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»الرسالة« بعد الورق

د. فهد بن عبداهلل الطياش

حافل  درا���س��ي  ف�سل  بعد  اجلامعية  احلياة  اإىل  عدنا 

الأجمل.  والطق�س  اجلميلة  الطبيعة  مع  توافقت  واإج��ازة 

خدماتنا  نطور  اأن  املا�سية  الف�سول  خ��ال  �سعينا  ولقد 

جوانب  يف  بعوائق  ون�سطدم  جانب  يف  وننجح  الإلكرتونية 

اأخرى. مل نوفق يف التطبيق لأن البريوقراطية الرقمية قد 

امللل  اأ�سابنا  حتى  التقليدية  البريوقراطية  باأ�سماء  تدثرت 

املوقع  تطوير  واأ�سبح  القارئ،  على  عبًئا  التطبيق  واأ�سبح 

ليتوافق مع موقع اجلامعة اأي�ًسا يتطلب الكثري من ال�سرب، 

اأ�سبح يف  اإعامية  الر�سمي كو�سيلة  املوقع  بل وحتى قبول 

عداد ما يعرف ب�»م�ساألة فيها نظر«. 

نعم نطمح اأن نتقدم يف م�سريتنا الرقمية، وهذا لن يتحقق 

ما  ت�سميم  نرغب يف  فنحن  وم�ساركتهم،  القراء  دعم  دون 

يتيح  واأن  اأولً،  اجلامعة  من�سوبي  من  الر�سالة  قارئ  يخدم 

للطاب والطالبات امل�ساركة اأكرث يف �سنع املحتوى.

يزال  ل  اجلامعة  من�سوبي  من  الزماء  بني  من  فهناك   

املكاتب،  بني  احلديث  ميل  ل  اأو  لنف�سه  ب��ال��راأي  يحتفظ 

وي�سرها  ل��راأي��ك��م  ت�سمع  اجل��ام��ع��ة«  »ر���س��ال��ة  نقول  ونحن 

روؤيتكم  وبانتظار  للجميع  فعوًدا حميًدا  الأخذ مب�ساركتكم، 

اجلديدة للر�سالة بعد اأن بداأت ال�سحف تتحلل من الورق.
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معهد التصنيع المتقدم يشارك 
في مؤتمر عالمي بماليزيا

مثل طالب الدكتوراه املهند�س »با�سم مطيع عبداهلل عبده« 

»الت�سنيع  بعنوان  الدويل  املوؤمتر  يف  املتقدم  الت�سنيع  معهد 

والذي   ،»MMIE2018  - ال�سناعية  والهند�سة  امليكانيكي 

 16-14 ال��ف��رتة  يف  م��ال��ي��زي��ا،  ك��والمل��ب��ور،  مدينة  يف  عقد 

دي�سمرب2018.

وباحثني  علماء  م��ن  املتحدثني  م��ن  ع��دد  امل��وؤمت��ر  ح�سر 

من  امل���واد  وع��ل��م  امل��ت��ق��دم  الت�سنيع  جم���ايل  يف  م��رم��وق��ني 

»تاأثري  بعنوان  بحثاً  الباحث  وعر�س  العامل،  دول  خمتلف 

الطبية  امل��واد  يف  دقيقة  قنوات  ت�سكيل  على  الت�سغيل  بيئة 

الليزر«. تقنية  با�ستخدام 

التميمي،  عبدالعزيز  الدكتور  البحث  ن�سر  يف  �ساهم  وقد 

اخلليفة  ه�سام  والدكتور  الأح��م��ري،  عبدالرحمن  الدكتور 

املتقدم. الت�سنيع  معهد  على  امل�سرف 

العربية  باململكة  بالتعريف  العر�س  الباحث  ا�ستهل  وقد 

ال�سعودية، ومن ثم تطرق اإىل تقدمي موجز عن جامعة امللك 

معامل،  من  ميتلكه  وما  املتقدم  الت�سنيع  معهد  وعن  �سعود 

فيه. اجلارية  الأبحاث  بنوعية  التعريف  اإىل  بالإ�سافة 

املتغرية  العوامل  تاأثري  البحثي درا�سة مدى  العمل  وت�سمن 

القنوات  اأ�سطح  و�سامة  اأبعاد  دق��ة  على  الليزر  تقنية  يف 

طبية،  لأغرا�س  الألومنيا  مادة  ت�سكيلها يف  مت  التي  الدقيقة 

امل�ساركني  ق��ب��ل  م��ن  ك��ب��ري  بتقدير  امل��ق��دم  ال��ب��ح��ث  وح��ظ��ي 

واملتحدثني.

