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رئيس الهيئة االستشارّية 

أ.د / عبداهلل عمر بافيل
مدير جامعة أّم القرى

د/ يوسف عايض العتيبّي                                                           وكيل معهد البحوث والّدراسات االستشارّية           

د / رائد عبدالرحمن شالواله                                                      وكيل معهد البحوث والّدراسات االستشارّية لدعم االعتماد المهنّي

د / عبد الّرحمن عبد العزيز مجرشّي                                    وكيل معهد البحوث والّدراسات االستشارّية للتطوير وتنفيذ األعمال
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أ. د/ حميد عبد الجبار العلوانّي                                               مستشار معهد البحوث والّدراسات االستشارّية

د/ محمد  يوسف إسماعيل                                                     مستشار معهد البحوث والّدراسات االستشارّية

د/ سمّية عّزت شرف                                                                     مستشارة معهد البحوث والّدراسات االستشارّية

د/ هوازن عبد الحفيظ الّزبيدّي                                                مستشارة معهد البحوث والّدراسات االستشارّية 

د/ إحسان صالح المعتاز                                                                                                            عميد كّلّية إدارة األعمال 

د / إسكندر محّمد هوساوي                                                                                                 عميد كّلّية الحاسب اآللّي بالّليث

د / أيمن عبد الّرحيم الّصايغ                                                                                                 عميد كّلّية العلوم الّطّبّية الّتطبيقّية

د / عصام عبد اهلل  بازرعة                                                                                                        عميد كّلّية المجتمع بمكة المكرمة

د / أحمد نايف  األحمدّي                                                                                                          عميد كّلّية الهندسة والعمارة اإلسالمّية

أ.د / محمد أسامة خزيم
 مستشار معهد البحوث والّدراسات االستشارّية

د / هاني عثمان غازي 
 وكيل جامعة أّم القرى للّتطوير وريادة األعمال 

د / نورة صالح فاروقي
 وكيلة معهد البحوث والّدراسات االستشارّية

د / علي محّمد الّشاعرّي 
 عميد معهد البحوث والّدراسات االستشارّية

الهيئة االستشارّية

هيئة الّتحرير

باسم رئيس الّتحرير

icrsـjoconsultant@uqu.edu.sa

المراسالت
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كلمة المشرف العاّم

أ.د / عبد اهلل عمر بافيل
مدير جامعة أّم القرى

المعرفــّي  اإلنتــاج  فــي  جديــًدا  ــا  نوعّيً منطلًقــا  يمّثــل  االستشــارّي  نشــرة  مــن  األّول  العــدد  صــدور  إّن 

المتخّصــص، ونافــذة إعالمّيــة مــن شــأنها أن تســهم وترتقــي بأهــداف واحــة أّم القــرى لالستشــارات، وتبــرز 

ــث  ــارات؛ حي ــوق االستش ــة  بس ــز دور الجامع ــي تعزي ــإذن اهلل _ ف ــهم _ ب ــا ستس ــا. كم ــل فيه ــب العم جوان

ــّور  ــة والّتط ــن الحاج ــم م ا بالّرغ ــّدً ــة ج ــارات ضعيف ــة االستش ــي صناع ــّي ف ــكادر الوطن ــاركة ال ــزال مش ال ت

المّطــرد لســوق االستشــارات العالمــّي التــي تجــاوزت قيمــة االســتثمارات فيــه الّثالثمائــة مليــار دوالر ســنوّيًا. 

إّن نشــرة االستشــارّي أُسســت لتكــون نافــذة ثقافّيــة وإعالمّيــة تعمــل علــى زيــادة الوعــي بأهّمّيــة توطيــن 

صناعــة االستشــارات فــي المملكــة، وتســويق الخدمــات االستشــارّية لواحــة أّم القــرى لالستشــارات. واليــوم 

نشــهد إصــدار العــدد األّول مــن النشــرة، التــي نحــاول مــن خاللهــا تقديــم وتطويــر مفهــوم االستشــارات 

بمعنــاه الّشــامل فــي بيئتنــا الوطنّيــة بمــا يتناســب مــع مشــاريع الّتنميــة العمالقة التــي تشــهدها المملكة.

د/ علي محمد الّشاعري
عميد معهد البحوث الّدراسات االستشارّية

كلمة رئيس الهيئة االستشارّية

كلمة نائب المشرف العاّم

د / هاني عثمان غازي 
وكيل جامعة أّم القرى للّتطوير وريادة األعمال

إّن نشــرة االستشــاري التــي تصدرهــا واحــة أّم القــرى لالستشــارات ستســلط الّضــوء علــى مــا تشــهده 

الجامعــة مــن حــراك تطويــرّي شــامل فــي جميــع المجــاالت.  ولقــد قطعــت جامعتنــا _وهلل الحمد_شــوًطا 

ــات  ــة جامع ــي مقّدم ــا ف ــاّص ، وأصبحن ــكل خ ــة بش ــارّية للجامع ــدرات االستش ــاء الق ــار بن ــي مس ــًرا ف كبي

المملكــة فــي تبّنــي نمــوذج الجامعــات الّريادّيــة التــي تأخــذ دورهــا الفاعــل فــي الّتنميــة المســتدامة 

الّشــاملة فــي شــّتى محاورهــا. والّرســالة التــي ســتحملها هــذه الّنشــرة تأكيــد لســعينا لمواصلــة مســيرة 

ــي  ــًدا ف ــا رائ ــون أنموذًج ــتقبلّية، ولتك ــالتها المس ــا ورس ــا ورؤيته ــداف جامعتن ــق أه ــاّد؛ لتحقي ــل الج العم

ــة. ــطتها المختلف ــا وأنش برامجه
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أ.د/ محّمد أسامة خزيم
رئيس الّتحرير

كلمة رئيس الّتحرير

الحمد هلل وحده، والّصالة والّسالم على من ال نبي بعده، أّما بعد:

ووجهتها.  لطموحها  األساسّية  المؤشرات  لتقّدم  األّول؛  بالعدد  لالستشارات  القرى  أّم  واحة  من  االستشارّي  نشرة  تنطلق 
وستستمر في رسم مالمحها من خالل األعداد القادمة _ بمشيئة اهلل _ لتثري تطّلعات القّراء الكرام بما يفيدهم وينفعهم.

تمّثل واحة أّم القرى لالستشارات _ بفضل اهلل _ الّذراع المعرفّي واالستشارّي لجامعة أّم القرى عن طريق دورها الفاعل في بناء 
مجتمع وإقتصاد معرفّي وتنمية مستدامة متوافقة مع رؤية المملكة 2030.  وتهدف نشرة االستشارّي إلى إنتاج ونقل وتوطين 
في  المستجّدات  ومواكبة  المتخّصصة،  العلمّية  والمقاالت  االستشارّية  الّدراسات  نشر  خالل  من  الحديثة؛  والّتقنيات  المعارف 

مجال االستشارات والّتطوير المهنّي.

وباألصالة عن نفسي ونيابة عن هيئة تحرير نشرة االستشارّي، يطيب لي أن أرّحب بجميع قّراء النشرة؛ سواء الباحثين المهتّمين 
بنشر مقاالتهم، أو طّلاب العلم والمعرفة، أو الخبراء واالستشاريين المعنيين في هذا المجال . وتصدر النشرة رافعة لواء الّصدق 

والموضوعّية في عملها، قابلة برحابة صدر الّنقد الهادف البّناء الذي يدفعنا إلى مزيد من الّتقّدم والّنجاح.

البحوث  لمعهد  الّدائم  دعمه  على  بافيل  عمر  بن  عبداهلل  الّدكتور  األستاذ  القرى  أّم  جامعة  مدير  لمعالي  بالّشكر  نتوّجه 
والّدراسات االستشارّية، وتوجيهاته القّيمة التي تصّب في تطوير االستشارات واالستثمار في الموارد الّداخلّية بجامعة أّم القرى، 

وتقديمه لهذه النشرة في عددها األول.

والّشكر موصول لسعادة وكيل الجامعة للّتطوير وريادة األعمال الّدكتور هاني بن عثمان غازي؛ على كلمته الداعمة لهذا العدد، 
ومتابعته المستمّرة للحراك االستشارّي والّتطوير المهنّي في المعهد. ونثّمن اهتمام سعادة عميد معهد البحوث والّدراسات 
من  االستشارّية  والّدراسات  الخدمات  ثقافة  ونشر  االستشارات،  مفهوم  بتطوير  الّشاعري  محّمد  بن  علي  الّدكتور  االستشارّية 
خالل دعمه الّلامحدود في تأسيس نشرة االستشارّي؛ لمواكبة الّتغّيرات في عالم االستشارات.  ونشكر جميع من أسهم في 

إطالق النشرة إلصدارها األّول. 

 آملين أن يحظى عددنا البكر باهتمامكم؛ حّتى يشعرنا بأّن هذا الجهد المبذول قد حّقق بعض ما نصبو إليه، وهذا كّله سينمو 
بفضل تشجيعكم ومشاركتكم الفّعالة. كما نرجو أن تلّبي النشرة طموحات الباحثين والمهتّمين، ونسعى _بعون اهلل _ إلى 

النهوض بها نحو األفضل بإذن اهلل تعالى.
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في هذا العدد

رقم الّصفحةالمحتوى
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15إضاءات استشارّية

16الواحة في أرقام

18الواحة في عين اإلعالم
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DISC نظرية ديسك
د/ أيمن خالد جوهرجّي
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رؤية مستقبلّية لدعم الّتأهيل الّطّبّي للمعاقين بالمملكة العربّية الّسعودّية
26أ . د / إيهاب محمد عبد الكافى

المستقبل اآلن: الّتعّلم المبنّي على العمل كجسر بين الّصناعة والجامعة
27أد/  يسري نبيل السيد  - د/ سلطان سامي الحربّي  - د/  مراد مليكة مشرقّي

نافذة على االمن السيبرانّي في ضوء رؤية 2030
28د / أيمن عبد الّرحمن الحربّي
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أخبار الواحة

واحة أّم القرى لالستشارات تساهم بخدماتها في موسم الحج لعام 1439هـ

أسهمت واحة أّم القرى لالستشارات في موسم 

حّج 1439هـ؛ وذلك بتقديم دراستين استشارّيتين 

في  أحدهما:  والعمرة؛  الحّج  وزارة  لصالح 

لمعتمري  المقّدمة  الخدمات  تطوير  موضوع 

الخدمات  تقديم  موضوع  في  والّثانية:  الّداخل. 

االستشارّية؛ لتطوير إدارة الّتفويج وتشغيلها في 

مختلف مراحل الحّج من خالل منّصة إلكترونّية؛ 

صّرح  كما  القرارات.   واّتخاذ  البيانات،  لمعالجة 

والّدراسات  البحوث  معهد  عميد  سعادة 

الّشاعرّي  محّمد  بن  علي  الّدكتور  االستشارّية 

وتطوير  لتأهيل  برنامجين؛  تقّدم  الواحة  أّن 

وذلك  الّصّحة،  وزارة  لصالح  الّصّحيين  الممارسين 

يوًما   )٧0( بواقع  متدّرًبا   )1111( يقارب  ما  بتدريب 

مختلفة  مدينة  عشر  ثالثة  في  وذلك  ا،  تدريبّيً

هذا  الموسم،  لهذا  استعداًدا  المملكة  في 

باإلضافة إلى برنامج في إدارة المخاطر واألزمات 

متدّرًبا.  )234( لصالح  ا  تدريبّيً يوًما   )39( بواقع 

القرى  أّم  واحة  برامج  أّن  الّشاعرّي  وأضاف 

األهداف  لتواكب  ُصّممت  لالستشارات 

العربّية  المملكة  رؤية  لبرامج  االستراتيجّية 

الّسعودّية 2030؛ حيث تحرص الواحة على استثمار 

القدرات والكفاءات الجامعّية في تصميم وتنفيذ 

التي  المختلفة  االستشارّية  والخدمات  الّدراسات 

تخدم القطاعات العاّمة والخاّصة وغير الّربحّية.

القرى  أّم  جامعة  مدير  معالي  بدوره  وشكر 

بافيل؛  عمر  بن  عبداهلل  الّدكتور  األستاذ 

والّدراسات  البحوث  لمعهد  المتواصل  لدعمه 

ومبادرات  خدمات  من  يقّدمه  لما  االستشارّية، 

الموسم  الّرحمن في هذا  تخدم مّكة وضيوف 

وفي كامل شهور العاّم.

معهد البحوث والّدراسات االستشارّية يعقد ورش عمل تخّصصّية لمكاتب الخبرة

االستشارّية  والّدراسات  البحوث  معهد  استفتح 
بمشروع  الجامعّي  العام  القرى  أّم  بجامعة 

التي  المتخّصصة؛  العلمّية  الورش  سلسلة 

مكاتب  أصحاب  إلتقاء  خاللها  من  تستهدف 

الخدمات،  وتقديم  تخّصصّية،  بصورة  الخبرة 

اإلجراءات  ومناقشة  العقبات،  وتسهيل 

والمقترحات الّتطويرّية والّتحسينّية.

الخبرة  مكاتب  مع  الورش  باكورة  عقد  وتّم 

حيث  واإلدارّية؛  المالّية  تخّصص  في  المسّجلة 

البحوث  معهد  عميد  سعادة  اللقاء  استهّل 

محمد  بن  علي  الّدكتور  االستشارّية  والّدراسات 

واحة  بخدمات  والّتعريف  بالّترحيب  الّشاعرّي 

أهّم  ذكر  إلى  باإلضافة  لالستشارات،  القرى  أّم 

بخدمات  الّرقّي  شأنها  من  التي  الّتطّلعات 

ا من روافد  مكاتب الخبرة؛ التي ُتعّد رافًدًا أساسًيّ

خدمات الواحة.

للّتطوير  المعهد  وكيل  سعادة  الورشة  وأكمل 

مجرشي  عبدالّرحمن  الّدكتور  األعمال  وتنفيذ 

اإلحصائّيات  أهم  استعراض  خالل  من  وذلك  ؛ 

باإلضافة   ، للمكاتب  واإلجراءات  والّصالحّيات 

من  للمستفيدين  المسّجلة  الّنتائج  أهّم  إلى 

الخدمات االستشارّية، وأهّم مالحظات الجهات 

، ثّم  ُفتح باب الّنقاش ألخذ المالحظات  الّرقابّية 

تطويرها  على  العمل  وآلّية  والمقترحات 

نحو  األنظار  توجيه  إلى  باإلضافة   ، وتنفيذها 

مبادرات الوكالة ومؤّشراتها ،  وكيفّية تحقيقها 

من خالل مكاتب الخبرة المتخّصصة .

العمل  وفريق  الّشاعرّي  علي  الدكتور  ن  وثمَّ

الجامعة  مدير  معالي  من  المستمّر  الّدعم 

للمعهد  بافيل  عمر  بن  عبداهلل  الدكتور  األستاذ 

من  مزيًدا  القدير  العلّي  اهلل  سائاًل  وفعالّياته، 

الّتوفيق والّسداد.

