
أخبار36 10
نظمتها وكالة الشؤون التعليمية واألكاديمية

عقدت في الفترة 12 - 15 أبريل الجاري بجامعة هونج كونج

الدكتور  تكرم  والجودة«  »التطوير 
عبهري هشام 

العمل« الجامعة مع سوق  مة متطلبات  ورشة في »مواء

الثالثة التحاد  السنوية  القمة  في  تشارك  »الجامعة« 
اآلسيوية الجامعات 

�صالح  الدكتور  عميدها  برئا�صة  واجل��ودة  التطوير  عمادة  نظمت 

وح��دة  م�صت�صار  عبهري  ه�صام  ال��دك��ت��ور  لتكرمي  ح��ف��ًا  الق�صومي 

قرب  مبنا�صبة  وذلك  واجلودة؛  التطوير  بعمادة  واملقايي�س  املوا�صفات 

انتهاء فرتة عمله باجلامعة.

بداأ احلفل بكلمة لعميد التطوير واجلودة، اأ�صاد فيها بدور الدكتور 

الدعم  وتقدمي  بالعمادة  واملقايي�س  املوا�صفات  وحدة  يف جناح  ه�صام 

لوحدات اجلامعة، وكذلك اإنتاجه باال�صرتاك مع الدكتور �صالح العنزي 

م�صرف وحدة املوا�صفات واملقايي�س كتاباً يعد اإ�صافة للمكتبة العربية 

عامة  وجميع اجلامعات خا�صة وهو كتاب »دليل اجلودة واالإجراءات 

العامة بجامعة امللك �صعود«. وقد اأ�صاد وكاء عمادة التطوير واجلودة 

ه�صام  الدكتور  ومتيز  بعطاء  واملوظفني  العمادة  م�صت�صاري  وجميع 

واإخا�صه وتفانيه يف عمله، وحر�صه على تقدمي الدعم امل�صتمر جلميع 

وحدات اجلامعة. من جانبه �صكر الدكتور ه�صام عبهري عميد التطوير 

واجلودة ووكاء العمادة وم�صت�صاريها وجميع من�صوبيها على حر�صهم 

على هذا التكرمي الذي يدل على حب واعتزاز متبادل، واأن العمل يف 

اجلامعة واحلراك التطويري الذي ت�صهده يبقى م�صدر اعتزاز وفخر 

جلميع من ينت�صب لهذه اجلامعة العريقة. ووجه الدكتور ه�صام ال�صكر 

طوال  بها  حظي  التي  والرعاية  والتعاون  والتقدير  لاهتمام  اجلزيل 

فرتة عمله باجلامعة، متمنياً للجامعة مزيداً من التقدم والرقي. واختتم 

تقديراً  حفل التكرمي فعالياته باإهداء د. ه�صام عبهري درعاً تكرميياً 

الإجنازاته ومتيزه علمياً وخلقياً.

لل�صوؤون  اجلامعة  وكالة  نظمت 

االأرب��ع��اء  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

معايل  ورع��اي��ة  بح�صور  امل��ا���ص��ي، 

مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر، 

ور�صة عمل بعنوان »مواءمة مقررات 

العمل  �صوق  مع  اجلامعة  متطلبات 

وروؤي���ة  التنمية  م��رت��ك��زات  ظ��ل  يف 

2030« يف قاعة الدروازة، وللجانب 
ال��ن�����ص��ائ��ي يف ق��اع��ة اج��ت��م��اع��ات 

التعليمية  لل�صوؤون  اجلامعة  وكالة 

اجلامعية  املدينة  يف  واالأك��ادمي��ي��ة 

للطالبات.

لل�صوؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  افتتح 

ال��دك��ت��ور  واالأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

اأعرب  بكلمة  الور�صة  النمي  حممد 

الور�صة  هذه  اأهمية  مدى  عن  فيها 

ل��ل��ن��ظ��ر يف م����ق����ررات م��ت��ط��ل��ب��ات 

واأهميتها  جدواها  وم��دى  اجلامعة 

وروؤية  اجلامعة  تطلعات  حتقيق  يف 

اململكة 2030.

واأك������د ح���ر����س اجل��ام��ع��ة على 

ا���ص��ت��ح��داث وب��ن��اء ب��راجم��ه��ا وف��ق 

معطيات اجلودة التي تبداأ من التاأكد 

من حاجة �صوق العمل للربنامج ومن 

ثم بناء الربنامج على اأ�ص�س ت�صمن 

هذه  يف  وي�صارك  اأه��داف��ه،  حتقيق 

من  املعنية  االأطراف  جميع  العملية 

طاب واأع�صاء هيئة تدري�س وكذلك 

القطاعات امل�صتفيدة من الربنامج.