ا���س��ت��م��ل ع��ل��ى ع���دة ج��ل�����س��ات مت  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

املقدمة،  لاأبحاث  الدقيق  التخ�س�س  على  بناًء  ت�سنيفها 

جل�سة  يف  عر�س  اأف�سل  �سهادة  على  الباحث  ح�سل  وق��د 

علمًيا  بحًثا  ع�سر  خم�سة  من  تكون  الذي  املتقدم  الت�سنيع 

ذاته. التخ�س�س  يف 

»Human Ware«عقد اجتماعًا مع �رشكتي »الب�سام« و

التقنيات  أحدث  يستعرض  الشامل«  »الوصول 
اإلعاقة لذوي  المساعدة 

اإللكتروني  المحتوى  لمعايير  مبدئية  ومسودة   ..
اإلعاقة لذوي 

الو�سول  برنامج  اإطار حر�س  يف 

هو  م��ا  ك��ل  على  ل��اط��اع  ال�سامل 

ال�سامل  الو�سول  جم��ال  يف  جديد 

اجتمع فريق العمل بربنامج الو�سول 

الب�سام  �سركة  ممثلي  مع  ال�سامل 

.»Human Ware« و�سركة

التعرف  اإىل  الج��ت��م��اع  ه���دف 

ل�سركة  اجل��دي��دة  التوجهات  على 

خدمات  يف   »Human Ware«

لدعم  امل�ساعدة  التقنية  وو���س��ائ��ل 

الأ�سخا�س ذوي العاقة يف التوا�سل 

اليومي وفى التعليم. كما مت الطاع 

ع��ل��ى اآخ���ر اب��ت��ك��ارات ال�����س��رك��ة يف 

التقنية امل�ساعدة لدعم ذوي الإعاقة 

الب�سرية يف التعليم.

وق����دم ف��ري��ق ال��ع��م��ل ب��ربن��ام��ج 

ال��و���س��ول ال�����س��ام��ل جم��م��وع��ة من 

بتكييف  اخل���ا����س���ة  ال��ت��و���س��ي��ات 
التقنيات امل�ساعدة التي مت الطاع 

ع��ل��ي��ه��ا م���ع امل�����س��ت��خ��دم ال��ع��رب��ي 

متهيداً  خ��ا���س  ب�سكل  وال�����س��ع��ودي 

لتقدمي اأف�سل املمار�سات يف التقنية 

بجامعة  الإع��اق��ة  ل��ذوي  امل�ساعدة 

امللك �سعود.

يف اإط�����ار ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإت��اح��ة 

الإعاقة،  لذوي  الإلكرتوين  املحتوي 

للجنة  ال��ث��ام��ن  الج��ت��م��اع  عقد  مت 

املحتوى  م��ع��اي��ري  ل��و���س��ع  ال��دائ��م��ة 

بجامعة  الإعاقة  لذوي  الإلكرتوين 

امللك �سعود.

الدكتور  اأك���د  الج��ت��م��اع  وخ���ال 

حممد النمي وكيل اجلامعة لل�سوؤون 

ورئ��ي�����س  والأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

ال��ل��ج��ن��ة، ع��ل��ى ال��ع��م��ل وف���ق اإط���ار 

اللجنة يف  مهمة  لإجن��از  منظومي 

الإل��ك��رتوين  املحتوى  معايري  و�سع 

التعلم  ن��ظ��ام  خ����ال  م���ن  امل��ف��ع��ل 

الإلكرتوين لذوي الإعاقة ومراجعة 

املعايري مع عمادة التعلم الإلكرتوين 

لإقرارها واإجراء ما يلزم نحوها.

ملعايري  الأوىل  امل�سودة  و�سع  ومت 

الإعاقة  لذوي  الإلكرتوين  املحتوى 

اإق���رار  ومت  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك  بجامعة 

و�سع  على  للعمل  تنفيذية  خطة 

و�سع  على  للعمل  متهيداً  املعايري 

للمحتوي  الو�سول  �سهولة  �سيا�سة 

الإلكرتوين باجلامعة.

ولإبداء الراأي اأو اإر�سال املقرتحات 

ميكن التوا�سل مع برنامج الو�سول 

الإلكرتوين اأو  الربيد  عرب  ال�سامل 

من خال خدمة و�سول عرب املوقع 

الإلكرتوين للربنامج.