 واحة أّم القرى لالستشارات تبحث سبل الّتعاون مع جائزة صاحبة الّسمّو الملكّي األميرة صيتة بنت عبد العزيز

صيتة  األميرة  جائزة  مؤّسسة  مع  بالّشراكة 

االجتماعّي،  العمل  في  للّتمّيز  العزيز  عبد  بنت 

االستشارّية  والّدراسات  البحوث  معهد  نّظم 

لتفعيل  عمل؛  ورشة  القرى  أّم  بجامعة 

األهداف  لتحقيق  وذلك  االستراتيجّية،  الّشراكات 

االجتماعّية  المبادرات  تخدم  التي  والّتطّلعات 

تمام  في  الورشة  بدأت  حيث  الغربّية.  بالمنطقة 

الّتاسعة صباًحا يوم الخميس 1٧ محرم  الّساعة 

الّشيخ عبدالرحمن فقيه  بهيلتون  1440هـ، بقاعة 

سعادة  بحضور  المكّرمة،  بمّكة  المؤتمرات 

فهد  الّدكتور  األستاذ  الجائزة  عاّم  أمين 
معهد  عميد  وسعادة   ، المغلوث  حمد  بن 
سعادة  االستشارّية  والّدراسات  البحوث 
بن  فهد  الّدكتور  األستاذ  الجائزة  عاّم  أمين 

حمد المغلوث ، 
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والّدراسات  البحوث  معهد  عميد  وسعادة 

الّشاعرّي،  محّمد  بن  علي  الّدكتور  االستشارّية 

المعهد  ومستشاري  وكالء  الّسعادة  وأصحاب 

شطر  من  الحضور  تصّدر  وقد  الّطّلاب،  بشطر 

لشؤون  الجامعة  وكيلة  سعادة  الّطالبات 

وسعادة  الخولي،  سارة  الّدكتورة  الّطالبات 

هالة  الّدكتورة  الجامعّية  الّدراسات  عميدة 

العمودي، وسعادة وكيلة المعهد الّدكتورة نورة 

الفاروقي،  باإلضافة لحضور مجموعة من أعضاء 

هيئة التدريس في جامعة أّم القرى، ومجموعة 

المكّرمة من  من المسؤولين في منطقة مّكة 

القطاع العاّم والخاّص وغير الّربحّي.

وقد أفاد عميد المعهد أّن هذا اللقاء هدف إلى 

القرى  أّم  واحة  بين  المشترك  الّتعاون  تحقيق 

صيتة  األميرة  جائزة  مؤّسسة  وبين  لالستشارات 

ومجاالتها  بالجائزة  والّتعريف  عبدالعزيز،  بنت 

عن  فضًلا  المكّرمة،  مّكة  بمنطقة  وشروطها 

بحث سبل الّتعاون وااللتقاء بين مجاالت الجائزة 

التي  لالستشارات  القرى  أّم  واحة  خدمات  وبين 

خالل  من  وذلك  واألفراد؛  للمؤّسسات  تقّدمها 

خدمات االعتماد المهنّي، والّدراسات االستشارّية، 

والخدمات اإلدارّية والمالّية.

بنت  صيتة  األميرة  جائزة  أّن  بالّذكر  الجدير 

ترتكز  االجتماعّي  العمل  في  للّتمّيز  عبدالعزيز 

اإلنجاز  فرع  وهي  مختلفة؛  فروع  أربعة  على 

اإلسالمّي،  الوقف  في  الّتمًيز  وفرع  الوطنّي، 

وفرع  االجتماعّي،  العمل  رّواد  في  الّتمّيز  وفرع 

االجتماعّي؛  العمل  ومشاريع  برامج  في  الّتمّيز 

المبادرات  بدعم  الجائزة  مؤّسسة  تهتّم  حيث 

تنفيذ  إلى  تهدف  التي  الفروع،  تلك  في  الممّيزة 

االجتماعّي،  االندماج  لتعزيز  األعمال  مشاريع 

المجتمع،  أفراد  لدى  ابتكارّية  مهارات  وتنمية 

وتسهيل ودعم تنفيذ األعمال لفئات مخّصصة 

المطلوبة  بالقدرات  المرأة  وتزويد  الّسّيدات،  من 

لدخول سوق العمل، باإلضافة إلى دعم مشاريع 

للّشباب  واالجتماعّية  االقتصادّية  الفرص  تقّوي 

والبحوث العلمّية غير الّتقليدّية. 

معهد البحوث والّدراسات االستشارّية يوقع اّتفاقّية تعاون مع عمادة شؤون المكتبات

مــن منطلــق تضافــر الجهــود بيــن المكّونــات 

معهــد  ّوقــع  القــرى،  أّم  بجامعــة  الّداخلّيــة 

البحــوث والّدراســات االستشــارّية اّتفاقّيــة تعــاون 

مــع عمــادة شــؤون المكتبــات؛ حيــث ستســهم 

هــذه االّتفاقيــة فــي الّنهــوض بواجــب الجامعــة 

فــي دعــم العملّيــة الّتنموّيــة واالســتراتيجّية مــن 

ــويق  ــة والّتس ــات المرجعّي ــين العملّي ــالل تحس خ

ــا.  ــة وممّيزاته ــات المكتب لخدم

وأشــار ســعادة عميد معهــد البحوث والّدراســات 

االستشــارّية الّدكتــور علــي بــن محّمــد الّشــاعرّي 

ــوم  ــًلا لمفه ــي تفعي ــة تأت ــذه االّتفاقّي ــى أّن ه إل

ــق  ــي تحقي ــة ف ــات الجامع ــن مكّون ــراكة بي الّش

األهــداف، والخطــط االســتراتيجّية ضمــن إطــار 

توثيــق الّصــالت العلمّيــة والعملّيــة والمعرفّيــة 

االستشــارّية  والّدراســات  البحــوث  معهــد  بيــن 

ــة. ــادات بالجامع ــات والعم ــن الكّلّي وبي

دعــم  المعهــد  عميــد  ســعادة  ثّمــن  كمــا 

الّدكتــور  األســتاذ  الجامعــة  مديــر  معالــي 

المســتمّر  وتحفيــزه  بافيــل  عمــر  بــن  عبــداهلل 

المعهــد  واّتفاقّيــات  وأنشــطة  لفعالّيــات 

لتطّلعــات  والمحّققــة  والخارجّيــة  الّداخلّيــة 

الجامعــة وأهدافهــا المســتقبلّية والمتوافقــة

مع الّرؤية الوطنّية 2030.

 معهد البحوث والّدراسات االستشارّية يبحث أوجه الّتعاون مع أمانة جّدة

الّداعمة  الّتنموّية  العجلة  دفع  منطلق  من 

تحقيق  في  يسهم  بما   ،2030 الوطنّية  للّرؤية 

أهداف برامجها المّتصلة بتدريب وتطوير الكوادر 

االستشارات  تقديم  خالل  من  المؤّهلة  الوطنّية 

القطاعات  بين  المشتركة  المهنّية  والبرامج 

ممّثلة  القرى  أّم  جامعة  بحثت  المتخّصصة_ 

االستشارّية والّدراسات  البحوث  معهد  في 

خالل   ، جّدة  أمانة  مع  الّتعاون  أوجه 

األمانة  مقّر  في  المنعقد  االجتماع 

صالح  المهندس  األمين  معالي  برئاسة 

الموافق األربعاء  يوم  صباح  وذلك  الّتركي 

 1  صفر 1440 هـ، وقد حضر االجتماع عميد معهد 

علي  الّدكتور  االستشارّية  والّدراسات  البحوث 

المعهد،  وكالء  وسعادة  الّشاعرّي،  محّمد  بن 

ومجموعة من المسؤولين في األمانة.

أخبار الواحة
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القرى  أّم  جامعة  وكيلة  سعادة  افتتحت 

مقّر  الخولي،  عمر  بنت  سارة  الّدكتورة  للّطالبات 

بشطر  االستشارّية  والّدراسات  البحوث  معهد 

بعد  وذلك  بالّزاهر؛  الجامعة  بمقّر  الّطالبات، 

للمقّر،  المضافة  الجديدة  الّتحسينات  مشروع 

والّتأثيث  الهندسّي  الّتصميم  لخطط  وفقًا 

لبيئة  المالئمة  االحتياجات  سّد  على  القائم 

سعادة  من  عدٌد  االفتتاح  حضر  وقد  العمل. 

المساندة، ورئيسات  الكّلّيات والعمادات  وكيالت 

مكاتب الخبرة، باإلضافة إلى منسوبات المعهد.

نورة  الّدكتورة  المعهد  وكيلة  سعادة  وقّدمت 

والخّطة  بالمعهد  ا  تعريفّيً عرًضا  الفاروقي 

الّتنفيذّية له، كما تّم عرض المبادرات الّتشغيلّية 

المعهد  يقّدمها  التي  المشاريع  وبعض 

والخاّصة  العاّمة  القطاعات  من  لمجموعة 

أهداف  تحقيق  أجل  من  وذلك  الّربحّية؛  وغير 

الّتنموّية  الّسعودّية  العربّية  المملكة  رؤية  برامج 

الفاعلة  المساهمة  تعّزز  التي   ،2030 واالقتصادّية 

المستدامة  والّتنمية  المعرفّي  االقتصاد  في 

وفق أهداف جامعة أّم القرى التي تنشدها.

في ذات الوقت أشادت سعادة وكيلة الجامعة 

الخولي  سارة  الّدكتورة  الّطالبات  لشؤون 

بالجهود المبذولة في معهد البحوث والّدراسات 

وتطّلعات  أهداف  مع  تتناغم  التي  االستشارّية؛ 

عميد  سعادة  وشكرت  المستقبلّية،  الجامعة 

المعهد الّدكتور علي الّشاعرّي، وسعادة الوكالء، 

وكاّفة المنسوبين والمنسوبات، على جهودهم 

المبذولة تجاه هذا الّصرح العلمّي الّراقي.

 معالي مدير الجامعة يطلق برنامج الّدبلوم المهنّي وفقًا لنظام الّتعّلم المبنّي على العمل

لتحقيق  القرى  أّم  جامعة  مساعي  ظّل  في 

أطلق   2030 والّتنموّية  االقتصادّية  المملكة  رؤية 

عبداهلل  الّدكتور  األستاذ  الجامعة  مدير  معالي 

إلدارة  المهنّي  الّدبلوم  برنامج  بافيل،  عمر  بن 

معهد  من  والمقّدم   ، والّضيافة  المطاعم 

مع  بالّتعاون  االستشارّية،  والّدراسات  البحوث 

شركة  مطاعم  ومجموعة   ، األعمال  إدارة  كّلّية 

أمريكانا متمّثلة في »الّشركة األهلّية للمطاعم  

المبنّي  الّتعّلم  لنظام  وفقًا  وذلك  الّسعودّيه«، 

على العمل ) الّتعليم الّتبادلّي (، حيث سيحصل 

الّطالب على تجربة تعليمّية فريدة بالحصول من 

والجامعة  العمل  أروقة  داخل  المعرفة  خالل 

الجامعة  توّجهات  ؛ مّما يحقق  الوقت  في ذات 

ببناء جسور مستدامة مع الّسوق المحّلّي وأرباب 

ُتلّبي  جديدة  دراسّية  برامج  وتصميم   ، العمل 

احتياجات سوق العمل في القطاعات المختلفة، 

بصورة تدعم فرص العمل ألبنائنا الّطّلاب. 

الّتعاون  اّتفاقّية  وقد تّم - بفضل اهلل - توقيع 

والّدراسات  البحوث  معهد  عميد  سعادة  بين 

الّشاعرّي،  محّمد  بن  علي  الّدكتور  االستشارّية 

أمريكانا  بشركة  المطاعم  قطاع  عاّم  ومدير 

يوم  وذلك  الميل،  ماجد  األستاذ  بالّسعودّية 

سعادة  بحضور  1440هـ،   /3  /13 الموافق  األربعاء، 

الّتنمية  ببنك  المكّرمة  مّكة  فرع  مدير  مساعد 

عبدالحميد  بن  عبدالعزيز  األستاذ  االجتماعّية 

تنمية  بصندوق  مكة  فرع  مدير  وسعادة  بخاري، 

الموارد البشرّية »هدف« األستاذ محمد بن جميل 

الخليج  أمريكانا  مجموعة  مديري  وبعض  ناقرو، 

والّشرق األوسط،  و منهم األستاذ جلين هيلتون، 

الميل،  ماجد  واألستاذ  غاندي،  ساي  واألستاذ 

والّدكتور مراد مليكة، باإلضافة إلى مدير الموارد 

فرع   في  بالمجموعة  المطاعم  لقطاع  البشرّية 

من  ولفيف  الحمود،  زكريا  األستاذ  الّسعودّية 

ضيوف الّشركة. 

سعادة  الجامعة  جانب  من  الحفل  حضر  وقد 

الّدكتور  األعمال  وريادة  للّتطوير  الجامعة  وكيل 

هاني بن عثمان غازي، وسعادة عميد كّلّية إدارة 

األعمال األستاذ الّدكتور إحسان المعتاز، وسعادة 

الحارثي،  سعيد  الّدكتور  العليا  الّدراسات  عميد 

البحوث  معهد  وكالء  سعادة  إلى  باإلضافة 

كّلّية  وكالء  وسعادة  االستشارّية،  والّدراسات 

إدارة األعمال.  

المطاعم  قطاع  أّن  بالّذكر،  والجدير 

عشرة ثماني  يدير  أمريكانا  بمجموعة 

  وكيلة الجامعة لشؤون الّطالبات تفتتح مقّر معهد البحوث والّدراسات االستشارّية بشطر الّطالبات

بين  الّتعاون  بأّن  الّشاعرّي  الّدكتور  وأفاد 

االستفادة  عن   - اهلل  بعون   - سيثمر  الّطرفين 

المقّدمة  االستشارّية  والّدراسات  الخدمات  من 

مجاالت  في  لالستشارات  القرى  أّم  واحة  من 

واألمن  والبيئّية  الهندسّية  منها:  متعّددة؛  

خالل  من  الّتطوعّية،  والخدمات  والّسالمة 

المتخّصصة.  االستشارّية  والوحدات  المراكز 

بناء  عملية  في  المشاركة  أهّمّية  إلى  أشار  كما 

تقديم  خالل  من  المتخّصصة  المجتمع  كوادر 

»جاهز«؛  برنامج  مثل  المختلفة،  المهنّية  البرامج 

لتدريب المهندسين حديثي الّتخّرج، وبرامج مركز 

الّسالمة وإدارة المخاطر واألزمات »سيف«؛ لتأهيل 

المتخّصصين في مجال األمن والّسالمة.                                              

أخبار الواحة
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معهد البحوث وجمعّية أّم القرى الخيرّية تدّشنان برنامج »سالمتي« لتأهيل الكوادر الّنسائّية

تقديم دورة: تدريب المدّربين االحترافّية 

االستشارّية  والّدراسات  البحوث  معهد  قّدم 

الّتطوير  وكالة  في  ُمَمّثًلا  القرى،  أّم  بجامعة 

المهنّي، مبادرة:« تأهيل المدّربين االحترافّية

الّتدريس  هيئة  وعضوات  أعضاء  »من 

الكوادر  في  لالستثمار  القرى؛  أّم  بجامعة 

المتمّيزة. وتضّمنت المبادرة تقديم دورة:« تدريب 

سمير  المهندس  للمدّرب   « االحترافّية  المدّربين 

بنتن، بمعدل ٦ ساعات تدريبّية لمدة 12 يوًما، ابتداًء 

الخميس  إلى   201٨-12-1 الموافق  الّسبت  من 

الموافق 12-13-201٨. 

