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برئاسة خادم الحرمين الشريفين
مجلس الوزراء يوافق على نظام الجامعات الجديد 

البدء بالعمل بالنظام بعد 6 أشهر
الللللوزراء خللال اجلل�سة  وافلللق جمل�ص 
برئا�سة  املا�سي  الأ�سبوع  عقدها  التي 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
اجلامعات  نللظللام  على  عبدالعزيز  بللن 
ب�سكل  تطبيقه  �سيتم  واللللذي  اجلللديللد 
تلللدريلللجلللي علللللى عللللدد ملللن اجلللامللعللات 

ال�سعودية.
وكانت اجلريدة الر�سمية قد ن�سرت 
اجلمعة املا�سي تفا�سيل نظام اجلامعات 

اجلديد الذي اقره جمل�ص الوزراء.
ويللتللكللون الللنللظللام مللن 58 ملللادة فيما 

تقرر البدء بالعمل بالنظام بعد 6 اأ�سهر.
وقدم معايل وزير التعليم الدكتور 
�للسللكللره  اللل�للسلليللخ  اآل  بلللن حمللمللد  حللمللد 
ال�سريفني  احلللرمللني  خلللادم  وتقديره 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
حفظهما   - الأملللني  عللهللده  ويل  و�سمو 
اهلل - مبنا�سبة اعتماد جمل�ص الوزراء 

نظام اجلامعات اجلديد
نوعية  نقلة  يعد  النظام  اأن  مللوؤكللداً 
اململكة،  يف  اجلامعي  التعليم  م�سرية  يف 
ويللحللقللق تللطلللللعللات الللقلليللادة الللر�للسلليللدة يف 
متلللكلللني وتلللطلللويلللر خمللللرجللللات الللعللمللللليللة 
الللتللعللللليللملليللة والللبللحللثلليللة يف اجللللاملللعلللات؛ 

للم�ساهمة يف حتقيق روؤية اململكة 2030.

االنتقال بشكل  تدريجي
نللظللام اجلللامللعللات  اأن  اللل�للسلليللخ  ال  واأو�لللسلللح 
اجلللديللد، اللللذي �للسللدرت مللوافللقللة جمل�ص 
املللا�للسللي، �سيبداأ  الللثللاثللاء  اللللللوزراء عللللليلله 

بلل�للسللكللل تلللدريلللجلللي علللللللى ثلللللاث جللامللعللات 
ملدة  انتقالية  اأولللى ومنحها مدة  كمرحلة 
�سنة ابتداء من تاريخ نفاذ م�سروع النظام.

نقلة نوعية
للجامعات  اجلديد  النظام  اأن  مللوؤكللدا 
�للسلليللحللقللق نلللقلللللللة نلللوعللليلللة يف ملل�للسللرية 
من  اأ�للسلل�للص  على  ال�سعودية  اجلللامللعللات 
وامل�ساهمة  واجللللودة  والتمّيز  التمكني 
يف تطوير العملية التعليمية والبحثية 
ورفللللع كللفللاءة الإنلللفلللاق وتللنللملليللة املللللوارد 
الب�سرية  والللقللدرات  للجامعات  املالية 

مبا ين�سجم مع روؤية اململكة 2030.

فروع جديدة 
النظام  اأن  عللن  التعليم  وزيلللر  وك�سف 
بافتتاح  �سي�سمح  للجامعات  اجلللديللد 
فروع للجامعات الأجنبية داخل اململكة 
وفق �سوابط حمددة لزيادة التناف�سية 
يف رفللللللع كللللفللللاءة ملللنلللظلللوملللة الللتللعللللليللم 

اجلامعي.

استقاللية
النظام  اإن  ال�سيخ:  اآل  الدكتور  وقللال 
ال�ستقالية  بتحقيق  ميتاز  اجلديد 
ال�سيا�سة  وفللق  للجامعات  املن�سبطة 
الللعللامللة الللتللي تقرها الللدولللة واإنلل�للسللاء 
وجمل�ص  اجلامعات  ل�سوؤون  جمل�ص 
يف  ي�سهم  مبا  جامعة  كل  يف  لاأمناء 
حتقيق احلوكمة وجمال�ص ا�ست�سارية 

دوللليللة لللتللو�للسلليللع قللاعللدة امللل�للسللاركللة يف 
اتخاذ القرار.

ملل�للسللريا اإلللللى اأن الللنللظللام اجلللديللد 
يللتلليللح للللللجللامللعللات تللفللعلليللل مللللواردهللللا 
الأوقللاف  باإن�ساء  لها  وي�سمح  الذاتية، 
وتللاأ�للسلليلل�للص اللل�للسللركللات ومتللكلليللنللهللا من 
واختيار  وبراجمها  تخ�س�ساتها  اإقللرار 
قللليلللاداتلللهلللا علللللى اأ�لللسلللا�لللص ملللن الللكللفللاءة 
ي�ستجيب  مبلللا  خمللرجللاتللهللا  وجتلللويلللد 
فر�ص  وخلق  العمل  �سوق  لحتياجات 

وظيفية لأبناء الوطن يف اجلامعات.
وكللل�لللسلللف وزيللللللر الللتللعللللليللم مللامللح 
نظام اجلامعات اجلديد، التي �سملت: 
اللللنلللظلللام مللللن )14(  يلللتلللكلللون مللل�لللسلللروع 
ف�سًا، ي�ستمل على )58( مادة، حتقيق 

ال�ستقالية املن�سبطة للجامعات.
 حللليلللث ميلللّكلللنلللهلللا ذللللللك مللللن بللنللاء 
لوائحها الأكادميية واملالية والإدارية، 
وفلللق اللل�للسلليللا�للسللات الللعللامللة الللتللي تقرها 
الللللدولللللة مللللن خلللللال جمللللل�للص �لللسلللوؤون 
انعكا�ص  حتللقلليللق  امللللقلللرح،  اجلللامللعللات 
يف   2030 روؤيللللللللة  ملللل�لللسلللاملللني  حللقلليللقللي 
يف  مبللا  للللللجللامللعللات،  الإداري  التنظيم 
ذلك الهياكل التنظيمية وال�ساحيات 
امللللللجلللللالت  يف  الأداء  ومللللللوؤ�للللللسللللللرات 
الللتللعللللليللملليللة واللللبلللحلللثللليلللة والإداريلللللللللللة، 
للجامعات  اجلللديللد  الللنللظللام  �سيمّكن 
من اإقرار تخ�س�ساتها وبراجمها وفق 
الحتياجات التنموية وفر�ص العمل يف 

املنطقة التي تخدمها.

مصادر تمويل جديدة
اأن النظام اجلديد �سي�سهم يف  اإلى  واأ�سار 
للجامعات،  الت�سغيلية  الكلفة  تخفي�ص 
و�للسلليللدفللعللهللا اإلللللى اإيلللجلللاد ملل�للسللادر متويل 
جللللديللللدة، ويلللقلللللللل مللللن اعلللتلللملللادهلللا علللللى 
ميزانية الدولة، وذلك من خال برامج 
بتاأ�سي�ص  للجامعات  وال�سماح  لللاأوقللاف، 

مواردها  لتنمية  ال�ستثمارية  ال�سركات 
جامعة  كل  ميزانية  اإقلللرار  �سيتم  املالية، 
يعر�ص  مبتكر،  متويل  نظام  خللال  مللن 
على جمل�ص الوزراء ت�سهم الدولة يف جزء 
توفري فر�ص  وتعمل اجلامعة على  منه، 
متللويللل اإ�للسللافلليللة لللتللغللطلليللة احللتلليللاجللاتللهللا 
�سوؤون اجلامعات،  �سيقوم جمل�ص  املالية، 

)الللذي يدخل يف ع�سويته كل من وزارة 
امللللالللليلللة، اخللللدملللة امللللدنللليلللة، القللتلل�للسللاد، 
اخلا�ص،  القطاع  من  وممثلون  العمل(، 
املالية  للجامعات  العامة  اللوائح  باإقرار 
والإداريلللللللللللللة، و�لللسلللتلللقلللوم اجللللاملللعلللات مللن 
قواعدها  بو�سع  اأمنائها  جمال�ص  خال 
ي�سهم  مللا  وهللذا  لللذلللك،  وفقا  التنفيذية 



نظام الجامعات الجديد 
القيادة  حرص  يعكس 
مع  ويتسق  الحكيمة 

رؤية المملكة 2030

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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رفللع مللعللايل مللديللر اجلللامللعللة الأ�للسللتللاذ الللدكللتللور فللالللح بن 
رجللللاء اهلل اللل�للسلللللمللي �للسللكللره وتللقللديللره خلللللادم احلللرمللني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده الأمني 
وذلللك مبنا�سبة  اهلل  �سلمان حفظهما  بن  الأمللري حممد 
ياأتي  املوافقة على نظام اجلامعات اجلديد معتربا ذلك 
خمتلف  يف  بالعمل  لللارتللقللاء  احلللثلليللث  ال�سعي  اإطللللار  يف 
القطاعات  به جميع  الدولة وموؤكًدا ما حتظى  قطاعات 
ومنها قطاع التعليم من لدنهما من عناية كبرية ودعم 
لحمدود، كما �سكر معايل وزير التعليم الأ�ستاذ الدكتور 
حمد بن حممد اآل ال�سيخ ومعايل نائبه ل�سوؤون اجلامعات 
والبحث والبتكار الدكتور حامت املرزوقي على ما مت بذله 
من جهود اأثمرت اإقرار النظام اجلديد للجامعات وعلى 

ما حتظى به اجلامعات من اهتمام ودعم كبريين.
اجلديد  اجلامعات  نظام  ت�سمنه  مبا  ال�سلمي  ونللوه 
وملللا تللرجللملله مللامللح ومللللواد الللنللظللام مللن اجتلللاه يعك�ص 
حر�ص القيادة احلكيمة ويت�سق مع روؤية اململكة العربية 
املن�سبطة وير�سم  ال�ستقالية  ال�سعودية 2030 ويراعي 
من  الللتللدرج  مبداأ  تراعي  ثابتة  بخطى  تطبيقها  طريق 

خال البداية بل 3 جامعات.
وا�ست�سرف  املرحلة  راعلللى  النظام  اأن  ال�سلمي  واأكلللد 
تغري  من  العامل  ي�سهده  ومللا  امل�ستقبلية  اململكة  اأهلللداف 
اإقللللرار  للللللجللامللعللات  بللجللوانللب التعليم واأتلللللاح  حلليللث اهللتللم 
اأ�سا�ص  على  قلليللاداتللهللا  واخللتلليللار  وتخ�س�ساتها  بللراجمللهللا 
الللكللفللاءة كللمللا اهللتللم بللالللبللحللث الللعلللللمللي واجللللللودة وتنمية 
املوارد املالية للجامعات مبا يجعلها تتمكن من اأن تكون 
موؤ�س�سات منتجة وذات موارد ذاتية مع العمل على تطوير 
الأوقاف وتاأ�سي�ص ال�سركات واإيجاد م�سادر متويل جديدة 
التنظيمية  بالهياكل  الت�سغيلية والعناية  الكلفة  وخف�ص 

واملمار�سات الإدارية.
نللظللام اجلللامللعللات  بلله  اأن مللا حللظللي  ال�سلمي  واأ�لللسلللاف 
اجلديد من درا�سة واإعللداد ومراجعة من اللجان املكونة 
اللللوزارة  مللن عللدد مللن مللديللري اجلامعات واملخت�سني يف 
ومبللتللابللعللة واإ�لللسلللراف مللن مللعللايل وزيلللر التعليم الأ�للسللتللاذ 
جادة  خطوات  كلها  ال�سيخ  اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور 
كفيلة باإذن اهلل باأن يحقق هذا النظام الطموح وي�سهم يف 

اإحداث نقلة نوعية يف عمل اجلامعات ال�سعودية.

املللنلل�للسللبللطللة  يف حتلللقللليلللق ال�لللسلللتلللقلللالللليلللة 
تطبيق  يف  الللنللظللام  �سي�سهم  للللللجللامللعللات، 
مرتكزات روؤية اململكة 2030، فيما يخ�ص 
اإدارة  يف  اخللل�للسللخلل�للسللة  ملللبلللادئ  تللطللبلليللق 
اجلللامللعللي،  التعليم  مللوؤ�للسلل�للسللات  وت�سغيل 
الأمثل  ال�ستخدام  النظام  �سيحقق  كما 
والإداريللة  والأكادميية  الب�سرية  للموارد 

يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.

مؤشرات االداء
موؤ�سرات  ا�ستخدام  �سيتم  اأنلله  واأو�للسللح 
اجلللامللعللات،  اأداء  تللقلليلليللم  عللنللد  الأداء 
واإبراز ذلك يف التقارير ال�سنوية، ربط 
اجلامعات ب�سوق العمل من خال تعدد 
التمثيل من خارج اجلامعة يف املجال�ص 
املللخللتلللللفللة، تللو�للسلليللع امللل�للسللاركللة يف اتللخللاذ 
اجلامعي،  التعليم  موؤ�س�سات  يف  القرار 
ال�ست�سارية  املجال�ص  اإن�ساء  خال  من 

الطابية واأع�ساء هيئة التدري�ص.
رفللللع كلللفلللاءة جللملليللع الللعللاملللللني يف 
موؤ�س�سات التعليم العايل من اأكادمييني 
واإداريللللللللللللني، وذلللللللك مللللن خلللللال جللعللل 

�سنوية  بعقود  بللاجلللامللعللات  ارتللبللاطللهللم 
تللخلل�للسللع لللنللظللام الللعللمللل والللتللاأملليللنللات 
اجلديد  النظام  م�سروع  الجتماعية، 
اأو  اللل�للسللركللات،  اإنلل�للسللاء  للجامعات  يتيح 
اأو دخول اجلامعة  اإن�سائها  امل�ساركة يف 
فلليللهللا �للسللريللكللاً، يلللللزم ملل�للسللروع الللنللظللام 
اجلللامللعللات بللاحللل�للسللول علللللى العللتللمللاد 
املوؤ�س�سي والرباجمي من هيئة تقومي 
الللتللعللللليللم اأو ملللن قللبللل اإحلللللدى هلليللئللات 
العللتللمللاد املللرمللوقللة، ملل�للسللروع الللنللظللام 
اجللللديلللد يللحللقللق احلللوكللمللة اللللازملللة، 
اأمناء  اإن�ساء جمل�ص  خللال  وذلللك من 
لللكللل جللامللعللة، يللتللم تلل�للسللكلليللل عللللدد من 

اأع�سائه من خارج اجلامعة.

فروع جديدة
النظام  �سيتيح  بللاأنلله  ال�سيخ  اآل  ونلللوه 
اجلللللديللللد للللللللجلللاملللعلللات اإنلللل�للللسللللاء فللللروع 
�سي�سمح  كما  اململكة،  خللارج  للجامعات 
بللافللتللتللاح فللللروع للللللجللامللعللات الأجللنللبلليللة 
داخللللل املللملللللكللة وفللللق اللل�للسللوابللط الللتللي 
تلللقلللرهلللا اللللللدوللللللة، و�للسلليللحللقللق اخللتلليللار 

الكليات  اإدارة  يف  للم�ساركة  الأكلللفلللاء 
والأقللل�لللسلللام ملللن خللللال اآلللليلللات اخللتلليللار 

ت�سمن حتقيق ذلك.
م�سروع  �سيطبق  اأنللله  اإللللى  واأ�للسللار 
النظام على ثاث جامعات يف مرحلته 
الأولى، ومن ثم يطبق على اجلامعات 
الأخرى تدريجيا وفق ما يراه جمل�ص 
�للسللوؤون اجلللامللعللات، وبلل�للسللدور م�سروع 
املللوؤقللتللة  اللجنة  عللمللل  ينتهي  الللنللظللام، 
امللل�للسللكلللللة بلللقلللرار جمللللل�للص الللللللوزراء رقللم 
وتنتقل  12/9/1436هللللل  وتاريخ   )409(
اخللتلل�للسللا�للسللاتللهللا اللللتلللي هلللي يف الأ�لللسلللل 
العايل  التعليم  جمل�ص  اخت�سا�سات 
�سوؤون اجلامعات  اإلى جمل�ص  )امللغي( 
وفللقللا لللهللذا الللنللظللام، ملللا يللعللطللي لللهللذا 
املللجللللل�للص �للسللفللة الللتلل�للسللريللع والنللتللظللام، 
واللوائح  الأنظمة  تطبيق  ا�ستمرارية 
املللعللمللول بللهللا حللاللليللا، مللا يللعللطللي �سفة 
املللللراكللللز  انللللتللللظللللام  ال�للللسللللتللللمللللراريللللة يف 
�سوؤون  جمل�ص  بللاأن  منوهاً  القانونية، 
اجلامعات �سيمار�ص �ساحيات جمل�ص 
التعليم العايل )امللغي( الواردة يف نظام 
جمللللل�للص الللتللعللللليللم الللعللايل واجلللامللعللات 
التي  بللاجلللامللعللات  يتعلق  فلليللمللا  وذلللللك 
ما  الللنللظللام،  ذلللك  تطبيق  يف  �ست�ستمر 
ت�سريعي  فللللراغ  اأي  وجللللود  علللدم  يللعللنللي 
يطبق  ل  التي  للجامعات  تنظيمي  اأو 

عليها النظام اجلديد.
رئي�ص  كلللان  اإذا  اأنلللله  اإلللللى  اإ�للسللافللة 
اجللللاملللعلللة يلل�للسللغللل وظلليللفللة علللاملللة، اأو 
كللللان علل�للسللو هلليللئللة اللللتلللدريللل�لللص، فيحق 
لللله الحللتللفللاظ بللوظلليللفللتلله خلللال مللدة 
املدة  تلك  ت�سب  وحتحُ للجامعة،  رئا�سته 
الدورية  العاوة  يف اخلدمة لأغرا�ص 

والرقية والتقاعد.
اإن�ساء فروع للجامعات  كما يجوز 
خارج اململكة بقرار من جمل�ص الوزراء 
بناء على اقراح جمل�ص الأمناء وتاأييد 
اإلى  اإ�سافة  اجلامعات،  �سوؤون  جمل�ص 
تكليف  على  الأمللنللاء  جمل�ص  مللوافللقللة 
اآللليللات  نلللواب رئي�ص اجلللامللعللة بللخللاف 
تعيينهم �سابقا، التي يتم تكليفهم بناء 
القائمة  املوؤقتة  اللجنة  موافقة  على 

باأعمال جمل�ص التعليم العايل.