وق���د ���ص��ارك يف ه���ذه ال��ور���ص��ة 

ع����دد م���ن امل��خ��ت�����ص��ني م���ن داخ���ل 

القطاعني  من  وخارجها  اجلامعة 

العام واخلا�س، منها »وزارة التعليم 

اخلدمة  ووزارة  املدر�صية،  لل�صوؤون 

امل���وارد  تنمية  و���ص��ن��دوق  امل��دن��ي��ة، 

الب�صرية »هدف«، والهيئة ال�صعودية 

وامل��رك��ز  ال�صحية،  للتخ�ص�صات 

احل��وار  وم��رك��ز  للقيا�س،  الوطني 

حلقوق  الوطنية  واجلمعية  الوطني 

االإن�صان، وكذلك ممثلني من القطاع 

اخل��ا���س م��ث��ل ���ص��اب��ك وجم��م��وع��ة 

العبيكان لا�صتثمار والتعليم و�صركة 

مت  حيث  التعليمية،  خ��ل��دون  اب��ن 

ا�صتطاع اآراء اجلهات ذات العاقة 

مواءمتها  ومدى  املقررات،  هذه  يف 

الح��ت��ي��اج��ات ���ص��وق ال��ع��م��ل، وم��دى 

ان�صجامها مع روؤية اململكة 2030. 

���ص��ارك وف���د م��ن ج��ام��ع��ة امللك 

���ص��ع��ود ب��رئ��ا���ص��ة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

الدكتور عبداهلل ال�صلمان وامل�صرف 

اإدارة التعاون الدويل والتواأمة  على 

بن  مزيد  الدكتور  العاملية  العلمية 

اجتماع  بح�صور  الرتكاوي  م�صهور 

ال��ق��م��ة ال�����ص��ن��وي��ة ال��ث��ال��ث��ة الحت��اد 

عقد  وال��ذي  االآ�صيوية،  اجلامعات 

10-/1440/8ه�   7 يف الفرتة من 

يف  2019/4/15م   -  12 املوافق 

ال�صني  ب��دول��ة  ك��وجن  ه��وجن  جامعة 

ال�صعبية. 

وي���اأت���ي ه���ذا احل�����ص��ور ت��اأك��ي��داً 

�صعود  امللك  جامعة  ب��ه  حتظى  مل��ا 

وتعاون  ا�صرتاتيجية  حتالفات  من 

واملوؤ�ص�صات  اجل��ام��ع��ات  م��ع  ق��وي 

ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  ال��رائ��دة يف جميع 

من  املزيد  لتطوير  اجلامعة  و�صعي 

فوائد  جتلب  التي  التحالفات  تلك 

متبادلة وم�صتدامة.

التوعية  اأن�صطة  برنامج  وي��ع��د 

اجلامعة  خطة  م��ن  ج���زءاً  الدولية 

اال�صرتاتيجية يف هذا املجال، وذلك 

ال�صبكات  من  جمموعة  با�صتخدام 

اإن  وح��ي��ث  والبحثية،  االأك��ادمي��ي��ة 

موؤ�ص�س  ع�صو  �صعود  امللك  جامعة 

يف احتاد اجلامعات االآ�صيوية، ولها 

التحالف  ه��ذا  يف  ج��داً  م��وؤث��ر  دور 

مما يتيح الفر�س لفتح اآفاق التعاون 

يف  االأع�صاء  اجلامعات  مع  الدويل 

االحتاد.

وقد مت يف اليوم االأول 13 اأبريل 

عقد االجتماع االأول ملجموعة العمل 

اجتماع  وعقد  املالية«  »اال�صتدامة 

فيه  مت  االحت�����اد،  اإدارة  مل��ج��ل�����س 

اجتماع  يف  طرحه  مت  ما  مناق�صة 

القمة ال�صابق.

