
امللحقية  يف  »الروتينية«  الأم��ور  جرت 

ب�سبب  وذل��ك  ط��وي��ًا!..  تدم  مل  ب�سا�سة 

ابتعاثي  ق��رار  اأر���س��ل  ال��ذي  امل��وظ��ف  اأن 

اب��ت��ع��ث��ت  ال���ت���ي  ال��ل��غ��ة  اأن  ذك����ر  ل���ي���ه���م؛  اإ

ل��درا���س��ت��ه��ا ه��ي »الإجن��ل��ي��زي��ة« ب���دلً من 

يف   – كفيًا  كان  ما  وهذا  »الفرن�سية«.. 

عن  بتعطيلي  ال��درا���س��ي-  امل�سرف  نظر 

ب�سبب  الأقل  على  اأ�سبوعني  ملدة  درا�ستي 

جامعاتنا. يف  »البريوقراطية« 

طلبت  ذل���ك؛  ل��ت��ايف  م��ن��ي  ومب��ح��اول��ة 

»الدكتور  حينها  الثقايف  امللحق  مقابلة 

ع����ب����داهلل اخل���ط���ي���ب«؛ ال������ذي ق��اب��ل��ن��ي 

ب��اب��ت�����س��ام��ة ت��ب��ع��ث ع���ل���ى الط���م���ئ���ن���ان؛ 

وما  جميئي،  �سبب  عن  �ساألني  وبلطافة 

�سحك؛  حتى  احلا�سل  الإ�سكال  �سمع  اأن 

ب��داً..«،  اأ ي�ستاهل  وما  �سهل  وقال:«الأمر 

لدى  ت�سجيلي  مت  دقائق  بخم�س  وبعدها 

اأن  وبعد  يكن!..  مل  �سيئاً  وكاأن  امللحقية، 

ب��ال�����س��وؤال  ب���ادرين  جميله؛  ع��ل��ى  �سكرته 

اأحًدا يف املدينة التي  اأعرف  اإذا كنت  عما 

فات�سل  بالنفي؛  فجاوبته  فيها؛  �ساأدر�س 

ل�ستقبايل. هناك  القدماء  الطاب  باأحد 

وممطر  ب��ارد  م�ساء  يف 

ي����ام ���س��ه��ر ن��وف��م��ر؛  م��ن اأ

مدينة  يف  ال��ق��ط��ار  ت��وق��ف 

���س��غ��رية؛ ذك��رت��ن��ي ب��ت��ل��ك 

امل�������دن ال����ت����ي ����س���ورت���ه���ا 

ل��ن��ا ال���ر����س���وم امل��ت��ح��رك��ة 

ال��ك��ا���س��ي��ك��ي��ة؛ ط��رق��ات 

ي��ق��ل  ل  وب���ي���وت  ���س��غ��رية 

قرن  اأو  ق��رن  ع��ن  عمرها 

ون�������س���ف م����ن ال����زم����ان، 

وط���ب���ي���ع���ة خ���اب���ة ت��ب��ع��ث 

اخلاطر. اإىل  بال�سرور 

اإبراهيم  د.  الفا�سل  الرجل  ا�ستقبلني 

ال��ع��ت��ني ال���ذي اأع��ان��ن��ي ع��ل��ى ت��رت��ي��ب اأم��ر 

مدي  يف  جهًدا  يدخر  ومل  هناك،  اإقامتي 

تفيدين  ق��د  وال��ت��ي  امل��ف��ي��دة  ب��امل��ع��ل��وم��ات 

خ��ال م��ق��ام��ي ه��ن��اك، وذك���ر يل ق��وان��ني 

قد  هناك؛  تطبق  اجتماعية  واأموراً  مدنية 

العرب. مع�سر  نحن  ن�ستنكرها 

فقد  باملت�سردين،  يتعلق  ما  ذل��ك  وم��ن 

اإل مبعية  ي�سريون  اأن غالبيتهم ل  لحظت 

ا�ستغرابي؛  على  اأطلعته  وعندما  كابهم، 

ي��ب��دو  وب���ن���رة  اإيل،  ن��ظ��ر 

ع��ل��ي��ه��ا م��زي��ج م��ن ال��ت��ه��ك��م 

وال����س���ت���غ���راب ق����ال: »ه��ل 

ل  هنا  القانون  اأن  ت�سدق 

يف  بالنوم  للمت�سرد  ي�سمح 

برفقته  كان  اإذا  اإل  ال�سارع 

يقب�س  ن���ه  ف���اإ واإل  ك��ل��ب؛ 

.» عليه!