نائب وزير التعليم للجامعات: 
يعزز  الجديد  الجامعات  نظام 

البحث واالبتكار
رفللللللع مللللعللللايل نللللائللللب وزيلللللللر الللتللعللللليللم 
للللللللللجللللامللللعللللات واللللللبلللللحلللللث والبلللللتلللللكلللللار 
الللدكللتللور حلللامت بلللن حلل�للسللن امللللرزوقلللي، 
ملللقللام خلللادم احلرمني  وتللقللديللره  �سكره 
الأمللني  عهده  ويل  ول�سمو  ال�سريفني 
مبللنللا�للسللبللة �للللسللللدور نلللظلللام اجللللاملللعلللات 
اجللللديلللد، الللللذي يللعللد امللللتللللداداً لللدعللم 
اجلامعي  للتعليم  الللر�للسلليللدة  الللقلليللادة 
ومللنلل�للسللوبلليلله، كللمللا قلللدم مللعللاللليلله �سكره 
وتقديره ملعايل وزير التعليم ملا قدمه 
حتقيق  يف  ومتابعة  وحر�ص  جهد  من 
النظام  اأن  واأو�سح معاليه  املنجز.  هذا 
يتكون من 14 ف�سًا، وي�ستمل على 58 
التمكني للقطاع اجلامعي  مادة حتقق 

وتعزز البحث والبتكار.
واأو�سح معاليه اأن من اأبرز مامح 
ملنطلقات  تطبيقه  النظام،  ومكت�سبات 
واأهللللللداف روؤيلللللة املللملللللكللة 2030 مبلللا يف 
ذلك الهياكل التنظيمية وال�ساحيات 

وموؤ�سرات الأداء يف املجالت التعليمية 
�سيمكن  كللمللا  والإداريللللللللللة،  والللبللحللثلليللة 
النظام اجلللديللد اجلللامللعللات مللن اإقللرار 
الأكادميية وفق الحتياجات  براجمها 
املنطقة  الللعللمللل يف  الللتللنللمللويللة وفللر�للص 
املوارد  ا�ستثمار  التي تخدمها، وتفعيل 
الذاتية واإيجاد م�سادر متويل جديدة، 
وال�سماح للجامعات بتاأ�سي�ص ال�سركات 
ال�ستثمارية والأوقاف، واإقرار اللوائح 
املنظمة للجمعيات والكرا�سي البحثية 
ومللللراكللللز اللللبلللحلللث والبللللتللللكللللار وريللللللادة 

الأعمال يف اجلامعات.
�سوؤون  اأن جمل�ص  معاليه  واأفللاد 
اجللللاملللعلللات والللللللذي يلللراأ�لللسللله مللعللايل 
يللدخللل يف ع�سويته  الللتللعللللليللم،  وزيللللر 
وزارة  اللللتلللعللللللليلللم،  وزارة  ملللللن:  كللللل 
وزارة  املدنية،  اخلدمة  وزارة  املالية، 
ووزارة  واللللتلللخلللطللليلللط،  القلللتللل�لللسلللاد 
وهيئة  الجتماعية،  والتنمية  العمل 
وعللدد من  والتدريب  التعليم  تقومي 
مديري اجلامعات، �سيقر ال�سيا�سيات 
اجلامعي،  للتعليم  وال�سراتيجيات 
اللللللوائللح، من  مللن  كللمللا �سيقر عللللدداً 
للجامعات  التنظيمية  اللوائح  بينها 
اجلامعات  وفللروع  الأهلية  والكليات 
والإدارية،  املالية  واللوائح  الأجنبية، 
وكللللذلللللك اعلللتلللملللاد اإنلللل�للللسللللاء الللكللللليللات 
والعمادات واملعاهد واملراكز والأق�سام 

العلمية يف اجلامعات.
اأبلللرز مكت�سبات  اأن مللن  اإللللى  واأ�للسللار 
اللللنلللظلللام، اإنللل�لللسلللاء جمللللل�للص الأمللللنللللاء لكل 
بللاإقللرار  املجل�ص  يخت�ص  حلليللث  جللامللعللة، 
روؤيللللللة اجللللاملللعلللة ور�للسللالللتللهللا واأهلللدافلللهلللا 
وهيكلتها ودليلها التنظيمي، عاوة على 
املالية  للوائح  التنفيذية  القواعد  اإقللرار 

والإدارية، وتر�سيح رئي�ص اجلامعة.
الفر�سة  �سيتيح  النظام  اأن  واأكللد 
اأو  للللللللجلللاملللعلللات لنللل�لللسلللاء الللل�لللسلللركلللات 
امل�ساركة يف اإن�سائها اأو دخول اجلامعة 
فيها �للسللريللكللاً وفلللق �للسللوابللط الللنللظللام، 
تللقللدمللاً متميزاً  وتللعللد هلللذه اخلللطللوة 
للللللجللامللعللات يف طللريللقللة ا�للسللتللثللمللارهللا 
النظام  اأن  مبينا  امللللال،  راأ�لللص  وتنمية 
يف  والللتللطللورات  الللتللحللولت  ي�ستوعب 
قطاع اجلامعات والتعليم العايل من 
املجال�ص،  ع�سويات  يف  التنوع  خللال 
ويللل�لللسلللملللل ذللللللللك: مللل�لللسلللاركلللة ممللثلللللي 
اجلهات احلكومية، وم�ساركة القطاع 
اخللللا�لللص، واخلللللللرباء واملللخللتلل�للسللني يف 
الللطللاب  وكللذلللك  اجلللامللعللي  التعليم 

والطالبات.
وذكلللللر اأن الللنللظللام يللعللتللرب نللقللطللة حتللول 
نلللوعللليلللة يف اتللللاحللللة اللللفلللر�لللسلللة لفلللتلللتلللاح فللللروع 
للللللجللامللعللات الأجللنللبلليللة داخللللل املللملللللكللة لللزيللادة 
يف  اجلامعي  التعليم  منظومة  يف  التناف�سية 
اململكة، وخلق فر�ص تعليمية متنوعة ومميزة 
للراغبني يف اللتحاق بتلك اجلامعات العاملية، 
و�للسلليللطللبللق اللللنلللظلللام علللللى ثللللاث جلللاملللعلللات يف 
مرحلته الأولى، ومن ثم يطبق على اجلامعات 
امل�سلحة  تقت�سيه  ما  وفللق  تدريجياً،  الأخللرى 

وما يراه جمل�ص �سوؤون اجلامعات.
واخلللتلللتلللم ملللعلللايل اللللدكلللتلللور حللامت 
ملن�سوبي  بالتهنئته  ت�سريحه  املرزوقي 
اجللللاملللعلللات مبللنللا�للسللبللة �للللسللللدور نللظللام 
تطويرية  نقلة  يعد  الللذي  اجلللامللعللات، 
تلل�للسللهللم يف متللكللني اللللقلللطلللاع اجلللامللعللي 

وتعزز من قيمة البحث والبتكار.

الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ:
النظام يعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة

الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي:
نظام الجامعات الجديد يعزز البحث واالبتكار



بمناسبة إقرار نظام الجامعات الجديد
مديرو الجامعات يرفعون الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين

شكرهم  السعودية  الجامعات  ومسؤولي  مدراء  من  عدد  رفع 
عبدالعزيز،  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  لمقام 
وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز – حفظهما اهلل -  على الموافقة الكريمة إلقرار 
لمضامين  حقيقي  انعكاس  يعد  والذي  الجديد  الجامعات  نظام 

رؤية الوطن  الطموحة 2030.

 أحمد بن سالم العامري عبدالرحمن بن حمد الداود

مدير جامعة القصيم:
هذه األهداف المنتظرة

بعد نظام الجامعات الجديد

رفع معايل مدير جامعة الق�سيم رئي�ص جلنة مراجعة م�سروع نظام 
حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  التعليم  بلللوزارة  اجلديد  اجلامعات 
الداود بالغ �سكره وتقديره خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز وويل العهد الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، 

مبنا�سبة �سدور نظام اجلامعات اجلديد.
الللدكللتللور حمد  التعليم  لللوزيللر  وتللقللديللره  �سكره  عللن  عللرب  كما 
ت�سلمه  منذ  النظام  مب�سروع  اهتمامه  على  ال�سيخ  اآل  حممد  بن 
قيادة الوزارة حيث كان من ثمرات اأول لقائه مبديري اجلامعات 
اأ�سدر قراًرا بت�سكيل جلنة �سمت عدًدا من مديري اجلامعات  اأن 
ملللراجللعللة ملل�للسللروع نللظللام اجلللامللعللات و�للسللمللان تللوافللقلله مللع اأهلللداف 

ومبادرات م�سروع روؤية 2030.
واأو�سح اأن اأعمال تلك اللجنة اأثمرت عن اإ�سافة وتعديل ما ت�سمنه 
النظام من مواد واأحكام، وقد كان ملتابعة الوزير واإ�سرافه املبا�سر على 
وجمل�ص  املخت�سة  العليا  اجلهات  مع  متابعته  وكذلك  اللجنة  اأعمال 
تطلعات  مع  يت�سق  ب�سكل  النظام  يظهر  اأن  يف  الكبري  الأثللر  ال�سورى 
ال�سعب  واآمللال  الر�سيدة ويحقق طموحات من�سوبي اجلامعات  القيادة 

ال�سعودي جتاه هذا النوع من التعليم.
اأن النظام اجلديد جاء مواكًبا لأهللداف روؤية  الللداود  واأ�ساف 
جامعات  خم�ص  و�سول  اأهدافها  �سمن  ت�سع  التي   2030 اململكة 
2030م،  العام  يف  دولية  جامعة   200 اأف�سل  م�ساف  اإلللى  �سعودية 
م�ستهدفات  حتقيق  يف  باجلامعات  امل��ن��اط  ال���دور  اأهمية  م���ؤك��ًدا 

الروؤية وقيادة التغيري والنطاق نحو امل�ستقبل.
واأنها الذراع الأهم يف حتقيق اأهداف برنامج )تنمية القدرات 
الب�سرية( الذي يعد اأحد الربامج التنفيذية احليوية يف م�سروع 
معايري  تطبيق  ي�سمن  اجلللديللد  النظام  اأن  اإلللى  واأ�للسللار  الللروؤيللة. 
احلوكمة وال�سفافية، ومينح اجلامعات ا�ستقالية يف اتخاذ القرار 

وتنفيذ املبادرات، وا�ستقطاب الكفاءات املتميزة.
اإ�سافة اإلى اأنه يتيح للجامعات م�سادر متويل خمتلفة ومتجددة.

مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
مدير نظام الجامعات الجديد سيحقق التميز العالمي

الإ�سامية  �سعود  بللن  حممد  الإمللللام  جامعة  مللديللر  مللعللايل  رفللع 
الدكتور اأحمد بن �سامل العامري �سكره خلادم احلرمني ال�سريفني 
اآل �سعود و�سمو ويل العهد الأمني -  امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
حفظهما اهلل - مبنا�سبة �سدور قرار جمل�ص الوزراء باملوافقة على 

 النظام اجلديد للجامعات.
كللمللا هللنللاأ مللعللاللليلله، مللعللايل وزيللللر التعليم الللدكللتللور حللمللد بن 
حممد اآل ال�سيخ، على هذا الإجناز املميز الذي �سينقل اجلامعات 
ال�سعودية اإلى م�ساف اجلامعات العاملية، مبيًنا اأن نظام اجلامعات 
التطور  من  مزيد  نحو  اجلامعات  اأداء  يف  نوعية  نقلة  �سيحدث 
والتميز والتناف�سية، ويحقق تطلعات ولة اأمر هذه الباد املباركة 

وي�سهم يف حتقيق روؤية اململكة 2030.
تطوير  يف  �سي�سهم  اجلديد  اجلامعات  نظام  اأن  معاليه  واأكللد 
اجلللامللعللات والللتللعللللليللم اللللعلللايل ملللن خلللال حتللقلليللق ال�للسللتللقللاللليللة 
املن�سبطة للجامعات، مو�سحا اأن النظام ي�سرع قدرات اجلامعات 
يف تطوير مواردها الذاتية وي�سمح لها باإن�ساء الأوقاف وتاأ�سي�ص 
واختيار  وبراجمها  تخ�س�ساتها  اإقلللرار  مللن  ومتكينها  ال�سركات 
قياداتها على اأ�سا�ص من الكفاءة والتميز والرفع من جودة الأداء 
وخلللللق فر�ص  العمل  �للسللوق  احللتلليللاجللات  مللع  ومللواءمللة خمرجاتها 

وظيفية لأبناء الوطن يف اجلامعات.
يف  الأمللثللل  وال�ستثمار  الب�سرية  الللقللدرات  لتنمية  بال�سافة 

الكفاءات والبتكار وريادة العمال لتفعيل القت�ساد املعريف.
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بدران بن عبدالرحمن العمر

مدير جامعة الملك سعود
يرفع الشكر للقيادة إلقرار

نظام الجامعات الجديد

رفع معايل مدير جامعة امللك �سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن 
ال�سريفني  احلللرمللني  خلللادم  والتقدير  ال�سكر  اآيلللات  اأ�سمى  العمر 
امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، ول�سمو ويل عهده الأمني - 

حفظهما اهلل - .
مبللنللا�للسللبللة �لللسلللدور قللللرار جمللللل�للص الللللللوزراء بللاملللوافللقللة علللللى نللظللام 
ال�سيخ  اآل  حمد  الدكتور  التعليم  وزيللر  وملعايل  اجلللديللد،  اجلامعات 
الذي مل ياألحُ جهًدا يف متابعة �سدور هذا النظام ليظهر مكتمًا يف 

اأبهى حلة.
واأكد معاليه يف ت�سريح لوكالة الأنباء ال�سعودية، اأهمية �سدور 
نظام اجلامعات اجلديد الذي ياأتي متوافًقا مع طموحات القيادة 
يف حتقيق روؤية اململكة 2030، بحيث تتحول اجلامعات ال�سعودية 
اإلى جامعات نوعية متميزة يف ميدان التناف�سية العاملي، وحتقيق 
املجالت  يف  العاملية  واملناف�سة  الأداء  وتطوير  والللريللادة  اجللللودة 

العلمية والبحثية.
اجلديدة  حلته  يف  ال�سادر  اجلامعات  نظام  اأن  معاليه  واأفللاد 

�سيحقق للجامعات ال�ستقالية؛
مما يتيح لها بناء لوائحها الأكادميية واملالية والإدارية، ويفتح 
قواعد  على  تقوم  جمتمعية  �سراكة  تاأ�سي�ص  يف  النللطللاق  اآفللاق 
فر�ص  توفري  على  والعمل  املالية،  مللواردهللا  لتنمية  ال�ستثمار 
اإ�سافية لتغطية احتياجاتها، وتطبيق نظام اخل�سخ�سة  متويل 

يف اإدارة وت�سغيل موؤ�س�سات التعليم اجلامعي، وال�ستخدام الأمثل 
للموارد الب�سرية والأكادميية والإدارية.

امل�ساركة  م�ستوى  وتو�سيع  وموؤ�سراته،  الأداء  م�ستوى  ورفللع 
يف اتخاذ القرار من خال اإن�ساء املجال�ص ال�ست�سارية الطابية 
واأع�ساء هيئة التدري�ص، ورفع كفاءة منظومة التعليم اجلامعي 
لتطلعات  حتقيًقا  امل�ستويات؛  كافة  على  النجاح  ليحقق  ودعمه 
اآمللاللله  امل�ستقبل وحتللقلليللق  اللل�للسلليللا�للسلليللة يف خللدمللة جلليللل  الللقلليللادة 

وطموحاته.



