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د. النمي: يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية وتنمية الموارد المالية والقدرات البشرية

د. آل الشيخ: النظام الجديد يحقق نقلة نوعية للجامعات على أسس التمكين والتميز والجودة

رف����ع م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

الدكتور بدران العمر ووكيل اجلامعة 

الدكتور عبداهلل ال�سلمان وعدد من 

وعمدائها  اجلامعة  ووكيالت  وكالء 

ال�سكر  عبارات  اأ�سمى  ومن�سوبيها، 

وال��ت��ق��دي��ر وال��ع��رف��ان، مل��ق��ام خ��ادم 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني 

و�سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 

ال�سمو  �ساحب  الأم��ني  عهده  ويل 

بن  �سلمان  بن  الأمري حممد  امللكي 

عبدالعزيز، حفظهما اهلل، مبنا�سبة 

اجلامعات  ن��ظ��ام  واع��ت��م��اد  اإق����رار 

ملعايل  مو�سول  وال�سكر  اجل��دي��د، 

اآل  ح��م��د  ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي���ر 

ال�سيخ، الذي مل ياأُل جهًدا يف متابعة 

�سدور قرار جمل�س الوزراء باملوافقة 

على نظام اجلامعات اجلديد ليظهر 

مكتماًل يف اأبهى حلة. 

قرار جمل�س الوزراء

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  وك��ان 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

� حفظه اهلل � قد راأ�س اجلل�سة التي 

الثالثاء  ال����وزراء،  جمل�س  عقدها 

وق��رر  اليمامة،  ق�سر  يف  املا�سي 

قيام  على  املوافقة  ال��وزراء  جمل�س 

على  بالتوقيع  �سعود  امللك  جامعة 

للتعاون  تفاهم  مذكرتي  م�سروعي 

الأكادميي بني جامعة امللك �سعود يف 

وجامعتي  ال�سعودية  العربية  اململكة 

اأدنربة وليفربول يف اململكة املتحدة، 

وال���رف���ع مب��ا ي��ت��م ال��ت��و���س��ل اإل��ي��ه، 

ل�ستكمال الإجراءات النظامية.

بعد الطالع على ما رفعه معايل 

على  الط��الع  وبعد  التعليم،  وزي��ر 

ال�سوؤون  يف جمل�س  املعدة  التو�سية 

القت�سادية والتنمية رقم »11 � 1/ 

1441/1ه�،   /6 وت��اري��خ  د«   /41
ق�����راري جمل�س  ال��ن��ظ��ر يف  وب��ع��د 

وتاريخ   »61  /  239« رقم  ال�سورى 

 /224« ورق��م  1440/2ه�،   /28
قرر  1441/1/19ه�،  وتاريخ   »56
نظام  على  املوافقة  ال��وزراء  جمل�س 

اجلامعات.

مرحلة اأوىل

وبهذه املنا�سبة اأعرب معايل وزير 

اآل  الدكتور حمد بن حممد  التعليم 

ال�سيخ عن بالغ �سكره وعظيم عرفانه 

ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 

�ساحب  الأم���ني  عهده  ويل  و�سمو 

بن  حم��م��د  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 

–حفظهما  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

ن��ظ��ام  اع���ت���م���اد  مب��ن��ا���س��ب��ة  اهلل- 

اجلامعات اجلديد.

وقال معاليه: »اإن النظام اجلديد 

ي��ح��ق��ق ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف م�����س��رية 

اأ�س�س  على  ال�سعودية  اجلامعات 

م��ن ال��ت��م��ك��ني وال��ت��م��ّي��ز واجل����ودة، 

العملية  ت��ط��وي��ر  يف  وامل�����س��اه��م��ة 

كفاءة  ورف��ع  والبحثية،  التعليمية 

املالية  امل�����وارد  وت��ن��م��ي��ة  الإن���ف���اق، 

للجامعات، والقدرات الب�سرية، مبا 

 .»2030 اململكة  روؤي��ة  مع  ين�سجم 

�سيبداأ  النظام  تطبيق  اأن  مو�سحاً 

ب�سكل تدريجي على ثالث جامعات 

كمرحلة اأوىل، ومنحها مدة انتقالية 

نفاذ  تاريخ  من  اب��ت��داًء  »�سنة«  مل��دة 

م�سروع النظام.

ا�ضتقاللية من�ضبطة

واأ�ساف اأن النظام اجلديد ميتاز 

املن�سبطة  ال�ستقاللية  بتحقيق 

العامة  ال�سيا�سة  وف��ق  للجامعات 

واإن�ساء جمل�س  الدولة،  تقرها  التي 

عدد  بع�سوية  اجلامعات  ل�سوؤون 

من اجلهات احلكومية وممثلني عن 

لالأمناء  وجمل�س  اخلا�س،  القطاع 

يف كل جامعة مبا ي�سهم يف حتقيق 

ا�ست�سارية  وجم��ال�����س  احل��وك��م��ة، 

امل�ساركة  ق��اع��دة  لتو�سيع  دول��ي��ة 

اأن  اإىل  م�سرياً  ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  يف 

للجامعات  يتيح  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام 

تفعيل مواردها الذاتية، وي�سمح لها 

باإن�ساء الأوقاف وتاأ�سي�س ال�سركات، 

تخ�س�ساتها  اإق���رار  م��ن  ومتكينها 

وب���راجم���ه���ا، واخ���ت���ي���ار ق��ي��ادات��ه��ا 

وجتويد  الكفاءة،  من  اأ�سا�س  على 

خمرجاتها مبا ي�ستجيب لحتياجات 

�سوق العمل، اإىل جانب خلق فر�س 

وظيفية لأبناء الوطن يف اجلامعات 

على اأ�سا�س من التناف�سية.