بعد  فيما  فهمته  ما  لكن 

الفرن�سيني  بع�س  قبل  من 

ب��ال��دور  م��ت��ع��ل��ق  الأم����ر  اأن 

امل��خ�����س�����س��ة لح���ت���واء امل��ت�����س��ردي��ن ال��ت��ي 

اأن  ال��ك��اب، يف ح��ني  ا���س��ت��ق��ب��ال  ت��رف�����س 

حتت  البقاء  يف�سلون  املت�سردين  من  كثرياً 

كابهم،  اأجل  من  الرد  وم�سارعة  الثلج 

م�����س��ح��ني ب��ل��ي��ل��ة ي���ج���دون ف��ي��ه��ا ال��ط��ع��ام 

فالكلب  مقابل،  دون  وال���دفء  وال�سرير 

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��ت�����س��رد »رف���ي���ق احل���ري���ة.. 

ويحبه  يتقبله  ال���ذي  احل��م��ي��م  و���س��دي��ق��ه 

له احلماية  اأنه »يقدم  بدون �سروط«، كما 

الأمر«.! لزم  تردد متى  دون 

احلميدين نايف 

مل يكن اقت�ساد املعرفة وليد اللحظة 

م��غ��م��وًرا يف منظومة  ك���ان ج����زًءا  ب��ل 

القت�ساد التقليدي اإىل اأن اعتمد امل�سرع 

عام  يف  دول  اآن��د  باي  قانون  الأمريكي 

1980م والذي ن�س على اإلغاء القاعدة 
القدمية يف اأن متتلك احلكومة الفدرالية 

البحوث  ن��ت��اج  ل��ك��ل  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية 

ب��راءات  من  فدرالية  ب��اأم��وال  املدعومة 

اخرتاع وعامات جتارية وحقوق تاأليف 

وبرامج حا�سوبية واأ�سرار جتارية ومناذج 

تخطيطية وغريها من اأنواع امللكية الفكرية، حيث راأى ال�سيناتوران باي 

ودول اأن هذا النظام عقيم ومل ينتج �سوى اأبحاث هزيلة كان الغر�س منها 

احل�سول على املكافاآت امل�ساحبة للدعم وتقدما بالقانون اجلديد الذي 

اعتمده الأكرثية ون�سب اإليهما نظًرا لإبداعهما يف ا�ستنباطه وتقريره.  

وقد خل�ست اأهم مواد القانون مبا يلي: يحق جلميع املنظمات غري 

الهادفة للربح واجلامعات واملوؤ�س�سات املتو�سطة وال�سغرية متلك اأية 

ملكية فكرية وعلى الأخ�س براءات الخرتاع الناجتة من دعم حكومي 

مبا�سر اأو غري مبا�سر، يجب ت�سجيع اجلامعات على الن�سمام بخطوات 

جريئة للدخول يف اأعمال التجارة وال�سناعة يف كل ما متلكه من براءات 

اخرتاع نتجت من دعم حكومي فدرايل، يتوقع من اجلامعات اأن ت�سجل 

وحت�سل على براءات قائمة با�سمها وحتوز على ملكيتها التامة، وعلى 

اجلامعات اأي�سا اأن تف�سل املوؤ�س�سات ال�سغرية يف عمليات الرتخي�س 

ملا متلكه من براءات اخرتاع وغريها من حقوق ملكية فكرية، كذلك 

يحق للحكومة الأمريكية كلما دعت احلاجة احل�سول على ترخي�س 

غري ح�سري لنتاج اجلامعات من براءات الخرتاع ل�ستخدامها على 

م�ستوى العامل، ويحق لها اأي�سا التدخل وطلب الرتخي�س الإلزامي لأي 

اخرتاع تراه منا�سًبا لها اأو له عاقة بالأمن الوطني اأو مل ت�ستطع اجلهة 

املالكة للرتخي�س من تنفيذه على الوجه املطلوب بعد مرور وقت حمدد.  

ويف الذكرى الثاثني ملنا�سبة تطبيق هذا النظام كتبت اليكونومي�ست 

The Economist يف عددها املن�سور يف 12 دي�سمر 2002م اأن 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  اعتمدته  قانون  اأعظم  يعد  القانون  هذا 

خال اخلم�سني �سنة املا�سية، بل و�سفته بالوزة التي تبي�س ذهًبا والتي 

قاعدة  اإىل  البحت  ال�سناعي  القت�ساد  الأمريكي من  التوجه  حولت 

عري�سة من اقت�ساد املعرفة وب�سكل مل يكن متوقًعا من هذا القانون 

الأوحد الذي تخلله تعديان يف عامي 84 و86 لت�سحيح بع�س املواد 

وجعله قابًا للتطبيق.

