعاون بين كلية االقتصاد واإلدارة ومكتب
كي بي إم جي المحاسبي

وق ــع ــت كــلــيــة االقــتــصــاد
واإلدارة بــجــامــعــة امللك
عبد الــعــزيــز وكــي بــي إم
جي يف السعودية مذكرة
تفاهم يف مجال األعمال
والـ ــدراسـ ــات احملاسبية
والضريبية واالستشارية .
وقع املذكرة عميد كلية االقتصاد واإلدارة يف اجلامعة الدكتور
توفيق بن عبد احملسن اخليال ومدير مكتب كي بي إم جي يف
جدة إبراهيم عبود باعشن للتعاون يف مجاالت البحث العلمي،
مالئم للدراسات واالستشارات ،وتبادل املعلومات
وتوفير مناخ
ٍ
واخلــبــرات الفنية والبحوث واملــراجــع العلمية واملطبوعات،
واإلصدارات الدورية للطرفني .
وأوضح باعشن أنه يف ظ ِّل تنامي الطلب على القوى البشرية
املميزة يف القطاع اخلاص ،نقدم هذه املبادرة من أجل مساعدة
اخلريجني والــدارســن على فهم وحتديد متطلبات السوق،
فض ً
ال عن منحهم الفرصة للتعرف على العرض والطلب يف
سوق العمل؛ مما قد يساعد يف عملية املواءمة بني مخرجات
اجلامعات وحاجة سوق العمل يف القطاعني العام واخلاص ،مع
التركيز على دمج املعلومات النظرية باخلبرة العملية.
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الجامعة تبني جسرًا طبيًا تعليميًا مع أكاديمية هيليوس األلمانية
وسعت جامعة املؤسس فتح آفاق وخيارات تعليمية جديدة خلريجي
كلية الطب وخريجي الزمالة ،يف مسعى لتحقيق التقدم ومواكبة
التطورات العلمية والتقنية يف العالم وتوطيد التعاون املشترك بني
اجلامعة واملراكز الطبية العاملية يف املجاالت الطبية واملعرفية
والتعليمية اجلديدة حتقيقاً لرؤية اململكة .2030
واستقبل وكيل اجلامعة لألعمال واإلبداع املعريف ،األستاذ الدكتور
عبداهلل بن عمر بافيل وفــداً طبياً أملانياً رفيع املستوى ممث ً
ال
يف أكادميية ومستشفيات هيليوس بــوخ يف العاصمة األملانية
برلني ،والتي تعتبر أكبر املجموعات الشفائية يف أوروبا و أحدثها
طبياً ،بهدف توسيع آفاق التعاون بني جامعة املؤسس وأكادميية
ومستشفيات هيليوس.
ومثل اجلانب األملاني يف الزيارة رئيس قسم األنف واألذن واحلنجرة
والرأس والعنق ،البرفيسور مارك بلوخن ،ورئيس قسم اجلراحة
العامة البروفيسور مارتن ستريك ،ومشرفة الوفد األملاني الدكتورة
شيماء القرشي ،وتهدف زيــارة الوفد إلى فتح آفاق وخيارات
تعليمية جديدة يف أملانيا خلريجي كلية الطب وخريجي

الزمالة ،وحتقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية.
يذكر أن االختراع السعودي بعنوان" :إبــرة فــدا" مت تصنيعه يف
فرنسا بشركة إينكس وتنفيذه يف أملانيا مبستشفيات هيليوس بوخ،
واالختراع عبارة عن إبرة طبية تقوم بنحت الغضاريف باجلسم دون
احلاجة لتدخل جراحي ،وتساهم يف تقليل فترة االستشفاء وبأقل
تكلفة وأكثر فعالية.

إطالق حملة "كلنا خير" للعناية بالمرافق العامة

دشنت جامعة امللك عبدالعزيز بجدة حملة "كلنا خير" التطوعية
للعناية باملرافق العامة يف األحياء وتقدمي اخلطط والدراسات التي
تساعد يف االرتقاء بها مبشاركة  30متطوعاً من طالب اجلامعة.
وتهدف احلملة التطوعية التي انطلقت من حي اجلامعة بجدة
ضمن برنامج "احلي اجلميل" إلى املساهمة يف األعمال املجتمعية
لصيانة وترميم بعض ال ــدور السكنية لــذوي الــدخــل احملــدود
واستكمال صيانة الشوراع والطرقات الضيقة داخل احلي وقدمت
مبادرة اجلامعة العديد من البرامج منها مبادرة "احلي القدوة"
التي تركز على إعادة تهيئة البنية التحتية للحي من أبرزها
مبادرة احلي املثقف  ،واحلي املتعلم واحلي الصحي.