فروع للجامعات الأجنبية

اإىل  التعليم  وزي��ر  معايل  واأ���س��ار 

بافتتاح  ي�سمح  اجلديد  النظام  اأن 

داخ��ل  الأجنبية  للجامعات  ف���روع 

اململكة وفق �سوابط حمددة؛ لزيادة 

منظومة  كفاءة  رف��ع  يف  التناف�سية 

التعليم اجلامعي، موؤكداً عزم وزارة 

الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��دع��م  التعليم 

امل�ستمر للتعليم اجلامعي يف حتقيق 

على  م�سبوقة  غري  نوعية  مكا�سب 

وبحثية،  تعليمية  م�ستويات  ع��دة 

خدمة  يف  اجلامعات  دور  وتفعيل 

معايل  اأن  وتنميته.يذكر  املجتمع 

الأ�سبوع  يف  عقد  قد  التعليم  وزي��ر 

الأول  ال��ل��ق��اء  تعيينه  م��ن  الأول 

مب��دي��ري اجل��ام��ع��ات ب��ت��اري��خ 30/ 

1440/4ه�، مبدينة الريا�س، ووجه 
بت�سكيل جلنة من عدد من مديري 

�سياغة  واإع��ادة  ملراجعة  اجلامعات 

م�����س��روع ن��ظ��ام اجل��ام��ع��ات، حيث 

اجتماعات،  ع��دة  اللجنة  ع��ق��دت 

وم��واده  النظام  مراجعة  فيها  ومت 

ت�سوراً  اللجنة  وقدمت  واأحكامه، 

متكاماًل عن م�سروع النظام، ثم مت 

وزير  معايل  بني  الثاين  اللقاء  عقد 

ي��وم  اجل��ام��ع��ات  وم��دي��ري  التعليم 

مدينة  يف  1440/7/16ه�  ال�سبت 

اإع��داد  الجتماع  خ��الل  ومت  ج��دة، 

والرفع  النهائية،  �سيغته  يف  النظام 

به للجهات املخت�سة.

مكافاآت الطالب لن مت�س

اأكد نائب وزير التعليم للجامعات 

نظام  اأن  امل��رزوق��ي،  ح��امت  الدكتور 

ِقر اأخرًيا 
ُ
اجلامعات اجلديد الذي اأ

باٍق  الو�سع  واأن  املكافاآت،  لن مي�ّس 

على ما هو عليه؛ مو�سًحا اأن النظام 

مل يتطرق لذلك.

الدولة  تكفله  التعليم  اإن  وق��ال«: 

جلميع املواطنني بجميع اجلامعات، 

يبدأ تطبيقه على ثالث جامعات كمرحلة أولى ومدة انتقالية »سنة«

د. املرزوقي د. اآل ال�ضيخ

حوكمة متكاملة
النظام اجلديد ي�سهم يف تطوير العملية التعليمية والبحثية، ويرفع جودة 

الكفاءة  رفع جودة  الأثر يف  اأعظم  له  �سيكون  كما  اجلامعات،  خمرجات 

ا�ستقاللية  للجامعات  ويتيح  للجامعات،  املالية  امل��وارد  وتعزيز  الب�سرية 

من�سبطة مبا ي�سمح لها بتطبيق نظام حوكمة متكامل يف كامل مفا�سلها 

مبا ي�سمن ماأ�س�سة العمل احلكومي ورفع اإنتاجية كافة قطاعات اجلامعة.

د. عادل بن عبدالكرمي العبدالكرمي

عميد كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

االتجاه الصحيح
من اأبرز ما ت�سمن م�سروع النظام اجلديد رفع كفاءة الكواد الأكادميية 

والإدارية وتطبيق مبادئ ال�ستقاللية اخلا�سة يف اإدارة وت�سغيل موؤ�س�سات 

التعليم اجلامعي وا�ستخدام مواردها الب�سرية ال�ستخدام الأمثل لتحقيق 

جودة الأداء والتمّيز الإداري ب�سكل خا�س؛ كما ي�ساعد يف رفع موؤ�سرات 

الأداء لدى اجلامعة والنفتاح على اجلامعات العاملية.

د. �ضامل بن �ضالح الرجيعي

عميد عمادة املوارد الب�ضرية

رواد التحول
امل�سوؤولية يف  �ستكون على قدر  ال�سعودية  باأن جامعاتنا  يقني  اأنا على 

حتمل م�سوؤلياتها جتاه املليك وال�سعب والوطن لتحقيق الأهداف املرجوة 

يف  الدخول  خالل  من  التحول  رواد  من  �ستكون  اجلامعة  اأن  كما  منها، 

النظام اجلديد ح�سب اجلدول الزمني الذي تعمل عليه اجلامعة بالتن�سيق 

مع وزارة التعليم واحلهات ذات العالقة.

د. ها�ضم حممد بن �ضليح

عميد كلية اخلدمات الطبية الطارئة

يتيح لها بناء لوائحها واملالية والإدارية

رفع معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر اأ�سمى 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ملقام  والتقدير  ال�سكر  اآي��ات 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ول�سمو ويل عهده 