ويبدو اأن امل�سرع لدينا يف اململكة راأى اأن يبداأ من حيث بداأ الآخرون 

واعتمد خيار اأن متتلك الدولة كل النتاج الفكري من البحوث املدعومة 

مكافاآت جمزية  اعتمد  وكذلك  والتقنية،  للعلوم  الوطنية  من اخلطة 

لتن�سيط وحتفيز الباحثني على املرور بتجربة البحث كيف ما اتفق، 

للموارد  من هدر  ن�سيبنا  وننال  املريرة  التجربة  على  لنح�سل  وذلك 

والوقت.  وبعد معاي�سة لاأمر الواقع والإح�سا�س بالكاأ�س البارد على 

اأمريكا  اأعطى  الذي  ال�سهري  املثال  ا�ستخدام  اإىل  يعود  رمبا  املحيا، 

ق�سب ال�سبق يف متلك اقت�ساد املعرفة بل اإن م�سطلح »باي اآند دول« 

اعتمد بنف�س امل�سمى يف الدول التي بداأت تنظيم قوانينها لتدخل يف 

اقت�ساد املعرفة، ومنها ماليزيا، حيث �سمي نظامها اجلديد »باي اآند 

دول« املاليزي ويف الهند كذلك واآخرها يف عام 2012 ان�سمت ال�سني 

اإىل القافلة حيث �سمت نظامها اجلديد ب� »باي اآند دول« ال�سيني. 

وما علينا كباحثني ومتخ�س�سني يف اجلامعات ال�سعودية اإل النتظار 

ل�سنوات عجاف، اإىل اأن ي�سمح لنا امل�سرع بالنطاق واللحاق بقافلة 

»باي اآند دول« ونبحر يف اقت�ساد املعرفة اأمتنى ذلك ولو لاأحفاد وكاأن 

قدرنا دائًما اأن نلحق بالركب متاأخرين. 

بقلم / اأ. حممد اخلمي�س

الرياع اأخرتاع

قانون »باي آند دول« 
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برنامج التلمذة: معًا نتميز في الجامعة

عمادة التطوير: إنجازات ودور متنام

 mentoring ال���ت���ل���م���ذة 

ه���ي ع���اق���ة ت��ط��وي��ر واه��ت��م��ام 

وم�������س���ارك���ة ي�����س��ت��ث��م��ر خ��ال��ه��ا 

ومعرفته  وقته  خرة  ذو  �سخ�س 

ج������ل ت��ط��وي��ر  وخ����رات����ه م����ن اأ

م���ه���ارات ���س��خ�����س ن��ا���س��ئ ل��دي��ه 

ت��ط��وي��ر  يف  ورغ���ب���ة  ا���س��ت��ع��داد 

وال�سخ�سية  املعرفية  م��ه��ارات��ه 

العاقة  طرف  وي�سمى  واملهنية. 

واملوجة  املر�سد  و  اأ ول اخلبري  الأ

ال���ث���اين  وال����ط����رف   mentor
وامل�ستفيد. املتلقى  و  اأ النا�سئ 

من  ال��رغ��م  وع��ل��ى   mentee
ت���ع���دد ال���ت���ع���ري���ف���ات اخل��ا���س��ة 

هناك  ن  اأ ل  اإ ال��ت��ل��م��ذة  مب��ف��ه��وم 

التلمذة  لعملية  خ�سائ�س  ربع  اأ

م���ت���ف���ق ع��ل��ي��ه��ا وه������ي: ت��ق��دمي 

ال���دع���م ال��ن��ف�����س��ي وال��ع��اط��ف��ي، 

امل��ع��ريف،  العلمي  ال��دع��م  ت��ق��دمي 

الأهداف  لتحديد  الدعم  تقدمي 

والعمل  املهني،  امل�سار  واختيار 

م����ع ق������دوة ومن�������وذج م��ت��م��ي��ز.  