عبد اهلل بن عمر بافيل عبداهلل بن محمد العتيبيعبدالرحمن بن عبيد اليوبي

مدير جامعة أم القرى:
نظام الجامعات الجديد يمنحها التنافسية العلمية

اجلديد  »النظام  اأن  بافيل،  عمر  بللن  اهلل  عبد  الدكتور  الللقللرى،  اأم  جامعة  مدير  معايل  اأكللد 

النطالقة  يؤسس  الجامعات  نظام  اإلسالمية  الجامعة  مسؤولو 
جديدة في مسيرة التطوير والبحث واالبتكار

وامتنانهم  �سكرهم  املللنللورة  باملدينة  الإ�سامية  اجلامعة  م�سوؤويل  من  عللدد  رفللع 
للقيادة الر�سيدة مبنا�سبة �سدور نظام اجلامعات اجلديد، ومبا يحمله من مرونة 
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مدير جامعة الملك عبدالعزيز يشكر القيادة بمناسبة الموافقة 
على نظام الجامعات الجديد

اليوبي خال�ص  عبيد  بن  الدكتور عبدالرحمن  امللك عبدالعزيز  رفع معايل مدير جامعة 
ال�سكر والعرفان خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل 
–حفظهما اهلل- مبنا�سبة �سدور املوافقة على نظام اجلامعات اجلديد، كما  عهده الأمني 
هناأ معايل وزير التعليم ب�سدور املوافقة على النظام اجلديد ، مثمناًجهوده يف دعم م�سرية 

اجلامعات ومتكينها لتحقيق الأهداف املرجوة منه.
ونّوه معاليه يف ت�سريحه مبنا�سبة �سدور املوافقة على دعم القيادة الر�سيدة لقطاع 
تطوير  يف  �سي�سهم  واللللذي  للجامعات  اجلللديللد  للنظام  املللوافللقللة  و�للسللدور  الللعللايل  التعليم 
حقيقي  انعكا�ص  وحتقيق  ا�ستدامتها  و�سمان  خمرجاتها  جودة  ورفع  اجلامعات،  منظومة 
النظام اجلديدللجامعات  الإداري للجامعات،كما �سيمكن  التنظيم  مل�سامني روؤية 2030 يف 
من اإقرار تخ�س�ساتها وبراجمها وفقاً لاحتياجات التنموية وفر�سة العمل باملنطقة التي 
تخدمها، وكذلكاإيجاد م�سادر تنموية للجامعات اإلى جانب حتقيق ال�ستقالية املن�سبطة 
ال�ست�سارية  املجال�ص  اإن�ساء  خال  من  اتخاذالقرارات  يف  امل�ساركة  لتو�سيع  بالإ�سافة  لها 

الطابية واأع�ساء هيئة التدري�ص.
نحت للجامعات جوهرية ومتنح اجلامعات مرونة  وبني الدكتور اليوبي اأن ال�ساحيات التي محُ
اأكرب يف اتخاذ القرار،كما �ست�سهم يف متكني موؤ�س�سات التعليم العايل وحتقيق الأهداف املرجوة منه.

للجامعات« يف ال�سعودية الذي اأقره جمل�ص الوزراء موؤخراً �سيمنح موؤ�س�سات التعليم اجلامعي 
التناف�سية العلمية وال�ستدامة املالية، واأعرب بافيل عن �سكره خلادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سلمان بن عبد العزيز وويل العهد الأمري حممد بن �سلمان اإثر املوافقة على  هذا النظام.
كما هناأ بافيل وزير التعليم الدكتور حمد اآل ال�سيخ على »هذا التحول النوعي للرقي 
مل�سامني  حقيقي  انعكا�ص  للجامعات  اجلديد  »النظام  اأن  معترباً  اجلامعي«،  بالتعليم 

روؤيتنا الطموحة 2030، وتوجهات القيادة الر�سيدة يف حتقيق الأهداف التنموية«.
�سريفع  للجامعات  اجلديد  »النظام  اأن  اإلللى  القرى  اأم  جامعة  مدير  واأ�للسللار 
من م�ستواها التناف�سي حملياً ودولياً من خال ا�ستقاليتها املالية والأكادميية 
اجلامعي  التعليم  موؤ�س�سات  لتطوير  كبرية  فر�سة  مينحنا  مللا  وهللو  والإداريلللللة، 

ال�سعودية لتن�سم لركب اجلامعات العاملية املتقدمة«.
واأو�سح اأن »من اأهم املزايا املحورية التي يت�سم بها النظام اجلديد للجامعات، 
ما  اجلامعي،  التعليم  موؤ�س�سات  وت�سغيل  اإدارة  يف  اخل�سخ�سة  مبادئ  تطبيق  هو 

�سيمكنها من ال�ستخدام الأمثل ملواردها الب�سرية والأكادميية والإدارية«.
كما ذكر معاليه اأن »النظام اجلديد للجامعات �سيحُ�سهم يف حت�سني املخرجات 

التعليمية لتتواءم مع موا�سفات ومعايري اأ�سواق العمل«.
تنويع  من  لتمكينها  للجامعات  ا�سراتيجية  نقلة  »يحُعد  النظام  اأن  واأو�للسللح 
اأبحاثها  مللن  ال�للسللتللفللادة  عللرب  املللاللليللة،  احتياجاتها  وتغطية  التمويلية  امللل�للسللادر 
م�ساريع  اإللللى  وحتويلها  ال�ست�سارية،  وخدماتها  النوعية،  البحثية  ودرا�للسللاتللهللا 

ا�ستثمارية حتقيقا للتوجه نحو اقت�ساد املعرفة«.
للم�ساركة  ال�سعودية  اجلامعات  اأمللام  الباب  �سيفتح  اجلديد  النظام  اأن  وبني 
بفعالية يف خدمة جمتمعاتها، وتعزيز دور البحث العلمي يف جمال البتكار وحل 
امل�سكات وتقدمي احللول ملختلف القطاعات، لدفع عجلة التطوير والتحديث مبا 

يتوافق مع اأهداف ومتطلبات الروؤية.
اأو  ال�سركات  باإن�ساء  �سي�سمح  للجامعات  اجلديد  النظام  م�سروع  اأن  بافيل  واأكللد 
احتياجاتها  دعللم  من  لي�ص  ميّكنها  ما  فيها،  ك�سريك  دخولها  اأو  اإن�سائها  يف  امل�ساركة 
وبراجمها التعليمية فح�سب، بل يجعلها م�ساهماً رئي�سا يف تنمية وتطوير �سوق العمل 

املحلي، وحت�سني واإيجاد الفر�ص الوظيفية للخريجني واخلريجات املتميزين.
ال�سعودية  اجلامعات  لعموم  انطاق  من�سة  مبثابة  اجلديد  النظام  اأن  بافيل  واعترب 
لتنمية مواردها املالية وتقليل اعتمادها على ميزانية الدولة، وذلك من خال برامج الأوقاف.
واأكد اأنه بف�سل هذا النظام �ست�سري جامعة اأم القرى بخطوات جادة ومدرو�سة للو�سول 
روؤيتها  حتقيق  من  �سيوؤهلها  ما  وموؤ�س�سي،  منهجي  ب�سكل  املالية  ال�ستدامة  مفهوم  اإلللى 
وحتقيق  والعمرة،  احلج  منظومة  وخدمة   ،»2023 »متكني  ال�سراتيجية  خطتها  واأهللداف 

م�ستهدفات الروؤية الطموحة ومتطلبات وزارة التعليم من خال اأوقاف جامعة اأم القرى.

اإلى  اأكادميي وقفزة تطويرية تتحول معها اجلامعات  وا�ستدامة للموارد، واإبللداع 
مراكز اإ�سعاع ح�ساري ومعريف.

اأن  العتيبي  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  املكلف  اجلامعة  مدير  واأو�للسللح 
وحتقيق  وال�ستدامة  الللريللادة  نحو  قوية  انطاقة  اجلديد  اجلامعات  نظام 
الهياكل  ي�سمل  الذي  للجامعات،  الإداري  التنظيم  ومنها   2030 اململكة  روؤيللة 
والبحثية  التعليمية  جمللالت  يف  الأداء  وموؤ�سرات  وال�ساحيات  التنظيمية 
والإدارية، بجانب حتقيق ال�ستقالية مما ميّكنها من بناء اللوائح الأكادميية 
واملالية، وفق ال�سيا�سات العامة التي تقرها الدولة من خال جمل�ص �سوؤون 

اجلامعات.
�سدور  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  ومن�سوبات  من�سوبي  العتيبي  وهناأ 
نللظللام اجلللامللعللات اجللللديلللد ، مللقللدًمللا �للسللكللره وامللتللنللانلله خلللللادم احلللرمللني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ول�سمو ويل العهد الأمني 
- حفظهما اهلل-، على ما يولونه من اهتمام ودعم لقطاع التعليم العايل، 
التعليم، ومعايل  وزيللر  به معايل  يقوم  الللذي  ال�سراتيجي  الللدور  مثمًنا 
نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والبتكار لارتقاء مبنظومة العمل 

املوؤ�س�سي باجلامعات.
اأكلللد وكلليللل اجلللامللعللة الللدكللتللور ح�سني الللعللبللديل اأن نظام  مللن جللانللبلله 
اجلامعات �سي�سهم باإذن اهلل يف تطوير العملية التعليمية والبحثية، وتنمية 
الإبداع  اآليات من�سبطة حتفز على  الب�سرية وفق  والقدرات  املالية  املللوارد 

والتناف�سية، وتعد جيا قادرا على الإ�سهام يف بناء وطننا الغايل.
من جهته قال عميد الدرا�سات العليا باجلامعة الدكتور اأمني املزيني: 
اإن النظام ياأتي بو�سفه اأحد املكونات املهمة التي تر�سم مامح اململكة وفق 
كفاءتها،  ورفع  اجلامعات  متكني  يف  ي�سهم  اأن  يتوقع  حيث   ،"2030 "روؤية 
والرتقاء بالدرا�سات العليا والبحث العلمي، ودعمها لتتجه نحو مزيد من 
الفاعلية والتناف�سية وحتقيق املكت�سبات يف جمتمع تقوده املعرفة، وت�سهم 

يف تكوينه اجلامعات بو�سفها اأحد اأهم �سناع املعرفة يف املجتمعات.
بدوره اأ�سار عميد �سوؤون الطاب الدكتور �سامي احلي�سوين اإلى اأن نظام 
وتو�سيع  اجلامعات  تطوير  يف  جديدة  ملرحلة  �سيوؤ�س�ص  اجلديد  اجلامعات 
تدل  التي  الطابية،  ال�ست�سارية  املجال�ص  خال  من  الطابية  امل�ساركات 

على الهتمام بال�سباب وتعزيز دورهم يف حتقيق روؤية وطننا 2030.
فيما قال عميد عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر الدكتور �سعود 
ال�سلومي: اإن اجلامعات ال�سعودية ت�سهد هذه الأيام قفزة تطويرية هامة 
الذي  اجلديد،  اجلامعات  نظام  على  اللللوزراء  جمل�ص  موافقة  �سدور  بعد 
�سيمنح اجلامعة الإ�سامية انطاقة اأقوى لتقدمي برامج تعليمية ومهنية 
النظام  اإعللان هذا  واأنلله تزامن مع  املدينة وخارجها، خا�سة  نوعية داخل 
املحافظات،  بتنفيذ برامج ماج�ستري ودبلومات يف عدد من  قيام اجلامعة 
اإلى جانب اتفاقيات مع عدة جامعات عاملية يف عدد من الدول مما يعطي 
انطباًعا جيًدا عن مدى تكيف اجلامعة ال�سامية مع النظام اجلديد مبا 

يخدم روؤية اململكة 2030.
واأو�لللسلللح عللملليللد كللللليللة اللل�للسللريللعللة الللدكللتللور اأحللمللد الللعللواجللي اأن نظام 
وحتقيق  اجلامعات،  تطور  م�سرية  يف  نوعية  نقلة  يحُعد  اجلديد  اجلامعات 
 ، اململكة  يف  القت�ساد  عجلة  ودفللع  للجامعات،  والبحثية  العلمية  التنمية 
والروتني  الطويلة  الإجللراءات  والبتكار، وتخطي عقبة  الإبللداع  وت�سجيع 
من  رئي�ًسا  مكوًنا  كونها  النظام،  هذا  من  كبري  ن�سيب  وللكليات  الإداري، 

مكونات اجلامعة.
اأن  الظفريي  بللدر  الدكتور  الدين  واأ�للسللول  الللدعللوة  كلية  واأفلللاد عميد 
لروؤية  اجلامعات  لتحقيق  ودعم  قوية  وانطاقة  نوعية  نقلة  يحُعد  النظام 
الوطن 2030 ومتكني اجلامعات من اإقرار براجمها وتخ�س�ساتها وتطوير 
العتماد  على  واحللل�للسللول  واملجتمعية  والبحثية  التعليمية  منظومتها 
الأكادميية  ال�سمعة  تعزيز  من  مبا�سر  ب�سكل  �سي�سهم  والللذي  الللرباجمللي 

الإيجابية للجامعات والكليات والأق�سام العلمية.
الدكتور  الإ�سامية  والدرا�سات  ال�سريف  احلديث  كلية  عميد  واأبللان 
البلدان  نه�سة  يف  الللزاويللة  حجر  اجلللامللعللي  التعليم  اأن  الللفللالللح  عللبللداهلل 
نظام  وياأتي  والتطوير،  العناية  من  املزيد  قيادتنا  اأولته  ولللذا  وتقدمها، 
اجلامعات اجلديد لي�سهم باإذن اهلل يف اإيجاد بيئة تناف�سية اإبداعية، وهوية 
وا�سحة للجامعات، تعمل على حتقيق اأهدافها وفق ا�ستقالية من�سبطة، 
وكفاءة ت�سغيلية، وجودة يف العمليات، ومتيز يف املخرجات، واأثر وا�سح يف 

ميادين العمل والبحث والبتكار.



نظام الجامعات

إيناس بنت سليمان العيسىسعد بن سالم الزهرانيسهل بن نشأت عبداجلواد

مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
نظام الجامعات الجديد يحقق نقلة نوعية للجامعات

الدكتور �سهل بن  امللك فهد للبرول واملعادن  اأعرب معايل مدير جامعة 
احلرمني  خللادم  ملقام  امتنانه  وعظيم  �سكره  بالغ  عللن  عللبللداجلللواد،  ن�ساأت 
اهلل  حفظهما   - عهده  ويل  و�سمو  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

- مبنا�سبة �سدور قرار جمل�ص الوزراء باعتماد نظام اجلامعات اجلديد.
روؤية  مرتكزات  تطبيق  يف  ي�سهم  اجلديد  اجلامعات  نظام  اأن  واأو�سح 
الب�سرية والأكادميية  2030 من خال حتقيق ال�ستخدام الأمثل للموارد 
والإدارية يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي، ويعك�ص م�سامني الروؤية يف جمال 
التنمية  اأولويات  وفق  والربامج  التخ�س�سات  اإقللرار  وي�ساعد على  التعليم 
وفق  للجامعات  املن�سبطة  ال�ستقالية  يحقق  اأنلله  م�سيفا  ومقت�سياتها، 

ال�سيا�سات العامة التي تقرها الدولة.
للجامعات  الت�سغيلية  الكلفة  يخف�ص  اجلللديللد  النظام  اأن  واأكلللد 
لتغطية  اإ�سافية  متويل  فر�ص  وتوفري  مواردها  تنمية  على  وي�ساعد 

مدير جامعة الطائف ووكالؤها
يشكرون القيادة بمناسبة إقرار نظام الجامعات الجديد

الللزهللراين،  �سامل  بن  �سعد  الدكتور  املكلف  الطائف  جامعة  مدير  رفللع 
امللك  ال�سريفني  احلللرمللني  خلللادم  والتقدير  ال�سكر  اجلامعة،  ووكلللاء 
اآل �سعود، وويل عهده الأمني ، مبنا�سبة موافقة  �سلمان بن عبدالعزيز 
جمل�ص الوزراء على نظام اجلامعات اجلديد، وما ت�سمنه من مكت�سبات 
هذا  وملن�سوبي  واإداريلللللاً،  ومللاللليللاً  تعليمياً  الللعللايل  التعليم  لقطاع  مهمة 

القطاع.
وزير  معايل  اإلللى  وتقديرهم  �سكرهم  اجلامعة  قلليللادات  قدمت  كما 
يبذلها  التي  اجلهود  على  ال�سيخ،  اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور  التعليم 
يف  فللارقللة  نقلة  اإحللللداث  يف  الر�سيدة  قيادتنا  وتطلعات  اآملللال  لتج�سيد 
خا�ص،  ب�سكل  اجلامعات  وقللطللاع  عللام،  ب�سكل  التعليم  قطاعات  م�سرية 

وحتقيق اأهداف روؤية اململكة 2030 الطموحة يف هذا املجال.
واأكد  مدير جامعة الطائف املكلف الدكتور �سعد بن �سامل الزهراين، 
اإلى  ال�سعودية  اجلامعات  يدفع  للجامعات  اجلديد  النظام  اعتماد  اأن 
واإداريللاً،  ومالياً  تعليمياً  الحللرايف  املوؤ�س�سي  العمل  مرحلة جديدة من 
اجلامعات  منح  ت�سمن  اأحللكللام  مللن  النظام  ت�سمنه  مللا  مللع  يتوافق  مبللا 

ا�ستقالية من�سبطة يف بناء لوائحها املالية والإدارية.
ونوه الدكتور الزهراين باأهمية متتع اجلامعات وفق النظام اجلديد 
وا�ستثمار  امل�ستجدات،  مللع  التكيف  على  والللقللدرة  املوؤ�س�سية  بالكفاءة 
املوؤ�س�سة  ثقافة  ونقلها من  العالية،  الإنتاجية  بفاعلية، وحتقيق  املللوارد 
احلكومية اإلى ثقافة الفاعلية وتطوير الأداء، وحتقيق التميز وفق روؤية 

اململكة 2030.

