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الجامعة تستضيف اجتماع 
المؤسسات التعليمية الخليجية

رح������ب م����دي����ر اجل����ام����ع����ة، الأ�����س����ت����اذ 
ال�سلمي،  رج���اءاهلل  بن  فالح  الدكتور 
الذين  اخلليجية  اجلامعات  بقيادات 
بفندق  ال��ي��وم  اجل��ام��ع��ة  ت�ست�سيفهم 
بتنظيم  ع�سري،  مبنطقة  اأب��ه��ا  ق�سر 
التعاون  ملجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  م��ن 

لدول اخلليج العربية.
هذا  عقد  اأن  اإل��ى  ال�سلمي  واأ�سار 
تعاون  اأن  ي��وؤك��د  باجلامعة  الجتماع 
جم����الت  ت���ط���وي���ر  يف  اخل���ل���ي���ج  دول 
ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة اأم����ر ي�����س��اد ب���ه، مما 
الطالب  على  وال��ف��ائ��دة  بالنفع  يعود 

والتعليم اجلامعي.
امل�ساعد  الأم���ن  اأك��د  م��ن جهته، 

ل���ل�������س���وؤون الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة 
ب���الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة مل��ج��ل�����س ال��ت��ع��اون، 
اأن  ال�����س��ب��ل��ي،  ب���ن ج��م��ع��ة  ع���ب���داهلل  اأ. 
جامعة امللك خالد ت�ست�سيف م�سكورة 
الج���ت���م���اع ال�������دوري ل��ل��ج��ن��ة روؤ����س���اء 
وم����دي����ري اجل����ام����ع����ات وم���وؤ����س�������س���ات 
اخل��ل��ي��ج  دول  يف  ال����ع����ايل  ال���ت���ع���ل���ي���م 
العربية، يومي 29 و 30 حمرم 1438، 

املوافق 30 و 31 اأكتوبر 2016.
اأن  الج��ت��م��اع  ب��ي��ان  واأو����س���ح يف 
اأبناء  تهم  ع��دة  مو�سوعات  �سيناق�س 
والطالبات  الطالب  املجل�س من  دول 
مقدمتها  يف  ياأتي  العايل،  التعليم  يف 
قرار املجل�س الأعلى اخلا�س باعتماد 

روؤي������ة خ�����ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن، 
العمل اخلليجي  تعزيز م�سرية  ب�ساأن 
امل��ق��دم  امل�����س��روع  ومناق�سة  امل�����س��رك، 
ح����ول ت��ن��ف��ي��ذ ورق�����ة دول�����ة ق��ط��ر عن 
ال����س���ت���ث���م���ار امل�������س���رك يف ال��ت��ع��ل��ي��م، 
اخلا�س  التقرير  ا�ستعرا�س  وكذلك 
اخلليجية  املعلومات  قاعدة  مب�سروع 
»ج�سر«، وما مت اإجنازه ل�ستكمال دعم 

امل�سرية التعاونية. 
العامة  الأمانة  »�ستقدم  واأ�ساف 
لأ���س��ح��اب امل��ع��ايل وال�����س��ع��ادة روؤ���س��اء 
وم����دي����ري اجل����ام����ع����ات وم���وؤ����س�������س���ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ت���ق���ري���را ح�����ول م��ا 
مت اإجن�������ازه ح���ي���ال م��ت��اب��ع��ة وت��ن��ف��ي��ذ 

ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��اون ال���دويل م��ع ال��دول 
واملنظمات«. 

ي��ذك��ر اأن م��ن اأه����م امل��و���س��وع��ات 
املطروحة مناق�سة املقرح املقدم من 
اخلطة  لدرا�سة  امل�سّكل  الفريق  قبل 
ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون يف جم��ال 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
�سيطلع  كما  ال��ت��ع��اون،  جمل�س  ب���دول 
اللجان  اأعمال  نتائج  على  املجتمعون 
ال���ت���اب���ع���ة ل��ل��ج��ن��ة روؤ������س�����اء وم���دي���ري 
العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  جامعات 

بدول املجل�س.

عبدالعزيز رديف

اليوم

اليوم األول:
األحد

اليوم الثاني:
االثنين

الفعالية

اجتماع وكالء ونواب
جامعات ومؤسسات التعليم العالي 

بدول مجلس التعاون

افتتاح ندوة آليات الربط بين البحث 
العلمي والصناعة + جلسات الندوة

حفل العشاء

اجتماع رؤساء ومديري الجامعات 
ومؤسسات التعليم العالي بدول 

مجلس التعاون

الوقت

2:00م  - 9:00 ص 

4:00 م -  9:00 م

9:15 م

9:00 ص -  1:00م

مشروع جدول أعمال االجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات
ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون
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البند

أوال
ثانيا
ثالثا
رابعا
خامسا
سادسا
سابعا
ثامنا
تاسعا
عاشرا
أحد عشر
إثني عشر

الموضوع

قرار المجلس األعلى الخاص باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
قرار المجلس األعلى بشأن مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية.

قرارات االجتماع الثامن عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون.
ورقة دولة قطر حول اإلستثمار المشترك في التعليم.

التعــاون الدولــــي.
قاعدة المعلومات الخليجية )جسر(.

جائزة التميز في تصميم وتطوير المقررات اإللكترونية.
لجان العمل المشترك.

آلية تنظيم الجوائز.
الخطة اإلستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون .

الندوة التاسعة والعاشرة للجنة.
االجتماع القادم للجنة.

اأ. د. فالح بن رجاءاهلل ال�سلمي اأ. عبداهلل بن جمعة ال�سبلي



الوفود المشاركة

وفود 
الجامعات 
الخليجية 
المشاركة
في االجتماع

وفد األمانة العامة للمجلس

1    اأ. عبداهلل بن جمعة ال�سبلي
       الأمن العام امل�ساعد لل�سوؤون الإقت�سادية والتنموية

2    د. عادل بن خليفة الزي���اين
       رئي�س قطاع �سوؤون الإن�سان والبيئة

3    د. حممد بن م�سلم املهري
       مدير اإدارة التعليم

4    د. نوال اأحمد حممد العو�سي
       م�ست�سارة الأمن العام امل�ساعد لل�سوؤون الإقت�سادية والتنموية

5    د. هنادي عبداهلل امل�سن
       م�ست�سارة الأمن العام امل�ساعد لل�سوؤون الإقت�سادية والتنموية

6    اأ. حممد بن حمد التويج��ري
       رئي�س ق�سم التعليم العايل

وفد جامعة الملك خالد

1    اأ. د. فالح بن رجاءاهلل ال�سلمي
       مدير اجلامعة

2    د. حممد بن علي احل�سون
       وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

3    د. ماجد بن عبد الكرمي احلربي
       وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

4    اأ. د. عبداهلل بن غدران ال�سهيمي
       عميد البحث العلمي، رئي�س اللجنة العلمية

الجامعة

جامعة األمارات العربية المتحدة

جامعة البحرين

معهد الكويت لألبحاث العلمية

الجامعة اإلسالمية

جامعة الخليج العربي

جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن

جامعة الملك فيصل

جامعة الملك سعود

جامعة األميرة نورة
بنت عبدالرحمن

جامعة نجران

جامعة حفر الباطن

جامعة  جدة

جامعة شقراء

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة جازان

جامعة الطائف 

جامعة األمير سطام

الجامعة السعودية اإللكترونية

جامعة أم القرى

الوفد

1    اأ. د. حممد عبداهلل البيلي - رئي�س اجلامعة 
2    د. علي �سعيد الكعبي - وكيل اجلامعة ل�سوؤون الطلبة والت�سجيل

1    اأ.د. ريا�س يو�سف حمزة - رئي�س اجلامعة
2    اأ. د. علي من�سور اآل �سهاب - نائب رئي�س اجلامعة للبحث العلمي

1    د ح�سام فهد العمرية - املدير التنفيذي لقطاع العلوم والتكنولوجيا

1    اأ.د. برهيم بن علي العبيد- مدير اجلامعة املكلف
2    د. عبدالرحمن بن رجاء اهلل الأحمدي - وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

1    د. خالد بن عبالرحمن العوهلي - رئي�س اجلامعة
2    د. عبدالرحمن يو�سف اإ�سماعيل - عميد �سوؤون الطالب

3    اأ. يو�سف �سالح حممد اإ�سماعيل - اأمن �سر املجال�س

1    معايل د. خالد بن �سالح ال�سلطان - مدير اجلامعة
2    د. حممد بن �سعد اآل حمود - وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية

3    اأ. د. نا�سر بن حممد العقيلي - عميد البحث العلمي

1    معايل د. عبدالعزيز بن جمال الدين �ساعاتي - مدير اجلامعة
2    اأ. د. ح�سن بن رفدان الهجهوج - وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

1    د. عبداهلل بن �سلمان ال�سلمان - كيل اجلامعة
2    د. عبدالعزيز بن عبداهلل العثمان - وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية. 

3    د. عبداهلل بن عطية الزهراين - م�ساعد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي  
       للعالقات ال�سناعية والأعمال

1    د. فاتن بنت عبداهلل الزامل - وكيلة اجلامعة للتطوير واجلودة )رئي�سة الوفد(
2    د. هدى بنت عمر الوهيبي - وكيلة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي.

3    د. نائلة بنت عبدالرحمن الديحان - م�ست�سارة معايل مديرة اجلامعة
4    د. حممد بن عبداهلل املنيع - م�ست�سار معايل مديرة اجلامعة

5    د. حنان القدهي - مديرة اإدارة التخطيط

1    معايل د. حممد بن اإبراهيم احل�سن - مدير اجلامعة
2    د. حممد بن على فايع - وكيل اجلامعة

1    د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال�سويان - مدير اجلامعة
2    د. حممد بن عبدالعزيز النافع - وكيل اجلامعة

3    د. عبداهلل بن مزعل احلربي - عميد ال�سنة التح�سريية
4    اأ. حماد املطريي - مدير العالقات العامة والإعالم

1    معايل د. عبدالفتاح �شليمان م�شاط - مدير اجلامعة
2     د. عدنان �سامل احلميدان - وكيل اجلامعة

1    د. عدنان بن عبداهلل ال�سيحة - مدير اجلامعة
2    اأ. د. اأحمد بن حممد اليحيى - وكيل للجامعة لل�سوؤون التعليمية

3    اأ.د. اأحمد بن �سليمان عبيد العبيد - وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
4    د. حممد بن �سعد اليحيى - عميد القبول والت�سجيل 

5    د. عبدالعزيز بن جاراهلل اجلاراهلل - امل�سرف على اإدارة العالقات العامة والإعالم

1    معايل اأ. د. عبدالرحمن بن عبيد بن بنّيه اليوبي - مدير اجلامعة
2    اأ. د. عبداهلل بن عمر عبداهلل بافيل - وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي 

1    معايل اأ. د. مرعي بن ح�سن القحطاين - مدير اجلامعة
2    اأ. د. حممد بن علي ربيع - وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

3    د. عبداهلل بن يحيى احل�سن - وكيل اجلامعة

1    معايل د. ح�سام بن عبدالوهاب زمان - مدير اجلامعة
2    اأ. د. �سعد �سامل الزهراين - وكيل اجلامعة للدرا�سات والبحث العلمي

1    معايل د. عبدالرحمن بن حممد العا�سمي - مدير اجلامعة
2    د. عبدالرحمن بن اإبراهيم اخل�سري - وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية

1    �سعادة اأ.د.عبداهلل بن عبدالعزيز املو�سى - مدير اجلامعة
2    اأ. د. عبداهلل بن عمر النجار - وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية

3     اأ. د. عبداهلل بن عبدالرحمن العبداجلبار - وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

1    معايل د. بكري بن معتوق بن بكري ع�سا�س - مدير اجلامعة
2    د. يا�سر �سو�سو - وكيل اجلامعة
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ل �سك يف اأن ا�ست�سافة جامعة امللك خالد لالجتماع 22 لأ�سحاب 
امل��ع��ايل وال�����س��ع��ادة روؤ����س���اء وم��دي��ري اجل��ام��ع��ات مبجل�س ال��ت��ع��اون 
لدول اخلليج العربية، وكذلك اأ�سحاب ال�سعادة نواب ووكالء هذه 
باإخوة  نلتقي  حيث  اجلامعة،  يف  نحن  ت�سعدنا  منا�سبة  اجلامعات، 
اأ�سقاء وزم��الء عمل للتناق�س واحل��وار ب�ساأن بع�س هموم  واأخ��وات 

جامعاتنا اخلليجية.
ينظمها  التي  التن�سيقية  الأط���ر  �سمن  الجتماع  ه��ذا  وي��اأت��ي 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، بهدف الو�سول اإلى توافقات 
يعزز مكانتها ويطور  ق��رارات م�سركة بن جامعاتنا، مبا  واتخاذ 

من اإمكانياتها ويو�سع من �سبل العمل امل�سرك فيما بيننا.
الأع��زاء  ب�سيوفنا  نرحب  اأن  خالد  امللك  جامعة  يف  وي�سعدنا 
لهم  تتحقق  اأن  للجميع  راج��ن  امل�ساركة،  اجلامعات  خمتلف  من 
اإيجابية ترفع من  اإلى تو�سيات  اأه��داف هذا الجتماع ون�سل  ولنا 

م�ستوى الأداء التعليمي والبحثي وخدمة املجتمع اخلليجي.
العلمي  البحث  بن  الربط  »اآل��ي��ات  امل�ساحبة  الندوة  اأن  كما 
وال�������س���ن���اع���ة« ه���ي ع��م��ل ت��ك��م��ي��ل��ي م��ه��م يف دع����م ه����ذا الج��ت��م��اع 
اإذ ي�سارك خمت�سون وباحثون يف فعاليات هذه الندوة  اخلليجي، 
ال�سناعة  اأو حمتملة بن اجلامعات وبن  لعر�س �سراكات قائمة 

مبفهومها العام.
العلمية  اأهم �سبل ال�ستفادة من البحوث  اأن من   ول �سك يف 
م�سروعات  اإل���ى  البحوث  ه��ذه  حت��وي��ل  جامعاتنا،  بها  ت��زخ��ر  ال��ت��ي 

تطبيقية ت�سهم يف دعم ال�سناعة يف بالدنا.
وما ناأمله من ال�سركات الوطنية يف كل دولة من دول جمل�س 
هذه  م��ن  لال�ستفادة  عملية  ���س��راك��ات  فتح  ه��و  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 

البحوث التطبيقية.
وجامعة امللك خالد حتظى مع نظرياتها اجلامعات ال�سعودية 
�سلمان  امللك  ال�سريفن  القيادة احلكيمة خلادم احلرمن  باهتمام 
بن عبدالعزيز، ولويل عهده �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 
نايف بن عبدالعزيز، ولويل ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز حفظهم اهلل.
 كما اأن جامعة امللك خالد حتظى بحر�س ومتابعة ودعم م�ستمر 
اأمري املنطقة �ساحب ال�سمو امللكي الأم��ري في�سل بن خالد بن  من 

عبدالعزيز، ومن معايل وزير التعليم الدكتور اأحمد العي�سى.
ومتكنت اجلامعة بف�سل اهلل ثم بف�سل القيادة الر�سيدة من اأن 
اإلى م�ساف نظرياتها من اجلامعات ال�سعودية واخلليجية  ترتقي 

على اأ�سعدة العمل اجلامعي كافة.

مرحبا بضيوفنا األعزاء

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الجامعة

جامعة المجمعة

جامعة الدمام

جامعة الجوف

جامعة بيشة

جامعة الباحة

جامعة الحدود الشمالية

جامعة زايد - األمارات العربية المتحدة

الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والمهني - الكويت

جامعة حائل

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

جامعة القصيم

جامعة تبوك

جامعة طيبة

جامعة قطر

جامعة الكويت

كليات العلوم التطبيقية
وزارة التعليم العالي

سلطنة عمان

الوفد

1    معايل د. خالد بن �سعد املقرن - مدير اجلامعة
2    د. م�سلم بن حممد الدو�سري - وكيل اجلامعة

3    د. في�سل بن فرج املطريي

1    معايل د. عبداهلل بن حممد الربي�س - مدير اجلامعة
2    اأ. د. فهد بن عبدالعزيز املهنا - وكيل اجلامعة

3    اأ. د. اأحمد اأحمد �سليمان عبدالاله - م�ست�سار وكيل اجلامعة

1    معايل اأ. د. اإ�سماعيل بن حممد الب�سري - مدير اجلامعة
2    د. عيد بن حميا احلي�سوين - وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية

1    معايل اأ.د. اأحمد بن حامد نقادي - مدير اجلامعة
2    اأ. د. مهدي بن علي القرين - وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

3    د. �سعد بن مبارك الرمثي  - عميد التطوير واجلودة

1    �سعادة اأ. د. عبداهلل بن حممد الزهراين - مدير اجلامعة املكلف
2    اأ. د. �سعيد بن �سالح الرقيب - وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي 

3    د. اأحمد بن جمعان الغامدي - عميد البحث العلمي
4    د. عبدالواحد بن �سعود الزهراين - وكيل معهد الدرا�سات واخلدمات ال�ست�ساري

1    معايل اأ.د. �سعيد بن عمر حممد اآل عمر - مدير اجلامعة
2    د. اإبراهيم بن ح�سن جمعان الزهراين - وكيل اجلامعة

1    اأ. د. عبداملح�سن حممد - نائب مدير اجلامعة، رئي�س ال�سوؤون الأكادميية

1    د. فاطمة ح�سن الكندري - نائب املدير العام للتخطيط والتنمية
2    اأ.د. جا�سم حممد الن�ساري - عميد كلية العلوم ال�سحية.
3    د. عبداهلل املزروعي - عميد كلية الدرا�سات التكنولوجيه  

4    اأ. فاطمة النجار - مديرة اإدارة البحوث

1    معايل اأ. د. خليل بن اإبراهيم الرباهيم - مدير اجلامعة
2    اأ. د. عبداهلل بن حممد الدو�سري - وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

1    د. حممد بن �سعيد العلم - وكيل اجلامعة للتبادل املعريف والتوا�سل الدويل
2    د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن املحمود - وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية

3    د. خالد بن عبدالغفار اآل عبدالرحمن - وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير واجلودة

1    معايل اأ. د. عبدالرحمن بن حمد اآل داود - مدير اجلامعة
2    د. علي بن حممد اخللف ال�سيف - وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية

1    اأ. د. حممد بن حممود اأحمد الوكيل - وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة.
2    اأ. �سلطان بن يحيى اإبراهيم �سافعي.

1    معايل اأ.د. حمرو�س بن اأحمد الغبان - مدير اجلامعة
2    د. �سايع بن يحيى القحطاين - وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية

1    �سعادة د. ح�سن را�سد الدرهم - رئي�س اجلامعة
2    د. خالد بن نا�سر اخلاطر - نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الإدارية واملالية

3    د. نا�سر عبداهلل النعيمي - مدير مركز املواد املتقدمة

1    اأ. د. ع�سام حممد العو�سي - نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون التعليمية

1    د. عبداهلل بن علي ال�سبلي - مدير عام كليات العلوم التطبيقية
2    د. نا�سر بن علي اجلهوري - املدير العام امل�ساعد لل�سوؤون الكادميية امل�ساندة



ندوة البحث العلمي والصناعة

ندوة آليات الربط بين البحث العلمي والصناعة
المقامة على هامش االجتماع 22 لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وال�������س���الة  ال����ع����امل����ن  رب  هلل  احل����م����د 
وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء و املر�سلن 
و���س��ل��م،  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���س��ل��ى  نبينا حم��م��د 
ب�سيوف  اأرح��ب  ان  وبعد.. فيطيب يل 
اجل��ام��ع��ة، اأ���س��ح��اب امل��ع��ايل وال�����س��ع��ادة 
م��ن روؤ����س���اء وم���دي���ري ووك����الء ون���واب 
العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  يف 
يف  امل�ساركون  الكرام  و�سحبهم  العربي 

الجتماع الثاين والع�سرون.
كم���ا اأرح���ب باملتحدث���ن املدعوون 
اإل���ى امل�ساركة يف ن���دوة اآليات الربط بن 

البحث العلمي وال�سناعة. 
انطالق���اً م���ن توجيه���ات حكومتنا 
الر�سي���دة، فقد اأولت جامعة امللك خالد 
البح���ث العلمي اهتمام���ا كبريا وجعلته 
ال�سراتيجي���ة  خطته���ا  اركان  اأح���د 
وذل���ك مل���ا للبحث العلمي م���ن اأهمية يف 
رقي املعرف���ة واملجتمع والوطن. وت�سم 

جامع���ة املل���ك خالد العديد م���ن املراكز 
البحثي���ة بالإ�ساف���ة الى نخب���ة متميزة 
عل���ى  انعك����س  وال���ذي  الباحث���ن  م���ن 
ن�ش���اط اجلامع���ة البحثي حي���ث احرزت 
جامعة امللك خالد يف وقت وجيز تقدماً 
وا�سح���اً ب���ن اجلامع���ات يف الت�سنيفات 

املحلية والإقليمية والدولية.
انطالقا من دعم اجلامعة للبحث 
ب���ه  للو�س���ول  منه���ا  وا�سهام���ا  العلم���ي 
ال���ى التمي���ز، فق���د راأت اجلامعة ممثلة 
يف عم���ادة البح���ث العلم���ي اإقام���ة ندوة 
العلم���ي  البح���ث  ب���ن  الرب���ط  اآلي���ات 
وال�سناعة على هام�س الجتماع الثاين 
والع�س���رون لروؤ�س���اء ومدي���ري ووكالء 
ون���واب اجلامع���ات وموؤ�س�س���ات التعلي���م 
الع���ايل يف دول جمل����س التع���اون ل���دول 
ت�ست�سيف���ه  وال���ذي  العرب���ي  اخللي���ج 

اجلامعة هذا العام.
وته���دف الندوة الى اب���راز الجتاه 
الوطن���ي والتح���ول القت�س���ادي املعريف 
اجلامع���ات  ب���ن  الرب���ط  خ���الل  م���ن 

وال�سناعة.
بدرا�س���ة  الن���دوة  ُتعن���ى  كم���ا 
التحدي���ات الت���ي ق���د حت���ول دون ه���ذا 
الرب���ط والو�س���ول الى اآلي���ات تطبيقية 
ميك���ن من خاللها حتقيق التكامل بن 

ال�سناعة والبحث العلمي. 
وجامعة امللك خالد ت�سعى ب�ستى 
ال�سبل الى ت�سجي���ع العملية البحثية 
لتحقي���ق متي���زا عاملي���ا فيم���ا يخ���دم 
تطلع���ات الوط���ن يف خمتلف جمالت 
التح���ول القت�سادي واملعريف، راجن 
الن���دوة  ه���ذه  حتق���ق  ان  اهلل  م���ن 

اأهدافها املرجوة.

كلمة معالي مدير جامعة
الملك خالد معالي أ. د. فالح

بن رجاء اهلل منيع السلمي

احلمد هلل رب العاملن، وال�سالة وال�سالم 
نبين���ا  الأنبي���اء واملر�سل���ن،  اأ�س���رف  عل���ى 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعن، وبعد:
ف���اإن املتاأم���ل لروؤية اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة »روؤي���ة2030« يجد ب���اأن الدولة 
ال�سراتيجي���ة  ال�س���راكات  اإل���ى  تتج���ه 

البح���ث  ب���ن  ال�سناعي���ة  والتحالف���ات 
العلم���ي والقطاع ال�سناعي، ول يخفى اأن 
اجلامع���ات واملراك���ز البحثي���ة الأكادميية 
وال���ذي  البحث���ي،  اله���رم  قم���ة  يف  تاأت���ي 
ل���دى  والإب���داع  البت���كار  دورة  �سيدع���م 
ال�س���ركات مم���ا يحتم عل���ى الطرفن فتح 
مزي���د م���ن النواف���ذ للتع���اون م���ن خ���الل 
اآلية وا�سحة غنية باملحفزات وال�سوابط.
ومن هذا املنطل���ق تاأتي ندوة »اآليات 
الرب���ط ب���ن البح���ث العلم���ي وال�سناعة« 
والت���ي تنظمه���ا جامع���ة امللك خال���د على 
هام����س اجتماع م���دراء ووكالء اجلامعات 
اخلليجي���ة، والت���ي �ستعق���د يف مدينة اأبها 
للم�ساهم���ة   1438/1/25-24 الف���رة  يف 
قيادتن���ا  تطلع���ات  حتقي���ق  يف  الفاعل���ة 
الر�سيدة يف حتقيق روؤيتنا الطموحة مما 
�سينعك�س اإيجاًبا على تقدم وطننا الغايل، 

وحتقيق رفاهية املواطن.
وختام���ا، اأ�س���األ اهلل تعالى اأن يحفظ 
وي���دمي  عزه���م،  ي���دمي  واأن  اأمرن���ا  ولة 

الأمن والرخاء على وطننا العزيز.

كلمة د. محمد بن علي صالح 
الحسون وكيل جامعة الملك خالد 

للشؤون التعليمية واألكاديمية

ت�سعد اللجنة العلمية اأن ترحب باأ�سحاب 
امل����ع����ايل روؤ������س�����اء وم����دي����ري اجل���ام���ع���ات 
جمل�س  بدول  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات 
التعاون لدول اخلليج العربية، واأ�سحاب 
واملتحدثن  اجل��ام��ع��ات  وك���الء  ال�����س��ع��ادة 
امل��دع��وي��ن وج��م��ي��ع امل�����س��ارك��ن، يف رح��اب 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ويف م��دي��ن��ة اأب��ه��ا 

عا�سمة ال�سياحة العربية.
اإن اململكة العربية ال�سعودية تعي�س 
يف هذه الأيام مرحلة مف�سلية يف م�سرية 
التنمي���ة األ وه���ي مرحل���ة التوج���ه نح���و 
القت�س���اد املع���ريف يف ظ���ل روؤي���ة اململك���ة 

.2030
جامع���ة  نظم���ت  الإط���ار  ه���ذا  ويف 
املل���ك خالد هذه الندوة بهدف اإبراز هذا 
الجت���اه الوطن���ي من خ���الل الربط بن 
اجلامعات وال�سناعة حتقيقا لال�ستفادة 
دع���م  يف  التع���اون  ه���ذا  م���ن  الق�س���وى 

م�سرية التنمية. 

لق���د تبل���ور اله���دف الرئي�سي لهذه 
تت�سم���ن  حم���اور  خم�س���ة  يف  الن���دوة 
توظي���ف خمرج���ات اجلامع���ات خلدم���ة 
ال�سناع���ة، واإب���راز الأدوار املنوط���ة ل���كل 
م���ن موؤ�س�سات القطاع الع���ام ذات ال�سلة 
عر����س  م���ع  وال�سناع���ة،  واجلامع���ات 
التج���ارب الناجحة، ومناق�سة التحديات 

واملعوقات يف هذا ال�سدد. 
العلمي���ة  اللجن���ة  تقدم���ت  لق���د 
واخل���رباء  الباحث���ن  م���ن  ع���دد  بدع���وة 
كممثلن لكل من موؤ�س�سات القطاع العام 
واجلامع���ات وال�سناعة، وي�سرفنا اأن نقدم 
يف ه���ذه الن���دوة �سل�سل���ة م���ن املحا�س���رات 
الت���ي تغط���ي تل���ك املح���اور. ول �س���ك اأن 
امل�سارك���ة الفاعلة للباحث���ن واملهتمن يف 
وتو�سي���ات  خمرج���ات  �سي���ري  النقا����س 

هذه الندوة.
توجي���ه  العلمي���ة  اللجن���ة  يف���وت  ول 
الن���دوة.  ه���ذه  ل�سي���وف  اجلزي���ل  ال�سك���ر 
كم���ا ت�سك���ر اللجنة العلمي���ة كل من حر�س 
عل���ى امل�سارك���ة يف ه���ذه الن���دوة م���ن خ���الل 
العدي���د م���ن البح���وث التي و�سل���ت للجنة 
من باحث���ن وخ���رباء ذوي ا�سهامات فاعلة 
يف حماور الن���دوة، والتي مل يتي�سر قبولها 
والت���ي  املت���اح  الن���دوة  وق���ت  ل�سي���ق  نظ���راً 
عق���دت عل���ى هام�س لق���اء اأ�سح���اب املعايل 
وموؤ�س�س���ات  اجلامع���ات  ومدي���ري  روؤ�س���اء 
التعليم العايل بدول جمل�س التعاون لدول 
اخللي���ج العربي���ة. وتعم���ل اللجن���ة العلمية 
بج���د عل���ى تقدمي مب���ادرة لتنظي���م موؤمتر 
يف نف����س ه���ذا املو�سوع املح���وري يف م�سرية 
التنمي���ة للمملك���ة العربي���ة ال�سعودية لكي 
يتي���ح فر�سة اأف�سل لال�ستفادة من خربات 

عدد اأكرب من املتخ�س�سن.

كلمة اللجنة العلمية للندوة
أ. د. عبداهلل بن غدران السهيمي

رئيس اللجنة العلمية، عميد البحث 
العلمي بجامعة الملك خالد
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أهداف الندوة
• اإبرازالجتاه الوطني والتحول القت�سادي املعريف من خالل 

الربط بن اجلامعات وال�سناعة.
الربط بن اجلامعات  القطاع احلكومي يف  • التعرف على دور 

وال�سناعة.
وال�سناعة. اجلامعات  بن  ال�سراكة  جتارب  • ا�ستعرا�س 

ال�سراكة  تواجه  التي  واملعوقات  التحديات  اأبرز  على  • التعرف 
بن اجلامعات وال�سناعة و�سبل حلها.

وفق  اخل��ري��ج��ن  تهيئة  يف  اجل��ام��ع��ات  اأدوار  على  ال��ت��ع��رف   •
متطلبات �سوق العمل وال�سناعة.

محاور الندوة
• املحور الأول: تهيئة خمرجات اجلامعات وفق متطلبات �سوق 

العمل وال�سناعة.
• املحور الثاين: دور القطاع احلكومي ممثاًل يف وزارة الطاقة 

وال�سناعة والروة املعدنية يف ربط ال�سناعة واجلامعات.
خالل  م��ن  امل��ع��ريف  القت�ساد  اإل��ى  التحول  الثالث:  امل��ح��ور   •

الربط بن اجلامعات وال�سناعة.
مع  البحثية  واجل��ه��ات  اجل��ام��ع��ات  جت���ارب  ال��راب��ع:  • امل��ح��ور 

القطاع ال�سناعي.
ال�سراكة  تواجه  التي  واملعوقات  التحديات  اخلام�س:  • املحور 

بن اجلامعات وال�سناعة و�سبل حلها.

المحاضرة األولى:
استراتيجية مقترحة للربط

بين مخرجات الجامعات
واحتياجات سوق العمل والصناعة

المحور األول:
تهيئة مخرجات الجامعات

وفق متطلبات سوق العمل والصناعة

د. أحمد بن يحيى الجبيلي
للتطوير  امللك خالد  • وكيل جامعة 
واجل�������ودة، واأ����س���ت���اذ م�����س��ارك يف علم 

النف�س الربوي.
• دكتوراه وماج�ستري يف علم النف�س 
الربوي من جامعة �سمال كولورادو 
ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة وب��ك��ال��وري��و���س يف 
علم النف�س من جامعة الإمام حممد 

بن �سعود الإ�سالمية.
العلمية  البحوث  من  العديد  ن�سر   •
قدم  كما  حمكمة،  عاملية  دوري����ات  يف 
يف  ال��ع��ل��م��ي��ة  الأوراق  م����ن  ال���ع���دي���د 
ف��ع��ال��ي��ات ع��امل��ي��ة واإق��ل��ي��م��ي��ة وحملية، 
ر�سائل  م��ن  العديد  على  اأ���س��رف  كما 

املاج�ستري.
• ح�سل ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ���س��ه��ادات 
التفوق الأكادميي والبحثي والإداري 
وال���ت���دري���ب���ي م���ن ج���ام���ع���ات اأج��ن��ب��ي��ة 
وحم���ل���ي���ة، وم����ن م��ل��ح��ق��ي��ات ث��ق��اف��ي��ة 
عاملية  وتدريبية  اإداري��ة  خربة  وبيوت 

واإقليمية وحملية.
• له خربات ثرية يف جمالت التطوير 
واجل�����ودة والع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي من 
خالل تقلده عدة منا�سب مرموقة يف 

تلك املجالت.

الملخص:
خل�ست ورقة العمل احلالية اإلى عديد من 

النقاط، ومن اأهمها:
النظام  خمرجات  بن  املواءمة  تعد   •
التعليم  م��رح��ل��ة  ل���س��ي��م��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، 
���س��وق العمل  اجل��ام��ع��ي، واح��ت��ي��اج��ات 
والأول��وي��ات  الق�سوى  ال�سرورات  من 
املتقدمة التي ت�سهم يف حتقيق اأهداف 
النظام التعليمي، والتنمية ال�ساملة، و 

الإ�سهام يف حتقيق »روؤية 2030«.
• يجب النظر اإلى القابلية للتوظف 
اأح��د  ب��اع��ت��ب��اره��ا   Employability
م��ك��ون��ات م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت�سم 
ت����وج����ي����ه م���������س����رية احل�����ي�����اة امل��ه��ن��ي��ة 
Carrier Guidance وريادة الأعمال 
وت��ه��دف   ،Entrepreneurship
جميعها ملواءمة خمرجات التعلم مع 

احتياجات �سوق العمل.
ومهاراتها  التوظف  كفايات  تنمية   •
التعليمية  املوؤ�س�سات  لي�ست م�سوؤولية 

وحدها.

الملخصات والسير الذاتية

• ال���ربام���ج الأك���ادمي���ي���ة وامل���ق���ررات 
يف  بالفعل  ت�سم  احل��ال��ي��ة  ال��درا���س��ي��ة 
التوظف  م��ق��وم��ات  بع�س  م��ك��ون��ات��ه��ا 
ولكنها ب�سورة غري حمددة، ومعلنة، 
كفاءتها  تقدير  اأو  تقوميها،  يتم  ول 

وكفايتها.
• �سرورة اهتمام املوؤ�س�سات التعليمية 
العمل،  على  املبني  التعلم  مبفاهيم 
وت���وف���ري م���دى م��ت��ن��وع م���ن ال��ف��ر���س 
ال��ك��اف��ي��ة وامل��ن��ا���س��ب��ة ل��ط��الب��ه��ا مثل 
الأن�������س���ط���ة ال�����س��ف��ي��ة، وال��ال���س��ف��ي��ة، 

وامليدانية.
• مت ت�سميم ال�سراتيجية والنماذج 
امل����ق����رح����ة ب���������س����ورة م����رن����ة ت�����س��م��ح 
يتنا�سب مع  بتطويرها وتعديلها مبا 
امل�ستهدفة  التوظف  مقومات  طبيعة 
ومع  جهة،  تعليمية  موؤ�س�سة  كل  من 

واقع وطبيعة هذه املوؤ�س�سة.

المحاضرة الثانية:
دور القطاع الحكومي ممثال بوزارة 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 

في ربط الصناعة والجامعات

المحور الثاني:
دور القطاع الحكومي ممثال بوزارة 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 

في ربط الصناعة والجامعات

مهندس صالح بن شباب السلمي
وال�����س��ن��اع��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة  وك��ي��ل   •

والروة املعدنية ل�سوؤون ال�سناعة.
• هند�سة كيميائية من جامعة امللك 
الإدارة  يف  عليا  ���س��ه��ادات  م��ع  ���س��ع��ود، 

والتطوير ال�سناعي.
ال�سناعات  قطاع  يف  عاما   17 خ��ربة   •
ال��ت��ط��وي��ر  اإدارات  م����ن  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 
والت�سغيل اإلى مدير عام لعدة �سركات 

يف القطاع ال�سناعي.
 10 من  لأك��ر  اإدارة  جمل�س  ع�سو   •
ج��ه��ة م���ن ���س��م��ن��ه��ا م��ن��ظ��م��ة اخل��ل��ي��ج 
ل���الإ����س���ت�������س���ارات ال�����س��ن��اع��ي��ة وه��ي��ئ��ة 
التقنية  وم��ن��اط��ق  ال�����س��ن��اع��ي  امل����دن 
ال�سعودية  ال�����س��ادرات  تنمية  وه��ي��ئ��ة 
وب����رن����ام����ج ال���ت���ج���م���ع���ات ال�����س��ن��اع��ي��ة 
وبرنامج التوازن القت�سادي واللجنة 
للعلوم  الوطنية  للخطة  الإ���س��راف��ي��ة 
للمركز  الإداري����ة  واللجنة  والتقنية 
واللجنة  ال��ط��اق��ة  ل��ك��ف��اءة  ال�����س��ع��ودي 
املحلي  للت�سنيع  العليا  التح�سريية 
وجل���ن���ة ال��ت��ن�����س��ي��ق والإ������س�����راف على 

ا�سراتيجية التوظيف ال�سعودية.

الملخص:
ت��ق��دم امل��ح��ا���س��رة ال���روؤي���ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
ل���������وزارة ال���ط���اق���ة وال�������س���ن���اع���ة وال�������روة 

امل���ع���دن���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�����روؤي�����ة ال��ط��م��وح��ة 
للمملكة العربية ال�سعودية 2030 يف جمال 
وكالة  ب��ه  ق��ام��ت  ال���ذي  وال����دور  ال�سناعة، 
العامين  ال�سناعة، خالل  ل�سوؤون  ال��وزارة 
املا�سين، لت�سجيع ا�ستثمار البحث العلمي 

يف ال�سناعة من خالل املحاور التالية:
• ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون ال�����س��ن��اع��ي مع 

بلدان العامل.
• التوا�سل مع اجلامعات ال�سعودية.

ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  • م�����ب�����ادرات 
والتطوير يف وكالة ال�سناعة.

• م�����س��ارك��ة ال���وك���ال���ة م���ع ال��ه��ي��ئ��ات 
احل��ك��وم��ي��ة الأخ����رى يف الج��ت��م��اع��ات 

الدولية يف هذا اجلانب.
وت���ر����س���د امل���ح���ا����س���رة اأب������رز ال��ن��م��اذج 
البحث  دور  اأه��م��ي��ة  يف  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
التعاون  واآلية  ال�سناعي  التقدم  العلمي يف 
العامل. وختاًما،  بلدان  بينهما يف عدد من 
اأه���م اإح�����ش��ائ��ي��ات الن�شاط  ي���رز امل��ح��ا���ش��ر 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف  ال�����س��ن��اع��ي 
وم�����دى ح��ج��م ال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ن��اع��ي يف 

خمتلف مناطق اململكة.

المحاضرة الثالثة:
رؤية 2030 والتحول
إلى مجتمع معرفي

المحور الثالث:
التحول إلى االقتصاد المعرفي

من خالل الربط بين الجامعات
والصناعة.

د. عمرو بن حمود العمري
����س���وؤون  ي��ع��م��ل ح���ال���ي���ا يف وك����ال����ة   •
القت�ساد  ب���وزارة  القطاعية  التنمية 

والتخطيط. 
الهند�سة  يف  وماج�ستري  دك��ت��وراه   •
اإدارة  يف  وم���اج�������س���ت���ري  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
الأع�����م�����ال م����ن ج���ام���ع���ة وي�����ن ���س��ت��ي��ت 
يف  وبكالوريو�س  امل��ت��ح��دة،  ب��ال��ولي��ات 
هند�سة النظم ال�سناعية من جامعة 
باململكة  واملعادن  للبرول  فهد  امللك 

العربية ال�سعودية.
• ح���از ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��ه��ادات 
طالب  اأف�سل  ج��ائ��زة  مثل  واجل��وائ��ز 
درا����س���ات ع��ل��ي��ا ب��ج��ام��ع��ة وي���ن �ستيت 
بالوليات املتحدة وتكرمي من معايل 
م���دي���ر ج���ام���ع���ة امل���ل���ك ف���ه���د مل�����س��روع 

التخرج التعاوين. 

الح����������رايف  امل������رك������ز  يف  ع����م����ل   •
وم��رك��ز جون  بديرويت  الأم��ري��ك��ي 
دنغل الطبي بديرويت، كما عمل يف 
اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية 

و�سركة املراعي.

الملخص:
ت�ستعر�س املحا�سرة جهود اململكة العربية 
اإلى  التحول  دع��م  يف  ع��ام  ب�سكل  ال�سعودية 
جم��ت��م��ع م��ع��ريف وذل����ك ب��درا���س��ة اخل��ط��ط 
وال����س���رات���ي���ج���ي���ات ال���وط���ن���ي���ة، حت���دي���دا 
ب��ال��ب��ح��ث العلمي  ي��ت��ع��ل��ق  ب��ا���س��ت��ع��را���س م���ا 
للمملكة  اخلم�سية  اخلطط  يف  وال�سناعة 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة، م��������رورا ب��اخل��ط��ة 
الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار »معرفة 
لل�سناعة،  ال��وط��ن��ي��ة  وال���س��رات��ي��ج��ي��ة   »1

وجهود التحول اإلى جمتمع معريف. 
املحا�سرة  من  الثاين  الن�سف  ويركز 
لل�سل�سلة  ع��ام��ة  ن��ظ��رة  ا���س��ت��ع��را���س  ع��ل��ى 
ال��ق��ي��م��ي��ة مل��ن��ظ��وم��ة ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي يف 
العلمي  البحث  نتائج  وا�ستعرا�س  اململكة، 
يف امل��م��ل��ك��ة وال���و����س���ع ال����راه����ن، م���ع ���س��رح 
ال��ت��ح��دي��ات وامل����زاي����ا والح���ت���ي���اج���ات ال��ت��ي 
العلمي  القيمية للبحث  ال�سل�سلة  تواجهها 
وذل��ك  �سناعية،  خم��رج��ات  اإل��ى  لتحويلها 
ب��درا���س��ة امل���دخ���الت وامل��خ��رج��ات وال��ن��ت��ائ��ج 
مبناق�سة  املحا�سرة  هذه  تختتم  والتاأثري. 
ما هو متوقع لتحقيق »روؤية 2030« وزيادة 
وال�سناعة يف  العلمي  البحث  ال�سراكة بن 

اململكة العربية ال�سعودية.

المحاضرة الرابعة:
المنظومة المتكاملة

للبحث العلمي واإلبتكار
في الجامعات: فرص النجاح

األقرب لتحقيق رؤية المملكة

المحور الثالث:
التحول إلى االقتصاد المعرفي

من خالل الربط بين الجامعات 
والصناعة

أ. د. ناصر بن محمد العقيلي
• حاليا عميد البحث العلمي بجامعة 
امل��ل��ك ف��ه��د ل��ل��ب��رول وامل����ع����ادن، كما 
عمل كباحث مبعهد ما�سي�سيو�سيت�س 
بالوليات  ه��ارف��رد  وجامعة  للتقنية 

املتحدة.
• دكتوراه من جامعة ماكجيل بكندا، 
وماج�ستري وبكالوريو�س يف الهند�سة 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة م���ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك فهد 
العربية  باململكة  وامل���ع���ادن  ل��ل��ب��رول 

ال�سعودية.
• ن�سر اأكر من 70 يف جمالت حمكمة 
علمية و�سجل 14 براءة اخراع وقدم 
م���وؤمت���رات عاملية،  ورق���ة يف  اأك���ر 20 

ر�سائل  م��ن  العديد  على  اأ���س��رف  كما 
عدة  ويراأ�س  والدكتوراه،  املاج�ستري 
م��ن جهات  م��دع��م��ة  بحثية  م�����س��اري��ع 

خمتلفة.