مركز االعتدال يناقش دور الذكاء االصطناعي في مكافحة اإلرهاب

ّ
نظم نادي االعتدال التابع ملركز األمير خالد الفيصل
لالعتدال مؤخرا جلسة حوارية بعنوان (دور الذكاء
االصطناعي يف مكافحة الــتــطــرف) جــرى خاللها
مناقشة مستفيضة من قبل الطالب وأعضاء هيئة
التدريس املشاركني حــول عــدة جوانب منها كيفية
معاجلة مشاكل احلــســابــات الوهمية الــتــي تنشر
الــتــطــرف ســـوا ًء كــانــت طائفية أو عرقية أو حتى
سياسية.
ومتيزت اجللسة احلوارية باهمية التوعية التطبيقية مبخاطر
التطرف واملتطرفني الذين يسعون لهدم القيم الثابتة لإلنسان

السعودي املعتدل بأفكاره وثقافته ودينه ومحاولة
توظيفها لتخدم أهدافاً خاصة تضر بالعقيدة أوال قبل
إضرارها باألمن وهما ركيزتان أساسيتان من ركائز
االستقرار يف املجتمع السعودي على وجه اخلصوص.
يشار إلــى أن هــذه اجللسة احلــواريــة جذبت مئات
الطالب و الطالبات للحضور وللمشاركة عبر وسم
اللقاء الذكاء_االصطناعي_والتطرف والذي وجد
ً
تفاعل كبي ًرا من قبل الفاعلني على وسائل التواصل
االجتماعي وخاصة من املهتمني مبثل هذه القضايا املجتمعية.

 2018م

112

إطالق جائزة مدير الجامعة للتميز في خدمة المجتمع
دشـــن معالـــي مديـــر جامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز األســـتاذ الدكتـــور
عبدالرحمـــن اليوبـــي" ،جائـــزة مديـــر اجلامعـــة للتميـــز يف خدمـــة
املجتمـــع" للعـــام الثالـــث 1439هــــ،
وتهـــدف اجلائـــزة إلى تكـــرمي وتقدير األعمـــال املجتمعيـــة املقدمة
مـــن قطاعـــات ومنســـوبي اجلامعـــة للمجتمـــع واإلســـهام يف خدمة
املجتمع بشـــكل مســـتدام.
وأوضـــح معاليه بـــأن جامعة املؤســـس متميزة يف برامجهـــا العلمية
والبحثيـــة واملجتمعيـــة ،ممـــا يســـتوجب فكـــرة التقديـــر والتكـــرمي
ألهـــل البـــذل والعطـــاء ،مثمنا اجلهـــود التي أثمرت خـــال العامني
املاضيـــن للجائـــزة ملســـتوى متقـــدم للجائـــزة واملشـــاركات التـــي
تفاعلـــت مـــع املبـــادرة يف جميع املجـــاالت ،مؤكداً علـــى أن اجلامعة
تهتـــم بخدمة املجتمع وتوفير الطاقات واخلدمات التي تؤثر بشـــكل
إيجابـــي علـــى ذلك ،باعتبار أن األنشـــطة واجلوائز تشـــكل جزءاً ال
يتجـــزأ نحـــو مســـؤوليتنا االجتماعية جتـــاه املجتمع.
وأكـــد عميـــد خدمـــة املجتمـــع والتعليم املســـتمر ،الدكتور حســـن
الزهراني بأن جائـــــزة مدير اجلامعة للتميز يف خدمة املجتمع

تعـــد من أولى اجلوائـــز التي تهتم وتدعم العمـــل يف مجاالت خدمة
املجتمـــع يف اجلامعـــة ،وأن اجلائـــزة تتفرع إلى  4فـــروع هي :جائزة
أفضـــل قطـــاع (كليـــة  /معهد  /مراكز  /كرســـي) قدمـــت خدمات
يف خدمـــة املجتمـــع ،وجائـــزة أفضل عضـــو  /عضوة هيئـــة تدريس
قـــدم خدمـــات للمجتمـــع ،وجائزة أفضـــل إداري  /فنـــي – إدارية /
فنيـــة قدم خدمـــات للمجتمع ،وجائـــزة أفضل طالـــب  /طالبة قدم
خدمـــات للمجتمع.