مت  اأب��ري��ل   14 الثاين  اليوم  ويف 

ال��روؤ���ص��اء؛  مل��ن��ت��دى  جل�صتني  ع��ق��د 

»اأدوار  عنوان  االأوىل حتت  اجلل�صة 

اجل���ام���ع���ات يف ج����دول االأع���م���ال 

احليوي  الدور  وناق�صت  امل�صتدام«، 

التعليم  م��وؤ���ص�����ص��ات  تلعبه  ال����ذي 

قيادة  يف  التاريخ  مر  على  العايل 

االحتياجات  وتلبية  الب�صري  التقدم 

املت�صاعدة لتنمية م�صتدامة وخدمة 

اال�صتدامة  تت�صمنه  وم��ا  املجتمع، 

من حماية للبيئة والطاقة اخل�صراء 

النمو  وحتقيق  النظيف  واالإن��ت��اج 

االقت�صادي ال�صامل.

اجلل�صة الثانية كانت حتت عنوان 

واالبتكار:  للريادة  البيئية  »النظم 

م��ن��ظ��ور اآ���ص��ي��وي ح���ول االإ����ص���راف 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل«، 

ناق�صت تطور و�صع الدول االآ�صيوية 

التكنولوجي،  االب��ت��ك��ار  حيث  م��ن 

وري����ادة االأع���م���ال، م��ع وج���ود عدد 

االأ�صواق  ومتكن  ال�صباب،  من  كبري 

النا�صئة يف اآ�صيا من التكيف ب�صهولة 

منط  وتغيري  التكنولوجيا  مع  اأك��ر 

بدء  ثقافة  اعتناق  مت  كما  احلياة. 

مع  اآ�صيا،  اأنحاء  الت�صغيل يف جميع 

بع�س اأف�صل االأفكار التي يتم تبنيها 

ونقلها اإىل ميدان العمل.

تبني  ح����ول  ال��ن��ق��ا���س  وج�����رى 

الثقافة  ه��ذه  االآ�صيوية  اجلامعات 

من  خمتلفة  اأن��واًع��ا  وا�صتثمارها 

التكنولوجيا واحلا�صنات واملعجات 

ال�صباب  االأع���م���ال  رواد  الإع��ط��اء 

للم�صاهمة  وفر�صة  م�صتقرة  بيئة 

التجديد  خ���ال  م��ن  امل��ج��ت��م��ع  يف 

العمل،  ف��ر���س  االق��ت�����ص��ادي وخ��ل��ق 

جميع  اأن  االع��ت��ب��ار  يف  واالأخ�����ذ 

اجل��ام��ع��ات ال���رائ���دة ف��ب��ي ال��ع��امل 

يف  واالبتكار  امل��ب��ادرة  روح  غر�صت 

مناهجها الدرا�صية.

الثالثة  القمة  اجتماع  حقق  وقد 

لعام  االآ�صيوية  اجلامعات  الحت��اد 

واأ���ص��ف��ر  ك���ب���رًيا،  جن��اًح��ا  2019م 
االأع�صاء،  بني  مثمرة  تبادالت  عن 

وت���ع���اوًن���ا اأع���م���ق ب���ني اجل��ام��ع��ات 

ال�����ص��ري��ك��ة وامل����زي����د م���ن ت��ع��زي��ز 

ممار�صات و�صيا�صات االحتاد. 

افتتح وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير 

العمل  ور���ص��ة  ع�صريي  يو�صف  ال��دك��ت��ور 

مكتب  موؤخراً  الدرعية  بقاعة  نظمها  التي 

اجل��ام��ع��ة  ب��وك��ال��ة  املجتمعية  ال��ع��اق��ات 

وتعزيز  »بناء  بعنوان  والتطوير  للتخطيط 

واملجتمع  اجلامعة  بني  املجتمعية  الروابط 

يف ظل روؤية اململكة 2030«، وذلك برئا�صة 

الدكتور خالد بن حممد ال�صريف امل�صرف 

على مكتب العاقات املجتمعية باجلامعة.

حافًا  برناجماً  العمل  ور�صة  ت�صمنت 

�صمل عر�صاً تقدميياً عن مكتب العاقات 

ال�صريف،  خالد  الدكتور  قدمه  املجتمعية 

فيها  اأ�صار  ع�صريي  يو�صف  للدكتور  وكلمة 

دعم  يف  اجلامعة  دور  وتعاظم  اأهمية  اإىل 

كما  موؤ�ص�صاته،  م��ع  وال�����ص��راك��ة  املجتمع 

ت�صمن الربنامج تد�صني البوابة االإلكرتونية 

املجتمعية،  ال��ع��اق��ات  مل��ك��ت��ب  امل��ح��دث��ة 

ومناق�صة خم�صة حماور بور�صة العمل هي: 

للعاقات  الداخلية  البيئة  حتليل  حم��ور 

بني اجلامعة واملجتمع، وحمور تعزيز �صلة 

حتفيز  اآليات  وحم��ور  باملجتمع،  اجلامعة 

تقدمي  يف  للم�صاهمة  اجلامعة  من�صوبي 

موؤ�صرات  وحم��ور  املجتمعية،  اخل��دم��ات 

واأخ��رياً  املجتمعية،  العاقات  وتقييم  اأداء 

حمور حتديات ومعوقات التميز يف تقدمي 

اخلدمات املجتمعية.