الملخص:
م��ن��ذ ن�������س���اأت امل��ج��ت��م��ع��ات امل���دن���ي���ة وب���داي���ة 
اجلامعات  مكانة  ب���رزت  ومن��وه��ا  ت��ط��وره��ا 
من  ون�سرها  املعرفة  لإن��ت��اج  كاأماكن  فيها 

خالل البحث العلمي الر�سن.
ف���اجل���ام���ع���ات ت��ع��ت��رب ���س��ري��ك رئ��ي�����س 
ببنائها  واله���ت���م���ام  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
والرتقاء بها اأ�سبح اأحد اأهم معايري تقدم 
امل��ج��ت��م��ع��ات والأم������م ب�����س��ك��ل ع����ام. وحت���وي 
اجل��ام��ع��ات ع��ن��ا���س��ر ت��وؤه��ل��ه��ا ل��ال���س��ط��الع 
بالدور البحثي املن�سود ودفع عجلة التقدم 
يف املجتمع حيث تتوافر فيها اأف�سل العقول 
ال���ق���ادرة ع��ل��ى ال��ب��ح��ث وال��ف��ه��م والإب������داع، 
واأف�سل  والباحثن،  الأ���س��ات��ذة  يف  متمثلة 
املواهب من الطلبة الذين يتوقون للتعلم 

وامل�ساهمة الفاعلة ببناء جمتمعاتهم.
وم����ع ت���واف���ر ه����ذه ال��ع��ن��ا���س��ر اأ���س��ب��ح 
تقوم  اجلامعات  اأن  ن��رى  اأن  الطبيعي  من 
ب��ف��ه��م وح���ل ال��ك��ث��ري م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 
الى  باملجتمعات  والن��ط��الق  الأم��م  تواجه 
ُت�سنف  احلا�سر  وقتنا  ويف  ج��دي��دة،  اآف���اق 
البحثية  اأعمالها  كثافة  بح�سب  اجلامعات 
تكون  اأن  الأح��ي��ان  بع�س  يف  و�سلت  حيث 

هناك جامعات بحثية فقط. 
وب����ال����ط����ب����ع ف���ع���ن���د ت�����واف�����ر ال����دع����م 
على  امل�����س��اع��دة  التحتية  والبنية  امل��ط��ل��وب 
املتميزة  والعقول  العلمي  بالبحث  القيام 
ف���اإن م��ن امل��ه��م اأن ت��ق��وم اجل��ام��ع��ات بو�سع 
ا���س��رات��ي��ج��ي��ات حُم��ك��م��ة ل���س��ت��خ��دام ه��ذه 

املعطيات وتوجيهها يف الطريق ال�سحيح.
وت����ق����وم اجل���ام���ع���ات اأي�������س���ا ب��اإن�����س��اء 
اأهمها  وم���ن  بنتاجها  ل��الرت��ق��اء  حت��ال��ف��ات 
التحالفات مع ال�سناعة للعب دور مهم يف 
تقدمي خدمات قّيمة للموؤ�س�سات ال�سناعية 

وامل�ساهمة يف التحول القت�سادي. 
م��ع  ت���ت���ع���اون  اأن  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ومي���ك���ن 
ال�ست�سارية  الأع��م��ال  خ��الل  من  ال�سناعة 
ال��ب��ح��ث��ي��ة وال���ت���ي ت��غ��ط��ي ج��ان��ب��اً م��ب��ا���س��راً 
من  ك��ث��رياً  اأن  حيث  ال�سناعية  للحاجات 
يف  لها  احللول  جتد  ال�سناعية  التحديات 
معامل اجلامعات، وبهذا ت�ساهم اجلامعات 

مبا�سرة يف دعم ال�سناعة والرتقاء بها. 
الأدوار  م������ن  �����س����ب����ق  م������ا  وي����ع����ت����رب 
ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة وال��ن��م��ط��ي��ة ل��ل��ع��الق��ة ب��ن 
اجل���ام���ع���ات وال�����س��ن��اع��ة ول���ك���ن يف ال��ف��رة 
الأخ�����رية ب���رز دور خم��ت��ل��ف ل��ل��ج��ام��ع��ات يف 

تعاونها مع ال�سناعة.
وي���اأت���ي ه����ذا ال������دور م���ن خ����الل دف��ع 
ع��ج��ل��ة ال���ت���ح���ول الق���ت�������س���ادي م���ن خ��الل 
تغري  اأن  ميكن  وتقنيات  اب��ت��ك��ارات  ت��ق��دمي 

وجه ال�سناعات التقليدية. 
ال��ع��الق��ة بن  ت��غ��ريت طبيعة  وب��ه��ذا 
وب���داأت  ال�سناعية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات 
تظهر ال��ك��ث��ري م��ن ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ي غ��ريت 
وجه الكثري من ال�سناعات وقدمت خيارات 
احلكومات  م��ن  للكثري  م��ث��رية  اقت�سادية 

مما دفعها لدعمها وال�ستثمار بها. 
اجلامعات  يف  التحدي  يكمن  ولكن 
ال�����س��ع��ودي��ة يف ق���درت���ه���ا ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة 
ال��ف��اع��ل��ة يف اإن���ت���اج اإق��ت�����س��ادي��ات ج��دي��دة 
وخ��ل��ق ف��ر���س ا���س��ت��ث��م��اري��ة واع����دة متكن 
التحولية  ب��راجم��ه��ا  تنفيذ  م��ن  اململكة 

وحتقيق روؤيتها امللهمة.
و����س���وف ن��ت��ع��ر���س يف امل��ح��ا���س��رة اإل���ى 
املتطلبات الأ�سا�سية التي يجب توافرها يف 
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اجلامعات لتتمكن من امل�ساهمة الفاعلة يف 
وذل��ك من خالل  اقت�ساديات جديدة  خلق 
البحث  م��ن  متكاملة  ملنظومة  التاأ�سي�س 
املنظومة  وهذه  الأعمال.  وري��ادة  والبتكار 
ميكن ت�سميتها بالنظام البيئي لالبتكار يف 
 ،)Innovation Ecosystem( - اجلامعات
امللك  و�سنعر�س بع�س الأمثلة من جامعة 
فهد للبرول واملعادن لتعزيز هذه الفكرة 

واإي�ساحها للح�سور.

المحاضرة الخامسة:
النظرة الشمولية لالبتكار

ومدى مساهمته في تحفيز
التنمية في الوقت الحالي وفقا 

لخطة 2030

المحور الرابع:
تجارب الجامعات والجهات البحثية 

مع القطاع الصناعي

مهندس عوض بن محمد آل ماكر
• نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات 
امل�����س��رك��ة ب�����س��رك��ة ���س��اب��ك ورئ��ي�����س 
ال�سعودية  ينبع  �سركة  اإدارة  جمل�س 
ل��ل��ب��روك��ي��م��اوي��ات وورئ��ي�����س جمل�س 
للبروكيماويات اجلبيل  �سركة  اإدارة 
و�سركة �ساينتفيك ديزان، وا�ست�ساري

ال�سركة  ع��ام  مدير  من�سب  �سغل   •
ال�سناعية يف ينبع  العربية لالألياف 
العام  ال�سركة  رئي�س  ث��م  ال�سناعية 
التغيري  جلب  على  ال��رك��ي��ز  ل��ه��دف 

نحو حتقيق ربحية م�ستدامة.

الملخص:
اإلى التعريف بدور  تهدف هذه املحا�سرة 
البتكار يف روؤية اململكة 2030، مع حتليل 
هذه  لتحقيق  ال��الزم��ة  ال��ع��وام��ل  لبع�س 
املتاحة  الفر�س  تت�سمن  وال��ت��ي  ال��روؤي��ة، 
من جهة والتحديات التي تواجه البتكار 

يف بيئة اململكة من جهة اأخرى.
ك��م��ا ت��ل��م�����س ه���ذه امل��ح��ا���س��رة بع�س 
اململكة،  ملجتمع  امل�ستقبلية  الحتياجات 
بناء  اإل���ى  اململكة  جمتمع  �سيحتاج  حيث 
اأكر من مليون م�سكن بنهاية العام 2021 
تكييف  يف  امل�ستهلكة  ال��ط��اق��ة  اأن  وح��ي��ث 
ال��ط��اق��ة  م��ن   %70 ت��ب��ل��غ  باململكة  امل��ب��اين 

الإجمالية. 
اإل����ى ت�سنيع  امل��م��ل��ك��ة  ت��خ��ط��ط  ك��م��ا 
 .2030 العام  بنهاية  مركبة  مليون  ن�سف 
كل هذه الحتياجات تتطلب بذل اجلهود 

اإلى تقدمي ابتكارات نوعية.
ت��ت�����س��م��ن اأي�������س���ا ه�����ذه امل���ح���ا����س���رة 
م��ف��ه��وم ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��ف��ع��ال وال���ذي 
اململكة، حيث من  روؤي��ة  ي�سهم يف حتقيق 

المحور الخامس:
التحديات والمعوقات

التي تواجه الشراكة بين
الجامعات والصناعة وسبل حلها

أ. د. أحمد سليمان عبداهلل
الع�سوية  غ���ري  ال��ك��ي��م��ي��اء  اأ���س��ت��اذ   •
وم�ست�سار  ال��دم��ام  بجامعة  امل�����س��ارك 

وكيل جامعة الدمام
وبكالوريو�س  وماج�ستري  دكتوراه   •
ال���ك���ي���م���ي���اء م�����ن ج���ام���ع���ة ال���ق���اه���رة 

بجمهورية م�سر العربية.
دوري���ات  يف  علمية  ورق���ة   52 ن�سر   •

ب��ك��ل��ي��ة ال���ه���ن���د����س���ة ب���ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
عبدالعزيز.

�سغل عدة منا�سب ب�سركة �سابك   •
ال���ت���اب���ع���ة يف م��دي��ن��ت��ي  و����س���رك���ات���ه���ا 
اجل��ب��ي��ل  وي��ن��ب��ع ال�����س��ن��اع��ي��ت��ن، من 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �سمنها 
لأع��م��ال  الرئي�س  ون��ائ��ب  للت�سنيع، 
�سغل  كما  بروبيلن.  ال��ب��ويل  وح���دة 
ب�����س��رك��ة اجلبيل  م��ن��ا���س��ب خم��ت��ل��ف��ة 
مدير  اآخرها  وكان  للبروكيماويات 

عام الت�سنيع.
• حا�سل على بكالوريو�س الهند�سية 

الكيميائية من جامعة امللك �سعود.

وال��ذي  والت�سويق  التقنية  تطوير  �ساأنه 
�سيرك اثرا فعال يف جمتمع اململكة من 
حيث زي���ادة الأرب����اح وت��وف��ري فر�س عمل 
اأكر وزي��ادة الدخل للموظفن مع زيادة 

الإنتاجية.
ت�����س��ت��ع��ر���س  ذات��������ه  ال�������س���ع���ي���د  ويف 
حيث  م��ن  الب��ت��ك��ار  متطلبات  امل��ح��ا���س��رة 
ال����ك����ادر ال��ب�����س��ري وراأ��������س امل�����ال وال��ب��ن��ي��ة 
كما  ال��ت��وا���س��ل.  و���س��ائ��ل  وك��ف��اءة  التحتية 
ت��ن��اق�����س ه����ذه امل���ح���ا����س���رة ال���ع���الق���ة بن 
توافرها  ال��الزم  وامل��وارد  البتكار  مراحل 

لتحقيق الأهداف املن�سودة.
املحا�سرة  ه���ذه  ت�سلط  اخل��ت��ام  ويف 
ال�سوء على دور اجلامعات جتاه البتكار 
والتحديات  والقت�ساد،  املجتمع  وتنمية 
التي تواجه اجلامعات يف حتقيق دورها يف 

هذا ال�ساأن.
عن  اح�سائيات  عر�س  كذلك  �سيتم 
البتكارات يف العامل وربطها باجلامعات، 
اأ���س��ب��اب  مناق�سة  �سيتم  ال�����س��اأن  ه���ذا  ويف 
ق��ي��ام اجل��ام��ع��ات  ال��ت��ي ت�سهم يف  ال��ن��ج��اح 

بدورها جتاه البتكارات الفعالة. 

المحاضرة السادسة:
الشراكة بين البحث العلمي 

والصناعة- التحديات والمعوقات 
وأفضل الممارسات

ع��ل��م��ي��ة حم��ك��م��ة، وق����دم 20 ورق����ة يف 
موؤمترات عاملية.

عمل كع�سو هيئة تدري�س وباحث   •
ب��ج��ام��ع��ة ف��ي��ي��ن��ا ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة وج��ام��ع��ة 
ال���ق���اه���رة وج���ام���ع���ة ق���ط���ر وج��ام��ع��ة 

الأمارات العربية املتحدة. 

الملخص:
مبتطلبات  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ارت���ب���اط  اإن 
ال�سناعة  جم��الت  يف  املجتمع  يف  التنمية 
وال���زراع���ة واخل���دم���ات وغ��ريه��ا ي��ع��د اأح��د 
وال��ت��ق��دم  للتنمية  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل���رت���ك���زات 
البحث  ف��ي��ه  يحتل  ال���ذي  ه���ذا  ع�سرنا  يف 
ال����ن����واح����ي  ال���ع���ل���م���ي م����ك����ان����ة ك�����ب�����رية يف 
ال��ع��الق��ة  اأه��م��ي��ة  م��ن  وان��ط��الق��ا  املختلفة 
والدرا�سات  البحوث  القوية بن  وال�سراكة 
من  ف���ان���ه  ال�����س��ن��اع��ة،  اجلامعية وقطاع 
ال�سروري طرح الأ�سا�س املنطقي لل�سراكة 
ه��ذه  لتفعيل  ال�����س��ب��ل  واف�����س��ل  وامل��ع��وق��ات 
ال�سراكة وبع�س النماذج العاملية الناجحة، 
لل�سراكة  درا���س��ة خمت�سرة  ال��ورق��ة  وت��ق��دم 
ع��ل��ي حم�����اور الأ����س���ا����س امل��ن��ط��ق��ي، اآل���ي���ات 
اجلامعات  يف  العلمي  البحث  بن  ال�سراكة 
القيمة،  وحتقيق  قيا�س  ثالثا  وال�سناعة، 
ال�سراكة،  معوقات  الراهن،  الو�سع  حتليل 
النجاح ومناذج  املمار�سات، مقومات  اف�سل 

ال�سراكة املطبقة عامليا.

سيتم عرض احصائيات عن االبتكارات في العالم وربطها بالجامعات
ومناقشة أسباب النجاح التي تسهم في قيام الجامعات بدورها تجاه االبتكارات الفعالة
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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الجامعات الخليجية
..جهود متواصلة
لرفد أسواق العمل 
بالكوادر الوطنية 
المؤهلة
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عبد العزيز رديف

ظل التعليم وتطويره الهم الأكرب للقيادات الر�سيدة يف اململكة العربية ال�سعودية، وهو ما 
قاد اإلى انت�سار اجلامعات يف معظم املناطق واملدن من فرة اإلى اأخرى، حتى و�سل عددها 

اإلى رقم مر�س حتى الآن.
ومن فرة اإلى اأخرى تعتمد القيادات جامعة وفقا لالحتياج ومتطلبات �سوق العمل 
حتى حققت ال�ستقرار املطلوب نتيجة درا�سات م�ستمرة وتو�سيات متجددة، وهو ما متدد 
التي حر�ست بدورها على تعليم موؤ�س�س من خالل  الأخ��رى  اإل��ى بقية دول اخلليج  اأي�سا 

جامعات اأ�سحت مرموقة. 

جامعة أم القرى
تعود بدايتها اإلى عام 1369 حن اأ�س�ست كلية ال�سريعة لتكون اأول �سرح يف التعليم العايل 
مبفهومه احلديث يف اململكة العربية ال�سعودية. ويف عام 1372 اأن�سئ معهد عال للمعلمن 
اإلى كلية  اإعداد املعلمن  اأ�سندت مهمة  اإلى عام 1379/78، ثم  با�سم كلية املعلمن ا�ستمرت 
ال�سريعة عام 1381/80 و�سميت كلية ال�سريعة والربية. ويف عام 1382 اأن�سئت كلية الربية 

مبكة املكرمة م�ستقلة عن كلية ال�سريعة.
العزيز  عبد  امللك  بجامعة  التحقتا  حتى  املعارف  ل��وزارة  تابعتن  الكليتان  وا�ستمرت 
نواة  الكليتان  كانت  وبذلك  1401؛  �سنة  القرى  اأم  بجامعة  التحقتا  ثم   ،1391 ع��ام  بجدة 

جلامعة اأم القرى مع معهد اللغة العربية.
ثم  املكرمة،  مبكة  القرى  اأم  جامعة  باإن�ساء  امللكي  الأم��ر  �سدر   1401 عام  �سعبان  ويف 
جمل�س  من  بقرار  نظامها  و�سدر   1401/7/1 من  اعتبارا  م�ستقلة  ميزانية  لها  اعتمدت 
الوزراء املوقر برقم 190 وتاريخ 1401/9/19. وت�سم اجلامعة حاليا 26 كلية يف العديد من 

فروعها مبنطقة مكة املكرمة، اإ�سافة اإلى معهدين علمين وثالثة مراكز بحثية.

الجامعة اإلسالمية
اأن�����س��ئ��ت ب���الأم���ر امل��ل��ك��ي ذي ال���رق���م 11 وت��اري��خ 
 21 الرقم  ذو  امللكي  الأم��ر  وت��اله   ،1381/3/25
وتاريخ 138/4/16، بامل�سادقة على نظام املجل�س 
 1386/5/18 ويف  للجامعة.  الأعلى  ال�ست�ساري 
باملوافقة  م/18  الرقم  ذو  امللكي  املر�سوم  �سدر 
ع���ل���ى ن���ظ���ام اجل���ام���ع���ة، ث����م ����س���در ن���ظ���ام اآخ����ر

 للجامعة وفقا للمر�سوم امللكي ذي الرقم م/70 وتاريخ 1395/7/7، بينما �سدر نظام التعليم 
امللكي ذي الرقم م/8 وتاريخ 1414/6/4، وت�سم خم�س كليات  العايل واجلامعات باملر�سوم 

باملدينة املنورة، وثالثة معاهد علمية، بالإ�سافة اإلى مركزين بحثين.

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
افتتحت كلية ال�سريعة بالريا�س عام 1373، وكلية اللغة العربية بالريا�س يف عام 1374، ثم 
تتابع افتتاح املعاهد العلمية وكانت من�سوية حتت م�سمى "الرئا�سة العامة للكليات واملعاهد 
قرار  على  املبني  م/50  الرقم  ذو  الكرمي  امللكي  املر�سوم  �سدر   1394/8/23 ويف  العلمية. 
ال��وزراء ذي الرقم 1100 وتاريخ 1394/8/17ه���� باملوافقة على نظام جامعة الإمام  جمل�س 
حممد بن �سعود الإ�سالمية، واعتبارها موؤ�س�سة تعليمية وثقافية عالية، وقد �سملت املعاهد 

العليا والكليات واملعاهد العلمية.
ومنذ اإن�ساء اجلامعة، وهي يف تو�سع م�ستمر، اإذ يوجد بها الآن 11 كلية هي: ال�سريعة، 
اللغة العربية، الطب، الهند�سة، العلوم،  اأ�سول الدين، الإعالم والت�سال، علوم احلا�سب، 
من  عدد  اإلى  اإ�سافة  والرجمة،  واللغات  الإداري��ة،  والعلوم  القت�ساد  الجتماعية،  العلوم 
لغري  العربية  اللغة  تعليم  ومعهد  للق�ساء،  ال��ع��ايل  املعهد  وم��ن��ه��ا:  املتخ�س�سة  امل��ع��اه��د 
الناطقن بها، واأربعة معاهد يف اخلارج لتعليم العلوم الإ�سالمية والعربية يف كل جيبوتي 
واإندوني�سيا واأمريكا واليابان، و 60 معهدا علميا منت�سرة يف خمتلف مدن اململكة. كما متت 

املوافقة ال�سامية اأخريا على افتتاح معهد تابع للجامعة يف جمهورية املالديف.
وحدد  للجامعة،  اجلامعية  املدينة  اإن�ساء  اعتمدت  الثانية  اخلم�سية  اخلطة  وكانت 
موقع امل�سروع يف �سمال مدينة الريا�س، وتف�سل خادم احلرمن ال�سريفن امللك فهد بن 

عبد العزيز بو�سع حجر الأ�سا�س لهذا امل�سروع يف 1402/3/9.

جامعة الملك سعود
بداأت  وقد  1957م،  املوافق  1377ه���  عام  واأن�سئت  ال�سعودية،  العربية  اململكة  جامعات  اأول��ى 
اإن�ساء  توالى  ثم  العلوم،  كلية  اأن�سئت  التايل  العام  ويف  1377ه����،  ع��ام  الآداب  كلية  بافتتاح 
الكليات حتى اأ�سبحت ت�سم الآن 21 كلية هي: الآداب، العلوم، العلوم الإدارية، علوم الأغذية 

ال�سيدلة،  التطبيقية،  الطبية  العلوم  الأ�سنان،  طب  الطب،  الهند�سة،  الربية،  والزراعة، 
باخلرج،  العلوم  والآث��ار،  ال�سياحة  التمري�س،  املجتمع،  واملعلومات، وخدمة  علوم احلا�سب 
املجتمع يف الريا�س، املجتمع يف الأفالج، املجتمع يف حرميالء، املجتمع يف املجمعة، بالإ�سافة 

اإلى معهد اللغة العربية. كما ت�سم اجلامعة اأي�سا معهدا علميا واحدا، و 19 مركزا بحثيا.

جامعة الملك عبدالعزيز
حتمل ا�سم موؤ�س�س اململكة العربية ال�سعودية، امللك عبد العزيز، طيب اهلل ثراه، واأ�س�ست عام 
اأهلية، هدفها ن�سر التعليم العايل يف املنطقة الغربية من  1387 )1967م( ب�سفتها جامعة 
اململكة العربية ال�سعودية. وبداأت عامها الدرا�سي الأول عام 1388 )1968م( بافتتاح برنامج 
العام  و 30 طالبة. ويف  والطالبات، 68 طالبا  الطالب  قليل من  بعدد  الإع��دادي��ة  الدرا�سة 

التايل مبا�سرة افتتحت اأول كلية يف اجلامعة، وهي كلية القت�ساد والإدارة.
وبعد �سدر قرار جمل�س الوزراء املوقر عام 1394 ب�سم اجلامعة اإلى الدولة، وحتولها 
بذلك من جامعة اأهلية اإلى حكومية، �سدر يف الوقت نف�سه قرار اآخر ب�سم كليتي الربية 
وال�سريعة والدرا�سات العليا، اللتن كانتا قائمتن منذ 1369 )1949م(  يف مكة املكرمة، اإلى 

جامعة امللك عبد العزيز، ثم انف�سلتا بعد ذلك لتن�سم اإلى جامعة اأم القرى بعد اإن�سائها.
وكان لتبني احلكومة هذه اجلامعة النا�سئة وما وفرته لها من دعم كبري، اأثر وا�سح يف 
حتولها اإلى جامعة ع�سرية يبلغ عدد طالبها يف الوقت الراهن 82.152 طالبا وطالبة، وحتتل 

مكانة متميزة بن موؤ�س�سات التعليم العايل يف اململكة. وت�سم 23 كلية، و 11 مركزا بحثيا.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
اأن�سئت مبوجب مر�سوم ملكي �سدر يف اخلام�س من جمادى الأويل 1383ه� )1963/9/23م(، 
وقد اأطلق عليها اآنذاك ا�سم كلية البرول واملعادن، ويف 1395/1/5ه���، �سدر مر�سوم ملكي 
بتعديل ا�سمه��ا اإلى جامعة البرول واملع��ادن، ثم عدل امل�سمى يف 1407/4/23ه� اإلى جامعة 
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امللك فهد للبرول واملعادن. و�سهدت اجلامعة منذ اإن�سائها تطورا كبريا يف اأعداد الطالب 
هذا  انعك�س  كما  وامل��وظ��ف��ن،   التدري�س  هيئة  واأع�ساء  فيها،  واملتخرجن  بها،  امللتحقن 
بها  التحقوا  الذين  الطالب  ع��دد  وبلغ  ومرافقها.   اجلامعة  من�ساآت  جميع  على  التطور 
عندما فتحت اأبوابها يف 23 �سبتمرب 1964م، 67 طالباً، ومنذ ذلك احلن واجلامعة اآخذة يف 

النمو ب�سكل متزايد، اإذ ت�سم ثماين كليات، و11 مركزا بحثيا.

جامعة الملك فيصل
اأن�سئت بناء على قرار جمل�س الوزراء رقم 1964 بتاريخ 1394/11/20، وا�ستكمال لقرار الإن�ساء، 
في�سل  امللك  اإن�ساء جامعة  على  باملوافقة   1395/7/28 بتاريخ  ه���/67  رقم  امللكي  املر�سوم  �سدر 
ونظامها الأ�سا�سي، على اأن يكون مقرها الرئي�سي مدينة الهفوف بالأح�ساء، ويكون لها فرع يف 

الدمام انف�سل لحقا بعد �سدور القرار ال�سامي رقم )18/1/اأ( بتاريخ 1430/9/15. 
ثم  فقط،  كليتن  على  الهفوف  يف  الرئي�سي  مقرها  ا�ستمل  اجلامعة،  اإن�ساء  وعند 
توالى اإن�ساء الكليات؛ فاأ�سبحت ت�سم الآن كليات العلوم الزراعية والأغذية، 1395، والطب 
والدرا�سات   ،1404 الأعمال،  واإدارة   ،1401 والربية،   ،1395 احليوانية،  وال��روة  البيطري 
التطبيقية وخدمة املجتمع، 1421، والطب، 1421، وعلوم احلا�سب وتقنية املعلومات 1423، 
 ،1428 والهند�سة،   ،1423 للبنات،  واملجتمع   ،1423 الإكلينيكية،  وال�سيدلة   ،1423 والعلوم، 

والآداب، 1429، كما �سدر القرار ال�سامي باملوافقة على اإن�ساء كلية احلقوق عام 1432. 
مركز  وهي:  اجلامعة،  مل�سروعات  الداعمة  العلمية  املراكز  من  عددا  اجلامعة  وت�سم 
والتمور،  النخيل  اأب��ح��اث  ومركز  اجل��م��ال،  اأب��ح��اث  ومركز  الإداري����ة،  والت�����س��الت  الوثائق 
العلوم  وح��دة  ومركز  املائية،  الدرا�سات  ومركز  والإب���داع،  املوهبة  لأبحاث  الوطني  واملركز 
والتقنية، ومركز الرجمة والتاأليف والن�سر، ومركز القيا�س والتقومي والربوي، وحمطة 

التدريب والأبحاث الزراعية والبيطرية، ومركز اللغة الإجنليزية. 

جامعة الملك خالد
 1419/1/9 للعهد يف  وليا  كان  عندما  اهلل،  رحمه  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  اأعلن 
قيام جامعة امللك خالد بدمج فرعي جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية باجلنوب 

وجامعة امللك �سعود.  

ثم �سدر الأمر ال�سامي برقم 78/7/م يف 1419/3/11 والقا�سي با�ستكمال الإجراءات 
النظامية الالزمة لذلك، وبناءعليه �سدرت امليزانية الأولى للجامعة يف 1419/9/14 �سمن 
امليزانية العامة للدولة لتن�سم جامعة امللك خالد اإلى منظومة اجلامعات ال�سعودية.  وت�سم 

اجلامعة اأكر من 30 كلية على م�ستوى منطقة ع�سري، اإ�سافة الى �سبعة مراكز بحثية.

جامعة القصيم
يف العام الدرا�سي 1423- 1424، �سدر املر�سوم امللكي ذو الرقم 22042/3/7 بتحويل فرعي 
اإلى  الق�سيم  مبنطقة  �سعود  امللك  وجامعة  الإ�سالمية،  �سعود  بن  حممد  الإم���ام  جامعة 
جامعة الق�سيم، كما ان�سمت لحقا كليات البنات املنت�سرة مبنطقة الق�سيم، وكذلك كلية 

املعلمن بالر�س. وت�سم اجلامعة حاليا 29 كلية بنن وبنات، اإ�سافة اإلى 16 مركزا بحثيا.

جامعة طيبة
عدد   تطورا ملحوظا  يف  و�سهدت   امل��ن��ورة،  باملدينة  )2003م(   1424 ع��ام  تاأ�س�ست 
طالبها من 7761 طالبا وطالبة بالعام اجلامعي 1424-1425، اإلى 60055 طالبا 
الدرا�سية. وت�سم 26  امل�ستويات  بالعام اجلامعي 1433-1434 يف خمتلف  وطالبة 

كلية ومعهدا علميا واحدا، و�سبعة مراكز بحثية.

جامعة الطائف
بالطائف  ال�ربية  كلية  باإن�ساء   115 رق��م  ال�سامي  الأم��ر  ب�سدور   1400/5/27 يف  تاأ�س�ست 

لت�كون تابعة جلامعة امللك عبد العزيز.

وان�سمت الكلية اإلى جامعة اأم القرى مبوجب الأمر ال�سامي ذي الرقم 24187 وتاريخ 
1402/10/27، وبداأت الدرا�سة بالكلية يف الف�سل الأول 1401/ 1402.

وبعد اأن تزايدت اأعداد الطالب والطالبات وو�سل عام 1418 اإلى نحو �ستة اآلف طال�ب 
وطالبة، �سدر الأمر ال��سامي ذو الرقم 170/م وتاريخ 1419/4/6 باإن�ساء كلية العلوم واإحلاق 

الأق�سام ذات ال�سبغة العلمية به�ا مع اإن�ساء ق�سم جديد للحا�سب الآيل.
جامعة  اإل��ى  بالطائف  القرى  اأم  جامعة  ف��رع  بتحويل  الكرمي  امللكي  الأم��ر  �سدر  ثم 
م�ستقلة، اأعقبه �سدور الأمر ال�سامي ذي الرقم 7/ب/ 22042 وتاريخ 1424/5/10ه� بت�سمية 

اجلامعة بجامعة الطائف، وت�سم  حاليا 21 كلية، و�ستة مراكز بحثية.

جامعة حائل
تاأ�س�ست مبر�سوم ملكي يف 30 جمادى الآخرة 1426 املوافق )7 يونيو 2005( لت�سكل 
كليات،   10 حاليا  اجلامعة  وت�سم  ال�سعودية.  اجلامعات  عقد  اإل��ى  جديدة  اإ�سافة 

ومركزا بحثيا واحدا.

جامعة جازان
تاأ�س�ست مبوجب الأمر ال�سامي ذو الرقم 6616/م ب، وتاريخ 
1426/5/12، ومتثل اجلامعة اندماجا بن عدد من الكليات 
التي اأن�ساأتها واأ�سرفت عليها جامعتا امللك عبدالعزيز وامللك 
خالد. وجاء هذا الندماج لت�سيف عليه وزارة التعليم عددا 
من الكليات اجلديدة �سكلت يف جمموعها اجلامعة اجلديدة 
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التي يجري العمل على بناء مرافقها يف املدينة اجلامعية املطلة على البحر الأحمر. 
وقد �سممت اجلامعة ب�سورة جميلة وجذابة تتداخل فيها مبانيها ومرافقها مع مياه 
البحر من خالل خليج �سناعي يخرق املدينة اجلامعية التي تتو�سطها بحرية. وت�سم 

حاليا 15 كلية ومركزين بحثين.

جامعة الجوف
لت�سم  اإن�ساء جامعة اجلوف مبنطقة اجلوف  على   1426 عام  ال�سامية يف  املوافقة  �سدرت 
اأخرى  كليات  اأ�سيفت  ثم  �سعود،  امللك  جامعة  ت�سغيلها  على  واأ�سرفت  اأن�ساأتها  كليات  عدة 
�سكاكا  تتوزع على مدينتي  كليات  لتكتمل اجلامعة يف خم�س  القائمة  الكليات  اإلى جمموع 
للحدود  املتاخمة  املنطقة  يف  اململكة  م��ن  الأق�سى  ال�سمال  يف  اجلامعة  وتقع  وال��ق��ري��ات. 

ال�سعودية مع الأردن، وت�سم 25 كلية، وثالثة مراكز بحثية.

جامعة الباحة
اجلامعة  وت�ستمل هذه  ال�سروات.  �سل�سلة جبال  على  اململكة  الباحة، غرب  تقع يف منطقة 
اجلديدة على نخبة من التخ�س�سات النادرة التي يحتاج اإليها �سوق العمل. وقد مت توظيف 
تقنيات التعليم وتطبيق اأكر املفاهيم العمرانية حداثة ومواءمة خلدمة اجلامعة يف بناء 
مرافق اجلامعة التي مت و�سع خططها العمرانية وت�ساميم مبانيها ومرافقها ب�سكل جميل 
اأم القرى على و�سع اللبنات الأولى لتاأ�سي�س اجلامعة من  واأخ��اذ. واأ�سرفت جامعة 
على  ال�سامية  املوافقة  �سدرت  التي  اجلامعة  وتقدم  بالباحة.  املجتمع  كلية  خالل 
كليات.  اأرب��ع  على  تتوزع  علميا  ق�سما   23 خ��الل  من  براجمها   1427 ع��ام  تاأ�سي�سها 

وت�سم 13 كلية ومركزا بحثيا واحدا.

جامعة تبوك
ال�سامية يف عام 1427ه��� على  املوافقة  الغربي، وقد �سدرت  ال�سمال  تقع مبدينة تبوك، يف 
اإن�سائها خلدمة املجتمع املحلي والإقليمي يف منطقة تبوك. وت�سم اجلامعة حالياً 13 كلية.

جامعة نجران
عبدالعزيز،  بن  اهلل  عب�د  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خل�ادم  ال�س�امية  التوجيه�ات  �س�درت 
رحمه اهلل، باعتماد جامعة جنران جامعة م�ستقلة يف 1427/10/10، وقد مت حتوي�ل جمم�ع 
الكليات اإلى جامع�ة حتم�ل ا�س�م جامعة جنران. وتعد من اأكرب املدن اجلامعية يف اململكة من 
حيث امل�ساحة، و�سوف ت�سم املدينة اجلامعية ق�سما للطالب يحتوي على 15 كلية، وق�سما 
يحوي  كما  وطالبة،  طالب  األ��ف   45 قدرها  ا�ستيعابية  بطاقة  كليات،   10 ي�سم  للطالبات 
هيئة  لأع�ساء  واإ�سكانا  وترفيهية،  ريا�سية  ومدينة  اأبحاث،  ومركز  طبية،  مدينة  املجمع 
اجلامعة  م�ستقبلية خلدمة  ا�ستثمارية  ت�سمل مدينة  كما  والطالبات،  والطالب  التدري�س 

مثل: الفندق، واملركز التجاري. وت�سم اجلامعة 12 كلية، ومركزين بحثين.

جامعة الحدود الشمالية
كليات  من  ع��ددا  و�سمت  ال��ع��راق.  مع  للحدود  املتاخمة  ال�سمالية  احل��دود  منطقة  يف  تقع 
الكليات  ان�سمام  ق��رار  بعد  اكتمل  ال��ذي  املجمع،  ه��ذا  لت�سكيل  املنطقة  يف  العايل  التعليم 
النهائية  اخلطط  و�سع  ال��وزارة  وا�ستكملت  التعليم.  وزارة  اإل��ى  والبنات  للبنن  اجلامعية 
لت�سميم املدينة اجلامعية للجامعة التي �سيتم لحقا درا�سة التخ�س�سات والأق�سام والكليات 

لتعزيز دور اجلامعة يف خدمة اأبناء املنطقة. وت�سم اجلامعة 14 كلية.

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
تقع يف موقع مميز �سرق مدينة الريا�س العا�سمة. وقد اأن�سئت بعد اإعالن خادم احلرمن 
اإن�ساءها خالل  للعهد،  وليا  كان  بن عبدالعزيز، رحمه اهلل، حن  امللك عبداهلل  ال�سريفن 
حفل تد�سن املرحلة الأولى للمباين الأكادميية لكليات البنات عام 1425. وتقرر بناء عليه 
�سم كليات البنات اجلامعية يف مدينة الريا�س لتن�سوي حتت هذه اجلامعة بناء على توجيه 
عبدالرحمن.  بنت  نورة  الأم��ري  تاأ�سي�س جامعة  ل�ستكمال  ال��وزراء متهيداً  رئا�سة جمل�س 
ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  وج��ه  التي  البنات  جامعات  ملنظومة  البداية  اجلامعة  ومتثل 

بتاأ�سي�سها يف عدة مناطق باململكة. وت�سم اجلامعة حاليا 14 كلية.

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز
للعلوم الصحية

لل�سوؤون  التابعة  الطبية،  عبدالعزيز  امللك  مدينة  يف  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  متثل 
ال�سحية باحلر�س الوطني، النواة الأولى جلامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم 

ال�سحية.
ومع النمو املت�سارع لهذه الربامج، وما اأثمرت عنه من نتائج اإيجابية يف توفري 
وتاأهيل كوادر �سعودية يف خمتلف التخ�س�سات يف املجالت الطبية والعلوم ال�سحية، 
وجه خادم احلرمن ال�سريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز )رحمه اهلل( يف اخلام�س 
من �سفر 1426ه� املوافق ال�ساد�س من مار�س 2005م  باإن�ساء اجلامعة، لتكون بذلك 

اأول جامعة عربية متخ�س�سة يف جمال الطب والعلوم ال�سحية.
يقع املقر الرئي�سي للجامعة يف الريا�س، ولها فرع يف جدة واآخر يف الأح�ساء. 
خ��ادم  بتف�سل  م��اي��و 2008(  الأول����ى 1429 )13  ج��م��ادى  م��ن  ال��ت��ا���س��ع  وت�����س��رف��ت يف 
من  كل  يف  لها  اجلامعية  امل��دن  مل�ساريع  الأ�سا�س  حجر  بو�سع  ال�سريفن  احلرمن 

الريا�س وجدة والأح�ساء.
للوائح  وفقا  تعمل  التي  احلكومية،  اجلامعات  مظلة  حتت  اجلامعة  وت��ن��درج 
واأنظمة جمل�س التعليم العايل، لكن ارتباطها بال�سوؤون ال�سحية باحلر�س الوطني 
منحها الفر�سة لال�ستفادة من ثالث مدن هي: امللك عبدالعزيز الطبية يف كل من 
تدريبية  بربامج  الأكادميية  وبراجمها  مناهجها  لدعم  والأح�ساء  وج��دة  الريا�س 
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وتطبيقات ميدانية يف مدن طبية تطبق اأف�سل املعايري العاملية، وتوفر بيئة اأكادميية 
تطبيقه  الطالب  ليتم  الأولية  الدرا�سية  للمراحل  ا�ستمرارا  تعد  وفريدة  متميزة 
حتت اإ�سراف اأع�ساء هيئة التدري�س ذوي الكفاءة العالية. وتقدم اجلامعة عددا من 
الطبية  التخ�س�سات  والزمالة، يف عدد من  العليا  والدرا�سات  الأكادميية،  الربامج 

والعلوم ال�سحية.  وت�سم اأربع كليات، ومركزا بحثيا واحدا.

جامعة الدمام
انطلقت اجلامعة با�سمها اجلديد »جامعة الدمام« حاملة اإرثا اأكادمييا وبحثيا ميتد 
اإلى اأربعة عقود؛ اإذ ا�ستقبلت بع�س كلياتها اأول دفعة من طالبها عام 1395 )1975م( 
عند بداية م�سريتها. وقد كان لكليات الطب، والعلوم الطبية، والعمارة والتخطيط 
دور رائد يف جمال الدرا�سات العليا على م�ستوى اململكة ودول اخلليج. ومع ا�ستمرار 
التو�سع يف عدد الكليات، وان�سمام معظم الكليات باملنطقة ال�سرقية اإليها، اأ�سبح بها 
21 كلية، موزعة على اأكرب م�ساحة جغرافية يف اململكة، وبها اأكر من 45 األف طالب 
وت�سم  ومقرراتها.  مناهجها  تطوير  على  العزم  عاقدة  ال��دم��ام  وجامعة  وطالبة.  

اجلامعة 25 كلية ومركزين بحثين.

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
تاأ�س�ست مبوجب مر�سوم ملكي عام 1430 )2009م( بتحويل فرع جامعة امللك �سعود باخلرج 
اإلى جامعة م�ستقلة ت�سمى جامعة اخلرج، وان�سمام جميع الكليات يف اخلرج والدمل ووادي 

الدوا�سر وحوطة بني متيم والأفالج واحلريق وال�سليل اإلى اجلامعة.
 ويف 1432/10/23 اأعلن مدير اجلامعة اأنه مت تعديل ا�سم اجلامعة مبوجب مر�سوم 
الأول��ى 1436 )1 مار�س 2015(  العزيز. ويف 10 جمادى  �سلمان بن عبد  اإل��ى جامعة  ملكي 
ا�سم اجلامعة من جامعة  اأمرا بتغيري  العزيز  امللك �سلمان بن عبد  اأ�سدر خادم احلرمن 

امللك �سلمان اإلى جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز.
وال��درا���س��ات  وال��ع��ل��وم  املجتمع،  ال��ك��ل��ي��ات، وه���ي: كلية  ع���ددا م��ن  وت�سم اجل��ام��ع��ة 
واإدارة الأعمال، والطب، والهند�سة  التطبيقية، والهند�سة،  الإن�سانية، والعلوم الطبية 
واملجتمع  اخل���رج،  وال��رب��ي��ة مبحافظة  وال�سيدلة،  الأ���س��ن��ان،  وط��ب  احل��ا���س��ب،  وع��ل��وم 
مبحافظة الأفالج، والعلوم والدرا�سات الإن�سانية مبحافظة الأفالج، والآداب والعلوم، 
والربية  الدوا�سر،  وادي  مبحافظة  والهند�سة  التطبيقية،  الطبية  والعلوم  والربية، 
مبركز الدمل، واإدارة الأعمال، والربية مبحافظة حوطة بني متيم، والعلوم والدرا�سات 

الإن�سانية مبحافظة ال�سليل.

جامعة شقراء
امللكي  ال�سامي  ال��ق��رار  ���س��در  ال��ت��ي  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  اأح���دث  م��ن  ���س��ق��راء  جامعة  تعد 
باإن�سائها، حيث �سدر املر�سوم امللكي الكرمي ذو الرقم 7305/ م ب وتاريخ 1430/9/3،  باإن�ساء 

جامعة �سقراء. وت�سم حاليا 12 كلية.

جامعة المجمعة
من اأحدث اجلامعات اأي�سا، وان�سمت ملنظومة من ال�سروح العلمية الكبرية لت�سبح رافدا من 
واملحافظات �سمن نطاق  املجمعة  اأبناء حمافظة  ينتظر منه  التعليم اجلامعي و�سرحا  روافد 
احلرمن  خ��ادم  موافقة  على  بناء  اجلامعة  ه��ذه  اإن�ساء  وج��اء  لهم.  لتقدمه  الكثري  اجلامعة 
 )2009 اأغ�سط�س   24(  1430 رم�سان   3 اهلل، يف  رحمه  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفن 
مع ثالث جامعات اأخرى يف كل من: الدمام وحمافظة اخلرج وحمافظة �سقراء. ومبوجب هذا 
القرار مت �سم ت�سع كليات قائمة مع ثالث كليات حتت الإن�ساء جلامعة املجمعة، ت�سمل عددا من  

املحافظات واملراكز وهي: املجمعة، الزلفي، الغاط، رماح، حوطة �شدير.
و�ست�ساعد هذه اجلامعة يف ا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من خريجي الثانوية العامة، وحتدث 
الكبرية،  املدن  يف  اجلامعات  على  والتخفيف  املنطقة  وبنات  لأبناء  ونف�سيا  اجتماعيا  ا�ستقرارا 
العمل  مع  املحلي،  للمجتمع  اجلامعة  ه��ذه  �ست�سيفه  ال��ذي  والثقايف  العلمي  للحراك  اإ�سافة 
وا�سع يف عدة جمالت اجتماعية وتوعوية وتثقيفية وتدريبية من  ب�سكل  املجتمع  على خدمة 
خالل تقدمي دورات متقدمة وا�ست�سارات يف التخ�س�سات املتوافرة، والبحث العلمي والربامج 
والدرا�سات التي تتوافق مع ما ر�سم لهذه اجلامعة من روؤية م�ستقبليه لتحقق ر�سالتها ال�سامية 
ب�سدور  اجلامعة  تاأ�سي�س هذه  توجت مراحل  وقد  لها.  للو�سول  التي تخطط  اأهدافها  وتبلغ 
اأمر ملكي برقم  اأ/194 وتاريخ 30 ذو احلجة 1430 )17 دي�سمرب 2009( ليبداأ العمل فيها ب�سكل 
اأو�سع وتت�سارع اخلطوات لتطوير الكليات القائمة وموا�سلة اإن�ساء كليات جديدة، واإ�سافة اأق�سام 

وتخ�س�سات يحتاج اإليها �سوق العمل. وت�سم 13 كلية.