مديرة جامعة األميرة نورة:
النظام الجديد للجامعات

تحول تاريخي في مسيرة التعليم الجامعي

ثمنت معايل مديرة جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة 
باملوافقة  الللوزراء  جمل�ص  قللرار  �سدور  العي�سى  �سليمان  بنت  اإينا�ص 
على النظام اجلديد للجامعات، م�سرية اإلى اأنها خطوة تاريخية نحو 

رفع تناف�سية التعليم اجلامعي وخمرجاته امل�ستقبلية.
واأو�سحت معاليها اأن نظام اجلامعات اجلديد يعزز من احلوكمة 
ملوؤ�س�سات  الر�سيدة، وي�ساهم يف حتويل اجلامعات  الإدارة  يف مفهوم 
ب�سورة  وتنويعها  وتعزيزها  مواردها  اإدارة  على  قللادرة  ربحية،  غري 
حتاكي املوؤ�س�سات التعليمية اجلامعية يف العامل، وين�سجم مع و�سع 
اململكة العربية ال�سعودية على خارطة جودة التعليم اجلامعي على 
روؤيللة وطن على  روؤيللة 2030 هي  اأن  ويوؤكد على  الدولية،  املوؤ�سرات 

كافة الأ�سعدة واملجالت.
للجامعات  اجلديد  النظام  �سدور  مبنا�سبة  معاليها  واأ�للسللارت 
اإلى اأن م�سروع النظام الذي جاء يف )14( ف�سا ي�ستمل على )58( 
على  النظام  يوفرها  الللتللي  املكت�سبات  مللن  حللزمللة  عللن  يعرب  ملللادة، 
الإنتاجية،  وت�سجيع  الب�سري،  املللال  راأ�لللص  يف  ال�ستثمار  م�ستوى 
اأمام مرونة  وتطوير القدرات العلمية والبحثية، وتذليل العقبات 
�سناعة القرار اجلامعي �سمن الأطر العامة التي حددها النظام يف 
اإطار من احلوكمة وال�سفافية، والتي �ستكون املحرك الأ�سا�سي يف 

منظومة القرار اجلامعي.
ودعلللت مللعللايل مللديللرة جللامللعللة الأمللللرية نلللورة بللنللت عللبللدالللرحللمللن، 
من  لهم  مبا  اجلامعة،  ومن�سوبي  من�سوبات  كافة  ت�سريحها،  ختام  يف 
الدور الذي تعمل عليه  اإبللراز  اإلى  واأكادميية ومنهجية  خربات علمية 
التعليمية والإدارية  جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن، وكوادرها 

على  قدرتها  ويللزيللد  للجامعات  نوعية  نقلة  يحقق  كما  احتياجاتها 
ي�سهده  الذي  ال�سريع  التطور  ومواكبة  املعا�سرة  التحديات  مواجهة 
والتطوير،  والبللتللكللار  لللاإبللداع  خ�سبة  بيئة  وتللوفللري  الللعللايل  التعليم 
كما ي�ساعد على رفع كفاءة منظومة التعليم اجلامعي ويعزز مكانتها 
والإقليمية  املحلية  امل�ستويات  على  واملجتمعية  والبحثية  التعليمية 

والدولية.
واأ�للسللار الللدكللتللورعللبللداجلللواد اإللللى اأن النظام اجلللديللد يللرفللع جللودة 
ال�سراكة  وينمي  العلمي  البحث  فعالية  ويللزيللد  التعليم  خمللرجللات 
العمل  �للسللوق  ومتطلبات  املللخللرجللات  بللني  امللللواءملللة  ويللزيللد  املجتمعية 

واحتياجاتها املتجددة.
وما  وجتاربها  خرباتها  ر�سيد  ت�سع  فهد  امللك  جامعة  »اإن  وقللال 
ت�سمه مللن كللفللاءات وقللللدرات فيما يللخللدم نللظللام اجلللامللعللات اجلللديللد 
من  الر�سيدة  حكومتنا  تطلعات  وحتقيق  الواقع  اأر�للص  على  وتنفيذه 

تطبيقه«.
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نظام الجامعات الجديد يواكب
المتغيرات االقتصادية والعلمية والبحثية

اأو�سح معايل مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن ح�سني القحطاين، اإن نظام 
و�سيرثي  اجلامعي،  التعليم  مب�سرية  تاريخي  حتللول  نقطة  اجلللديللد،  اجلامعات 

خمتلف اجلوانب التعليمية والبحثية.
املللوارد  تنمية  على  اجلللديللد  اجلامعات  نظام  تركيز  اإلللى  القحطاين،  واأ�للسللار 
املالية الذاتية للجامعات، وقدرته على مواكبة كل املتغريات القت�سادية والعلمية 

والبحثية، مع متيزه باملرونة وال�سفافية واحلوكمة.
اتخاذ  النظام اجلديد، يف  امل�ساركة، عرب  قاعدة  تو�سيع  اأن  القحطاين،  وبني 
�سي�سهم  جامعة  بكل  لاأمناء  وجمل�ص  اجلامعات،  ل�سوؤون  جمل�ص  باإن�ساء  القرار 
بتحقيق احلوكمة واإ�سدار قرارات ذات مردود اإيجابي، ف�سا عن اإتاحة الفر�سة 
دور  ممار�سة  لها  ي�سمن  كما  والتطوير،  التحديث  يف  اأكللرب  دور  للعب  للجامعات 
حقيقي وفاعل يف الأخذ بزمام املبادرة يف �سناعة التقدم ون�سر املعرفة اعتماًدا على 

فتح املجال للعقول والقدرات الب�سرية لديها.
ورفع القحطاين، اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير ملقام خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز، والأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد، 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع، مبنا�سبة �سدور نظام اجلامعات اجلديد.
كما اأعرب القحطاين عن بالغ �سكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن 
حممد اآل ال�سيخ على جهوده الكبرية واملتوا�سلة خلدمة قطاع التعليم، واهتمامه 
الكبري باأدق تفا�سيل نظام اجلامعات اجلديد بكل مراحله التي خ�سعت لعمليات 
مراجعة وتدقيق كثرية؛ ليكون متوافًقا مع روؤية اململكة 2030 ومبا يحقق ريادة 

وا�ستقالية اجلامعات ال�سعودية.

و�سدد مدير جامعة الطائف على اأهمية العمل على تفعيل بنود روؤية 
اململكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020، الهادفة اإلى اأن يكون التعليم 
املعرفة"  "اقت�ساد  ال�ستثمار يف  الوطني، وجعل  لعجلة القت�ساد  دافعاً 
الوظيفية  اخللليللارات  نحو  الللطللاب  توجيه  يف  وامل�ساعدة  ركللائللزه،  اأحللد 

واملهنية املنا�سبة، وغريها من الأهداف املهمة.
الثبيتي،  تللركللي  الللدكللتللور  املكلف  الللطللائللف  جامعة  وكلليللل  بلللارك  كما 
�سدور املوافقة ال�سامية على �سدور نظام اجلامعات اجلديد، منوهاً اإلى 
التحول  برنامج  وم�ستهدفات   ،2030 اململكة  روؤية  توجهات  مع  ات�ساقها 
الوطني 2020، وتدفع اجلامعات نحو بناء نظم اإدارية مرنة يف تعاماتها 

كافة، بالتوازي مع بناء نظم تعليمية متميزة.

مرعي بن حسني القحطاني



نظام الجامعات

محمد بن عبدالعزيز العوهليعوض بن خزمي األسمري

مدير جامعة شقراء
نظام الجامعات يوسع مجال االستثمارات

ويتيح لها الشراكات

رفع معايل مدير جامعة �سقراء الدكتور عو�ص بن خزمي الأ�سمري 
اآل  �سكره خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
�سعود ول�سمو ويل العهد - حفظهما اهلل - مبنا�سبة �سدور نظام 

اجلامعات اجلديد.
اجلديد  اجلامعات  نظام  اأن  على  الأ�سمري  الدكتور  واأكللد 
اأهللداف  ، الللذي وافللق عليه جمل�ص اللللوزراء جللاء متوافقا مللع 

وغايات روؤية اململكة 2030.
القطاعات  مع  لا�ستثمار  اجلامعات  نظام  بنود  تتيح  حيث 
الأخرى، وال�ستقالية، وتفعيل املوارد املالية، وتاأ�سي�ص ال�سركات، 

اإ�سافة اإلى اإن�ساء الأوقاف وفق ال�سيا�سة العامة للدولة.
اأي�سا اختيار قيادات اجلامعة ، وخلق فر�ص وظيفية، ويف 
الأجنبية،  للجامعات  فللروع  بافتتاح  ال�سماح  الللدويل  التوجه 
اإلى جانب العديد من البنود التي توؤكد على امل�سي يف تنفيذ 

خطط الدولة النتاجية.
خللادم  حر�ص  يظهر  اجلللديللد  اجلامعات  نظام  اأن  واأ�للسللاف 
احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده - حفظهما اهلل -، على 
النقلة النوعية للجامعات ال�سعودية لتوؤدي الأدوار الإنتاجية 
التي تتداخل مع م�سروعات روؤية اململكة 2030، عرب التو�سع يف 
جمال ال�ستثمار وتنظيم اآليات اقت�ساديات التعليم الأكادميي، 

مع ا�ستمرار تخ�سي�ص الدولة ميزانيات للجامعات.
اإ�سافة اإلى بنود الر�سوم الدرا�سية والر�سوم على اخلدمات، 

وقبول التربعات والهبات واملنح والو�سايا والأوقاف.
واأ�سار اإلى اأن النظام اجلديد ركز على اجلوانب الإدارية والأكادميية 
واملالية ليجعل اجلامعات تتحول اإلى قطاعات فاعلة، مع املحافظة على 

م�سوؤولياتها الأ�سا�سية: التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
اجلللديللدة  اجلامعية  احللليللاة  مللن  املنا�سبة  بللهللذه  معاليه  وقلللدم 
اجلهود  على  ال�سيخ  اآل  حمد  الدكتور  التعليم  وزيللر  ملعايل  ال�سكر 
التي بذلها مع جلان م�سروع نظام اجلامعات، متمنيا النجاح للنظام 
اجلامعي اجلديد الذي يحقق تطلعات املجتمع اجلامعي وقطاعات 

الدولة.

مدير جامعة الملك فيصل
يرفع شكره للقيادة الرشيدة للموافقة على

نظام الجامعات الجديد

الأح�ساء  حمافظة  يف  في�سل  امللك  جامعة  مدير  معايل  رفللع 
عن  ونيابة  با�سمه  العوهلي،  عبدالعزيز  بللن  حممد  الللدكللتللور 
احلرمني  خللللادم  والمللتللنللان  ال�سكر  اجلامعة  من�سوبي  جميع 
ويل  و�سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
املوافقة على  – حفظهما اهلل- مبنا�سبة �سدور  الأمللني  عهده 

نظام اجلامعات اجلديد.
كما قدم �سكره اجلزيل ملعايل وزير التعليم الدكتور حمد 
ودائمة  داعمة  جهود  من  بذله  ما  لقاء  ال�سيخ  اآل  حممد  بن 
رحبة  م�ستقبلية  اآفللاق  وفتح  ال�سعودية،  للجامعات  وحمفزة 
روؤيلللة  تطلعات  مللن  املنبثقة  وطللمللوحللاتللهللا  اأهللدافللهللا  لتحقيق 

اململكة 2030.
واأكد معاليه، اأن هذه املوافقة ال�سامية تاأتي يف اإطار العطاء 
غللري املللحللدود اللللذي توليه الللقلليللادة الللر�للسلليللدة - اأعللزهللا اهلل - 
لقطاع التعليم العايل، لرفع م�ستوى اأدائها التعليمي والبحثي 

واخلدمي، ومبا يعزز جودة خمرجاتها.
اأثرها يف  اإ�سراتيجية تعظم  وا�ستدامتها لتحقيق مكا�سب 
جمالت التنمية الوطنية املتعددة، وتر�سخ مكانتها وح�سورها 

يف خدمة املجتمع، والوطن الغايل.
البنود  من  حزمة  ي�سم  اجلديد  النظام  اأن  معاليه،  وبللني 
متويل  مل�سادر  م�ستدامة  حلول  اإيجاد  يف  امل�ساهمة  التنظيمية 
تطبيق  يف  الإيللجللابللي  اأثللللره  �سينعك�ص  مللا  ومللبللتللكللرة،  جللديللدة 

ال�ستخدام الأمثل للموارد الذاتية واملالية والب�سرية.
كللمللا �للسلليللحللقللق هللللذا الللنللظللام حتلللللولت نللوعلليللة للللللجللامللعللات 
والنفتاح  املن�سبطة،  ال�ستقالية  منحها  �سوء  يف  ال�سعودية 
اإلى  على حميطها، وتفعيل دورها البحثي وحتويل خمرجاته 

م�سروعات ا�ستثمارية واعدة.
واأ�للسللاف اأن الللنللظللام اجلللديللد �سيكون للله اأثلللره الللوا�للسللح يف 
حت�سني املخرجات ومتطلبات �سوق العمل من وظائف امل�ستقبل.

ومتكني املراأة، ورعاية املتميزين واملوهوبني، وهو ما ميهد 
اأجللواء  يف  اململكة  العايل يف  للتعليم  نوعية  نقلة  نحو  الطريق 
املالية  املللللوارد  وتللعللزيللز  واحلللوكللمللة  بللاملللرونللة  تتميز  موؤ�س�سية 
تقوم  اأن  اجلللامللعللات  علللللى  يللتللوجللب  مبللا  املجتمعية  واللل�للسللراكللة 
مبا  النظام  هللذا  ملليللزات  ل�ستثمار  وتللبللادر  احلقيقي،  بللدورهللا 

يحقق اأهدافها، وتطلعات قيادة هذا الوطن الغايل.
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مدير جامعة حائل نظام الجامعات الجديد يسهم في النهوض 
بمنظومة العمل الجامعي

اإلى خادم  ال�سكر  الرباهيم  اإبراهيم  بن  الدكتور خليل  رفع معايل مدير جامعة حائل 
اآل �سعود و�سمو ويّل عهده الأمني -  احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 

حفظهما اهلل - مبنا�سبة قرار جمل�ص الوزراء باملوافقة على نظام اجلامعات اجلديد.
ال�سعودية  النظام اجلديد يف �سمان م�ستقبل اجلامعات  اأهمية  واأكد معاليه 
التميز حتقيقا مل�سامني  اآفللاق جديدة من  اإلى  النظام  وفقا ملنظومة يدفعها هذا 
الإداري  التنظيم  يف  اجلامعي  التعليم  جللوانللب  يخ�ص  فيما   2030 اململكة  روؤيلللة 
يف  للجامعات  املن�سبطة  ال�ستقالية  لتحقيق  والبحثّية  التنظيمية  والهياكل 

�سوؤونها الأكادميية واملالية والإدارية وفق ال�سيا�سات العامة للدولة.
واأ�سار اإلى اأن نظام اجلامعات اجلديد �سي�سهم يف النهو�ص مبنظومة العمل اجلامعي 
اجلللامللعللات  وربلللط  الأداء  مللوؤ�للسللرات  رفلللع  وكللذلللك  والللبللحللثللّيللة  التعليمية  العملية  وتللطللويللر 
وخمرجاتها ب�سوق العمل الأمر الذي يدفع اإلى التطوير وحتقيق تطلعات احلكومة الر�سيدة 
يف النهو�ص ببيئة التعليم اجلامعي مبا ي�سهم يف الرقي باملجتمع ال�سعودي الذي بات جمتمعا 

�سابا غنيا باملوارد الب�سرية ويتطلع اإلى كل �سبل التطور الذاتي واجلودة والتميز.
وبراجمها  ال�سراتيجية  خطتها  يف  ت�سعى  حللائللل  جامعة  اأن  معاليه  بللني 
الأكادميية اإلى حتقيق م�سامني روؤية اململكة يف حتقيق معايري اجلودة والتطوير 
الذي جتده  بالدعم  الدولية، منوهاً  الت�سنيف  ملبادئ  الأداء وفقاً  ورفع موؤ�سرات 

اجلامعة بف�سل اهلل من ولة الأمر - حفظهم اهلل -.