الأم��ني الأم��ري حممد بن �سلمان حفظهما اهلل، وملعايل 

وزير التعليم الدكتور حمد اآل ال�سيخ، الذي مل ياأُل جهًدا 

يف متابعة �سدور قرار جمل�س الوزراء باملوافقة على نظام 

اجلامعات اجلديد ليظهر مكتماًل يف اأبهى حلة.  و�سرح 

الذي  اجلديد  اجلامعات  نظام  �سدور  باأهمية  معاليه 

تتحول  بحيث  الأم��ر«،  ولة  طموحات  مع  متوافًقا  ياأتي 

اجلامعات ال�سعودية اإىل جامعات نوعية متميزة يف ميدان 

التناف�سية العاملي، وحتقيق اجلودة والريادة وتطوير الأداء 

وعرب  والبحثية.  العلمية  املجالت  يف  العاملية  واملناف�سة 

اجلديدة  حلته  يف  ال�سادر  اجلامعات  نظام  باأن  معاليه 

�سيحقق  للجامعات ال�ستقاللية؛ مبا يتيح لها بناء لوائحها 

النطالق يف  اآف��اق  ويفتح  والإداري���ة،  واملالية  الأكادميية 

ال�ستثمار  قواعد  على  تقوم  جمتمعية  �سراكة  تاأ�سي�س 

لتنمية مواردها املالية، والعمل على توفري فر�س متويل 

اإ�سافية لتغطية احتياجاتها، وتطبيق نظام اخل�سخ�سة 

يف اإدارة وت�سغيل موؤ�س�سات التعليم اجلامعي، وال�ستخدام 

الأمثل للموارد الب�سرية والأكادميية والإدارية، .

د. العمر
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د. السلمان: نظام الجامعات الجديد يتكون من 14 فصال تحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
د. عسيري: يتيح للجامعات أن تنشئ الشركات أو تساهم في إنشائها والبحث عن مصادر تمويل

واأنه للجميع  اأب��ًدا،  ولن يتغري �سيء 

وفًقا ملا ن�س عليه النظام.

وح��ول ت���داول اأخ��ب��ار ع��ن توقف 

املكافاآت؛ اأ�سار »املرزوقي«، يف رده، 

اإىل اأن الو�سع باٍق على ما هو عليه 

ومل يتطرق النظام لذلك.

14 ف�ضاًل
اجلامعة  وك��ي��ل  رف���ع  جهته  م��ن 

الدكتور عبداهلل بن �سلمان ال�سلمان 

اأ���س��م��ى اآي����ات ال�����س��ك��ر وال��ع��رف��ان 

والم��ت��ن��ان مل��ق��ام خ����ادم احل��رم��ني 

ع��ه��ده  ويل  ول�����س��م��و  ال�����س��ري��ف��ني 

مبنا�سبة  اهلل،  يحفظهما  الأم���ني 

اجلديد،  اجلامعات  نظام  ���س��دور 

والتقدير  ال�سكر  واأعرب عن جزيل 

ملعايل وزير التعليم ملتابعته احلثيثة 

���س��درت  ح��ت��ى  ال��ن��ظ��ام  لتفا�سيل 

عليه،  الكرمية  ال�سامية  امل��واف��ق��ة 

موؤكداً اأن �سدور النظام يعد امتداداً 

للتعليم  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ل��دع��م 

والذي  من�سوبيه،  وجلميع  اجلامعي 

يعترب نقلة نوعية للجامعات وخطوة 

م�ستهدفات  حتقيق  ن��ح��و  حثيثة 

اإن نظام  روؤية الوطن 2030، حيث 

ع�سر  اأرب��ع��ة  من  يتكون  اجلامعات 

من  ع��دداً  يتناول  جوهرياً،  ف�ساًل 

للجامعات،  الأهمية  ذات  اجلوانب 

ال�ستقاللية  حت��ق��ي��ق  ن��اح��ي��ة  م��ن 

الأكادميية واملالية والإدارية، وخطوة 

اأهداف  نحو حتقيق  ومميزة  فاعلة 

ر�سمتها  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل��م��ل��ك��ة 

عالوة  احلكيمة،  القيادة  تطلعات 

الذاتية  املوارد  ا�ستثمار  تفعيل  على 

واإي���ج���اد م�����س��ادر مت��وي��ل ج��دي��دة، 

بتاأ�سي�س  ل��ل��ج��ام��ع��ات  وال�����س��م��اح 

والأوق��اف،  ال�ستثمارية  ال�سركات 

للجمعيات  املنظمة  اللوائح  واإق��رار 

البحث  ومراكز  البحثية  والكرا�سي 

والب���ت���ك���ار وري������ادة الأع����م����ال يف 

اجلامعات.

مرونة وحوكمة

اأن  اإىل  ال�سلمان  الدكتور  واأ�سار 

هذا النظام يتميز باملرونة واحلوكمة 

اجلامعات  و�ستتمكن  اأك��رب،  ب�سكل 

فّعال  ب�سكل  العمل  من  خالله  من 

يف  العاملية  واملناف�سة  التميز  نحو 

والبحث  التعليم  ون��واجت  خمرجات 

والإنتاجية  الكفاءة  ورف��ع  العلمي 

باإذن اهلل، موؤكداً على اأهمية النظام 

بافتتاح  �سي�سمح  ال���ذي  اجل��دي��د 

داخ��ل  الأجنبية  للجامعات  ف���روع 

اململكة وفق �سوابط حمددة؛ لزيادة 

منظومة  كفاءة  رف��ع  يف  التناف�سية 

التعليم اجلامعي مما ميهد الطريق 

يف  العايل  للتعليم  نوعية  نقلة  نحو 

مزايا  من  عليه  ي�ستمل  ملا  اململكة 

يف  مبا�سر  ب�سكل  تن�سب  ومنافع 

وحتقيقاً  واملواطن  الوطن  م�سلحة 

للريادة والتميُّز والإبداع.

كلمته  ال�سلمان  الدكتور  واختتم 

اأن يحفظ  الدعوات  بتقدمي خال�س 

الر�سيدة  وقيادتنا  الغايل  وطننا  لنا 

ملزيد  وال�سداد  بالتوفيق  وميدهم 

بهذا  والرقي  والرخاء  النه�سة  من 

الوطن احلبيب.