���س��ارت ع��دد م��ن ال��درا���س��ات  واأ

ل��رام��ج  ي��ج��اب��ي  الإ ث��ري  ال��ت��اأ اإىل 

ال��ت��ل��م��ذة ع��ل��ى جت��رب��ة ال��ط��ال��ب 

ح���������دى ه����ذه  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة. اإ

ال����درا�����س����ات ه����ي درا�����س����ة ل��� 

ف��ي��ه��ا  مت   Crisp &Cruz
ن�سرت  التي  دب��ي��ات  الأ مراجعة 

التلمذة  ب��رام��ج  ا���س��ت��خ��دام  ع��ن 

 1990 من  اجلامعي  التعليم  يف 

اأن  الباحثان  ووجد   .2007 اإىل 

ت�سري  جم��م��ل��ه��ا  يف  ال��درا���س��ات 

التعليمي  امل�ستوى  حت�سني  اإىل 

برامج  من  امل�ستفيدين  للطلبة 

جتربتهم  عن  ور�ساهم  التلمذة 

 Res High Educ التعليمية. 

.2009 50:525–545
باأهمية  الإميان  من  وانطاقاً 

وج�����ود م���ث���ل ه����ذا ال���رن���ام���ج، 

ون  لل�سوؤ اجلامعة  وكالة  اأطلقت 

برنامج  ك��ادمي��ي��ة  والأ التعليمية 

ال��ت��ل��م��ذة »م��ع��اً ن��ت��م��ي��ز« وال���ذي 

ح���د م���ب���ادرات ال��وك��ال��ة  ي��ع��ت��ر اأ

ج��������ل حت���ق���ي���ق ال����ه����دف  م�����ن اأ

خطتها  يف  الثاين  ال�سرتاتيجي 

جاذبة  تعليمية  بيئة  وهو«تهيئة 

ب��داع«، وال��رن��ام��ج  وحم��ف��زة ل��اإ

ي���خ���دم ���س��ري��ح��ت��ني م���ن ط��ل��ب��ة 

 : �س يو ر لو لبكا ا

ال��ط��ل��ب��ة اجل�����دد، ح��ي��ث ي��ت��م 

ن���ه���ت م���ق���ررات  رب����ط ط��ال��ب��ة اأ

ح��دى  اإ م��ع  التح�سريية  ال�سنة 

يف  العليا  ال�سنوات  يف  الطالبات 

م�ساعدة  ب��ه��دف  الكلية،  نف�س 

ال���ط���ال���ب���ة ع���ل���ى ف���ه���م ث��ق��اف��ة 

من  ومتكينها  والكلية  اجلامعة 

والتغلب  الأهداف  اإىل  الو�سول 

ع��ل��ى ال�����س��ع��وب��ات واك��ت�����س��اف 

وقدراتها.  مهاراتها 

ح��ي��ث  امل���ت���م���ي���زون:   الطلبة 

ي��ت��م رب���ط ط��ال��ب��ة م��ت��م��ي��زة م��ع 

ع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س  ح���د اأ اأ

يتنا�سب  ومبا  حمددة  لية  اآ وفق 

م���ع م��ي��ول وق�����درات ال��ط��ال��ب��ة، 

على  الطالبة  م�ساعدة  ب��ه��دف 

ك�����ر م����ن ف��ه��م  حت��ق��ي��ق ق�����در اأ

امل���ج���ال ال��ع��ل��م��ي ال�����ذي مت��ي��ل 

ل���ي���ه وي���ت���واف���ق م���ع ق��درات��ه��ا  اإ

بع�س  اكت�ساب  من  فيها  وتتدرج 

البحث  يف  �سا�سية  الأ امل��ه��ارات 

اإىل  التفكري  وم��ه��ارات  العلمي 

املهارات  من  جمموعة  اكت�ساب 

املتقدمة. البحثية 

من  الن��ت��ه��اء  اهلل  بحمد  ومت 

وهي  للرنامج  الأوىل  امل��رح��ل��ة 

و�سع  مت  حيث  ع��داد  الإ مرحلة 

وبناء  للرنامج  العامة  اخلطة 

من����اذج ال��ت�����س��ج��ي��ل ب��ال��رن��ام��ج 

ل��ل��رن��ام��ج  ال���ت���ق���ومي  دوات  واأ

كل  من  للرنامج  من�سق  واختيار 

لهم.  تعريفية  ور�سة  وعمل  كلية 

التطبيق  مرحلة  يف  وال��رن��ام��ج 

ع��ن  ع�������ان  الإ مت  ح���ي���ث  ن  الآ

وال��ب��دء  ال��ك��ل��ي��ات،  ال��رن��ام��ج يف 

يف  امل�ساركني  الطلبة  بت�سجيل 

املوجهني،  مع  وربطهم  الرنامج 