 خليل بن إبراهيم البراهيم 

والفنية يف اإجناح هذا النظام وفق املراحل املعتمدة له، ليحقق اأهدافه 
املن�سودة التي اأقرت بتوجيهات كرمية من القيادة الر�سيدة ليكون �سعلة 

للتناف�سية واملعرفة يف طريق التعليم اجلامعي ال�سعودي.

أسبوعية جامعة الملك خالد



متابعات

مدير جامعة تبوك
يرفع شكره للقيادة بمناسبة الموافقةعلى نظام الجامعات الجديد

رفع معايل مدير جامعة تبوك الدكتور عبداهلل بن مفرح الذيابي خال�ص �سكره 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلللادم  امتنانه  وبالغ 
ول�سمو ويل عهده الأمني - حفظهما اهلل - مبنا�سبة املوافقة على نظام اجلامعات 

اجلديد الذي اأقّره جمل�ص الوزراء.
كما اأعرب عن �سكره ملعايل وزير التعليم الدكتور حمد اآل ال�سيخ على حر�سه 

ومتابعته النظام منذ توليه الوزارة حتى �سدرت املوافقة عليه.
واأ�سار معاليه يف ت�سريح لوكالة الأنباء ال�سعودية اإلى اأهمية هذا النظام الذي 

�سيعك�ص منطلقات واأهداف روؤية اململكة 2030.
خال  من  والإبلللداع  التطور  من  جديدة  مرحلة  اإلللى  اجلامعات  �سينقل  كما 
�سوؤونها  تدير  اأن  لها  يتيح  مبا  املن�سبط  لا�ستقال  جامعة  لكل  الأبللواب  فتحه 
الوطنية  التنمية  يف  م�ساركتها  يدعم  ومبا  بنف�سها  والإداريلللة  واملالية  الأكادميية 
اإيجاد م�سادر متويل  ال�ساملة ويحقق تفعيل ا�ستثمار املوارد الذاتية ويعمل على 
جديدة وي�سعى يف تنميتها، وينمي روح املناف�سة بني اجلامعات مما يفتح جمالت 

وا�سعة لاإبداع والتميز والبتكار.
العاملية  للجامعات  املجال  اإتاحة  النظام  اإن من مميزات هذا  واأ�ساف معاليه 
املتميزة لفتح فروع لها يف اململكة وهذا يرفع من م�ستوى التناف�ص مع اجلامعات 

املحلية مبا ينعك�ص على م�سلحة التعليم اجلامعي ب�سكل عام.
كما يتيح النظام للجامعات حرية اإن�ساء تخ�س�ساتها ح�سب روؤيتها ومتطلبات 
�سوق العمل وميكنها من فتح �سركات ومراكز ا�ستثمارية لتنمية مواردها الذاتية 

والإ�سهام يف تعزيز القت�ساد الوطني.
واختتم معاليه ت�سريحه بتهنئة اجلامعات بهذا النظام داعياً اهلل - عز وجل - اأن 
يوفق اجلامعات لتطبيقه على الوجه الأكمل لتحقيق ما تتطلع اإليه حكومتنا الر�سيدة 

من اجلامعات، �سائًا املولى - �سبحانه - اأن يدمي على بادنا العز والتمكني.

مدير جامعة جدة:
نظام الجامعات الجديد انطالقة تطويرية

وا�للسللم جميع  با�سمه  عللدنللان احلللملليللدان  الللدكللتللور  رفللع معايل مدير جامعة جللدة 
امللك  ال�سريفني  احلللرمللني  خلللادم  والتقدير  ال�سكر  اجلامعة  ومن�سوبي  قلليللادات 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني - حفظهما اهلل - مبنا�سبة 
�سدور موافقة جمل�ص الوزراء على نظام اجلامعات اجلديد وما يت�سمنه من مواد 
والتحديث  التطوير  عجلة  مل�سايرة  العايل  للتعليم  واعللدة  كبرية  انطاقة  متثل 
والنللطللاق  الطموحة   2030 اململكة  روؤيلللة  ومتطلبات  اأهلللداف  مللع  يتما�سى  ومبللا 
نحو امل�ستقبل بكل ثبات وقوة، وتاأكيد على دور اجلامعات يف دفع عجلة القت�ساد 

وخدمة املجتمع.

مدير جامعة الباحة
يشكر القيادة على صدور نظام الجامعات  الجديد

احل�سني  يحيى  بللن  عللبللداهلل  الللدكللتللور  الباحة  جامعة  مدير  معايل  رفللع 
با�سمه ونيابة عن جميع من�سوبي ومن�سوبات اجلامعة عظيم �سكره وجليل 
عرفانه وامتنانه خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
�سدور  مبنا�سبة   - اهلل  حفظهما   - الأملللني  عللهللده  ويل  و�سمو  �سعود  اآل 
معاليه  مثمناً  اجلللديللد،  اجلللامللعللات  نظام  على  الللللوزراء  جمل�ص  موافقة 
به  للنهو�ص  دائللم  وحللر�للص  �سخي  دعللم  مللن  التعليم  يلقاه  مللا  ملقاميهما 

والرتقاء مبن�سوبيه وخمرجاته.
كما قّدم الدكتور احل�سني �سكره وتقديره ملعايل وزير التعليم الدكتور حمد 
بن حممد اآل ال�سيخ على ما يبذله من جمهودات حثيثة لتحقيق مكا�سب نوعية 
ت�سب يف م�سلحة العملية التعليمية، و�سعيه نحو تفعيل دور اجلامعات يف التنمية 

الوطنية، وتعزيز مكانتها لتقدمي خدماتها للمجتمع.
واأكد معاليه اأن النظام اجلديد للجامعات يعدحُ مك�سبا للجامعات وركنا 
حيويا يف تطوير اأدائها والنهو�ص مبخرجاتها وحتقيق الروؤية ال�سعودية 
2030، وينطلق من حماورها الرئي�سة، وهو ما �سي�ساهم يف اإحداث نقلة 
عليه  ينطوي  ملا  نظًرا  ال�سعودية،  اجلامعات  م�سرية  يف  متميزة  نوعية 
العايل، ويرتكز يف  التعليم  النظام من مامح جوهرية ت�سب يف �سالح 
والأكادميية  والبحثية  التعليمية  اجلوانب  ومتكني  تطوير  على  بنيته 
واملجتمعية، ف�سًا عن تنمية املوارد املالية والذاتية للجامعات من خال 

مدير جامعة بيشة: 
نظام الجامعات الجديد يواكب عجلة التحديث والتطوير

با�سمه  نقادي  حامد  بن  اأحمد  الدكتور  بي�سة  جامعة  مدير  معايل  رفللع 
وا�للسللم جللملليللع مللنلل�للسللوبللي اجلللامللعللة، اللل�للسللكللر والللتللقللديللر خلللللادم احلللرمللني 
العهد  ويل  ول�سمو  �للسللعللود  اآل  عللبللدالللعللزيللز  بللن  �سلمان  امللللللك  ال�سريفني 
نظام  على  الللللوزراء  جمل�ص  مللوافللقللة  �للسللدور  مبنا�سبة  اهلل-،  -حفظهما 
به قطاع  ما يحظى  على  تاأكيًدا  ياأتي  ذلك  اأن  مبيًنا  اجلامعات اجلديد، 
التعليم العايل ومن�سوبوه من دعم القيادة الر�سيدة وعنايتها واهتمامها 

مبنظومة التعليم ومن�سوبيه.
للجامعات  قوية  انطاقة  ميثل  النظام  اإن  نقادي"  الدكتور  وقللال 
العلمي  والللبللحللث  الأكلللادميلللي  التعليم  جملللالت  يف  التميز  حتقيق  نللحللو 
الإقليمية  املكانتني  والبتكار وتعزيز  الإبللداع  املجتمعي وت�سجيع  والعمل 
والعاملية التي و�سل اإليها التعليم العايل ببادنا، فالنظام جاء بفكر واأداء 
املالية  مللواردهللا  وتنمية  واإدارتللهللا  الأكللادميلليللة  املوؤ�س�سات  لت�سغيل  جديد 
اأهداف روؤية اململكة 2030  بطرق م�ستجدة حتقق ال�ستدامة متا�سًيا مع 

وبراجمها التحولية.
واأ�سار مدير جامعة بي�سة اإلى اأن النظام الذي يتكون من 14 ف�سًا 
التحديث  عجلة  مواكبة  مللن  اجلللامللعللات  ميكن  ملللادة،   58 على  وي�ستمل 
والتطوير والرتقاء مب�ستوى كمي ونوعي للربامج والن�ساطات واخلدمات 
التي تقدمها، وتفعيل دور البحث العلمي مبا يوؤدي اإلى الإ�سهام يف حتقيق 

التنمية والتطور وحت�سني املخرجات البحثية والعلمية.
وبني اأن النظام اأتاح الفر�سة للجامعات لإن�ساء ال�سركات اأو امل�ساركة 
يف  متميزا  تقدما  يعد  مما  �سريًكا؛  فيها  اجلامعة  دخللول  اأو  اإن�سائها  يف 

طريق ال�ستثمار وتنمية راأ�ص املال.

عبداهلل بن يحيى احلسني عدنان احلميدان عبداهلل بن مفرح الذيابي

وقدم معاليه تهنئته و�سكره بهذه املنا�سبة ملعايل وزير التعليم الدكتور حمد اآل 
ال�سيخ على اهتمامه ومتابعته احلثيثة ل�سدور نظام اجلامعات وحر�سه ورعايته 
التطويرية  والنقات  املتغريات  كل  يواكب  لكي  العايل  التعليم  ل�سوؤون  امل�ستمرة 

ويحقق اأهداف اخلطط الإ�سراتيجية للمملكة.
الللعللديللد مللن التحولت  الللنللظللام �سيحقق  اأن �للسللدور هللذا  اإللللى  واأ�للسللار احلللملليللدان 
والرتقاء  املن�سبطة  ال�ستقالية  منحها  يف  ال�سعودية  للجامعات  النوعية  والنقات 
العلمي  البحث  دور  وتفعيل  املجتمع  على  النفتاح  لها  ويحقق  وكيفاً،  كماً  مب�ستواها 
وحتويل نواجته اإلى م�سروعات ا�ستثمارية واإعطائها احلرية يف تنمية مواردها الذاتية 

من اإن�ساء لل�سركات والأوقاف العلمية واإ�سهامه يف تنمية املنطقة املوجودة بها.
وقال معاليه: اإن النظام �سي�سهم يف حت�سني املخرجات ومتطلبات �سوق العمل من 
وظائف امل�ستقبل، وحتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�ص ملن�سوبي اجلامعات وطابها والفئات 
امل�ستفيدة من خدماتها وم�سايرة التحولت القت�سادية والجتماعية والثقافية، مع 
القادمة والهتمام  املرحلة  واأ�سا�سيا يف متطلبات  املراأة لتكون عن�سرا فاعا  متكني 
اأن وجود  اإلى  النظر  باملوهوبني واملبدعني، لفتا  بالبيئة اجلامعية وزيادة الهتمام 
العديد من املجال�ص ال�ست�سارية وجمال�ص الأمناء واملجال�ص الدولية وما تتيحه من 
تو�سيع قاعدة امل�ساركة يف اتخاذ القرار �سيدفع اجلامعات اإلى امل�سي قدما يف حتقيق 

اأهدافها والأهداف العامة للدولة بكل ثقة وروؤية وا�سحة.

رفع كفاءة الإنفاق وتعدد فر�ص ال�ستثمار، مبا يحقق لها ال�ستقالية 
املن�سبطة.

اخللليللارات  مللن  بحزمة  ميتاز  اجلللديللد  النظام  اأن  احل�سني  الدكتور  وبللني 
وبللراجمللهللا  العلمية  تخ�س�ساتها  يللخللدم  مللا  جللامللعللة  كلللِلّ  كلللاإقلللرار  املن�سبطة، 
عمل  فر�ص  اأو  تنموية  كانت  �سواء  منطقة  كللّل  لحتياجات  وفًقا  الأكللادميلليللة، 
متاحة، الأمر الذي ي�ستوجب ربط مدخات �سوق العمل مبخرجات كل جامعة، 
كما �سيدفعها النظام اجلديد اإلى اإيجاد حلول م�ستدامة مل�سادر متويل جديدة 
لتنمية  بها  اأوقللاف و�سركات خا�سة  اإن�ساء  �سيتيح للجامعات  ومبتكرة، وهو ما 
مواردها، بعيًدا عن العتماد على ميزانية الدولة، وهذا بدوره �سينعك�ص على 
يزيد من حيوية  والب�سرية، ومما  واملالية  الذاتية  للموارد  ال�ستخدام  مثالية 
للجامعات  فللروع  بافتتاح  حمللددة-  �سوابط  -وفللق  ي�سمح  اأنلله  اجلديد  النظام 
اجلامعي،  التعليم  نه�سة  على  �سينعك�ص  الللذي  الأمللر  اململكة،  داخللل  الأجنبية 

ويزيد فيما بينها من �سقف الطموح والتناف�سية.
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أندية

مدير جامعة الحدود الشمالية
يشكر القيادة بمناسبة صدور النظام الجديد للجامعات

ال�سهري  الدكتور حممد بن يحيى  الأ�ستاذ  ال�سمالية  رفع معايل مدير جامعة احلللدود 
اآل  بن عبدالعزيز  �سلمان  امللك  ال�سريفني  والتقدير خلادم احلرمني  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى 

�سعود و�سمو ويل عهده الأمني - حفظهما اهلل - على اعتماد نظام اجلامعات اجلديد.
اأن التعليم العايل ب�سكل عام واجلامعات النا�سئة على وجه اخل�سو�ص  واأو�سح معاليه 
كجامعة احلدود ال�سمالية تعول كثرياً على هذا النظام ملا فيه من تكامل يف الأداء اجلامعي 
بجانبيه الأكادميي والإداري، وت�سنيف اجلامعات ال�سعودية، واإتاحة الفر�ص التطويرية لها، 
ورفع كفاءة العمل اجلامعي �سمن منظومة تتوافق وتوجهات روؤية اململكة 2030، التي �ستمكن 
وفر�ص  التحتية  البنى  م�ساريع  على  املللايل  اإنفاقها  نظام  تطوير  من  ال�سعودية  اجلامعات 
ال�ستثمار الربحي، وافتتاح واإن�ساء الفروع اجلامعية والكليات وتطبيق معايري اجلودة وحفظ 
ا�ستقالية اجلامعات وا�ستحداث وتفعيل الربامج والتخ�س�سات وتطوير اخلطط الدرا�سية.
وتنويع  العمل  حوكمة  اجلللديللد  النظام  ح�سب  ت�ستطيع  اجلامعة  اأن  واأ�للسللاف: 
احتياجات  يلبي  مبا  اخلريجني  مهارات  وم�ستوى  نوعية  وحت�سني  التمويل  م�سادر 

بيئة العمل وما توفره من فر�ص عمل للخريجني املتميزين.

رؤية  ثمار  من  للجامعات  الجديد  النظام  الجوف  جامعة  مدير 
المملكة 2030

با�سمه  الب�سري  حممد  بن  اإ�سماعيل  الدكتور  اجلللوف  جامعة  مدير  معايل  رفللع 

مدير جامعة نجران نظام الجامعات الجديد يواكب الرؤية ويقود 
نحو اإلبداع واالبتكار

رفع معايل مدير جامعة جنران الأ�ستاذ الدكتور فاح بن فرج ال�سبيعي ال�سكر والعرفان 
خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل عهده  الأمني – 
حفظهما اهلل- وملعايل وزير التعليم الدكتور حمد اآل ال�سيخ مبنا�سبة اإقرار النظام اجلديد 

للجامعات، وما يقدمه من فر�ص تعليمية عالية، وم�سادر ا�ستثمارية تخدم اجلامعات.
الإنتاجية يف جميع  جللودة  �سي�سهم يف  النظام اجلديد  اأن  ال�سبيعي  الدكتور  واأكللد 
اجلوانب التعليمية والبحثية والإدارية يف اجلامعات، م�سرياً اإلى اإتاحة النظام اجلديد 

ملنح اجلامعات فر�ساً اأكرب يف بناء مواردها املادية من خال ال�سماح لها بال�ستثمار.
تطويرية  فللر�للٍص  اأملللام  اجلامعات  و�سع  النظام  اأن  اجلامعة  مدير  واأ�للسللاف 
متعددة منها ما يتعلق بفتح فروع لها يف دول اأخرى وهو ما ي�سهم يف جودة الأداء 

للجامعات واكت�ساب اخلربات العاملية وزيادة دخل املوارد املالية.
وبني الدكتور ال�سبيعي اأن هذا النظام يواكب روؤية اململكة 2030، التي اأ�سبحنا نام�ص 
يحُعّد  الللذي  التعليم  ذلللك  املجالت مبا يف  النمو يف جميع  الكبري من خللال  اأثرها ودورهللا 
اأبناء الوطن يف بنائه من خال خمرجات  اأحد ركائزها الأ�سا�سية، كونها ت�ستثمر ليتميز 

اجلامعات وجودة التعليم.