الّتدريبّية  المهارات  صقل  إلى  الّدورة  وهدفت 

تنّوع  خالل  من  المتدّربين  وتمكين  وتطويرها، 

والمدّربة  المدّرب  جعل  على  ترّكز  التي  المحاور، 

في  المهنّي  الّتدريب  بآلّية  واسع  اّطالع  على 

وعضوات  أعضاء  لتقوية  باإلضافة  الحالي،  وقتنا 

مستوى  من  والّرفع  ا،  معرفّيً التدريس  هيئة 

المتعّددة  األساليب  خالل  من  الّتدريبّي  العمل 

المستخدمة ضمن هذه الّدورة.

زا  متمّيً تفاعال  الّدورة  شهدت  وقد  هذا 

عّبروا  الذين  والمشاركات،  المشاركين  من 

والّدراسات  البحوث  لمعهد  شكرهم  عن 

معالي  بتفّقد  الّدورة  حظيت  وقد  االستشارّية. 

بن  اهلل  عبد  الّدكتور  األستاذ  الجامعة  مدير 

الخميس يوم  الّدورة  أعمال  سير  بافيل،  عمر 

على  وتحفيزهم  المتدّربين  لتشجيع  ٦-12-201٨؛ 

تطوير مهاراتهم الّتدريبّية.

البحوث  معهد  عميد  سعادة  أعرب  وقد 

محّمد  بن  علي  الّدكتور  االستشارّية  والّدراسات 

الجامعة  مدير  لمعالي  شكره  عن  الّشاعرّي 

على زيارته واهتمامه الّدائم، ودعمه الالمحدود 

للمعهد ومبادراته الّتطويرّية.

وأّكد سعادة العميد حرص المعهد على تطوير 

الّتدريب  خالل  من  الجامعة  في  الكوادر  قدرات 

تقديم  في  للمساهمة  وتأهيلهم  االحترافّي، 

في  الفئات  جميع  تخدم  متنّوعة  تدريبّية  برامج 

المجتمع.

االستشارّية  والّدراسات  البحوث  معهد  ّع  وقَّ

الخيرّية؛  القرى  أّم  جمعّية  مع  تعاون  اّتفاقّية 

مجاالت  في  استشارّية  خدمات  لتقديم 

لتأهيل  »سالمتي«؛  برنامج  تدشين  وتّم  متعّددة، 

والّسالمة  األمن  في  الّنسائّية  الوطنّية  الكوادر 

أّم  جامعة  وكيلة  شرف  على  المخاطر،  وإدارة 

الّدكتورة سارة بنت عمر  الّطالبات  القرى لشؤون 

العمل  وزارة  فرع  عاّم  مدير  ومساعد  الخولي، 

المكّرمة  مّكة  بمنطقة  االجتماعّية  والّتنمية 

ربيع   2٨ الخميس  يوم  الّضبيبان،  نوال  الّدكتورة 

األّول 1440هـ، الموافق ٦ ديسمبر 201٨م.

نورة  الّدكتورة  المعهد  وكيلة  سعادة  وأشارت 

فاروقي إلى أّن برنامج » سالمتي » انطلق   لتحقيق 

رؤية المملكة 2030 بتدشين أولى المبادرات تحت 

أّم  جمعّية  منسوبات  لتأهيل  »سالمتي«؛  عنوان 

وإدارة  الّسالمة  أساسّيات  على  الخيرّية  القرى 

بالّتوعية  البرنامج  يهتّم  كما  واألزمات،  المخاطر 

نظرة  تقديم  خالل  من  المنشآت  سالمة  نحو 

والّتقنّية،  والمالّية  اإلدارّية  المخاطر  عن  شاملة 

المناسب وإدارته  بالّسلوك  الّتوعية  إلى  باإلضافة 

في موقف الخطر .

عميد  تشجيع  على  المعهد  وكيلة  وأّكدت 

الّدكتور  االستشارّية  والّدراسات  البحوث  معهد 

الّشاعرّي على تقديم برامج تأهيلّية تمّكن  علي 

الّسعودّي  المجتمع  لخدمة  وتقودها  المرأة 

وفًقا لمفاهيم رؤية المملكة 2030.                      

االمتياز  حقوق  ولديه  تجارّية،  عالمة 

وشمال  األوسط  الّشرق  مستوى  على 

الّتجارّية  العالمات  من  للعديد  أفريقيا 

مطعًما    )  1٨00( من  أكثر  خالل  من  العالمّية، 

و) 40000 ( موّظف .

األستاذ  الجامعة  مدير  معالي  شكر  بدوره، 

الحراك  هذا  بافيل،  عمر  بن  عبداهلل  الّدكتور 

الّثقافّي والّتعليمّي الذي يدعم دور الجامعة في 

القطاعات مع  االستراتيجّية  الّشراكات  إحداث 

العاّمة  والخاّصة  وغير الّربحّية.

أخبار الواحة
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نشاط  الواحة 

مركز سيف للسالمة وإدارة المخاطر واألزمات، يشارك في المعرض الّسعودّي الّدولّي لألمن الوطنّي 

في  واألزمات،  المخاطر  وإدارة  للسالمة  سيف  مركز  شارك 

من  والوقاية  الوطنّي  لألمن  الّدولّي  الّسعودّي  المعرض 

الفترة من 24 -  الرياض خالل  الذي يعقد في مدينة  المخاطر، 

برعاية  والمقام  201٨م،  نوفمبر   ٦  -  4 الموافق  1440هـ،  صفر   2٦

الّسمّو الملكّي األمير عبد العزيز بن سعود  كريمة من صاحب 

المملكة  في  الّداخلّية  وزير  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  نايف  بن 

العربّية الّسعودّية.

قادة  بين  الّتجارّي  الّتواصل  تسهيل  إلى  المعرض  هدف  وقد 

الّصناعة المحّليين والّدوليين والحكومة الّسعودّية، في مجال 

»صياغة  شعار  تحت  المخاطر،  من  والوقاية  الوطنّي  األمن 

مستقبل األمن الوطنّي والوقاية من المخاطر«.

القرى  أّم  لواحة  األساسّية  األركان  أحد  سيف  مركز  ويعتبر 

أّم  لجامعة  والّتقنّي  المعرفّي  الّذراع  ُتعّد  التي  لالستشارات، 

االستشارّية  الخدمات  تقديم  إلى  المركز  يهدف  حيث  القرى؛ 

والّتأهيلّية، وفًقا لنموذج

والّدراسات  البحوث  معهد  عميد  سعادة  أوضح  جانبه،  ومن 

سيف  مركز  أّن  الّشاعرّي،  محّمد  بن  علي  الّدكتور  االستشارّية 

لتقديم  المتخّصصة  الخبرات  توفير  خالل  من  رسالته  يؤّدي 

االستشارات والّتدريب في مجال أنظمة الّسالمة في المشاريع 

مجال  في  وكذلك  العاّمة،  والمشاريع  واإلنشائّية،  الّصناعّية 

والكوارث  المخاطر  مع  والّتعامل  والّتخطيط  الّصناعّي،  األمن 

من  مجموعة  وتقديم  إعداد  على  المركز  ويعمل  واألزمات.  

ورفع  تطوير  في  المتخّصصة  البرامج  منها:  والدورات؛  البرامج 

كفاءة أنظمة األمن والّسالمة، وتنفيذ معايير الجودة، وخدمات 

الّتخطيط،  في  الّدولّية  المعايير  على  والّتدريب  االستشارات 

ورسم سياسات األمن والّسالمة المهنّية.

كما أشار سعادة وكيل معهد البحوث والدراسات االستشارية 

ُيعنى  المركز  أّن  إلى  العتيبّي،  عايض  بن  يوسف  الّدكتور 

يسعى  حيث  المتخّصصة؛  الخدمات  من  مجموعة  بتقديم 

الّتأهيلّية  المسيرة  تدعم  وعالمّية  وطنّية  خبرات  توفير  إلى 

واألزمات  الّسالمة  إدارة  في  المتخّصصة  واالستشارّية  والبحثّية 

الّتدريبّية  البرامج  من  مجموعة  المركز  يقدم  كما  والمخاطر. 

والّتوعية  اآلمنة،  اإلدارة  برامج  مثل:   IIRSMو  IOSH من  المعتمدة 

بالّسالمة من الحرائق، وإدارة الّصّحة والّسالمة المهنّية، وغيرها. 

وكذا يقّدم مجموعة من الّدبلومات الّتنفيذّية االحترافّية؛ مثل: 

دبلوم الّصّحة والّسالمة في مجال اإلنشاءات، ودبلوم الّسالمة 

المهنّية وإدارة المخاطر. 

أّن  الجحدلي،  عماد  الدكتور  سيف  مركز  مدير  سعادة  وأوضح 

أهّمّية مشاركة المركز في هذا المعرض تكمن في كونه أّول 

إلى  مركز يتبع لجهة تعليمّية رسمّية وتخّصصّية عريقة، الفًتا 

أّن الّشراكات مع الجهات العالمّية المتخّصصة في مجال األمن 

الممكنات  أهّم  أحد  تعّد  واألزمات  المخاطر  وإدارة  والّسالمة 

االستراتيجّية التي ينشدها المركز من خالل خططه ومشاريعه 

الحالّية والمستقبلّية.

مدير  معالي  واهتمام  دعم  الّشاعرّي،  علي  الدكتور  ن  وثمَّ

لمبادرات  بافيل،  عمر  بن  عبداهلل  الّدكتور  األستاذ  الجامعة 

المعهد ونشاطاته في إنتاج ونقل وتوطين المعارف والّتقنيات؛ 

وتطوير  بناء  أجل  من  الّريادّي  الّتحّول  برامج  في  للمساهمة 

جامعة ريادّية من الّطراز العالمّي.                                      
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إضاءات استشارّية

د/  عماد علي الجحدلّي
مدير مركز سيف ورئيس طّب المجتمع وصّحة الحجيج - كّلّية  الّطّب

د/ علي أحمد القاسم 
رّواد للّسياحة والفنادق والفعالّيات - استشارات وتطوير

أ.د/ خيرية عمر هوساوي 
مكتب الّتمّيز في بناء الّطاقات

د/ تركي محمد حبيب اهلل
مكتب البيئّيون للّدراسات واالستشارات البيئّية والّصّحّية

حينما نجعُل القيَم مقياًسا لجودِة تعامالِتنا المهنّيِة فإّننا سنتبنى قيًما جوهرّية؛ تعكُس سياساٍت حقيقية، وتعّزُز لدينا الّرقابَة الّذاتّية

الّتمّيــز فــي تقديــم الخدمــات االستشــارّية يســاعد فــي تطويــر الخدمــات والمرافــق وبالتالــي فســيزيد مــن إنتاجّيــة مقّدمــي الخدمــة فــي القطاعيــن 
الحكومــّي والخــاّص. كمــا سيســهم فــي تحقيــق الّتنميــة المســتدامة فــي ظــًل رؤيــة المملكــة الطموحــة 2030 بتوجيــه ســاٍم مــن والة أمرنــا 

ــم ــم اهلل ورعاه حفظه

ــز رؤيــة المملكــة 2030؛ حيــث أعــادت الّدولــة هيكلــة الجهــات التــي تديــر هــذا القطــاع، وضّخــت أمــواًلا طائلــة  يعــّد قطــاع الّســياحة أحــد أهــّم ركائ
ــا لالقتصــاد الوطنــّي. ويتبقــى علــى الجهــات  مــن خــالل صنــدوق االســتثمارات العاّمــة فــي إنشــاء مشــاريع نوعّيــة؛ ليكــون هــذا القطــاع رافــًدا مهًمّ
ــد لهــذا المســتقبل وهــذه الّرؤيــة الّطموحــة مــن خــالل تأهيــل كــوادر ســعودّية مدّربــة بأهــّم المهــارات والمعــارف الالزمــة  ــة اإلعــداد الجّي الّتعليمّي

إلدارة القطــاع بكفــاءة عاليــة

اإلقتصــاد المعرفــّي مبنــيٌّ علــى ركيزتــي نقــل المعرفــة و توطينهــا. وفــي واحــة أّم القــرى تســهم االستشــارات بأصحــاب عقــول لديهــا المعرفــة 
والخبــرة فــي تنميــة مســتدامة علــى أســس قوّيــة ذات مســتوى احترافــّي عالمــّي،  تجــاه تحقيــق رؤيــة وطــن طمــوح واقتصــاد معرفــّي، يعتمــد علــى 

عقــول أبنــاء الوطــن نحــو هــدف رؤيــة 2030
د/ موّفق محّمد عريجة

مكتب الّتقنية الخضراء للهندسة والّتقنية

ــات الّتخطيــط والّتنفيــذ  إّن ســالمة العامليــن وصّحتهــم، وحمايتهــم مــن األخطــار فــي منطقــة العمــل، والمحافظــة علــى البيئــة تعتبــر مــن أولوّي

فــي مشــاريع الّتنميــة الّصناعّيــة المســتدامة فــي وطننــا الحبيــب؛ حيــث إّننــا نقتــرب مــن الّدخــول واالبتــكار فــي مجــاالت الّثــورة الّصناعّيــة الّرابعــة  فــي 

مــدن جديــدة مســتقبلّية بــإذن اهلل، مدعومــة  برؤيــة شــاّبة طموحــة ال تعــرف المســتحيل. ونحــن فــي مركــز ســيف الّتابــع لمعهــد البحــوث والّدراســات 

ــة  ــة الحديث ــات العلمّي ــى الّدرج ــى أعل ــة عل ــة والحاصل ــرّية المتخّصص ــوارد البش ــن الم ــة م ــروه وطنّي ــع ث ــل م ــرى نتواص ــه أّم الق ــارّية بجامع االستش

ــو، والحوســبة الكموميــة، والّطــّب  ــا الّنان ــّذكاء الصناعــّي، وتكنولوجي بجامعــة أّم القــرى، فــي كثيــر مــن المجــاالت والّتخّصصــات المتقّدمــة؛ مثــل ال