الرنامج  فاعلية  تقومي  و�سيتم 

نتاجية  واإ امل�ستخدم  وامل��ح��ت��وى 

درا�سي،  عام  كل  بنهاية  الطلبة 

ن  اأ وتعاىل  �سبحانه  اهلل  ن�سال 

الأهداف  لتحقيق  جميعاً  يعيننا 

امل��رج��وة م��ن ال��رن��ام��ج وخ��دم��ة 

اجلامعة.  طلبة 

د. �سيناء بنت عبد املح�سن 

العقيل 

امل�سرفة على برنامج التلمذة 

بالأق�سام الن�سائية 

mentoring@ksu.edu.sa

تقوم عمادة التطوير بدور رئي�س 

يف اإدارة عمليات التطوير واحلراك 

ال��دور  ه��ذا  تنامى  وق��د  باجلامعة، 

ب�سكل  الآخ���ري���ن  ال��ع��ام��ني  خ���ال 

م��اح��ظ، ذل���ك ال����دور ال���ذي ب��داأ 

الهيكلية  البنية  يف  تطوير  مبراحل 

العمادة  حيث  للعمادة؛  والتحتية 

تنفذ خطة تطويرية تهدف اإىل اإدارة 

وقد  باجلامعة،  التطوير  عمليات 

باإعداد  ذلك  التطوير  عمادة  بداأت 

ا�ستقبال  اإمكانية  لها  ي��وف��ر  مقر 

اجلامعة  وح����دات  م��ن  امل��راج��ع��ني 

الب�سرية  ال��ك��وادر  اإع���داد  ث��م  وم��ن 

اخل��ب��رية وامل��درب��ة واإن�����س��اء املكتب 

ال�سرتاتيجية  للخطة  التنفيذي 

متميزة  نخبة  ي�سم  ال��ذي   PMO
عبداهلل  امللك  برنامج  خريجي  من 

لابتعاث، حيث عملت العمادة على 

دمج روح ال�سباب املتمثلة يف مديري 

برامج اخلطة ال�سرتاتيجية بعن�سر 

الب�سري املتوفر واملتمثل يف  اخلرة 

اإدارات العمادة وم�ست�ساريها وخرة 

عميد التطوير يف رئا�سة فريق عمل 

املياد  منذ  ال�سرتاتيجية  اخلطة 

متمر�سني  لوكاء  اإ�سافة  لها  الأول 

والتطوير،  التخطيط  عمليات  يف 

ث����م ان��ط��ل��ق��ت ع����م����ادة ال��ت��ط��وي��ر 

ومتابعة  لإدارة  ن��ظ��اًم��ا  لتوؤ�س�س 

من  للجامعة  ال��ت��ط��وي��ري  احل���راك 

وحدات  جميع  تنفيذ  متابعة  خال 

ال�سرتاتيجية  خلططها  اجلامعة 

لهذة  املطلوب  ال��دع��م  ك��ل  وت��ق��دمي 

الإلكرتوين  النظام  ولعل  الوحدات، 

بطاقة  اإجن����از  »م�����س��روع  ال��دق��ي��ق 

العمادة  تتابع  الذي  املتوازن«  الأداء 

اأدق  هو  الأداء  موؤ�سرات  من خاله 

التطوير  عمادة  حر�س  على  �ساهد 

على و�سع نظام موحد لأداء احلراك 

توجيه  وكذلك  للجامعة  التطويري 

مبا  التطويرية  امل�����س��روع��ات  ك��اف��ة 

ال�سرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  يحقق 

.KSU2030 للجامعة

لتنفيذ  التطوير  ع��م��ادة  وتعمل 

ومتابعة تنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية 

بفريق  را�سخ  اإمي��ان  وف��ق  للجامعة 

ال��ع��م��ل وال���ف���ك���ر امل��وؤ���س�����س��ي يف 

ال��ت��ط��وي��ر.  ع��م��ل��ي��ات  جميع  اإدارة 

تعاون  على  يعتمد  متناٍم  دور  اإن��ه 

جامعة  اأب���ن���اء  م��ن  املخل�سني  ك��ل 

التي  ال��وط��ن،  جامعة  �سعود  امللك 

مل�سرية  ع�سًدا  لتكون  دوم��اً  ت�سعى 

خطتها  تنفيذ  عر  التنموية  الوطن 

فهي   .KSU2030 ال�سرتاتيجية 

بحق خطة جامعة وطموح وطن.

عبداهلل بن حمد الدخيل

مدير الإدارة بعمادة التطوير

Email:ah dakhil@ksu.

                                    edu.sa
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