حتقيق ال�ضتقاللية

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

النمي،  حممد  الدكتور  والأكادميية 

رف���ع ���س��ك��ره اجل��زي��ل مل��ق��ام خ��ادم 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

العهد  ويل  و�سمو  عبدالعزيز،  بن 

الأم�����ري حم��م��د بن 

�سلمان على املوافقة 

الكرمية على النظام 

للجامعات،  اجلديد 

وال����������ذي ي��ع��ك�����س 

ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ي��ادة 

ال����ر�����س����ي����دة ن��ح��و 

مت��ك��ني اجل��ام��ع��ات 

التميز  حتقيق  م��ن 

واجل������ودة وي�����س��ه��م 

العملية  تطوير  يف 

والبحثية،  التعليمية 

وتنمية املوارد املالية 

الب�سرية،  والقدرات 

وحتقيق روؤية اململكة 2030.

النظام  ه��ذا  اأن  النمي  د.  واأك��د 

ال�ستفادة  من  اجلامعات  �سيمكن 

الب�سرية  م��وارده��ا  م��ن  الق�سوى 

التعليمية  ر�سالتها  لتحقيق  واملالية 

وف��ق  املجتمع  وخ��دم��ة  وال��ب��ح��ث��ي��ة 

حفظها  للدولة  العامة  التوجهات 

يف  اأرح���ب  جم���الً  يتيح  كما  اهلل، 

التعليم  موؤ�س�سات  القرار يف  اتخاذ 

اجلامعي، عن طريق اإن�ساء املجال�س 

ال�ست�سارية الطالبية واأع�ساء هيئة 

من  النظام  ت�سمنه  وم��ا  التدري�س 

اأدوت احلوكمة.

هّمة حتى القّمة

ب�����دوره ت��ق��دم وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

يو�سف  د.  وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط 

ال�سكر  اآي����ات  ب��اأ���س��م��ى  ع�����س��ريي، 

وال��ت��ق��دي��ر مل��ق��ام خ����ادم احل��رم��ني 

ال�سريفني، و�سمو ويل العهد الأمني، 

واأكد على الدور التنموي للجامعات 

الوطن  طموح  دع��م  يف  ال�سعودية 

والرتقاء مبوؤ�س�ساته.

الدكتور  معايل  توىل  منذ  وق��ال: 

التعليم،  وزارة  ال�سيخ  اآل  ح��م��د 

نظام  و�سع  على  متوا�سل  والعمل 

ير�سم خارطة طريق تتيح للجامعات 

ال�ستقاللية  من  مزيًدا  ال�سعودية 

يف ر�سم خطواتها التنفيذية لرتتقي 

والبحثية  التعليمية  عملياتها  بكافة 

هذه  احتياجات  ويلبي  واملجتمعية، 

اجل��ام��ع��ات وم���ن ث��م ال��ط��م��وح��ات 

املرجوة منها.

مقام  موافقة  ج��اءت  واأ���س��اف: 

ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم  �سيدي 

و�سمو وىل العهد الأمني على النظام 

بداية  ليعلن  للجامعات  اجل��دي��د 

ا�ستناداً  العمل  من  جديدة  مرحلة 

يقدمها  ع��دي��دة  مكت�سبات  ع��ل��ى 

مكت�سبات  النظام، حيث مينح  هذا 

�سبيل  على  منها  للجامعات  عديدة 

املثال ل احل�سر اإقرار اللوائح املالية 

والإداري����������ة، ورب���ط 

اجل���ام���ع���ات ب�����س��وق 

يجعلها  مم��ا  ال��ع��م��ل 

توفري  على  حري�سة 

الكفاءات التي تدعم 

التنموية  اجل���وان���ب 

والق����ت���������س����ادي����ة، 

الفر�سة  يتيح  ك��م��ا 

ل���ل���ج���ام���ع���ات ب�����اأن 

اأو  ال�سركات  تن�سئ 

اإن�سائها،  يف  ت�ساهم 

م�سادر  عن  والبحث 

اأن  �ساأنها  من  متويل 

ال�ستقاللية  حتقق 

فر�سة  للجامعات  ويتيح  املن�سبطة 

واملالية  الأك��ادمي��ي��ة  لوائحها  بناء 

والإدارية، واختيار الأكفاء للم�ساركة 

والأق�������س���ام  ال��ك��ل��ي��ات  اإدارة  يف 

الأكادميية، و�سمان اجلودة وح�سول 

املوؤ�س�سي  العتماد  على  اجلامعات 

وال����رباجم����ي، وحت��ق��ي��ق احل��وك��م��ة 

ال���الزم���ة، ك��م��ا ي��ت�����س��م��ن ال��ن��ظ��ام 

ومتابعة  دعماً  للجامعات  اجلديد 

م�ستمرة من الدولة - وفقها اهلل -، 

وذلك من خالل اأمرين الأول اإقرار 

ميزانية كل جامعة من خالل نظام 

متويل مبتكر يعر�س 

الوزراء  جمل�س  على 

يف  ال��دول��ة  وت�ساهم 

ج���زء م��ن��ه��ا، ال��ث��اين 

موؤ�سرات  ا�ستخدام 

تقييم  ع��ن��د  الأداء 

اجل���ام���ع���ات.  اأداء 

وخ����ت����م ب����ال����ق����ول: 

النظام  و���س��ع  ل��ق��د 

للجامعات  اجل��دي��د 

ب������داي������ة ج����دي����دة 

ل��ع��م��ل اجل���ام���ع���ات 

�سعارها  ال�سعودية، 

ه��ّم��ة ح��ت��ى ال��ق��ّم��ة، 

اجلامعات  تبذل  لأن  فر�سة  وه��ي 

الفر�س  وتتيح  جهد،  كل  ال�سعودية 

ل���الإب���داع والب��ت��ك��ار، وت�����س��اه��م يف 

 2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي�������ة  حت��ق��ي��ق 

وتوجهاتها امل�ستقبلية.