الجامعة السعودية 
اإللكترونية

����س���درت م��واف��ق��ة خ����ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن 
بناء  اهلل،  رحمه  عبدالعزيز،  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك 
على الأمر ال�سامي ذي الرقم 37409/ب بتاريخ

1432/9/10، على اإن�ساء اجلامعة ال�سعودية الإلكرونية ب�سفتها موؤ�س�سة تعليمية حكومية 
تقدم التعليم العايل والتعلم مدى احلياة، واأن تكون مكملة ملنظومة املوؤ�س�سات التعليمية 

حتت مظلة جمل�س التعليم العايل.
والعلوم  واملعلوماتية،  واحلو�سبة  وامل��ال��ي��ة،  الإداري����ة  العلوم  كليات  اجلامعة  وت�سم 
ال�سحية. ومتنح �سهادات البكالوريو�س والدرا�سات العليا، اإ�سافة لتقدمي دورات يف التعلم 

امل�ستمر والتعلم مدى احلياة. 
وتقع اجلامعة يف الريا�س، و�ستتو�سع يف افتتاح مراكز تعليمية يف املناطق وفقا للخطة 
ي�ساعد  مبا  وخارجيا  داخليا  الأكادميية  الإعتمادات  على  للح�سول  وتهدف  لها.  املعتمدة 
على رفع جودة خمرجاتها كما �ستقدم تعليما عاليا مبنيا على اأف�سل مناذج التعليم امل�ستند 
اإلى تطبيقات وتقنيات التعلم الإلكروين والتعليم عن بعد، ونقل وتوطن املعرفة الرائدة 

بالتعاون مع جامعات وهيئات واأع�ساء هيئة تدري�س داخلية وعاملية.

جامعة بيشة
فيها، ثم حتول  املعلمن  اأن�سئ معهد  اأن  بي�سة منذ  العايل يف حمافظة  التعليم  تاريخ  بداأ 
املعهد اإلى كلية للمعلمن، و تطورت هذه الكلية لت�سبح اأ�سا�س اإن�ساء فرع جامعة امللك خالد 
باإن�سائها �سنة 1407  التعليم العايل  يف بي�سة الذي بداأ بكلية للمعلمن، و�سدر قرار وزارة 

بو�سفها كلية متو�سطة، ثم تطورت اإلى اأن اأ�سبحت كلية معلمن عام 1412.
امللك خالد.  اإل��ى جامعة  ثم  وم��ن  العايل،  التعليم  وزارة  اإل��ى  املعلمن  كلية  �سم  ومت 
و�سدر عام 1424 قرار وزارة التعليم العايل باإن�ساء كلية املجتمع يف بي�سة لتقدمي دبلومات 

اأكادميية يف بع�س التخ�س�سات.
 ويف عام 1428، �سدر القرار باإن�ساء كلية العلوم والآداب لت�سم جمموعة من الأق�سام 
الريا�سيات  الأح��ي��اء،  الكيمياء،  الفيزياء،  الطبية،  العلوم  الإجنليزية،  اللغة  اأهمها:  من 
اأبها  يف  خالد  امللك  جامعة  يف  التعليمية  للمنظومة  الن�سمام  ومت  الآيل.  احلا�سب  وعلوم 

خالل العام نف�سه.
ب��اإدارة تتولى  امللك خالد يف حمافظة بي�سة، وا�ستهل  اأن�سئ فرع جامعة  يف عام 1431 

الإ�سراف على كليات البنن والبنات يف بي�سة وبلقرن وتثليث.
 ويف عام 1432 �سدر القرار ال�سامي باإن�ساء كليتي الطب والهند�سة، وكان قرار جمل�س 
التعليم العايل �سدر باإعادة هيكلة كليات املعلمن وكليات البنات يف بي�سة، لي�سبح جمموع 

كليات فرع جامعة امللك خالد مبوجب هذا القرار 13 كلية.
 ويف الثاين من جمادى الآخرة من عام 1435 اأمر امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، رحمه 
اإل��ى جامعة  املجاورة  واملحافظات  بي�سة  امللك خالد يف حمافظة  فرع جامعة  بتحويل  اهلل، 
م�ستقلة ت�سمى جامعة بي�سة، لت�سم الكليات يف حمافظات بي�سة والنما�س وبلقرن وتثليث.
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مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
املر�سوم  اإلى عام 1397 ب�سدور  امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  اإن�ساء مدينة  يعود تاريخ 
للعلوم  الوطني  املركز  باإن�ساء  ق�سى  ال��ذي   18/12/1397 وت��اري��خ  م/60  الرقم  ذي  امللكي 
الرقم  ذي  امللكي  باملر�سوم  والتقنية  للعلوم  الوطني  املركز  اإلى  تعديله  فتم  والتكنولوجيا، 
ق�سى  م/8  الرقم  ذو  امللكي  املر�سوم  �سدر   19/04/1406 ويف   .20/05/1405 وتاريخ  م/61 
بتحويل »املركز الوطني للعلوم والتقنية« اإلى مدينة علمية مب�سمى »مدينة امللك عبدالعزيز 
وتن�سيق  التطبيقية،  لالأغرا�س  العلمي  البحث  وت�سجيع  بدعم  تخت�س  والتقنية«  للعلوم 
ن�ساطات املوؤ�س�سات ومراكز البحوث العلمية يف هذا املجال مبا يتنا�سب مع متطلبات التنمية 
يف اململكة، والتعاون مع الأجهزة املخت�سة، لتحديد الأولويات وال�سيا�سات الوطنية يف جمال 
الزراعية  املجالت  يف  التنمية  خلدمة  تقنية  علمية  قاعدة  بناء  اأجل  من  والتقنية،  العلوم 
وال�سناعية والتعدينية وغريها، والعمل على تطوير الكفايات العلمية الوطنية، وا�ستقطاب 
الكفايات العالية القادرة. وقد كان للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا الذي عدل م�سماه 

فيما بعد اإلى املركز الوطني للعلوم والتقنية جمل�س اإدارة يدير �سوؤونه.
للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  اإل��ى  والتقنية  للعلوم  الوطني  املركز  حتويل  وعند   
والتقنية مت اإن�ساء هيئة عليا لها تعد ال�سلطة املهيمنة على �سوؤونها وت�سريف اأمورها، ولها 

اأن تتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق اأغرا�سها يف حدود اأحكام نظامها.
راأ�س  اأول من  امللك فهد بن عبدالعزيز، رحمه اهلل،  ال�سريفن  وك��ان خ��ادم احلرمن 
بن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  ت��اله  �سنة،   22 مل��دة  للمدينة  العليا  الهيئة 
�سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  ثم  وم��ن  �سنوات،   10 مل��دة  اهلل،  رحمه  عبدالعزيز، 
بتاريخ  العليا للمدينة  الهيئة  باإلغاء  امللكي  الأمر  بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، حتى �سدور 

1436/4/9 ورقم اأ/69، ومن ثم �سدور قرار جمل�س الوزراء  رقم 411 بتاريخ 1436/09/12 
القا�سي باأن يكون للمدينة جمل�س اإدارة، وقد كان �ساحب ال�سمو الأمري الدكتور تركي بن 
�سعود بن حممد اآل �سعود اأول رئي�س له من تاريخ 1436/09/12 اإلى 1437/07/29، ثم �سدر 
وال�سناعة  الطاقة  وزي��ر  يراأ�س  ب��اأن  فق�سى   1437/07/30 بتاريخ  اأ/133  رقم  امللكي  الأم��ر 
والروة املعدنية جمل�س اإدارة املدينة. وقد �سغل هذا املن�سب املهند�س خالد بن عبدالعزيز 

الفالح من تاريخ 30/07/1437 اإلى حينه.
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جامعة اإلمارات العربية المتحدة
تاأ�س�ست جامعة الإمارات العربية املتحدة يف عام 1976 بقرار من ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان، رحمه اهلل، لتكون جامعة بحثية �ساملة. 
اإماراتي ودويل.  األف طالب  ويبلغ عدد الطالب امل�سجلن يف اجلامعة حاليا نحو 14 
متنوعة  جمموعة  توفر  فاإنها  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  يف  ال��رائ��دة  اجلامعة  ولكونها 
العالية،  اجل��ودة  وذات  املعتمدة  العليا  الدرا�سات  وبرامج  اجلامعية  الدرا�سات  برامج  من 
الإدارة والقت�ساد، والربية، والهند�سة،  ت�سع كليات، هي:  الربامج على  تتوزع هذه  حيث 
املعلومات، والقانون، والطب  الإن�سانية والجتماعية، وتقنية  والأغذية والزراعة، والعلوم 

والعلوم ال�سحية، والعلوم.
 وت�سم  نخبة متميزة من اأع�ساء هيئة التدري�س الدولين، ومدينة جامعية جديدة 

ومتطورة، وجمموعة كاملة من اخلدمات التي توفرالدعم للطالب.
ال��دك��ت��وراه من  ���س��ه��ادة  على  اجل��ام��ع��ة حا�سلون  ال��ت��دري�����س يف  هيئة  اأع�����س��اء  وجميع 
موؤ�س�سات اأكادميية وطنية وعاملية معتمدة، والدرجات العلمية لهيئة التدري�س يف اجلامعة 
هي: اأ�ستاذ، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ م�ساعد ومعيد، بينما بلغ عدد اأع�ساء هيئة التدري�س 636 

ع�سوا خالل العام اجلامعي 2016/2015، اإ�سافة اإلى عدد من الأع�ساء الزائرين.

جامعة البحرين
تعمل جامعة البحرين منذ افتتاحها عام 1986 ب�سكل دقيق ومتكامل يف اإطار ال�سلة الوثيقة 
بن احلا�سر وامل�ستقبل وربط براجمها باحتياجات املجتمع. وقد حتددت معامل هذه ال�سلة 
التي  وال�سناعية  والقت�سادية  الجتماعية  النه�سة  ظل  يف  متوا�سل  جتريبي  بحث  بعد 

تعاي�سها البالد.
متنحها  التي  لل�سهادات  املتنوعة  امل�ستويات  عرب  املجتمع  احتياجات  اجلامعة  وتلبي 
العايل  والدبلوم  والبكالوريو�س  امل�سارك  والدبلوم  التقني  امل�سارك  الدبلوم  اجلامعة مثل: 

واملاج�ستري والدكتوراه يف بع�س برامج كليتي الهند�سة واحلقوق.

الإن�سانية.  القدرات  واح��رام  الإن�سان  كرامة  على  الأول  املقام  يف  اجلامعة  وحتر�س 
بامل�ستوى الأكادميي الذي ح�سل عليه،  الإن�سان  الفل�سفة ل يرتبط م�ستقبل  وطبقا لهذه 
واإمنا باأن تتاح له الفر�سة للح�سول على �سهادات اأعلى، مما يتيح لل�سباب الواعد حتقيق 

قدراته وتاأكيد ذاته.
وتعنى اجلامعة بالذات العربية الإ�سالمية من منطلق وجودها يف بلد عربي اإ�سالمي 
ي�ستمد منه هويتها وتقوم يف حميطه باأداء ر�سالتها، يف حماولة لربط املا�سي باحلا�سر، ويف 

�سعي ملواجهة حتديات امل�ستقبل باإميان عميق ونزاهة تامة.

جامعة الخليج العربي بالبحرين
تاأ�س�ست بروؤية رائدة وبعد ا�سراتيجي من قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
ومنذ تاأ�سي�سها عام 1980 وهي يف تطور ملحوظ يف اإطار ا�سراتيجية وا�سحة، ترتكز على 
اأهداف ح�سارية و�سيا�سية وتنموية. ومتيزت عن  اإقامة عمل خليجي م�سرك من خالل 
اجلامعات الأخرى با�ستقطابها التخ�س�سات النادرة التي تلبي حاجات دول اخلليج العربية 
التخ�س�سات  لحت�سانها  وكذلك  الأخ���رى،   العلمية  املوؤ�س�سات  من  غريها  يف  تتوافر  ول 

النا�سئة والواعدة التي ميكن اأن تخدم املجالت احليوية يف منطقة اخلليج العربي.

جامعة السلطان قابوس
كان م�سروع اإن�سائها وعدا من ال�سلطان قابو�س بن �سعيد لأبناء �سعبه يف الحتفالت بالعيد 
اجلامعة  ا�ستقبلت  بينما   ،1982 ع��ام  اجلامعة  بناء  اأع��م��ال  وب���داأت   .1980 العا�سر  الوطني 

الدفعة الأولى من طالبها عام 1986.
باإن�ساء   86/9 رقمه  �ساميا  �سلطانيا  مر�سوما  �سعيد  ب��ن  قابو�س  ال�سلطان  واأ���س��در 
الربية،  ه��ي:  كليات  خم�س  يف  اجلامعة  يف  الدرا�سة  بداية  املر�سوم  ه��ذا  وح��دد  اجلامعة، 

والهند�سة، والطب والعلوم ال�سحية، والعلوم الزراعية والبحرية، وكلية العلوم.

وبعد ذلك مت اإ�سافة كلية الآداب عام 1987، وكلية التجارة والقت�ساد عام 1993، وكلية 
احلقوق عام 2006، وكلية التمري�س عام 2008.

جامعة قطر
مر�سوم  مبوجب  الربية  كلية  انطالق  ج��اء  اإذ  1973؛  ع��ام  قطر  بدولة  كلية  اأول  تاأ�س�ست 
اأ�سدره اأمري البالد يعك�س الروؤية الأمريية ب�سرورة و�سع التعليم �سمن اأولويات الدولة 
وتطورها، وقد قبلت الكلية يف بداياتها عددا حمدودا من الطلبة ل يتجاوز 57 طالبا و93 

طالبة.
ومع ت�سارع وترية التنمية يف الدولة، برزت احلاجة لتو�سيع الكلية لتقدم مزيدا من 

التخ�س�سات العلمية التي تنا�سب احتياجات املجتمع.
الإن�سانيات  الربية،  ه��ي:  كليات  اأرب��ع  و�سمت  قطر  جامعة  تاأ�س�ست   1977 ع��ام  ويف 
والعلوم الجتماعية، ال�سريعة والقانون والدرا�سات الإ�سالمية، والعلوم، وبعد ذلك تاأ�س�ست 

كلية الهند�سة عام 1980 تلتها كلية الإدارة والقت�ساد.
اإلى  قطر،  يف  نوعه  من  الأول  وه��و  ال�سيدلة،  برنامج  الكلية  اأ�سافت   2006 ع��ام  ويف 
حزمة ما تقدمه من برامج، وفيما بعد حتول الربنامج اإلى كلية م�ستقلة بذاتها يف العام 

2008، وبذلك حتت�سن اجلامعة اليوم ثماين كليات قائمة بذاتها.

جامعة الكويت
اأكتوبر 1966 مبوجب القانون رقم 29 ل�سنة 1966، ب�ساأن تنظيم التعليم العايل  اأن�سئت يف 
عند  اجلامعة  وكانت   ،1966 نوفمرب   27 يف  ر�سميا  افتتاحها  ومت  ل��ه،  املحمولة  والقوانن 
تاأ�سي�سها ت�سم كلية العلوم والآداب والربية وكلية البنات اجلامعية، ويف اأبريل �سنة 1967 
والقت�ساد  التجارة  وكلية  وال�سريعة،  احلقوق  هما:  كليتن  باإن�ساء  اأم��ريي  مر�سوم  �سدر 
العلوم  كلية  باإن�ساء  اأم���ريي  مر�سوم  �سدر   1995 �سنة  اأغ�سط�س  ويف  ال�سيا�سية،  والعلوم 
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اأم��ريي  مر�سوم  �سدر   1971 اأكتوبر  ويف  ال��ت��ج��ارة.  كلية  واإل��غ��اء  الكويت  بجامعة  الإداري����ة 
بف�سل كلية العلوم عن كلية الآداب والربية. ويف يوليو 1973 �سدر مر�سوم اأمريي باإن�ساء 
كلية الطب، ويف دي�سمرب 1974 �سدر مر�سوم اأمريي باإن�ساء كلية الهند�سة والبرول، ويف 

1977/8/16�سدر مر�سوم اأمريي باإن�ساء كلية الدرا�سات العليا.

جامعة زايد
للتعليم، لتكون  تاأ�س�ست عام 1998 ب�سفتها موؤ�س�سة علمية ع�سرية حتتذي منوذجا عامليا 

اجلامعة الوطنية الرائدة يف الإمارات، ويف املنطقة من حيث التفوق الأكادميي والإبداع. 
حتمل اجلامعة ا�سم موؤ�س�س دولة الإم��ارات وباين نه�ستها،  ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان، وت�سعى اإلى اأن تكون على قدر التوقعات والطموحات التي اأرادها لها موؤ�س�سها. 

وتتميز بفرعيها يف اأبوظبي ودبي، حيث ت�ستقبل فيهما الطالب.

جامعة العلوم التطبيقية بعمان
ن��زوى،  ولي���ات  على   ت��ت��وزع  �ستا  كلياتها  ع��دد  ويبلغ   ،2007 يوليو  م��ن  الثالث  يف  تاأ�س�ست 
�سحار، �ساللة، �سور، عربي، والر�ستاق، ومدة الدرا�سة اجلامعية بكليات العلوم التطبيقية 
�سنوات للح�سول على درجة  واأرب��ع  التاأ�سي�سي،  �سنة لدرا�سة الربنامج  �سنوات منها  خم�س 
واإدارة  املعلومات،  تقنية  وه��ي:  الكليات،  بهذه  املطروحة  ال��ربام��ج  اأح��د  يف  البكالوريو�س 

الأعمال الدولية، ودرا�سات الت�سالت  والت�سميم.
يف  ال�ست  الكليات  على  ت��ت��وزع  التخ�س�سات،  م��ن  جمموعة  منها  برنامج  ك��ل  وي�سم 

�سحار، نزوى، �سور، عربي، �ساللة، الر�ستاق.
الهند�سة  ب��رام��ج  اأم���ا  التطبيقية.  ال��ع��ل��وم  بكليات  ال��ت��دري�����س  لغة  الإجن��ل��ي��زي��ة  وت��ع��د 
والهند�سة  الكهربائية،  والهند�سة  الهند�سة  الكيميائية،  وه��ي:  الثالثة  بتخ�س�ساتها 
الدرا�سة بها �ست �سنوات  التطبيقية ب�سحار، ومدة  العلوم  امليكانيكية، فتطرح فقط بكلية 

منها �سنتان للربنامج التاأ�سي�سي.

الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والمهني بالكويت

»اإدارة  ب�  اإدارة تعنى بهذا الأمر �سميت  اأن�ساأت وزارة الربية والتعليم يف الكويت عام 1972 
التعليم الفني واملهني« لالإ�سراف على مدار�س التعليم الفني التابعة للوزارة.

كليات  منف�سلة  ثماين   لت�سبح  الفني  التعليم  الهيئة معاهد  ط��ورت   1986 ع��ام  ويف 
التطبيقي والبحوث، وت�سم كليات الربية الأ�سا�سية،  التعليم  للبنن والبنات تتبع قطاع 
التدريب فقد  اأما مراكز  التكنولوجية.  التجارية والعلوم ال�سحية والدرا�سات  والدرا�سات 

اأ�سبحت تابعة لقطاع التدريب.
ومت�سيا مع �سيا�سة الهيئة التطويرية لرفع م�ستوى املخرجات بها، مت تعديل م�سماها 
لت�سبح »معاهد« ت�سم معهد الت�سالت واملالحة للبنن والبنات، ومعهد تدريب الكهرباء 
واملاء للبنن، ومركز التدريب ال�سناعي بال�سويخ للبنن، بالإ�سافة اإلى الدورات التدريبية 
ال�سامل،  ب�سباح  ال�سناعي  والتدريب  التمري�س،  معهدا  لحقا  اإليها  اأ�سيف  ثم  اخلا�سة. 
مت  ال��ذي  الإن�سائي  التدريب  معهد  ا�ستحداث  مت  كما  للبنن.  امل���وازي  التعليم  وم��دار���س 
القبول به اعتبارا من العام الدرا�سي  2001/2000، وذلك حلملة �سهادة النجاح يف ال�سف 

الرابع املتو�سط كحد اأدنى.
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قصة التعاون الخليجي في مجال التعليم

آمال البدايات.. وتحديات المستقبل
ب����داأت م�����س��رية ال��ع��م��ل ال���رب���وي امل�����س��رك 
قبل قيام جمل�س التعاون من خالل مكتب 
الربية العربي لدول اخلليج الذي اأن�سيء 
الربية  وزراء  اإ���س�����راف  حت��ت   ،1975 ع���ام 

والتعليم )املوؤمتر العام(.
يف  املنطق�ة  يف  التعليم  تط�ور  واأدى 
فرة لحق�ة، وظهور الكثري من موؤ�س�سات 
وزارات  ع���ن  امل�����س��ت��ق��ل��ة  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الكليات واجلامعات وهيئات  الربية مثل 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ن��ي وال���ت���دري���ب ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي، 
واإن�ساء وزارات للتعليم العايل، اإلى حمورة 
برامج وم�ساريع املكتب حول التعليم العام 

ب�سكل رئي�سي.
ل��ل��ج��ن��ة  الأول  الج���ت���م���اع  ف������اإن  ل�����ذا 
روؤ����س���اء وم���دي���ري اجل��ام��ع��ات وم��وؤ���س�����س��ات 
عقد  ال��ذي  املجل�س،  ب��دول  العايل  التعليم 
ال��ع��ام��ة يف م���ار����س 1986،  الأم����ان����ة  مب��ق��ر 
م��ّث��ل ان��ط��الق��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م�����ل ال��رب��وي 
حتت  العال�ي  التعليم  جم�ال  يف  امل�س�رك 
تناول ذلك الجتماع  املجل�س، حيث  مظل�ة 
مل�����س��رية  اأه��م��ي��ة خ��ا���س��ة  م��و���س��وع��ات ذات 
التعاون والتكامل بن دول املجل�س، �سملت 
قرارات املجل�س الأعلى ب�س�اأن التعليم العام 
واجل��ام��ع��ي، واأه�����داف و���س��ي��ا���س��ات وخطط 
التنمية، واأولويات العمل امل�سرك للتعليم 
ال��ع��ايل واجل��ام��ع��ي، وم�����س��اواة ال��ط��الب يف 
القبول واملعاملة، وتن�سيق اجلهود يف جمال 
العايل،  التعليم  وتعريب  العلمي،  البحث 
ن��ح��و التكامل  امل��ج��ل�����س  ت��وج��ه��ات  وت��ع��م��ي��ق 
الطالبية  واللقاءات  والأن�سطة  والوحدة، 

امل�سركة.
وال��ت��ع��اون  التكامل  جم���الت  ول��ت��ع��دد 
بن موؤ�س�سات التعليم العايل ، قامت جلنة 
روؤ����س���اء وم���دي���ري اجل��ام��ع��ات وم��وؤ���س�����س��ات 
ب���اإع���ت���م���اد خ��ط��ة للعمل  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
1993(، مت  ن��وف��م��رب  )ال���ك���وي���ت،  امل�����س��رك 
مبوجبها حتديد جمالت واأهداف التعاون 
ب��ن م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، والآل��ي��ة 
ال��ت��ي ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م ال��ل��ق��اءات 
ودرا�سة اأوجه التن�سيق والتكامل، ومعاجلة 

الق�سايا ذات الهتمام امل�سرك.
ووفقا للخطة ت�سكل عدد من اللجان، 
م��ث��ل جل����ان ع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات الأك���ادمي���ي���ة 
ال���ط���ب(،  ال���ع���ل���وم،  )الآداب،  امل���ت���ن���اظ���رة 
والت�سجيل،  )القبول  امل�ساندة  وال��ع��م��ادات 
امل��ك��ت��ب��ات، ال���ط���الب، وك�����الء اجل���ام���ع���ات(، 
وروؤ�ساء بع�س الأق�سام العلمية . وتولت كل 

منها تنفيذ ما يخ�سها من اخلطة.
وزارات  وج���ود  وم���ع   ،1996 �سنة  ويف 
امل��ج��ل�����س،  ال��ع��ال�����ي مب��ع��ظ��م دول  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ت�����س��ك��ل��ت جل��ن��ة وزاري������ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، 
والتكامل  ال��ت��ع��اون  ج��ه��ود  على  ل��الإ���س��راف 
بن املوؤ�س�سات والأجهزة املخت�سة بالتعليم 

العايل.
هناك  اللجنتن،  هاتن  جانب  واإل���ى 
جل��ن��ة م��ك��ون��ة م���ن روؤ�����س����اء جل����ان م��ع��ادل��ة 
ال�����س��ه��ادات يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، وال��ل��ج��ن��ة 
التن�س�يقية لالإعتماد الأكادميي، وجلنة من 
م�س��وؤويل التعلي�م الفن�ي والت�دريب املهني، 
اإ�سافة  التقني،  التعليم  م�����س��وؤويل  وجلنة 
اإل����ى ال��ع��دي��د م���ن جل���ان ال��ع��م��ل امل�����س��رك 

للكليات املتناظرة والعمادات امل�ساندة.
يف اطار التعاون والتكامل بن اعمال 
العربية  ل����دول اخل��ل��ي��ج  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
وم��ك��ت��ب ال��رب��ي��ة ال��ع��رب��ي ل����دول اخل��ل��ي��ج، 
ال�سابعة  دورت���ه  يف  ال����وزاري  املجل�س  وّج���ه 
والع�سرين بعد املائة )جدة ، يونيو 2013( 
الربية  ل�����وزراء  دوري����ة  اج��ت��م��اع��ات  بعقد 
والتعليم بدول املجل�س ملناق�سة املو�سوعات 

ذات الأولوية واخل�سو�سية اخلليجية.
للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الم���ان���ة  وت��ت��ول��ى 
اجتماعات  لعقد  والع��داد  التن�سيق  اعمال 

جلنة وزراء الربية والتعليم.

قرارات المجلس األعلى
باإهتمام  امل�سرك  ال��رب��وي  العمل  حظي 
اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س 
التعاون، وهو ما يت�سح من خالل القرارات 

امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ملجل�س  اأ����س���دره���ا  ال���ت���ي 
التعاون يف هذا املجال، والتي من اأبرزها:

الكفيلة  الأه��داف والو�سائل  اإق��رار   •
يف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  دور  بتحقيق 
ال���وف���اء ب��اإح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ن��م��ي��ة ل���دول 

املجل�س )م�سقط، نوفمرب 1985(.
امل��ج��ل�����س يف  م��ع��ام��ل��ة ط����الب دول   •
طالب  معاملة  العام  التعليم  مراحل 
ال���دول���ة م��ك��ان ال���درا����س���ة )م�����س��ق��ط ، 

نوفمرب 1985(.
• م��ع��ام��ل��ة ال�������س���ه���ادات وال���وث���ائ���ق 
ال��درا���س��ي��ة اخل��ا���س��ة مب��واط��ن��ي دول 
موؤ�س�سة  اأي��ة  من  وال�سادرة  املجل�س 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ر���س��م��ي��ة ب������دول امل��ج��ل�����س 
م��ع��ام��ل��ة ت��ل��ك ال�����س��ه��ادات وال��وث��ائ��ق 
ال�����������س�����ادرة م�����ن ال������دول������ة ن��ف�����س��ه��ا 

)م�سقط، نوفمرب 1985(.

املجل�س  دول  مل��واط��ن��ي  ال�سماح   •
مب��م��ار���ش��ة ال��ن�����ش��اط االق��ت�����ش��ادي 
)م�سقط،  التعليمية  امل��ج��الت  يف 

.)1995
• دع���م ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي 
ح��ي��ث مت ت��خ�����س��ي�����س ك��را���س��ي يف 
اجلامعة باأ�سماء قادة دول املجل��س 
لبع�س  الأع�س�اء  ال��دول  ومتويل 
ال���ربام���ج ال��ع��ل��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة 

)الريا�س، دي�سمرب 1993(.
ال�������س���ب���ك���ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ان�������س���اء   •
ل�سمان اجلودة يف التعليم العايل 

بدول املجل�س.
ال�سر�سادية  املعايري  اعتماد   •
املوحدة ملعادلة ال�سهادات ال�سادرة 
ع���ن م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

الأهلية بدول املجل�س.

مسيرة العمل التربوي المشترك
امل�سرك  الربوي  العمل  م�سرية  اكت�سبت 
دفعة قوية باإتخاذ املجل�س الأعلى جمموعة 
اأخ��رى من ال��ق��رارات املهمة، التي ك��ان لها 
برامج  من  العديد  تبني  يف  مبا�سر  تاأثري 
القرارات  هذه  ومتثلت  التعاون.  وم�ساريع 

فيما يلي:

اأوال: اخلطة امل�سرتكة
لتطوير مناهج التعليم العام

اعتمد املوؤمتر العام ملكتب الربية العربي 
 ، ع�سرة  ال�ساد�سة  دورت���ه  يف  اخلليج  ل��دول 
التي عقدت يف مار�س 2001، برامج اخلطة 
ال��ع��ام،  التعليم  مناهج  لتطوير  امل�سركة 
ق����ام مكتب  وق����د  ب���رن���اجم���ا،   18 وع����دده����ا 
على  ال���ربام���ج  وه���ذه  بتنفيذها،  ال��رب��ي��ة 

النحو الآتي:

• اإع�����ادة ���س��ي��اغ��ة الأه������داف ال��ع��ام��ة 
للتعليم.

• اإعداد اإطار مرجعي ملرحلة التعليم 
ما قبل البتدائي.

امل�����������س�����رك يف  ال������ق������در  ت����ط����وي����ر   •
الجتماعيات.

• حت�سن موا�سفات الكتاب املدر�سي 
واملواد التعليمية امل�ساعدة.
• اأهداف املواد الدرا�سية.

الأ����س���ا����س���ي���ة  امل�������ه�������ارات  • حت����دي����د 
لل�سفوف الثالثة الأولى من املرحلة 

البتدائية.
• التكامل بن املواد الدرا�سية.

امل���ع���ل���وم���ات  ت���ق���ن���ي���ة  ا�����س����ت����خ����دام   •
واحلا�سوب.

• اختبارات م�ستوى التح�سيل.
• حتديد كفايات املعلمن.
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• تنمية مهارات التفكري.
• الوزن الن�سبي للمواد الدرا�سية.

واأه��داف  للتعليم  العامة  الأه��داف   •
املراحل الدرا�سية.

• تنمية مهارات التفكري.
• كفايات املعلمن.

• اختبارات م�ستوى التح�سيل.
لتطوير  امل�سركة  اخل��ط��ة  ولأه��م��ي��ة 
مناهج التعليم العام ، وجه املجل�س الأعلى 
يف دورت����ه ال��ث��ال��ث��ة وال��ع�����س��ري��ن )ال���دوح���ة، 
ب��اإع��ت��ب��ار اخل��ط��ة حم��ورا  دي�����س��م��رب 2002( 
اأ�سا�سا للربامج وامل�ساريع اخلا�سة باملكتب. 
ب��رام��ج  تنفيذ  ال��رب��ي��ة  مكتب  اأجن���ز  وق���د 

اخلطة.

ثانيا: مرئيات
الهيئة اال�ست�سارية

حول التعليم
اإع��ت��م��د امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى مل��ج��ل�����س ال��ت��ع��اون 
الثانية  دورت����ه  يف  العربي�ة  اخل��ل��ي��ج  ل���دول 
 )2001 دي�����س��م��رب   ، )م�����س��ق��ط  وال��ع�����س��ري��ن 
للمجل�س  ال���س��ت�����س��اري��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��رئ��ي��ات 
الأع��ل��ى يف دورت��ه��ا ال��راب��ع��ة ب�����س��اأن التعليم 
اإحالة  ، وقرر  التعليمية  وتطوير املنظومة 
امل�سروعات امل�سركة الواردة �سمن مرئيات 
املخت�سة  ال����وزاري����ة  ال��ل��ج��ان  اإل����ى  ال��ه��ي��ئ��ة 

لو�سع الآليات الالزمة لتنفيذها.
ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإل������ى  الإ�������س������ارة  وجت������در 
ال�ست�سارية قد قامت بت�سخي�س املنظومة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا، 
اأربعة  يف  تقع  املرئيات  من  جمل�ة  وو�سعت 
يتناول  وال��ث��اين  ع��ام،  الأول منها  حم��اور: 

وتعليم  البتدائية  املرحلة  قبل  ما  التعليم 
ذوي الحتياجات اخلا�س ، والثالث يخ�س 
اأما املحور الرابع فجاء عن  التعليم العام؛ 

التعليم العايل.
كما اقرحت الهيئة ال�ست�سارية عددا 
التعليم  جم��ال  يف  امل�سركة  امل�ساريع  م��ن 

والبحث العلمي.
روؤ�س�اء  جلنة  �سكلت  ل��ذل��ك،  وتنفيذا 
التعليم  وم��دي��ري اجل��ام��ع��ات وم��وؤ���س�����س��ات 
م��ن  جل���ن���ة   ،2002 اأك����ت����وب����ر  يف  ال�����ع�����ايل، 
املخت�سن لدرا�سة مرئيات الهيئة اخلا�سة 
وو�سع  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  بالتعليم 
كل  لتحقيق  تبنيها  ينبغي  التي  اخلطوات 

مرئية من املرئيات.
وط���ل���ب الج���ت���م���اع ال���ث���ام���ن ل������وزراء 
التعليم العايل والبحث العلمي، الذي عقد 
اإليه  تو�سلت  م��ا  تعميم   ،2003 م��ار���س  يف 
ومراكز  واجلامعات  ال��وزارات  على  اللجنة 
البحث الوطنية، والطلب من هذه اجلهات 
اأو �سيتم  اإع���داد تقارير دوري��ة ح��ول ما مت 

تنفيذه من هذه الربامج واخلطوات.
اأم�����ا يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام، فقد 
�سّمن مكتب الربية العربي لدول اخلليج 
ع���ددا من   2006 - امل��ال��ي��ة 2005  دورت����ه  يف 
ما  بتحقيق  املبا�سرة  ال�سلة  ذات  ال��ربام��ج 

ورد من مرئيات.
امل�سركة،  ب��امل�����س��روع��ات  يتعلق  فيما 
ارت�����اأت ال��ه��ي��ئ��ة الإ���س��ت�����س��اري��ة اإن�����س��اء هيئة 
م�سركة  وه��ي��ئ��ة  الأك����ادمي����ي،  ل��الإع��ت��م��اد 
اإقليمي  والتقنية، ومركز  العلمي�ة  للتنمية 
للبحث العلمي والتقني يف جمال الطاقة، 
الإ�سراتيجية  للدرا�سات  م�سرك  ومركز 

يف جم��ال الطاقة. وق��د ق��ررت جلنة وزراء 
العلمي يف فرباير  العايل والبحث  التعليم 
التعليم  وزارات  م��ن  ف��ري��ق  تكليف   ،2002
اإن�ساء هيئة  باإعداد درا�سة ملتطلبات  العايل 

العتماد الأكادميي.
لالإعتماد  تن�سيقية  جلنة  �ُسكلت  وقد 
كنواة  العايل  التعليم  الأك��ادمي��ي يف جمال 
ال�سبكة  اإن�ساء  اعتماد  مت  ثم  ومن  للهيئة، 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ل�����س��م��ان اجل������ودة يف ال��ت��ع��ل��ي��م 
امل��ج��ل�����س، وم��ق��ره��ا �سلطنة  ب����دول  ال��ع��ايل 
ع���م���ان، ل��ت��ك��ون ن�����واة ل��ل��ه��ي��ئ��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

ل�سمان اجلودة.

ثالثا: اجلانب التعليمي
يف وثيقة االآراء

خلادم احلرمني ال�سريفني
احل��رم��ن  خل����ادم  الآراء  وث��ي��ق��ة  ت��ن��اول�����ت 
 ، عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفن 
)ج��دة،  الت�ساوري  اللقاء  اإل��ى  قدمها  التي 
املتعلقة  اجل��وان��ب  م��ن  ع���ددا   )2002 م��اي��و 
مب�����س�����رية جم��ل�����س ال���ت���ع���اون الق��ت�����س��ادي��ة 

والجتماعية، مبا يف ذلك ق�سية التعليم.
الأع��ل��ى يف دورت��ه  املجل�س  واع��ت��م��د 
دي�سمرب  )ال��دوح��ة،  والع�سرين  الثالثة 
ملخ�س  يف  ال�����واردة  ال��ت��وج��ه��ات   )2002
ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي اأع��دت��ه الأم���ان���ة العامة 
ال��دول  ومالحظات  اق��راح��ات  �سوء  يف 
الأع�ساء ب�ساأن اجلانب التعليمي الوارد 
يف ال��وث��ي��ق��ة، ووج����ه ال��ل��ج��ان ال���وزاري���ة 
ب���و����س���ع الآل�����ي�����ات وال�����ربام�����ج ال��ك��ف��ي��ل��ة 

بتحقيق هذه التوجهات.
وجت����در الإ����س���ارة اإل����ى اأن ال��ت��وج��ه��ات 

رك������زت ع���ل���ى ع�����دة حم������اور ���س��م��ل��ت: ب��ن��اء 
القاعدة العلمية ، واملواءمة بن خمرجات 
ال��ت��ع��ل��ي��م وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة ، وت��ط��وي��ر 
بن  والتكامل  والتن�سيق  التعليم،  مناهج 

املوؤ�س�سات التعليمية.
ويف هذا الإطار ، قامت الأمانة العامة 
عدد  وتنفيذ  املتابعة  خطوات  من  بالعديد 
التوجهات،  بهذه  للتعريف  الن�ساطات  من 
وال�����س��ع��ي اإل�����ى ت��ب��ن��ي اخل���ط���وات امل��ن��ا���س��ب��ة 
لتحقيقها من خالل جلان العمل امل�سرك.
واأع��اد ق��رار املجل�س الأعلى يف دورت��ه 
دي�سمرب  )ال���ك���وي���ت،  وال��ع�����س��ري��ن  ال��راب��ع��ة 
ال��وث��ي��ق��ة  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ال���ت���اأك���ي���د   ،)2003
لتحقيق  الالزمة  الربامج  تبني  و���س��رورة 
توجهاتها �سمن املنظور ال�سامل للتطوير. 
وا�ستجابة للقرار تبنى وزراء الربية 
ملكتب  ال��ع��ام  امل��وؤمت��ر  اج��ت��م��اع  يف  والتعليم 
ل��دول اخللي��ج، يف فرباير  الربية العربي 
مكتب  خل��ط�����ط  م��رج��ع�����ا  ال��وث��ي��ق��ة   ،2005
املوؤمتر  تبنى  كما  وم�س��روعاته،  الربي��ة 
ال���ع���ام ع�����ددا م���ن ال����ربام����ج وال��ن�����س��اط��ات 
التوجهات  بتحقيق  ال�سلة  ذات  التعليمية 

الواردة يف الوثيقة.
ال��ت��ع��ل��ي��م  وزراء  جل���ن���ة  ���س��ك��ل��ت  ك���م���ا 
ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث العلمي ف��ري��ق ع��م��ل من 
من  ال����واردة  التقارير  ل��درا���س��ة  املخت�سن 
ورد  ما  تنفيذ  اآليات  الأع�ساء حول  ال��دول 

يف الوثيقة.
ون��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع الأم�����ان�����ة ال���ع���ام���ة ور����س���ة 
لتقدمي   2005 ف��رباي��ر  �سهر  خ���الل  ع��م��ل 
نتائج  وعر�ست  الوثيقة،  ب�ساأن  مقرحات 

ال��ور���س��ة ع��ل��ى الج��ت��م��اع ال��ع��ا���س��ر ل����وزراء 
ال���ذي  م���ار����س 2005،  ال���ع���ايل، يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ل��ت��ق��دمي خ��ط��ة ب�ساأنها  ���س��ك��ل ف��ري��ق ع��م��ل 
�سمن اجلهود القائمة لتنفيذ قرار املجل�س 
ال�سامل  التطوير  بوثيقة  اخلا�س  الأعلى 

للتعليم.

رابعا: التوجهات
اخلا�سة بالتعليم

التعلي�م  مو�س�وع  الأعل�ى  املجل���س  تن�اول 
)ال��دوح��ة،  والع�س��رين  الثالث�ة  دورت���ه  يف 
دي�سمرب 2002( ، واأ�سدر قرارا ت�سمن عددا 
جمالتها  تلخي�س  ميكن  التوجهات،  م��ن 

فيما يلي:
• تطوير املناهج

مب�ستواه  والرت��ق��اء  املعلم  تطوير   •
من حيث العداد والتدريب.

التعليم  خم���رج���ات  ب���ن  امل���واءم���ة   •
ومتطلبات التنمية.
• التنظيم والإدارة

• تكامل املوارد وتبادل اخلربات
• حت�سن النوعية و�سبط اجلودة

الأمن  معايل  الأعلى  املجل�س  وكّلف 
العام ملجل�س التعاون باإعداد تقرير ي�ستمل 
ع��ل��ى م���ق���رح���ات حم�����ددة ل��رج��م��ة ه��ذه 
التوجهات اإلى برامج عمل قابلة للتنفيذ. 

وقد �س�كل معايل الأمن العام فريق�ا 
ق�ساي�ا  اخل��ربة يف  وذوي  املتخ�س�سن  من 
»وثيقة  م�ستفي�سة  درا���س��ة  ق��دم  التعلي�م، 
التوجهات  عن  للتعليم«  ال�سامل  التطوير 
وم�����س��اري��ع  ب���ربام���ج  م��ق��رح��ات  مت�سمنة 

لتحقيقها.

خام�سا: وثيقة
التطوير ال�سامل للتعليم

ت��ب��ن��ى امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى يف دورت����ه ال��راب��ع��ة 
دي�����س��م��رب 2003(  )ال���ك���وي���ت،  وال��ع�����س��ري��ن 
املخت�سة  الوزارية  اللجان  موجها  الوثيقة 

بتنفيذ ما ورد بها من م�ساريع وبرامج. 
وقد كان قرار املجل�س الأعلى يف هذه 
ال��دورة �سامال بحيث دعا اإلى اإع��داد خطة 
تربوية متكاملة تاأخذ يف العتبار القرارات 
التعليم.  جم��ال  يف  املجل�س  ع��ن  ال�����س��ادرة 
ت�سمنت  الوثيق�ة  اأن  اإل�ى  الإ�س��ارة  وجت��در 
امل�����س��������اري��ع وال���ربام���ج لتط�وير  ع�����ددا م��ن 

التعلي�م، �سملت ما يلي:
• م�سروع املنظور ال�سمويل التكاملي 

لتطوير عملية التعليم.
ال��ت��ع��ل��ي��م يف دول  • م�����س��روع مت��ه��ن 

املجل�س : روؤية موحدة.
لتطوير  النوعية  اجل���ودة  م�سروع   •
ملوؤ�س�سات  والتنظيمي  الإداري  الأداء 

التعليم.
• م�������س���روع اجل���ام���ع���ة الإل��ك��رون��ي��ة 
واملدر�سة الإلكرونية : اإطار مرجعي 
التن�سيق والتكامل يف جمال  لتحقيق 

التعليم الفرا�سي.
ب����ال����ن����واجت  الرت�������ق�������اء  م���������س����روع   •

التعليمية.
موؤ�س�سات  ب��ن  ال�����س��راك��ة  م�����س��روع   •

التعليم واملجتمع.
وزراء  كلفت جل��ن��ة  ل��ل��ق��رار،  وت��ن��ف��ي��ذا 
بدرا�سة  متخ�س�سا  فريقا  العايل  التعليم 
ال����ربام����ج ال��������������واردة يف وث��ي��ق��ة ال��ت��ط�����وي��ر 
املنا�سبة  اخلطة  واإع��داد  للتعليم،  ال�س��امل 
لتنفيذها. وقد بداأت اجلامعات يف التعاون 

فيما بينها لتنفيذ هذه الربامج.
وق���د ���س��ه��دت امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة نقلة 
ن��وع��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ك���ل دول����ة م���ن دول 
اجلامعات  اإفتتاح  جم��ال  يف  ���س��واء  املجل�س 
�سمان  اأو  والأه��ل��ي��ة،  احلكومية  والكليات 
البح�ث  اأو يف جمال  العايل،  التعلي�م  جودة 
للخارج.  الإب��ت��ع��������اث  جم��ال  يف  اأو  العلمي، 
وه����ي خ���ط���وات ج�����اءت حت��ق��ي��ق��ا ل���ق���رارات 

املجل�س الأعلى يف جمال التعليم.

