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الب�سرية  امل����وارد  عميد  ك�سف 

الرجيعي  �سامل  الدكتور  باجلامعة 

الإلكرتونية  اخل��دم��ات  اإدارة  اأن 

يف   %100 ن�سبة  حققت  بالعمادة 

املعلوماتية  للقوائم  الآيل  ال��رب��ط 

يف خدمة »التزام« مع وزارة املوارد 

الجتماعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ب�����س��ري��ة 

التعامالت  ب��رن��ام��ج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�سملت  والتي  »ي�ّسر«،  الإلكرتونية 

بيانات  الوظيفية،  البيانات  رب��ط: 

الرواتب،  م�سري  بيانات  الوظائف، 

تقييم  بيانات  الإج����ازات،  بيانات 

الأداء، وبيانات املوؤهالت.

تندرج  »التزام«  خدمة  اأن  يذكر 

الرقمي  ال��ت��ح��ول  م�����س��روع  �سمن 

اململكة  روؤي���ة  م��ع  تتما�سى  وال��ت��ي 

البيانات  رب��ط  اإىل  2030وتهدف 
احلكومية  اجلهات  مع  اإلكرتونياً 

بيانات  ت��ب��ادل  اإم��ك��ان��ي��ة  واإت���اح���ة 

وب�سكل  اآليا  والوظائف  املوظفني 

اآم���ن، ومت��ك��ني اجل��ه��ة م��ن مقارنة 

قاعدة  مع  الب�سرية  امل��وارد  بيانات 

املوارد  وزارة  يف  املركزية  البيانات 

الب�سرية والتنمية الجتماعية.

للتطوير  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  وك��ال��ة  ع��ن  ���س��در 

»ج�سور«،  جملة  م��ن  ال��ث��اين  ال��ع��دد  واجل���ودة 

ج�سور  ملد  العلوم  كلية  مبادرات  اإح��دى  وهي 

وبني خريجيها. بينها  واملحبة  واملودة  التوا�سل 

اأب��رزه��ا  مهمة  ملفات  ع��دة  ال��ع��دد  اح��ت��وى 

التخرج،  بعد  1393ه�: جتربتي  دفعة  ذكريات 

خوجة  عبدالعزيز  الدكتور  معايل  مع  ولقاء 

العلوم،  كلية  وخ��ري��ج  ال�سابق  الإع���الم  وزي��ر 

وحوار مع امل�سرف العام على مركز اخلريجني 

ال�سعالن. اأن�س  د. 

خ��ري��ج��ي  ج��م��ي��ع  امل���ج���ل���ة  اإدارة  ودع�����ت 

يف  للم�ساركة  ال��ع��ل��وم  كلية  وخ��ري��ج��ات 

خريجي  راأي  »ا�ستطالع  ا�ستبانة  تعبئة 

بالدخول  وذلك  العلوم«  كلية  وخريجات 

عرب  اأو  باملجلة،  امل��رف��ق  ال��ب��ارك��ود  ع��رب 

jusour@ksu. الإل��ك��رتوين:  ال��ربي��د 

edu.sa
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

الدكتور  والكادميية  التعليمية  لل�سوؤون 

�سهر  يف   املجلة  د�سن  قد  النمي  حممد 

بح�سور  العلوم،   بكلية  املا�سي  دي�سمرب 

الداغري. نا�سر  الكلية  عميد 
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»ترشيد« تتسلم مشروع كفاءة 

استهالك الطاقة في الطبية
ت�سلمت ال�سركة الوطنية خلدمات كفاءة الطاقة »تر�سيد« ثاين م�ساريع 

الفرن�سية املتخ�س�سة  التي نفذتها �سركة »اإجني«  كفاءة ا�ستهالك الطاقة 

يف حلول اخلدمات والطاقة منخف�سة النبعاثات الكربونية، وذلك بعد عام 

من اإر�ساء عقد امل�سروع، حيث ا�ستكملت »اإجني« يف اأعقاب عملية تدقيق 

معدلت  لتخفي�س  الطاقة  لتوفري  اإج��راًء   11 تنفيذ  للمن�ساآت،  تف�سيلية 

�سعود  امللك  بجامعة  الطبية  املدينة  الطاقة يف  كفاءة  و�سمان  ال�ستهالك 

يف الريا�س بن�سبة تفوق %31، اأي ما يُعادل 43 جيجاواط �ساعة �سنوياً، 

ملدة ع�سرة اأعوام.

وكانت »تر�سيد« قد منحت عقد هذا امل�سروع ل�سركة »اإجني« يف دي�سمرب 

2019، والذي مت ت�سليمه ر�سمياً يف دي�سمرب العام املا�سي.
وا�ستندت »اإجني« اإىل خربتها العاملية يف جمال تعزيز كفاءة ا�ستهالك 

الطاقة لتقدمي حلول مبتكرة وفّعالة من حيث التكلفة للمباين الثمانية التي 

ي�سملها حرم امل�ست�سفى الذي يغطي م�ساحة تزيد عن 322 األف مرت مربع.

حتديث  ال�سركة  اتخذتها  التي  الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  تدابري  وت�سمل 

اأنظمة التهوية وتكييف الهواء والإ�ساءة وتطبيق حلول ذكية تُ�سهم يف احلد 

من انبعاثات ت�سل اإىل 30 األف طن �سنوياً.