تكريم الفائزين في معرض االختراعات بألمانيا

ك ّرم معالي مدير اجلامعة الفائزين من طالب وطالبات اجلامعة
املشاركني يف معرض ( )iENAلالختراعات الدولي  2017الذي
أقيم يف نورمبيرج بأملانيا وحصد من خالله الفائزين  6ميداليات
متنوعة و  8جــوائــز عــاملــيــة يف إجن ـ ٍـاز علمي يسجل باسم
اململكة ،وثمن الدكتور اليوبي اإلجنــازات واألعمال التي حققها
طالب وطالبات اجلامعة يف معرض االختراعات الدولي بأملانيا
وتفوقهم يف املنافسات التي شاركهم فيها أكثر من  800مخترع
من مختلف أنحاء العالم وحققوا هذا اإلجناز للمملكة األمر
الذي يعكس الصورة املشرقة عن اجلامعة وما متتلكه من قدرات
علمية وبحثية.

مناقشة التحديات الهندسية لبرج جدة

رعى وكيل اجلامعة لألعمال واإلبــداع املعريف األستاذ الدكتور
عبداهلل بن عمر بافيل فعاليات اللقاء العلمي عن "بــرج جدة
ومشروع جدة االقتصادية".
وجرى يف اللقاء الذي نظمته اجلمعية السعودية للهندسة املدنية
بالتعاون مع شركة جدة االقتصادية ،استعراض معلومات متكاملة
عن هذا املشروع العمالق وحتدياته الهندسية يف محاضرتني
مبشاركة اكثر من  400مهندس ومختص يف هذا الشأن.
وقد احتوى برنامج اللقاء على محاضرة علمية بعنوانThe( :
 ) Challenges of Building Mega Tall in Aribiaق َّدم اجلزء
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األول منها سعادة الدكتور هشام عبدالسالم محمد جمعة رئيس
قطاع تطوير املشاريع بشركة جدة االقتصادية ،فيما قدم اجلزء
الثاني سعادة املهندس فواز عبد احلميد صالح الصبحي احلربي
مدير التخطيط العمراني بشركة جدة االقتصادية ،وقد احتوت
احملاضرتني على معلومات متكاملة عن هذا املشروع العمالق
وحتدياته الهندسية ،تلى ذلك مناقشة عامة تفاعل فيها احلضور
وأثروا النقاش يف موضوع اللقاء.
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رفع مهارات الموظفين في التحرير الكتابي
اطلقت جامعة املؤسس برنامج لتطوير مــهــارات منسوبيها يف
التحرير الكتابي وإعداد اخلطابات يف كتابة اخلطابات الرسمية
وحترير النصوص مبا يتوافق مع سالمة اللغة واملعنى.
ومؤخرا اختتمت الدورة العلمية االولى التي قدمها الدكتور بدر
العتيبي حتت تنظيم اإلدارة العامة للتطوير اإلداري.
ووفقا لألستاذ الدكتور عبداهلل بن مصطفى مهرجي وكيل اجلامعة
فإن هذه الدورة العلمية تعتبر هي األولى ضمن البرامج التدريبية
التي سيتم تنفيذها خالل الفصل الدراسي األول من العام احلالي،
والتي تستهدف كافة منسوبي ومنسوبات اجلامعة من اإلداريني
والفنيني.
وأضاف أن دورة التحرير الكتابي وإعداد اخلطابات ستسهم يف أن
يكون خطاب اجلامعة اإلعالمي على مستوى عال ومميز لالرتقاء
مبهارات املوظفني يف مختلف املجاالت ،وخاصة يف كتابة اخلطابات
الرسمية وحترير النصوص مبا يتوافق مع سالمة اللغة واملعنى.
وقد شهد الدورة تكرمي املشاركني بتقدمي شهادات احلضور ،داعياً
جميع املوظفني واملوظفات باالستفادة والتقدمي يف الــدورات

القادمة املتنوعة ضمن البرنامج الزمني واخلطة التدريبية لإلدارة
العامة للتطوير اإلداري لرفع املخزون العلمي واكتساب املهارات
والتي ستعود بالنفع للموظف وللجامعة مستقبال.

توحيد مخرجات التعلم وطرق القياس

تتجه جامعة امللك عبدالعزيز لتعزيز جودة األداء ملخرجات التعليم
بكليات اجلامعة  ،مــن خــال تطبيق مــشــروع االلــتــزام بتوحيد
مخرجات التعلم وطرق القياس والتقومي لكل من شطري الطالب
والطالبات.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل لوكالء التطوير بالكليات والعمادات
التي نظمت عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي باجلامعة.
واستعرض اخلبير البريطاني البروفيسور بيتر هدسون اخلبير
واملستشار بالهيئة الوطنية لالعتماد األكادميي ،خالل ورشة العمل
تناول خاللها اهمية اعتماد البرامج التعليمية حسب متطلبات هيئة
تقومي التعليم ،وكيفية متابعة اخلطوات العلمية.