ــادّي  ــاء االقتص ــيرة البن ــي مس ــة ف ــة  العملّي ــة والعلمّي ــاركه البحثّي ــي المش ــتعداد ف ــة االس ــى أهب ــات  عل ــذه الّطاق ــخ. وكّل ه ــّي/ الّصناعّي...ال المهن

الحديــث لمملكتنــا الغاليــة

ــة  ــات العاّم ــي القطاع ــن ف ــدى العاملي ــة ل ــة المختلف ــب الّتطويرّي ــز الجوان ــى تعزي ــة 2030 إل ــة الّتنموّي ــا االقتصادّي ــا لرؤيته ــعودّية وفًق ــة الّس ــة العربّي ــه المملك - تتج
ــة ــم المختلف ــر مهاراته ــم لتطوي ــم وتدريبه ــم وتثقيفه ــالل توعيته ــن خ ــك م ــة، وذل ــر الّربحّي ــة وغي والخاّص

- يعــّد االقتصــاد المزدهــر أحــد أهــّم المحــاور االســتراتيجّية التــي جــاءت بهــا رؤيــة المملكــة 2030، الــذي يقــوم علــى خلــق الفــرص االســتثمارّية الّرائــدة مــن خــالل برامــج 
الّتأهيــل والّتدريــب، وبرامــج الّتعّلــم المبنــّي علــى العمــل، ودعــم المشــاريع والمنشــآت الّصغيــرة والمتوســطة، وتحســين بيئــة العمــل، ورفــع القــدرات االســتثمارّية مــن 

خــالل تمكيــن الشــراكات االســتراتيجّية فــي القطاعــات المختلفــة مّمــا يعمــل علــى خفــض معــدل البطالــة واســتثمار رأس المــال البشــري
ــًة فــي مــا يلــي: الّتعليــم والتدريــب واالستشــارات، خدمــات الحــّج والعمــرة، المشــاريع  ــا االســتراتيجّية التــي أهتمــت بهــا رؤيــة المملكــة 2030 ممّثل ــرز القضاي - جــاءت أب
ــات  ــة للمؤّسس ــات الّتطّوعّي ــة والخدم ــؤولّية االجتماعّي ــة، المس ــة اإللكترونّي ــة والحوكم ــّي، التقني ــوى المحّل ــراء المحت ــياحة واث ــّي، الّس ــاد المعرف ــتثمارية واالقتص االس

واألفــراد
- فــي طــور االنفتــاح المعرفــّي والّتقنــّي والمهنــّي تتجــه المؤّسســات؛ لتعزيــز العالقــات االســتراتيجّية الّتبادلّيــة بمــا يحّقــق األهــداف المســتدامة نحــو خلــق بيئــة عمــل 

جاذبــة ومشــتركة، وتبــادل الفرصــة االســتثمارية بمــا يحّقــق االقتصــاد المعرفــّي والّتنميــة المســتدامة
- فــي نطــاق االستشــارات تســعى الجامعــات المحّلّيــة والعالمّيــة لخلــق مجموعــات استشــارّية؛ تدعــم المســيرة المهنّيــة فــي مختلــف الّتخّصصــات بمــا يعــود علــى 

المؤّسســات بعوائــد ربحّيــة ماّدّيــة ومعنوّيــة ومحّققــة لتوّجهاتهــا المختلفــة فــي الّنطــاق الــذي تهتــّم وتعمــل بــه  

د/ سمّية عّزت شرف
مستشارة معهد البحوث والّدراسات االستشارّية - مكتب رواء للتطوير واالستشارات
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الواحة في أرقام 

الّتطوير المهنّي
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الخدمات االستشارّية

الواحة في أرقام 
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الواحة في عين اإلعالم 
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رّد فعل العمالء

معهد البحوث والّدراسات االستشارّية 
»منحنا الّثقة والّطموح والّرغبة بالّتحّدي عبر برنامج 
تدريب المدّربين . نأمل أن تكون معطياتنا محّققة 

لألهداف المرجّوة ونرتقي بمنظمومة 
جامعة أّم القرى«

  د/ هيفاء فدا
مستشارة وكيلة الجامعة لشؤون الّطالبات

https://twitter.com/ICRSUQU/
status/1073101925049163776

»حصلنا على المعرفة والمهارات المرّجوة من
خالل هذه الّدورة ، ونقّدر الجهود المبذولة من 

معهد البحوث والّدراسات  االستشارّية« 
 د/ أحمد بابلغيث 

 عميد كّلّية الّصّحة العاّمة والمعلوماتّية الّصّحّية

https://twitter.com/ICRSUQU/
status/1072129140881543168

»دورة تدريب المدّربين المقّدمة  من
معهد البحوث والّدراسات االستشارّية

تدريس  هيئة  كأعضاء  نحن  بالمعلومات،  غنّية 
بحاجه لها لتطوير مهاراتنا«  

د./ وفاء محضر
وكيلة مركزالّدورات الّتدريبّية بكّلّية الّتربية.

https://twitter.com/ICRSUQU/
status/1071661584316096513

مقتطفات عن دورة تدريب  المدّربين المقّدمة  من 
معهد البحوث والّدراسات االستشارّية

 د/ هشام ملك
وكيل عميد معهد اإلبداع وريادة األعمال

https://twitter.com/ICRSUQU/
status/1070326233689481216

ردود الفعل في دورة تدريب المدربين
ديسمبر 2018

ردود الفعل في برنامج سالمتي
ديسمبر 2018

»برنامج متميز وتّم تقديمه بشكل
احترافّي ومهنّي 

 شكرًا جزياًل 
لمعهد البحوث والّدراسات االستشارّية؛
لتعاونهم مع جمعّية أّم القرى الخيرّية

ونتطلع للمزيد مستقبًلا«
جمعّية أّم القرى الخيرّية 

https://twitter.com/umalqura_org/
status/1077899078502137856

ردود فعل المتقّدمين في الّدبلوم
المهنّي إلدارة المطاعم والّضيافة

فبراير 2019

»الّدبلوم يفيد في أّن الّطالب سيعمل ويتعّلم، 
ويكسب خبرة في مجال العمل في آن مًعا؛  

مّما يوّفر االستقرار و يدعم الّطالب« 

»قبل خمس سنوات كان الوضع صعًبا ، ولكن 
اآلن أصبح سهًلا . اإلمكانّيات موجودة و ما على 

الفرد سوى االجتهاد«

 المتقّدمين في الّدبلوم المهنّي 
إلدارة المطاعم والّضيافة

https://twitter.com/icrsuqu/
status/1097516295166312448?s=12
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اإلعالنات 
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اإلعالنات 







االستشارّي 24

المقاالت

د/ أيمن خالد جوهرجّي
عميد كّلّية الّتمريض

األستاذ المشارك بكّلّية الّطّب
المدّرب الّدولّي المعتمد في الّتخطيط االستراتيجّي

DISC نظرية ديسك
سؤالين،  أسألك  سوف   : القارئة  عزيزتي  القاريء  عزيزي 
ال  بأّنه  علًما   ، صراحة  بكّل  عليهما  اإلجابة  منك  وأرجو 
توجد هناك إجابة صحيحة أو خاطئة ، وسأطلب منك 
سؤال.  كّل  على  االجابة  بنهاية  محّدًدا  شيًئا  تعمل  أن 

اّتفقنا !!! 
هّيا بنا :

الّسؤال األّول :
لو طلب منك في عملك أن تضع دليًلا من 10 صفحات 
للّسياسات واإلجراءات لموضوع معّين ، ولنفترض دليل 
إلى  وظيفّي  مستوى  من  الّترقّي  وإجراءات  سياسات 

مستوى أعلى .
اآلن لديك خياران ، و اختر فضًلا أحدهما:

الخيار األّول : ستضع هذا الّدليل ، وتهتّم كثيًرا بالمهاّم 
بشكل  ستركز  آخر  بمعنى   ، فيه  الّدقيقة  والّتفاصيل 

كبير على المهاّم واألعمال والّتفاصيل .
بمدى  كثيًرا  وتهتّم   ، الّدليل  هذا  ستضع  الّثاني:  الخيار 
تقّبل الناس أي زمالئك أو زميالتك لهذا الدليل ، وهل هو 
بشكل  ستركز  آخر  بمعنى  و  ؟   ال  أم  مصلحتهم  في 

كبير على الّناس والعالقات .
اآلن إذا اخترت الخيار األّول _فضًلا _فأرفع يدك اليسرى. 

أّما إذا اخترت الخيار الّثاني فارفع يدك اليمنى .
السؤال الّثاني:

أو  العملّية  حياتك  في  اهلل  سمح  ال  واجهتك  لو 
االجتماعّية مشكلة جديدة لم تواجهك من قبل .

فلديك اآلن خياران ،  و اختر_فضًلا _ أحدهما:

الخيار األّول: ستواجه المشكلة الجديدة بجرأة ونشاط 
، وتبحث عن حّل مباشر ، ثّم تقّرر تجربة حّل المشكلة 
في  سريع  أّنك  بمعنى  ترّدد.  وبدون  سريع  بشكل 

الّتغيير ، وفي حّل المشاكل .

وترٍو  عميق  بتفكير  المشكلة  ستواجه  الّثاني:  الخيار 
وحذر ، وتدرسها من شّتى الجوانب ، ثّم بعد فترة من 
ا لهذه المشكلة. بمعنى آخر  الّتفكير والّدراسة تقّرر حّلً

أنك متروٍّ وحذر في الّتغيير أو في حّل المشاكل .
اآلن إذا اخترت الخيار األّول_فضًلا _ فأرفع يدك اليسرى . 

أّما إذا اخترت الخيار الّثاني فارفع يدك اليمنى .
إلى  القارئة  وعزيزتي  القاريء  عزيزي  اآلن  معي  تعال 

تحليل اختياراتِك :

• إذا رفعت يدك اليسرى مّرتين فأنت أقرب الى شخصّية 
D     العملّي

• إذا رفعت يدك اليمنى مّرتين فأنت أقرب الى شخصّية 
S      الّلطيف

المّرة  واليمنى  األولى  المّرة  اليسرى  يدك  رفعت  إذا   •
C       الّثانية فأنت أقرب إلى شخصّية الّتحليلّي

اليسرى  ويدك  األولى  المّرة  اليمنى  يدك  رفعت  إذا   •
I    المّرة الّثانية فأنت أقرب إلى شخصّية الّتعبيرّي

 

وما  الحروف،  وهذه  األنماط  بهذه  المقصود  ما  واآلن 

هي الّصفات الّسائدة لكّل نمط؟. قبل أن نتعّرف على 
ذلك دعوني أعطيكم فكرة سريعة عن هذه الّنظرّية:
ومبتكرها   ،DISC ديسك  نظرّية  تسّمى  الّنظرّية  هذه 
نفٍس  علِم  عاِلم  وهو  مارستون،  ويليام  الّدكتور  هو 
جامعة  من  الّدكتوراه  على  حاصل  فيسيولوجيٍّ 
هارفارد في كتابه: )إنفعاالت األشخاص العاديين( عام 
192٨م. وبعد ذلك وفي عام 195٦م حّول العالم والتر 
سلوكّيات   لتقييم  تطبيق؛  إلى  الّنظرّية  هذه  كالرك 
الحالّية تشهد  أّيامنا  إلى  الّتاريخ  الّشخصّية. ومنذ ذلك 
الّنظرّية إضافات وتحديثات عديدة، ويمكن لمن يرغب 
الّشخصية  سلوك  تقييم  اختبار  على  الحصول  منكم 

باستخدام هذه الّنظرّية الدخول الى الموقع الّتالي:
https://www.extendeddisc.org
الّنظرّية تقّسم سلوكّيات األشخاص الى أربعة أقسام 

رئيسة ، يوّضحها الّشكل الّتالي:

وتشير الّدراسات إلى أّن:
D      حوالي 19% من سكان األرض نمطهم•
 I     حوالي 32% من سكان األرض نمطهم•

 S    حوالي 35% من سكان األرض نمطهم•
 C      حوالي 14% من سكان األرض نمطهم•

تعالوا نبحر قليًلا في صفات كّل نمط:
أوال النمط )D( أي الشخصية العملية:

ورمز هذا النمط من الطيور هو طائر النسر 

ما  القارئة  وعزيزتي  القاريء  عزيزي  تتخّيل  أن  ولك 
هذه  وصف  على  تنطبق  وكيف  الّنسر،  صفات  هي 
والّصالبة  والحسم  بالحزم  يتمّيز  فالّنسر  الّشخصّية؟  
العالية، وهو عندما يضع  والّثقة  الّنظر  والّشّدة وحّدة 

هدًفا )فريسة( أمامه يطير لها بسرعة هائلة حّتى
عالية  مسافات  على  بطيره  يتمّيز  أّنه  كما  يقتنصها.   
يشاهد  بل  الّدقيقة  الّتفاصيل  يرى  ال  يجعله  مّما  ا؛  جًدّ

الّصورة الّشاملة أو العاّمة. 

ومن هذا المنطلق يتمّيز سلوك صاحب نمط الّشخصّية 
العملّية بأّنه:

•قوّي الّشخصّية، وواثٌق في نفسه.

•نبرة صوته مباشرة وحازمة.

•يتحّدث بثقة الخبير في كالمه.

تفاصيل  في  الّدخول  بدون  يريد  ما  مباشرة  •يطلب 
دقيقة.

•قياديٌّ حريٌص على العمل. 

•يقبل الّتحّدي والمخاطرة.

•يرّكز على الّنتائج.

•يهتّم بالّصورة الكّلّية )مثل النسر من أعلى(، وال 
تهّمه الّتفاصيل الّدقيقة.  

(، ويّتهم  •يحّب أخذ المزيد من الّصالحيات )مركزيٌّ
أحياًنا  بأّنه مستبدٌّ أو ديكتاتور أو مسيطٌر ومحبٌّ 

للّرئاسة.  

•يحّل المشاكل بحزٍم، وربما على حساب المشاعر.. 

•واضح ومباشر، وال يعرف المجامالت؛ فيقول الكلمة 
حّتى لو وقعت الفأس في الرأس.

•وكنصيحة عاّمة عندما تتعامل معه لّخص، ال تكّرر، 
ورّكز على الحلول ال المشكلة، وتكّلم بسرعة )فهو 

يحتاج إجابات سريعة منك(، وال تحتاج إلى مقّدمات 
)بل تكّلم في الموضوع مباشرة(.

ثانًيا: الّنمط )I(، أي الّشخصّية الّتعبيرّية:
ورمز هذا النمط من الطيور هو طائر البغبغاء :

وما هي صفات البغبغاء؟ وكيف تنطبق على وصف 
هذه الّشخصّية؟  فالبغبغاء يتمّيز بأّنه متكّلم 

ومحبوب واجتماعّي وثرثار أحيانا ويحّب تقليد اآلخرين 
وإضحاكه.
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ومن هذا المنطلق يتمّيز سلوك صاحب نمط 
الّشخصّية الّتعبيرّية بأّنه:

• شعلة من الحماس والحيوّية. 