إبراهيم بن عبد العزيز املعيقلفالح بن فرج السبيعيأحمد بن حامد نقادي إسماعيل بن محمد البشري محمد بن يحيى الشهري

أسبوعية جامعة الملك خالد
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احلرمني  خللللادم  والللعللرفللان  ال�سكر  ومن�سوباتها  اجلللامللعللة  من�سوبي  عللن  ونلليللابللة 
 - الأملللني  عهده  ويل  ول�سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بللن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

حفظهم اهلل - مبنا�سبة �سدور املوافقة ال�سامية على النظام اجلديد للجامعات.
واأكد معاليه اأن هذا النظام يتعامل مع اجلامعات باعتبارها كيانات قادرة على التاأثري 

يف التنمية العلمية والتعليمية واملجتمعية يف ف�ساء تتمتع فيه باحلرية امل�سوؤولة.
والإداريلللة  واملالية  الأكللادميلليللة  لوائحها  بو�سع  نف�سها  تبني  مللن  هللي  فتكون 
وهياكلها التنظيمية، وحتدد براجمها وتخ�س�ساتها بالتوافق مع التنمية امل�ستدامة 
والفر�ص املتاحة يف ميدان العمل، وكذلك حوكمة اأعمالها من خال اإن�ساء جمل�ص 
افتتاح فروع للجامعات خارج  اأمناء ب�ساحيات وحرية من�سبطة ت�سل لإمكانية 
�ستحدث  املكت�سبات  اململكة، وكل هذه  داخل  دولية  افتتاح جامعات  اململكة وكذلك 
من  متكنها  متقدمة  اأداء  مللوؤ�للسللرات  لتحقيق  اجلامعات  بللني  التناف�ص  مللن  حللالللًة 

حتقيق اأهدافها وزيادة مواردها وتقليل نفقاتها واعتمادها على الدولة.
واأ�ساف: لقد بداأنا جنني ثمار برنامج التحول الوطني وروؤية اململكة 2030، 
من  اإيللراداتللهللا  تللوفللري  على  كبري  ب�سكل  �سيحفزها  للجامعات  اجلللديللد  فالنظام 
القطاع  مع  و�سراكات  و�سركات  اأوقللاف  من  املمكنة  ال�ستثمارية  والفر�ص  امل�سادر 
اخلا�ص، وكل ذلك يعني اجلامعات يف تطبيق ال�ستثمار الأمثل ملواردها الب�سرية 

والأكادميية والإدارية.
ال�سيخ  اآل  الدكتور حمد  التعليم  التهنئة ملعايل وزير  الب�سري  الدكتور  وقدم 
ودعمها  اجلامعات  حتريك  يف  الوا�سحة  جهوده  وعلى  املوافقة،  �سدور  مبنا�سبة 
لتحقق روؤية وتطلعات القيادة، وجلميع قيادات ومن�سوبي اجلامعات بهذه املوافقة 

التاريخية التي تعترب مبثابة تاأ�سي�ص جديد للجامعات.

مدير الجامعة اإللكترونية نظام الجامعات الجديد سيسهم في 
تطوير العملية التعليمية والبحثية 

رفع مدير اجلامعة ال�سعودية الإلكرونية املكلف الدكتور اإبراهيم بن عبد العزيز 
املعيقل با�سمه ونيابة عن من�سوبي اجلامعة �سكره خلادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود و�سمو ويل العهد الأمني – حفظهم ااهلل - مبنا�سبة 
�سدور قرار جمل�ص الوزراء باملوافقة على  النظام اجلديد للجامعات، مبيًنا اأن ذلك 

القرار ي�سب في�سالح تنمية وازدهار جامعات اململكة يف ميادين العلم املختلفة.
�سي�سهم  اجلللديللد  النظام  اأن  للله  ت�سريح  يف  املعيقل  اإبللراهلليللم  الللدكللتللور  واأكلللد 
املالية  امللللوارد  تنمية  كللفللاءة  مللن  والبحثية،ويرفع  التعليمية  العملية  تطوير  يف 
والقدرات الب�سرية وميكن اجلامعات من بناء لوائحها الأكادميية واملاليةوالإدارية 
املقرح،  اجلامعات  �سوؤون  جمل�ص  خال  من  تقرها  التي  العامة  ال�سيا�سات  وفق 
معرًبا عن تقديره ملعاليوزير التعليم الدكتور حمد بن حممد اآل ال�سيخ على جهده 

ومتابعته حتى راأى هذا النظام النور.
اململكة  اإطللار م�سامني روؤيللة  ياأتي �سمن  النظام اجلديد للجامعات  اأن  وبني 
مما  املتاحة  الإمكانات  وتطوير  التنمية  مفهوم  من  عللززت  التي  الطموحة   2030
الإداري  التنظيم  تطوير  �سالح  يف  ت�سب  ا�سراتيجية  بخطط  اخلللروج  يف  اأ�سهم 
�سيجعل  النظام  هذا  اأن  مفيًدا  الأداء،  وموؤ�سرات  التنظيمية  والهياكل  للجامعات 
اجلامعات تت�سابق يف البحث عن م�سادر متويل جديدة وي�ساهم يف حفظ التكلفة 

الت�سغيلية.
فللروع يف خمتلف    10 لديها  الإلكرونية  ال�سعودية  اجلامعة  اأن  اإلللى  واأ�للسللار 
�سوق  حاجة  مللع  تتواكب  فللريللدة  تخ�س�سات  وتللقللدم  اململكة،  وحمافظات  مناطق 
الذي  املدمج  التعليم  وهو  ومتقدم  فريد  تعليمي  نظام  تطبيق  خال  من  العمل 

ي�سمن املرونة والتفاعلية با�ستخدام و�سائل التقنية احلديثة واملتطورة.



عبدالعزيز بن عبداهلل احلامد  بندر بن عبداحملسن القناوي خالد بن سعد املقرن محمد آل ناجي القحطاني

مدير جامعة األمير سطام نظام الجامعات الجديد يتسم بالمرونة 

بن  عبدالعزيز  الدكتور  باخلرج  عبدالعزيز  بن  �سطام  الأمللري  جامعة  مدير  معايل  رفللع 
عبداهلل احلامد ال�سكر والتقدير خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سعود و�سمو ويل عهده الأمني – حفظهما اهلل – على الدعم الكبري والرعاية التي يحظى 

بها التعليم يف اململكة، مبنا�سبة �سدور نظام اجلامعات اجلديد.
واأو�سح معاليه اأن نظام اجلامعات الذي �سدرت املوافقة عليه اليوم �سيمهد الطريق 
نحو نقلة نوعية للتعليم العايل يف اململكة ، ملا ي�ستمل عليه من مزايا ومنافع ، حيث يتميز 
م�ستقبل  ر�سم  يف  املجتمعية  وال�سراكة  املالية  املللوارد  وتعزيز  واحلوكمة  باملرونة  النظام 
التعليم العايل ومنح جمل�ص الأمناء و جمل�ص اجلامعة ورئي�ص اجلامعة �ساحيات اأكرب ، 
يف الأمور الأكادميية والإدارية واملالية ، وتعيني نواب رئي�ص اجلامعة والعمداء ، كما يتيح 
النظام تنمية موارد اجلامعة من خال قنوات نظامية عن طريق الأوقللاف وال�ستثمار 

واإن�ساء ال�سركات والر�سوم الدرا�سية ور�سوم ال�ست�سارات والدرا�سات وغريها.
ال�سعودية  اجلامعات  اأداء  حت�سني  يف  �ست�سهم  امللليللزة  هللذه  اأن  احلللامللد  الدكتور  واأكلللد 
و�سرعة ت�سكلها وتكيفها مع التغريات الدولية ومواكبتها للتطور يف العلوم والتخ�س�سات، 
وكذلك املواءمة مع �سوق العمل واحتياجات املجتمع، واأ�سار اإلى اأن النظام اجلديد خ�س�ص 
للجودة مادتني: الأولى تتعلق بالعتماد املوؤ�س�سي والأخرى تتعلق بالعتمادات الرباجمية 

للتخ�س�سات، مما يوؤكد حر�ص النظام على حتقيق اجلودة وممار�ستها ب�سكل عملي 
وبارك الدكتور احلامد يف ختام ت�سريحه ملعايل وزير التعليم الدكتور حمد بن حممد 
اآل ال�سيخ وملن�سوبي اجلامعات باململكة �سدور هذا النظام ، �سائًا املولى عز وجل اأن يكون 

فاأل خري على الوطن واملواطن وانطاقة جديدة للجامعات يف ف�ساء الإبداع والبتكار.

آفاق  إلى  الجديد سينقلها  الجامعات  نظام  المجمعة  مدير جامعة 
أكاديمية وإدارية أرحب

خلادم  والعرفان  ال�سكر  املقرن  �سعد  بن  خالد  الدكتور  املجمعة  جامعة  مدير  معايل  رفع 
 - الأملللني  عهده  ويل  ول�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بللن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلللرمللني 
حفظهما اهلل - مبنا�سبة �سدور نظام اجلامعات اجلديد ، الذي �سي�سهم - باإذن اهلل تعالى - 
يف نقل اجلامعات اإلى اآفاق اأكادميية واإدارية اأرحب واأو�سع ، و�سيعزز تطوير مواردها املالية، 

وي�ساهم يف حتقيق روؤية 2030 .
وبني معاليه اأن هذا النظام قادر على حتقيق ال�ستقالية املن�سبطة للجامعات ، و�سيمكنها من 
بناء لوائحها الأكادميية واملالية والإدارية وفق ال�سيا�سات العامة التي تحُقرها الدولة ، كما اأنه �سي�سهم 
ب�سكل كبري يف تطبيق مرتكزات روؤية اململكة فيما يخ�ص تطبيق مبادئ اخل�سخ�سة يف اإدارة وت�سغيل 
والإداريللة  والأكادميية  الب�سرية  للموارد  الأمثل  ال�ستخدام  خال  من  اجلامعي  التعليم  موؤ�س�سات 
اأنه �سي�سمن تخفي�ص الكلفة الت�سغيلية للجامعات، و�سيدفعها  ، كما  يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي 
اإلى اإيجاد م�سادر متويل جديدة، ويقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة ، وذلك من خال برامج 
بذلك  وهو  املالية،  مواردها  لتنمية  ال�ستثمارية  ال�سركات  بتاأ�سي�ص  للجامعات  وال�سماح  لاأوقاف، 
الهياكل  الإداري للجامعات، مبا يف ذلك  التنظيم  اململكة يف  روؤية  مل�سامني  انعكا�ساً حقيقياً  �سيحقق 

التنظيمية وال�ساحيات وموؤ�سرات الأداء يف املجالت التعليمية والبحثية والإدارية.
واأكد اأن الدولة - حفظها اهلل - ل تاألوا جهداً يف تقدمي ما يحقق جودة البيئة التعليمة 
اإن�ساء  للجامعات  اأتللاح  للجامعات  اجلديد  النظام  فللاإن  لذا  الوطن،  هذا  وبنات  لأبناء  املنا�سبة 
فروع لها خارج اململكة، كما �سي�سمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل اململكة ما يعني 
اأنظمتها، ورفع  املناف�سة من خال تطوير  اأن تكون قادرة على  ال�سعودية يجب  اأن اجلامعات 
كفاءة اأدائها ، واإعادة هيكلة النظام التعليمي لها ، وهو ما يتوافق مع روؤية 2030، التي ياأتي من 

اأهدافها اأن تكون خم�ص جامعات من اجلامعات ال�سعودية �سمن اأف�سل 200 جامعة يف العامل.

مدير جامعة حفر الباطن يشكر القيادة بمناسبة صدور الموافقة 
على نظام الجامعات الجديد

اآل ناجي  بللن عللبللداهلل  الللدكللتللور حممد  الللبللاطللن  رفللع مللعللايل مللديللر جامعة حفر 
القحطاين، اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
اإقللرار  على   - اهلل  حفظهما   - الأمللني  عهده  ويل  و�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

النظام اجلديد للجامعات الذي يعك�ص روؤية اململكة 2030.
اإدارًيللا  ا�ستقاليتها  تكمن يف  للجامعات  النظام اجلديد  اأهمية  اأن  معاليه  واأو�سح 
مواردها  تنمي  يجعلها  ما  اأكللرب  مبرونة  وبراجمها  موازناتها  تقر  يجعلها  مما  ومالًيا 
الذاتية وفًقا خلططها وما تقره من برامج تتوافق مع التوجهات امل�ستحدثة ل�سوق العمل 

مبا يخدم الطاب والطالبات لإيجاد وظائف يف فرة زمنية ق�سرية بعد تخرجهم .
لوائحها  اإقللرار  يف  لللاإبللداع  العنان  للجامعات  يطلق  النظام اجلديد  اأن  واأفللاد 
اأنه  اإلى  اإ�سافة  التنفيذية ما يعزز دورها يف كونها م�سدر مهم للمعرفة والبتكار، 
العمل  جللودة  يعزز  مبا  العاملية  اجلامعات  مع  �سراكات  عقد  على  اجلامعات  يحث 
الأكادميي ويرفع �سقف الطموح للجامعات لفتتاح فروع لها خارج اململكة ما يعزز 
دور اململكة يف ال�ساحة الدولية علمياً، مبينا اأن النظام اجلديد يفتح املجال للجامعات 
التناف�سية ليعد  العاملية لفتتاح فروع داخل اململكة وي�سفى على العمل الأكادميي 

رافداً مهًما للتنمية الوطنية ال�ساملة التي ت�سعى روؤية 2030 اإلى حتقيقها.
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الدكتور القناوي نظام الجامعات الجديد سينقل الجامعات السعودية 
للعالمية

رفع معايل املدير العام التنفيذي لل�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�ص الوطني مدير 
امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية الدكتور بندر بن عبداملح�سن  جامعة 
القناوي ال�سكر والعرفان خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
نظام  �للسللدور  مبنا�سبة   – اهلل  حفظهما   – الأملللني  عللهللده  ويل  و�سمو  �سعود  اآل 
اجلامعات  نقل  �ست�سهم يف  التي  الكرمية  املوافقة  هذه  اجلامعات اجلديد، مثمناً 
ال�سعودية اإلى اآفاق اأكادميية واإدارية اأرحب واأو�سع، لتحقيق مرتكزات روؤية اململكة 
امل�ستدامة لإدارة  التنمية  اإلى تطبيق مبادئ اخل�سخ�سة وحتقيق  الهادفة   ،2030

وت�سغيل موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.
واأكد معاليه اأن نظام اجلامعات اجلديد �سيحقق ال�ستخدام الأمثل للموارد 
الب�سرية والأكادميية والإدارية يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي، عاداً هذه اخلطوة 
وحتديث  �سامل  تعليمي  اإ�للسللاح  �ستحقق  التي  الوطني  التحول  نقطة  املباركة 
لتواكب  التعليمية،  واإ�سراتيجياته  التنظيمية  وهياكله  ولوائحه  للنظام  ع�سري 
امل�ستقبل  وظائف  ل�سد  متميزة  تعليمية  خمرجات  تتطلب  التي  القادمة  املرحلة 

وتلبي احتياجات �سوق العمل احلديثة وت�ستهدف رفع كفاءة الإنتاج.
الدكتور  التعليم  وزيللر  معايل  بذلها  التي  الكبرية  باجلهود  القناوي  ونللوه 
حمد بن حممد اآل ال�سيخ لإجناز هذا النظام حلني �سدوره، وعلى ما يقدمه من 
للعلوم  عبدالعزيز  بن  �سعود  امللك  جامعة  ومنها  كافة  ال�سعودية  للجامعات  دعم 
ال�سحية، داعياً املولى اأن يحقق نظام اجلامعات اجلديد روؤية حكومتنا الر�سيدة – 
حفظها اهلل – واأهداف قطاع التعليم العايل يف مواكبة النه�سة التعليمية لتوافق 

النه�سة ال�ساملة يف وطننا الغايل.



إعالن

الماء 
مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا..

فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار

أسبوعية جامعة الملك خالد
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بعد الموافقة على نظام الجامعات الجديد
منسوبو الجامعة يرفعون الشكر للقيادة الرشيدة ويثمنون جهود وزارة التعليم

عرب وكللاء اجلامعة وعللدد من 
فاعلية  ملللدى  علللن  مللنلل�للسللوبلليللهللا 
واأهمية نظام اجلامعات اجلديد 
اللللتلللخللل�لللسللل�لللسلللات  خمللللتلللللللللف  يف 
ومللللا �للسلليللخلللللقلله ملللن بلليللئللة عمل 
اأكللادميلليللة حمللفللزة على الإنللتللاج 

والتناف�سية.

تحقيق
االستقاللية المنضبطة

اأكلللد وكلليللل اجلللامللعللة، ووكيل  حيث 
اجلللللامللللعللللة للللللللمللل�لللسلللاريلللع الأ�للللسللللتللللاذ 
نظام  اأن  احل�سون  حممد  الدكتور 
حتقيق  ت�سّمن  اجلديد  اجلامعات 
للجامعات  املن�سبطة  ال�ستقالية 
نوعية  نقلة  يعد  وهلللذا  ال�سعودية 
اجلللامللعللات ويف تطوير  ملل�للسللرية  يف 
اإمللكللانللاتللهللا واإجلللراءاتلللهلللا الإداريللللللة 
يف  بللا�للسللك  و�سي�سهم  والتعليمية 
بناء لوائح اأكادميية ومالية واإدارية 
ت�سهم يف حتقيق روؤية اململكة 2030 
الللذي  التطور  هللذا  اأن  اإلللى  م�سريا 
كان  ال�سعودية  اجلللامللعللات  ت�سهده 
وليللللللزال وفللللق تلللطلللور مللتلل�للسللارع يف 
مللنللظللومللة مللوؤ�للسلل�للسللات الللوطللن وفللق 
خللطللط طللمللوحللة مللواكللبللة لطموح 

املواطن ال�سعودي. 

تكافؤ إيجابي 
وبلللللني وكللليلللل اجللللاملللعلللة لللللل�للسللوؤون 
الأ�للسللتللاذ  والأكلللادميللليلللة  التعليمية 
نظام  اإن  دعجم  بللن  �سعد  الدكتور 
اجللللاملللعلللات اجللللديلللد الللللذي ميللّكللن 
تخ�س�ساتها  اإقلللرار  من  اجلامعات 

وبلللراجملللهلللا وفلللقلللا لللاحللتلليللاجللات 
الللتللنللمللويللة وفلللر�لللص الللعللمللل يحقق 
�ساأنه  من  الللذي  الإيجابي  التكافوؤ 
اإتللللاحللللة فلللر�لللص تللعللللليللملليللة جللديللدة 
ويحفز  اأي�سا  ومنا�سبة  ومتنوعة 
التنوع يف جمال التخ�س�سات  على 
مبا يرثي املعرفة ويحقق متطلبات 

�سوق العمل.

تمكين
البحث واالبتكار

واأو�سح وكيل اجلامعة للدرا�سات 
الأ�للسللتللاذ  العلمي  والللبللحللث  العليا 
ما  اأهمية  العمري  �سعد  الدكتور 
اجلديد  اجلامعات  نظام  ت�سمنه 
اللللعلللللللملللي  الللللبللللحللللث  يف جملللللللللالت 
عنه  �سيتمخ�ص  وملللا  والبلللتلللكلللار 
ملللن دعللللم يف هللللذه اجللللوانلللب مبا 
التمكني  ويحقق  املجتمع  يللخللدم 
وميّكن  اجلامعي  التعليم  لقطاع 
اجلامعات من بناء اقت�ساد معريف 
البحث  يللكللون  لأن  البيئة  ويهيئ 
اللللعلللللللملللي مللل�لللسلللدرا مللللن ملل�للسللادر 

التنمية واأيقونة للتطور.

الهيكلة والعمليات
للتطوير  اجلللامللعللة  وكلليللل  واأبلللللان 
واجلودة الدكتور مرزن ال�سهراين 
اأنه يتميز م�سروع نظام اجلامعات 
القيمة  علللللى  بللالللركلليللز  اجللللديلللد 
الرئي�سي،  امل�ستفيد  وعلى  املرجوة 
مللع تللوجلله وا�للسللح نللحللو التح�سني 
الإداري  للللللللتلللنلللظللليلللم  املللل�لللسلللتلللملللر 
وعملياتها  وهيكلتها  للجامعات 

وهلللو مللا يللفللر�للص تللطللويللر واإر�لللسلللاء 
موؤ�سرات الأداء يف جمالت التعليم 
والبحث والتنظيم الإداري واإر�ساء 
منهجية لنظم اإدارة التدريب ورفع 
والداريللني،  لاأكادمييني  الكفاءة 
وتبني تطوير الربامج الأكادميية 

واعتمادها.

تمويل ذاتي
واأكللللللللد وكلللليللللل اجللللاملللعلللة للللاأعلللملللال 
والقلللتللل�لللسلللاد امللللعلللريف اللللدكلللتلللور عبد 
اللطيف احلديثي اأن نظام اجلامعات 
اجلديد ت�سمن العديد من اجلوانب 
اللللتلللي �للسللتلل�للسللهللم يف انلللتلللقلللال الللتللعللللليللم 
وعزز  جديدة،  مرحلة  اإلللى  اجلامعي 
من ال�ستقالية للجامعات يف و�سع 
والإداريلللة  املالية  ولوائحها  اأنظمتها 
الفر�سة  لها  اأتلللاح  كما  والأكللادميلليللة، 
للتو�سع يف اإيجاد م�سادر متويل ذاتية 
مما  بها،  اخلا�سة  ال�سركات  واإنلل�للسللاء 
عملية  اأمن����اط  اإح����داث  ع��ل��ى  ي�ساعد 
لللتللنللملليللة مللللواردهللللا اللللذاتللليلللة وابللتللكللار 
ال�ستفادة  حتقق  ل�ستثمارها  و�سائل 
الللذاتلليللة يف  الق�سوى مللن الإيلللللرادات 

عملية تطوير العملية التعليمية.

إيجاد التنافسية
ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  واأو�للسللحللت 
خلود  الدكتورة  الأ�ستاذة  الطالبات 
اأبللوملللللحللة بلللاإقلللرار الللنللظللام اجلللديللد 
يتيح  واللللذي  ال�سعودية  للجامعات 
املن�سبطة  ال�ستقالية  للجامعات 
واإنلل�للسللاء  الللذاتلليللة  ملللواردهلللا  وتفعيل 
واإقللرار  ال�سركات  وتاأ�سي�ص  الأوقللاف 

الللتللخلل�للسلل�للسللات والللللربامللللج، ملللوؤكلللدة 
الإ�ساحات  من  مزيدا  �سيوفر  اأنلله 
التناف�سية  اإيللجللاد  يف  �ست�سهم  الللتللي 
املحمودة وبالتايل خلق بيئة اإبداعية 
والأدوار  املللهللام  متكافئة  واإيللجللابلليللة 

تخدم الوطن واملواطن. 

بيئة لإلبداع
واأكلللللللد املللل�لللسلللرف الللللعللللام علللللللى فلللرع 
اجلللامللعللة بللتللهللامللة الللدكللتللور اأحللمللد 
اأن �للسللدور نظام  اللل�للسللهللري  عللاطللف 
هو  اجلللديللد  ال�سعودية  اجلللامللعللات 
اإيجابية نحو جتويد العمل  خطوة 
ي�سهد  والللذي  اجلامعي  التعليم  يف 
تللطللوًرا وا�للسللًحللا نحو حتقيق روؤيللة 
�سك  ول   2030 الللطللمللوحللة  اململكة 
ال�ستقالية  اجلللامللعللات  مللنللح  اأن 
املللنلل�للسللبللطللة �للسلليللخلللللق بلليللئللة خللاقللة 
لللللاإبللللداع والللتللملليللز اللللللذي تللنلل�للسللده 
اجلللامللعللات اللل�للسللعللوديللة الللتللي تزخر 

بالكفاءات الوطنية املوؤهلة.

تحقيق الرؤية
الأ�ستاذ  الطب  كلية  عميد  اأ�ساد  كما 
ب�سدور  احلللملليللد  �سليمان  الللدكللتللور 
امللللوافلللقلللة اللللكلللرميلللة بللاعللتللمللاد نللظللام 
اجلللللامللللعللللات اجلللللديللللد ملللللوؤكلللللًدا اأنلللله 
�للسلليللحللدث بللللاإذن اهلل نللقلللللة نللوعلليللة يف 
وي�سهم  اجلللامللعللي،  الللتللعللللليللم  جملللال 
احلكيمة  الللقلليللادة  روؤيلللللة  يف حتللقلليللق 
وا�ستقاليتها  اجلللامللعللات  متلليللز  يف 
وتللنللملليللة مللللواردهللللا اللللذاتللليلللة وجللللودة 
خملللرجلللاتلللهلللا واللللنلللهلللو�لللص بللالللبللحللث 
العلمي ودعمه ا�ست�سعاًرا لأهميته يف 

نه�سة الدول ورقيها.

عهد جديد
الب�سرية  املللوارد  واأكللد عميد عمادة 
البحريي  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ 
اجلامعات  نظام  على  باملوافقة  اأنلله 
اجلللللديللللد، ابللللتللللداأ الللتللعللللليللم الللعللايل 
امللللملللللللكلللة علللللهلللللدا جلللللديلللللدا مللن  يف 
انتظرته  الذي  والتجديد  التطوير 
اجلللامللعللات، وجللللاءت هلللذه املللوافللقللة 
الللكللرميللة اإيلللذانلللا مبللنللح اجلللامللعللات 
الأكادميية  الكوادر  ومن�سوبيها من 
والإداريلللللللللللة فللل�لللسلللاء اأرحلللللللب لللر�للسللم 
ملللاملللح ملل�للسللتللقللبللل اجللللاملللعلللات يف 
ا�ستقالية من�سبطة حتقق اجلودة 

واملرونة، وت�سعى للتميز والإبداع،.
واأ�لللللللسلللللللاف »لللللقللللد جلللللللاء نلللظلللام 
بفاعلية  لي�سهم  اجلديد  اجلامعات 
روؤيلللللللة  مللل�لللسلللتلللهلللدفلللات  يف حتلللقللليلللق 
ال�ستثمار  خال  من   2030 اململكة 
والب�سرية  املللاللليللة  للللللمللوارد  الأمللثللل 
للجامعات، وخلق بيئات عمل اأف�سل 
تلل�للسللجللع علللللى البلللتلللكلللار والللتللجللديللد 
وتنويع م�سادر التمويل وا�ستقطاب 
اللللكلللفلللاءات وتلل�للسللجلليللع الللتللملليللز من 
خللللللال ملللللرونلللللة علللالللليلللة يف و�لللسلللع 
تتواكب  الللتللي  التنفيذية  الللقللواعللد 

واحتياجات كل جامعة«.

 جهد كبير
واأو�لللسلللحلللت عللملليللدة كللللليللة القللتلل�للسللاد 
الغري�ص  علي  فوزية  الدكتورة  املنزيل 
رائعة  خللطللوة  يعترب  النظام  اإقلللرار  اأن 
ي�سمن  حيث  العايل  التعليم  لتطوير 

النظام اجلديد تفعيل موارد اجلامعة 
الللذاتلليللة واإنلل�للسللاء الأوقللللللاف وتللاأ�للسلليلل�للص 
ال�سركات ومنح مزيد من ال�ستقالية 
للللللجللامللعللات واإنللل�لللسلللاء جمللللل�للص للل�للسللوؤون 
اجللللاملللعلللات وجملللالللل�لللص اأمللللنللللاء يف كللل 
التناف�سية  زيللادة  �سيحقق  مبا  جامعة 
اأجنبية  عن طريق فتح فروع جامعات 
داخل ال�سعودية ويخلق فر�سا وظيفية 
ال�سعودية  اجلامعات  يف  الوطن  لأبناء 
ي�ستكمل  اأن  نللرجللو  كللبللري  جللهللد  وهلللو 
مللل�لللسلللرية الللتللعللللليللم الللللعللللايل ويلللعلللززهلللا 

وياأخذها اإلى ف�ساءات اأرحب. 

متابعة األداء
نظام  يف  النظامية  اجلللوانللب  وحلللول 
ق�سم  رئي�ص  اأ�سار  اجلديد  اجلامعات 
الفقه بكلية ال�سريعة واأ�ستاذ الأنظمة 
املللل�لللسلللارك اللللدكلللتلللور حمللمللد بلللن علي 
القرين اإلى اأن النظام يتميز بتاأ�سي�ص 
وتللطللويللر  جلللديلللدة،  تعليمية  نللهلل�للسللة 
اإلللى  م�ستحق يللواكللب املللرحلللللة، لفللًتللا 
تللاأكلليللد الللنللظللام علللللى حللفللظ احلللقللوق 
الللتللدريلل�للص  هلليللئللة  لأعلل�للسللاء  املكت�سبة 
واملللوظللفللني ملللن خلللال الللنلل�للص على 
املللركللز الللقللانللوين للللللذيللن علللللى راأ�لللص 
العمل، ومن يتم توظيفهم بعد نفاذ 
النظام، واأّل يت�سّمن اأي ترتيب لحق 
ما مي�ص بتلك احلقوق، وبني القرين 
وتطبيقات  مفهوم  يللربز  الللنللظللام  اأن 
اجلهود  لتن�سيق  كاأ�سا�ص  )احلوكمة( 
ورفع كفاءة العمل والتح�سني امل�ستمر 
ورفع معايري الرقابة ومتابعة الأداء 
وامل�ساهمة  التناف�سية  القدرة  وتعزيز 

التنموية.
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بمناسبة صدور النظام الجديد للجامعات
أكاديميات بالجامعة يرفعن الشكر للقيادة الرشيدة 

عبارات  باجلامعة  اأكللادميلليللات  رفعت 
احلرمني  خللادم  ملقام  والثناء  ال�سكر 
اللل�للسللريللفللني امللللللللك �للسلللللمللان بلللن عبد 
عهده  ويل  ول�سمو  �سعود،  اآل  العزيز 
بلللن �سلمان  الأملللللني الأملللللري حمللمللد 
بلللن عللبللدالللعللزيللز - حللفللظللهللمللا اهلل - 
مبللنللا�للسللبللة �لللسلللدور نللظللام اجلللامللعللات 
اجلديد، الذي ميثل اأحد  مناذج دعم 
اجلامعي  للتعليم  الر�سيدة  القيادة 

وجلميع من�سوبيه.
كما ثمّن يف ت�ساريح اإعامية 
جللللهللللود مللللعللللايل وزيلللللللر الللتللعللللليللم 
ال�سيخ  اآل  حمد  الدكتور  الأ�ستاذ 
ملتابعته احلثيثة لتفا�سيل النظام 
اجللللديلللد حللتللى �لللسلللدور املللوافللقللة 

الكرمية عليه.
موؤكدات اأن هذا النظام يعد نقلة 
متميزة  وخللطللوة  للجامعات  نوعية 
تقوم على اأ�س�ص من التمكني والتمّيز 
تللطللويللر  واجللللللللللللودة، والإ�لللللسلللللهلللللام يف 
ورفع  والبحثية،  التعليمية  العملية 
املالية  املللوارد  وتنمية  الإنفاق،  كفاءة 
الب�سرية،  القدرات  ودعم  للجامعات، 
الروؤية  م�ستهدفات  حتقيق  ل�سمان 

الوطنية 2030.

بيئة إبداعية
ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  ونللوهللت 
الللطللالللبللات الأ�لللسلللتلللاذة الللدكللتللورة 
النظام  بلللاإقلللرار  اأبللوملللللحللة  خلللللود 
اجلللديللد للللللجللامللعللات اللل�للسللعللوديللة 
والللللللللللللللذي يللللتلللليللللح للللللللللجللللامللللعللللات 
وتفعيل  املن�سبطة  ال�ستقالية 
ملللللللواردهلللللللا اللللللذاتللللليلللللة واإنلللل�للللسللللاء 

الأوقلللللللاف وتللاأ�للسلليلل�للص اللل�للسللركللات 
والللربامللج،  التخ�س�سات  واإقلللرار 
مللزيللدا من  �سيوفر  اأنللله  مللوؤكللدة 
الإ�لللسلللاحلللات الللتللي �للسللتلل�للسللهللم يف 
اإيلللللجلللللاد الللتللنللافلل�للسلليللة امللللحلللملللودة 
وبلللاللللتلللايل خلللللق بلليللئللة اإبلللداعللليلللة 
واإيجابية متكافئة املهام والأدوار 

تخدم الوطن واملواطن. 