انعكا�س حقيقي للروؤية

وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��م�����س��اري��ع د. 

من�سوبي  اأن  اأك��د  ال�سقري  عبداهلل 

الفرح  ببالغ  تلقوا  اجلامعي  التعليم 

جمل�س  موافقة  �سدور  وال�����س��رور، 

ال�������وزراء ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د 

تطبيقه  �سيتم  وال��ذي  للجامعات، 

جامعات  ثالث  على 

ومن  اأوىل  كمرحلة 

على  ���س��ي��ط��ب��ق  ث���م 

اجل��ام��ع��ات الأخ��رى 

ت��دري��ج��ي��اً وف���ق ما 

�سوؤون  جمل�س  ي��راه 

ويعترب  اجل��ام��ع��ات، 

ال���ن���ظ���ام اجل���دي���د 

ل��ل��ج��ام��ع��ات ن��ق��ل��ة 

م�سرية  يف  ن��وع��ي��ة 

مُيَِكن  بحيث  التعليم 

اجل�����ام�����ع�����ات م��ن 

ال�ستقاللية  حتقيق 

امل���ن�������س���ب���ط���ة م��ن 

وفق  واأنظمتها  لوائحها  بناء  حيث 

الأم��ر  للدولة،  العامة  ال�سيا�سات 

اجل��ام��ع��ات  ي�ساعد  ���س��وف  ال���ذي 

مبا  واإج��راءات��ه��ا  قراراتها  �سنع  يف 

ين�سجم مع اأهدافها وقدراتها.

اجلديد  النظام  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ل��ل��ج��ام��ع��ات ي��ح��ق��ق ال��ع��دي��د من 

املكا�سب، والتي من اأهمها اأنه يعترب 

روؤي���ة  مل�سامني  حقيقي  ان��ع��ك��ا���س 

اململكة 2030م يف التنظيم الإداري 

للجامعات  و�سيتيح  ل��ل��ج��ام��ع��ات، 

وفق  وبراجمها  تخ�س�ساتها  اإق��رار 

�سوق  وفر�س  التنموية  الحتياجات 

العمل، وي�ساهم يف تخفي�س التكلفة 

على  وي�سجعها  للجامعة  الت�سغيلية 

ويقلل  اإيجاد م�سادر متويل جديدة 

الدولة،  اعتمادها على ميزانية  من 

ي��رب��ط  ال��ن��ظ��ام اجل���دي���د  اأن  ك��م��ا 

خالل  من  العمل  ب�سوق  اجلامعات 

وجود متثيل من خارج اجلامعات يف 

املجال�س املختلفة، وتو�سيع امل�ساركة 

موؤ�س�سات  يف  ال���ق���رار  ات��خ��اذ  يف 

اإن�ساء  خالل  من  اجلامعي  التعليم 

الطالبية  ال���س��ت�����س��اري��ة  امل��ج��ال�����س 

واأع�ساء هيئة التدري�س.

تنويع املوارد

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  ورف��ع 

خالد  د.  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا 

والمتنان  ال�سكر  جزيل  احلميزي، 

ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  مل��ق��ام 

و�سمو ويل عهده الأمني على دعمهم 

امل�ستمر ملنظومة التعليم واهتمامهم 

اأف�سل  باأبناء �سعبهم للح�سول على 

ت�سمن  التي  وامل���وارد  الإمكانيات 

ل�سبابنا حياة م�ستقرة ي�ساهمون من 

خاللها يف بناء هذا الوطن العظيم. 

على  التعليم  وزير  معايل  �سكر  كما 

الوا�سح  وحر�سه  احلثيثة  جهوده 

بال�سكل  النظام  ه��ذا  �سدور  على 

تنفيذه  �سهولة  ي�سمن  مبا  الأم��ث��ل 

وحتقيقه لأهدافه.

اجلامعات  نظام  �سدور  اأن  واأكد 

التعليم  اجلديد يعد نقلة نوعية يف 

من  مبزيد  تتميز  باململكة  ال��ع��ايل 

واحلوكمة  وال�ستقاللية  امل��رون��ة 

التطورات  مع  وتتما�سى  املن�سبظة 

احل��دي��ث��ة يف اجل���ام���ع���ات وال��ت��ي 

اقت�ساد  بناء  ع��ززت من دوره��ا يف 

النظام  ه��ذا  مييز  ومم��ا  بلدانها، 

متكني اجلامعات من تنويع مواردها 

اإمكانياتها  وا�ستغالل جميع  الذاتية 

له  �سيكون  وه��ذا  املجتمع،  خلدمة 

خمرجاتها  تطوير  يف  مبا�سر  اأث��ر 

الأك��ادمي��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة م��ن خ��الل 

الب�سرية  الكوادر  اأف�سل  ا�ستقطاب 

وحت�سني البنى التحتية.

نقلة نوعية

اجلامعة  وكيلة  رفعت  جهتها  من 

ل�سوؤون الطالبات الدكتورة غادة بنت 

اأ�سمى اآيات  �سيف،  بن  عبدالعزيز 

ال�سكر والعرفان ملقام خادم احلرمي

ن ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمي

روؤيتهم للجيل  ن لدعمهم وو�سوح 

القادم حتى يكون التعليم والبتكار ف

ي اململكة يف م�ساّف دول العامل ال

متميزة، وال�سكر مو�سول ملعايل وز

ير التعليم معايل د. حمد اآل ال�سي

خ على وقته وجهده وحر�سه على 

متابعة اإجراءات اإقرار هذا النظام ب

ما ي�سمن تطوير املوؤ�س�سات التعلي

مية وخمرجاتها املاأمولة.