• يتحّدث بلغة الجسد، وكثير اإلشارات والحركة. 

• يتكّلم بنبرات صوت حماسّية.

• يتأقلم بسرعة مع الغرباء، وكأّنه يعرفك منذ زمن. 

• كنز من الحكايات والقصص. 

، وال يهتّم كثيًرا بوقت العمل  • محبوٌب وقياديٌّ
والّدوام، ويهّمه إنتاج الموّظفين أكثر من التزامهم 

بالّدوام وساعاته. 

• يحّفز من حوله، ويبّث طاقة إيجابّية في الجميع. 

• يترك انطباًعا جّيًدا لدى من يقابله ألّول مّرة )لديه 
كاريزما(.

• سهل االستثارة، ومزاجه متقّلب كثيًرا. 

• يحّب اإلبداع واالبتكار والّتجديد والمغامرات، وقراراته 
كبيرة، ويفّكر خارج الّصندوق. 

• عندما تتعامل معه أشركه معك في خبراتك، 
وأعطه الوقت ليسأل، وال تقاطعه ودعه يتحّدث عن 

نفسه، ورّكز على اإليجابّيات ال الّسلبّيات. ثالًثا: الّنمط 
)S(، أي الّشخصّية الّلطيفة:

ورمز هذا النمط من الطيور هو طائر الحمام :
 

هذه  صفات  نعرف  أن  نستطيع  الحمام  صفات  ومن 
والحّب  والّسكينة  بالهدوء  يتمّيز  فالحمام  الّشخصّية؛ 

والّتعاطف والّرقة والمشاعر.

ومن هذا المنطلق يتمّيز سلوك صاحب نمط 
الّشخصّية الّلطيفة:

•االبتسامة الّناعمة، والّلمسة الحانية، والمشاعر 
الفّياضة.  

•نبرة صوته حنونة، وقريبة من القلب، وهادئة ونادًرا ما 
يرفع صوته في الكالم. 

•يلمع في الحديث الّثنائّي، ويتجّنب الحديث أمام 
الغرباء.

•يحّب األعمال الّتنفيذّية التي فيها احتكاك بالّناس.  

•حسن المعشر والكالم.

•يقّدم العالقات، ورضا الّناس على اإلنجاز.  

•مطيع لرؤسائه. 

•يخشى األخطاء حّتى ال يعاتبه أحد. 

•أفضل من يعمل في فرق العمل. 

•قراراته تبنى على المشاعر. 

•يعمل بعيًدا عن األضواء، ويتجّنب أن يكون في 
القيادة. 

•يحّب منطقة الّراحة، ويصعب خروجه منها للّتغيير. 

•مرٌن مع اآلخرين.  

•يصلح للعمل الّتنفيذّي الذي فيه احتكاك بالّناس. 

•عندما تتعامل معه تحّدث في األمور الّشخصّية، 
ا،  ووّضح ثقتك به، وماذا تتوّقع منه، وكن مؤّدًبا جّدً

ومحافًظا على كّل كلمة، وقّدم له الّتوضيحات 
الكثيرة. 

رابعا: الّنمط )C( أي الّشخصّية الّتحليلّية:
ورمز هذا الّنمط من الطيور هو طائر البوم: 

 
الّنافذة والّصبر، كما  والبوم هو رمز الحكمة والبصيرة 
من  قريبة  مسافات  على  يطير  بأنه  يتمّيز  البوم  أّن 

األرض؛ مّما يجعله يهتّم بالّتفاصيل الّدقيقة.
ومن هذا المنطلق يتمّيز سلوك صاحب نمط الّشخصّية 

الّتحليلّية بأّنه:

الّسماع،  أثناء  كالمك  يحّلل  ولكّنه  صبوٌر،  مستمٌع   •
الّتفاصيل،   بتفاصيل  حديثك  نهاية  بعد  يفاجئك  ثّم 

ويمطرك باألسئلة الّتحليلّية. 

• ال يظهر أي تعابير وجه أثناء الحديث معه.

أو  الخياالت  مع  كثيّرا  يتجاوب  ال  وعقله  منطقيٌّ   •
األفكار الغريبة.

• صبوٌر على العمل الّدقيق والّتفاصيل.

• ال يحّب كثرة الّتغييرات.

• ال يتشتت في أعمال كثيرة بل ينهي مهّمة قبل البدء 
بأخرى عكس العملّي والّتعبيرّي.

• يهتّم بالّتحليل، وبالحقائق وباألرقام. 

• تركيزه عاٍل. 

الّدراسات  على  ويعتمد  الجدوى،  بدراسة  يعتني   •
والبيانات. 

ا.  • يحّب أن يعمل منفرًدا، وليس جماعّيً

• يفّكر بعمق، ويقّرر بهدوء.

• ال يحّب العجلة في العمل. 

• حريٌص على االلتزام باألنظمة. 

• يصلح للعمل الّدقيق الذي ليس فيه احتكاك بالّناس 
ويتطّلب الدقة وقّلة األخطاء. 

ا.  • حذٌر ونظاميٌّ وتكتيكيٌّ ودقيٌق جّدً

والّتفاصيل،  الحقائق  على  رّكز  معه  تتعامل  عندما   •
وقّلل من العواطف والمشاعر واألحاديث الّشخصّية.

في  الّنظرّية  هذه  من  نستفيد  أن  يمكن  كيف  واآلن 
حياتنا العملّية واالجتماعّية. إّن تطبيقات هذه الّنظرية 
ا، وهناك دورات كاملة ُتعطى  في الحقيقة عديدة جّدً
حول نظرّية ديسك وتطبيقاتها في الّتواصل أو القيادة 

أو حّل المشاكل أو حّتى للحياة األسرّية.
نظرّية  من  االستفادة  يمكننا  الّتطبيقات  هذه  ومن 

ديسك في:

- تشكيل فرق العمل؛ فمثًلا عندما تكون لدّي مهّمة 
بشكل  بإنهائها  يقوم  فريق  في  وأرغب  عاجلة، 
من  معظمهم  فريًقا  فأشّكل  عاجل  وبتنفيذ  سريع 
إقامة  في  أرغب  كنت  ولو   .)D( العملّية  الّشخصّية 
الّصندوق،  خارج  إبداعّية  أفكار  لصياغة  عمل  ورشة 
مجموعة  فأدعو  المدى  بعيدة  مستقبلّية  ورؤية 
الورشة  هذه  لحضور   )I( المؤّثرة  الّشخصّيات  من 
كنت  إذا  أّما  لها.  حصر  ال  إبداعّية  أفكاًرا  منهم  وآخذ 
وسماع  الجمهور  بمقابلة  تقوم  مجموعة  في  ترغب 
عن  لك  غنى  فال  الّنظر  وجهات  وتقريب  شكاويهم، 
الّشخصّيات الّلطيفة )S( فهي خير من يواجه الجمهور 
فخذ   )C( الّتحليلّية  الّشخصّيات  أّما  رضاهم.  ويكسب 
محسوبة  وميزانّيات  ومفّصلة،  دقيقة  تقارير  منهم 
من  خير  فهم  فّعالة  جدوى  ودراسات  إتقان،  بكّل 
المهّمة. والّتفاصيل  الّدقيقة  األعمال  على  يصبر 

في   _ _أيًضا  الّنظرّية  هذه  من  االستفادة  ويمكننا   -
يكون  فعندما  العمل؛  في  الّرؤساء  مع  الّتعامل 
تتحّدث  ال  فأرجوك   )D( العملّي  الّنمط  من  رئيسّي 
الموضوع  في  معه  ادخل  بل  المشاعر  في  معه 
مباشرة، وكن واضًحا ومختصًرا في كالمك، وقّدم له 
الحلول ال المشاكل. أما لو كان رئيسك في العمل من 
االجتماع  قبل  نفسك  فجّهز   )C( الّتحليلّية  الّشخصّية 
يدخل  فسوف  واإلحصائّيات  والبيانات  باألرقام  به 
األمور. كّل  في  ويناقشك  الّتفاصيل،  أدّق  في  معك 

الّنظرّية  إّن الحديث حول هذه   : أعّزائي وعزيزاتي  أخيرا 
العالمّية؛  الّنظرّيات  أدّق  من  ا  فعلّيً ولكّنها   ، يطول 
كبرى  وتستخدمها   ، الّشخصّي  الّسلوك  لتحليل 
الّشركات العالمّية في الّتوظيف وتشكيل فرق العمل 
التي  المراجع  بعض  وإليكم   . الفّعال  الّتواصل  وفي 

تفيدكم في االستزادة حول هذه الّنظرّية.

االستزادة  في  تفيدكم  التي  المراجع  بعض  وإليكم 
حول هذه الّنظرّية.

- حلق عاليا. ميريك روزنبرج و دانييل سيلفرت.

- DISC training work book. Jason 

- HedgeTaking flight. Merrick Rosenberg and Daniel 
Silver

- Positive personality profile Robert Rohm

المقاالت
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العالمّية  الّصّحة  منّظمة  تعريف  وحسب  اإلعاقة 
الّنشاط،  على  والقيود  العجز،  يغّطي  مصطلح  هو 
ومقّيدات المشاركة. وتعّرف اإلعاقة_ أيًضا_ بأّنها حالة 
مرضّية أو سلوكّية أو معرفّية أو فيزيائّية تحّد من قدرة 
الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف 
التي تعّد أساسّية في الحياة اليومّية؛ كالعناية بالّنفس 
وذلك  المجتمعّية،  واألنشطة  العالقات  ممارسة  أو 
بأّنها  أيًضا_   _ اإلعاقة  وتعّرف  الّطبيعّية.  الحدود  ضمن 
عدم تمّكن المرء المعاّق من االعتماد على نفسه في 
وجعله  مرضية،  بصوره  اليومّية  حياته  متطّلبات  أداء 
من  تمّكنه  اآلخرين  معونة  إلى  مستمّرة  حاجة  في 

الّتغّلب على إعاقته.
انخفضت  الذي  الّشخص   « بأّنه  اإلعاقة  ذو  ف  ويعرَّ
كبيرة  بدرجة  مناسب  عمل  على  حصوله  إمكانّيات 
أو  بدنّي  لقصور  نتيجة  به  احتفاظه  دون  يحول  مّما 
عقلّي«. والّشخص المعاّق هو فرٌد يعاني نتيجة عوامل 
وراثّية أو َخْلقّية أو بيئّية مكتسبة من قصور جسمّي أو 
عقلّي يترّتب عليه آثار اجتماعّية أو نفسّية، ويحول بينه 
الفكرّية  واألنشطة  األعمال  بعض  أداء  أو  تعّلم  وبين 
والجسمّية التي يؤّديها الفرد العادّي بدرجة كافية من 

المهارة والّنجاح.

ولإلعاقة تصنيفات عديدة؛ منها:
1-اإلعاقة الحركّية: وتنتج هذه اإلعاقة عن عدم القدرة 
عدم  وبالّتالي   ، كّلّي  أو  جزئّي  بشكل  الّتحّرك  على 
والمهارات  األنشطة  من  بالعديد  القيام  على  القدرة 
الحركّية ؛ كالمشي أو حمل بعض األشياء وغيرها من 

المهارات الحركّية.
من  أنواع  ثالثة  هذه  وتشمل  الحّسّية:  2-اإلعاقة 
اإلعاقة  والّنطقّية.  والبصرّية  الّسمعّية  وأبرزها  اإلعاقة؛ 
الّسمع  على  قدرته  المصاب  فيها  ويفقد  الّسمعّية، 
سواء بشكل جزئّي أو كّلّي، ويستخدم المريض أدوات 
لغة  على  باالعتماد  أو  الّسمع  على  تساعده  تعويضّية 

اإلشارة. 
من  المريض  فيها  يتمّكن  ال  والتي  البصرّية،  اإلعاقة 
مختلفة  أسباب  نتيجة  كّلّي؛  أو  جزئّي  بشكل  الّرؤية 
أو  الّزرقاء  المياه  أو  العين  شبكّية  في  خلل  كوجود 
ويتّم  العين.  عضالت  تصيب  التي  المشاكل  بعض 
شرائط  استخدام  على  تعتمد  بأساليب  هنا  الّتعّلم 

مسّجلة أو نظام بريل.   
ا أو  اإلعاقة الّنطقّية، وفيها يفقد المصاب الّنطق جزئّيً

ا، فيتّم الًتواصل معه باستخدام لغة اإلشارة.  كّلّيً
3-اإلعاقة العقلّية: وينتج هذا الّنوع من اإلعاقات نتيجة 
انخفاض لمستوى الّذكاء عند اإلنسان، أو نتيجة اإلصابة 
يصاب  وبالّتالي  معّينة،  نفسّية  اضطرابات  أو  بأمراض 
أّن  كما  سلوكّية.  أو  اجتماعّية  باضطربات  هنا  المريض 
بيئّية قد  أو  تتعّلق بعوامل وراثّية  إعاقات عقلّية  هناك 

تكون بسيطة أو متوّسطة أو شديدة.
اسم  بعضهم  عليها  ويطلق  الّذهنّية:  4-اإلعاقة 
تنتج  التي  العقلّي  الّضعف  أو  الّتعليمّية  اإلعاقة 
في  تتمّثل  حيث  العليا،  الّدماغ  وظائف  في  الضطراب 
المعلومات  استرجاع  أو  الّتركيز  على  القدرة  عدم 
بعملّية  المرتبطة  العقلّية  العملّيات  من  وغيرها 
قدرته  وعدم  بعجزه  المصاب  يشعر  وبالتالي  الّتعّلم، 

على اإلنجاز أو الّتحصيل األكاديمّي.

العظمّي  العضلّي  والجهاز  العصبّي  الجهاز  وإصابات 
إلى  المؤّدية  القوّية  األسباب  أهّم  هي  والحركّي 
الّسعودّية.  العربّية  المملكة  في  الحركّية  اإلعاقات 

ومن مسّببات هذه اإلصابات:
- االضطرابات الجينّية والوراثّية إّما بسبب وجود جينات 

موّرثة من أحد األبوين أو بسبب مؤّثر خارجّي.
الّسّيارات والمركبات؛ الرتفاع  الّسير وحوادث  - حوادث 

بالمملكة  الّسير  وحوادث  المرورّية  الحوادث  معّدالت 
العربّية الّسعودّية.

- مرض الّسّكرّي وارتفاع معّدالته، وما يترتب عليه من 
اإلحساس  كفقدان  مصاحبة  سلبّية  وآثار  مضاعفات 

والبتر.
الّدماغّية، وما  الّدم والّسكتة  - أمراض القلب وضغط 
جلطات  وحدوث  خطيرة،  مضاعفات  من  عليها  يترتب 

تؤّدي إلى الّشلل والعجز الحركّي.
- أمراض الّسمنة.