نظمها مكتب العالقات املجتمعية برعاية د. ع�سريي

ورشة في »بناء وتعزيز 
الروابط المجتمعية«

هناك عاقة وطيدة بني االإعام واالإرهاب.. فاالإرهاب الذي �صرب 

العامل ومل ي�صتثن بقعة من االأر�س اإال وقد مر عليها بخرابه ودماره.. 

وت�صخمه  بل  وت��ربزه،  تقدمه  التي  االإعامية  املن�صة  دوًما عن  يبحث 

للح�صول على اأعلى تاأثري ممكن يف اجلمهور.

كلنا يذكر االإرهابي الذي اقتحم م�صجدين يف نيوزلندا منذ ب�صعة 

اأ�صابيع وقتل بوح�صية اأكر من 50 من امل�صلني االأبرياء الركع ال�صجود، 

يف حدث اأثار الراأي العاملي احلر.. وما نتذكره اأي�ًصا اأن املجرم االإرهابي 

قد حر�س على تركيب »كامريا« على مدفعه الر�صا�س لينقل على الهواء 

مبا�صرة اجلرمية ال�صنيعة لكل م�صتقبلي االإنرتنت بالعامل.

 هذا الت�صرف من االإرهابي احلاقد مل يكن عفوًيا بل كان ينطلق من 

هدف اإجرامي حمدد وهو حماولة ن�صر احلدث باأق�صى �صرعة ممكنة 

باالإثارة يف  مع مفهوم مرتبط  يت�صق  ما  وهو  الب�صر،  والأكرب عدد من 

االإعام »If It Bleeds، It Leads«، حيثما كان الدم يتواجد االإعام، 

وهذا ما يبحث عنه االإرهابي.

واليوم بف�صل التطورات التقنية يف و�صائل االت�صال اأ�صبحت الهواتف 

واالإخ��راج  واملونتاج  الت�صجيل  عرب  متكامل  اأ�صتديو  عن  عبارة  الذكية 

ا�صتخدامها  اإ�صاءة  اأن  اإال  كبرية  ميزة  ذلك  اأن  ورغم  املبا�صر..  والبث 

وعدم الوعي باآثارها قد توؤدي اإىل ماآ�ٍس واإىل كوارث ال حتمد عقباها.

كلنا �صهد –بف�صل اهلل- ثم بف�صل االأداء االأمني االحرتايف لاأجهزة 

االأمنية التعامل احلازم مع املحاولة الفا�صلة للهجوم على مقر املباحث 

يف مدينة الزلفي االأ�صبوع املا�صي..والق�صاء على بقايا وفلول االإرهاب 

املندحر.

لت�صافر  بحاجة  وغ��ريه��ا  االآف���ة  ه��ذه  على  مت��اًم��ا  الق�صاء  ولكن 

املواطنني مع جهود رجال االأمن البوا�صل »فاملواطن رجل االأمن االأول«، 

ي�صت�صهلون  الذين  البع�س  من  وطنًيا  وح�ًصا  اأمنًيا  وعًيا  يتطلب  وهذا 

نقل االأحداث واجلرائم دون اعتبار للمعاجلة االأمنية التي تقوم على 

التعاطي مع الظاهرة االأمنية بحر�س وحذر لوجود خيوط وتداعيات 

على  االفتئات  امل�صلحة  من  فلي�س  موؤقًتا،  فيها  اخلو�س  ت�صتلزم عدم 

اجلهات االأمنية بالت�صرع يف ن�صر حبا بال�صبق وال�صهرة والف�صول.

الواجب الوطني واحل�س االأمني يتطلب من املواطن واملقيم عدم ن�صر 

هذا النمط من ال�صور والفيديوهات واملعلومات يف و�صيلة عامة تخدم 

االإرهابي واملجرم عرب ك�صف معلومة اأو اإ�صهار لعمل اإرهابي جبان.

اللهم احفظ وطننا واأمننا وجنودنا.

makinzyadel@ksu.edu.sa
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