وقالت: حراك دائم، وتطوير م�س

يخطوها التع متر، وخطوة تاريخية 

ليم اجلامعي يف منظومة متكاملة 

من القفزات املتتالية لوطن طموح 

بقيادة �سابة ل تاألو جهداً اأن تقدم ل

مواطنيها كل ما من �ساأنه الرتقاء ب

م�سرية التعليم ودعم طلبته والنهو

�س بقدراتهم وم�ستواهم العلمي، و

خلق بيئة تناف�سية ملخرجات م�سرف

ة تبني م�ستقبل الوطن مبا يتوافق 

مع روؤية قيادتنا الر�سيدة.

�سيكون لنظام اجلامع واأ�سافت: 

ات اجلديد- بعون اهلل - دور كبري 

لالإ�سهام يف تطوير العملية التعليمي

ة والبحثية، وتنمية املوارد املالية و

يف اجلامعات، واإ القدرات الب�سرية 

حداث نقلة نوعية وانطالقة عاملية ل

موؤ�س�ساتنا التعليمية مبا يعزز التنمي

ة الوطنية ويدعم القت�ساد الوطني

التعليم مع �سائر  ، لن�سري يف قطاع 

قطاعات الدولة الأخرى.

د. الحميزي: 
جامعتنا سباقة 
في العديد من 
المبادرات التي 

تتناغم مع نظام 
الجامعات الجديد

د. غادة: حراك 
دائم وتطوير 
مستمر وخطوة 

تاريخية في 
منظومة متكاملة 

لوطن طموح

د. ال�ضقري د. احلميزيد. ع�ضريي د. النمي د. ال�ضلمان

نقلة متميزة
النظام اجلديد �سيغري هوية اجلامعات من موؤ�س�سات عامة حكومية اإىل 

موؤ�س�سة غري ربحية مع مرونة كبرية للجامعات يف اإدارة �سوؤونها وتطوير 

التقدم  وم�سايرة  العمل  و�سوق  التنمية  احتياجات  يواكب  مبا  براجمها 

العلمي والإن�ساين. كما اأنه يوفر اآليات متعددة للتمويل من خالل الإعانات 

احلكومية والأوقاف واخلدمات والتربعات.

د. من�ضور بن عبدالعزيز الزعري

عميد كلية علوم احلا�ضب واملعلومات

تحوالت نوعية
داخ��ل  احل���راك  نوعية يف  ع��رب حت��ولت  ال��ق��رار  ه��ذا  ثمار  �سنجني 

لتعزيز  املن�سبطة«  »ال�ستقاللية  من  به  تتمتع  وما  ال�سعودية  اجلامعات 

الرتقاء بعمليتها على كافة الأ�سعدة، مع النفتاح على املجتمع والهتمام 

بدور البحث العلمي للو�سول اإىل مبادرات ا�ستثمارية تدر على اجلامعات 

دخال كافيا لت�سيري بع�س منا�سطها.

د. اإبراهيم بن رافع القرين

عميد كلية اللغات والرتجمة

حدث تاريخي
م�سروع النظام اجلديد يتكون من 14 ف�ساًل، وي�ستمل على 58 مادة، 

واإج��راءات  العمل  وور�س  والجتماعات  الدرا�سات  من  العديد  بعد  وجاء 

واملتطلبات  دقيقة  موؤ�سرات  على  مبنية  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  التدقيق 

من  العديد  ال�سعودية  اجلامعات  واأعطت  الأكادميي  التعليم  يف  احلديثة 

كمة، �ستنعك�س على موؤ�سرات الأداء. املكت�سبات وفق اإجراءات نظامية حُمْ

د. مي بنت حممد الرا�ضد

عميد كلية التمري�س



بلغات  النطلق  ي�ستطيعون  من  الطيور  اأن��واع  وبع�ض  الب�سر  وحدهم 

املخلوق  هو  الببغاء  ولي�ض  الأخ��رى،  املخلوقات  �سائر  بني  من  مفهومة 

الوحيد غري الب�سر الذي اإنتاج الكالم، فهناك طيور اأخرى تُ�ساركه يف 

فهي  الببغاوات،  اأما  املينة.  وطيور  الغربان،  مثل:  الب�سر،  كالم  تقليد 

اأف�سل من يُقلّد كالم الب�سر ويتفاعل معهم.

وحيث  الكالم،  على  تُ�ساعدها  كالب�سر  �سوتية  حبال  للبغاوات  لي�ض 

مقابل  ال�سوت،  �سندوق  اأو  ب�»امل�سفار«  يُعرف  ما  الببغاء  ميتلك  بل 

»احلنجرة« لدى الب�سر، وهو ما يُ�ساعده على الكالم كالب�سر.

وتتحدث الببغاوات عرب تعديل الهواء الذي يتدّفق من خالل امل�سفار 

الق�سبة  من  ال�سفلي  اجلزء  امل�سفار يف  يقع  حيث  الأ�سوات،  لإ�سدار 

نُطق  تُ�ساعده على  اأ�سناًنا  اأو  �سفاه  الببغاء ل ميتلك  اأن  كما  الهوائية، 

املريئي«  »الكالم  تُ�سمى  باآلية  الكالم  نطق  على  يعمل  فهو  احل��روف، 

وتُ�سبه اإىل حد كبري عملية التج�سوؤ.

وبخ�سو�ض قدرة الببغاوات على احلديث وتقليد كالم الب�سر بقدرة 

تفوق بع�ض الطيور املتكلّمة، فذلك لأن النظام ال�سوتي للبغاوات يتاألف 

، الطبقة الداخلية املتواجدة يف اأنواع الطيور املُقلّدة لكالم  من طبقتنينْ

الب�سر، وطبقة الق�سرة اخلارجية التي ل تتواجد �سوى لدى الببغاوات، 

وهي الطبقة امل�سوؤولة عن حماكاة اللغة كما متتلك الببغاوات و�سالت 

ع�سبية تُ�ساعدها على تعلّم الأ�سوات وتقليدها.