- أمراض هشاشة العظام.
- أمراض الّشيخوخة.

- األورام.
- وغيرها من األمراض المكتسبة أو الوراثّية.

بالًغا  اهتماًما  الّسعودّية  العربّية  المملكة  وتولي 
جاهدة  وتعمل  وبحقوقهم،  وذويهم  بالمعاقين 
على تأهيلهم، وتوفير كاّفة الّسبل الممكنة لراحتهم 
حياة  وتوفير  المجتمع،  في  ودمجهم  وإعانتهم 
كريمة لهم كما أمرنا ديننا اإلسالمّي الحنيف. ويتجّلى 
التي  الكاملة  والّرعاية  الّشخصّي  االهتمام  في  ذلك 
بن  سلمان  الملك  الّشريفين  الحرمين  خادم  يقّدمها 
عبد العزيز وولّي عهده األمين األمير محّمد بن سلمان 
بالمعاقين،  الّرشيدة  وحكومتهما  اهلل  حفظهما 
الّدعم  بتوفير  توجيهاتهما  خالل  من  ذلك  ويّتضح 
لهم،  األخرى  الّدعم  سبل  وكاّفة  والمعنوّي  الماّدّي 
بمصاريف  الحكومة  تتكّفل  أن  على  وحرصهما 
الّصّحّية.  لحالتهم  ومراعاة  عنهم  تخفيًفا  عالجهم 
باإلضافة إلى توّسع حكومة خادم الحرمين الّشريفين 
في إنشاء مدن الّتأهيل الّطّبّي ومراكز رعاية المعاقين 
الملك  المملكة. وكذلك إنشاء مركز  أنحاء  في جميع 
منطقه  في  مركز  أكبر  وهو  اإلعاقة،  ألبحاث  سلمان 
وخدمات  اإلعاقة  بأبحاث  يعنى  األوسط  الّشرق 

المعاقين. 
العلم  )شرف  القرى   أّم  جامعه  شعار   من  وانطالًقا 
صاحب  توجيهات  مع  وتماشًيا  المكان(،  وشرف 
الّسمّو الملكّي األمير خالد الفيصل أمير منطقه مّكة 
بضرورة  القرى  أّم  جامعة  مدير  لمعالى  المكّرمة  
، واستحداث  بالجامعة  الّصّحّية   بالمنظومة  االهتمام 
المجتمع  لخدمة   ممّيزة  صّحّية  وخدمات  تخّصصات 
معالى  أصدر  _فقد  الحرام  اهلل  بيت  وزوار  المّكّي 
الّدكتور عبداهلل بافيل مدير جامعة أّم القرى توجيهاته 
بأن يكون لجامعة أّم القرى الّريادة والّدور الفّعال ، وأن 
تكون شريًكا أساسّيًا مع كاّفة المؤّسسات الحكومّية 
والّصّحّية  اإلنسانّية  الخدمات  تقديم  فى  والخاّصة 
اهلل  بيت  زّوار  وكاّفة  والّسعودّي  المّكّي  للمجتمع 
الّصّحّى  المناخ  لتهيئة  الّسبل  كاّفة  وتوفير   ، الحرام 
 ، المعرفّي  االقتصاد  ودعم   ، العلمّي  للّنمّو  المثالّي 
قضايا  خدمة  في  الجامعة  إمكانات  كاّفة  واستثمار 

الوطن والعالم اإلسالمّي.
البحوث  معهد  تبّنى  فقد  المنطلق  هذا  ومن 
مبادرة  القرى  أّم  بجامعة  االستشارّية  والّدراسات 
لذوى  الّطّبّي  للّتأهيل  عالمّي  سياحّي  منتجع  إنشاء 
مّكة  أرض  على  إسالمّية  بخصائص  الحركّية  اإلعاقات 
المكّرمة المباركة بجوار بيت اهلل الحرام، الذى سيكون 
واإلصابات  اإلعاقات  لذوى  القرى  أّم  جامعة  من  إهداء 
الحركّية   للمواطنين والمقيمين في المملكة العربّية 
و  أجمع،  العالم  في  المسلمين  وكاّفة  الّسعودّية،  
العالجّية  والوسائل  الّتقنيات  بأحدث  تجهيزه  سيتّم 
والّتأهيلّية  تحت إشراف نخبة من العلماء والمعالجين 
مراكز  وأكبر  أهّم  من  ليكون  والّدوليين؛  المحّليين 
والعالمّي،  واإلقليمّية  الّسعودّية  بالجامعات  الّتأهيل 
ممّيزة  ومجتمعّية  عالجّية  خدمات  وسيقّدم 
إلى  باإلضافة  تنافسّية،   وبأسعار  عالمّية،  بمواصفات 

الّتمّيز البحثّي والمعرفّي.
وهذا  العالمّية  االستثمارّية  المبادرة  هذه  وستساعد 

الّسياحة  مفهوم  وترسيخ  تدعيم  على  المشروع 
الّدينّية العالجّية ، وما سيكون لهذا المفهوم الجديد 
اإليجابّية  بالغ  أثر  من  عالجّية(  دينّية  )سياحة  المبتكر  
للمرضى  والمزاجّية  والّروحّية  الّنفسّية  الحالة  على 
معنوّياتهم  رفع  على  ستساعدهم   التي  وذويهم، 
الّتأهيلّي  العالجّي  البرنامج  الجتياز  الّنفسّي  ودعمهم 
بنجاح وقّوة  .كما أّنه بهذا المفهوم الّسياحّي الّدينّي 
والعالجّي سيكون للملكة الّريادة والّسبق في تطبيق 
الّسياحات متمّثلة في احتضان جامعة  الّنوع من  هذا 
أّم القرى العريقة لهذه المبادرة القومّية وتفعيلها، و 
اإلعاقات  ذوى  المسلمين  من  الماليين  إليها  ستجذب 
االستشفاء  في  رغبة  العالم  أنحاء  شّتى  من  الحركّية 
وبأحدث  راٍق  وعملّي  علمّي  بأسلوب  والتأهيل  والعالج 
الوسائل والّتقنيات والمفاهيم العلمّية بواسطه خبراء 
وأخّصائيين على أعلى مستوى فى ظّل  وجودهم في 

هذا المكان الّطاهر المبارك بجوار بيت اهلل الحرام.
سيحتوي  الذي  الممّيز  العالمّي  المركز  هذا  وسيعمل 
مجال  في  االفتراضّي  العالم  تقنيات  أحدث  على 
الّتأهيل الّطّبّي على أن تكون جامعة أّم القرى أّول من 
عملّية  مزج  يتّم  وأن  بالّتأهيل،  االستمتاع  فكره  يتبّنى 
فتصبح  والّترفيه  بالمتعة  والمرهقة  الّشاّقة  الّتأهيل 
عملّية  إتمام  على  وتساعدهم  للمرضى  جاذبّية  أكثر 
مّدة  أقصر  وفى  بيسر  بهم  الخاّصة  الّتأهيل  ومراحل 

ممكنة.
تحقيق  في  سيسهم  العالمّي  المشروع  هذا  أّن  كما 
وسياسة   30-20 الّسعودّية  العربّية  المملكة  رؤية 
المبنّي  االقتصاد  وتشجيع  وتدعيم  الوطنّي  الّتحّول 
على المعرفة من حيث توطين الّتكنولوجيا المتقّدمة 
في عملّية الّتأهيل الّطّبّي بالمملكة العربّية الّسعودّية. 
على  الجنسين  من  الوطنّية  الكوادر  تدريب  وكذلك 
وإيجاد  الحديثة،  العالجّية  الّتقنيات  هذه  استخدام 
البحث  عملّية  وتشجيع  الخّريجين،  لشباب  عمل  فرص 
العلمّي وثرائها فى مجاالت علوم اإلعاقة والمعاقين، 
في  ودمجهم  المعاقين  األفراد  تأهيل  وكذلك 
نمّو  في  ومساهمتهم  إنتاجّيتهم  وزيادة  المجتمع، 

االقتصاد القومّي لوطنهم الغالي.
هذا  باالضافه الى تحويل اوجه الصرف حيث ان توفير 
اعلى  على  مجهز  واالستشفاء  الطبى  للتاهيل  مركز 
وخدمات  عالميه  وبمواصفات  وعلمى  تقنى  مستوى 
اساسى   جذب  عامل  سيكون  تنافسيه  باسعار  مميزه 
السفر  اعباء  عليها  وسيخفف  السعوديه  لالسره 
تلقى  سبيل  فى  والماليه  البدنيه  المشاق  وتحمل 
بالخارج  افرادها  الحد  مميزه  وعالجيه  تاهيليه  خدمه 
و صرف مئات الماليين بل والمليارات والتى يتم صرفها 
الخارجى  االنفاق  معدالت  وتقليل  بالخارج   للعالج 
التفقات  هذه  توفير  سيتم  وبالتالى  المجال  هذا  فى 
تخدم   اخرى  داخليه  مجاالت  فى  صرفها  وتحويل 

اقتصاد الوطن بدال من صرفها بالخارج.
نشر  في  بفاعلّية  ستسهم  المبادرة  هذه  أّن  كما 
الّدعوة الوسطّية الّسليمة للّدين اإلسالمّي عالمّيًا من 
المبنية  القومّية  المبادرة  وهذه  المشروع  هذا  خالل 
على العلم وما سيكون لها من أثر بالٍغ للّدعاية للّدين 
اإلسالمي؛ حيث الوسطّية واالعتدال واألساس العلمّي 
والمعرفّي الّسليم بعيًدا عن الغلّو والّتطّرف والجهل، 
القرى  أّم  جامعة  دائًما  تنتهجه  الذى  المبدأ  هو  وهذا 

للّدعوة للّدين اإلسالمّي المعتدل.
القرى  أّم  جامعة  تبّوأ  في  المشروع  هذا  وسيسهم 
تجمع  التي  المكّرمة  بمّكة  العريقة  الجامعة  هذه 
العلمّية  لمكانتها  المكان  وشرف  العلم  شرف  بين 
والخدمّية المرموقة كإحدى الجامعات العالمّية التي 
مسلمي  لجميع  والّدينّية  العلمّية  خدماتها  تقّدم 

العالم وزّوار بيت اهلل الحرام من شّتى بقاع األرض.
بقاع  شتى  من  الحرام  اهلل  بيت  وزوار  العالم  مسلمى 

األرض.

رؤية مستقبلّية لدعم الّتأهيل الّطّبّي للمعاقين بالمملكة العربّية الّسعودّية

أ . د / إيهاب محمد عبد الكافى
أستاذ العالج الّطبيعّي – قسم العالج الّطبيعّى  

كّلّية العلوم الّطّبّية الّتطبيقّية
جامعة أّم القرى

المقاالت
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المستقبل اآلن: الّتعّلم المبنّي على العمل كجسر بين الّصناعة والجامعة 

 أ. د/  يسري نبيل السيد 
د/ سلطان  سامي الحربّي 

د/  مراد مليكة مشرقّي

هدف  تحقيق  أجل  من  العالم  حول  المليارات  أنفقت 
بناء جسر مستدام يربط بين الّصناعة والجامعة. وفي 
هذا الّسبيل تّم رصد ميزانّيات ضخمة ومشاريع تعاون 
من  ولالستفادة  الخبرات،  لنقل  للقاّرات؛  عابرة  دولّية 
تزال  ال  حيث  البلدان  من  بلد  أي  في  ناجحة  تجارب  أي 
المجتمعات،  على  يضغط  هاجًسا  البطالة  مشكلة 
في  الّشباب.  وهو  لالقتصاد  مورد  أهّم  تأكل  وثغرة 
دولة  من  بأكثر  عّدة  محاوالت  انطلقت  السبيل  هذا 
في سبيل ذلك، وتبّنى علماء الّتعليم والّتعّلم مبادرات 
بالكّلّيات  المناهج  تشكيل  إلعادة  ذلك  سبيل  في 
والجامعات من أجل تخريج عنصر بشرّي مؤّهل للعمل 
مثل  دول  في  رصد  فتّم  الّتخّرج؛  عقب  مباشر  بشكل 
للّتدريب وبدونه يتّم تخريج طالب  بريطانيا عام كامل 
أمريكا  وفي  عاٍل.  دبلوم  على  حاصل  البكالوريوس 
هيوستن  مثل  جامعات  في  مختلفة  التجربة  كانت 
مكّثفة  وعمل  تدريب  ساعات  عدد  رصد  تّم  حيث 
يتّم  لكي  أستاذه  إشراف  تحت  الّطالب  يثبتها  وكثيرة 
تخّرجه. أما في جامعة هونج كونج بولي تيك فكانت 
بالّشركات  العمل  دمج  تّم  حيث  مختلفة؛  تجربة 
المقّررات  بعض  داخل  أساٍس  كجزء  والفعالّيات 
ال  العربّي  الوطن  وفي  بنجاح.  الّطالب  يتّمها  لكي 
المجال  ذلك  في  المباِدرة  هي  حلوان  جامعة  تزال 
برامج  أربعة  عدد  بإطالق  مختلفة  نجاح  نماذج  ببناء 
)الّتعلّم  الّتبادلّي  الّتعليم  بنظام  كاملة  بكالوريوس 
مختلفة  عالمّية  شركات  لثالث  العمل(  على  المبنّي 
أربعين ألف  رائدة توّظف ما يزيد عن  ولشركة إقليمّية 
أكاديمّية  في  لطّلابها  شراكة  أطلقت  كما  موّظف.  
المنظومة  داخل  بدمجها  أخرى  عالمّية  شركة 
الّتعليمّية. وبضغطة زر على اإلنترنت تجد أمامك تجارب 
ودول  شّتى  ومجاالت  مختلفة  صناعات  في  مختلفة 
عديدة، فنحن أمام اّتجاه قوّي يزداد قّوة، وله ضوابط. 
الّتوّسع وانتشار هذا الّنمط الّتعليمّي ال يعنى أّنه يمكن 
تطبيقه مع كّل القطاعات والّشركات فاألمر له ضوابط 
صغيرة  شركات  مع  البرنامج  هذا  إطالق  يصلح  وال 
برنامج  إطالق  فمعنى  تتوّسع.  وال  العمالة  محدودة 