اطالق برنامج «مسرع األعمال» للمشاريع التجارية
اعلنت كلية املجتمع عن اطالق برنامج "مسرع األعمال" بالتعاون
مع كلية (بابسون ) لدعم خريجي الكلية وجامعة امللك عبد العزيز
لتعزيز وتنمية أداء األعمال التجارية احمللية الناشئة.
ووفقا لعميد كلية املجتمع الدكتور احمد العبد الوهاب فان هذا
البرنامج يهدف لتدريب أصحاب املشاريع يف املراحل املبكرة من
بداية مشاريعهم التجارية الناشئة بالتعاون مع كلية بابسون .مما
يسهم يف قيادة العمل التجاري والنمو االقتصادي للبالد مستقبال.
وسجلت كلية املجتمع عــدد من اإلجن ــازات التي حققتها الكلية
خالل العام األكادميي ،وركز على انتماء الكلية لعدد من املؤسسات
االكادميية العاملية املعروفة مثل (سيسكو ،كمبردج ،مايكروسوفت

وأدوب ــي) يف مجال احلاسوب وتقنية املعلومات ،و (أى سي سي
أ ،سي أى أى ،كلية بابسون بالواليات املتحدة األمريكية وشركة
إيرنست ويونق) يف مجال إدارة االعمال.
ووفرت الكلية تدريب خاص ألصحاب املشاريع الناشئة بالتعاون مع
كلية بابسون .كما أطلقت برنامج "مسرع األعمال" بالتعاون مع كلية
بابسون لدعم خريجى الكلية وجامعة امللك عبد العزيز يف املراحل
املبكرة من بداية مشاريعهم التجارية الناشئة ،حيث تساعد هذه
اخلطوة الرائدة يف تعزيز األعمال التجارية احمللية مما يسهم يف
قيادة العمل التجاري والنمو االقتصادي للبالد.
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ميزانية  ..٢٠١٨واإلنفاق "السخي" علىالتعليم