�ساد�سا: التطوير ال�سامل
للتعليم

وامل�ساريع  للربامج  املوحدة  اخلطة  �سمن 
درا�����س����ة  يف  ورد  م�����ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل����الئ����م����ة 
»التطوير ال�سامل للتعليم«، ووثيقة الآراء 
خل�����ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن، وم��رئ��ي��ات 
الربية  مكتب  اأجن��ز  ال�ست�سارية،  الهيئة 
العربي لدول اخلليج تنفيذ م�سروع تطوير 
التعليم ال��ع��ام، وامل��ك��ون م��ن م��ا ي��زي��د على 
جمالت  خم�سة  تناولت  برناجما،  ثالثن 
رئ��ي�����س��ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام ه����ي: امل��ن��اه��ج 
التعليم،  التعليم، ونظم  والتعليم، ومتهن 

والتقنية والتعليم، وال�سراكة املجتمعية.
وي��ع��م��ل امل��ك��ت��ب ح��ال��ي��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
تطبيق  ع��ل��ى  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارات 
امليدان  امل�سروع وتوظيفها يف  نواجت برامج 

الربوي.

�سابعا: مقرتح خادم احلرمني 
ال�سريفني ب�ساأن ت�سريع االأداء

ت��ن��ف��ي��ذا ل��ق��رار امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى يف دورت���ه 
وال��ع�����س��ري��ن )م�����س��ق��ط، دي�سمرب  ال��ت��ا���س��ع��ة 
2008( ب�ساأن ت�سريع الأداء واإزالة العقبات، 
لت�سريع  املقرحة  احل��ل��ول  اعتمد  وال���ذي 
مع  باملتابعة  العامة  الأم��ان��ة  قامت  الأداء، 
ال���دول الأع�����س��اء، وقد  الأج��ه��زة املعنية يف 

حتقق ما يلي:

يف جمال التعليم العايل
العايل  التعليم  وزارات  خ�س�ست   )1
دول  يف  واجل��ام��ع��ات  العلمي  والبحث 
ب�سئون  تعنى  ومكاتب  اإدارات  املجل�س 

جمل�س التعاون.

االجتماع األول للجنة رؤساء ومديري
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
بدول المجلس كان انطالقة تنظيم العمل
التربوي المشترك في مجال التعليم العالي
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2( ت��ع��م��ل جل���ن���ة روؤ������س�����اء وم���دي���ري 
اجل����ام����ع����ات ع���ل���ى اإجن���������از ت��ن��ظ��ي��م��ا 
العمل  ب��رام��ج  لتنفيذ  وماليا  اإداري����ا 

امل�سرك.
للمعلومات  ج�سر  بوابة  اإن�ساء  مت   )3
للربط ال�سبكي بن موؤ�س�سات التعليم 

العايل.
ال���ل�������وائ���ح  ال���ع�������دي���د م����ن  اأجن���������ز   )4
امل�سركة  والأن��ظ��م�����ة  والإج�����������راءات 
العايل، وم��ن ذلك  التعليم  يف جم��ال 
اإجراءات معادلة ال�سهادات يف التعليم 
الفنية،  امل���ه���ارات  وم�سابقة  ال��ع��ايل، 
وال��ن�����س��اط��ات ال��ط��الب��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة، 
والتعاقد مع اأع�ساء هيئة التدري�س، 
وال�����ت�����ب�����ادل ال�����ط�����الب�����ي، وال����ق����ب����ول 

والت�سجيل.
بالتن�سيق  العامة،  الأم��ان��ة  تعمل   )5
التعليم  وم��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات  م��ع 
تنظيم  على  املجل�س،  دول  يف  ال��ع��ايل 
ندوات وور�س عمل تهدف اإلى تعزيز 
ون�سر ثقافة العمل امل�سرك داخل كل 

جامعة.
ت�����س��ع��ى اجل���ام���ع���ات وم��وؤ���س�����س��ات   )6
لها  احت���اد  لتاأ�سي�س  ال��ع��ايل  التعليم 
على غرار احتاد اجلامعات الأوربية، 
وف���ق خ�����س��و���س��ي��ة جم��ل�����س ال��ت��ع��اون. 
وق���د مت ت��ك��ل��ي��ف جل��ن��ة م�����س��غ��رة من 
لتقدمي  اجلامعات  وم��دي��ري  روؤ���س��اء 
ت�سور بهذا ال�ساأن بحيث يعر�س على 
املقرر  الع�سرين  اجل��ام��ع��ات  اج��ت��م��اع 

عقده يف اكتوبر 2014.

يف جمال التعليم العام
ملكتب  التنفيذي  املجل�س  تو�سل   )1
اإل��ى  ال��رب��ي��ة ال��ع��رب��ي ل���دول اخلليج 
ب��رام��ج  ن���واجت  تطبيق  ل�سمان  اآل��ي��ة 

املكتب واأجهزته يف الدول الأع�ساء.
بالتن�سيق  ح��ال��ي��ا  امل��ك��ت��ب  ي��ع��م��ل   )2
براجمه  لتكون  الأع�ساء  ال��دول  مع 

ال��دول  لحتياجات  ملبية  واأج��ه��زت��ه 
الأع�ساء، ومتناغمة مع م�سروعاتها 

التطويرية.
ي�سارك  لقاء  تنظيم  املكتب  يتابع   )3
فيه خ��رباء دول��ي��ون لإع���داد توجهات 
التعليم  لتطوير  ح��دي��ث��ة  وم�����س��ارات 

العام ، واخلروج بوثيقة ا�سر�سادية.

ثامنا: اجلانب الرتبوي
يف ورقة دولة الكويت

يتم  ال���ع���ايل،   بالتعليم  يتعلق  فيما  )اأ(: 
بدولة  العايل  التعليم  وزارة  مع  التن�سيق 
القت�سادي  ال��ب��ُع��د  تفعيل  ب�����س��اأن  ال��ك��وي��ت 
يف  التعليمي  باجلانب  اخل��ا���س  والتنموي 

ورقة دولة الكويت.
ال��ت��ع��ل��ي��م  وزراء  جل��ن��ة  واف���ق���ت  وق����د 
العايل يف اجتماعها الثالث ع�سر )الكويت، 
ب���رام���ج، وق��د  اأرب���ع���ة  ع��ل��ى  م���ار����س 2008( 
قامت الأمانة العامة بالتن�سيق مع وزارات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب���دول 
تلك  تنفيذ  ل���س��ت��ك��م��ال  ب��ال�����س��ع��ي  امل��ج��ل�����س 

الربامج ، واملتمثلة يف الآتي:
ل��ل��م��واط��ن��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال���رب���ي���ة   )1
مب��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ب���دول 
امل��ج��ل�����س : ت�����س��ور م��ق��رح ل��ربن��ام��ج 

الإعداد العام.
2( تعزيز الو�سطية ومعاجلة التطرف 
الفكري: الدور املناط مبراكز البحث 
ال��ع��ل��م��ي يف اجل���ام���ع���ات وم��وؤ���س�����س��ات 

التعليم العايل بدول املجل�س.
3( التميز العلمي والبحثي مبوؤ�س�سات 
التعليم العايل بدول املجل�س: منوذج 

مقرح.
امل��ع��رف��ة يف  م��ق��رح لإدارة  4( من���وذج 
العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات 

بدول املجل�س.
وق���د ن��ف��ذت ال����دول الع�����س��اء ممثلة 
يف وزارات التعليم العايل والبحث العلمي 

تلك الربامج بعناوين واأ�ساليب خمتلفة.

فلقد  ال��ع��ام  التعليم  جم���ال  يف  اأم���ا  )ب( 
القيم  تعزيز  ، هما  برناجمن  اإعتماد  مت 

الربوية ، والثقافة الإعالمية .
العربي  ال��رب��ي��ة  مكتب  اأجن���ز  وق���د 
الربناجمن  هذين  تنفيذ  اخلليج  ل��دول 
 ، ال��ع��ام  التعليم  ت��ط��وي��ر  م�����س��روع  ���س��م��ن 

حيث مت اإ�سنادهما اإلى بيوت خربة.

تا�سعا: روؤية دولة قطر اخلا�سة 
باال�ستثمار يف جمال التعليم

����س���در ق�����رار امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى يف دورت����ه 
الثالثن )الكويت، دي�سمرب 2009( ب�ساأن 
وال�سحة،  التعليم  يف  امل�سرك  ال�ستثمار 
وزارات  م��ن  فنية  جلنة  تكليف  مت  حيث 
امل���ال���ي���ة واجل����ه����ات امل��خ��ت�����س��ة يف ال�����دول 
للقيام  وال�سحة،  التعليم  وهي  الأع�ساء، 

بالآتي:
من  املقرحة  امل�سروعات  درا���س��ة  اأ ( 
ووزراء  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزراء 
من  الأول��وي��ة  ذات  لختيار  ال�سحة 

بينها:
خليجية  م��وؤ���س�����س��ة  اإن�������س���اء   •

لال�ستثمار يف التعليم.
• تعزيز ال�ستفادة من امل�ساريع 
ال���دول  يف  ال��ق��ائ��م��ة  التعليمية 

الأع�ساء.
امل�����س��رك��ة  امل�������س���اري���ع  • دع�����م 
ال��ق��ائ��م��ة م��ث��ل ج��ام��ع��ة اخلليج 

العربي.
اأربع�ة  املكلف�ة  اللجن�ة  ع��ق��دت  وق��د 

اإجتماع�ات ، تو�سل�ت خالله�ا اإلى الآتي:
امل��وؤ���س�����س��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة  م�������س���روع   )1
اأن  اللجنة  راأت  التعليم:  يف  لال�ستثمار 
املرحلة  اأول��وي��ة يف  ل��ه  لي�س  امل�سروع  ه��ذا 
القطاع  من  كبري  اإقبال  لوجود  احلالية، 
اخل��ا���س ع��ل��ى ال���س��ت��ث��م��ار يف امل�����س��روع��ات 

التعليمية.
حل�����س��ر  امل�������س���ح���ي���ة  ال�����درا������س�����ة   )2
امل��ج��ل�����س من  دول  اح���ت���ي���اج���ات  وت���ق���دي���ر 

املالية  اجل���دوى  ذات  امل�سركة  امل�����س��اري��ع 
قامت  التعليم:  جم��ال  يف  والق��ت�����س��ادي��ة 
قطر  دول��ة  مع  بالتن�سيق  العامة  الأمانة 
لإع�������داد الإط�������ار ال���ع���ام ل���ل���درا����س���ة، وق��د 
الفنية،  اللجنة  قبل  م��ن  مناق�سته  مت��ت 

واإقراره.
التن�سيق واتخاذ الج��راءات  وقد مت 
ال��الزم��ة ومت الت��ف��اق م��ع م��رك��ز اخلليج 

لالأبحاث لتنفيذ الدرا�سة امل�سحية.
3( دع����م م�����س��اري��ع ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج 
وقفي  �سندوق  اإن�ساء  يتم  بحيث  العربي 
امل��واف��ق��ة  ع����دم  ال��ل��ج��ن��ة  راأت  ل��ل��ج��ام��ع��ة: 
املقرح  الوقفي  ال�سندوق  م�سروع  على 
، ت��ن��ف��ي��ذا ل���ق���رار جل��ن��ة ال���ت���ع���اون امل���ايل 

والقت�سادي يف هذا ال�ساأن.

عا�سرا: م�ساواة اأبناء املجل�س 
يف القبول واملعاملة يف اجلامعات 

وموؤ�س�سات التعليم العايل
بدول املجل�س احلكومية

يف اإط���������ار ت���ف���ع���ي���ل ال���������س����وق اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
امل�سركة، اأ�سدر املجل�س الأعلى يف دورته 
 ،)1987 دي�����س��م��رب   ، )ال���ري���ا����س  ال��ث��ام��ن��ة 
ق����رارا مب�����س��اواة ط���الب دول امل��ج��ل�����س يف 
القبول واملعاملة يف اجلامعات وموؤ�س�سات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، وك��ل��ف��ت جل��ن��ة روؤ����س���اء 
التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات  وم��دي��ري 
العايل بدول املجل�س جلنة عمداء القبول 
وال��ت�����س��ج��ي��ل يف اجل���ام���ع���ات وم��وؤ���س�����س��ات 
التعليم العايل بدول املجل�س بو�سع اآليات 
ابناء  ب��ن  امل�����س��اواة  ق��رار  لتفعيل  منظمة 

دول املجل�س يف القبول واملعاملة.
ال��ع��ايل  التعليم  وزراء  واف���ق  ول��ق��د 
ال�ساد�س  اجتماعهم  يف  العلمي  والبحث 
ع�سر املنعقد يف 12 فرباير 2014، مبدينة 
ال��ري��ا���س ، ع��ل��ى امل���ق���رح امل���ق���دم يف ه��ذا 
اخل�سو�س من روؤ�ساء ومديري اجلامعات 

وقرروا رفعه اإلى املجل�س الأعلى.

حادي ع�سر: م�ساوة اأبناء
دول املجل�س يف القبول واملعاملة

يف التعليم الفني والتدريب املهني
يف اإطار تفعيل ال�سوق اخلليجية امل�سركة، 
اأ�سدر املجل�س الأعلى يف دورته الثالثن 
)الكويت ، دي�سمرب 2009(، قرارا مب�ساواة 
واملعاملة  ال��ق��ب��ول  يف  املجل�س  دول  اأب��ن��اء 
مب��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ن��ي وال��ت��دري��ب 

املهني بدول املجل�س.
باإبالغ  العامة  الأم��ان��ة  قامت  وق��د   
اجلهات املعنية يف الدول الأع�ساء بالقرار 
لتنفيذه  الالزمة  الت�سريعات  لإ�ست�سدار 
جميع  م���ن  ردودا  وت��ل��ق��ت  دول�����ة،  ك���ل  يف 

الدول الأع�ساء، تفيد بتنفيذ القرار.

الجامعات واالتحادات االكاديمية 
الوهمية وغير المرخصة

التعليم  وزراء  امل���ع���ايل  اأ���س��ح��اب  ن��اق�����س 
جمل�س  دول  يف  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل 
ع�س��ر  اخلام��س  اجتماعه�م  يف  ال��ت��ع��اون 
احل��د  مو�س�وع   )2012 يناير   ، )امل��ن��ام��ة 
من ظاهرة انت�س�ار اجلامعات والحت�ادات 
الك��ادمي��ي��ة ال��وه��م��ي��ة وغ���ري امل��رخ�����س�����ة ، 

و�س�بل احلد منها ، واو�سوا مبا يلي:
• ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 
بالتوظيف يف القطاع العام والقطاع 
ب�����س��رورة  امل��ج��ل�����س  اخل��ا���س يف دول 
ال�سهادات  بيانات  �سحة  من  التاأكد 
يف  للعمل  املتقدمون  يحملها  ال��ت��ي 

الدول الع�ساء ومعادلتها.
• تتخذ اجلهات املخت�سة يف الدول 
الع�ساء الجراءات الالزمة ل�سرعة 

تنفيذ هذا القرار.
ول��ق��د اأق����ر امل��ج��ل�����س ال�������وزاري ه��ذه 
التو�سية يف دورته التح�سريية اخلام�سة 
 23 يف  عقدت  التي  املائة،  بعد  والع�سرين 

دي�سمرب 2012.

التواصل االجتماعي والثقافي
والثقايف،  الإجتماعي  التوا�سل  جمال  يف 
وال��ل��ق��اءات  الن�ساطات  م��ن  العديد  اأجن���ز 
التي  وال�����س��ب��اب��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  التعليمية 
تنفذ ب�سكل دوري فيما بن جامعات دول 
اجلامعات  ط��الب  فيها  وي�سارك  املجل�س 
هذه  وت�سم  ال��ع��ايل.  التعليم  وموؤ�س�سات 
كل  يف  امل�ساركن  م��ن  العديد  الن�ساطات 
ع��ام ، اإ���س��اف��ة اإل��ى ت��اأث��ريه��ا غ��ري املبا�س��ر 
املجل��س.  دول  جمتمع  فئات  جميع  على 

وت�س�مل الن�س���اط�ات املنفذة ما يلي:

اأ(  الن�ساطات الطالبية
اجلامعية امل�سرتكة

ثقافية  اأ���س��اب��ي��ع  ث��م��ان��ي��ة  تنظيم   •
املجل�س.  دول  يف  اجل��ام��ع��ات  لطلبة 
و�����س����ارك يف ه����ذه الأ����س���اب���ي���ع م��ئ��ات 
والثقايف  العلمي  باإنتاجهم  الطلبة 

والجتماعي.
• تنظيم �سبع دورات ريا�سية لطلب�ة 
اأقيمت  وق�د  املجل�س،  دول  جامعات 
ال�سلطان  بجامعة  ال�سابعة  ال���دورة 
ه��ذه  و���س��ارك يف  ق��اب��و���س يف 2011. 
اجلامعين  الطلبة  مئات  ال���دورات 

يف تناف�س ريا�سي �سريف.
• تنظيم 26 زيارة م�س�ركة للطلبة 
املتميزين من جامعات دول املجل�س، 
ل��الإط��الع على  زي���ارة  ك��ل  خ�س�ست 
املجل�س  دول  ج��ام��ع��ات  م��ن  ج��ام��ع��ة 
والل���ت���ق���اء مب��ن�����س��وب��ي��ه��ا وط��ل��ب��ت��ه��ا، 
الإمكانات  الوقوف على  اإلى  اإ�سافة 

العلمية املوجودة فيها.
جل���وال���ة  م��ع�����س��ك��را   12 ت��ن��ظ��ي��م   •
و�سيعقد  امل��ج��ل�����س.  دول  ج��ام��ع��ات 
امل��ع�����س��ك��ر ال��ث��ال��ث ع�����س��ر خ���الل ه��ذا 

العام.
لخ��راق  م�سابقات  ع��دة  تنظيم   •

ال�ساحية.
م����ه����رج����ان����ات  ث�����الث�����ة  ت���ن���ظ���ي���م   •
جامعات  لطلبة  جامعية  م�سرحية 

دول املجل�س.
• تنظيم ثالث م�سابقات للمهارات 

املهنية على م�ستوى دول املجل�س.
ال���ط���الب���ي���ة  ال�������زي�������ارة  ت���ن���ظ���ي���م   •
اخلارجية الرابعة لطلبة اجلامعات، 

لفرن�سا خالل اغ�سط�س 2014.
• تنظيم اأربع زيارات دولية مل�سوؤويل 

التعليم الفني والتدريب املهني.
داخ����ل����ي����ة  زي������������ارة   18 ت���ن���ظ���ي���م   •
التعليم  موؤ�س�سات  يف  للمخت�سن 

الفنية والتدريب املهني.

ب(  الندوات واملوؤمترات
مت تنظيم العديد من الندوات واملوؤمترات 
اأو  اجلامعات  م�ستوى  على  �سواء  العلمية 
العلمية  الأق�سام  اأو  الكليات  م�ستوى  على 

املتخ�س�سة يف التدريب التقني والفني.

ج( الدرا�سات والبحوث
للمحا�سبة  العربية  املجلة  اإ���س��دار   •
اأق�سام املحا�سبة  )دورية( وت�سدر من 
التعليم  وم��وؤ���س�����س��ات  اجل���ام���ع���ات  يف 

العايل وهي جملة علمية حمكمة.
• التعليم الأ�سا�سي يف الفكر وجتارب 

التطبيق.
التعليم  خم���رج���ات  ب���ن  امل���واءم���ة   •
ال��ع��ال�����ي واح���ت���ي���اج���ات ال��ت��ن��م��ي��ة من 

القوى العاملة يف دول املجل�س.
)املتو�سطة(:  الإع���دادي���ة  الكليات   •
ال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة يف ه���ذا امل��و���س��وع 

وجهود دول املجل�س الذاتية يف ذلك.
• اخ��ت��ي��ار امل��در���س��ن وت��ق��ومي اأدائ��ه��م 

اأثناء العمل.
• معايري القبول يف اجلامعات بدول 

املجل�س.
لتطوير  ال���س��ر���س��ادي��ة  الأ���س�����س   •

الدرا�سات العليا يف دول املجل�س.
• ت��ن��وي��ع م�������س���ادر مت���وي���ل ال��ت��ع��ل��ي��م 

العايل.
• الأو������س�����اع الج��ت��م��اع��ي��ة وامل��ال��ي��ة 

لطلبة دول املجل�س يف اخلارج.
• ط�����رق واأ����س���ال���ي���ب ك�����س��ف ت���زوي���ر 
معادل�ة  مل�سوؤويل  العلمية  ال�سهادات 

ال�سهادات بدول املجل�س.
• درا�سة التطوير ال�سامل للتعليم.

ذوي  ال���ط���ل���ب���ة  واق�����������ع  درا������س�����������ة   •
اجلامعات  اخل��ا���س��ة يف  الح��ت��ي��اج�����ات 

وموؤ�س�سات التعليم العايل.
• درا����س���ة امل���وؤ����س���رات والجن������ازات يف 

التعليم العايل.
الأع��ل��ى يف جمال  املجل�س  ق���رارات   •

التعليم والبحث العلمي.
• اإ������س�����اءات ن��ح��و م�����س��رية ال��ت��ع��ل��ي��م 
)ال���ق���رارات  امل��ج��ل�����س  ال���ع���ايل يف دول 

والإجنازات(.

أمانات لجان العمل المشترك
ن��ظ��را ل��ت��و���س��ع ال��ع��م��ل امل�����س��رك يف جم��ال 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ت��ب��ن��ى روؤ�����س����اء وم��دي��ري 
اجل���ام���ع���ات وم��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
ت��ن��ظ��ي��م��ا مت مب��وج��ب��ه اإدخ�������ال اجل��ام��ع��ات 
يف  امل�س�اركة  يف  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات 

اإدارة جزء من �سوؤون العمل امل�سرك.
وق����د ���س��ك��ل��ت ال��ع�����دي��د م���ن اأم���ان�������ات 
اللج�ان للكليات املتناظرة ، مثل اأمانة جلنة 
الهند�سة،  العلوم،  الربية،  الطب،  عمداء 

وغريها.
ت�سكيل جلان  اإلى ذلك، مت  بالإ�سافة 
ال���ع���م���ادات امل�������س���ان���دة، م��ث��ل جل��ن��ة ع��م��داء 
امل�ستمر،  والتعليم  املجتمع  خدمة  م��راك��ز 
املكتبات،  والت�سجيل،  القبول  عمداء  جلنة 

وغريها.
وق������د وزع�������ت ه������ذه الأم������ان������ات ع��ل��ى 
اجلامعات ح�سب التخ�س�س . ولقد قطعت 
التن�سيق  �سوطا طويال  يف  الأم��ان��ات  ه��ذه 

والتعاون يف عدة جمالت ، منها:
• املناهج وطرق التدري�س.

• تبادل اخلربات والإمكانات.
• البحوث العلمية امل�سركة.

وور���س  العلمية  امل��وؤمت��رات  تنظيم   •
العمل.

ه��ي��ئ��ة  لأع���������س����اء  الأداء  ت���ط���وي���ر   •
التدري�س.

»ب��واب��ة  للمعلومات  ق��اع�����دة  اإن�����س��اء   •
)ج�����س��ر(.  ال��ع��ل��م�����ي«  للبحث  اخل��ل��ي�����ج 
وه���و م�����س��روع ي��خ��دم ال��ب��ح��ث العلمي 
التعليم  الأك��ادمي��ي يف جمال  والعمل 

العايل على م�ستوى دول املجل�س.
• التعليم عن بعد.

• ال�ستخدامات احلديثة للتقنية.
ال��ت��م��ي��ز يف ت�سميم  اإن�����س��اء ج��ائ��زة   •

وتطوير املقررات اللكرونية.
رعاية  يف  والب����داع  التميز  ج��ائ��زة   •
الحتياجات  ذوي  من  الطلبة  حقوق 

اخلا�سة.
• ج����ائ����زة اأم����ان����ة جم��ل�����س ال���ت���ع���اون 

لطالب كلية الهند�سة.
• تنفيذ ور�سة العمل اخلا�سة بعنوان 
»اإع�������داد ال��ب��ن��ود ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��ع��اي��ري 
الإتفاقية الدولية حلقوق الأ�سخا�س 
وموؤ�س�سات  ب��ج��ام��ع��ات  الإع���اق���ة  ذوي 

التعليم العايل بدول املجل�س«.
وق�����د و����س���ع���ت ه�����ذه ال���ل���ج���ان خ��ط��ط 
خ��م�����س��ي��ة ت��ت�����س��م��ن ال��ع��دي��د م���ن ال��ربام��ج 
تلك  اأم��ان��ات  وت��رف��ع  امل�سركة.  وامل�����س��اري��ع 
الأمانة  خالل  من  �سنوية،  تقارير  اللجان 
روؤ�ساء  جلنة  اإل��ى  التعاون،  ملجل�س  العامة 
التعليم  وم��دي��ري اجل��ام��ع��ات وم��وؤ���س�����س��ات 

العايل يف دول املجل�س.

نقال عن موقع األمانة العامة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
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أعالن

أهداف المؤتمر
التعريــف بالعالقة بين اإلعــالم واإلرهاب وطرق انتشــاره ومظاهر اختالفه بيــن الدول من حيث 

المفهوم وأساليب المواجهة.

دراســة مخاطــر اإلرهاب وآثاره فــي الحياة العامة وعلــى المنظومة الفكريــة والعقيدية في 
مختلف  المجتمعات.

إستجالء العالقة بين وسائل اإلعالم وانتشار ظاهرة اإلرهاب.

تبيان االستراتيجيات اإلعالمية والقانونية واألخالقية الكفيلة بالمساهمة في مكافحة اإلرهاب.

إبــراز دور القيــم الدينيــة والقانونيــة واألخالقية والثقافية فــي مواجهة اإلرهــاب والحد من 
انتشاره.

محاور المؤتمر
المحور األول:

اإلعالم واإلرهاب.. المفاهيم واالبعاد
1( تعدد مفاهيم اإلرهاب في وسائل اإلعالم.

2( تعامل وسائل اإلعالم مع اإلرهاب وأشكاله.
3( ابعاد اإلرهاب في وسائل اإلعالم )السياسية، الدينية، االجتماعية، الثقافية والتاريخية(.

4( أسباب ظهور وانتشار اإلرهاب من منظور وسائل اإلعالم.

المحور الثاني:
الترويج اإلعالمي لإلرهاب وتداعياته في المجتمع
1( الوسائل واألساليب اإلعالمية المروجة لإلرهاب في المجتمعات.

2( آثــار الترويــج االعالمــي ومخاطرهــا فــي المجــاالت الدينيــة والسياســية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية واألمنية وغيرها.

المحور الثالث:
اإلرهاب وفضاء اإلعالم العربي والدولي

1( تعامل اإلعالم الحكومي العربي مع ظاهرة اإلرهاب.
2( معالجة وسائل اإلعالم العربية الخاصة لظاهرة اإلرهاب.

3( تغطية اإلعالم الدولي للعمليات اإلرهابية.
4( ظاهــرة اإلرهــاب وكيفيــة التعامل معها من منظور السياســات اإلعالمية للمؤسســات 

اإلعالمية الدولية.
5( التغطيات اإلعالمية للعمليات اإلرهابية الدولية في اإلعالم العربي والدولي .

6( ظاهرة اإلرهاب واســتغاللها في اقتصاديات المؤسســات اإلعالمية فــي العالم العربي 
والدولي.

المحور الرابع:
اإلرهاب واإلعالم الجديد

1( الدعاية واإلشاعة اإلرهابية في اإلعالم الجديد.
2( توظيــف الجماعــات اإلرهابية لمواقع التواصــل االجتماعي في تجنيد الشــباب والترويج 

للفكر اإلرهابي.  
3( دور شبكات التواصل االجتماعي في انتشار ظاهرة اإلرهاب والترويج لها.

المحور الخامس:
اإلرهاب واستراتيجيات المواجهة

1( االستراتيجيات اإلعالمية الكفيلة بمكافحة اإلرهاب.
2( دور اإلعالم الديني وأجهزة اإلعالم األمني في مواجهة اإلرهاب.

3( أدوار األســرة والمؤسســات الدينية والتربوية والمنظمات السياســية والمجتمع المدني 
في مواجهة ظاهرة اإلرهاب.

4( دور الحمالت اإلعالمية والتخطيط التنموي في الحد من  األنشطة اإلرهابية.
5( تجارب الستراتيجيات إعالمية عربية ودولية في عملية التصدي لظاهرة اإلرهاب.
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آفاق مصورة

لقطات من االجتماع 21 للجنة
رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية الذي افتتحه وزير 
التعليم األسبق في المملكة العربية 
السعودية، معالي الدكتور عزام 
الدخيل، واستضافته ونظمته جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
في فندق الريتز كارلتون في الرياض
من 14-15 محرم 1437
الموافق 28-29 أكتوبر 2015
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

اإلعالم واإلرهاب.. عالقة تكاملية
الإره����اب����ي����ن  ا�����س����ت����خ����دام  ي���ك���ن  مل 
لالإعالم من قبيل امل�سادفة، بل ملا عرفوا 
من قواه التاأثريية يف اجلماهري، وقد جلاأ 
اإل���ى الإع���الم  بع�سهم يف الآون����ة الأخ����رية 
به  يقوم  م��ا  على  ال�سرعية  �سفة  لإ�سفاء 
لل�سهرة  طلبا  اأو  وجت�����اوزات،  اأع��م��ال  م��ن 
بن  الرعب  من  حالة  خللق  اأو  والظهور، 

اأفراد املجتمع.
ل��الإره��اب  �سديق  »اأف�سل  يقال  وكما 
هو الإعالم«. ويقول الباحث والت�ر لكري: 
»الإرهاب كعمل ل �سيء ولكن بثه يف و�سائل 
اإذا فالعالقة بن  ���س��يء«؛  ك��ل  الإع���الم ه��و 
احل���ال عالقة  والإع����الم بطبيعة  الإره����اب 
تكاملية؛ فالأول باحث عن ال�سهرة، والثاين 
ب�����دوره ي��ع��م��ل ع��ل��ى دع����م ذل����ك م���ن خ��الل 
واإعالمية.  ونف�سية  دعائية  حربا  خو�سه 
الركي  ال��ب��اح��ث  ي��ق��ول  نف�سه  ال�سياق  ويف 

يف  الإره��اب��ي  العمل  »مي��ث��ل  تلجان:  اأ�سفت 
اأكر  حد ذات��ه بداية الإره��اب، بداية لآلية 
فالإرهاب واجلماعة  الدعاية،  وهي  تعقيداً 
الإرهابية �ستكون غري �سعيدة على الإطالق 
لن  جرميتها  اأن  ع��رف��ت  م��ا  اإذا  ��ب��ط��ة،  وحُمْ

ذب اهتمام املجتمع«. ُتكت�سف، ولن جتجَ
والت�سال  الإع��الم  ق�سم  جند  ولهذا 
ب���اجل���ام���ع���ة، ان���ط���الق���ا م���ن م���ب���داأ خ��دم��ة 
لعقد  اإمكاناته  جميع  الوطنية،  الق�سايا 
الو�سائل  يف  بالبحث  يعنى  دويل  م��وؤمت��ر 
وال����س���رات���ي���ج���ي���ات ال��ك��ف��ي��ل��ة مب��واج��ه��ة 
الإره��������اب اإع���الم���ي���ا، خ����الل ال���ف���رة من 
دي�����س��م��رب   8-6(  1438 الأول  رب���ي���ع   9-7
املوؤ�س�سات  دور  اإب���راز  اإل���ى  اإ���س��اف��ة   ،)2016
معه،  التعامل  يف  الإ���س��ه��ام  يف  الإع��الم��ي��ة 
راأي  تكوين  على  والعمل  اأ�ساليبه،  وك�سف 
الت�سامح  ثقافة  ن�سر  يف  ي�سهم  م�ساد  عام 

وال��و���س��ط��ي��ة والع���ت���دال يف امل��ج��ت��م��ع، اإل��ى 
ج��ان��ب ت��ن��اول��ه الأب���ع���اد الإع��الم��ي��ة لهذه 
انت�سارها  ال��ع��امل  ي�سهد  ال��ت��ي  ال��ظ��اه��رة، 
ال��ع��امل، ول�سيما  ال��ع��دي��د م��ن م��ن��اط��ق  يف 
ال��ع��رب��ي��ة، مم���ا جعلها  ال��ب��ل��دان  ب��ع�����س  يف 
ظ���اه���رة م��رك��ب��ة ت��خ��ت��ل��ط ف��ي��ه��ا اجل��وان��ب 
اجلنائية والنف�سية مع اجلوانب ال�سيا�سية 

والقت�سادية والفكرية.
وم����ن امل���رت���ق���ب خ�����روج امل����وؤمت����ر عن 
امل��ع��ت��اد ب��اإ���س��دار م�����س��ودة اإع���الن ع��امل��ي عن 
بديال  الإره����اب  مكافحة  يف  الإع����الم  دور 
�سيتيح ترجمة فورية  التو�سيات، كما  عن 
ل��ل��وق��ائ��ع وال��ف��ع��ال��ي��ات ب��ال��ل��غ��ات ال��ع��رب��ي��ة 
اأن  اإل��ى  اإ�سافة  والفرن�سية،  والإجنليزية 
املوؤمتر ت�ساحبه معار�س م�ساركة واأجنحة 
واأف��الم  الإره���اب،  مبو�سوع  معنية  خا�سة 

وثائقية عنه.

منصور كويع
قسم اإلعالم واالتصال

أولى الخطوات

الأول����ى  اجل��ام��ع��ي��ة  �سنتي  ب����داأت  حينما 
توقعت اأن اأنال كثريا من النجاح وفر�س 
جميلة  �سهلة  تكون  اأن  وتوقعت  احل��ي��اة، 
التي ل تخلو من  ال��وردي��ة  الأي���ام  كتلك 
اأي��ام  عاي�ستها  التي  الب�سيطة  املنغ�سات 

الثانوية.
اجلامعة  يف  الأول  الف�سل  اأنهيت   
ك��ان��ت قريبة  امل����واد  ب��ن��ج��اح ج��م��ي��ل؛ لأن 
ك��ث��ريا م��ن اأي����ام ال��ث��ان��وي��ة ول��ك��ن عندما 
اجلامعية  ال��درا���س��ة  ف�سول  ب��ي  تقدمت 

بداأت اأ�سعر مبا مل اأتوقعه.
اإتقان  و�سرورة  باأهمية  اأ�سعر  بداأت 
لغة الدرا�سة؛ فعند التحاقي  باجلامعة 
لحقا  ب��داأت  لكنني  ب�سيطة  بعقلية  كنت 

دورق  اأول  مب��الم�����س��ة  الخ���ت���الف  اأمل�������س 
زج��اج��ي وم����واد ك��ي��م��ائ��ي��ة ب��ل��غ��ة غ��ري��ب��ة، 
الفيزياء وال��ت��ي��ارات  ق��وان��ن  اإل���ى ج��ان��ب 

الكهربائية.
املجهر  اأم��ام  تنبهر  اأن  طبيعي جدا 
وج��م��ي��ع حم��ت��وي��ات امل��خ��ت��رب، ف��ه��ي ع��امل 
خمتلفون  دكاترة  بالب�سر،  مليء  غريب 
ع����ن����ك ب����ك����ل ������س�����يء وع���������دد ه�����ائ�����ل م��ن 
الطالبات، وكم هائل عجيب من الأوراق 
وامل��ح��ا���س��رات وال��ك��ت��ب ال��ع��ل��م��ي��ة، وامل��ه��م 
معدلك  ببناء  تفكر  اأن  احل��ال��ة  ه��ذه  يف 

الأكادميي.
ذات��ك  يف  ت�سكك  جتعلك  ال�����س��دم��ة 
لحقا وتت�ساءل: كيف �ساأ�سبح �سيدلنية 
اأ�سبح  كيف  اأف��ه��م  مل  واأن���ا  النا�س  تعالج 

مثل هوؤلء؟ اأحقا كانوا مثلنا؟ 
م��ا اأ���س��ع��ب اأول���ى خ��ط��وات ال�سعود 
طفل  كاأنك  حلمك  لتحقيق  اجلبل  على 

�سغري مل يتعلم امل�سي يحاول اأن يجاري 
غريه.

ليمر  �سعبة  الأي����ام  تلك  ك��ان��ت  ك��م 
ف�����س��ل درا�����س����ي ب���دم���وع���ه واأمل������ه ووج��ع��ه 
وحت�����دي�����ات  اجل���ام���ع���ة م����ن اخ���ت���ب���ارات 

ومعامل!
اآخ��ر  وب���داأن���ا  الأول  الف�سل  ان��ت��ه��ى 
حممال بعبق النجاح، وقد بداأت الطالبة 
ت��ع��رف ك��ي��ف مت�����ش��ك اأط������راف اخل��ي��وط 
واأ�سبحت  اجلامعية  حياتها  يف  لتندمج 
ت��ع��رف رائ��ح��ة امل��ع��ام��ل ومم����رات الكلية 

وح�سابات التخرج.
اإن���ه���ا ذك����ري����ات اخل����ط����وات الأول�����ى 
ي��زال  وم��ا  حتلم  ال��ت��ي  التائهة  للطالبة 
هذا احللم اجلميل يعي�س معها يف جميع 
تتوانى  ول  اجلامعية،  �سنواتها  تفا�سيل 
يف حتقيقه لتكون تلك ال�سيدلنية التي 

ت�سهم يف تخفيف معاناة الب�سر .

منال سعود االسمري
طالبة بكلية الصيدلة 

الرأي الجامعي

ر�سال��ة  »اآف��اق«  �سحيف��ة  تن�س��ر 
الرتبي��ة  كلي��ة  طالب��ات  بعثته��ا 
االأم��ر،  يهم��ه  م��ن  اإل��ى  موجه��ة 
يطالنب فيه��ا بال�سماح با�ستخدام 
الكلي��ة،  يف  الذكي��ة  اجل��واالت 
تن�سره��ا  اأن  ال�سحيف��ة  وراأت 

بن�سها هنا:

اإلى اإدارة �سحيفة »اآفاق«

اأن  ن��ت��م��ن��ى  اأوق���ات���ك���م،  اأ���س��ع��د اهلل 
وتو�سيله  طلبنا  ن�سر  ت�ستطيعوا 

اإلى من يهمه الأمر:
ن���رج���و ال�������س���م���اح ل��ل��ط��ال��ب��ات 
با�ستخدام الهاتف الذكي فنحن يف 
غاية  واأ�سبح اجلهاز يف   2016 عام 
الأهمية، كما اأنه م�سموح يف معظم 
جامعات اململكة، ويف ال�سامر اأي�سا، 
ومل حت�سل اأية خالفات، وم�ستوى 

الوعي اأ�سبح كبريا جدا. 
ت�سل  ال��ف��راغ  �ساعات  اأن  كما 
ون��ود  غالبا،  متوا�سلة  ث��الث  اإل��ى 
الوقت  ا�ستغالل  الف�سحة  خ��الل 
يف ال��ب��ح��وث وح��ل ال��واج��ب��ات، لأن 

الواجبات اأ�سبحت اإلكرونية. 
الربية  كلية  ط��ال��ب��ات  نحن 
ع�����ل�����ى ط������ري������ق امل������ل������ك ع�����ب�����داهلل 
ن���ط���ال���ب ب���ال�������س���م���اح ب���ال���ه���وات���ف 
ال���ذك���ي���ة ون����رج����و م����ن اجل���ام���ع���ة 
و���س��ع ق��وان��ن عند اإح�����س��اره ولن 
حت�����س��ل اأي����ة خ���الف���ات، ب����اإذن اهلل، 
ونعدكم باللتزام بالقوانن وعدم 

املخالفة. و�سكرا مقدما. 

طالبات كلية الرتبية

رسالة
من طالبات

التربية
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�ستقوم  التي  الربجميات  اإلى  بالإ�سافة 
بعملية احلفظ والتخزين وال�سرجاع، 
الب�سرية  الكوادر  كاف من  عدد  وتوفري 
هذا  تبني  متابعة  على  ال��ق��ادرة  امل��وؤه��ل��ة 
امل�ساريع  ه��ذه  فمثل  احل��ي��وي؛  امل�����س��روع 
����س���ت���واج���ه ب���ع�������س ال���ت���ح���دي���ات مم��ث��ل��ة 
بالتحديات الفنية والب�سرية والتمويل، 
ب���ل���دان���ا ع��رب��ي��ة  ه���ن���اك  اأن  وخ�����س��و���س��ا 

حمدودة املوارد.
التحديات  بع�س  ت��ط��راأ  ق��د  ول��ك��ن 
لهذا امل�سروع العربي، ومنها اأنه لبد من 
وو�سع  املعلومات  ت��ب��ادل  ب�ساأن  التعاون 
لتحديد  و�ساملة  فاعلة  تنظيمية  اأ�س�س 
اجل���ه���ة امل���خ���ول���ة ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن ه��ذا 
البداية  اأن تكون  واأرى  العربي،  امل�سروع 
من مراكز البحث العلمي يف اجلامعات 
هذه  لدى  الإمكانيات  وح�سب  العربية، 

امل���ق���ال  م����ن  الأول  ل���ل���ج���زء  ا���س��ت��ك��م��ال 
اأن  فاإنه يجب  ال�سابق،  العدد  املن�سور يف 
يقابل الثورة املعلوماتية وجود �سيا�سات 
اإن��ت��اج  لكيفية  ع��رب��ي��ة  وا���س��رات��ي��ج��ي��ات 
وحفظ واإتاحة املعلومة املوثقة واملحكمة 
ع��رب الإن���رن���ت، وط���رق ع��ر���س الإن��ت��اج 
والنا�سرين  الباحثن  قبل  م��ن  العلمي 
البحث  ومراكز  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف 

العلمي يف اجلامعات العربية.
اإل�����ى تبني   ه����ذا امل�������س���روع ي��ح��ت��اج 
معرفة  �سبكة  لإن�����س��اء  وط��ن��ي��ة  �سيا�سة 
اجلامعات  يف  العلمي  بالبحث  مرتبطة 
حتقيق  اأجل  من  التعليمية،  واملوؤ�س�سات 
ال��ت��ك��ام��ل امل���ع���ريف ع���رب ت���ب���ادل ال��ب��ي��ان��ات 

واملعلومات من خالل �سبكة الإنرنت.
وكذلك يجب اأن يكون هناك اإعداد 
واملعلوماتية،  العتادية  التحتية  للبنية 

التاأ�سي�س  يف  ال��رغ��ب��ة  وب���ال���ذات  ال����دول 
بينها  الربط فيما  يتم  واأن  وال�سراك، 
تدريجيا حتى يتحقق الهدف من مفهوم 
اإل��ى  لن�سل  ال��ع��رب��ي،  امل��ع��ريف  ال�ستثمار 
للمعلومات  و�سريع  مهم  م�سدر  وج��ود 
واخل���دم���ات ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي، 
�ستوؤدي دورا مهما يف خمتلف  بال �سك، 

الأن�سطة العلمية العربية.
ون���ظ���را اإل�����ى ال���ت���ف���اوت يف ال��وع��ي 
رقمية  ووجود فجوة  العربي  املعلوماتي 
وم��ع��ل��وم��ات��ي��ة ب����ن ك���ث���ري م����ن ���س��رائ��ح 
امل��ج��ت��م��ع ال���ع���رب���ي، ف���اإن���ه ي��ج��ب ردم��ه��ا 
احل��ل��ول  اإي��ج��اد  يف  مرحليا  التفكري  اأو 
امل��ن��ا���س��ب��ة م���ن خ���الل ال��ت��وع��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة 
املعلومية وكيفية �سناعتها وا�ستثمارها، 
بتاأخري  كفيل  العائق  ه��ذا  مثل  ف��وج��ود 

امل�سروع اأو اإف�ساله.