تعليمّي هو إطالق تيار متدّفق من الخريجين المؤّهلين 
الّصناعّي  الكيان  توظيفهم  يستوعب  أن  يجب  الذين 
المشارك بالبرنامج الّدراسّي. كما أّن ظروف العمل ال بّد 
من أن تمّكن الّطالب من الّدراسة مع العمل. باإلضافة 
لطبيعته  العامل  الطالب  ومشرفي  مديري  لتفّهم 
هو  كما  أّنه  أي  يعمل.  طالٌب  هو  بل  عامًلا  ليس  أّنه 
يتعّلم ويطّور  أن  أن يعمل مطلوب منه  مطلوب منه 
البعيد.  المدى  على  الّشركة  منظومة  لخدمة  ذاته 
الّتبادلّي  الّتعليم  تجربة  أتت  سبق  ما  كّل  على  بناء 
أكثر  بعد  الّنور  لترى  العمل(؛  على  المبنّي  )الّتعّلم 
أخرى.  دولّية  تجارب  وحي  من  لتصميمها  تجربة  من 
العمل؛  على  المبنّي  الّتعّلم  فكرة  انطلقت  حيث 
شركات  احتياجات  يلّبي  دراسّي  برنامج  لتفصيل 
أمان  غطاء  للخريج  يتيح  وكذلك  الخريج،  في  معّينة 
داخل  متدّرب  أو  كموّظف  قيده  طريق  عن  وظيفّي 
بأن  عمًقا  األمر  يزيد  ثّم  الّدراسة،  بدء  منذ  شركة 
عمله.  داخل  وهو  ودراسته  تدريبه  الّطالب  يتلّقى 
المحّكمة  العلمّية  األبحاث  من  العديد  عمل  تّم  وقد 
الذي  الّتعليم  من  الّنمط  هذا  عن  العلمّية  والّرسائل 
من  الّنمط  هذا  في  الّطالب  قدرات  أّن  أثبت  قد 
والمعرفّية  العملّية  مهاراته  وترتفع  تزداد  الّتعليم 
الملتحق  الّطالب  أحياًنا  تتخّطى  قياسّية  لمستويات 
الّطالب  ينّفذ  حيث  الّتقليدّي؛  الجامعّي  بالّتعليم 
داخل  الواقع  أرض  على  القاعات  داخل  تعّلمه  ما 
بل  محاكاة.  أو  تخيلّية  وليست  حقيقّية  عمل  بيئة 
والّتعليم  الّنشط  الّتعّلم  تقنيات  أكبر  بشكل  نجحت 
إلدراك  الّتعليم  من  الّنمط  هذا  طّلاب  مع  الّتفاعلّي 
يؤّهله  الّنشط  الّتعّلم  أّن  تلقائّي  بشكل  الّطالب 
شبه  بشكل  يواجهها  مشكالت  وحّل  لمواجهة 
الّتعليم  تجربة  نجاح  أّن  كما  العمل.  بيئة  في  يومّي 
متعّددة  وشركات  عالمّية  سالسل  اغرى  قد  الّتبادلّي 
وهيئات  جامعات  مع  بالّشراكة  إلطالقه  الجنسّيات 
مختلفة بأشكال مختلفة لتلّبي احتياجاتها الوظيفّية.
أخرى  إضافّية  ميزة  هو  للموّظفين  المعرفّي  الّتطوير   
ميزانّيات  أرهقت  فقد  الّتبادلّي؛  الّتعليم  تجربة  في 

الّتدريب والمشاكل الّناتجة عن عدم الّتطوير المعرفّي 
متمّثًلا  الحّل  فكان  المختلفة،  الشركات  للموّظفين 
خالل  من  الّتبادلّي،  الّتعليم  في  الّشركات  لبعض 
اشترطت  فقد  الجامعات؛   مع  دراسّية  برامج  تصميم 
بعض الّشركات لموّظفيها أن يحصل على بكالوريوس 
أو دبلوم تعليم تبادلّي )تعّلم مبنّي على العمل( ؛ لكي 
الّشركة  حّققت  وبذلك  إدارّية،  لوظائف  ترقيته  يتّم 
الّتعليم  فرصة  لموّظفيها  اتاحت  أن  وهما:  هدفين؛ 
مصالح  على  الحريص  بمظهر  وظهرت  الّذات،  وتطوير 
بالعمالة.  االحتفاظ  نسبة  رفعت  وكذلك  العاملين، 
وفي المملكة العربّية الّسعودّية ومن وحي رؤية 2030، 
الوظائف  توطين  ومبادرة  الوطنّي،  الّتحّول  وبرنامج 
على  المبني  الّتعّلم  مبادرة  القرى  أّم  جامعة  أطلقت 
عمل  فريق  قام  حيث  الّتبادلّي(؛  )الّتعليم  العمل 
داخل معهد البحوث والّدراسات االستشارّية بالّشراكة 
الموارد  قطاع  مع  بالّتواصل  األعمال  إدارة  كّلّية  مع 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الّشرق  بأمريكانا  البشرّية 
أّول  تطوير  يتّم  لكي  االجتماعات؛  من  سلسلة  وعقد 
و  الّسعودّية،  العربّية  بالمملكة  تبادلّي  تعليم  برنامج 
وهو  والّضيافة،  المطاعم  إلدارة  المهنّي  الّدبلوم  هو 
الّدبلوم الذي تّم إطالقه في حفل كبير بحضور معالي 
مدير الجامعة داخل رحاب جامعة أّم القرى، وبحضور 
قيادات تنفيذّية رفيعة المستوى من قطاع المطاعم 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الّشرق  أمريكانا  شركة  في 
 1440/3/13 األربعاء  يوم  وذلك  الّسعودية،  وأمريكانا 
إطالق  سيتّم  الّدبلوم  هذا  وفي    .201٨/11/  21 الموافق 
الّشباب الّسعودّي بتعيينهم بشركة أمريكانا  طاقات 
كاّفة  على  حصولهم  مع  بالّدبلوم،  التحاقهم  عند 
المتمّيزين  الّطّلاب  وترقية  المالّية،  العاملين  امتيازات 
بعد  الّشركة  داخل  االشرافّية  للمراتب  البرنامج  داخل 
بعد  أعلى  لمراتب  الوظيفّي  تطّورهم  ثّم  عاّم  مرور 
الّدبلوم  ويمتّد  أدائهم.  حسب  البرنامج  من  الّتخّرج 
فصول  خمسة  في  متمّثلة  دراسيين  عامين  لمّدة 
الّسعودّية  العربّية  بالمملكة  مناطق  أربع  في  دراسّية 
والّدمام. والّرياض  وجّدة  المكّرمة  مّكة  في  متمّثلة 
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شهدت المملكة العربّية الّسعودّية تطّوًرا رقمّيا 
دخول  منذ  المجاالت  كاّفة  في  هائًلا  ا  وتقنّيً
وحتى  199٧م  عام  للّسعودّية  ا  رسمّيً اإلنترنت 
اإلنترنت  خدمة  أّن  بالّذكر  والجدير  الحالي.  وقتنا 
واسًعا  قبوًلا  والقت  1999م.  عام  للعاّمة  أتيحت 
المملكة  في  اإلنترنت  مستخدمي  عدد  ازداد  إذ 
ليتجاوز21   2000م  عام  مستخدم   200,000 من 
آخر  وأشارت   ،2015 عام  نهاية  مستخدم  مليون 
في  اإلنترنت  مستخدمي  عدد  أّن  اإلحصائّيات 
المملكة تجاوز 2٦ مليون مستخدم عام 201٧م؛ 
الّسكان.  عدد  إجمالي  من   %٨2 نسبة  ليشّكل 
اإلنترنت  لقطاع  الّنمّو  نسبة  قّدرت  وقد  هذا 
واحتّلت   ،%2٧5 من  بأكثر  الّسعودّي  الّسوق  في 
في  العالم  على  الّسابعة  المرتبة  المملكة 
الّنسبة المئوّية لألسر التي تمتلك شبكة اإلنترنت 

في المنزل. 
األوسط  الّشرق  أسواق  أكبر  المملكة  وتعتبر 
وتحتّل  المباعة،  اآللّي  الحاسب  أجهزة  عدد  في 
معدل  حيث  من  عالمّيًا  الخامسة  المرتبة 
المستخدمة.  اآللّي  الحاسب  أجهزة  عدد  ازدياد 
األكبر  المملكة  في  االّتصاالت  سوق  ُيعّد  كما 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الّشرق  منطقة  في 
دوالر،  مليارات   ٨ تجاوز  إلكترونّية  تجارة  بحجم 
وأشارت  هذا  دوالر.  مليار   3٦ الى  يصل  وإنفاق 
األشياء  إنترنت  سوق  أّن  إلى  الّتقديرات  بعض 
دوالر  مليار   1٦ إلى  قيمته  ستصل  المملكة  في 
تطّوًرا  المملكة  شهدت  كما   .2019 عام  بحلول 
المركز  احتلت  إذ  المعلومات  تقنية  مجال  في 
الّثامن عالمّيًا في مدى كفاءة استخدام الهيئات 
في  واالّتصاالت  المعلومات  لتقنية  الحكومّية 
الخدمات  نوعّية  تحسين  ومدى  أعمالها،  تنفيذ 
واحتّلت  للّسكان،  المقّدمة  الّتقنّية  الحكومّية 
الّتشجيع  نجاح  مدى  في  عالمّيًا  الّتاسع  المركز 
المعلومات  تقنية  الستخدام  الحكومّي 

واالّتصاالت.

العالمّي  االقتصادّي  المنتدى  تصنيف  وبحسب 
دولة   139 بين  من   33 المرتبة  المملكة  احتّلت 
واالّتصاالت.  المعلومات  تقنية  ميدان  في 
المعلومات  لتقنية  العالمّي  الّتقرير  وبحسب 
المركز  على  المملكة  حصلت  فقد  واالّتصاالت 
البالد  قوانين  تقّدم  بدرجة  يتعّلق  فيما   30 ال 
المعلومات  تقنية  باستخدام  المتعّلقة  الّنافذة 
الّنسبة  حسب   31 ال  والمركز  واالّتصاالت. 
آلّي  حاسب  جهاز  تمتلك  التي  لألسر  المئوّية 
في  االشتراك  معدل  في  أيًضا   31 الـ  والمركز 
ناحية  من   3٦ الـ  والمركز  االجتماعّية.  الّشبكات 
المعلومات  تقنية  لقطاع  العاّمة  الّتحتّية  البنية 
حّققت  فقد  ذلك  الى  باإلضافة  واالّتصاالت. 
الّتحّول  مجال  في  متمّيزة  إنجازات  المملكة 
الّرقمّي الذي يعتبر من البرامج األساسّية لتحقيق 
رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء حكومة إلكترونّية 
فّعالة، وصنع مجتمع رقمّي متمّيز، وبناء اقتصاد 
اإللكترونّية  الحكومة  مجال  ففي  قوّي؛  رقمّي 
الحكومّية  والخدمات  المعامالت  أكثر  أصبحت 
» هناك  أبشر   « إلكترونّي ففي نظام  تدار بشكل 

أكثر من 130 خدمة حكومّية متاحة للمواطنين، 
وتّم تنفيذ أكثر من 20 مليون معاملة حّتى اآلن. 
تنّفذ  أصبحت  إذ  المعامالت  وقت  تقليص  وتّم 
الّصّحة  مجال  في  أّما  ساعة.   24 من  أقّل  في 
الّرقمّية فتّم تحويل عدد من المستشفيات إلى 
عدد  خفض  إلى  ذلك  وأّدى  ذكّية،  مستشفيات 
الّزيارات بالحضور الّشخصّي بنسبة 50% إذ أصبحت 
تّم  الّطّبّية  الحاالت  بعض  وفي  بعد.  عن  تتّم 

تقليل األخطاء البشرّية بنسبة %90. 
في  يسهم  الذي  الّرقمّي  االقتصاد  مجال  وفي 
جعل المملكة قّوة اقتصادّية عالمّية تّم تطوير 
تّمت  إذ  األعمال  قطاع  لتمكين  الّتحتّية  البنية 
تغطية  وزيادة   ،%300 بنسبة  اإلنترنت  سرعة  زيادة 
األلياف  تغطية  زيادة  وأيًضا   ،%90 إلى  الّرابع  الجيل 
الوصول  سرعة  لزيادة  وذلك  ٧%؛  بنسبة  البصرّية 

للمعلومات وتنفيذها.
هذا وتحّث المملكة الّشباب على اإلبداع واالبتكار 
في المجاالت الّتقنية، وتدعم مواهبهم، وتتبّني 
الذي  الحج«  »هاكاثون  أقامت  حيث  ابتكاراتهم 
يعّد أكبر تحدٍّ تقنّي في الّشرق األوسط، وشارك 

فيه آالف المطّورين الّرقميين.

نبذة تاريخّية عن الهجمات الّسيبرانّية  
في  والّتكنولوجّي  العلمّي  الّتطّور  ظّل  في 
اإلنترنت  استخدام  انتشار  ومع   ، الحديث  عصرنا 
اإلحصائّيات  أشارت  كما  إذ  العالم؛  أرجاء  في 
العالم  حول  شخص  مليار   3.2 نحو  أّن  إلى 
نصف  يمّثل  ما  أي  اإلنترنت،  بخدمة  يتمّتعون 
الحروب  تعد  لم  تقريًبا  األرضّية  الكرة  سّكان 
العسكرّية  القّوة  استخدام  على  تقتصر 
المتمّثلة في الّصواريخ والّطائرات ، وإّنما أصبحت 
_غالًبا  التي  اإللكترونّية  الهجمات  على  تعتمد 
تهدف  واقتصادّية  سياسّية  أبعاد  لها  تكون  ما 
للّدولة  الّرقمّية  الّتحتّية  البنية  تعطيل  إلى  غالًبا 
المستهدفة كشبكات الكهرباء والمياه والبنوك 
االّتصاالت  وشبكة  والمرور  المالّية  واألنظمة 
مهّمة  معلومات  على  الحصول  أو  واإلنترنت 

بالغة الّسّرّية .

