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البدء يف تركيب نظام »�ساهر« داخل اجلامعة

»ترشيد« تبدأ إعادة 
تأهيل مباني الجامعة

اأعمال املرحلة  بداأت ال�شركة الوطنية خلدمات كفاءة الطاقة »تر�شيد« 

الأوىل من م�شروع اإعادة تاأهيل مباين جامعة امللك �شعود بالدرعية، حيث 

ت�شتهدف هذه املرحلة اإعادة تاأهيل 45 مبنى من املباين الإدارية والأكادميية 

اخلدمات  حمطة  مبنى  مثل  امل�شاندة  اخل��دم��ات  مباين  اإىل  بالإ�شافة 

الرئي�شية وكلها مب�شاحة اإجمالية قدرها 900،000 مرت مربع.

وكانت كل من »تر�شيد« واجلامعة قد وقعتا اتفاقية للعمل على املباين 

وترقية  والإن��ارة  التكييف  تاأهيل  اإع��ادة  بهدف  للجامعة  التابعة  واملرافق 

نظام اإدارة التحكم باملباين مما �شي�شاهم يف حتقق الأداء الأمثل والكفاءة 

العالية يف الت�شغيل والتوفري يف ا�شتهالك الطاقة. واأو�شح وليد الغريري 

الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي ل�شركة »تر�شيد« اأن اإجمايل ال�شتهالك 

الكهربائي ال�شنوي للجامعة يف هذه املرحلة يبلغ حوايل 301 مليون كيلو 

واط �شاعة �شنويا، متوقعا اأن ينخف�س ال�شتهالك بعد النتهاء من اأعمال 

بن�شبة  اأي  �شنويا  �شاعة  واط  كيلو  مليون   151 اإىل حوايل  التاأهيل  اإعادة 

خف�س مقدرة بحوايل %50 من ال�شتهالك احلايل.

17 معيارا لرفع كفاءة الطاقة وخف�س  التاأهيل  اإعادة  اأعمال  و�شت�شمل 

ا�شتهالكها من اأهمها تن�شيب نظام حتكم عايل الكفاءة يف املحطة الرئي�شية 

اأجهزة ذات �شرعات  ووحدات التكييف وعدد من م�شخات املياه وتركيب 

.»AHU« مرتددة تتحكم يف وحدات مناولة الهواء

 500 ا�شتبدال  اأنظمة الإ�شاءة عن طريق  بتاأهيل  كما �شتقوم »تر�شيد« 

األف وحدة اإنارة تقليدية حالية بوحدات ليد »LED« موفرة للطاقة وذات 

اأداء عال، اإ�شافة لإعادة تاأهيل اأنظمة اإدارة املباين من خالل تركيب اأجهزة 

ا�شت�شعار ذكية للتحكم يف تنظيم اأجهزة التربيد وت�شغيل وحدات الإنارة.

يذكر اأن هذا امل�شروع �شيجعل مباين اجلامعة اأف�شل اأداء واأعلى كفاءة 

ال�شعودية  للموا�شفات  ومطابقة  والتكييف  الإ���ش��اءة  تقنيات  وب��اأح��دث 

اأن ن�شبة التوفري احلا�شلة من هذا امل�شروع ت�شاوي  واملعايري العاملية كما 

تقريبا تفادي 98 األف طن مرتي من انبعاثات الكربون ال�شارة اأي ما يعادل 

الأثر البيئي لزراعة 1.6 مليون �شتلة.

إطالق »ماجستير تنفيذي« في 
الحوكمة والسياسات لعامة

اأطلق ق�شم الإدارة العامة بكلية اإدارة الأعمال، موؤخراً، برنامج املاج�شتري 

التنفيذي يف احلوكمة وال�شيا�شات لعامة، وهو ياأتي �شمن الربامج العلمية 

التي جاءت تلبية ملتطلبات تطبيق »روؤية 2030« والربامج التنموية املنبثقة 

منها. مدة الربنامج عامان »اأربعة ف�شول درا�شية« ويقوم على روؤية مفادها: 

تاأهيل قيادات حملية واإقليمية متخ�ش�شة يف اإعداد وتنفيذ مبادئ احلوكمة 

يف القطاع العام وحتليل ال�شيا�شات العامة. وكذلك تتمثل ر�شالة الربنامج 

يف تطوير قدرات ومهارات القيادات الإدارية يف القطاعني العام واخلا�س 

واملنظمات غري الربحية من خالل توفري بيئة علمية وعملية تطبيقية.

ومن اأبرز اأهداف الربنامج تلبية الحتياجات املتزايدة ملن�شوبي اجلهات 

ومعارفهم،  ومهاراتهم  قدراتهم  تطوير  يف  احلكومية  وغ��ري  احلكومية 

والطالع على امل�شتجدات يف حقل احلوكمة يف القطاع العام وال�شيا�شات 

والقطاع  واخلا�س  العام  القطاعني  واإنتاجية  وفاعلية  كفاءة  ورفع  العامة، 

غري الهادف للربح، وتزويد امل�شاركني باملهارات التحليلية لل�شيا�شات العامة 

الأولويات  وحتديد  القيادية  باأدوارهم  القيام  من  متكنهم  التي  واخلا�شة 

والق�شايا والتحديات الوطنية وكيفية التعامل معها، عالوة على تعزيز مفهوم 

وعنا�شر احلوكمة لدى القيادات الإدارية يف القطاع العام، واإعداد �شف ثان 

من القيادات الإدارية قادرة على حتليل وفهم وو�شف الواقع الإداري و�شبل 

التعامل معه، وبناء ثقافة تنظيمية الإجناز وال�شفافية، والوعي باأخالقيات 

العاملون يف  التالية:  الفئات  الربنامج  وي�شتهدف  الإداري.  القيادي  العمل 

القطاع احلكومي، واملوؤ�ش�شات العامة املدنية والع�شكرية، والقطاع اخلا�س، 

واملنظمات غري الهادفة للربح، وموؤ�ش�شات املجتمع املدين.