مجتمع المعلومات في عالمنا العربي )2(

د. سعيد قاسم الخالدي
عميد شؤون المكتبات

الطاقات 
األكاديمية 

المهدرة
في جامعاتنا 

د. عبد السالم الغامدي
كلية العلوم اإلدارية

م�����ع اإن�����������س�����اء امل���وؤ����س�������س���ة 
الأك���ادمي���ي���ة- اأي����ا ك��ان��ت- 
تكوين  يف  اجل��م��ي��ع  ي��ب��داأ 
نواتها التخ�س�سية، وهي 
الالزمة  الب�سرية  امل��وارد 
لقيام التخ�س�س ورعايته 
املعاناة  فتبداأ  وتطويره،  
ب��ال��ب��ح��ث ع��ن اأك��ادمي��ي��ن  
اأو  امل���ت���خ�������س�������س���ن  م�����ن 
الأق��������������رب ل��ل��ت��خ�����س�����س 
ال���ب���الد ل�سد  م���ن خ�����ارج 
التخ�س�س.  ه���ذا   ح��اج��ة 
ذل��ك عملية  بعد  تبداأ  ثم 
اإن�����ت�����اج  اأج�����ي�����ال حم��ل��ي��ة

تعن  اإذ  ك��ام��ل��ة،  الأك��ادمي��ي��ة  العملية  خ��دم��ة  ب��ه��دف  املتخ�س�سن  م��ن 
التعليم  م�سرية  يوا�سل  من  الأك��ف��اء  التخ�س�س  خريجي  من  الكليات 
درجة  ثم  العليا،  للدرا�سات  القبول  مبتطلبات  تبداأ  طويلة  مرحلة  يف 

املاج�ستري فالدكتوراه.
ويتقلب املبتعث بن درا�سة مقررات متقدمة واإجراء اأبحاث علمية 
يف التخ�س�س ذاته فرة طويلة بينما تنتظر الكلية والق�سم قطف تلك 
الثمرة الأكادميية النا�سجة، وها هو جيل قد جاء ليغطي ما حتتاج اإليه 
اأرقى  العلمية، ومن  الدرجات  باأعلى  الق�سم من متخ�س�سن  اأو  الكلية 

اجلامعات العاملية.
يف  العليا  ال�سهادة  تلك  يحمل  ال��ذي  اخلريج  هذا  اأن  املفاجاأة  لكن 
لت�ستمر  عليه  تاأهيله  مت  ما  غري  اآخ��ر  م�سلك  نحو  يتوجه  التخ�س�س 
املعاناة وتبقى جامعاتنا حتى الآن تعتمد على املورد الب�سري اخلارجي 

يف كل تخ�س�ساتها ومن دون ا�ستثناء.
وقبل اأن نبداأ يف توجه هذا الأكادميي اجلديد غري الطبيعي ننتقل 
امل�سكلة  لت�سخي�س  النهاية  يف  املو�سوعن  نربط  ثم  اآخ��ر،  مو�سوع  اإل��ى 

ومن ثم اقراح احللول.
ال�سعودية، وهنا  املو�سوع الآخر هو العملية الإداري��ة يف اجلامعات 

ميكن طرح عدة اأ�سئلة على النحو الآتي:
ال��دك��ت��وراه  �سهادة  حل��ام��ل  يحتاج  اجلامعة  يف  من�سب  ك��ل  ه��ل   )1

املتخ�س�س يف علم ما؟
العبء  �سبه متفرغ من  اأو  املن�سب متفرغا  مل��اذا ي�سبح �ساحب   )2
الأكادميي، رغم اأنه يعطى بالإ�سافة للتفريغ من عمله الأ�سلي مقابال 

ماديا اإ�سافيا لذلك املن�سب؟ األي�س يف ذلك مكافاأة مزدوجة؟
3( ملاذا حتتاج بع�س الكليات والعمادات والإدارات واملراكز اإلى وكيل 
اأو خم�سة وك��الء كلهم من  اأربعة  اأك��ر حيث جند يف بع�س الأح��ي��ان  اأو 

حملة الدكتوراه املتخ�س�سن؟
اأك��ادمي��ي��ة يف  ب��اأع��م��ال غ��ري  هنا ن�ستطيع رب��ط توجه الأك��ادمي��ي��ن 
اجل��ام��ع��ة، ميكن ل�����س��واه م��ن غ��ري الأك��ادمي��ي��ن ال��ق��ي��ام ب��ه��ا، با�ستمرار 
باأبنائها  اليوم وعدم الكتفاء  الأكادميي ومعاناة اجلامعات حتى  الهدر 
وبقائها عالة على املورد اخلارجي، رغم العقود الطويلة منذ اإن�ساء تلك 

املوؤ�س�سات الأكادميية.
ال��دك��ت��وراه يف  اإل��ى حامل  بحاجة  ك��ل من�سب  لي�س  اأن��ه  واحلقيقة 
تخ�س�س اأحيانا قد يكون بعيدا عن طبيعة ذلك العمل، بل اإن بع�س تلك 
املنا�سب قد يكفيه حامل البكالوريو�س اأو من دونه لإدارته ب�سكل اأف�سل.

وتاأهيل املوظف الإداري وتدريبه على تلك الأعمال، وح�سن تنظيم 
اإداري��ا موؤهال ومدربا يف وقت  وتن�سيق العملية الإداري��ة، ينتج لنا �سفا 

اأق�سر وبتكلفة اأقل ويوفر لنا تلك الطاقات الأكادميية املهدرة.
الأدن��ى هو  للحد  اأو تخفيفه  الأكادميي  العبء  التفرغ من  اأن  كما 
اإهدار للطاقة الأكادميية، علما باأن بدل املن�سب هو مكافاأة مزدوجة، اأي 
اأن اإحداهما جتزي عن الأخرى، واإن كان لبد فرفع بدل املن�سب قليال 

مع اإبقاء العبء الأكادميي كامال قد يكون هو احلل.  
اإلى ما �سبق، فاإن كرة الوكالء ظاهرة �سلبية جدا، وهدر  اإ�سافة 
اإداري واأكادميي،  لي�س فقط يف العمادات والإدارات امل�ساندة بل حتى يف 

الكليات العلمية.

اإدارة  اأي  يف  تتغلغل  ال��ت��ي  الآف�����ات  م��ن 
انت�سار النميمة بن موظفيها، والنميمة 
نقل  باأنها  نعرفها  اأن  ميكن  اإخ���واين  يا 
الكالم بن النا�س لق�سد الإف�ساد واإيقاع 

العداوة والبغ�ساء بينهم. 
وم������ن امل����وظ����ف����ن م�����ن ل ي���رت���اح 
���س��م��ريه ول ي���ه���داأ ب���ال���ه ح��ت��ى ي����وؤذي 
من  ب��ه  ي��ق��وم  مب��ا  وي�سايقهم  زم����الءه 
الأحقاد  وزرع  بالنميمة،  بينهم  ال�سعي 
يف ق��ل��وب��ه��م ومت���زي���ق رواب������ط ال��و���س��ل 

والتقدير.
وم��ن��ه��م م���ن ت���ك���ون من��ي��م��ت��ه نقل 
ال��ك��الم ال���ذي ي�سمعه م��ن زم��الئ��ه اإل��ى 
رئي�سه املبا�سر تزلفا عنده وتقربا منه؛ 
ح��ت��ى ل��و حل��ق ب��ع�����س زم��الئ��ه ال�����س��رر، 
واإن مل تكن للنمام م�سلحة يف ذلك اإل 
اإر�ساء نف�سه اخلبيثة و�سمريه احلقود، 
م���ع ت��ظ��اه��ره اأم���ام���ه���م ب��ط��ي��ب ال��ك��الم 

واحرامهم وتقديرهم.
يقوم  اأن  العمل،  يف  امل�سائب  وم��ن 
النميمة  مب��م��ار���س��ة  امل��ب��ا���س��ر  ال��رئ��ي�����س 
امل�ساحنات  واإي��ج��اد  اإدارت���ه  موظفي  بن 
بع�سهم  وحتري�س  بينهم  وامل�سادمات 

على بع�س؛ ملر�س يف نف�سه واتباعا ملبداأ 
»فرق  ت�سد«، وذلك من اأ�ساليب الف�سل 
ول  الناجح.  القائد  بها  يت�سف  ل  التي 
���س��ل��ب��ا على  ت���وؤث���ر  ال��ن��م��ي��م��ة  اأن  ���س��ك يف 
���س��ري ال��ع��م��ل، وي��ن��ت��ج م��ن��ه��ا ب��ي��ئ��ة غري 
منا�سبة لوجود الأحقاد وال�سغائن بن 

املوظفن، ولفقدان الثقة بينهم.
املذمومة  ال�سفات  م��ن  والنميمة 
وم���ن ك��ب��ائ��ر ال���ذن���وب، ول ي��ت�����س��ف بها 
احل�سنة  الأخ������الق  م���ن  جت����رد  م���ن  اإل 
وال�سفات احلميدة، واأنزل نف�سه منزلة 

الدناءة وانتهج نهج الظاملن.
كما اأن النمام مكروه ومنبوذ لدى 
معه  اجللو�س  يكرهون  فهم  املوظفن؛ 
اإليه، وقد ت�سطرهم ظروف  والتحدث 
اإلى جماملته، مع احلر�س على  العمل 
ع���دم احل��دي��ث م��ع��ه يف الأم�����ور ال��ت��ي ل 

يرغبون يف اإف�سائها لعدم ثقتهم به.
وع���ل���ى ال���ن���م���ام ال���ت���وب���ة م���ن ذل��ك 
ال��ذن��ب، والع���ت���ذار اإل���ى ك��ل م��ن اأ���س��اء 
اإل���ي���ه���م، وت�����س��ح��ي��ح م����ا اأف�������س���ده م��ن 
ع��الق��ات ب�سبب م��ا ق��ام ب��ه م��ن منيمة 

واإف�ساد بن النا�س.

النميمة
في العمل 
رافع محمد الشهري 
إدارة المتابعة 
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الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجل��ام��ع��ة،  م��دي��ر  افتتح 
ف��ال��ح ال�����س��ل��م��ي، الأح����د امل��ا���س��ي، م�����س��روع 
»ت��ب��ي��ان« ال��ث��اين ل��ل��وق��اي��ة م��ن ال��ت��ط��رف، 
نظمتهما  له، اللذين  امل�ساحب  واملعر�س 
ع����م����ادة �����س����وؤون ال����ط����الب، يف امل����درج����ات 
بالتعاون  اأيام،  املركزية، على مدى ثالثة 
م����ع م���رك���ز امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز ل��ل��ح��وار 

الوطني.
اأو����س���ح  ت�����س��ري��ح��ات ���س��ح��ف��ي��ة،  ويف 
ال�سلمي اأن »تبيان« من امل�ساريع الناجحة 
ال����ت����ي ي���ف���خ���ر ب���ه���ا م��ن�����س��وب��و اجل���ام���ع���ة، 
والطالبات،  الطالب  احتياجات  وتالم�س 
اأن املو�سوعات التي طرحها مهمة  موؤكدا 

وجديرة بالنقا�س واحلوار.
ور�����س  ت��ن��ح�����س��ر  األ  »ي���ج���ب  وق������ال 
وال��دورات  واملحا�سرات  والنقا�سات  العمل 
اأن  ينبغي  بل  امل�سروع فقط،  التدريبية يف 
اأع�ساء  يقدمها  التي  املحا�سرات  ت�سمل 
الوقت  ه��ذا  يف  وبخا�سة  التدري�س،  هيئة 
ال������ذي ت��ت��ع��ر���س ف���ي���ه امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�����س��ع��ودي��ة حل��م��الت ع���دة م��ن املغر�سن 
امللك  واأع��داء الدين«، مقدما �سكره ملركز 

عبدالعزيز للحوار الوطني.
من جهته، اأفاد عميد �سوؤون الطالب 
ال���دك���ت���ور م���ري���ع ال��ه��ب��ا���س، ب�����اأن م�����س��روع 

الفكرية  الأن�سطة  اأهم  �سمن  ياأتي  تبيان 
الو�سطية  قيم  تعزيز  بجانب  تعنى  التي 

والعتدال، وحتارب التطرف والغلو.
اإل����ى  ي�����س��ع��ى  امل�������س���روع  اأن  واأو������س�����ح 
طالب  بن  ون�سرها  احل��وار  ثقافة  تعزيز 
الوطنية  ال��ق�����س��اي��ا  وم��ن��اق�����س��ة  اجل��ام��ع��ة، 
الج���ت���م���اع���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
وغ����ريه����ا، وط���رح���ه���ا م���ن خ����الل ق��ن��وات 
الفكري، وكذلك ت�سجيع الطالب  احلوار 
على الإ���س��ه��ام وامل�����س��ارك��ة يف ه��ذا احل���وار، 
ووقايتهم  لذلك،  املالئمة  البيئة  وتوفري 
م�����ن الأف������ك������ار امل���ن���ح���رف���ة واجل����م����اع����ات 
يقدم  »ت��ب��ي��ان«  اأن  اإل���ى  م�سريا  املتطرفة، 
ملعاجلة  منوعة،  وحوارية  تدريبية  برامج 
�سبكات  يف  يطرح  وم��ا  الفكرية،  امل�سكالت 
ال�سباب م��ن الأف��ك��ار  الإن���رن���ت، وت��وع��ي��ة 
ال��ه��دام��ة، و���س��د دع����وات امل��ح��ر���س��ن على 
ملا  وت�سخريهم  ال�سباب  الإره��اب، وحماية 

فيه منفعة للوطن واملجتمع.
العام لأكادميية احلوار  املدير   وكان 
ال���راأي  وا���س��ت��ط��الع��ات  للتدريب  ال��وط��ن��ي 
الوطني،  للحوار  عبدالعزيز  امللك  مبركز 
جلامعة  �سكره  ق��دم  ال��ع��م��ري،  اإ�سماعيل 
الدائم واإتاحة  تعاونها  على  خالد  امللك 
ال��ف��ر���س��ة لإق���ام���ة م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات، 
عن  قادمن  م�سروعن  هناك  ب��اأن  مفيدا 

الإعالم الرقمي والتع�سب الريا�سي.

مدير الجامعة يفتتح مشروع تبيان للوقاية من التطرف

السلمي يترأس اجتماع تطوير الساحل 
والمراكز السياحية بعسير

عبدالعزيز رديف

امللكي،  ال�سمو  �ساحب  تكليف  على  بناء 
اأم��ري منطقة  الأم���ري في�سل ب��ن خ��ال��د، 
ع�����س��ري، جل��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ب���اإج���راء 
التف�سيلية  واخل��ط��ط  ال�ساملة  اخل��ط��ة 
ال�سياحية  وامل���راك���ز  ال�����س��اح��ل  ل��ت��ط��وي��ر 
اإطار  وال�ساحل يف منطقة ع�سري، �سمن 
ال����روؤي����ة واخل���ط���ة ال��ت��ن��م��وي��ة ال�����س��ام��ل��ة 
مل���ح���اف���ظ���ات وم�����راك�����ز م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري 
اجتمع  ب��ه��ا،  ال�����س��ي��اح��ة  ق��اع��دة  لتو�سيع 
مدير اجلامعة ، امل�سرف العام على جلنة 
ت��ط��وي��ر ال�����س��اح��ل وامل���راك���ز ال�����س��ي��اح��ي��ة، 
الأ�ستاذ الدكتور فالح ال�سلمي، يف مكتبه 

اأخريا، باأع�ساء اللجنة.

واأ������س�����اد ال�����س��ل��م��ي ب������دور اجل��ام��ع��ة 
واه���ت���م���ام���ه���ا مب���ج���ال خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
وت��ن��م��ي��ة امل��ن��ط��ق��ة، م��ق��دم��ا ���س��ك��ره لأم��ري 
امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى ت�����س��ري��ف اجل��ام��ع��ة ب��ه��ذا 
ما  كل  �ستقدم  »اجلامعة  وق��ال  التكليف، 
مع  بالتعاون  الدرا�سة،  لإكمال  ت�ستطيع 
اإل��ى  الأخ�����رى«، لف��ت��ا  الر�سمية  اجل��ه��ات 
الر�سمية  ال��ف��ئ��ات  جميع  اإ���س��راك  اأه��م��ي��ة 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، م��ث��ل »ال�����س��ب��اب«، يف ب��ل��ورة 

الروؤى ب�ساأن الدرا�سة.
ح�����س��ر الج���ت���م���اع وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
ل���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي، 
ن���ائ���ب امل�����س��رف ال���ع���ام، ال���دك���ت���ور م��اج��د 
احل��رب��ي، وم��دي��ر م��رك��ز الأم���ري �سلط�ان 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي�����ز ل��ل��ب��ح��وث وال���درا����س���ات 

رئي�س  ب��اجل��ام��ع��ة،  وال�����س��ي��اح��ي��ة  البيئية 
ح�سن  الدكتور  الأ�ستاذ  البحثي  الفريق 
الوادعي، وممثل اإدارة تن�سيط ال�ستثمار 
وال�سياحة باإمارة منطقة ع�سري الدكتور 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن ح��ام��د، وامل���دي���ر ال��ع��ام 
وال��راث  لل�سياحة  العامة  الهيئة  لفرع 
ال����وط����ن����ي مب���ن���ط���ق���ة ع�������س���ري امل���ه���ن���د����س 
العام  املدير  اإل��ى  اإ�سافة  العمرة،  حممد 
منطقة  ب��اأم��ان��ة  والت�ساميم  ل��ل��درا���س��ات 
ع�����س��ري امل��ه��ن��د���س خ��ال��د ال��ع��م��ري، وع��دد 
بن  �سلط�ان  الأم���ري  مركز  من�سوبي  م��ن 
البيئية  والدرا�سات  للبحوث  عبدالعزي�ز 

وال�سياحية.
من جانبهم، اأكد اأع�ساء اللجنة من 
والهيئة  والأم��ان��ة،  اإم��ارة منطقة ع�سري، 

ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة وال�������راث ال��وط��ن��ي، 
ح��ر���س��ه��م ع��ل��ى ت��وف��ري امل��ع��ي��ن��ات لإك��م��ال 

عمل اللجنة. 
الفريق  رئي�س  ق��دم  ذات���ه،  ال�سياق  يف 
مركز  م��ن  امل��ع��دة  ال��درا���س��ة  خطة  البحثي 
اإ�سراك  الأمري �سلطان، مركزة على اأهمية 
واملجتمعية  واخل��ا���س��ة  الر�سمية  اجل��ه��ات 
ال�����س��ي��اح��ي��ة يف كل  ال�����س��اح��ل وامل����راك����ز  يف 
م��راح��ل ال���درا����س���ة، اإ���س��اف��ة اإل����ى م��راج��ع��ة 
ال����س���رات���ي���ج���ي���ات ال���ت���ن���م���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
على  ع�����س��ري،  ومل��ن��ط��ق��ة  املعتمدة للمملكة 
وج���ه اخل�����س��و���س، ك��م��رج��ع وق���اع���دة، مبا 
توفره من روؤى وا�سحة، واأهداف حمددة، 
وال�ستفادة من الدرا�سات البحثية ال�سابقة 

عن ال�ساحل واملراكز ال�سياحية.

»مجتمع« محايل تدشن أنشطتها 
إبراهيم الهاللي 

احل��ايل،  الدرا�سي  للف�سل  اأن�سطتها  ع�سري،  مبحايل  املجتمع  كلية  د�سنت 
نظمهما  اللذين  امل�ساحب،  واملعر�س  امل�ستجدين  الطالب  ا�ستقبال  بحفل 

النادي الطالبي بالكلية.
عميد  احلفل  راع��ي  كلمة  ومنها:  الفقرات،  من  العديد  احلفل  و�سم 
وكلمة  القبيعي،  اأحمد  الكلية  وكيل  وكلمة  عامر،  اآل  اأحمد  الدكتور  الكلية 
رك��زوا على  اآل فتحي، وكلهم  الدكتور حمزه  ال�سريعة مبحايل  رئي�س ق�سم 

حث الطالب على اجلد والجتهاد ، لالإ�سهام يف بناء الوطن.
للحفل  امل�ساحب  املعر�س  اإلى  للتوجه  اجلميع  بدعوة  احلفل  واختتم 
الذي �سمل كتيبات اإر�سادية لطالب الكلية ولوحات تقدم �سروحا تف�سيلية 

عن روؤية اململكة 2030.
مع  بالتن�سيق  املجتمع  بكلية  التدريب  وح��دة  اأقامت  مت�سل،  �سياق  يف 
وا�ست�سافت  اأكادميية«  »جمال�س  الأول  الأ�سبوعي  اللقاء  الطالبي،  النادي 
امل�سرف العام على فرع اجلامعة بتهامة الأ�ستاذ الدكتور حممد القرين يف 

قاعة التدريب بالكلية.
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سعيد العمري

رع�������ى م����دي����ر اجل�����ام�����ع�����ة، الأ�����س����ت����اذ 
ال�������دك�������ت�������ور ف������ال������ح ال�����������س�����ل�����م�����ي، يف 
ق������اع������ة ال������س�����ت�����ق�����ب�����ال ال����رئ����ي���������س����ة، 
توقيع اتفاقية �سراكة ا�سراتيجية 
ب����ن ك����ل م������ن: اجل����ام����ع����ة، و����س���رك���ة 
معهد  عميد  اجلامعة  ومثل  املراعي. 

ال���ب���ح���وث وال����س���ت�������س���ارات ال���دك���ت���ور 
مثل  بينما  احل��دي��ث��ي،  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
للتوطن  العام  املدير  امل��راع��ي  �سركة 

بال�سركة، علي القحطاين.
واأو�����������س����������ح ع����م����ي����د ال����ب����ح����وث 
وال���س��ت�����س��ارات ب��اجل��ام��ع��ة، ال��دك��ت��ور 
اجلامعة  احلديثي، اأن  عبداللطيف 
ت�سعى دائما اإلى عقد ال�سراكات، اإدراكا 

اإ�سافة  املجتمعية،  مل�سوؤولياتها  منها 
اإلى حر�سها على ال�سراكات التي تقدم 
اخلدمات املتنوعة للجامعة وطالبها.

اإط��ار  تاأتي يف  التفاقية  اأن  واأك��د 
ال����ت����ع����اون ب����ن ال���ط���رف���ن يف جم���ال 
والت�سويقية  الإداري������ة  ال���س��ت�����س��ارات 
وال�����س��ن��اع��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة ذات اله��ت��م��ام 
امل�����س��رك، وت��دري��ب ط���الب وط��ال��ب��ات 

التعاون  ال�سركة، وكذلك  يف  اجلامعة 
امل�سركة  البحثية  امل�سروعات  دعم  يف 
ب����ن ال���ط���رف���ن، وت��ن�����س��ي��ق وت��ن��ظ��ي��م 
التنمية  وتعزيز  املتنوعة،  الفعاليات 
منطقة  يف  وال�����س��ي��اح��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
ع�����س��ري، وال����س���ت���ف���ادة امل���ت���ب���ادل���ة من 
والتن�سيق  ال��ط��رف��ن،  ل��دى  اخل���ربات 
وامل�ساركة يف برامج الرعاية املجتمعية 

التي تخدم كال من الطرفن، واأي�سا 
ا����س���ت���ق���ب���ال اخل��������رباء امل���خ���ت�������س���ن يف 
ال�سركة لإعطاء حما�سرات تطبيقية 
وت��دري��ب��ي��ة ل���ط���الب اجل��ام��ع��ة داخ���ل 
البيانات  وت��وف��ري  اجلامعية،  امل��دي��ن��ة 
والت�سويقية  الت�سنيعية  واملعلومات 
ل���ل���ب���اح���ث���ن وط���������الب اجل����ام����ع����ة يف 

الأبحاث النوعية.

السلمي يرعى توقيع الشراكة بين الجامعة والمراعي

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة،  وجه مدير 
العلمي  البحث  ع��م��ادة  ال�سلمي،  فالح 
ب��راجم��ه��ا  اأول  ب���اإط���الق  اجل��ام��ع��ة  يف 
ال��ع��ام(  البحثي  )ال��ربن��ام��ج  البحثية 

لعام 1438ه�. 
واأو�����س����ح ع��م��ي��د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، 
ال�سهيمي،  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
روؤي��ة  اإل���ى حتقيق  ي�سعى  ال��ربن��ام��ج  اأن 
اجل��ام��ع��ة ال��ه��ادف��ة ل��ل��ري��ادة ال��ع��امل��ي��ة يف 

واقت�ساديات  والتطوير  البحث  جم��ال 
املعرفة، واكت�ساف الباحثن املميزين يف 
اأ�سا�سية  ركيزة  يكونوا  حتى  مبكر  وقت 
ال��ب��ح��ث��ي يف اجل���ام���ع���ة، من  ال��ع��م��ل  يف 
لهم،  ج��اذب��ة  بحثية  بيئة  توفري  خ��الل 
وتوجيه بحوثهم نحو التميز واجلودة، 
م��ن خ���الل ب��ث روح امل��ن��اف�����س��ة، وت��وف��ري 
احتياجاتهم، وحت�سن قدراتهم وطلبة 
اهتماماتهم  وتوجيه  العليا،  الدرا�سات 

وتوطن  امل�ستدامة،  التنمية  مبا يخدم 
البحث العلمي يف اجلامعة.

اإتاحة  �سيتم  اأن��ه  ال�سهيمي   واأكد 
اأع�ساء  م��ن  املختلفة  للفئات  الفر�سة 
وتعريفهم  والباحثن،  التدري�س  هيئة 
ب���اأوع���ي���ة ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي امل���رم���وق���ة، 
بحثية  اأعمال  املتاحة لإجناز  واحلوافز 
اأ�سيلة قابلة للن�سر يف املجالت العلمية 
املحكمة، واملجالت العاملية املرموقة ذات 

بحوث  واإن��ت��اج  ال��ع��ايل،  التاأثري  معامل 
قابلة للتطبيق خلدمة املجتمع، وتفعيل 
ت�سنيف  لرفع  العلمي،  البحث  حركة 
الأخ��رى،  باجلامعات  مقارنة  اجلامعة 
ومن ثم الرتقاء يف الت�سنيفات العاملية 

للجامعات.
واأف���اد ب��اأن ال��ع��م��ادة ب�سدد اإط��الق 
برامج بحثية اأخرى يف القريب العاجل، 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  جميع  ت��خ��دم 

وطالب الدرا�سات العليا، وت�سهم ب�سكل 
كبري يف رفع الكفاءة البحثية للباحثن، 
البحثية، لفتا  املخرجات  وزي��ادة جودة 

اإلى اأنه �سيتم الإعالن عنها تباعا.
اإل���ى  ال���ت���ق���دم  اأن ����س���واب���ط  ي���ذك���ر 
ال�����ربن�����ام�����ج ال���ب���ح���ث���ي ال�����ع�����ام وب���ق���ي���ة 
موقع  على  متاحة  �ستكون  التفا�سيل 

عمادة البحث العلمي.
/http://srd.kku.edu.sa
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للطالبات بأبها 
والخميس

 
أحمد العياف

 
الأ�ستاذ  اجل��ام��ع��ة،  مدير  واف��ق 
ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ال�����س��ل��م��ي، على 
اع����ت����م����اد اأ������س�����م�����اء امل���ج���م���ع���ات 
الأك���������ادمي���������ي���������ة ل����ل����ط����ال����ب����ات 
ب��اجل��ام��ع��ة، وذل���ك ع��ل��ى النحو 
الآت����������ي: »جم����م����ع ال���ط���ال���ب���ات 
الأك�����ادمي�����ي يف اأب����ه����ا، وجم��م��ع 
الأكادميي يف خمي�س  الطالبات 

م�سيط«.
ج���������اء ذل���������ك ب������ن������اء ع���ل���ى 
ال�سلمي،  اإل���ى  امل��رف��وع  امل��ق��رح 
من قبل وكيل اجلامعة لكليات 
�سعد  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  البنات، 
اأ���س��م��اء  اأن  ب���ن دع���ج���م، وف���ي���ه 
اخلا�سة  الأك��ادمي��ي��ة  املجمعات 
ب��ال��ط��ال��ب��ات ���س��ت��ك��ون ث��اب��ت��ة، يف 
امللك  جامعة  خماطبات  جميع 
الإر�سادية،  اللوحات  ويف  خالد، 

وعلى املطبوعات الر�سمية.
»اإن هذه  وق��ال بن دعجم   
�ساحلة  ب��اأن��ه��ا  تت�سم  الت�سمية 
للو�سع احلايل مع كليات البنات 
باجلامعة ويف حالة دمج اأي من 

كليات البنات م�ستقبال«.
الطالبات  جممع  وي�سمل 
الأكادميي يف اأبها، خم�س كليات 
ل���ل���ب���ن���ات ه�����ي: ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة 
العلوم  للبنات،  الآداب  للبنات، 
والق��ت�����س��اد  الإدارة  ل��ل��ب��ن��ات، 
املجتمع  وكلية  للبنات،  املنزيل 
ي�سم  وب��ذل��ك  اأب��ه��ا،  يف  للبنات 
املجمع اأكر من 17 األف طالبة.
واأم�������ا جم���م���ع ال��ط��ال��ب��ات 
م�سيط،  خمي�س  يف  الأك��ادمي��ي 
ف��ه��و ي�����س��م��ل اأرب�����ع ك��ل��ي��ات ه��ي: 
العلوم والآداب، املجتمع، العلوم 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وك��ل��ي��ة 
التمري�س، وبذلك ي�سم املجمع 

اأكر من خم�سة اآلف طالبة.

سعيد العمري

���س��ع��ي��ا م����ن اجل���ام���ع���ة اإل������ى ت��ق��دمي 
املدينة  يف  من�سوبيها  لراحة  خدمات 
اجل��ام��ع��ي��ة وامل��ج��م��ع��ات الأك��ادمي��ي��ة، 
ع��ق��دت اأخ�����ريا اج��ت��م��اع��ا م���ع اأم��ان��ة 
منطقة ع�سري، وذلك للنظر يف بع�س 
اجلامعة  اإليها  حتتاج  التي  امل�ساريع 
م���ن الأم����ان����ة، وت��ت��م��ث��ل يف ال�����س��وارع 
املوؤدية  الطرق  و�سيانة  وال����دوارات، 
�سي�سهم يف  امل���ق���رات، مم��ا  ه���ذه  اإل����ى 
واإي�سال  امل��روري��ة،  احلركة  ان�سيابية 
اخل��دم��ات ال��ب��ل��دي��ة ح��ول��ه��ا، وك��ذل��ك 

حت�سن املناطق املحيطة بها. 
ويف الج���ت���م���اع م��ّث��ل اجل��ام��ع��ة، 
وكيلها املكلف الأ�ستاذ الدكتور خالد 
اآل جلبان، ووكيل اجلامعة للم�ساريع 
داه���م، وم��دي��رو  اآل  ال��دك��ت��ور حممد 
ح�����س��ره  من  ك��م��ا  امل��ع��ن��ي��ة،  الإدارات 
الأم����ان����ة وك���ي���ل الأم������ن ل��ل��م�����س��اري��ع 

للم�ساريع  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  والتعمري، 
ال�����س����رات����ي����ج����ي����ة، وامل�����دي�����ر ال���ع���ام 

لالإ�سراف والتنفيذ.
اإيجاد حلول يف دوار  كما نوق�س 
الأم���ان���ة ب��ج��وار امل��ج��م��ع الأك���ادمي���ي 
ال��ت��ع��اون يف  ب��امل��ح��ال��ة، ودوار ط��ري��ق 
امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��اأب��ه��ا، و���س��ي��ان��ة 
الطرق وعمل اأر�سفة وتركيب اأعمدة 
اإن������ارة، وك��ذل��ك اإي���ج���اد ط���رق بديلة 
و�����س����وارع ردي���ف���ة ل��ت�����س��ه��ي��ل احل��رك��ة 
امل�����روري�����ة امل�����وؤدي�����ة اإل������ى امل��ج��م��ع��ات، 
باملجمع  اخل��ا���س  ال�����س��ور  وا�ستكمال 
الأك����ادمي����ي ب��ل��ع�����س��ان، وال���رف���ع اإل���ى 
م�ساريع  بجعل  ع�سري  اإم��ارة منطقة 
املدينة اجلامعية  اإلى  املوؤدية  الطرق 
يف ال����ف����رع����اء وامل���ح���ي���ط���ة ب���ه���ا م��ن 
اأول����وي����ات م�����س��اري��ع امل��ن��ط��ق��ة، ل��ق��رب 
انتقال الطالب اإليها، وكذلك ت�سريع 
اإجراءات تخ�سي�س الأرا�سي امل�سلمة 

للجامعة يف املحافظات.

الجامعة 
وأمانة عسير 
تناقشان 
المشاريع 
الطارئة
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مدير الجامعة يرعى حملة مكافحة التدخين
عبدالعزيز رديف

ب���رع���اي���ة م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، الأ����س���ت���اذ 
عمادة  اأطلقت  ال�سلمي،  فالح  الدكتور 
�سوؤون الطالب، ممثلة مبركز التوجيه 
ب��ال��ب��ه��و اجل���ام���ع���ي، حملة  والإر�����س����اد 
باأ�سرار التدخن،  وتوعوية  عالجية 
ت�ستهدف طالب اجلامعة ومن�سوبيها، 
بيئة جامعية خالية  »نحو  �سعار  حتت 

من التدخن«.
واف�����ت�����ت�����ح ال���������س����ل����م����ي امل����ع����ر�����س 
خالله  من  واطلع  للحملة،  امل�ساحب 
ع��ل��ى اأج��ن��ح��ت��ه ال��ت��ي ق��دم��ت ن��ب��ذة عن 
اإ�سافة  وم�ستقاته،  التدخن  اأ���س��رار 
اإل����ى احل��ل��ول امل�����س��اع��دة ل���الإق���الع عن 

التدخن.

كما جتول ال�سلمي اأي�سا يف عربة 
الإق�������الع ع���ن ال���ت���دخ���ن ال���ت���ي ت��ق��دم 
مع  بالتعاون  ن��ق��اء،  جمعية  خدماتها 
ل��ل��راغ��ب��ن يف  ال��ع��م��ادة ب�سكل جم���اين 

العالج.
اجلامعة  مدير  توجه  ذل��ك،  بعد 
اإل����ى م��ن�����س��ة احل���ف���ل، ح��ي��ث رح����ب به 
مريع  الدكتور  الطالب  �سوؤون  عميد 
ال�����س��ك��ر على  ل���ه  م��ق��دم��ا  ه��ب��ا���س،  اآل 
رعايته لهذه احلملة، م�سريا اإلى مدى 
يف  التدخن  اآف��ة  مكافحة  يف  اأهميتها 

اأو�شاط اأبناء اجلامعة.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����دم م���دي���ر م��رك��ز 
درمي،  اآل  ع��ب��داهلل  والإر���س��اد  التوجيه 
ك���ل���م���ة رح������ب ف���ي���ه���ا ب�����راع�����ي احل���ف���ل 
واحل�سور، واأو�سح فيها اأن اإقامة هذه 

احلملة تاأتي من باب حر�س اجلامعة 
���س��الم��ة بيئتها م��ن ه���ذه الآف���ة  ع��ل��ى 
احلملة  اأن  مبينا  ب�سبابنا،  تفتك  التي 
جم��ان��ي��ة،  ع��الج��ي��ة  خ��دم��ات  تتخللها 
يوميا  توعوية  اإلى حما�سرات  اإ�سافة 
اجلامعة،  بجامع  الظهر  ���س��الة  بعد 
ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن م��ن�����س��وب��ي كلية 

ال�سريعة.
ويف ال�سياق ذاته، مت تقدمي عر�س 
نبذة عن مركز  �سمل  للح�سور  مرئي 
التوجيه والإر�ساد واملهمات املنوطة به، 
التي  له  التابعة  الوحدات  اإل��ى  اإ�سافة 
واإر���س��ادي��ة  توجيهية  وح���دة   45 بلغت 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات، 
ومن �سمنها: وحدة مكافحة التدخن 
ت�ستقبل طالب اجلامعة  التي  »اإرادة«، 

ال��راغ��ب��ن يف الإق�����الع ع���ن ال��ت��دخ��ن 
وم�ستقاته، وتقدمي العالج لهم جمانا 

على مدار العام.
 ويف اإط������ار  ت��ل��ك ال����وح����دة، ق��دم 
اأح�����د ط����الب اجل���ام���ع���ة امل��ق��ل��ع��ن عن 
ال����ت����دخ����ن اأث�����ن�����اء احل����ف����ل جت��رب��ت��ه 
وم���راح���ل ع��الج��ه م��ن اآف����ة ال��ت��دخ��ن 
مركز  �ساكرا  للح�سور،  ال��وح��دة  عرب 
لق��اه  مل��ا  »اإرادة«  و  والإر���س��اد  التوجيه 
من خدمات عالجية اأ�سهمت يف تغيري 

منط حياته.
األ��ق��ى مدير اجلامعة  اخل��ت��ام،  يف 
الدكتور فالح ال�سلمي كلمة �سكر فيها 
»�سررت  وق��ال  احلملة،  على  القائمن 
التوجيه  م��رك��ز  راأي���ت���ه يف  ك��ث��ريا مب��ا 
والإر������س�����اد وال����وح����دات ال��ت��اب��ع��ة ل���ه«، 

بن  تنت�سر  اآف��ة  التدخن  اأن  م�سيفا 
اأبنائنا ب�سكل خطري، واأن توقيت اإقامة 
يعد  الدرا�سي  العام  بداية  يف  احلملة 

اأمرا جيدا.
ت��ق��دم��ا  ن���الح���ظ  »ل��ع��ل��ن��ا  واأردف 
ن��ه��اي��ة  الآف��������ة يف  ه�����ذه  م���ك���اف���ح���ة  يف 
ال��ع��ام ال��درا���س��ي، وب���اإذن اهلل ل��ن يكون 
عقوبات  لئحة  لتطبيق  حاجة  هناك 

مكافحة التدخن«.
واأ����س���اد ب��ت��ع��اون م��رك��ز ال��ت��وج��ي��ه 
والإر����س���اد م��ع جمعية ن��ق��اء وال�����س��وؤون 
ال�����س��ح��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، ���س��اك��را 
وجميع  احلملة  يف  امل�����س��ارك��ة  اجل��ه��ات 

القائمن عليها.
وك��������رم راع��������ي احل����ف����ل اجل���ه���ات 
خارجها  وم��ن  اجلامعة  م��ن  امل�ساركة 

ب��ب��ط��اق��ات ك��ف��ال��ة ي��ت��ي��م، مت��ا���س��ي��ا مع 
ت����وج����ي����ه����ات اأم��������ري م���ن���ط���ق���ة ع�����س��ري 
بكفالة  ال��ت��ذك��اري��ة  ال���دروع  با�ستبدال 

يتيم.
وتوجه ال�سلمي اإلى عيادة »اإرادة« 
اآل��ي��ة  ال��ت��دخ��ن، واط��ل��ع ع��ل��ى  ملكافحة 
مركز  مقر  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  فيها،  العمل 
اإدارات  من  وع��دد  والإر���س��اد،  التوجيه 
الوحدة  �سمل  الطالب،  �سوؤون  عمادة 
الإعالمية بالعمادة، واملطعم اجلامعي 
اأج��رى فيه جولة تفقدية اطلع  الذي 
اآل��ي��ة ال��ع��م��ل يف املطعم  خ��الل��ه��ا ع��ل��ى 
والأ�سناف املقدمة فيه، قبل اأن يوجه 
ج��ودة  على  بالركيز  عليه  القائمن 
للطالب  امل��ق��دم��ة  الغذائية  ال��وج��ب��ات 

و�سالمتها. 



أخبار الجامعة

أبو حسون

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

اأعدت اإدارة البنوك فيلما توعويا ق�سدت به توعية اأفراد املجتمع كافة 
من اإعطاء معلوماتهم ال�سخ�سية ملن يطلبها، والفيلم التوعوي يبداأ 
فيها على  الفائز  ترفيهية يح�سل  م�سابقة  بتنظيم  الأ���س��واق  اأح��د  يف 

جائزة مالية.
بعد اأن يقوم مقدم هذا الإعالن بتوجيه اأ�سئلة لعدد من املواطنن 
ثم  باجلائزة  يفوزوا  كي  فيها  ي�ساعدهم  �سطحي  ب�سوؤال  واملواطنات 
وال�سجل  ورقم احل�ساب  ال�سم  �سخ�سية، مثل:  يطلب منه معلومات 
النفو�س  اأ�سحاب  التي متكن  املعلومات احل�سا�سة  املدين وغريها من 
ال�سعيفة من ا�ستغالل هذه املعلومات يف عمليات اخراق للح�سابات 

البنكية.
املت�سابق �سوؤال �سادما جلميع  وبعد ذلك ي�ساأل مقدم الربنامج 
امل�����س��ارك��ن يف احل��ل��ق��ة، ع��ن م���دى ث��ق��ت��ه  ب��اجل��ه��ة ال��ت��ي ت��ق��دم مبالغ 
ول  تعرفه  ل  ل�سخ�س  ال�سخ�سية  معلوماتك  تعطي  وكيف  امل�سابقة، 
تعرف �سدقه من كذبه فتكر التربيرات من املت�سابق ومنها: اأنه يف 
مكان عام وهو مركز الت�سوق الفخم متعدد الأدوار الذي ت�سعب فيه 
عمليات الن�سب، فيقوم القائمون على هذه احللقة التوعوية بتقدمي 

الن�سح بعدم اإعطاء اأي معلومات �سخ�سية لأي �سخ�س.
قيام  خ��الل  اآخ��ر من  باأمر  التوعية  اإل��ى  نف�سها  وتذهب احللقة 
املقدم باإعطاء معلومات عن �سركة حتمل ا�سم »اأبو ح�سون« ميكن اأن 

ت�سدد القرو�س البنكية بطريقة مي�سرة وباأرباح اأقل من البنوك.
وك��ال��ع��ادة ي��ن��دف��ع اجل��م��ي��ع ن��ح��و ه���ذه ال�����س��رك��ة وي���ح���اول امل��ق��دم 
عر�س اإغراءات كبرية، ويف نهاية الأمر يطلب منهم بع�س املعلومات 
بكل  امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه  ب��اإع��ط��اء  امل��واط��ن  فيقوم  احل�سا�سة  ال�سخ�سية 
�سهولة ودون توقع اإمكانية ا�ستغالل هذه املعلومات ال�سخ�سية، فيعيد 
املقدم ال�سوؤال نف�سه على ال�سيف عن مدى معرفته مب�سداقية هذه 
�سدك  ت�ستغل  اأن  ميكن  �سخ�سية  معلومات  يعطيهم  وكيف  ال�سركة 

فيبدي التربيرات بالثقة ووجود مكاتب ممتازة لل�سركة ونحوها.
ن�ستفيد من هذا املقطع التوعي الذي مت بثه من خالل مواقع 
املعلومات  اإع��ط��اء  ع��دم  على  احلر�س  ���س��رورة  الجتماعي،  التوا�سل 
يذكر  لو  كان حتى  اأي��ا  بك  يت�سل  اأو  يقابلك  �سخ�س  لأي  ال�سخ�سية 
لك باأنه موظف يف البنك الذي تتعامل معه، ودائما ما حتذر البنوك 
ابتكار  يف  يتوانوا  مل  الذين  ال�سمائر  �سعاف  الأ�سخا�س  ه��وؤلء  من 
ح�سابات  عن  معلومات  معرفة  من  متكنهم  التي  احلديثة  الو�سائل 

بنكية متكنهم من اخراقها و�سرقتها. 
يف اخلتام، يجب علينا احلذر من مثل هذه امل�سابقات وال�سركات، 

واحلر�س على معلوماتنا ال�سخ�سية اأيا كانت الإغراءات واملربرات.
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مسابقتان 
لطالب 
اإلنجليزية
بعلوم محايل
يرعى عميد كلية العلوم والآداب باجلامعة 
)ف����رع ت��ه��ام��ة مب��ح��اي��ل ع�����س��ري(، ال��دك��ت��ور 
م�سابقتن  ع�����س��ريي،  ق��اي��د  اآل  اإب���راه���ي���م 
لطالب اللغة الإجنليزية بالكلية من اأجل 
والتقدم  بينهم  التناف�سية  ال���روح  حتفيز 

بالعملية التعليمية.
يقيمها  ال���ت���ي  امل�����س��اب��ق��ة  وت��ن��ح�����س��ر 
واالآداب،  العلوم  بكلية  الطالبي  الن�شاط 
الإجن��ل��ي��زي��ة، يف  اللغة  م��ع ق�سم  ب��ال��ت��ع��اون 
�سقن هما: اأف�سل مقرح بحثي، والكتابة 

الإبداعية.
للطالب  ومت تخ�سي�س خيارات عدة 
ل��ل��ك��ت��اب��ة ع��ن��ه��ا ب��ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة مثل 
وامل��ذك��رة،  ال��ق�����س��رية،  والق�سة  الق�سيدة، 

ومقالة اإبداعية.
ك��م��ا مي��ك��ن ل��ل��ط��ال��ب اأن ي��خ��ت��ار اأح��د 
امل�سرفن من اللجنة ملتابعة عمله وتوجيهه 
اأداء له،  اأف�سل  اإلى  وتنقيحه حتى يتو�سل 
ثم تعر�س جميع الأعمال على اللجنة ليتم 

اختيار اأف�سل ثالثة منها.
الإجنليزية،  اللغة  ق�سم  رئي�س  وب��ن 
امتدادا  تاأتي  اجلائزة  اأن  خمجان،  حممد 
علمي  برنامج  يف  والإب����داع  التميز  مل�سرية 
وطني وفق روؤية 2030، يهدف اإلى اكت�ساف 
ال���ط���اق���ات وامل����واه����ب ب���ن ط����الب ال��ك��ل��ي��ة، 
وتاأهيلها خلدمة تنمية وتطور البالد عرب 

طريق البحث العلمي.