اإللكترونّية  الهجمات  معّدل  ارتفع  وقد  هذا 
عدد  وبلغ   .%14 بنسبة   2012 عام  عن   2013 عام 
هجوًما   31٧ إلى   2014 عام  اإللكترونّية  الهجمات 
في الّدقيقة الواحدة. كما أن الحوادث المتعّلقة 
عام  في   %40 حوالي  زادت  المعلومات  بأمن 
 2015 عام  ففي  2014؛  عام  عليه  كانت  عّما   2015
 1٧0 لحوالي  شخصي  سجّلات  تسريب  تّم  وحده 
لمركز  إحصائّية  آخر  في  وجاء  شخص.  مليون 
الّتهديدات  عدد  أّن  الّسعودّي  اإللكترونّي  األمن 
اإللكترونّية قد زاد في الّربع األخير عام 201٧ بنحو 
ويبلغ  نفسه.  العام  من  الّثالث  بالّربع  مقارنة   %٧
العالم  في  اإللكترونّية  الهجمات  ضحايا  عدد 

بأكثر من 1.٨ مليون ضحّية حول العالم يومّيًا.
هجمات  بين  ما  اإللكترونّية  الهجمات  وتنّوع 
األفراد  بها  يقوم  هجمات  أو  الّدول  بها  تقوم 
اجراؤها  تّم  دراسة  وتناولت  معّينة.  ألهداف 
الخبيثة  البرمجّيات  من  أنواع  أربعة  أبرز   201٧ عام 
من  إلكترونّية  هجمات  ألداء  استغاللها  تّم  التي 

برمجّيات  نشر  إلى  يهدف  الذي   banking ضمنها 
ويقوم  المرغوبة،  غير  اإليميل  رسائل  عبر  خبيثة 
واألرقام  االئتمان  بطاقات  وأرقام  بيانات  بحفظ 
أحد  بإدخالها في  للّضحّية حينما يقوم  الّسّرّية 
مواقع البنوك اإللكترونّية، وتوّضح الّصورة الّتالية 
أنواع الهجمات وانتشارها في أجزاء مختلفة من 

العالم.
ا إلى ما  وتصل خسائر الهجمات اإللكترونّية عالمّيً
يقارب 5٧5 مليون دوالر سنوّيًا، وأشارت إحصائّيات 
دوالر  تريليون   1,5 إلى  سيصل  الخسائر  حجم  أّن 
األمريكّية  األبحاث  لشركة  ووفًقا   201٨ في 
“Cybersecurity Ventures” فإّنه بحلول عام 2021 ستزداد 
وفي  سنوّيًا.  دوالر  تريليون   ٦ إلى  لتصل  الخسائر 
الهجمات  أّن  ذكر  األبيض  البيت  عن  صادر  بيان 
المّتحدة األمريكّية قد  الواليات  اإللكترونّية على 
تسّبب في خسائر تتراوح بين 5٧ ملياًرا و109 مليار 

دوالر في عام 201٦. 
ومن أبرز الهجمات اإللكترونّية في العقد الماضي 
روسيا  بها  قامت  التي  اإللكترونّية  الهجمة 
الّتحتّية  البنية  عّطلت  إذ   200٧ عام  استونيا  ضّد 
الذي  الهجوم  وكذلك  عديدة.  ألسابيع  الستونيا 
141 شركة صناعّية أمريكّية  الّصين ضّد  قامت به 
صناعّية  معلومات  على  حصولهم  عن  أسفر 
مهّمة وخطط لمشاريع صناعّية كاملة وخرائط 

تقنّية؛ مّما كّلف أمريكا ماليين الّدوالرات.
وأيًضا فيروس الفدية الخبيث WannaCry عام 201٧؛ 
إذ تسّبب بخسائر قّدرت بمليارات الّدوالرات بعد أن 
هاجم آالف الّشركات في 150 دولة حول العالم.

وفيما يلي أبرز الهجمات اإللكترونّية التي تعرضت 
لها المملكة العربّية الّسعودّية: 

• أغسطس 201٨ - تعّرض مصنع للبتروكيماوّيات 
في المملكة العربّية الّسعودّية لنوع جديد من 
الهجمات اإللكترونّية؛ حيث إّن الهجوم لم يكن 
يهدف إلى تدمير البيانات أو تعطيل المصنع، بل 
كان الهدف منه إحداث انفجار عن طريق تخريب 

عملّيات الّشركة. 
• ذكر الّرئيس الّتنفيذّي لالّتحاد الّسعودّي لألمن 
الّسعودّية  أّن  والّدرونز،  والبرمجة  الّسيبرانّي 
عدد  في  عالمّيًا   1٧ و  ا  عربّيً األولى  المرتبة  احتّلت 

الهجمات الّسيبرانّية الموّجهة لها في 201٨.
تشير  الماضية،  شهًرا  الـ12  خالل   -  201٧ نوفمبر   •
ألف   54 إلى  َتَعّرضت  المملكة  أّن  إلى  األرقام 
مرافقها  جميع  في  عام  في  إلكترونّي  هجوم 
مما  خارجّية،  جهات  من  والخاّصة  الحكومّية 
حيث  من  عالمّيًا  الّثالثة  المرتبة  في  وضعها 
تتعّرض  أّنها  أي  اإللكترونّية؛  للهجمات  الّتعّرض 
ا لحوالي 150 هجوم إلكترونّي، بمعّدل 25.٦  يومّيً

هجوم في الّساعة الواحدة ]11[.
العربّية  بالمملكة  اإللكترونّي  األمن  مركز  أعلن   •
هجوم  رصد  تّم  بأّنه   201٧ عام  الّسعودّية 
المملكة؛  يستهدف  الّنوع  ”متقّدم“  إلكترونّي 
للجهات  الّتابعة  الحواسيب  لتعطيل  وذلك 
استخدام  تضّمن  الهجوم  إّن  حيث  الحكومّية 

برمجّية الّتحّكم ”باورشل«.

د / أيمن عبد الّرحمن الحربّي
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لها  دراسة  في  ذكرت  كاسبرسكي  مؤسسة   •
عام  من  الماضية  شهًرا  الـ12  خالل   %٦0 نحو  أّن 
في  والّشركات  المؤّسسات  اسُتهدفت   201٧
المملكة العربّية الّسعودّية بهجمات باستخدام 

فيروسات وبرامج ضاّرة .
على  الهجمات  نسبة  ارتفعت   201٨ عام  في   •

الشركات السعودية وبلغت معدل ٦9%.
إلكترونّي  هجوم  شن  تّم   201٧ عام  في  وأيًضا   •
حسب  أرامكو  لشركة  الّتابع  األمان  نظام  على 
استخدم  حيث  بولسي؛  الفورجن  موقع 

المهاجمون برنامًجا ضاّرًا باسم
 TRITON Malware .

• قام مركز األمن بإرسال تحذيرات عن تهديدات 
لبعض  اإللكترونّية  الخدمات  تعطيل  تستهدف 
وذلك  الحيوّية،  والمنشأت  الحكومّية  الجهات 
في  منها  األثر  كان  حيث  201٦؛  19نوفمبر  بتاريخ 
لزرع  للّنظام  الّدخول  معلومات  على  االستيالء 
بيانات  إيقاف  أو  لتعطيل  ذلك  و   ، خبيثة  برمجّية 

المستخدم .

العربّية  المملكة  تعّرضت  الّسابق،  في   •
فيروس  أشهرها  وكان   ، للهجوم  الّسعودّية 
على  الهجوم  في  استخدم  الذي  »شمعون« 
من  وكان   .2012 عام  الّسعودّي  الّطاقة  قطاع 
ضحايا الفيروس شركة أرامكو الّسعودّية إحدى 
الّشركات العمالقة في العالم ؛ حيث صّنف هذا 

الهجوم بأسوأ هجوم إلكترونّي على المملكة .

نوع  من  فيروس  تسّلل   201٧ عام  في   •
الفدية  فيروس  بمسّمى  وآخر  شمعون2، 
الجهات  لبعض  الّتابعة  اإللكترونّية  لألنظمة 
مواقعها  طالت  أضرار  إلى  أّدى  مّما  الحكومّية؛ 
على  الّدخول  المكتبّية،  األجهزة  اإللكترونّية، 
وبعض  والمعلومات  الملّفات  اإللكترونّي،  البريد 
الجهات  أبرز  وكانت  الخدمّية.  الّسيرفرات 
والّتنمية  العمل  وزارة  الفيروس   من  المتضّررة 
االجتماعّية وبعض الجهات الحكومّية كصندوق 
العاّمة  والمؤّسسة  البشرّية  الموارد  تنمية 
المصارف  وبعض  والمهنّي  الّتقنّي  للّتدريب 

وشركات خاّصة بالبتروكيماوّيات.

األمن الّسيبرانّي من منظور اقتصادّي 

الجانب  من  المعلومات  أمن  مجال  احتّل 
لالستثمارات  وجاذبة  قوّية  مكانة  االقتصادّي 
من أجل تقديم خدمات رقمّية مبتكرة وحلول 
المتخّصصة  الّشركات  من  العديد  من  جديدة 
أشارت  حيث  األمنّية؛  و  الّتقنية  الخدمات  في 
الّدراسة المقّدمة من قبل شركة جارتنر لألبحاث 
المعلومات وتقنياته  أمن  اإلنفاق على  أن حجم 
يقدر ب 9٦ مليار دوالر في عام 201٨. الجدول اآلتي 
بماليين  القطاعات  حسب  اإلنفاق  مقدار  يوّضح 

الّدوالرات.

الّدورة  في  العالمّية  أي  فاير  شركة  ذكرت  وقد 
الّدولّية  البيانات  شركة  قمة  من  عشرة  الحادية 
)IDC( التي أقيمت في دبي فبراير -201٨ أّن حجم 
خالل  المعلومات  أمن  على  الخليج  دول  إنفاق 
دوالر  مليار   10.٦ بلغ   قد   2022  -201٦ من  الفترة 

أّن  و   ، سنوّيًا  دوالر  مليار   1.4٨ نحو  زيادة  بمعّدل 
تكّلفها  الحكومات  على  اإللكترونّية  الهجمات 
الهجمة  تكلفة  إّن  حيث  ؛  الّدوالرات  ماليين 
اإللكترونّية الواحدة على الجهات الحكومّية قد 
وأّن  ألف دوالر،   ألف دوالر و٨1٧  بين 2٧2  بلغت ما 
العديد  تستهدف  اإللكترونّية  الهجمات  هذه 
من القطاعات في دول الخليج خصوًصا القطاع 
المالّي حيث كانت له الحصة األكبر من الهجوم. 
الّسياق  هذا  ضمن  و   .%50 من  أكثر  إلى  صل  وقد 
دول  في  اإللكترونّي  األمن  سوق  حجم  فإّن 
 201٨ عام  دوالر   مليارات   ٨ إلى  يصل  قد  الخليج 
حسب توّقعات شركة »ڤيجن غين« ؛ و يرجح ذلك 
المالّي  األمن  مجال  في  االستثمارات  زيادة  إلى 

والمصرفّي .

في  المتوّقع  الّنمّو  نسبة  أّن  بالّذكر  والجدير 
بـ٨%  تقدر  بالّسعودّية  الّسيبرانّي  األمن  سوق 
خالل العام المقبل 2019 ، وأّن حجم سوق األمن 
ريال  مليار   1.5 نحو  بلغ  المملكة  في  الّسيبرانّي 
سعودّي وفق إحصاءات شركات متخّصصة في 
أبحاث الّتسويق خالل العام 201٨ )44(. كما أشارت 
المتوّقع  المالّي  اإلنفاق   حجم  أّن  إلى  الّدراسة 
يصل  سوف  بالمملكة  الّسيبرانّي  األمن  في 
 %20 وأّن   ،2020 العام  بحلول  ريال  مليار  سبعة  إلى 
سيتّم  الّسيبرانّي  األمن  على  اإلنفاق  حجم  من 

تخصصيه ألمن خدمات إنترنت األشياء.

أمن المعلومات في رؤية :2030

أمن  فإّن  عاّم  بشكل  األمن  ألهّمّية  نظًرا 
المعلومات كانت له حّصته في رؤية 2030 حيث 

ترّكزت في اآلتي :

لشراء  المالّية  الميزانّية  من  نسبة  تخصيص   •
تمكين  ألجل  ؛  الّتقنية  توطين  لبرامج  الّتقنية 
إلى  للمعلومات  مستهلكين  من  االنتقال  خّطة 

منتجين للمعلومات وأدواتها ووسائل حمايتها.

• بناء شبكة إلكترونّية وطنّية متينة.

• بناء قدرات لديها مستوى عاٍل في الّتقنية لكاّفة 
المؤّسسات و القطاعات العاّمة و الخاّصة بحيث 
الوطنّي  االحتياج  من   %٨0 تحقيق  تّم  قد  يكون 

لصناعة المعلومات بحلول عام 2025.

مهّمة  واستثمارات  كفاءات  •استقطاب 
الّتقنية  مستوى  لرفع  خاللها  من  لالستفادة 

المعلوماتّية واألمن الّسيبرانّي 

• تعزيز و تأمين البنية الّتحتّية الّتقنّية .

بالّتعامالت  الخاّصة  الّتحتّية  البنية  توسيع   •
العاّم  القطاعين  في  اإللكترونّية  والخدمات 
بأمن  االهتمام  فيجب  ولذلك  والخاّص؛ 

المعلومات لمواكبة و حماية هذا التوّسع .

•االرتقاء بموقع الّسعودّية في مؤّشر الحكومات 
اإللكترونّية .

األمن  مجال  في  المملكة  رؤية  تعّزز  قرارات 
المعلوماتّي :

الّسيبرانّي في  الوطنّية لألمن  الهيئة  1- تشكيل 
October 31, 201٧ ؛ لرفع مستوى الحماية للّشبكات 

و األجهزة  و األنظمة المعلوماتّية وما تحويه من 
بيانات .

الّسيبرانّي  لألمن  الّسعودّي  االّتحاد  2-إنشاء 
بناء و رفع مستوى  ؛ من أجل  والّدرونز  والبرمجة 
الّرائدة  القدرات  وزيادة  المحّلّية،  القدرات 
وتطوير  الّسيبرانّي،  األمن  مجال  في  المحترفة 
وعقد  عالمّية،  معايير  وفق  البرمجّيات  وعمل 
الهاكاثون  من  العديد  و  عمل  وورش  مؤتمرات 
القدرات  مستوى  من  للّرفع  والفعالّيات 

والمهارات في األمن  الّسيبرانّي .

لمواجهة  اإللكترونّي؛  األمن  مركز  إنشاء   -3
المملكة  على  الموّجهة  اإللكترونّية  الّتهديدات 

العربّية الّسعودّية.

الّسيبرانّي  الوطنّية لألمن  4- وضع االستراتيجّية 
لألمن  الوطنّية  الهيئة  قبل  )من  الجديدة 
الّتطّورات  مع  يتالءم  بشكل  الّسيبرانّي(؛  
الّتكنولوجّية ، ويساعد على الّتصّدي للّتهديدات 

المتصاعدة التي يواجهها األمن الّسيبرانّي .

الّسيبرانّي  باألمن  متخّصصة  كّلّية  5-إنشاء 
قدرات  لبناء   ؛  االصطناعّي  والّذكاء  والبرمجة 
وطنية شاّبة محترفة ، وتأهيلها للمساهمة في 

تحقيق أهداف المملكة في رؤية 2030.

لألمن  الوطنّية  والهيئة  الّتعليم  وزارة  قيام   -٦
للمستفيدين  مقعد   1000 بتخصيص  الّسيبرانّي 
الحرمين  خادم  برنامج  من  والمستفيدات 
الخمس  خالل  الخارجّي  لالبتعاث  الشريفين 
مؤّهلين  إعداد  أجل  من  المقبلة؛  سنوات 
األمن  مجال  في  عاٍل  بمستوى  سعوديين 

الّسيبرانّي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

الّسعودّية   الجامعات  من  العديد  ٧-تضمين 
الّسيبرانّي  واألمن  االصطناعّي  الّذكاء  لمجالي  

في خططها.

٨- برنامج آمن البرنامج الوطنّي ألمن المعلومات؛ 
الذي يهدف إلى نشر الّتوعية والمعرفة للمجتمع 
المحتملة  والًتهديدات  المعلومات  أمن  عن 
مدينة  محّطاته  أولى  متنّقل  معرض  خالل  من 

الظهران.
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