جهد كبير
القت�ساد  كلية  عميدة  واأو�للسللحللت 
املللللنللللزيل الللللدكللللتللللورة فللللوزيللللة علللللي 
الللنللظللام يعترب  اإقللللرار  اأن  الللغللريلل�للص 
خلللطلللوة رائلللعلللة لللتللطللويللر الللتللعللللليللم 
العايل حيث ي�سمن النظام اجلديد 
تللفللعلليللل ملللللوارد اجلللامللعللة الللذاتلليللة 
واإن�ساء الأوقاف وتاأ�سي�ص ال�سركات 
وملللنلللح ملللزيلللد مللللن ال�للسللتللقللاللليللة 
ل�سوؤون  جمل�ص  واإن�ساء  للجامعات 
اجلللللامللللعللللات وجملللالللل�لللص اأملللللنلللللاء يف 
كللللل جلللاملللعلللة مبللللا �للسلليللحللقللق زيلللللادة 
فللروع  فللتللح  طللريللق  عللن  التناف�سية 
ال�سعودية  داخللل  اأجنبية  جامعات 
ويلللخلللللللق فلللر�لللسلللا وظلليللفلليللة لأبلللنلللاء 
اللللوطلللن يف اجلللامللعللات اللل�للسللعللوديللة 
ي�ستكمل  اأن  نرجو  كبري  وهو جهد 
ويللعللززهللا  الللعللايل  التعليم  ملل�للسللرية 

وياأخذها اإلى ف�ساءات اأرحب. 

شراكات وتنافسية
الللعلللللوم  كليتي  عللملليللدة  واأو�للسللحللت 
اأملللللع  بللللرجللللال  وامللللجلللتلللملللع  والآداب 
اإقللرار  اأن  اآل حيدر  �سهام  الدكتورة 
نقلة  هللو  اجلللديللد  اجلامعات  نظام 

اململكة  يف  الللعللايل  للتعليم  نوعية 
ت�سمنه  اللل�للسللعللوديللة مبلللا  الللعللربلليللة 
اأبللرزهللا النفتاح  مللن بنود جللديللدة 
�سراكات  باإقامة  وال�سماح  الللدويل 
دولللليلللة تللخللدم كلللًا ملللن اخلللدمللات 
الللتللعللللليللملليللة واللللبلللحلللثللليلللة، اإ�لللسلللافلللة 
لللا�للسللتللقللال امللللللللادي للللللجللامللعللات 
وتلللعلللدد ملل�للسللادر اللللدخلللل، والللتللنللوع 
اللللللرباجملللللي واللللتلللخللل�لللسللل�لللسلللي مبللا 
يللتللوافللق ملللع روؤيلللللة املللملللللكللة 2030 
واإحلليللاء  الللعللمللل،  �للسللوق  ومتطلبات 
على  اجلامعات  بني  التناف�ص  روح 

ال�سعيدين املحلي والدويل.

الوجه الجديد للجامعات
فلليللمللا اأكلللللدت عللملليللدة كللللليللة الللعلللللوم 
مها  الللدكللتللورة  بللاملللجللاردة  والآداب 
اجللللديلللد  الللللنللللظللللام  اأن  الللل�لللسلللهلللري 
ل�سناعة  موفقة  خطوه  للجامعات 
اللللوجللله اجللللديلللد للللللجللامللعللات وفللق 
خلللال  مللللن  وذللللللللك   ،2030 روؤيللللللللة 
للجامعات،  املن�سبطة  ال�ستقالية 
وتللللاأ�للللسلللليلللل�للللص �لللللسلللللركلللللات، وحتللللديللللد 
تللخلل�للسلل�للسللاتللهللا واخلللتللليلللار قلليللاداتللهللا 
والللتللوافللق مللع حللاجللات �سوق العمل 
هللذا  اأن  واأ�لللسلللافلللت  يف خمللرجللاتللهللا، 
امل�ستمر  والتطوير  الدائم  احلللراك 
يلللهلللدف بللا�للسللك للللللتللقللدم الللعلللللمللي 

والتعليمي والبحثي يف اململكة.

مرونة وحوكمة
درا�لللسلللة  ملللركلللز  ملل�للسللرفللة  راأت  كلللملللا 
الللطللالللبللات بللطللريللق امللللللللك عللبللداهلل 
الدكتورة �سامية احلكمي اأن النظام 

واحلوكمة  باملرونة  يتميز  اجلللديللد 
ال�ستقالية  وي�سمن  اأكلللرب  ب�سكل 
الأكللللادميلللليللللة واملللللاللللليللللة والإداريللللللللللة 
امللللنللل�لللسلللبلللطلللة، وهلللللو خللللطللللوة فللاعلللللة 
اأهللداف اململكة  ومميزة نحو حتقيق 
ا�ستثمار  تفعيل  تتيح  التي  التنموية 
امللللللللوارد اللللذاتللليلللة واإيللللجللللاد ملل�للسللادر 

متويل جديدة.
النظام  هللذا  �سيتيح  واأ�للسللافللت: 
للللللللجلللاملللعلللات اللللعلللملللل بلل�للسللكللل فلللّعلللال 
الللعللامللليللة يف  واملللنللافلل�للسللة  التميز  نللحللو 
والبحث  التعليم  ونللواجت  خمرجات 
والإنتاجية  الللكللفللاءة  ورفللع  العلمي، 
ال�ستفادة  الإنفاق وتعظيم  وتر�سيد 

من املوارد املتاحة.

نقلة تاريخية
اللغويات  اأ�ستاذ  اأبانت  جانبها  من 
الإجنللللليللزيللة  اللللللغللة  امللل�للسللاعللد بق�سم 
بللظللهللران  والآداب  اللللعلللللللوم  بللكللللليللة 
مفرح  اآل  رانية  الدكتورة  اجلنوب 
نللظللام اجلللامللعللات اجلللديللد يعد  اأن 

نقلة تاريخية.
جامعاتنا  �ستبني  خاله  فمن 
تللخلل�للسلل�للسللاتللهللا وبلللراجملللهلللا لللتلللللّبللي 
جامعاتنا  و�ست�ستغل  احتياجاتنا، 
لل�للسللَتللقللطللب  جللملليللع ملللللواردهلللللا، و�للسللتحُ
كلللفلللاءاتلللنلللا ال�للسللتللثللنللائلليللة لللتللمللتلللللئ 
والبحثية  العلمية  واملراكز  املعامل 
و�ستتمكن  والباحثني،  باملبتكرين 
اجلللللامللللعللللات الأجلللنلللبللليلللة مللللن فللتللح 
كما  ال�سعودية،  اأر�للص  على  فروعها 
فروع  فتح  من  جامعاتنا  �ستتمكن 
لللهللا يف اخلللللللارج، واأ�لللسلللافلللت: نحن 

اجلامعات  نللظللام  لأن  م�ستب�سرون 
للطللا ثللابللتللة  اجللللديلللد �للسلليللقللودنللا بللخحُ
�سيقودنا  كما   ،2030 روؤيللة  لتحقيق 

جميًعا للعاملية.

نظام منسجم
مع رؤية المملكة

ال�سعدي  حليمة  الللدكللتللورة  وعلللربت 
العلوم  بكلية  الفيزياء  ق�سم  م�سرفة 
اجلامعات  نظام  اأن  الطالبات  �سطر 
اأهلللداف  نللظللام من�سجم مللع  اجلللديللد 
ينبع من  نظام  لها،  الروؤية وحمقق 

حاجات املجتمع ومتطلبات.
وقلللللاللللللت »�لللسللليللل�لللسلللبلللح اللللتلللدريلللب 
العاملني  لللتللاأهلليللل  ومللطلللللبللا  �لللسلللرورة 
بللللاجلللللامللللعللللة، وهللللللللذا الللللنللللظللللام ميللنللح 
اجلللللامللللعللللات اللللتلللنلللافللل�لللسللليلللة الللعلللللملليللة 

وال�ستدامة املالية«. 
واأ�لللللسلللللافلللللت »اللللللنلللللظلللللام يللخلللللق 
فلللر�لللص وظلليللفلليللة لبلللنلللاء اللللوطلللن ، 
للتميز  الللفللر�للص  للجامعات  ويتيح 

والو�سول للعاملية«.

خطوة جبارة
اأكدت الدكتورة عبري ال�سهري  كما 
النف�ص  ق�سم علم  اأ�ستاذ م�ساعد يف 
ومن�سقة جلنة خدمة املجتمع بكلية 
الربية �سطر الطالبات اأن  النظام 
اجللللديلللد اأحللللد اخللللطلللوات اجلللبللارة 
الر�سيدة  حكومتنا  اأتخذتها  التي 
الرتللللقللللاء  �للسللبلليللل  يف  اهلل  حللفللظللهللا 
روؤية  لتحقيق  التعليمية  بالعملية 

اململكة لعام 2030 م . 
لإمكانات  تطوير  يعد  اأنه  كما 

اجلامعات املادية والب�سرية لتوفري 
اإلى  للو�سول  اأكادميية فعالة  بيئة 
يف  للجامعات  املللاأمللولللة  امل�ستويات 
جمال البحث واملخرجات و خدمة 
وبللنللاء  امللللهلللارات  تللطللويللر  و  املجتمع 
الوطن  تنمية  يف  للم�ساركة  الفرد 
احتياجات  تلبية  علللللى  وامللل�للسللاعللدة 
باملجتمع  والنهو�ص   ، العمل  �سوق 
واأبنائه لنكون  جمتمعاً  منتجاً ل 

م�ستهلكاً. 
لإتاحة  اجلديد  القرار  وي�سعى 
اللللفلللر�لللسلللة للللللللجلللاملللعلللات الجللنللبلليللة 
املتميزة لفتح فروع لها داخل اململكة 
القدرة  لتعزيز  ال�سعودية  العربية 
ال�سعودي  املجتمع  لأفراد  النتاجية 
وتللنللويللع امللللجلللالت الللتللخلل�للسلل�للسلليللة و 
الهتمام باملجال البحثي والدرا�سات 
عمل  تطوير  يف  وي�ساهم  اجلامعية 
اجللللاملللعلللات اللل�للسللعللوديللة ملللن خللال 
اجلامعات  و  بينها  اللل�للسللراكللة  عللقللود 
يف  بينها  فيما  والللتللعللاون  الأجنبية، 

املجالت البحثية.
بلللادنلللا  يللحللفللظ  اأن  اهلل  اأ�لللللسلللللاأل 
قلللادتلللنلللا  يللللوفللللق  واأن  عللللزنللللا  ويللللللللدمي 

ويرعاهم بعنايته .

انطالقة للتحول 
ومن جانبها الدكتورة ح�سة حممد 
الللتللطللويللر  اآل ملللللللوذ وكلليلللللة علللملللادة 
نظام  قالت  البنات  لكليات  واجللللودة 
اجلامعات اجلديد انطاقة للتحول 
ودفعة للتميز يف نظام التعليم العايل 
، ال�سكر لوزارة التعليم على اجلهود 

املبذولة ودام تقدمك ياوطني.
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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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نظام اجلامعات اجلديد
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مالمح عامة عن النظام اجلديد

د. محمد بن عبد العزيز الصالح 
األمني العام للجنة املؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

عددنا الخاص..
وهو  اململكة،  م�ستوى  على  اجلامعية  الحلللداث  اهللم  مع  مواكبة  يف 
�سدور النظام اجلديد للجامعات، خ�س�ست �سحيفة اآفاق هذا العدد 
اجلامعات  تطور  تاريخ  يف  املهمة  املنا�سبة  بهذه  خا�سا  عللددا  ليكون 
ال�سعودية. وي�سعدنا يف اآفاق بكافة من�سوبيها من الهيئة ال�سرافية 
ومن الطاب ان نكون عملنا �سويا يف هذا العمل ال�سحايف، متمنني 

ان نكون قد �ساهمنا بتوثيق هذا احلدث. 
ا�للسللدرت  فقد  اللل�للسللدور،  هللذا  اآفلللاق  عللن �سحيفة  ولي�ص غريبا 
العديد من الأعداد اخلا�سة يف منا�سبات خمتلفة، او ماحق حدثية 
بن رجاء  فالح  الدكتور  ال�ستاذ  ملعايل  وال�سكر  يف منا�سبات عديدة. 
لهيئة  ال�سكر   وكللذلللك  الإ�لللسلللدار،  بللهللذا  توجيهه  على  ال�سلمي  اهلل 
حترير ال�سحيفة من طابنا وطالباتنا وعلى راأ�سهم رئي�سة حترير 
هذا العدد طالبة ق�سم العام والت�سال/ �سذا عبدالرحمن وكافة 
اأ�سرة التحرير والق�سم الفني، متمنني اأن يحوز هذا العدد على ر�ساء 

قارئنا العزيز.

نافذة

جامعة الملك خالد

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kkuTwitter:

@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933

Aafaq5@kku.edu.sa - 2419933 قسم اإلعالن والتوزيع: هاتف 2419441 - فاكس   |   Aafaq1@kku.edu.sa :قسم األخبار
كافة المراسالت باسم المشرف العام  |   صحيفة »آفاق«، المدينة الجامعية، أبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(   |   هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933

facebook.com/aafaqkku :فيسبوك  |  twitter.com/aafaqkku :تويتر  |  aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام
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«

خالد الملك  جامعة  أسبوعية 

المستشار المشرف العام
أ.د. علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa |  2419573 هاتف

نائب المشرف العام
محمد ابراهيـم العسيـري

lmioo@kku.edu.sa  |  2419575 هاتف

نائب المشرف العام التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

yaltihani@kku.edu.sa  |  2419922 :هاتف

مساعدة المشرف العام - القسم النسائي
ريم العسيري

مساعد المشرف العام - المتابعة االدارية
عبد اهلل علي زارب

مدير التحرير
سلطان عوض عسيري

المخرج الفني
فهد البشري

رئيسة التحرير
شذا عبدالرحمن مرعي

نائب رئيس التحرير
أسامة سفر آل مشعل

سكرتير التحرير
عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران

هيئة التحرير الطالبية
رائدة مشبب المحي
بشائر سعيد الغامدي

رنا الشهراني
درة الحمادي
حنان البشري

عماد عامر عسيري
مداوي األحمري

الهيئة األكاديمية
د.مكي احمد مكي

د. مريم العجمي
أ.سارة السلمي

أ.أمل ابو مديني
أ. حنان الرويثي

التحرير التنفيذي
علي أحمد آل سعيد

عبد العزيز رديف
سارة القحطاني

التصوير الفوتوغرافي
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
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مشمسمشمس
غائم 
جزئيا مشمس مشمس

غائم 
جزئيا

غائم 
مشمسجزئيا مشمس

غائم 
جزئيا

 35-2134-2134-2233-2234-2230-1626-1426-1326-1326-1422-1321-1221-1221-1221-12

مشمسمشمسمشمس مشمس مشمس
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أسبوعية جامعة الملك خالد

مرحلة جديدة للتعليم 
الجامعي

والرتقلللاء  لاأف�سلللل  دائملللا  ال�سلللعودية  العربيلللة  اململكلللة  ت�سلللعى 
بالعملللل يف خمتللللف قطاعات الدولة ومنها قطلللاع التعليم والذي 
توليللله عناية كبرية ودعم ل حمدود،وكان اعتماد جمل�ص الوزراء 
نظلللام اجلامعات اجلديد اأكرب دليل عللللى ذلك حيث راعى النظام 
اجلديلللد اأهلللداف اململكلللة امل�سلللتقبلية يف روؤية 2030 م وما ي�سلللهده 
العلللامل ملللن تغلللري ويعد النظلللام نقللللة نوعيلللة يف م�سلللرية التعليم 

اجلامعي يف اململكة. 
 ويتمتلللع النظلللام اجلديلللد باملرونلللةو التنلللوع والذي نلللراه ظاهراً 
يف الن�سلللو�ص املمكنلللة لتفوي�لللص بلللني املجال�لللص الثلللاث )اجلامعلللات، 
الأمنلللاء، اجلامعة( وع�سلللوية تللللك املجال�ص، وذلك مب�سلللاركة ممثلي 
اجلهات احلكومية، وم�سلللاركة القطاع اخلا�ص، واخلرباء واملخت�سني 
والطلللاب كذللللك مملللا يلللوؤدي خللق بيئلللة تعليمية �سلللحيحة ي�سلللارك 

اجلميع يف بنائها.
ملللن ناحيلللة اأخلللرى ي�سلللعى القلللرار اجلديلللد لإتاحلللة الفر�سلللة 
للجامعلللات الأجنبيلللة املتميزة لفتح فروع لها داخلللل اململكة العربية 
ال�سعودية وتنويع املجالت التخ�س�سية و الهتمام باملجال البحثي 
اجلامعلللات  عملللل  تطويلللر  يف  ي�سلللهم  مملللا  اجلامعيلللة  والدرا�سلللات 
اجلامعلللات  بلللني  و  بينهلللا  ال�سلللراكة  عقلللود  خلللال  ملللن  ال�سلللعودية 
الأجنبيلللة، والتعاون يف املجالت البحثيلللة وتعزيز القدرة الإنتاجية 
لأفلللراد املجتملللع ال�سلللعودي، اأ�سلللاأل اهلل اأن يحفلللظ بادنلللا واأن يوفلللق 

قادتنا ويرعاهم بعنايته . 

آفاق طالبية

شذا عبد الرحمن
رئيسة التحرير * 

* طالبة قسم االعالم واالتصال