علوم أحد رفيدة تستعرض
إيجابيات وسلبيات التقنية

سميرة عسيس 
اأحد رفيدة، برناجما  اأقامت طالبات علوم احلا�سب الآيل بكلية العلوم والآداب يف 
ال�سابع  امل�ستوى  بعنوان »التكنولوجيا احلديثة وحياتنا ال�سخ�سية« قدمته طالبة 

�ساحلة اأبوهتله.
والأ�ساليب  وامل��ه��ارات  وخ�سائ�سها،  بالتقنية  التعريف  اإل��ى  الربنامج  وه��دف 
والعمليات امل�ستخدمة يف اإنتاج اخلدمات ويف اإجناز الأهداف مثل التحقيق العلمي.
وتعود اأهمية الربنامج اإلى اأن التقنية ميكن اأن تكون جزءا من الآلت واأجهزة 
تف�سيلية  معرفة  دون  الأف��راد  قبل  من  ت�سغيلها  ميكن  التي  وامل�سانع  الكمبيوتر 

للعمل يف مثل هذه الأمور. 
وعزلة  اإدمانها،  يف  تتمثل  �سلبيات  باأن  للتقنية  للطالبات  هتلة  اآل  واأو�سحت 
الأفراد احلياة اليومية، وكذلك تهديدها املطبوعات الورقية بالنقرا�س واكت�ساب 

عادات العنف يف الألعاب الإلكرونية.
خلدمة  الأم��ث��ل  ال�ستخدام  التقنية  ا�ستخدام  ���س��رورة  اإل��ى  هتله  اآل  واأ���س��ارت 

الفرد واملجتمع والو�سول ملجتمع تقني واع.

كريمة سالم 

باملجمع  واجل���ودة  التطوير  وح��دة  عقدت 
تدريبية  دورات  بتهامة، خم�س  الأكادميي 
ل��ط��ال��ب��ات��ه��ا خ�����الل الأ�����س����ب����وع امل���ا����س���ي، 
ال���ت���دري���ب دورة ب���ع���ن���وان  ن��ظ��م م���رك���ز  اإذ 
امل���درب���ة  ق���دم���ت���ه���ا  ال�����وق�����ت«  اإدارة  »ف�����ن 
تر�سيد  �سمر من�سور حتدثت خاللها عن 

الطالبات لإدارة وقتهم باأجنح طريقة.
80 طالبة  نحو  ال��دورة  وا�ستفاد من 

من اأق�سام الكلية كافة.  
�سالح  فيفر  ال��دك��ت��ورة  ق��دم��ت  ك��م��ا 
النف�سي  الإر���س��اد  اأهمية  ع��ن  اأخ���رى  دورة 
الإر�ساد  جاهزية وحدة  للطالبات، موؤكدة 
وامل�سورة  الدعم  لتقدمي  النف�سي باملجمع 
 120 نحو  ال����دورة  وح�����س��رت  لكل طالبة. 

طالبة معظمهن من امل�ستجدات. 
يف ال�شياق ذاته، قدمت وحدة الن�شاط 

خمس دورات تدريبية
في المجمع األكاديمي بتهامة

ال��ط��الب��ي ن���دوة ب��ع��ن��وان »ان��ت�����س��ار ظ��اه��رة 
الب�ساري، بينت  وف��اء  املحا�سرة  الطالق« 
ال���دول  ان��ت�����س��ار ظ��اه��رة ال��ط��الق يف  فيها 
ال��ع��رب��ي��ة، وك��ي��ف مي��ك��ن ت��ف��ادي��ه��ا، مانحة 
الن�سائح  ب��ع�����س  احل���ا����س���رات  ال��ط��ال��ب��ات 
الدينية التي من �ساأنها اأن تقلل من هذه 

الظاهرة.
وق��دم��ت وح���دة الإر����س���اد الأك��ادمي��ي 
الإر���س��اد  م��ع  »وم�����س��ات  بعنوان  حما�سرة 
الأكادميي »للدكتورة دينا �سياء، اأو�سحت 
اأهمية معرفتهن ووعيهن  فيها للطالبات 
بالإر�ساد الأكادميي ودوره يف الوقاية من 

التعر.
تعريفية  ب���دورة  ال����دورات  واختتمت 
م���ن ط����رف وح����دة ال��ت��ع��ل��ي��م الإل���ك���روين 
الوحدة الدكتورة  مم��ث��ل��ة  ف��ي��ه��ا  ق��دم��ت 
�سباح النت�سة نبذة عن نظام »بالك بورد« 

وكيفية ا�ستخدامه.



مستشفى الملك عبد اهلل
ينال تصريح الطب النبوي 

ح�سل م�ست�سفى امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اجلامعي، يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن، 
على ت�سريح »ممار�سة الطب النووي« من قبل مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة. و�سكر 
املدير العام التنفيذي الدكتور اأحمد اأبوعباة، ملن�سوبي امل�ست�سفى، واإدارة الت�سوير الطبي ممثلة بق�سم 
الطب النووي على الإجناز املميز. من جانبه، اأكد املدير التنفيذي امل�سارك للخدمات الطبية الدكتور 
حممد الزوم، اأن الإجناز الذي حتقق هو نتيجة مبا�سرة لت�سافر جهود جميع الإدارات يف امل�ست�سفى.

الفيصل يتسلم 14 كتابا
لكرسي دراسات مكة المكرمة

ت�سلم م�ست�سار خادم احلرمن ال�سريفن، اأمري منطقة مكة املكرمة، الأمري خالد الفي�سل، 14 كتاباً 
من اإ�سدارات كر�سي امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة، كما ت�سلم من مدير جامعة اأم القرى 
الدكتور بكري ع�سا�س يف ديوان الإمارة بالعا�سمة املقد�سة، لوحة زينت براية اخلفاق الأخ�سر من 

خالل ب�سمات الطالب والطالبات خالل ملتقى امل�ستجدين 1438/1437. 
وثمن ع�سا�س دعم واهتمام الأمري خالد الفي�سل مبا تقوم به جامعة اأم القرى من اأن�سطة ابتكارية 
اأن اجلامعة الآن لديها  اإلى  اإليها املجتمع، م�سريا  التي يحتاج  وثقافية وعلمية يف جميع اجلوانب 
العديد من الربامج الأكادميية والبتكارية واملعرفية التي تتوافق مع روؤية اململكة 2030، مبينا اأن 
هناك طلبا متزايدا على املنتجات التي خرجت عن وادي مكة املكرمة على امل�ستوى املحلي واخلليجي.

نحالو الشرقية يبحثون مشكالت
تربية النحل في جامعة الملك فيصل

رع��������ى م�����دي�����ر ج���ام���ع���ة 
امل��ل��ك ف��ي�����س��ل، ال��دك��ت��ور 
ال�ساعاتي،  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ور�����س����ة ال���ع���م���ل الأول������ى 
ل���ل���ن���ح���ال���ن وامل��ه��ت��م��ن 
ب����ال����ن����ح����ل و����س���ن���اع���ت���ه 
ب���امل���ن���ط���ق���ة ال�������س���رق���ي���ة، 
ال������ت������ي ن����ظ����م����ه����ا ق�������س���م 
زراع�����������������ة الأرا�����������س����������ي 
العلوم  كلية  يف  القاحلة 
ال�����زراع�����ي�����ة والأغ�����ذي�����ة 
ب�����ع�����ن�����وان »امل���������س����ك����الت 
وامل����������ع����������وق����������ات ال�����ت�����ي 
تربية �سناعة  تعر�س 

الدكتور  املجتمع،  والتطوير وخدمة  للدرا�سات  وكيل اجلامعة  ال�سرقية«، بح�سور  باملنطقة  النحل 
العلمي الدكتور ح�سن الهجهوج،  العليا والبحث  العنقري، ووكيل اجلامعة للدرا�سات  عبدالرحمن 
مطلق  الدكتور  اجلامعة  ووكيل  احل��ي��در،  اإبراهيم  الدكتور  الأك��ادمي��ي��ة  لل�سوؤون  اجلامعة  ووكيل 
من  ع��دد  اإل��ى  اإ�سافة  الو�سايل،  حممد  الدكتور  والأغ��ذي��ة  الزراعية  العلوم  كلية  وعميد  العتيبي، 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية والطالب ومن�سوبي اجلهات اخلارجية ذات العالقة.
اللجنة  رئي�س  النحل،  وتربية  القت�سادية  احل�سرات  يف  املتخ�س�س  امل�ساعد  الأ�ستاذ  واأو���س��ح 
املنظمة للور�سة، الدكتور �سعد القحطاين، اأن اللقاء يعد الأول من نوعه يف املنطقة ويجمع النحالن 
واملهتمن بالنحل و�سناعته من حمافظات املنطقة ال�سرقية، لفتا اإلى اأن اإقامة الور�سة تهدف اإلى 
اململكة،  يف  النحل  �سناعة  تواجه  التي  واملعوقات  امل�سكالت  حلل  وال�سعي  النحالة  اأ�ساليب  تطوير 

وبخا�سة يف املنطقة ال�سرقية.
واأكد اأن تنظيم الور�سة ياأتي اإدراكا واإميانا بدور اجلامعة ممثلة بق�سم زراعة الأرا�سي القاحلة 
عام،  ب�سكل  والتدريب  التعليم  جم��ال  يف  املجتمعية  بال�سراكة  والأغ��ذي��ة  الزراعية  العلوم  كلية  يف 

واملزارعن و�سغار النحالن يف جمال تربية النحل ومنتجاتها ب�سكل خا�س.

العيسى: نخطط لتقليص التلقين 
وتحويل المعلم إلى ميسر

منصور كويع

اأك���د وزي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م، ال��دك��ت��ور اأح��م��د 
العي�سى، يف كلمة مبنتدى البكالوريا 
امللك  موؤ�س�سة  نظمته  ال��ذي  الدولية 
في�سل اخلريية، بالتعاون مع منظمة 
اأن  ال��ري��ا���س،  يف  الدولية  البكالوريا 
للتعليم دورا حموريا يف نه�سة الأمم 

وتعزيز مكانتها احل�سارية.
املنتدى  هذا  يف  »اجتماعنا  وقال 
ع��ل��ى  وا�����س����ح����ا  م����وؤ�����س����را  اإل  ل���ي�������س 
التعليم  ب��ه��ا  ي��ح��ظ��ى  ال��ت��ي  الأه��م��ي��ة 
م���ن ج��م��ي��ع ال���ق���ط���اع���ات احل��ك��وم��ي��ة 
تنمية  ك��ل  اأ���س��ا���س  بو�سفه  والأه��ل��ي��ة 
والإ�سالح  التطوير  عمليات  وحمور 
اجلديد  العاملي  القت�ساد  وج��وه��ر   ،
دور حم���رك���ات  ف���ي���ه  ت����راج����ع  ال������ذي 
القت�ساد  ل�سالح  التقليدية  النمو 

فيه  يتوافر  مبا  املعرفة  على  القائم 
الب�سرية  امل��وارد  اأهمها  مقومات  من 

املوؤهلة معرفياً ومهنياً ونف�سيا«.
اململكة  روؤي�����ة  »ج�����اءت  واأ�����س����اف 
العاملي  امل�سهد  م��ع  من�سجمة   2030
املعا�سر مبا فيه من فر�س وحتديات، 
فكان للتعليم دور مهم يف هذه الروؤية 
�ساملة  م��ق��ارب��ة  ع��ل��ى  ا�ستملت  ال��ت��ي 
ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وت�����س��ور 
اململكة  يف  التعليم  لتطوير  متكامل 
بدءا بالتعليم ما قبل املدر�سي و�سول 
ع���ددا من  ف��ح��ددت  ال��ع��ايل،  للتعليم 
امل���ح���اور والأه������داف ال��رئ��ي�����س��ة لرفع 
م��راح��ل��ه،  خمتلف  يف  التعليم  ج���ودة 
مبا يف ذلك اإعداد املعلمن وتاأهيلهم، 
التدري�س  واأ�ساليب  املناهج  وتطوير 
على  التاأكيد  ع��ن  ف�سال  وال��ت��ق��ومي، 
العلمي،  البحث  ثقافة  ن�سر  ���س��رورة 

وتعزيز  والب��ت��ك��ار،  الإب���داع  وت�سجيع 
التعليمية  العملية  يف  الأ����س���رة  دور 
التعليمية  العملية  خمرجات  لتكون 
فح�سب،  املعرفة  ميتلكون  ل  ط��الب��اً 
بل القدرة على توظيف هذه املعرفة، 

وحتقيق الفائدة العملية منها«.
وع��������ن ب�����رن�����ام�����ج ال����ب����ك����ال����وري����ا 
تعرفت  »لقد  العي�سى  ق��ال  ال��دول��ي��ة، 
عليه عن قرب من خالل امل�ساركة يف 
ملنطقة  الإقليمية  املنظمة  موؤمترات 
و�ساركت يف  الأو���س��ط،  وال�سرق  اأورب���ا 
التي  املنهجية  ح��ول  وا�سعة  نقا�سات 
مناهجها،  بناء  يف  املنظمة  تعتمدها 
وم����ن ذل����ك ت�����س��ج��ي��ع ال���ط���الب على 
ال���ب���ح���ث ع�����ن امل���ع���ل���وم���ة وامل���ع���رف���ة 
وت��ط��وي��ر ق���درات���ه���م الإب���داع���ي���ة من 
العملية  يف  الفاعلية  امل�ساركة  خ��الل 
من  امل��ع��ل��م  دور  وحت��وي��ل  التعليمية 
ملقن اإلى مي�سر وم�ساعد يف التعلم، 
كما اأعجبت باهتمام املنظمة بربامج 
ت���دري���ب امل��ع��ل��م��ن وج��ع��ل ذل����ك رك��ن��ا 
اأ�سا�سيا يف الرخي�س لتقدمي برامج 

البكالوريا الدولية«.
اإل��ى  ت�سعى  ال�����وزارة  اأن  واأو����س���ح 
التعليمية  وال��ربام��ج  املناهج  تطوير 
يف الجت������اه ن��ف�����س��ه ل���رف���ع م�����س��ارك��ة 
ال��ت��الم��ي��ذ يف ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وخ��ف�����س ن�����س��ب��ة ال��ت��ل��ق��ن واحل��ف��ظ 
والتحول اإلى التعلم التفاعلي ل�سحذ 
م��ل��ك��ات ال��ت��ف��ك��ري ال��ن��اق��د وال��ت�����س��اوؤل 
وال�ستك�ساف وحتويل مركز الهتمام 

من املعلم اإلى الطالب.
وق���ال »ب��داأن��ا يف ب��رام��ج تدريب 
املعلمن حيث �سيغادر اململكة خالل 
يف  معلم   700 من  اأك��ر  الأ�سبوعن 
برنامج تدريب دويل، هذا بالإ�سافة 
اإل����ى ال��ت��دري��ب امل��ح��ل��ي ال����ذي ينفذ 
اأك��ر من م�ستوى يف منظومة  على 

التعليم«
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محمد حريصي

حقيبة  بتجهيز  املبتعثن  من  كثري  يبداأ 
ال�����س��ف��ر م��ن��ذ وق����ت م��ب��ك��ر، وي�����س��ع��ى اإل���ى 
ت��دوي��ن ال��ع��دي��د م��ن اح��ت��ي��اج��ات��ه يف بلد 
البتعاث، ورمبا يدفع اأحيانا مبالغ مقابل 
الأوزان الزائدة، ليفاجاأ بعد و�سوله باأنه 
لي�س م�سطرا لها اأو بوجودها يف الأ�سواق 

باأ�سعار اأقل.
����س���رد ع����دد من  ويف ه����ذا ال�������س���دد، 
املبتعثن، الذين ا�ستطلعت »اآفاق« اآراءهم، 
جتاربهم، م�سدين ن�سائحهم ملن  هم على 
اآث��اره��م م��ن اجل��دد والطاحمن خلو�س 

التجربة ذاتها. 

عدم اإلكثار من المالبس
املتحدة يو�سف  الوليات  اإلى  املبتعث  ذكر 
امل��ق��ب��ل��ن ع��ل��ى  اأن ع������ددا م����ن  ال���ن���ه���دي، 
حقائبهم  م��لء  على  يحر�سون  البتعاث 
بكل ���س��يء، رغ��م ع��دم اأه��م��ي��ة اأغ��ل��ب هذه 
الأغ������را�������س ل����وج����وده����ا ب����ك����رة يف ب��ل��د 

البتعاث.
ُيح�سر  اأن  للمبتعث  »يف�سل  وق��ال 
مالب�س قليلة تكفيه ملدة �سهرين، و�سيجد 
خ���الل ه���ذه ال��ف��رة ال��ع��دي��د م��ن املتاجر 
التي تقدم التخفي�سات على املالب�س مثل 
اأ�سواق Outlet Mall، التي تقدم العديد 
باأ�سعار مناف�سة، ويف  العاملية  املاركات  من 
ال���واق���ع ُي��ح�����س��ر اأح��ي��ان��ا ب��ع�����س ال��ط��الب 

ثالث حقائب للمالب�س فقط«!
اإح�سار  اأهمية  على  النهدي  و���س��دد 
يف  تتوافر  ل  ق��د  التي  امل�ستلزمات  بع�س 
اأق��ل  ب��ج��ودة  اأو ق��د تتوافر  بلد الب��ت��ع��اث، 

كالقهوة والبهارات والبخور وغريها.
املبتعثن  م��ن  كثري  »يغفل  واأ���س��اف 
اإن  اإذ  الكهربائية،  املفاتيح  اإح�����س��ار  ع��ن 
اأغلب اأجهزة �سحن اجلوالت والكامريات 
ثالثية،  تكون  لدينا  املحمولة  والأج��ه��زة 
الكايف  العدد  اإح�سار  املبتعث  على  فيجب 

من املفاتيح الكهربائية«.

األجهزة اإللكترونية
ن�����س��ح��ت امل��ب��ت��ع��ث��ة اإل����ى امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، 

�سارة اأبو ح�سن، املبتعث مبراجعة �سركة 
���س��وف ي�سافر ع��ل��ى منت  ال��ت��ي  ال��ط��ريان 
والأح��ج��ام  الأوزان  م��ن  للتاأكد  طائرتها 
اإل��ى  م�سرية  ال�سفر،  حلقائب  امل�سموحة 
اأن اأغ���ل���ب ���س��رك��ات ال���ط���ريان ت�����س��م��ح يف 
تزن  التي  باحلقائب  الطويلة  ال��رح��الت 

23 كلم للحقيبة الواحدة.
اأن يح�سر املبتعث  واأ�سافت »يف�سل 
ج���ه���از ك��م��ب��ي��وت��ر حم���م���ول، وذل�����ك ل��ع��دم 
خارج  العربية  اللغة  تدعم  اأج��ه��زة  وج��ود 
اململكة، ويحتاج اإليه الطالب يف التوا�سل 
اأو املرا�سالت اخلا�سة بجهة  مع امللحقية 

عمله واأهله«.
ل���دى  ي���ك���ون  اأن  »ي��ف�����س��ل  وت���اب���ع���ت 
جل��واز  واإل��ك��رون��ي��ة  ورق��ي��ة  ن�سخ  املبتعث 
ال�سجل  وكذلك  التخرج  و�سهادة  ال�سفر 
اإليها كثريا يف  �سيحتاج  لأن��ه  الأك��ادمي��ي، 
حجز ال�سكن وكذلك فتح احل�ساب البنكي 

وخماطبة ال�سفارة واملعهد اأي�سا«.
املحمولة،  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  وع��ن 
اإلى �سرورة  التنبيه  اأنه يجب  اإلى  اأ�سارت 
وذلك  اأ�سلية،  املحملة  الربامج  تكون  اأن 
لأن ع�����ددا م���ن ال������دول ت�����س��ع ال���ربام���ج 
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة حت������ت ق����ائ����م����ة اجل�����رائ�����م 
املعلوماتية، مما �سيوؤثر �سلبا يف املبتعث يف 

اأول موقف له يف املطار.
ون���ب���ه���ت اإل�������ى ال���ر����س���ائ���ل امل���ت���ك���ررة 
ال���ت���ي ت�����س��ل اإل�����ى امل��ب��ت��ع��ث��ن ح��ال��ي��ا من 
من  التاأكد  ب�سرورة  الثقافية  امللحقيات 
حمتويات الأجهزة املحمولة، كاجلوالت، 
حتويه  ق��د  مب��ا  وغ��ريه��ا،  والكمبيوترات، 
م���ن م��ق��اط��ع لأم����اك����ن ال�������س���راع واأي�����س��ا 
املنا�سبات  يف  والتقاليد  ال��ع��ادات  لبع�س 
من  املبتعث  منع  ي�سبب  قد  مما  املحلية، 
اأو دخوله يف حتقيقات هو  دخول الدولة، 

يف غنى عنها.

الكتب العلمية
�سدد املبتعث اإلى اأ�سراليا، معاذ ال�سهري، 
عددا  معه  املبتعث  يحمل  اأن  اأهمية  على 
بها،  ي�ستمتع  التي  وال��رواي��ات  الكتب  من 
ال����ذي قد  ال��رح��ل��ة  وق���ت  لي�ستغل  وذل����ك 

ي�سل اإلى 20 �ساعة اأحيانا.

اأحيانا  املبتعثن  بع�س  »يعاين  وقال 
م���ن اأم���را����س م��زم��ن��ة اأو ت��ت��ع��ل��ق ب���اأوق���ات 
معينة كالربد وغريه، فيجب على املبتعث 
اإح�سار التقارير الطبية التي ت�سرح حالته 
با�ستمرار،  يتناولها  التي  الأدوي��ة  وكذلك 
ويف حالة و�سوله ينبغي التوجه اإلى اأقرب 
عيادة طبية لفتح امللف وا�ستكمال متابعة 

حالته اأو حلالت الطوارئ الأخرى«.
اأن يحر�س  امل��ه��م ج���دا  »م���ن  وت��اب��ع 
من  دول��ي��ة  رخ�سة  ح�سوله  على  املبتعث 
اململكة توؤهله لقيادة ال�سيارة خالل فرة 
ثم  وم���ن  ���س��ن��ة،  اإل���ى  اأح��ي��ان��ا  معينة ت�سل 
من  ق��ي��ادة  رخ�سة  ي�ستخرج  اأن  ي�ستطيع 
ب��ل��د الب��ت��ع��اث، وت��غ��ن��ي ال��رخ�����س��ة املحلية 
غالبا عن حمل اجل��واز، حيث ُيعرف بها 

كو�سيلة اإثبات �سخ�سية«.
واأو����س���ح ال�����س��ه��ري اأن���ه م��ن امل��ه��م اأن 
التي  ال��ك��ت��ب  م��ن  ع����ددا  ال��ط��ال��ب  يح�سر 
اق��ت��ن��اوؤه��ا يف جم��ال  اأو  ل��ه درا���س��ت��ه��ا  �سبق 
العديد  وي�ستعيد  منها  ليقراأ  تخ�س�سه، 
من املعلومات التي تعد اأ�سا�سا مهما لديه 

ينطلق منه ل�ستكمال درا�ساته العليا.

األغذية والمبالغ النقدية
ت���وؤك���د امل��ب��ت��ع��ث��ة اإل�����ى ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 
الأم���ريك���ي���ة، ف���وزي���ة احل����ارث����ي، اأن�����ه من 
التاأكد  املبتعث على  اأن يحر�س  املهم جدا 
معه  �سيحملها  التي  الأغ��ذي��ة  تغليف  من 
حتتوي  واأن  وغ��ريه��ا،  وال��ب��ه��ارات  كالتمر 
العبوة على تاريخ التغليف وتاريخ النتهاء 

اأي�سا.
وق���ال���ت »م����ن الأم�������ور امل��ه��م��ة ال��ت��ي 
الزي  اإح�سار  املبتعث؛  يتذكرها  اأن  يجب 
املبتعثات،  اأو  للمبتعثن  �سواء  التقليدي 
الدينية  املنا�سبات  يف  به  للم�ساركة  وذل��ك 

والوطنية، واعتباره هوية �سخ�سية«.
املبتعث  يختار  اأن  »يف�سل  واأ�سافت 
ح��ق��ائ��ب ���س��ف��ره ب���األ���وان مم��ي��زة، ويتجنب 
لي�ستطيع  وذل��ك  والكحلي،  الأ�سود  اللون 
متييز حقيبته يف املطار ب�سهولة، ويواجه 
يف  ت��اأخ��ره��م  اإ�سكالية  املبتعثن  م��ن  كثري 
ال�سبب،  ل��ه��ذا  ع��ل��ى ح��ق��ائ��ب��ه��م  احل�����س��ول 
تعلق  �سغرية  حقيبة  لديه  يكون  واأي�����س��ا 

على الرقبة اأو الكتف، وي�سع فيها الأوراق 
امل��ه��م��ة ك���اجل���واز وال��ب��ط��اق��ات امل�����س��رف��ي��ة 
وامل��ب��ال��غ ال��ن��ق��دي��ة، واأن ي��ح��ر���س ع��ل��ى األ 
تفارقه هذه احلقيبة من مغادرته منزله 

اإلى وقت و�سوله اإلى �سقته اأو فندقه«.
ي��ك��ون  اأن  اأي�����س��ا  امل��ه��م  »م����ن  وزادت 
الفندق  حجز  اإث��ب��ات  اأوراق  املبتعث  ل��دى 
اأيامه  خ��الل  فيها  �سيكون  التي  ال�سقة  اأو 
الأول��ى من الو�سول، وتكون هذه الأوراق 
اإذا  اإليها، وكذلك  الو�سول  متاحة و�سهلة 
امل��ط��ار؛  يف  بانتظارك  �سخ�س  ه��ن��اك  ك��ان 
يجب اأن يكون لديك ا�سمه ورقم التوا�سل 
م��ع��ه، واإخ���ط���اره ب��ال��ت��اأك��ي��د اأث��ن��اء الإق���الع 

وموعد الو�سول املتوقع«.
قائلة  ن�سحت  امل��ال��ي��ة،  ال��ن��ق��ود  وع��ن 
»ي��ن��ب��غ��ي اأن ي���ع���رف امل��ب��ت��ع��ث ع���ن امل��ب��ال��غ 
بلد  اإل���ى  بها  وال��دخ��ول  بحملها  امل�سموح 
الب���ت���ع���اث ل��ك��ي ل ي��ت��ع��ر���س ل��ل��م�����س��اءل��ة، 
ل��دي��ه ع��دد من  ي��ك��ون  اأن  وك��ذل��ك يف�سل 
التاك�سي  لأج��رة  �سيدفعها  التي  العمالت 

اأو يف املطار«.

صالحية الجواز
اأ�����س����ارت امل��ب��ت��ع��ث��ة اإل�����ى اأم����ريك����ا، م�����س��اع��ل 
التاأكد من �سالحية  اأهمية  اإلى  ع�سريي، 
الإقامة يف  الكافية خالل  للفرة  اجل��واز 

بلد البتعاث مبا ل يقل عن �سنة واحدة.
يجب  التي  احلقائب  اإل��ى  وبالن�سبة 
اأن يحملها املبتعث، قالت »يحر�س املبتعث 
على اأن تكون احلقيبة مريحة يف ال�سحب، 
وحمكمة ومغطاة بغالف بال�ستيكي، لكي 
احلقيبة من  تكون  اأو  بالأمطار،  تتاأثر  ل 

مادة بال�ستيكية حمكمة«.
اأن يتعرف  ووا�سلت »ينبغي للمبتعث 
���س��ت��واج��ه��ه ف��ور  ال��ت��ي  ع��ل��ى ح��ال��ة الطق�س 
و�سوله، لأنه قد يحتاج اإلى مالب�س �ستوية 
لت�ساقط الثلوج، يف الوقت الذي تكون فيه 

الأجواء معتدلة يف ال�سعودية«.
املبتعث  يحمل  اأن  اأهمية  اإل��ى  ولفتت 
على  م�سددة  ال�سعودية،  البنكية  البطاقة 
اأن من املهم اأي�ساً مراجعة الأوراق املتعلقة 
باملرافقن، وخ�سو�سا اإذا كان لدى املرافق 

رغبة بالدرا�سة ولو بعد فرة لحقة.

بيــن  مــا  المبتعــث  يعيــش 
جامعته وناديه شاغال يومه 
بتحصيــل العلــم، إضافة إلى 
الثقافيــة  األنشــطة  حضــور 

والترفيهية األخرى.
الصفحــة  هــذه  وفــي 
مــع  ســنعيش  »مبتعثــون« 
المبتعثيــن أســبوعيا ابتــداء 
الدراســة  قــرار  اتخــاذ  مــن 
فــي الخارج مــرورا بمواقف 
وانتهــاء  الغربــة،  وقصــص 

بالعودة إلى أرض الوطن.
للمراسلة:
mohousain@kku.
edu.sa

مبتعثون ينقلون 
تجاربهم ويسدون 
النصائح للجدد

معاذ ال�سهري

يو�سف النهدي

• تأكد من صالحية
جواز السفرومن مقدار 
المبلغ النقدي المسموح 

• تجنب البرامج 
الحاسوبية المقرصنة!

• استصدر رخصة قيادة 
سيارات دولية قبل السفر

• احرص على احضار 
مالبس شتوية لمواجهة
البرد القارص والثلوج
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لقطات
جنوب أفريقيا

ل ت�����س��ع��ى احل��ك��وم��ة اإل����ى اإن�����س��اء 
لأنها  ال��ب��الد،  يف  اأهلية  جامعات 
التعليم  قطاع  على  خ��ط��راً  متثل 
العام، على حد قول وزير التعليم 
»نيزمانداي«،  والتدريب  العايل 
يف ت�����س��ري��ح��ات اأدل�������ى ب���ه���ا اإل����ى 
���س��ح��ي��ف��ة »ت���امي���ز لي�����ف«. واأك����د 
الأه��ل��ي��ة  اأن اجل���ام���ع���ات  ال���وزي���ر 
التعليم  تكلفة  زي��ادة  اإل��ى  �ستوؤدي 
الأ����س���ات���ذة  ي���خ���دع  واأن  ال����ع����ايل، 
الأك�����ادمي�����ي�����ون ال���ق���ط���اع ال���ع���ام، 
املالية  امل�����س��اه��م��ات  واإل����ى خ�����س��ارة 
م��ن ال��ط��الب الأث���ري���اء يف قطاع 

التعليم العايل احلكومي.

أستراليا
اأول  فيزجريالد«،  »�ستيفن  حذر 
�سفري اأ�سرايل لل�سن، من مغبة 
التعليم  ال�سن على قطاع  تاأثري 
ال���ع���ايل يف ال���ب���الد، م���وؤك���دا على 
���س��رورة و���س��ع ج���دار فا�سل بن 
ال��ت��ربع��ات والأب���ح���اث، يف اإ���س��ارة 
التي  ال�سخية  التربعات  اإلى  منه 
ال�سيني  الأع����م����ال  رج����ل  دف��ع��ه��ا 
فرع  لتاأ�سي�س  �سيانغو»،  »ه��وان��غ 

من جامعة �سيدين للتقنية.

المملكة المتحدة
الذهاب  الهند عن   يعزف طالب 
اإل����ى امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ل��ل��درا���س��ة، 
خ�����وف�����ا م�����ن ق�����وان�����ن ال���ه���ج���رة 
اجل��دي��دة، اإث��ر ق��رار اخل���روج من 
الحت����اد الأوروب�������ي، ع��ل��ى ح��د ما 
����س���ط���رت »ف��������اروين خ���و����س���ال« يف 
ت��امي��ز».  »اإي��ك��ون��وم��ي��ك  �سحيفة 
وان���خ���ف�������س ع�����دد ال����ط����الب م��ن 
ثالثة  اإل����ى  ع��ام��ن  م��ن��ذ   55000
ال��ع��ام،  ه���ذا   10000 اإل���ى  انق�ست 
واأع���ل���ن���ت ب��ع�����س اجل���ام���ع���ات عن 
انخفا�س عدد الطالب القادمن 
مقارنًة   ،%35 بن�سبة  الهند  م��ن 

بالعام املا�سي.

فيتنام
 ع���������زف ال�����ع�����دي�����د م�������ن ط�����الب 
للجامعة،  الن�سمام  ع��ن  فيتنام 
اختبارات  اجتيازهم  من  بالرغم 
القبول، ح�سب ما اأوردت �سحيفة 
»ف��ي��ت��ن��ام��ن��ت ب�����ري�����دج«، م���وؤك���دة 
والتي  املهني،  التعليم  رغبتهم يف 
»نغوان  يدعى  طالبا  ا�ست�سافت 
درا�����س����ة  ع�����ن  ع������زف  ذات«  ف������ان 
ال��ه��ن��د���س��ة ال��ن��ووي��ة يف ال��ب��الد يف 
جامعة العلوم وللتقنية املرموقة، 
مهنية،  لكلية  الن�سمام  مف�سال 
الآلف من  اأن مئات  ق��راأ  ما  بعد 
خ��ري��ج��ي اجل���ام���ع���ات ل ي��ج��دون 
عمال يف الوقت ال��ذي حتتاج فيه 

البالد اإلى عمالة حرفية!

جامعة وارسو
the University of Warsaw

اأج��ن��ب��ي��ة؛ ف��ه��ي ع�����س��و يف ح����وايل 100 
�سبكة ومنظمة دولية.

 
البرامج التلعيمية

باللغة  ب��رن��اجم��ا   20 اجل��ام��ع��ة  ت��ق��دم 
تقدم  دورة   2000 وتوجد  الإجنليزية، 
بلغات غري الإجنليزية �سمن الربامج 
التعلمية التي تقدم باللغة البولندية.

 
الكليات

• كلية اللغويات التطبيقية
ال����ع����ل����وم الج���ت���م���اع���ي���ة  ك���ل���ي���ة   •

التطبيقية
• كلية العلوم احلرة

• كلية الأحياء
• كلية الكيمياء

• كلية العلوم القت�سادية
• كلية الربية

• ك��ل��ي��ة اجل��غ��راف��ي��ا وال���درا����س���ات 
الإقليمية

• كلية اجليولوجيا
• كلية التاريخ

ال�������س���ح���اف���ة ودرا������س�����ات  • ك���ل���ي���ة 
املعلومات والكتب

• كلية القانون والإدارة
• كلية الإدارة

وامل��ع��ل��وم��ات  ال��ري��ا���س��ي��ات  كلية   •
وامليكانيكا

• كلية اللغات احلديثة
• كلية الدرا�سات ال�سرقية

• كلية الفل�سفة والجتماعيات
• كلية الفيزياء

• كلية الدرا�سات البولندية

التأسيس:
وار�سو  يف   1816 ع��ام  اجلامعة  تاأ�س�ست 

عا�سمة بولندا.
  

مجتمع الجامعة
• 58300 ن�سمة

• 44.600 طالب
• 3200 طالب دكتوراه

• 3400 طالب درا�سات عليا
• 7100 موظف

  
األفكار البحثية الداخلية

يبحث علماء واأ�ساتذة وباحثو اجلامعة 
3400 فكرة بحثية كل عام.

 
األبحاث الخارجية

اجلامعة  يف  واأ���س��ت��اذا  عاملا   150  �سارك 
من  خ��ارج��ي��ا  بحثيا  م�����س��روع��ا   150 يف 
مت���وي���ل اأوروب�������ا وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
الأخرى، مثل برامج اإطار عمل الحتاد 
الأوروبية،  العلوم  ومنظمة  الأوروب���ي، 
الأبحاث  الأوروب��ي يف جمال  والتعاون 
القت�سادية  واملنطقة  والفني،  العلمي 
الأوروب���ي���ة، وم��ن��ح ال��روي��ج، ومنظمة 

جزئيات الأحياء الأوروبية.
 

اإلسهامات العلمية
املطبوع  العلمي  الإن���ت���اج  ن�سبة  ت����زداد 
م��ط��ب��وع��ة   7500 ب���ح���وايل  ل��ل��ج��ام��ع��ة 

جديدة كل عام
 

الكيانات األجنبية
وح����دة   800 م����ع  اجل���ام���ع���ة  ت���ت���ع���اون 

ال�������س���ي���ا����س���ي���ة  ال����ع����ل����وم  ك���ل���ي���ة   •
والدرا�سات الدولية
• كلية علم النف�س

 
 التصنيف الوطني:

ت�����اأت�����ي ج���ام���ع���ة وار������س�����و ع���ل���ى راأ�������س 
اجلامعات البولندية على الإطالق.

 
التصنيف الدولي

 500 اأف�سل  �سمن  اجلامعة   تعد 
 2006 يف  ال��ع��امل  م�ستوى  على  جامعة 
�سمن  اجل��ام��ع��ة  ع���دت   2014 ع���ام  ويف 

اأف�سل 2% من جامعات العامل.
 
 

العضوية
جمعيات  يف  ع�سوا  وار�سو  جامعة  تعد 
ع��امل��ي��ة وم�����وؤمت�����رات دول���ي���ة ل��ل��روي��ج 

للتعليم العايل منها:
• رابطة اجلامعات الأوروبية

• ���س��ب��ك��ة اجل���ام���ع���ات ب��ال��ع��وا���س��م 
الأوربية

ج��ام��ع��ات  �سبكة  اإدارة  •  روؤ�ساء 
اأوروبا

واحل�����ق�����وق  ل���ل���ق���ي���م  م�����راق�����ب   •
الأ�سيلة للجامعات الأوروبية

• ���س��ب��ك��ة الإج�������راءات الإن�����س��ان��ي��ة 
الأوروبية

 
الفائزون بجائزة نوبل

»ه������ري  وامل��������وؤل��������ف  • الكاتب 
���س��اي��ن��ك��ي��و���س��ي��ف« ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة 
ن���وب���ل ل�������الآداب ع����ام 1905 ن����ظ����را 

ملكانته ككاتب ملحمي.
»�سيزلوو  النر  وكاتب  ال�ساعر   •
نوبل  بجائزة  الفائز  ميال�سوف« 

لالآداب عام 1980.
روتبالت«  »جوزيف  الفيزيائي   •

والتي فاز بها عام 1995.
»ل���ي���ن���وي���د  الق����ت���������س����اد  ع������امل   •
نوبل  بجائزة  الفائز  هيورويتز«  
نظري   2007 ع��ام  القت�ساد  لعلوم 
نظرية  اأ���س��ا���س��ات  و���س��ع  يف  عمله 

الت�سميم امليكانيكي.