 ومن �شروط القبول يف الربنامج اإ�شافة اإىل �شروط القبول يف جامعة 

امللك �شعود اأن يكون املتقدم حا�شاًل على �شهادة البكالوريو�س من جامعة 

مو�شى بها من قبل وزارة التعليم يف تخ�ش�شات ذات العالقة مثل »الإدارة 

العامة، القت�شاد، املحا�شبة، العلوم ال�شيا�شية، القانون، املالية« بتقدير ل 

يقل عن »جيد«، واأن يكون لدى املتقدم خربة عملية ل تقل عن »�شنة« يف 

العمل احلكومي اأو القطاع اخلا�س.

العربية، و�شتكون مواعيد  اللغة  الربنامج هي  لغة  اأن  من اجلدير ذكره 

عطلة  وكذلك خالل  الأ�شبوع،  مدار  على  امل�شائية  الفرتة  الدرا�شة خالل 

نهاية الأ�شبوع يف يومي اجلمعة وال�شبت، علما اأن عملية القبول يف الربنامج 

�شتبداأ خالل الف�شل الدرا�شي احلايل 1442ه� على اأن تبداأ الدرا�شة من 

الف�شل الثاين من نف�س العام الدرا�شي.

ل��ل�����ش��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  زار 

التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 

اللغويات  معهد  النمي،  �شالح  بن 

د.  املعهد  بعميد  واجتمع  العربية 

�شعد بن حممد القحطاين بح�شور 

وكالء املعهد، ومت خالل اللقاء بحث 

للوقوف  املعهد  ا�شتعدادات  ومتابعة 

الأك��ادمي��ي  الطاقم  جاهزية  على 

والإداري وفق الحرتازات املطلوبة.

للحالة  اللقاء  التطرق خالل  ومت 

ال�شتثنائية واخلا�شة للمعهد يف ظل 

وجود عدد كبري من طالبه الوافدين 

من  يتمكنوا  مل  وال��ذي��ن  دول��ه��م  يف 

ال�شعودية  العربية  للمملكة  العودة 

بحث  حيث  كورونا؛  جائحة  ب�شبب 

الطرفان الطرق املمكنة للتعامل مع 

هذه الظروف مبا ل ي�شبب اإ�شكاًل 

مل�شرية الطالب التعليمية. 

كما اطلع الوكيل على املحا�شرات 

ال���ت���ي ق���دم���ت ع���ن ب��ع��د ل��ط��الب 

الدرا�شات العليا من الأ�شبوع الأول 

الكاملة  اجل��اه��زي��ة  تعك�س  وال��ت��ي 

انطالقة  م��ع  التوجيهات  وتفعيل 

العام الدرا�شي. 

اأع��ل��ن��ت امل��ك��ت��ب��ات امل��رك��زي��ة يف 

ب�شكل  اأبوابها  فتح  عن  اجلامعة 

امل�شتفيدين  ل�شتقبال  تدريجي 

ال�شاعة  م��ن  ال��ع��م��ل  وق��ت  خ��الل 

اإىل  ����س   8:00 ال�����ش��اع��ة  م���ن 

اإىل  الأح��د  من  م،   ١:٣٠ ال�شاعة 

امل�شائية،  الفرتة  دون  اخلمي�س، 

اإجراءات احرتازية ووقائية  و�شط 

ح��ر���ش��اً ع��ل��ى ���ش��الم��ة ال��ط��الب 

والطالبات.

املكتبات  ���ش��وؤون  عمادة  ونبهت 

م�شبق  م��وع��د  ح��ج��ز  وج���وب  اإىل 

للتقيد  اإ���ش��اف��ة  احل�����ش��ور،  ق��ب��ل 

ب��ك��اف��ة الإج�������راءات الح���رتازي���ة 

وال��ت��ي ت�����ش��م��ل ارت�����داء ال��ك��م��ام��ة 

وال���ق���ف���ازات وت��ط��ب��ي��ق اإج�����راءات 

واحل��ر���س  الج��ت��م��اع��ي،  التباعد 

بجانب  ال��ت��ام��ة  ال���ش��ت��ف��ادة  ع��ل��ى 

اللتزام بالإجراءات احلرتازية.

واأفادت اإدارة العمادة اأنه �شوف 

امل�شتفيدين  وخدمة  ا�شتقبال  يتم 

امل��وع��د  ح�شب  �شيقة  ح���دود  يف 

ال�شماح  يتم  ولن  م�شبقاً،  املحجوز 

ب���دخ���ول م���ن ل��ي�����س م��ع��ه م��وع��د، 

لديه  ال��ذي  للم�شتفيد  يحق  كما 

مع  ا�شتخدامها  درا�شية  مق�شورة 

اللتزام بالإجراءات الوقائية، وتتم 

م��راج��ع��ة الإج����راءات الح��رتازي��ة 

اإدارة  قبل  من  امل�شتجدات  ح�شب 

العمادة.

د. النمي يتابع استعدادات »معهد اللغويات« في ظل الجائحة

مكتبات الجامعة تفتح أبوابها تدريجيًا