واإن ُكنت تظن اأن الببغاوات تفهم ما تقوله، فهي لي�ست كذلك، لكن 

نظامها الع�سبي املتطّور جعلها تُدرك اأن بع�ض اجلمل تُقال يف ظروف 

معّينة، مثل ترديد »مرحًبا، كيف حالك؟« عند دخول اأحدهم اإىل الغرفة، 

اأنها تربط بني الكالم واأحداث معّينة ول تفهم معنى ما تقوله  مبعنى 

كالب�سر.

ب�سكل عام، فاإن الطيور من العائالت الغّنائة كالببغاء وغريه، ت�ستعمل 

اأو  لالجتماع،  لدعوتهم  اأو  ال�سرب،  اأف��راد  حتذير  اأج��ل  من  اأ�سواتها 

والدفاع  القتال  ولأغرا�ض  الأع�سا�ض  يف  البع�ض  بع�سهم  مع  للتوا�سل 

عن الأر�ض.

عذب  �سوته  فبع�سها  نوعها،  باختالف  الببغاوات  �سوت  ويختلف 

اأو  املاكاو،  ببغاوات  اأمثال  الآخ��ر  وبع�سها  موت�سارت،  كاأحلان  للغاية 

كوكاتو، فاإن لها �سوًتا حاًدا ومزعًجا للغاية يجعل مالكه يرتدي �سدادات 

اأذن داخل املنزل!

واأجملها  الكالم  اأ�سوات  يُنتج  من  اأف�سل  الأم��ازون  ببغاوات  وتُعترب 

�سوًتا كذلك، لذلك، فاإن ُكنت تُفّكر يف اقتناء ببغاء، احر�ض على معرفة 

نوعه واأن يكون من فئة طيور الأمازون لأنها الأف�سل لال�ستئنا�ض املنزيل.

عالقة  بالعمارة  العربي  اخلط  عالقة  ت�سبه 

جت�سدت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  باجل�سد،  ال���روح 

الكتابة ممثلة باخلط العربي يف حياة امل�سلمني 

وحلهم وترحالهم، ونالت من الهتمام ما مل ينله 

اأي خط اآخر على هذا الكون.

الفنانون  ج�سده  م��ا  الهتمامات  تلك  م��ن 

واخلطاطون للخط العربي على عماراتهم، من 

تكون  اأن  فينبغي  �سيًئا  اأحببت  اإذا  اأن��ه  منطلق 

كل  يف  اأحببت  ما  ت��رى  و�ست�سبح  ب��ه،  �سغوفاً 

�سيء.

ببدايات  ابتداأت  بالعمارة  اخلط  عالقة  اإن 

التدوين والكتابة وظلت يف تطور وا�ستمرار، وقد 

اأ�سبح  حتى  الأك��رب  الهتمام  امل�سلمون  اأوله��ا 

لعمارة امل�سلمني �سمة وت�سكيل خا�ض بها.

جمال  يف  متميًزا  امل�سلمني  اإب��داع  ك��ان  لقد 

يالحظ  حيث  بالكتابة؛  وال��ت��زي��ني  ال��زخ��رف��ة 

الع�سور  عمارتهم  يف  من خالل  الإب��داع  ذلك 

اإقليم وقطر  الإ�سالمية املختلفة، وقد متيز كل 

يف  اخل��ا���س��ة  وب�سمته  وت�سكيالته  ب��زخ��ارف��ه 

ا�ستخدام اخلط يف العمارة.

تطويع  من  امل�سلمون  ومتكن 

كتاباتهم  لو�سع  املختلفة  املواد 

القراآنية وال�سعرية على مبانيهم 

لدينهم  حمبتهم  منطلق  م��ن 

اأن  املالحظ  من  لكن  ولغتهم؛ 

ه��ن��ال��ك م��ت��غ��ريات ق��د ط���راأت 

تبتعد  جعلتها  ال��ع��م��ارة  ع��ل��ى 

بع�ض ال�سيء عن الطابع الذي 

عماراتهم  به  وتفردت  متيزت 

عمارًة  ترى  فتارًة  ال�سابق؛  يف 

من هنا، وتارًة ترى عمارًة من هناك.

ورغم الإمكانيات والتدخالت الب�سيطة التي 

ي�ستطيع املعماري اإ�سافتها على مبانيه لإ�سفاء 

الهوية والطابع عليها، والتي يعد اخلط من اأهم 

التعبري  خالله  من  ميكن  التي  الإ�سافات  تلك 

عن ذلك ملا يتميز به؛ حيث يظهر جلياً اأن للخط 

ي�سبح  لأن  توؤهله  واأ���س��ك��الً  اإمكانات  العربي 

عن�سراً فعالً يف املباين.

بع�ض  ن��الح��ظ  ولعلنا 

ال��ت��ج��ارب امل��خ��ت��ل��ف��ة  يف 

ال��ع�����س��ر احل���دي���ث ال��ت��ي 

اخلط  ا�ستخدام  راع���ت 

الأ����س���ك���ال  يف  ال���ع���رب���ي 

وال��ت�����س��ام��ي��م امل��خ��ت��ل��ف��ة 

ي��ت��ي��ح��ه لنا  مل��ع��رف��ة م���ا 

اخلط من طرق واأ�ساليب 

ن�ستطيع اأن ن�ستفيد منها 

يف عمارتنا املختلفة.