الدرا�سات  جمال  يف  الأ�ستاذين  فوز  واإعجابي  انتباهي  اأث��ار  لقد 
ه��ارت«  »اأول��ي��ف��رت  بريطانيا  يف  امل��ول��ود  الأم��ريك��ي  القت�سادية 
نوبل  بجائزة  هول�ستوم«،  »بنغيت  اجلن�سية  اأمريكي  والفنلندي 
تطوير  يف  املعتربة  لإ�سهاماتهما   ،2016 العام  لهذا  القت�ساد  يف 
نظرية العقد يف العمل التي اأعطت ولأول مرة جمال وا�سعا لفهم 
العالقات املوجودة يف البيئة املهنية وحتديد الدوافع واملحفزات 
اإل��ى  دفعني  مم��ا  للموؤ�س�سة،  وال��ف��ائ��دة  ال��رب��ح  لتحقيق  املنا�سبة 
البحث يف هذه النظرية اجلديدة وتق�سي خمتلف النتائج التي 

تو�سل اإليها هذان الباحثان القت�ساديان يف هذا املجال.
لقد تبن يل بعد ا�ستعرا�س هذه النظرية اأنها تقدم حلول 
مذهلة للعديد من امل�سكالت التي تتخبط فيها املوؤ�س�سات مبختلف 
اأنواعها واأ�سكالها يف عاملنا املعا�سر وبخا�سة تلك املرتبطة بعالقة 
العمال مبدرائهم، بحيث ابتكرت الآليات التي من �ساأنها تطوير 
املوؤ�س�سات وجعلها اأكر اإنتاجا وا�ستقرارا من خالل تغيري منط 

الت�سال والتعاقد بينها وبن العمال واملوظفن .
ويف هذا ال�سياق، فاإن هذه النظرية حتاول البحث يف بع�س 
الباحثن يف ميدان  التي كثريا ما �سغلت بال  املهمة  الإ�سكاليات 
الق��ت�����س��اد ل�����س��ن��وات ع��دي��دة م��ث��ل: م��ا اأف�����س��ل و���س��ي��ل��ة لت�سجيع 
مع  للتعاقد  الأمثل  الو�سع  وما  ومكافاأتهم؟  والعمال  املوظفن 
ملوؤ�س�سات  الأمثل  الو�سع  وم��ا  املوؤ�س�سات؟  يف  واملوظفن  العمال 
مثل املدار�س وامل�ست�سفيات وال�سجون؟ متى ينبغي للموؤ�س�سات اأن 

تكون مملوكة للقطاع احلكومي اأو اخلا�س؟
اإل��ى  نتائجها  يف  النظرية  ه��ذه  تتو�سل  اأن  ا�ستطاعت  وق��د 
اأ�ساليب ج��دي��دة يف  الإج��اب��ة ع��ن ه��ذه الأ�سئلة م��ن خ��الل و�سع 
فعالية  اأك��ر  ب�سكل  مكافاأتهم  اإل��ى  تهدف  العمال  م��ع  التعاقد 
بقيا�س  ت�سمح  اآليات  اإر���س��اء  واأي�سا  ال��ذات��ي،  اإل��ى ر�ساهم  وت��وؤدي 
دقة  اأك���ر  معايري  ع��رب  ع��ادل��ة  ب�سفة  املوؤ�س�سة  يف  املهني  الأداء 

ومو�سوعية.
عالقة  حت��دي��د  اإل���ى  اجل��دي��دة  النظرية  ه��ذه  تو�سلت  كما 
التعاقد ال�سليمة وال�سحيحة بن العمال وموؤ�س�ساتهم وتو�سيف 
بن  الختيار  على  وم�ساعدتها  خل�سخ�ستها  املالئمة  الظروف 
اإبقائها  اأو  خارجية  جهات  اإل��ى  بها  الإن��ت��اج  عمليات  بع�س  اإ�سناد 
حتت �سيطرتها، وكذلك تبيان الأ�سلوب الأن�سب يف العتماد على 

التمويل بالأ�سهم اأو بالديون.
ال��ع��دي��د  يف  تطبيقها  مت  ال��ت��ي  ال��ن��ظ��ري��ة  ه���ذه  بف�سل  اإن����ه 
يف  وبخا�سة  املتقدمة،  ال���دول  بع�س  يف  ال��ك��ربى  ال�سركات  م��ن 
نتائج  وبريطانيا قد جعلتها حتقق  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
واأرباحا كبرية وجناحات باهرة حمددة بذلك حتول جوهريا يف 
واملوظفن  العمال  املتمثل يف  الداخلي  نحو حميطها  اجتاهاتها 
واخلارجي املرتبط باملجتمع الذي تن�سط فيه معلنة بذلك نهاية 
زمن التعاقد مع العمال بالراتب الثابت وبداية التعاقد بالراتب 
العديد  بذلك  ودفعت  واملكافاأة،  والت�سجيع  التحفيز  املتغري عرب 
من كليات القت�ساد املرموقة يف العامل لعتماد هذه النظرية يف 
خططها الأكادميية ليتم تدري�سها للطالب وتو�سيع ا�ستخدامها 

يف خمتلف املوؤ�س�سات بتعدد اأنواعها.
اأثبتت  التي  النظرية  بهذه  الأخ��ذ  موؤ�س�ساتنا  على  يجب 
احلديثة  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��رك��ب  ال��ل��ح��اق  ت�ستطيع  ح��ت��ى  جناعتها 
وحتقق  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�سريعة  ال��ت��ط��ورات  خمتلف  وت��واك��ب 
�سي�سهم  ب��دوره  ال��ذي  املوظف  اأو  للعامل  املهني  الر�سا  بذلك 
ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر يف ب���ل���ورة اأه���داف���ه���ا يف امل���ي���دان ل��ل��و���س��ول اإل���ى 
جناحها وا�ستقرارها املن�سودين اللذين يخدمان م�سار التنمية 

امل�ستدامة يف املجتمع.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات

جامعات عالمية

َنظرية العقد
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دراسات

يحيى القبعة

الآداب  بكلية  التدري�س  اأكدت ع�سوة هيئة 
اإبراهيم قطي�س،  باجلامعة، الدكتورة مها 
اأن ال��ع��ل��م��اء امل�����س��ل��م��ن ال���ق���دام���ى ح��ق��ق��وا 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ق��ي��م  ت��اأ���س��ي��ل  ال�����س��ب��ق يف 
ال��ت��ث��ب��ت وال�����س��دق وك��ي��ف��ي��ة ال�سبط  م���ن 
والتدقيق، ويف النقل لالآخرين، م�ست�سهدة 
بعلم اجلرح والتعديل فيما يتعلق بالرواة 

و�سبط الأ�سانيد.
ت��ن��اول��ت فيها  ج����اء ذل����ك يف درا����س���ة 
قطي�س اجلوانب الأخالقية للن�سر العلمي 
بالركيز على حتليل حماور عدة، كمفهوم 
واأخ���الق���ي���ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وامل�����س��ك��ل��ة 
والبحث  والإ���س��الم،  البحث  يف  الأخالقية 

العلمي، واأخريا خريطة طريق البحث. 
البحثية  واأ���س��ارت قطي�س يف ورقتها   
الأول  ال�سعودي  امل��وؤمت��ر  يف  قدمتها  التي 
يف  اجلامعة  يف  عقد  ال��ذي  العلمي  للن�سر 
يناير 2014، اإلى اأن البحث العلمي تتجلى 
اأهميته يف اأنه و�سيلة لالحتفاظ مبا ي�سل 
اإليه املجتمع من تطور ونقله من حال اإلى 
اأي�سا  الأ�سا�س  يعد  اأن��ه  اإل��ى  ح��ال، م�سرية 
حلل امل�ساكل من خالل املنهج العلمي الذي 
اأو  اأو تقدير الأمزجة  يبتعد عن التخمن 
اأ���س��ل��وب التنظري  اأو ات��ب��اع  درا���س��ة امل��الم��ح 

غري املمزوج بالواقع امليداين. 
وهدفت الدرا�سة اإلى ت�سليط ال�سوء 
على مفهوم اأخالقيات البحث العلمي كما 
على  وال��ت��ع��رف  ال�سابقة،  الأدب���ي���ات  يف  ه��و 
العلمي  الن�سر  ت�سمل  التي  تطبيقاته  اأهم 
وال�����س��ل��وك الأخ���الق���ي يف ال��ع��ل��م، وك��ذل��ك 
حقوق امللكية الفكرية، واإلقاء ال�سوء على 
مكانة العلم يف املنهج الإ�سالمي من ناحية 
اإب����راز م��وق��ع الأخ����الق ف��ي��ه، واإظ���ه���ار دور 

منهج الإ�سالم يف غر�س القيم الأخالقية.
ت�ستمد  ال��درا���س��ة  اإن  قطي�س  وق��ال��ت 
اأهميتها من طبيعة مو�سوعها، اإذ اإن اأبعاد 
ه���ذا امل��و���س��وع مل حت��ظ ب��اله��ت��م��ام ال��ذي 
العرب،  الباحثن  م�ستوى  على  ت�ستحقه 
بالعديد من  املو�شوع  ارتباط  وكذلك من 
الإل��ك��روين  كالن�سر  امل��ح��اور  اأو  الق�سايا 
اأو ال�سطو الأكادميي واملمار�سات  وال�سرقة 

الأخالقية لع�سو هيئة التدري�س.

عملية أخالقية
العلمي،  البحث  اأخ��الق��ي��ات  مفهوم  وع��ن 
عملية  ي��ع��د  ال��ب��ح��ث  اأن  ق��ط��ي�����س  ذك�����رت 
اكت�ساب  اإل���ى  ت���وؤدي  ومنهجية  اأخ��الق��ي��ة 
املختلفة  الظواهر  عن  املعرفة  من  املزيد 
وج������ل م����ا ي���واج���ه���ه���ا م����ن م�������س���ك���الت يف 

املجالت املختلفة للبحث.
وك���ث���ريا  ال���ع���ل���م���اء  اأن  واأ�����س����اف����ت   
م���ن ال��ن��ا���س ع��ل��ى وع���ي م��ت��زاي��د ب��اأه��م��ي��ة 
م��وؤك��دة  العلمي،  البحث  يف  الأخ��الق��ي��ات 
اأ����س���ه���م���ت يف  ت���وج���ه���ات ع����دي����دة  اأن ث���م���ة 
ه���ذا اله��ت��م��ام امل��ت��زاي��د ع��ل��ى ح��د قولها، 
م�����س��ت�����س��ه��دة  ب���ت���ن���اول و����س���ائ���ل الإع������الم 
امل�����س��م��وع��ة وامل��رئ��ي��ة وم���واق���ع الإن���رن���ت 
يف  م��ث��ارة   اأخالقية  م�سائل  والف�سائيات 

العلم.
امل�����س��ك��ل��ة الأ���س��ا���س��ي��ة يف  اأن  واأك������دت 
الإن�سان،  ه��ي  م��ادت��ه  اأن  يف  تكمن  البحث 
وقالت  مادة معقدة،  يعد  اأنه  اإلى  م�سرية 
»قد يكون ال�سلوك املالحظ غري ناجت عن 
ت��اأث��ري حم��دد م��ن قبل ال��ب��اح��ث، وكذلك 
يتعامل مع متغريات كثرية  الباحث  ف��اإن 

من ال�سعب �سبطها«.
يعمل  النظري  الباحث  اأن  واأ�سافت 
اإذا ما  اأق����ل دق����ة  ب�����س��ك��ل ع����ام يف ظ����روف 
الطبيعية،  العلوم  يف  نظريه  بعمل  ق��ورن 
قانونية  ملعايري  خ�سوعه  اإل��ى  بالإ�سافة 
واأخ����الق����ي����ة ت�����س��ك��ل حم��������ددات ل��ل��ب��ح��ث 
ال�����س��ل��وك��ي، وم���ن ه���ذه امل�����س��ك��الت ح�سب 

الباحثة:
م���ن متخذي  ال��ك��ث��ريي��ن  اع��ت��م��اد   •
مع  الوظيفية  خ��ربات��ه��م  على  ال���ق���رارات 

اأنها لي�ست دقيقة اأو مو�سوعية.
العاملن  البع�س من  اإمي��ان  • عدم 
البحث  باأهمية  مثال  البحوث  مراكز  يف 
ال��ع��ل��م��ي يف ات���خ���اذ ال����ق����رارات ال���ت���ي هي 
العلمي  الن�سج  نحو  الأ�سا�سية  اخل��ط��وة 

للم�ساألة الإن�سانية.

طريق االرتقاء
وع���ن الإ����س���الم وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، بينت 
طريق  ه��و  الإ���س��الم  يف  العلم  اأن  قطي�س 
الرتقاء بالإن�سان، مبينة اأن متتبع تاريخ 
العلم  اأن  يجد  الكبري  الإ�سالمي  ال��راث 

قيمة من قيم املجتمع الإ�سالمي. وقالت 
»الإ�����س����الم ���س��ج��ع امل�����س��ل��م��ن ع��ل��ى ال��ع��ل��م 
ووجههم اإلى اأن يكونوا متعلمن وباحثن 
عن العلم، وذل��ك لأن��ه قمة الهداية التي 
يبلغها الإن�سان. وقد كان لعلماء امل�سلمن 
ال��ب��ح��ث العلمي  ت��اأ���س��ي��ل ق��ي��م  ال�����س��ب��ق يف 
م��ن ال��ت��ث��ب��ت وال�����س��دق وك��ي��ف��ي��ة ال�سبط 
والتدقيق، ويف النقل لالآخرين«، م�ستدلة 
بعلم اجلرح والتعديل فيما يتعلق بالرواة 

و�سبط الأ�سانيد.
اجلانب،  هذا  يف  قطي�س  وا�ستدركت 
امل�سلمن  العلماء  اهتمام  اأن  اإلى  لفتت  اإذ 
ب����اأخ����الق ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ك����ان م��دخ��ال 
قبل  ال��ع��ل��م  ل��ط��ال��ب  وال��رب��ي��ة  للتن�سئة 
اإن��ت��اج العلم، واأردف���ت »مت  اإل��ى  اأن يتحول 
اأ�سا�سية  م��وؤه��الت  اأنها  على  اإليها  النظر 
و���س��ف��ات ���س��روري��ة ي��ج��ب اأن ت��ت��ح��ق��ق يف 
العلم  ي�سلك ط��ري��ق  اأن  ي��ري��د  ب��اح��ث  ك��ل 

ويناله«.
اأن الأخالق  اإلى   وتو�سلت  الباحثة 
جمموعة  يف  تركزت  الإ�سالمي  املنهج  يف 
اأي  اأن حتقق يف  يبغي  القيم  حم��ددة من 
وابتغاء  والإن�ساف،  العدل  اأهمها:  باحث 
ال��ع��ل��م ل���وج���ه اهلل، وال��ب��ع��د ع���ن ال��ن��ف��اق 

واجلدل والتع�سب ملذهب معن.

النشر والسلوك األخالقي
وق�������س���م���ت ال�����دك�����ت�����ورة ق���ط���ي�������س ج���ان���ب 
ت��ط��ب��ي��ق��ات اأخ���الق���ي���ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 
الأخ��الق��ي  وال�سلوك  العلمي  الن�سر  اإل��ى 
وحقوق  الن�سر  يف  واملو�سوعية  العلم  يف 

امللكية الفكرية.
البحث  ط��ري��ق  خريطة  ج��ان��ب  ويف   
عدم  ���س��رورة  اإل��ى  قطي�س  لفتت  العلمي، 
بدرا�ستهم  ي��ق��وم  مل��ن  ال��ب��اح��ث  ا���س��ت��غ��الل 
على  �سددت  كما  عليهم،  اأبحاثه  ويجري 
اأن ال�سطو الأكادميي يعد ظاهرة خطرية 
ت���ع���اين م��ن��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 

خمتلف اأقطار العامل. 
ال��رك��ي��ز على  ينبغي  ب��اأن��ه  وخ��ت��م��ت 
توجيه البحوث ملا يفيد املعرفة واملجتمع 
والإن�����س��ان��ي��ة ك��ال��ت��زام اأخ���الق���ي اأ���س��ا���س��ي، 
تنفيذ  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة  ب���الأم���ان���ة  وال��ت��ق��ي��د 

البحوث واملوؤلفات.

دراسة: المسلمون حققوا السبق 
هل تستطيع في تأصيـل أخالقيات البحث

العيش
بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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كليات

زهراء حبتر

والق��ت�����س��اد  الإدارة  كلية  ع��م��ي��دة   ك�سفت 
الإح�ساء  تخ�س�س  اأ���س��ت��اذة  باأبها،  امل��ن��زيل 
ف��وزي��ة  امل�ساعدة،  الدكتورة  ال��ري��ا���س��ي 
من  تقدم  العديد  اأن الكلية  ال��غ��ري�����س، 
ال�������������دورات وال�������ربام�������ج ال����ت����ط����وي����ري����ة يف 
وال��ذات��ي��ة  التخ�س�سية  اجل���وان���ب  ج��م��ي��ع 

للطالبات  يف �سبيل الرتقاء بهن . 
ال���ك���ل���ي���ة  اأن  »اآف���������������اق«  واأك��������دت  ل��������� 
م�سارات  لإن�����س��اء  تطويرية  طرحت خطة 
مبا  امل���ن���زيل  يف  ق�سم  القت�ساد  ج���دي���دة 
ويحقق  للخريجات  وظيفية  فر�سا  يوفر 

حاجة �سوق العمل .

 ما االأفكار التطويرية
التي ت�سغل بالك؟ 

حت��دي��ث ب��رن��ام��ج ك��ل��ي��ة الق��ت�����س��اد، وف��ت��ح 
ت��خ�����س�����س��ات دق���ي���ق���ة ت���ت���واف���ق م����ع ���س��وق 
العمل، وت�سهل على الراغبات من طالبات 
العليا  ال���درا����س���ات  ب���رام���ج  اإك���م���ال  ال��ك��ل��ي��ة 
يف ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��دق��ي��ق��ة ب��ك��ل ���س��ه��ول��ة، 
برامج  تفعيل  على  العمل  اإل���ى   بالإ�سافة 
مبا  الكلية،  ملن�سوبات  الأك��ادمي��ي  التطوير 
وتخ�س�ساتهن،  عملهن   طبيعة  ينا�سب 
وك���ذل���ك ال�����س��ع��ي  اإل�����ى  حت��دي��ث وت��ط��وي��ر 
داخ��ل  الكلية  ملن�سوبات  املقدمة  اخل��دم��ات 

الكلية.

 م�ساريع ت�سعينها يف قائمة 
اأولوياتك؟

  امل���������س����اري����ع ك�����ث�����رية، واأه�����م�����ه�����ا: ب���ن���اء 
تطلعات  يوافق  ب�سكل  الطالبة  �سخ�سية 
 ،2030 روؤي���ة  اململكة  اجلامعة  لتحقيق 
وت�����ويل ط���ال���ب���ات ال��ك��ل��ي��ة زم�����ام امل���ب���ادرة 
وال���ق���ي���ادة ل��ل��ن��ه��و���س ب��امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 

وال�سعودي ب�سكل عام.

كيف تنظرين اإلى تاأثري املبنى 
اجلديد يف حتقيق تطلعاتكن؟ 

املباين اجلديدة اأف�سل من حيث احلداثة 
وامل�������س���اح���ة، ون���ح���ن ن��ع��م��ل م���ع اجل��ه��ات 
اأو  خلل  اأي  ومعاجلة  اإك��م��ال  يف  املخت�سة 

نق�س يظهر لنا. 

حدثينا عن اأهم اجلوائز
التي ح�سلت عليها الكلية؟ 

ع��ل��ى درع  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  ال��ك��ل��ي��ة  ح�سلت 
م��وؤمت��ر  يف  معر�ض  واآخ����ر  يف  الن�شاط، 
ح���ف���ظ ال���ن���ع���م���ة، وث����ال����ث يف الأومل���ب���ي���اد 
طالبات  ح�سول  اإل��ى  بالإ�سافة  الثقايف، 
مب���راك���ز  ف����وزه����ن  م���ق���اب���ل  على  جوائز 
خم��ت��ل��ف��ةيف الأومل���ب���ي���اد ال��ث��ق��ايف يف ال��ع��ام 

املا�سي.

ما الدعم الذي تقدمه الكلية 
للطالبات لالرتقاء بهن؟ 

يف  تطويرية  وبرامج  دورات  تقدم  الكلية 
وال��ذات��ي��ة  التخ�س�سية  اجل��وان��ب  جميع 
ل���ل���ط���ال���ب���ات، ك���م���ا مت ت���ف���ع���ي���ل ال����ن����ادي 
الجتماعي ونادي التطوع ونادي املوهبة 
ن��ع��م��ل ع��ل��ى تفعيل  والإب���������داع، وك���ذل���ك 

الأن����دي����ة ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة ل��الن��ت��ق��ال من 
الت�ساركي  ل��ل��ج��ان��ب  ال��ت��ق��ل��ي��دي  اجل��ان��ب 

التطبيقي احلديث. 

كيف ت�سهم الكلية
يف خدمة املجتمع؟

اإ�����س����ه����ام����ات ك����ب����رية يف جم���ال  ل��ل��ك��ل��ي��ة 
اجلامعة  م�ستوى  ع��ل��ى  املجتمع  خ��دم��ة 
وخ��ارج��ه��ا،  وقد ق��دم��ت وم���ازال���ت تقدم 
ال���ك���ث���ري م�����ن ال�����ربام�����ج وامل����ح����ا�����س����رات 

والدورات التدريبية .

هناك قلة يف عدد الفر�س 
الوظيفية خلريجات ق�سم االقت�ساد 

املنزيل، فما احللول املنا�سبة؟
ن�سعى اإلى حل هذه امل�سكلة وتقدم برامج 
ودورات تدريبية، وحتر�س على ا�ستغالل 
اأي فر�سة من خالل الأن�سطة والربامج 
الطالبة  م�����س��ت��وى  ل��ل��رف��ع م��ن  امل��ت��ن��وع��ة 
مع  يتوافق  مب��ا  العمل  ل�سوق  وتاأهيلها 
ه����ذا ال��ت��خ�����س�����س، ك��م��ا ط���رح���ت ال��ك��ل��ي��ة 
جديدة  م�سارات  لإن�ساء  تطويرية  خطة 
امل���ن���زيل مب���ا ي��وف��ر فر�سا  يف الق��ت�����س��اد 
�سوق  وظيفية للخريجات ويحقق حاجة 

العمل .

روؤيتك امل�ستقبلية للكلية؟
خريجة قوية تبني جمتمعا واأمة، وتقف 
���س��اخم��ة مب��ه��ارات��ه��ا وط��اق��ات��ه��ا ودي��ن��ه��ا 
وق��ي��م��ه��ا، مت��ث��ل امل��م��ل��ك��ة م��ه��ب��ط ال��وح��ي 

ومنبع العلم اأجمل متثيل .

عميدة االقتصاد:
وضعنا خطة من شأنها توفير 

فرص وظيفية للخريجات   

الرؤية 
التميز العلمي والبحثي، والإ�سهام 

يف خدمة املجتمع والريادة يف اإعداد 
كوادر لديها مهارات تناف�سية يف �سوق 

العمل مبا ي�سمن حتقيق اجلودة.

الرسالة
توفري بيئة اأكادميية وتطبيقية 

ت�سارك يف خدمة املجتمع، واإثراء 
�سوق العمل بكوادر متميزة يف جمالت 

الإدارة والقت�ساد املنزيل.

األهداف 
• تخريج كوادر موؤهلة يف 

خمتلف تخ�س�سات الكلية مبا 
يتوافق مع احتياجات �سوق 

العمل.
• الإ�سهام يف اإحداث التنمية 

الفعالة للبيئة املحيطة مبا 
يحقق التكامل بن الكلية 

واملجتمع.
• تطوير قدرات ومهارات اأع�ساء 

هيئة التدري�س ومعاونيهم 
بالكلية .

• الو�سول اإلى العتماد 
الأكادميي.

• توفري بيئة اأكادميية تدعم 
البتكارات و الإبداع املعريف 

واملهني.
• الربط بن اجلانب الأكادميي 

والتطبيقي للو�سول اإلى اأعلى 
اإنتاجية خلدمة املجتمع.

القيم
• التمي�ز.

• اجلودة.
• التعاون.

• امل�سوؤولية.

• ال�سفافية.
• التناف�سية.

• الإبداع والبتكار.

 وكيالت الكلية
• وكيلة �سوؤون الطالبات: د. 

منى عزت 
• وكيلة اجلودة: د. هبة غمري 

رئيسات األقسام
• رئي�سة ق�سم القت�ساد املنزيل:

الدكتورة  عبري عبده
• رئي�سة ق�سم اإدارة الأعمال

داليا �سلمان احلربي 
• رئي�سة ق�سم املحا�سبة:
فاطمة حممد ال�سهري.

عدد الطالبات
• ق�سم القت�ساد 

املنزيل  464  طالبة 
• ق�سم الإدارة : 435 طالبة 

• ق�سم املحا�سبة : 278 طالبة
• الإجمايل: 1177 طالبة

عن الكلية
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مواهب طالبية

هل افتقدنا غازي؟

نايف األحمري

واإن��ه  عليه  ُيعتمد  ل  ال�سعودي  ال�سباب  اإن  تقول  التي  اجلماعة  »اإل���ى 
اإن ال�سباب ال�سعودي يغيب، هذه  يغري الوظائف، واجلماعة التي تقول 

اجلماعة اأ�ساألها: هل هي من ال�سويد اأو من الرويج؟«
اأع���وام،  غازي  �ستة  الراحل منذ  الأدي��ب  الذهبي،  الوزير  رد  هكذا 
واأم��اك��ن  جمال�سهم  يف  ال�����س��ع��ودي��ون  ت���داول���ه  ت�����س��ري��ح  ع��ل��ى  الق�سيبي 
اخلدمة  وزي��ر  به  اأدل��ى  اأن  بعد  بالغ،  با�ستياء  الإلكرونية  اجتماعاتهم 
املدينة خالد العرج الذي ذكر اأن اإنتاجية املوظف ال�سعودي تقدر ب�ساعة 

واحدة يوميا!
 غازي كان يوؤمن دائما باأن املوظف احلكومي ال�سعودي �سيكون كنزا 
وكفاءة عالية يجب اأن ت�ستغل ب�سكل �سحيح اإذا ما وفر له ما يحظى به 

موظفو القطاع اخلا�س!
كان رحمه اهلل ي�سرد يف كتابه »حياة يف الإدارة« العديد من املحطات 
التي تنقل بينها يف الوظائف احلكومية من وظيفته الأولى التي كان ل 
ميتلك فيها ولو كر�سيا وطاولة حتى و�سل لأربعة كرا�سي وزارية �ساخنة 
ويبني  لالأمام،  البلد  هذا  بنه�سة  �سيدفع  باأنه  يعتقد  ماكان  فيها  قدم 

لهذا املجتمع خمططات واأهدافا مل تكن لتتحقق اإل ب�سواعد اأبنائه!
غازي كان عالمة م�سيئة يف كل الأماكن التي تولى م�سوؤولياتها، 
موظفيه،  واإنتاجية  كفاءة  لرفع  جاهدا  ي�سعى  باأنه  مايردد  دائما  وكان 
اأداة  املوظف  ب��اأن  جلياً  اأدرك  لأن��ه  للموظف،  ولي�س  للنظام  نقده  وك��ان 

لتحقيق النظام.
اأن  اأتذكر  ول  الكنز،  املواطن  لقب  ي�ستحق  الرجل  ه��ذا  اأن  اأعتقد 
الق�سيبي ن�سب لنف�سه جناحا اأو اإجنازا غري ما حقق، ول اأذكر اأن غازي 
الوزير  بن  الفي�سل  هو  دائما  فالنظام  وبخهم،  حتى  اأو  ملوظفيه  اأ�ساء 

وموظفيه واملدير ومن حتته. 
اأخ��ت��م ق��ائ��ال: م��ع �سيل الن��ت��ق��ادات ال��ك��ربى ال��ت��ي ت�سدد يف اجت��اه 
اأت�ساءل  اإيجابا  اأم  اأو قرار �سواء كان �سلبا  امل�سوؤول دائما مع كل ت�سريح 

دوما: هل افتقدنا غازي؟

بوح طالب

شبيب: جذبني الخط قبل المدرسة
وتفجرت موهبتي في الخامس االبتدائي

خالد العمري

الربية،  بكلية  الطالب  كان  املدر�سة  قبل دخوله 
حتديدا يف تخ�س�س ريا�سيات التعليم البتدائي، 
ع��ب��دال��ك��رمي ن��اج��ي ���س��ب��ي��ب، ي��ق��وم ب���اأخ���ذ الكتب 
اخل��ا���س��ة ب��اخل��ط اإل����ى اإخ����وان����ه، ل��ي�����س��ت��م��ت��ع مبا 
ال�سف  امل��در���س��ة ويف  دخ��ول��ه   ب��ع��د  اأم���ا  يكتبونه، 
اإلى  يلتفت  املعلمن  اأح��د  ب��داأ  اخلام�س حت��دي��دا، 

موهبته يف اخلط، وهو اأ�ستاذه عاي�س اآل عبيد.
وق����ال ع���ن م��ع��ل��م��ه اآل ع��ب��ي��د »ل��ق��د ك���ان له 
الف�سل بعد اهلل يف حت�سن م�ستواي يف هذا املجال، 
كما اأن املدر�سة نظمت لنا دورتن خلطي الُرقعة 
خطي  حت�سن  على  با�ستمرار  وعملت  والن�سخ،  

حتى بت اأع�سق اخلط«. 

مشاركات وإنجازات 
�سارك �سبيب يف عدد من امل�سابقات على م�ستوى 

ع�سري وخارجها، ومنها ما يلي:
ع��ل��ى م�ستوى  ال��ع��رب��ي  اخل����ط  م�����س��اب��ق��ة   •

اململكة يف املرحلة البتدائية.
ع��ل��ى م�ستوى  ال��ع��رب��ي  اخل����ط  م�����س��اب��ق��ة   •

اململكة يف املرحلة املتو�سطة.
ع��ل��ى م�ستوى  ال��ع��رب��ي  اخل����ط  م�����س��اب��ق��ة   •

اململكة يف املرحلة الثانوية.
• �سارك يف معر�سن نظمتهما اإدارة التعليم 

مبنطقة ع�سري.
م�ستوى  ع��ل��ى  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ح�����س��ل   •
امل���رح���ل���ة  م�������س���اب���ق���ة اخل������ط يف  امل���م���ل���ك���ة يف 

املتو�سطة.
• ح�سل على املركز الثالث مرتن متتاليتن 

للمرحلة الثانوية على م�ستوى اململكة.

الطموح وأهداف المستقبل
وعن طموحه، قال �سبيب: »احل�سول على الإجازة 
من اأحد اخلطاطن الكبار يف اململكة، مثل: نا�سر 
امليمون وخمتار عامل وغريهما، والإجازة هي اأن 

يجيزك اخلطاط ب�شهادة مكتوبة بخط يده«.

الصعوبات والتحديات 
يف  اخل��ط  اأن  �سبيب  فهي ح�سب  ال�سعوبات  واأم��ا 
وقتنا احلا�سر من�سي عك�س الأجهزة التقنية، وهو 
ما جعله حمبجَطا ب�سبب اأن النا�س مل ينظروا لهذا 
اأن اخلط يف  »كما  العريق مبنظور جمايل،  الفن 
وهذا  العلوم،  ك�سائر  باهتمام  يحظى  ل  جامعتنا 
مل  النا�س  لأن  موهبتي،  اأظهر  ل  اأي�ساً  يجعلني 
حل  اأن  بعد  نهائياً  الكتابة  ي�ستخدمون  ي��ع��ودوا 

حملها جهاز الكمبيوتر«.

رسالة شكر
�سقل  �سانده يف  م��ن  ك��ل  اإل���ى  �سكر  ر�سالة  وب��ع��ث 
التي وف��رت يل كل  »اإل��ى عائلتي  موهبته، فقال: 
جيدة  بيئة  على  اأح�سل  اأن  �سبيل  يف  الإم��ك��ان��ات 
وجميع  البواب  ابن  مركز  اأي�سا  واأ�سكر  للكتابة، 
من�سوبيه بال ا�ستثناء على كل اجلهود التي بذلت 
كما  جمتمعنا.  يف  عالية  مكانه  للخط  لي�سبح 

اأ�سكر »اآفاق« على هذه امل�ساحة".

أمنية
ي��ك��ون  »اأن  ق����ال  اأم��ن��ي��ت��ه،  ع���ن  ����س���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
اجلامعات  جميع  من  عظيم  �ساأن  العربي  للخط 
توفري  خ��الل  م��ن  وحت��دي��دا  احلبيبة،  وجامعتي 
ال�������دورات وامل�����س��اب��ق��ات، وب����ث ث��ق��اف��ة ه����ذا ال��ف��ن 

الأ�سيل والعريق من ع�سور قدمية«.
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تقنيةجامعات عالمية

تطبيق Polarr لمعالجة الصور 
بمجموعة من الفالتر 

ويهتم   ،Android و   iOS نظامي  على   Polarr تطبيق  يعمل 
مب��ع��اجل��ة ال�����س��ور م��ع جم��م��وع��ة مم��ي��زة م��ن ال��ف��الت��ر والأدوات 

للتعديل والتحرير على ال�سورة بلم�سات فنية مذهلة.
فهناك  لل�سورة،  خم�س�س  ب�سكل  اأو  ككل  اأدوات���ه   Polarr ويقدم 
ملوازنة  اإ�سافة  التدوير،  اأو  والق�س  الركيز  واأداة  الت�سبع  اأدوات 
بقيا�س  ال��ف��ر���س��ات  م��ن  ك��ث��ري  م��ع  والتفتيح  التعتيم  اأو  ال��ب��ي��ا���س 

واأحجام خمتلفة.

جديد التطبيقات

إنفوغرافيك

غرائب االبتكارات

 Explore نظارة
للواقع االفتراضي 

 Le Eco من
الصينية

اأعلنت �سركة Le Eco ال�سينية خالل موؤمتر 
اأخ��ريا، عن نظارة  املتحدة  الوليات  اأقيم يف 
Explore للواقع الفرا�سي، وقد حر�ست 
 Le ال�سركة على اأن تعمل النظارة من هاتف
وزودت  اأي�سا.  ال�سركة  تنتجه  ال��ذي   Pro3
Explore برقاقة معالج �سناب دراجون 821، 
وبت�سميم مميز لراحة امل�ستخدم مع بطانة 
 10000Hz م�ست�سعر  ول��ل��ن��ظ��ارة  داخ��ل��ي��ة. 
امل����وؤق����ت عن  ال���ت���وق���ف  ي���دع���م  ال�����ذي   IMU
عند  التلقائي  الت�سغيل  وك��ذل��ك  ان��ت��زاع��ه��ا، 
 Le ا���س��ت��خ��دام��ه��ا م���ن ج���دي���د. ومل ت��ك�����س��ف
الأ�سواق  Explore يف  Eco عن موعد طرح 
العاملية بيد اأنها �ستكون متوافرة يف الوليات 
ب�سعر  املقبل  نوفمرب  من  الثاين  يف  املتحدة 

مل يعلن حتى الآن.

أسبوع جايتكس للتقنية 2016 باألرقام
• 1.4 مليون مترا مربعا مساحة معرض مركز دبي التجاري العالمي.

• 230 متحدثا من كبار قادة الفكر في العالم.
• 65 جلسة حوار و 130 ساعة من المؤتمرات والنقاشات.

• أكثر من 140 ألف زائر خالل خمسة أيام.
• أكثر من أربعة آالف  جهة عارضة من 64 بلدا مشاركا.

• المملكة العربية السعودية شريك رسمي في هذه الدورة لتعزيز رؤية 2030.
• سلط الضوء بشكل أكبر على التقنيات الجديدة والمبتكرة كالريبوتات والطائرات

• المسيرة عن بعد وتقنيات الواقع االفتراضي والذكاء الصناعي.

هل يصمت طائرنا فعال؟

حسن أحمد العواجي

ريتويت

ُيعر�س  اأن  اإل��ى  »ت��وي��ر«  الجتماعي  التوا�سل  مبوقع  احل��ال  اآل 
بثمن بخ�س، دراهم معدودات، بل اإن طائر »توير« ما يزال يغرد 

على ا�ستحياء ورمبا ي�سمت قريبا.
ان�سحابها  العاملية  »جوجل«  �سركة  اأعلنت  القريب  فبالأم�س 
قيمته  ت��دين  يف  ت�سبب  مم��ا  ت��وي��ر،  على  ال�ستحواذ  �سفقة  م��ن 

ال�سوقية من جديد ليهوى اإلى اأقل من 12 مليار دولر!
الأخ��رى  ال�سركات  يف  الرعب  دب  املفاجئ،  النخفا�س  ه��ذا 
للطائر  �سريع  توحي مب��وت  ب��وادره��ا  امل�سي يف �سفقة  خوفا من 

املعني رغم حماولت الإنعا�س.
لنفر�س جمازا موت »طائر توير« رغم ظهوره من خمباأه 
فماذا  ال�سركات،  ل�سهام  قيمة  باأقل  �سهلة  فري�سة  نف�سه  وعر�س 

�سيحدث لأكر من 500 مليون مغرد؟
من  بها  باأ�س  ل  جمموعة  و�سحاها  ليلة  بن  �ستتوقف  هل 
ها�ستاقات العن�سرية املذهبية والعرقية والقبلية؟ وهل �سيتوقف 
املاركات  �ستجد  هل  »���س«؟  و  »���س«  بن  املتبادل  وال�ستام  ال�سباب 

املقلدة من�سة اأخرى لرويج منتجاتها؟
اإل���ى »ت��وي��ر« حال  واإذا ك��ان ه��ن��اك ترتيب ل��الأك��ر اف��ت��ق��ادا 

موته، ف�سنكون نحن ال�سعودين الأكر بكاء عليه.
لنا  متنف�سا  ب�سفته  الثمالة  حتى  توير  طائر  نع�سق  نحن 
اأخ��رى،  اأحاين  وننزعها  ت��ارة  الأقنعة  خالله  من  نلب�س  جميعا، 
ف�سخ�سياتنا مزيج من الرج�سية والرومن�سية وحتى الالواقعية، 
ال�سباب  وال��ت��ف��ن يف  اجل��ل��د  ت��ب��ادل  ن�ستغل ط��ائ��رن��ا يف  اأن��ن��ا  ك��م��ا 
اإل يف حالت  اأو رقيب  اأن��واع املديح دون ح�سيب  وال�ستام، وكذلك 
نادرة جدا. واإذا مل يجد طائر »توير« من ينع�سه للبقاء، ولفظ 
اأن��ف��ا���س��ه الأخ����رية ف��ع��ال، ف�سيحدث ذل��ك ف��راغ��ا، ب��ال ���س��ك، لكنه 

�سيكون موؤقتا.
لإظهار  خا�سا  �سباقا  الكربى  ال�سركات  �ستبداأ  جديد  ومن 
تطبيق جديد يقوم مقام »توير« مع بع�س التغيري، وما ي�سجع 

على ذلك اأن يف الكعكة اأكر من 500 مليون مغرد!
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ثقافة

بندول إكسترا

د. أحمد التيهاني

بعد قراءته مقال اأ�ستاذنا الدكتور علي بن �سويل القرين، املن�سور 
يف العدد املا�سي، اأر�سل اإيل ال�سديق فا�سل العماين كاتب الراأي 
اأن اهلل حق، فاأنت يا ما  ب�سحيفة الريا�س مازحا »ع�سان تعرف 
ق�سق�سُت  فطاملا  فا�سل،  �سدق  وقد  النا�س«،  مقالت  ق�سق�ستجَ 

مقالته حينما كان اأحد كتاب الراأي يف �سحيفة الوطن.
واأمام مقال د. علي، وجملة ال�سديق فا�سل، قررت اأن يكون 
به  تت�سبب  ال��ذي  الأ�سبوعي  لل�سداع  مهدئا  عقارا  املقال  ه��ذا 
مقالت العبد ال�سعيف للعزيزين: د. علي، و اأ. حممد ع�سريي، 
الكيمائية،  ال�سائع، وتركيبته  اإك�سرا«، هو  »بندول  اأن  ووجدت 
يف  تلخي�سها  ي�سعب  التي  ال�سحفي  الرقيب  معاناة  هي  هنا، 
لأنها خليط من:  ِعْلم عامل؛  بها  اأن يحيط  وي�ستحيل  �سطور، 
اللغوي، والفكري، واملبدئي، والديني، وال�سيا�سي، والجتماعي، 

واملعريف، والنف�سي، و»العف�سي«.
يف  ال��زم��الء  م�سامع  على  اأردد  واأن���ا  »حت���اف«،  �سنوات  �سبع 
�سحيفة الوطن: اإّن على الرقيب ال�سحفي اأن ي�سع مبادئه يف 
»�سنطة« �سيارته، ويغلقها عليها جيداً، قبل اأن يدخل اإلى مقر 
هو  اإذا  الختياري  النف�سام  اأْن ميار�س  عليه  اأّن  عمله؛ مبعنى 
اأراد اأن يكون رقيبا ناجحا قادرا على الف�سل بن: ما يوؤمن به 
من حرية ال��راأي، وما حتّتمه عليه واجبات مهنته التي حتيط 
ب��ه��ا اخل��ط��وط احل���م���راء م��ن ���ش��ت ج��ه��ات. )اأ���ش��ي��ف��وا االأر�����ض 

وال�سماء اإلى اجلهات الأ�سلية الأربع(.
ال��راأي، قد  الرقيب على مقالت  ال�سحفي، واأخ�س  الرقيب 
ويف  لفظة،  اأو  فقرة  اأو  اأم��ام جملٍة  ط��وال، حائرا  �ساعات  مي�سي 
»التمرير«  ب�  اأّم��ارة  اإحداهما  نْف�سان:  تتنازعه  اأثناء حريته هذه، 
انت�سارا حلرية الراأي، واحراما للكاتب، وحّبا يف ال�سدق والنقد 
البّناء، والأخرى اأّمارة باحلذف اأو التعديل، اأو عدم اإجازة الن�سر، 
اح���رام���ا لأدب���ي���ات امل��ه��ن��ة، وخ�����س��وع��ا ل��ل��م��ح��ظ��ورات الإع��الم��ي��ة 
الوطنية، وخوفا من عقوبات لئحة الن�سر التي ل تكاد اأحكامها 
وغراماتها تتوقف عن ال�سحف الكبرية اأ�سبوعا واحدا، وجّل هذه 
الغرامات املالية ناجمة عن مقالت الراأي، ولكم اأن تتخيلوا حجم 
جتعل  التي  تلك  ال���راأي،  م�سوؤول  يعي�سها  التي  النف�سية  املعاناة 

الِوْلدان �سيباً، وتت�سبب يف ال�سلع املبّكر!
ويقراأ  كله،  ما يدور حوله  يعي  اأن  ال�سحفي  الرقيب  على 
ما ين�سر يف ال�سحافة املحلية والعربية جّله، ويتابع الت�سريحات 
ب��اأول، واأن يكون عارفا بطبائع املجتمع، ف�سال  والأح��داث اأول 
عن اأن يكون فقيها مذهبيا، وخبريا بالأن�ساب والقبائل، ولغويا 
ب��ارع��ا ق���ادرا على ق���راءة م��ا خلف الأ���س��ط��ر قبل ق��راءت��ه��ا، واإل 
اإقالة  مّرر الكّتاب املحرفون من بن عينيه، ما قد يت�سبب يف 
رئي�س حتريره، اأو اإيقاف كاتب مهم، اأو تغرمي �سحيفته مبلغا 
اأقله ثالثون األف ريال، ولكم اأن تتخيلوا احلجم اليومي ملعاناة 
الرقيب، اأمام ما يقرب من 26 مقال كل يوم، ت�ساف اإليها �ست 
م خطوطها اأدهى ر�سامي الكاريكاتري،  ر�سومات كاريكاتريية ر�سجَ

واأكرهم رمزية وذكاء.
الأح��داث��ي��ة،  للمتغريات  الرقابة  خ�سوع  ذل��ك،  اإل��ى  اأ���س��ف 
اليوم، قد ل ي�سلح  ن�سره  اأي�سا، فما ميكن  الإعالنية  ولل�سوق 
متغريات  اأو  الأح���داث،  على  ط��راأ  �سيء  ب�سبب  الغد،  يف  للن�سر 
قد  ك��ربى  �سركة  نْقد  اأن  كما  الدولية،  اأو  املحلية  ال�سيا�سة  يف 
الغد؛ لأنها �سارت معلنة يف  اليوم، ول ميكن يف  للن�سر  ي�سلح 
وترتاكم  املوانع،  وتت�شابك  اخليوط،  تتعقد  وهكذا  ال�شحيفة. 

ال�سعوبات.
للتاأكيد  امل�ساحة،  به  اأقول ذلك كله، وفوقه كثري ل ت�سمح 
ع��ل��ى اأن���ن���ي اأع�����ذر اجل��م��ي��ل د. ع��ل��ي ب���ن ���س��وي��ل وزم������الءه، وم��ا 
قبل  التعديل،  معرفة  على  واحلر�س  احل��ب،  نتيجة  اإل  العتب 

ال�سطدام به من�سورا، وح�سب.

إذا عسعسَ 
الليل

مرزوق: فن »التقطيط« دليل
على تمتع إنسان المنطقة بحس جمالي

اأك���د وك��ي��ل كلية امل��ج��ت��م��ع، اأ���س��ت��اذ الآث���ار 
امل�ساعد باجلامعة، الدكتور علي مرزوق، 
اأن ال���ف���ن ���س��اي��ر ت���ط���ور الإن�������س���ان ال���ذي 
ح��ر���س ع��ل��ى جت��م��ي��ل ك���ل م���ا ت��ق��ع عليه 
له  مالزما  احلر�س  ه��ذا  وا�ستمر  عينه، 
على مر الع�سور، مبينا اأنه قد ُعر على 
العديد من الر�سوم ال�سخرية يف منطقة 

ع�سري التي توؤكد الفن الأ�سيل.
وع���ّد ف��ن »ال��ت��ق��ط��ي��ط« خ��ري �ساهد 
اإن�سان منطقة  ب��ه  يتمتع  م��ا  على  ودل��ي��ل 
وق���درة مميزة  ج��م��ايل،  م��ن ح�س  ع�سري 

على ابتكار الأ�سكال الزخرفية.
ا�ستمر  ال��ت��وا���س��ل  ه���ذا  اأن  واأو����س���ح 
الر�سوم  فانت�سرت  احلا�سر،  وقتنا  حتى 
ع�سري  ع��م��ارة  يف  الزخرفية  والتكوينات 
وث��راء  فني  بغنى  متتاز  التي  التقليدية 
اأك���ر من  اإل���ى  ي��ع��ود بع�س منها  زخ���ريف 
300 عام خلت، �سغلت فيها ن�ساء املنطقة 
بالزخارف  واأر�سياتها  م�ساكنهن  اأ�سقف 

بتاأثريات  والأر�سيات  امللونة،  الهند�سية 
ُزخ���رف���ي���ة م��ن��ت��ظ��م��ة جت��م��ع ب���ن ال��غ��ائ��ر 
والنافر تنفذ بوا�سطة اأ�سابع اليد وُتغني 
عن الف�ر�س اأحيانا، وُت�سكل مع الزخارف 

اجلدارية تكامال وان�سجاما.
واأ����س���اف »اأم����ا احل��ي��ط��ان ال��داخ��ل��ي��ة 
ف�����س��غ��ل��ت��ه��ا ب�����وح�����دات زخ���رف���ي���ة مم��ي��زة 
على  وقائمة  بيئتها،  معطيات  من  نابعة 
والعنا�سر  امل��ج��ردة،  الهند�سية  ال��وح��دات 
الأ�سكال  اإلى  اإ�سافة  النباتية،  الزخرفية 
ال��ك��ت��اب��ي��ة، وال��رم��زي��ة )ال���س��ت��ح�����س��اري��ة( 
امل�����س��ت��م��دة م���ن ال���ن���ب���ات���ات واجل����م����ادات؛ 
الأم���ر ال���ذي ي��وؤك��د ح��ر���س رب���ات البيوت 
بع�سري على تزين م�ساكنهن وجتميلها؛ 
امل����ن����زل ومب�������س���اع���دة م��ن  ت��ع��م��د رب�����ة  اإذ 
ن�����س��اء ال��ق�����������ري��ة اإل�����ى ت��غ��ط��ي��ة احل���وائ���ط 
عند  ت�سمى  ج�����س��ي��ة،  بطبقة  ال��داخ��ل��ي��ة 
جفافها  وبعد   ، ه�ارا«  »�سجَ املنطقة  اأه��ايل 
الر�س��وم  اأن����واع  ب�ستى  بتجميلها  يقم�ن 

الزاهية  الأل��وان  م�ستخدمات  والزخارف 
التي تكفل لها الو�سوح والظهور اإذا كان 
اجلال�س  وي�سعر  خ��اف��ت��اً،  ال��غ��رف��ة  ���س�����وء 
واأبدعن زخارف  والهدوء،  بالراحة  معها 
يف  وال��دق��ة  بالتلقائية  ات�سمت  متنوعة 
م��ت��وارث��ة،  وع�����ادات  ت��ق��ال��ي��د  وف���ق  الأداء، 
وب���اإم���ك���ان���ات ب�����س��ي��ط��ة، وخ����ام����ات وم����واد 
اأول���ي���ة، وب��اأ���س��ل��وب زخ����ريف ت��ق��ل��ي��دي ك��ان 
للمراأة يف ع�سري الدور البارز يف تنفيذها 

وت�سكيلها«.
من  الآن  حتى  لنا  بقي  »م��ا  واأردف 
ُي��ع��رف  م��ا  اأو  �سعبية  م��ع��م��اري��ة  زخ����ارف 
ودليل  �ساهد  خري  لهو  »التقطيط«  بفن 
اإن�����س��ان امل��ن��ط��ق��ة من  ع��ل��ى م��ا يتمتع ب��ه 
ابتكار  على  مميزة  وق���درة  ج��م��ايل،  ح�س 
اأ�سبحت  حتى  الزخرفية  الأ���س��ك��ال  ه��ذه 
الباحثون  يق�سدها  دائمة  فنية  معار�س 
واملهتمون، وت�ساهدها الأجيال جي�اًل بعد 

اآخر حتى يومنا هذا«.