إطـــاق ميزانيـــة  2018بأكبـــر إنفـــاق حكومـــي يف تاريـــخ اململكة،
يعكـــس مدى حـــرص خادم احلرمني الشـــريفني وســـمو ولي عهده
األمـــن -يحفظهمـــا اهلل -علـــى مواصلـــة اجلهـــود التـــي تبذلهـــا
حكومـــة اململكـــة لتنويـــع االقتصـــاد وحتقيـــق االســـتقرار املالـــي،
وحتفيـــز القطاع اخلاص ،واملســـاهمة يف توليد مزيد من الوظائف
وحتســـن املســـتوى املعيشـــي للمواطنني.
لقـــد حملت اســـتراتيجية امليزانيـــة تنامي اإلنفاق علـــى التنمية يف
مشـــاريع الوطـــن ،إضافـــة إلى مبـــادرات لتحفيز القطـــاع اخلاص
حتـــى يقوم بدور ريـــادي يف النهـــوض باالقتصاد املـــوازي للبالد.
وكمـــا أكـــد ســـمو ولـــي العهـــد أن امليزانيـــة التوســـعية تضمنـــت
مجموعة شـــاملة مـــن املبـــادرات التنموية اجلديـــدة ،والتي تهدف
إلـــى حتقيـــق االســـتقرار املالـــي واالقتصـــادي ،والـــذي رســـمت
مالمحـــه رؤية ( )2030من خـــال حتفيز القطاعـــات االقتصادية
الرئيســـية ،األمـــر الذي يســـاهم يف توليد فرص العمل ،وحتســـن
اخلدمـــات األساســـية املقدمة للمواطنـــن ،وتنمية مشـــاريع البنية
ا لتحتية .
وكمـــا تعلـــو تطلعات املواطـــن يف القيادة الرشـــيدة ،تعلـــو تطلعات
القيـــادة يف املواطـــن الصالـــح الف ّعـــال ،والقـــادر علـــى ترجمة هذه
االســـتراتيجية إلـــى مشـــاريع عمل ،وإنتـــاج وحتمل وجســـارة نحو
املســـتقبل ،وقبـــل ذلـــك إعـــادة اســـتراتيجية حياته نحـــو األفضل،
وأيضا مضاعفة اإلنتاج ملســـتقبل مشـــرق بالتنمية واخلير للجميع.
لقـــد أولـــت القيـــادة يف ميزانية اخلير لهـــذا العام دعـــم مبادرات
القطـــاع اخلاص بنحـــو  72مليار ريال ،لتمويل املشـــاريع اإلنتاجية
والتنمويـــة ،والتطويريـــة يف اقتصـــاد الوطـــن ،و إننـــا متطلعون من
القطـــاع اخلـــاص االضطـــاع بدوره بشـــكل أكبـــر؛ بحيـــث يتولى
زمـــام املبادرة من واقع مســـؤولياته االجتماعية جتـــاه أبناء الوطن،
وأن تهتـــم الشـــركات واملؤسســـات القائمة على املشـــاريع التنموية
بـــدور أكبر جتـــاه أبناء الوطـــن يف التدريـــب والتوظيف.
يبرهـــن اهتمـــام الدولـــة يف اجلانـــب التعليمـــي بشـــقيه (العـــام،
والعالـــي) ،املخصصـــات التي حظي بهـــا قطاع التعليـــم يف موازنة
 ،2018ورفعهـــا مـــن مســـتوى اإلنفـــاق عليـــه ،إميانا منهـــا بأهمية
إعداد ســـواعد الوطن لقيادة البـــاد وتنميتها وتطويرها ،إذ عملت
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د .أحمد بن علي الزهراني
نائب رئيس التحرير
نائب املشرف العام على املركز اإلعالمي
منـــذ ســـنوات مضت علـــى إعدادهـــم وجتهيزهم بالعلـــوم املعرفية
مـــن أفضل املؤسســـات التعليمية العليا يف الداخـــل واخلارج ،حتى
تتوفـــر أمام مؤسســـات القطاع اخلاص كوادر مهنية على مســـتوى
عـــال من العلـــم ،واملعرفة ،والتأهيل لســـوق العمـــل ،وكذلك أهمية
االستشـــعار مبســـؤوليات العمل وحتدياته.
ً
االهتمـــام بالتعليـــم ليـــس وليـــداً أو متأخـــرا من قادة هـــذه البالد
املباركـــة ،فتعود بدايات االهتمام منذ تأسيســـها على يد املؤســـس
امللـــك عبدالعزيز-طيـــب اهلل ثـــراه ،-حيـــث أخـــذت علـــى عاتقها
أهميـــة التعليـــم لبنـــاء الوطـــن ،وقيـــادة ســـفينته نحـــو مســـتقبل
حضـــاري يعتمد على اإلنســـان الســـعودي ،وســـار من بعـــده أبنائه
امللوك ســـعود وفيصل وخالد وفهـــد وعبداهلل -رحمهم اهلل ،-ومن
ثـــم نهج خـــادم احلرمني الشـــريفني امللك ســـلمان بـــن عبدالعزيز
ذلك املســـار ،يف االســـتمرار باإلنفاق الســـخي على التعليم ،وظهر
ذلـــك جليا يف ميزانيـــة 2018م.
ويأتـــي هـــذا االهتمام املســـتمر بقطاعـــات التعليـــم والتأهيل رغم
الضغوطـــات اإلصالحيـــة والتطويريـــة التـــي انعكســـت من خالل
برامـــج التحول الوطنـــي ،ورؤية  ،2030إمياناً مـــن الدولة بضرورة
احلفـــاظ علـــى مكتســـبات التعليـــم ،واســـتحضار دوره الفاعل يف
دفع ســـير عجلـــة النمو والتطور والتحديـــث يف املجتمع مبا يتوافق
مع قيمنا وشـــريعة اإلســـام السمحة.
ً
إننـــا متفائلـــون مبســـتقبل مشـــرق ،يف تفاعـــل اجلميـــع بـــدءا من
مؤسســـات الدولـــة املختلفـــة وانتهـــا ًء بجميـــع مؤسســـات القطاع
اخلـــاص لترجمـــة رؤيـــة الوطـــن ،ولتصبح واقعاً ملموســـاً يســـتمر
باســـتدامة التنمية والتطويـــر واخلير يف وطن اخليـــر ،وأمام أبناء
الوطـــن فـــرص عظيمـــة ،ومكاســـب كبيـــرة ســـتتوالد تباعـــا لتلك
اخلطـــط والبرامج الطموحة ،والتي لم تعد حتتاج ســـوى أصحاب
الهمـــم القادريـــن على العمـــل ،واإلنتـــاج ،وابتكار مشـــاريع ريادية.
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