و�ستُوا�سل »اإجني« مهام ت�سغيل و�سيانة حلول توفري الطاقة التي نفذتها 

ا�ستهالك  معدلت  و�سبط  مراقبة  م�سوؤولية  و�ستتوىل  اأع��وام،  ع�سرة  ملدة 

من�ساآت امل�ست�سفى من الطاقة ب�سكل م�ستمر من خالل غرفة حديثة للتحكم 

بكفاءة الطاقة �سمن مرافق »اإجني« يف الريا�س.

الطاقة  كفاءة  ال�سعودية خلدمات  ال�سركة  يف  التنفيذي  الرئي�س  واأ�سار 

ياأتي كواحد من بني العديد من  اأن امل�سروع  اإىل  »تر�سيد« وليد الغريري، 

امل�ساريع التي ت�سرف ال�سركة على تنفيذها من خالل منوذج التعاون بني 

واإدارة ومتويل  العام واخلا�س، كما تعمل »تر�سيد« على تطوير  القطاعني 

الطاقة  كفاءة  خدمات  �سركات  مع  بالعمل  وذلك  الطاقة،  كفاءة  م�ساريع 

تنفيذ  مدة  خالل  لهم  الالزمة  والت�سهيالت  الدعم  وتقدمي  وامل�ستفيدين، 

كفاءة  قطاع  لتطوير  جاهدة  ال�سركة  ت�سعى  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  امل�سروع، 

العمل  من  ال�سركات  تلك  مبا ميكن  وداعمة  منا�سبة  بيئة  واإيجاد  الطاقة 

وتنفيذ م�ساريع التعديل والتحديث على م�ستوى مماثل لنظرياتها العاملية.

و�سندوق  الطاقة  وزارة  ب��ني  ت��ع��اون  كثمرة  »تر�سيد«  ج���اءت  وق���ال: 

وم�ساهماً  جمالها  يف  رائ��دة  تكون  لأن  ت�سعى  وهي  العامة،  ال�ستثمارات 

فاعاًل يف بناء م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة، يف اإطار اأهدافها ال�ساملة لتحقيق 

تكون من  واأن  الطاقة،  بتطوير �سناعة كفاءة  املتعلقة   2030 اململكة  روؤية 

القطاعات الواعدة يف اقت�ساد اململكة.

اختتام سلسلة دورات 
تثقيفية بكلية الرياضة

املجتمع  بناء  يف  وامل�ساهمة  الب�سرية  القدرات  تنمية  يف  بدورها  اإمياناً 

مع  وبالتعاون  ال��ب��دين  والن�ساط  الريا�سة  علوم  كلية  نظمت  احل��ي��وي؛ 

الريا�سة  رواد  ورابطة  الريا�سي  للطب  فهد  بن  في�سل  الأمري  م�ست�سفى 

الريا�سة،  التثقيفية يف جمال علوم  الرابعة من دوراتها  ال�سل�سلة  العربية؛ 

يف  للع�سالت  الكهربائي  »التحفيز  بعنوان  الأوىل  دورتني،  على  وا�ستملت 

اجلهد  ف�سيولوجيا  اأ�ستاذ  الدايل  عبدالعزيز  للدكتور  والتطبيق«  النظرية 

البدين امل�ساعد، والثانية بعنوان »الثقافة ال�سحية وتاأثريها على م�ستوى 

وال�سحة  احلركة  علوم  اأ�ستاذ  �سلمان  يو�سف  للدكتور  الريا�سي«  الأداء 

الريا�سية، عرب تقنية الويبرن.

»أفكر« يناقش »المدخل القائم على 
الممارسة في التعليم«

»اأفكر«  والريا�سيات  العلوم  تعليم  تطوير  البحثي يف  التميز  مركز  نظم 

حلقته الثانية بعد املائتني �سمن �سل�سلة حلقات النقا�س التي يعقدها املركز 

اأ�سبوعياً بعنوان »املدخل القائم على املمار�سة يف التعليم« من اإعداد وتقدمي 

املناهج  ق�سم  يف  الدكتوراه  مر�سحة  امل�سعبي  الرب  عبد  زهرة  الأ�ستاذة 

بكلية الرتبية  امللك �سعود، حما�سر  بكلية الرتبية جامعة  التدري�س  وطرق 

بجامعة جنران.

تعليم  يف  املمار�سة  على  القائم  املدخل  عن  مبقدمة  احللقة  ا�ستفتحت 

العلوم، واملمار�سات العلمية والهند�سية، واأدوار املعلم والطالب يف املدخل 

القائم على املمار�سة، ومت عر�س بع�س الأمثلة التو�سيحية يف تعليم العلوم 

التي تقوم على هذا املدخل.

للمدخل  املتوقعة  الإ�سهامات  عن  باحلديث  احللقة  املتحدثة  وختمت 

القائم على املمار�سة يف حت�سني تعليم العلوم، ودوره يف املمار�سات الثقافية 

العلمية. ح�سر احللقة 166 من اأع�ساء هيئة التدري�س وطالب وطالبات 

الدرا�سات العليا وجمموعة من الباحثني والباحثات.

»الموارد البشرية« تحقق نسبة 100% في »التزام« 

صدور العدد الثاني من مجلة »جسور«
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