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«ترشيد» تبدأ إعادة
تأهيل مباني الجامعة

صوت الصورة

البدء يف تركيب نظام «�ساهر» داخل اجلامعة

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

زار وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش ��ؤون
التعليمية والأكادميية الدكتور حممد
بن �صالح النمي ،معهد اللغويات
العربية واجتمع بعميد املعهد د.
�سعد بن حممد القحطاين بح�ضور
وكالء املعهد ،ومت خالل اللقاء بحث

ومتابعة ا�ستعدادات املعهد للوقوف
على جاهزية الطاقم الأك��ادمي��ي
والإداري وفق االحرتازات املطلوبة.
ومت التطرق خالل اللقاء للحالة
اال�ستثنائية واخلا�صة للمعهد يف ظل
وجود عدد كبري من طالبه الوافدين

يف دول��ه��م وال��ذي��ن مل يتمكنوا من
العودة للمملكة العربية ال�سعودية
ب�سبب جائحة كورونا؛ حيث بحث
الطرفان الطرق املمكنة للتعامل مع
اً
إ�شكال
هذه الظروف مبا ال ي�سبب �
مل�سرية الطالب التعليمية.

مكتبات الجامعة تفتح أبوابها تدريجيًا
�أع��ل��ن��ت امل��ك��ت��ب��ات امل��رك��زي��ة يف
اجلامعة عن فتح �أبوابها ب�شكل
تدريجي ال�ستقبال امل�ستفيدين
خ�لال وق��ت ال��ع��م��ل م��ن ال�ساعة
م���ن ال�����س��اع��ة ���� 8:00ص �إىل
ال�ساعة  ١:٣٠م ،من ا لأح��د �إىل
اخلمي�س ،دون الفرتة امل�سائية،
و�سط �إجراءات احرتازية ووقائية
ح��ر���ص �اً ع��ل��ى ���س�لام��ة ال��ط�لاب
والطالبات.
ونبهت عمادة ���ش��ؤون املكتبات
�إىل وج���وب ح��ج��ز م��وع��د م�سبق
ق��ب��ل احل�����ض��ور� ،إ���ض��اف��ة للتقيد
ب��ك��اف��ة الإج�������راءات االح�ت�رازي���ة
وال��ت��ي ت�����ش��م��ل ارت�����داء ال��ك��م��ام��ة

وال���ق���ف���ازات وت��ط��ب��ي��ق �إج�����راءات
التباعد االج��ت��م��اع��ي ،واحل��ر���ص
ع��ل��ى اال���س��ت��ف��ادة ال��ت��ام��ة بجانب
االلتزام بالإجراءات احلرتازية.
و�أفادت �إدارة العمادة �أنه �سوف
يتم ا�ستقبال وخدمة امل�ستفيدين
يف ح���دود �ضيقة ح�سب امل��وع��د
املحجوز م�سبقاً ،ولن يتم ال�سماح
ب���دخ���ول م���ن ل��ي�����س م��ع��ه م��وع��د،
كما يحق للم�ستفيد ال��ذي لديه
مق�صورة درا�سية ا�ستخدامها مع
االلتزام بالإجراءات الوقائية ،وتتم
م��راج��ع��ة الإج����راءات االح�ترازي��ة
ح�سب امل�ستجدات من قبل �إدارة
العمادة.

كما اطلع الوكيل على املحا�ضرات
ال���ت���ي ق���دم���ت ع���ن ب��ع��د ل��ط�لاب
الدرا�سات العليا من الأ�سبوع الأول
وال��ت��ي تعك�س اجل��اه��زي��ة الكاملة
وتفعيل التوجيهات م��ع انطالقة
العام الدرا�سي.

بد�أت ال�شركة الوطنية خلدمات كفاءة الطاقة «تر�شيد» �أعمال املرحلة
الأوىل من م�شروع �إعادة ت�أهيل مباين جامعة امللك �سعود بالدرعية ،حيث
ت�ستهدف هذه املرحلة �إعادة ت�أهيل  45مبنى من املباين الإدارية والأكادميية
بالإ�ضافة �إىل مباين اخل��دم��ات امل�ساندة مثل مبنى حمطة اخلدمات
الرئي�سية وكلها مب�ساحة �إجمالية قدرها  900,000مرت مربع.
وكانت كل من «تر�شيد» واجلامعة قد وقعتا اتفاقية للعمل على املباين
واملرافق التابعة للجامعة بهدف �إع��ادة ت�أهيل التكييف والإن��ارة وترقية
نظام �إدارة التحكم باملباين مما �سي�ساهم يف حتقق الأداء الأمثل والكفاءة
العالية يف الت�شغيل والتوفري يف ا�ستهالك الطاقة .و�أو�ضح وليد الغريري
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي ل�شركة «تر�شيد» �أن �إجمايل اال�ستهالك
الكهربائي ال�سنوي للجامعة يف هذه املرحلة يبلغ حوايل  301مليون كيلو
واط �ساعة �سنويا ،متوقعا �أن ينخف�ض اال�ستهالك بعد االنتهاء من �أعمال
�إعادة الت�أهيل �إىل حوايل  151مليون كيلو واط �ساعة �سنويا �أي بن�سبة
خف�ض مقدرة بحوايل  50%من اال�ستهالك احلايل.
و�ست�شمل �أعمال �إعادة الت�أهيل  17معيارا لرفع كفاءة الطاقة وخف�ض
ا�ستهالكها من �أهمها تن�صيب نظام حتكم عايل الكفاءة يف املحطة الرئي�سية
ووحدات التكييف وعدد من م�ضخات املياه وتركيب �أجهزة ذات �سرعات
مرتددة تتحكم يف وحدات مناولة الهواء «.»AHU
كما �ستقوم «تر�شيد» بت�أهيل �أنظمة الإ�ضاءة عن طريق ا�ستبدال 500
�ألف وحدة �إنارة تقليدية حالية بوحدات ليد « »LEDموفرة للطاقة وذات
�أداء عال� ،إ�ضافة لإعادة ت�أهيل �أنظمة �إدارة املباين من خالل تركيب �أجهزة
ا�ست�شعار ذكية للتحكم يف تنظيم �أجهزة التربيد وت�شغيل وحدات الإنارة.
يذكر �أن هذا امل�شروع �سيجعل مباين اجلامعة �أف�ضل �أداء و�أعلى كفاءة
وب��أح��دث تقنيات الإ���ض��اءة والتكييف ومطابقة للموا�صفات ال�سعودية
واملعايري العاملية كما �أن ن�سبة التوفري احلا�صلة من هذا امل�شروع ت�ساوي
تقريبا تفادي � 98ألف طن مرتي من انبعاثات الكربون ال�ضارة �أي ما يعادل
الأثر البيئي لزراعة  1.6مليون �شتلة.