وادي لجب.. انكسار فريد في نوعه
ي��ع��د وادي جل��ب م��ن الأودي�����ة ال��ت��ي تقع 
العربية  اململكة  م��ن  الغربي  اجل��ن��وب  يف 
ال�����س��ع��ودي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ج�������ازان، وي��ت��ب��ع 
من  جبل  وه��و  ال�سعودية،  تهامة  لأودي���ة 
جبال الريث، ت�سكل بفعل عوامل طبيعية 
مثل النحت والتعرية، كما اأنه عبارة عن 
�سق داخل ال�سخور ت�سري به مياه ال�سيول 

يف ف�سل ال�ستاء.
واملتنزهات  الأم��اك��ن  م��ن  اأي�سا  وه��و 
ه��ن��اك  اإن  اإذ  امل��ن��ط��ق��ة،  ل�����س��ك��ان  امل��ف�����س��ّل��ة 
اإليه من مناطق  العديد من النا�س ياأتون 
ومنظر  مبنظره  للتمتع  جم���اورة  اأخ���رى 
امل��ي��اه وه���ي ت��خ��رق��ه، ول��ك��ن ه���ذا ال���وادي 
ميثل خ��ط��را يف ح��ال الق���راب منه وقت 

جريان ال�سيول.
ال���وادي بالتقاء وادي��ن يطلق  وي��ب��داأ 
ع��ل��ي��ه��م��ا ودي�����ان امل���ع���رى، ف��ع��ن��دم��ا ي��دخ��ل 
ال�سخ�س هذا الوادي ي�سعر باخلوف لكونه 
�سديدة،  م��ن��ح��درات  على  ويحتوي  خ��ط��راً 
ي�سيق  بينما  اجل��ان��ب��ن  م��ن  مرتفع  وه��و 
داخله، ويراوح عر�سه ما بن 4 و 6 اأمتار 
ارتفاعه  ويبلغ  منعطفاته،  بح�سب  تقريبا 
ويبلغ طوله نحو  ما بن 300 و800 مر، 

والعذبة،  الباردة  املياه  به  وت�سري  كلم،   15
عليه  ي��ط��ل��ق  واد  يف  امل���ي���اه  ه����ذه  وت�����س��ب 
تتميز جوانبه  كما  العمالق«،  بي�س  »وادي 
بالأع�ساب اخل�سراء والبع�س من الأ�سجار 

ال�سحراوية التي تنبت بن ال�سخور. 

حدائق معلقة 
عندما تنظر اإلى هذه الرتفاعات ال�ساهقة 
جت���د ح���دائ���ق م��ع��ل��ق��ة ب���ن ال�����س��خ��ور على 

تعلوها  ث���م  م���ر،  ع���ن 200  ي��زي��د  ارت���ف���اع 
حدائق اأخرى على ارتفاع 400 مر، حيث 
جمموعة  الرت��ف��اع��ات  ه���ذه  ع��ل��ى  تت�سكل 
من الأ�سجار ي�سل طول البع�س منها اإلى 
الطبقات  اإلى  بالإ�سافة  تقريبا،  اأمتار   10
خالل  م�ساهدتها  ميكن  التي  ال�سخرية 
ال�سخور،  ال��وادي، ومن هذه  ال�سري داخل 
ال��ب��ازل��ت، وال�����س��خ��ور ال��ن��اري��ة، وال���رخ���ام، 
واجلرانيت، وال�سخور املتحولة، بالإ�سافة 

اإل������ى ����س���خ���ور اخل�������ورم ال���ت���ي ت���وج���د ب��ن 
الربي  النحل  خاليا  من  العديد  �سقوقها 

الذي ُينتج اأفخر اأنواع الع�سل الربي.

خصائص الوادي 
متر  ال�سم�س  اأ�سعة  ب��اأن  جلب  وادي  يتميز 
�سيقه  نتيجة  فقط  م��ع��دودة  للحظات  ب��ه 
وارت��ف��اع��ه ال�����س��اه��ق، وو���س��ف��ه ال��ك��ث��ري من 
اإل��ي��ه ب��اأن��ه انك�سار  ال�����س��ي��اح ال��ذي��ن ج�����اوؤوا 
ف���ري���د يف ن���وع���ه ع���ل���ى م�����س��ت��وى م��ن��اط��ق 
انك�سار  باأنه  و�سفوه  كما  الأو�سط،  ال�سرق 
جميل ورائع يعد من اأف�سل واأ�سهر املعامل 

ال�سياحية يف اململكة العربية ال�سعودية.
وال�ساهقة،  العالية  ارتفاعاته  ورغ��م 
ف���اإن���ه ي��ع��د م��غ��ام��رة م���ث���رية ل���ه���واة ت�سلق 

اجلبال وال�سخور.
وي��ت��م��ي��ز ال��������وادي مب���ي���اه���ه ال���ع���ذب���ة، 
ب��الإ���س��اف��ة ل��وج��ود ع�����س��ل ال��ن��ح��ل، اإل اأن��ه 
بال�سيارات،  ال��وادي  لهذا  الو�سول  ي�سعب 
ب��ي��ن��م��ا ي��ت��م ذل����ك م���ن خ����الل امل�����س��ي على 
اأو ب��ا���س��ت��خ��دام ال������دواب ل��وع��ورة  الأق������دام 
الطريق اإليه، وميكن التمتع به من خالل 

النظر اإليه عن بعد.

العدد 188  |  29 محرم 1438  |  30 أكتوبر 2016



مقومات  اأه��م  من  اقت�سادنا  تنويع  اإن 
ا���س��ت��دام��ت��ه، ورغ����م اأن ال��ن��ف��ط وال��غ��از 
لقت�سادنا،  اأ���س��ا���س��ي��ة  دع��ام��ة  مي��ث��الن 
يف  ال�ستثمار  يف  التو�سع  بداأنا  اأننا  اإل 
اأمامنا  اأن  ون���درك  اإ�سافية،  قطاعات 

حتديات كبرية ون�سعى اإلى تخطيها.
القت�ساد  من��و  متو�سط  بلغ  لقد 
املا�سية  �سنة   25 ال����  خ���الل  ال�����س��ع��ودي 
اأك����ر م���ن 4% ���س��ن��وي��ا، مم���ا اأ���س��ه��م يف 
توفري مالين الوظائف، ويعد وطننا،  
اق��ت�����س��ادا  اأق�����وى 20  ب��ف�����س��ل اهلل، م���ن 
طموحنا  اأن  اإل  ال��ع��امل،  م�ستوى  على 
مكانة  ن��ت��ب��واأ  اأن  اإل���ى  و�سن�سعى  اأك���رب، 
اأكر تقدما بحلول عام 1452 )2030(، 
ب���ال���رغ���م م���ن ال���ت���ب���اط���وؤ الق��ت�����س��ادي 
العاملي والأثر املتوقع من الإ�سالحات 
ال�سنوات  خالل  اقت�سادنا  يف  الهيكلية 

القليلة القادمة.
وهذا �سيتطلب منا ال�ستفادة من 
تنويع  اأج��ل  م��ن  وا�ستثمارها  م��واردن��ا 
قطاعاتنا  اإمكانات  واإطالق  القت�ساد، 
الواعدة، وتخ�سي�س عدد  القت�سادية 

من اخلدمات احلكومية.

الأ���س��ول  تخ�سي�س  يف  ال���س��ت��م��رار  اإن 
امل��م��ل��وك��ة ل���ل���دول���ة وم��ن��ه��ا ال�����س��رك��ات 
الأخ��رى  والأ�سول  والأرا���س��ي  الرائدة 
اإ���س��اف��ي��ة  ع��وائ��د  اأن يحقق  ���س��اأن��ه  م��ن 
�سينتج  مم���ا  ل��الق��ت�����س��اد،  وم��ت��ن��وع��ة 
و�سيوؤدي  النقدية  م��واردن��ا  زي���ادة  عنه 
اأث��ر  اإح�����داث  اإل���ى  ا���س��ت��ث��م��اره��ا بحكمة 
و�سيتيح  الطويل،  امل��دى  على  اإيجابي 
التي  ال�ستثمارية  الأدوات  تنمية  ذلك 
منتلكها وتطويرها، وبخا�سة �سندوق 
ال����س���ت���ث���م���ارات ال���ع���ام���ة ال�����ذي ن��ه��دف 
�سيادي  ���س��ن��دوق  اأك���رب  ي�سبح  اأن  اإل���ى 
ملكية  نقل  بعد  ال��ع��امل  يف  ا�ستثماري 
»اأرام���ك���و« اإل��ي��ه، و���س��ن��زي��د م��ن فاعلية 
ع��وائ��د  م��ن  ونح�سن  ال�����س��ن��دوق  اإدارة 
ا���س��ت��ث��م��ارات��ه ون���رف���ع اإي����رادات����ن����ا غري 
النفطية، كما �سنعزز دور ال�سندوق يف 

تنويع اقت�سادنا.
ال�ستثمارات  ���س��ن��دوق  ي��ك��ون  ل��ن 
بل  اخل��ا���س،  للقطاع  مناف�سا  ال��ع��ام��ة 
بع�س  ف��ع��ال لإط���الق  �سيكون حم��رك��ا 
القطاعات ال�سراتيجية التي تتطلب 
ذلك  و�سي�سهم  اأم��وال �سخمة،  روؤو���س 
و���س��رك��ات  ج��دي��دة  ق��ط��اع��ات  تنمية  يف 

وطنية رائدة.
الريادية  مكانتنا  م��ن  وان��ط��الق��ا 
اإل��ى  �سن�سعى  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  وع��الق��ات��ن��ا 
الأم��د مع  �سراكات طويلة  الدخول يف 
اأجل  من  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول 

التبادل التجاري ونقل املعرفة.
ن�ستفيد  اأن  يف  روؤي��ت��ن��ا  تتلخ�س 

واأن  بفاعلية  ال�ستثمارية  قدراتنا  من 
الكربى  العاملية  ال�سركات  يف  ن�ستثمر 
جميع  م��ن  النا�سئة  التقنية  و�سركات 
اأنحاء العامل، و�سن�سبح، باإذن اهلل، روادا 
يف اإدارة الأ�سول والتمويل وال�ستثمار. 
مالية  �سوق  بناء  ال���دور  ه��ذا  ويتطلب 
مبا  ال��ع��امل،  ع��ل��ى  ومنفتحة  متقدمة 
ي��ت��ي��ح ف���ر����س مت���وي���ل اأك�����رب وي��ن�����ّس��ط 

الدورة القت�سادية وال�ستثمارية.
طرح  �سن�سهل  ال�����س��دد،  ه��ذا  ويف   
اأ���س��ه��م ال�����س��رك��ات ال�����س��ع��ودي��ة، ون���درج 
بع�س ال�����س��رك��ات امل��م��ل��وك��ة ل��ل��دول��ة يف 
ال�سوق املالية، ومنها اأرامكو، و�سن�ستمر 

يف ت�سهيل �سبل ال�ستثمار والتداول.
اأ���س��واق  تعميق  �سيتطلب  ه��ذا  ك��ل 
الّدين،  �سوق  دور  وتعزيز  لدينا،  امل��ال 

وفتح املجال اأمام �سوق امل�ستقات.

ون�سعى  ال���واع���دة  ال��ق��ط��اع��ات  �سندعم 
لإجن����اح����ه����ا ل���ت���ك���ون دع����ام����ة ج���دي���دة 
لق��ت�����س��ادن��ا. ف��ف��ي ق���ط���اع ال��ت�����س��ن��ي��ع، 
الطاقة  قطاعات  توطن  على  �سنعمل 

املتجددة واملعدات ال�سناعية.
ويف ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة وال��رف��ي��ه، 
���س��ن��ط��ّور م��واق��ع ���س��ي��اح��ي��ة وف���ق اأع��ل��ى 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، ون��ي�����س��ر اإج������راءات 
اإ�����س����دار ال���ت���اأ����س���ريات ل����ل����زوار، ون��ه��ي��ئ 
امل�������واق�������ع ال����ت����اري����خ����ي����ة وال�����راث�����ي�����ة 

وتطويرها.
ويف قطاع تقنية املعلومات، �سنعزز 
الرقمي  القت�ساد  يف  ا�ستثماراتنا  من 

لنتبواأ مكانة متقدمة يف هذا القطاع.
�سن�سجع  ال���ت���ع���دي���ن،  ق���ط���اع  ويف 
ال���ت���ن���ق���ي���ب ع�����ن ال�����������روات امل���ع���دن���ي���ة 
يف  �سن�ستمر  ك��م��ا  م��ن��ه��ا،  وال���س��ت��ف��ادة 
ونعمل  وال��غ��از،  النفط  ق��ط��اع  ت��وط��ن 
ع��ل��ى م�����س��اع��ف��ة اإن���ت���اج���ن���ا م���ن ال��غ��از 
واإن�ساء �سبكة وطنية للتو�سع يف اأن�سطة 
توزيعه، وبناء مدينة ل�سناعة الطاقة.

ريادتنا  توظيف  على  �سنعمل  كما 
يف  اكت�سبناها  التي  وخرباتنا  العاملية 
ق��ط��اع��ي ال��ن��ف��ط وال��ب��روك��ي��م��اوي��ات 
اأخرى  قطاعات  تنمية  يف  وا�ستثمارها 

مكملة وتطويرها.

ولذلك  اخل��ا���س،  القطاع  ب��دور  نوؤمن 
اأج��ل  م��ن  ال�ستثمار  اأب���واب  ل��ه  �سنفتح 
ت�سجيع البتكار واملناف�سة، و�سنزيل كل 
العوائق التي حتد من قيامه بدور اأكرب 
يف التنمية، و�سنوا�سل تطوير وتفعيل 
املنظومة الت�سريعية املتعلقة بالأ�سواق 
للم�ستثمرين  ي�سهل  مب��ا  والأع���م���ال، 
لتمّلك  اأك��رب  فر�س  اخلا�س  وللقطاع 
ال�سحة  ق��ط��اع��ي  يف  اخل���دم���ات  بع�س 

والتعليم وغريهما.
دور  اإل���������ى حت�����وي�����ل  و����س���ن�������س���ع���ى 

استثمار فاعل
2.2 اقتصاد مزدهر

استثماره فاعل

2.2.1 نعظم
قدراتنـا االسـتثمارية

2.2.2 نطلق
قطاعاتنا الواعدة

2.2.3 نخصص
خدماتنا الحكومية
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احلكومة من »مقدم اأو مزود للخدمة« 
اإل�����ى »م��ن��ظ��م وم���راق���ب ل��ل��ق��ط��اع��ات«، 
للرقابة  ال���الزم���ة  ال���ق���درات  و�سنهيئ 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى اخل���دم���ات يف اأج��ه��زت��ن��ا 

املعنية.
وحيث اإن القطاع اخلا�س ي�ساهم 
اإج���م���ايل  يف   %40 م����ن  ب����اأق����ل  ح���ال���ي���ا 
زي���ادة  ع��ل��ى  ف�سنعمل  امل��ح��ل��ي،  ال���ن���اجت 
ال�ستثمار  ت�سجيع  عرب  امل�ساهمة  هذه 
ال�سحة  قطاعات  يف  والأجنبي  املحلي 
واخلدمات البلدية والإ�سكان والتمويل 
كل  يخ�سع  و�سوف  وغريها،  والطاقة 

ذلك لإدارة مرنة ورقابة فاعلة.

يعد وطننا من اأكر الدول اإنفاقا 
يف املجال الع�سكري حيث كنا يف املركز 
 .)2015(  1437 ع���ام  يف  ع��امل��ي��ا  ال��ث��ال��ث 
غ��ري اأن اأق��ل م��ن 2% م��ن ه��ذا الإن��ف��اق 
ينتج حمليا، ويقت�سر قطاع ال�سناعات 
ال��ع�����س��ك��ري��ة امل���ح���ل���ي ع���ل���ى 7 ���س��رك��ات 

ومركزي اأبحاث فقط.
اإن ه��دف��ن��ا ه���و ت��وط��ن م���ا ي��زي��د 
على 50% من الإنفاق الع�سكري بحلول 

1452 )2030( باإذن اهلل.
ول���ق���د ان��ط��ل��ق��ن��ا ف���ع���ال، ف���ب���داأن���ا 
ب�����ت��ط��وي��ر ب��ع�����س ال�������س���ن���اع���ات الأق�����ل 
ت��ع��ق��ي��دا م���ن ق��ط��ع غ���ي���ار وم���درع���ات 
اأن  اإلى  امل�سار  هذا  و�سنوا�سل  وذخائر، 
و�سنو�سع  معظمها،  توطن  اإل��ى  ن�سل 
لت�سمل  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات  دائ�����رة 
ال�سناعات الأكر تعقيدا مثل �سناعة 
الطريان الع�سكري، و�سنبني منظومة 
وال�����س��ن��اع��ات  اخل��دم��ات  م��ن  متكاملة 
امل�ساندة مبا ي�سهم يف حت�سن م�ستوى 
ت�سدير  م��ن  وي��ع��زز  ال��ذات��ي  اكتفائنا 
املنطقة  ل����دول  ال��ع�����س��ك��ري��ة  منتجاتنا 

وغريها من الدول.
من  ذل���ك  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  و�سنعمل 
و�سراكات  مبا�سرة  ا�ستثمارات  خ��الل 
ا���س��رات��ي��ج��ي��ة م��ع ال�����س��رك��ات ال��رائ��دة 
يف ه���ذا ال��ق��ط��اع ب��ه��دف ن��ق��ل امل��ع��رف��ة 
وال���ت���ق���ن���ي���ة وت�����وط�����ن اخل����������ربات يف 
والبحث  وال�سيانة  الت�سنيع  جم��الت 
وال���ت���ط���وي���ر، ك���م���ا ���س��ن��ق��ي��م جم��م��ع��ات 
ت�سم  ومتكاملة  متخ�س�سة  �سناعية 
الأن�����س��ط��ة ال��رئ��ي�����س��ة يف ه����ذا امل��ج��ال، 

اإن الأثر الإيجابي لتوطن ال�سناعات 
الع�سكرية ل يقت�سر على توفري جزء 
م���ن الإن���ف���اق ال��ع�����س��ك��ري ف��ح�����س��ب، بل 
اأن�����س��ط��ة �سناعية  اإي���ج���اد  اإل���ى  ي��ت��ع��داه 
ال�سناعية  كاملعدات  م�ساندة  وخدمات 
والت�������س���الت وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات مما 
يف  نوعية  عمل  ف��ر���س  خلق  يف  ي�سهم 

القت�ساد الوطني.

ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى ت����دري����ب امل���واط���ن���ن 
وتاأهيلهم للعمل يف هذه ال�سناعات.

اأنعم اهلل على وطننا مبقدرات معدنية 
ك���الأمل���ن���ي���وم وال���ف���و����س���ف���ات وال���ذه���ب 
وقد  وغريها.  واليورانيوم  والنحا�س 
جرى العمل على تطوير هذا القطاع 
وتاأهيله لي�ساهم يف الوفاء باحتياجات 
ال�����س��ن��اع��ات وال�������س���وق ال��وط��ن��ي��ة من 
اأن م�ساهمة هذا  املوارد املعدنية، غري 
ال��ق��ط��اع يف ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج��م��ايل 
امل��اأم��ول. لذلك، �سنوجه  ت��زال دون  ل 
ج��ه��ودن��ا ن��ح��و ت��ط��وي��ر ه����ذا ال��ق��ط��اع 
ال��ن��اجت  يف  م�ساهمته  ورف����ع  احل��ي��وي 
ريال،  مليار   97 اإل��ى  الإجمايل  املحلي 
ب���اإذن اهلل، وزي���ادة ع��دد ف��ر���س العمل 
عمل  فر�سة  األ���ف   90 اإل���ى  القطاع  يف 

بحلول العام 1442 )2020(.
ب��اإج��راء  ���س��ن��ق��وم  ذل���ك،  ولتحقيق 
ع����دد م���ن الإ�����س����الح����ات ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة يف 
ه�������ذا ال����ق����ط����اع واإط�����������الق جم���م���وع���ة 
امل�����س��روع��ات، مب��ا يف ذل���ك تكثيف  م��ن 
القطاع  ا�ستثمار  وت�سهيل  ال�ستك�ساف 
اخل����ا�����س يف ه�����ذا امل����ج����ال وم���راج���ع���ة 
وبناء  ال�ستخراج،  تراخي�س  اإج���راءات 
ن��ظ��ام ب��ي��ان��ات م��ت��ك��ام��ل ح���ول م��ق��درات 

التحتية  البنى  يف  وال�ستثمار  اململكة، 
وتاأ�سي�س  ال��ت��م��وي��ل  اأ���س��ال��ي��ب  وت��ط��وي��ر 
مراكز التميز لدعم م�سروعات القطاع، 
ك���م���ا ���س��ن��ن��ف��ذ ع������ددا م����ن امل�������س���روع���ات 
بال�سراكة مع القطاع اخلا�س، و�سنعمل 
واإن��ت��اج��ي��ة  تناف�سية  رف���ع  ع��ل��ى  ك��ذل��ك 
من  جمموعة  ع��رب  الوطنية  �سركاتنا 
ال�����س��راك��ات ال��دول��ي��ة ل��ت�����س��اه��م يف منو 

القطاع وتوطن املعرفة واخلربات.

ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن مت��ت��ع��ن��ا مب��ق��وم��ات 
ق���وي���ة يف جم����ال ال���ط���اق���ة ال�����س��م�����س��ي��ة 
اأننا ل منلك، حتى  اإل  ال��ري��اح،  وطاقة 
الطاقة  الآن، قطاعا مناف�سا يف جمال 

املتجددة.
اأن  املتوقع  من  نف�سه،  الوقت  ويف 
املحلي  ال���س��ت��ه��الك  م�����س��ت��وى  ي��رت��ف��ع 
ل��ل��ط��اق��ة ث��الث��ة اأ���س��ع��اف ب��ح��ل��ول ع��ام 

.)2030( 1452
اإ�����س����اف����ة 9.5  ل���ذل���ك ن�����س��ت��ه��دف 
ج��ي��ج��اوات م��ن ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة اإل��ى 
الإن����ت����اج امل��ح��ل��ي ك��م��رح��ل��ة اأول������ى، كما 
ن�����س��ت��ه��دف ت���وط���ن ن�����س��ب��ة ك���ب���رية من 
���س��ل�����س��ل��ة ق��ي��م��ة ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة يف 
اق���ت�������س���ادن���ا، وت�����س��م��ل ت��ل��ك ال�����س��ل�����س��ل��ة 
والت�سنيع  والتطوير  البحث  خطوات 

وغريها.
من���ت���ل���ك ك����ل امل����ق����وم����ات ل��ل��ن��ج��اح 

يف جم����ال ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة، اب���ت���داء 
م�������ن امل��������دخ��������الت م�����ث�����ل ال�������س���ي���ل���ي���ك���ا 
متتلكه  مبا  وانتهاء  والبروكيماويات، 
خربة  من  الرائدة  ال�سعودية  �سركاتنا 
املختلفة،  الطاقة  اأ�سكال  اإنتاج  قوية يف 
وتنظيميا  قانونيا  اإطارا  �سن�سع  لذلك 
ي�������س���م���ح ل���ل���ق���ط���اع اخل�����ا������س ب��امل��ل��ك��ي��ة 
املتجددة،  الطاقة  وال�ستثمار يف قطاع 
ونوفر التمويل الالزم من خالل عقد 
�سراكات بن القطاعن العام واخلا�س 
املزيد من  لتحقيق  ال�سناعة  يف جمال 
التقدم يف هذه ال�سناعة وتكوين قاعدة 

من املهارات التي حتتاج اإليها.
تناف�سية  �سمان  �سنتولى  واأخ��ريا، 
����س���وق ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة م����ن خ���الل 
حت���ري���ر ����س���وق امل���ح���روق���ات ت��دري��ج��ي��ا، 
للطاقة  �سلمان  امللك  مبادرة  و�سنطرح 

املتجددة.

• ارتفاع حجم اقت�سادنا وانتقاله 
اإل��ى امل��رات��ب ال��� 15  من املرتبة 19 

الأولى على م�ستوى العامل.
يف  املحلي  املحتوى  ن�سبة  رف��ع   •
اإلى  والغاز من %40  النفط  قطاع 

.%75
���س��ن��دوق  اأ�����س����ول  ق��ي��م��ة  • رف����ع 
ال����س���ت���ث���م���ارات ال���ع���ام���ة م���ن 600 
م����ل����ي����ار اإل��������ى م�����ا ي����زي����د ع����ل����ى 7 

تريليونات ريال �سعودي.

من التزاماتنا:
توطين الصناعات 

من التزاماتنا:العسكرية
تنمية قطاع التعدين 

وزيادة مساهمته
في االقتصاد الوطني

من التزاماتنا:
سوق للطاقة

المتجددة

من أهدافنا بحلول 
:)2030( 1452

Source: Infographic_ksa
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هل تعلم

إنفوغرافيك

أحداث
1340:  جرت اأحداث معركة طريف عند ريو �سالدو بن الق�ستالين واملرينين 
ب�سكل  املغاربة  فيها  ي�سارك  معركة  اآخ��ر  وتعترب  للم�سلمن،  مذبحة  عن  اأ�سفرت 

ر�سمي ومبا�سر يف الأندل�س.
1858:  اأ�سدرت امللكة فكتوريا اأمرا بنقل حكم الهند من يد �سركة الهند ال�سرقية 
�سمن  ر�سمياً  الهند  اأ�سبحت  وبذلك  الربيطانية،  احلكومة  يد  اإل��ى  الربيطانية 

م�ستعمرات التاج الربيطاين.
1864:  نيفادا ت�سبح الولية ال�ساد�سة والثالثن يف الوليات املتحدة.

احل��رب  خ��الل  احللفاء  ق��وات  بيد  فل�سطن  يف  ال�سبع  بئر  مدينة  وق��وع   :1917
العاملية الأولى.

1928:  بداأ اأول بث تلفزيوين يف اململكة املتحدة.
اأيزنهاور يوافق ر�سميا على الوثيقة اخلا�سة  1953:  الرئي�س الأمريكي دوايت 
مبجل�س الأمن القومي والتي تن�س على اأن تر�سانه الوليات املتحدة النووية يجب 

احلفاظ عليها والتو�سع فيها من اأجل مواجهة التهديد ال�سيوعي.
على  لإرغامها  م�سر  على  ق�سف  حملة  تبداأن  املتحدة  واململكة  فرن�سا    :1956
اإثر  فتح قناة ال�سوي�س، وم�سر تقطع عالقاتها الدبلوما�سية مع اإجنلرا وفرن�سا 

العدوان الثالثي، كما اأعلنت اإلغاء اتفاقية اجلالء املوقعة عام 1954.
الإقامة اجلربية  بلة من  بن  اأحمد  ال�سابق  الرئي�س اجلزائري  ت�سريح    :1980

التي فر�ست عليه منذ النقالب الع�سكري الذي قام به هواري بومدين.
1984:  اغتيال رئي�سة وزراء الهند اأنديرا غاندي.

1991:  انعقاد موؤمتر مدريد لل�سالم يف ال�سرق الأو�سط بح�سور وفود من �سوريا 
ولبنان وفل�سطن والأردن واإ�سرائيل وباإ�سراف كل من الحتاد ال�سوفيتي والوليات 

املتحدة.
1994:  انعقاد املوؤمتر القت�سادي الأول لدول ال�سرق الأو�سط يف الدار البي�ساء 

مب�ساركة 60 دولة.
1995:  اجراء ا�ستفتاء يف مقاطعة كيبك الكندية وذلك لال�ستفتاء على ا�ستقالل 
الإحت��اد  �سمن  للبقاء   %50.6 ت�سويت  عن  النتيجة  واأ�سفرت  كندا،  عن  املقاطعة 

الكندي و 49.4% لال�ستقالل.
2003:  رئي�س وزراء ماليزيا مهاتري حممد يتخلى عن من�سبه بعد 22 عاما يف احلكم.

2011: رئي�س اجلزائر عبد العزيز بوتفليقة يد�سن مرو اجلزائر.

والدات
1735: جون اآدامز، رئي�س الوليات املتحدة.

1895: ديكن�سون ريت�سارد�س، طبيب اأمريكي حا�سل على نوبل يف الطب عام 1956.

1900: رانيار غرانيت، عامل فنلندي حا�سل على جائزة نوبل يف الطب عام 1967.

1928: دانيال ناثانز، عامل اأحياء دقيقة اأمريكي حا�سل على نوبل يف الطب عام 1978.
1939: ليالند هارتوال، عامل اأمريكي حا�سل على نوبل يف الطب عام 2001.

1941: تيودور هان�س، عامل فيزياء اأملاين حا�سل على نوبل يف الفيزياء عام 2005.
1960: دييغو مارادونا، لعب ومدرب كرة قدم اأرجنتيني.

وفيات
1459: بوجيو برا�سيوليني، كاتب اإيطايل.

1611: امللك كارل التا�سع، ملك ال�سويد.
1626: ويلربورد �سنيليو�س، عامل ريا�سيات هولندي.

1809: وليام كافيندي�س بنتينك، رئي�س وزراء اململكة املتحدة.
1975: غو�ستاف هرت�س، عامل فيزياء جتريبية اأملاين حا�سل على جائزة نوبل يف 

الفيزياء عام 1925.

هذا اليوم
في التاريخ

23 أكتوبر

إستراحة آفاق

نصائح
• ل تتحدث عن اأهلك ب�سوء اأمام 
اأحد لأنك لن تر�سى اأن يقول لك 

اأنت على حق يف ما تقوله.

• �سقيقك يبقى �سقيقك حتى لو 
األ��د اأع��دائ��ك، والغريب يبقى  ك��ان 
غريبا حتى لو كان اأخاك الذي مل 

تلده اأمك.

• اجعل �سرك بن اثنن )نف�سك 
ورب����ك(، ف���اأي ���س��ر جت���اوز الث��ن��ن 

�ساع.

• اأي��ام��ك م��ع��دودة ول ت��دري متى 
�سيطوى كتابك فاحذف الت�سويف 

من قامو�سك.

• اأك���ر ال��ن��ا���س ج��ه��اًل م��ن اكتفى 
مبا تعلمه وظن اأنه اأعلم قومه.

اأن���ك اأخ��ط��اأت  اأح���د  اأخ����ربك  اإذا   •
لو  لأن���ك  نف�سك،  وراج���ع  فابت�سم 

غ�سبت �ستثبت اأنك على خطاأ.

• ل ال��ع��رب��ي ���س��ي��دا يف ق��وم��ه ول 
الأعجمي كذلك، فكلنا خلقنا من 
تراب وم�سرينا حتت الراب، فال 
اأعلى  فاملتقون  اأح���د  على  تتعالى 

درجة عند الواحد ال�سمد.

اأحدهم فال تغ�سب.  اإذا �ستمك   •
ولكن  ال��رد  اأ�ستطيع  كنت  ق��ل:  بل 

اأخالقي ل ت�سمح يل بذلك.

• ال�سرق الأدنى ت�سمية تطلق على بع�س دول 
فل�سطن،  و  ولبنان  �سوريا  ومنها:  اآ�سيا،  غرب 

وكذلك م�سر يف اإفريقيا. 
اأقدام،  ثالثة  يعادل  للطول  مقيا�س  • الياردة 

اأو 36 بو�سة.
باحتجاب  تتميز  طبيعية  ظاهرة  الك�سوف   •
ل��ف��رة زمنية  اأو ج��زئ��ي��ا  ال�����س��م�����س ك��ل��ي��ا  ���س��وء 
ق�����س��رية ل ت��ت��ع��دى دق���ائ���ق، و حت����دث ع��ن��دم��ا 

يتو�سط القمر اأو يقع بن الأر�س وال�سم�س. 
باختفاء  تتميز  طبيعية  ظ��اه��رة  اخل�سوف   •
ن���ور ال��ق��م��ر ب��ع��د اأن ي��ك��ون م��ك��ت��م��اًل و���س��اط��ع��اً، 
ل��ت��و���س��ط الأر������س ب��ي��ن��ه و ب��ن ال�����س��م�����س، و قد 

يكون اخل�سوف كليا اأو جزئيا.
 train • كلمة القطار )التي هي ترجمة كلمة 

بالالتينية( تعني �سفا من الإبل. 

تصوير فوتوغرافي

تصوير الطالبة:
مرام صالح الكربي



علماء

إستراحة آفاق

المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علي بن شويل القرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسن أحمد العواجي
alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
عبد العزيز رديف، محمد شامي، 

سعيد العمري، خالد محمد العمري، منصور كويع
مشهور العمري، سلطان عوض العسيري

عدنان األلمعي، هادي الشهراني
سارة القحطاني، أمل أبو مديني، بتول عازب

مالك مضواح، ليال الشهري

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي، سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

سكرتير رئيس التحرير
نايف أمان

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت باسم المشرف العام، صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(

هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933
aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام

twitter.com/aafaqkku  |  facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد

عاملة  ك����وري،  �سكوودوف�سكا  م���اري 
فيزياء وكيمياء ولدت يف بولندا يف 
1867، وعرفت  نوفمرب  ال�سابع من 
ب���اأب���ح���اث���ه���ا يف جم�����ال ا���س��م��ح��الل 

الن�شاط االإ�شعاعي.
على  حت�سل  ام�����راأة  اأول  وه���ي 
ج��ائ��زة ن��وب��ل، وه��ي ال��وح��ي��دة التي 
جمالن  ويف  مرتن  عليها  ح�سلت 
خم����ت����ل����ف����ن،   وه����م����ا ال����ف����ي����زي����اء، 
تتبواأ  ام����راأة  اأول  وه��ي  والكيمياء، 

رتبة الأ�ستاذية يف جامعة باري�س. 
اكت�سفت مع زوجها، بيار كوري، 
ع��ن�����س��ري ال��ب��ول��ون��ي��وم وال���رادي���وم 
ليح�سال منا�سفة على جائزة نوبل 
ك��م��ا ح�سلت وح��ده��ا  ال��ف��ي��زي��اء،  يف 
عام  الكيمياء  يف  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  على 

.1911

إنجازاتها 
و�شعت ماري كوري نظرية للن�شاط 
م�سطلح  ين�سب  واإليها  الإ�سعاعي، 

»ن�شاط اإ�شعاعي«.
لف�سل  ت��ق��ن��ي��ات  اب��ت��ك��رت  ك��م��ا 
النظائر امل�سعة، واكت�سفت عن�سرين 
ك��ي��م��ي��ائ��ي��ن ه����م����ا: ال���ب���ول���ون���ي���وم 
اأول  ع��ل��ى  واأ����س���رف���ت  وال������رادي������وم، 
با�ستخدام  الأورام  ملعاجلة  درا�سات 
النظائر امل�سعة. كما اأ�س�ست معهدي 

كوري يف باري�س ويف ورا�سو.
اأ�س�ست العاملة البولندية معهدا 
وار�سو  مدينة  يف  بالراديوم  للعالج 
مبعهد  ح��ال��ي��ا  وي��ع��رف   ،1932 ع���ام 
ماريا �سكوودوف�سكا كوري لالأورام، 
وت����راأ�����س����ت����ه ���س��ق��ي��ق��ت��ه��ا ال��ط��ب��ي��ب��ة 

برون�سوافا.
توفيت ماري كوري عام 1934، 
مبر�س فقر الدم الالتن�سجي الذي 
اأ�سيبت به نتيجة تعر�سها لالإ�سعاع 

اأعواما.

ماري كوري.. العالمة العنيدة.. أول امرأة تنال جائزة نوبل

ماري  وجهود  اأعمال  واأ�سهمت 
اإلى حد  والجتماعية  املادية  كوري 
ال��ع��امل يف  ���س��ورة  ت�سكيل  ك��ب��ري يف 
ال��ق��رن��ن 20 و 21، وات��خ��ذت ق��رارا 
غ��ري ع����ادي ع��ن��دم��ا ام��ت��ن��ع��ت عمدا 
ف�سلها  اخ��راع  ب��راءة  ت�سجيل  عن 
لالأو�شاط  ميكن  بحيث  ل��ل��رادي��وم، 
العلمية اإجراء البحوث دون عوائق.
اأ���س��ب��ح��ت م���اري ك���وري اإح���دى 
ب�سهرتها  وحظيت  العلم،  اأيقونات 
ح�����ول ال����ع����امل وح���ت���ى يف ال��ث��ق��اف��ة 
ال�سعبية، ب�سفتها واحدة من اأ�سهر 

العلماء من الن�ساء حتى اليوم.

ماري كوري )الثانية من اليمني جلو�سا( يف موؤمتر علمي عام 1911 مع عدد من كبار العلماء االأوروبيني
يف ذلك الوقت، ويبدو من بينهم )الثاين من اليمني وقوفا( األربت اآين�ستاين
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معارض للكتاب 
المستعمل

ي�ستك��ي كثري م��ن الطالب من غ��الء الكتب 
الدرا�سي��ة التي ي�سرتونه��ا بداية كل ف�سل 
درا�س��ي، ث��م يرتكونه��ا يف نهاي��ة الع��ام يف 
املمرات اأو يرمونها ب�سكل ع�سوائي، ويف هذا 
هدر كبري وامتهان لهذه الكتب، وبخا�سة اأن 
�سع��ر بع�سها مرتفع، وميكن اال�ستفادة منها 

يف اأعوام اأخرى ب�سفتها كتبا م�ستعملة.
ال�س��وؤال امله��م هن��ا: مل��اذا ال تو�س��ع 
اآلي��ة معين��ة جلمع ه��ذه الكت��ب من خالل 
حفظها يف �سناديق اأو حاويات باجلامعة، 
فيت��م جتميعه��ا واال�ستف��ادة منه��ا ببيعها 
للطالب ب�سعر خمفو�س يف معر�س للكتاب 
امل�ستعم��ل يقام بداي��ة كل ف�س��ل درا�سي؟ 
اأ�سهم��ت يف  وبذل��ك تك��ون اجلامع��ة ق��د 
�سيان��ة الكت��ب م��ن التل��ف وا�ستف��ادت من 

بيعها لبع�س الطالب ب�سعر منا�سب.
وال تقت�سر هذه الفكرة على الكتب 
اجلامعي��ة وح�س��ب، ب��ل ميك��ن تو�سيعها 
لت�سم��ل الكت��ب العادي��ة امل�ستعملة التي 
به��ا،  االحتف��اظ  اأ�سحابه��ا  يرغ��ب  ال 
اجلامع��ة،  لط��الب  اإتاحته��ا  وبالت��ايل 
ويك��ون يف ذل��ك فائ��دة م�ساعف��ة له��م، 

وت�سجيعا لهم على القراءة!

عدد خاص
اأو  الوطنية  املنا�سبات  فر�سة  تنتهز  »اآف�����اق«،  �سحيفة  ك��ع��ادة 
الأحداث الكربى يف اجلامعة لت�سدر اأعدادا خا�سة تركز فيها 
يكون  ب���اأن  ال��ي��وم  ون�سعد  املنا�سبات،  تلك  م��الم��ح  جممل  على 
املخ�س�س يف معظم  اخلا�س  العدد  ال�سحيفة  ق��راء  اأي��دي  بن 
التعليم  وموؤ�س�سات  للجامعات   22 الجتماع  ملنا�سبة  �سفحاته 

العايل يف دول اخلليج.
اآف����اق ه��ي امل��ع��م��ل ال��ت��دري��ب��ي ل��ط��الب وط��ال��ب��ات  و�سحيفة 
ق�سم الإعالم والت�سال، وهو اأحدث ق�سم اإعالم بن اجلامعات 
ال�سعودية، حيث و�سل اأعداد طالبه وطالباته اإلى اأكر من  700 

حتى هذا الف�سل الدرا�سي الأول.
اجلامعة منذ  اإدارة  وبدعم من  الق�سم  وي�ستحق مثل هذا 
تاأ�سي�سه قبل اأقل من اأربع �سنوات، اأن يكون له �سحيفة تت�سدر 
حاليا  ال�سحف اجلامعية يف الوطن العربي، وي�سعدنا متاما اأن 
الإعالمية  الإدارات  من  منظومة  اجلديد  الق�سم  بهذا  يحيط 
عامة،  عالقات  واإدارة  اإع��الم��ي  ومركز  اأ�سبوعية  �سحيفة  من 
وعربية  وطنية  اإع��الم��ي��ة  موؤ�س�سات  م��ع  ���س��راك��ات  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 

للتدريب الطالبي.

أسبوعية جامعة الملك خالد

الصفحة األخيرة

االجتماع 22 للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

ندوة آليات الربط بين البحث العلمي والصناعة الدولي 

المؤتمر التربوي الدولي األول بعنوان
»المعلم وعصر المعرفة: الفرص والتحديات« )كلية التربية(

المؤتمر الدولي الثاني »اإلعالم واإلرهاب: الوسائل واالستراتيجيات«
)قسم اإلعالم واالتصال - كلية العلوم اإلنسانية(

ندوة »دور الجامعات في تعزيز حوار الحضارات« )جامعة الملك خالد(

المؤتمر الدولي للغة العربية والنص األدبي على الشبكة العالمية
)قسم اللغة العربية - كلية العلوم اإلنسانية( 

مؤتمر التنمية المتوازنة
)جامعة الملك خالد(

1438/1/29
الموافق 2016/10/30

1438 /1/ 30-29
الموافق 31-30 /10/ 2016

2/29  إلى 3/1 1438
الموافق 2016/11/30-29

1438/3/9-7
الموافق  2016/12/8-6

1438/3/ 15-14

1438 /5 /19-17
الموافق 2017/2/16-14

1438/6/16-15
الموافق 2017/3/15-14

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

التقويم األكاديمي

العدد 188  |  29 محرم 1438  |  30 أكتوبر 2016