إطالق «ماجستير تنفيذي» في
الحوكمة والسياسات لعامة
�أطلق ق�سم الإدارة العامة بكلية �إدارة الأعمال ،م�ؤخراً ،برنامج املاج�ستري
التنفيذي يف احلوكمة وال�سيا�سات لعامة ،وهو ي�أتي �ضمن الربامج العلمية
التي جاءت تلبية ملتطلبات تطبيق «ر�ؤية  »2030والربامج التنموية املنبثقة
منها .مدة الربنامج عامان «�أربعة ف�صول درا�سية» ويقوم على ر�ؤية مفادها:
ت�أهيل قيادات حملية و�إقليمية متخ�ص�صة يف �إعداد وتنفيذ مبادئ احلوكمة
يف القطاع العام وحتليل ال�سيا�سات العامة .وكذلك تتمثل ر�سالة الربنامج
يف تطوير قدرات ومهارات القيادات الإدارية يف القطاعني العام واخلا�ص
واملنظمات غري الربحية من خالل توفري بيئة علمية وعملية تطبيقية.
ومن �أبرز �أهداف الربنامج تلبية االحتياجات املتزايدة ملن�سوبي اجلهات
احلكومية وغ�ير احلكومية يف تطوير قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم،
واالطالع على امل�ستجدات يف حقل احلوكمة يف القطاع العام وال�سيا�سات
العامة ،ورفع كفاءة وفاعلية و�إنتاجية القطاعني العام واخلا�ص والقطاع
غري الهادف للربح ،وتزويد امل�شاركني باملهارات التحليلية لل�سيا�سات العامة
واخلا�صة التي متكنهم من القيام ب�أدوارهم القيادية وحتديد الأولويات
والق�ضايا والتحديات الوطنية وكيفية التعامل معها ،عالوة على تعزيز مفهوم
وعنا�صر احلوكمة لدى القيادات الإدارية يف القطاع العام ،و�إعداد �صف ثان
من القيادات الإدارية قادرة على حتليل وفهم وو�صف الواقع الإداري و�سبل
التعامل معه ،وبناء ثقافة تنظيمية الإجناز وال�شفافية ،والوعي ب�أخالقيات
العمل القيادي الإداري .وي�ستهدف الربنامج الفئات التالية :العاملون يف
القطاع احلكومي ،وامل�ؤ�س�سات العامة املدنية والع�سكرية ،والقطاع اخلا�ص،
واملنظمات غري الهادفة للربح ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
ومن �شروط القبول يف الربنامج �إ�ضافة �إىل �شروط القبول يف جامعة
امللك �سعود �أن يكون املتقدم حا�ص ً
ال على �شهادة البكالوريو�س من جامعة
مو�صى بها من قبل وزارة التعليم يف تخ�ص�صات ذات العالقة مثل «الإدارة
العامة ،االقت�صاد ،املحا�سبة ،العلوم ال�سيا�سية ،القانون ،املالية» بتقدير ال
يقل عن «جيد» ،و�أن يكون لدى املتقدم خربة عملية ال تقل عن «�سنة» يف
العمل احلكومي �أو القطاع اخلا�ص.
من اجلدير ذكره �أن لغة الربنامج هي اللغة العربية ،و�ستكون مواعيد
الدرا�سة خالل الفرتة امل�سائية على مدار الأ�سبوع ،وكذلك خالل عطلة
نهاية الأ�سبوع يف يومي اجلمعة وال�سبت ،علما �أن عملية القبول يف الربنامج
�ستبد�أ خالل الف�صل الدرا�سي احلايل 1442هـ على �أن تبد�أ الدرا�سة من
الف�صل الثاين من نف�س العام الدرا�سي.