اإن  ال���ق���ول  ن�����س��ت��ط��ي��ع 

يف  منه  ال���س��ت��ف��ادة  مت  م��ا  اإذا  العربي  اخل��ط 

وعربية حديثة  اإ�سالمية  عمارة  �سينتج  العمارة 

ذات هوية م�سرتكة، كما كانت يف ال�سابق ب�سبغة 

فنية حديثة ت�ستحق اللتفات اإليها.

م. جمال حممد �أحمد نا�صر

طالب ماج�صتري

كلية �لعمارة و�لتخطيط

للمواقع  ال��و���س��ول  �سهولة  اإن 

و�سول  ت�سهيل  تعني  الإلكرتونية 

من  الإلكرتوين  املوقع  م�ستخدمي 

عوائق  دون  العاقة  ذوي  الطالب 

اجل�سدية  اإع��اق��ات��ه��م  ع��ن  نتجت 

بحيث  ال�سمعية،  اأو  الب�سرية  اأو 

اإىل  الو�سول  من  امل�ستخدم  يتمكن 

املواقع  �سفحات  حمتويات  جمع 

ن�سو�ساً،  كانت  �سواء  الإلكرتونية، 

اأو �سوراً، اأو لقطات ف�يديو، وملفات 

فال�ض، دون احلاجة اإىل ال�ستعانة 

ب�سخ�ض اآخر.

يف  الإن��رتن��ت  ا�ستخدام  ويعترب 

التعليم اجلامعي من متطلبات اإعداد 

التعامل  على  ق��ادرة  جديدة  اأجيال 

التقني، حيث  التطّور  مع متطلبات 

الطالب،  قبل  من  ا�ستخدامه  اإن 

التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  قبل  وم��ن 

و�سيلة  ك��ون��ه  ي��ت��ع��دى  وال��ب��اح��ث��ني 

اإمكانية  اإىل  والتوا�سل  لالت�سال 

امل�سرتك  والتعلّم  التعليم  تفعيله يف 

باأ�ساليَب فّعالة واإيجابّية، كما يدعم 

والتعليم  امل�ستمّر،  التعليم  اأ�ساليب 

عن بعد، والتعلم الذاتّي؛ ف�ساًل عن 

و�سول الطلبة واملُعلّمني والباحثني، 

نهم  اإىل م�سادر املعلومات التي مَتُكّ

الأبحاث  اأحدث  من احل�سول على 

ومقاطع  وال�����س��ور  والإح�����س��اءات 

وا�ستخدامها  والأ���س��وات،  الفيديو 

يف العملّية التعليمّية. 

اجلامعة  اأهداف  مع  يتفق  وهذا 

ذوي  ال��ط��الب  و���س��ول  �سهولة  يف 

العاقة للمواقع الإلكرتونية متمثلة 

الأف��راد  ا�ستفادة  فر�ض  جعل  يف: 

اأق�سى  اإىل  مت�ساوية  الإعاقة  ذوي 

حد ممكن مع الأفراد من غري ذوي 

الإعاقة ف�ي ال�ستفادة من الفر�ض 

واملعلومات واخلدمات املقدمة على 

�سفحات اجلامعة الإلكرتونية.

لتهيئة  اجل��ام��ع��ة  ���س��ع��ت  ح��ي��ث 

الإلكرتونية  للمواقع  التحتية  البنية 

وفق معايري »مبادرة منظمة �سهولة 

الو�سول للويب W3C«، كما تقوم 

بو�سع  احلايل  الوقت  فى  اجلامعة 

على  الإلكرتوين  للمحتوي  معايري 

التعليمية   »blackboard« من�سة 

ل�سمان �سهولة و�سول ذوي الإعاقة 

الإل���ك���رتوين  ال��ت��ع��ل��م  ن���ظ���ام  اإىل 

والختبارات الإلكرتونية، ف�ساًل عن 

و�سع اإطار قانوين ل�سمان اأن تكون 

امللك  جامعة  �سفحات  حمتويات 

من  لكل  متاحة  الإلكرتونية  �سعود 

امتثالً  اإليها،  الو�سول  ف�ي  يرغب 

لقوانني الدولة واملبادئ الأخالقية، 

ال�سامل  الو�سول  ملبادئ  وتطبيقاً 

ف�ي جامعة امللك �سعود، واإىل متكني 

جميع �سفحات املواقع الإلكرتونية 

التي حتتوي على معلومات ر�سمية 

للجامعة لتكون متوافقة مع معايري 

العاملية،  وال���س��ت��خ��دام  ال��و���س��ول 

معايري  م��ن  اأدن���ى  ح��د  و�سع  واإىل 

ل�سفحات  وال���س��ت��خ��دام  الو�سول 

املقدمة  �سعود  امللك  جامعة  �سبكة 

م�سممي  وت�����س��ج��ي��ع  ل��ل��م��ج��ت��م��ع، 

على  الإلكرتونية  املواقع  �سفحات 

املعايري  م��ن  الأدن���ى  احل��د  تخطي 

ل��ت��ع��زي��ز ال��و���س��ول وال���س��ت��خ��دام 

جمتمع  لكل  الإلكرتونية  للمواقع 

جامعة امللك �سعود.

من اأجل ذلك وفرت جامعة امللك 

ل��ذوي  امل�ساعدة  التقنيات  �سعود 

�سرورة  على  تاأكيدها  مع  الإعاقة 

الإلكرتونية  املواقع  بنية  تكون  اأن 

التقنيات  تلك  مع  للتفاعل  مهياأة 

ت��واف��رت  ف���اإذا  منا�سبة.  بطريقة 

�سروط �سهولة الو�سول اإىل املواقع 

ذل��ك  ف���اإن  للجامعة  الإل��ك��رتون��ي��ة 

ب��دوره ي��وؤدى اإىل زي��ادة الإف��ادة من 

توفرها  التي  والربجميات  الأجهزة 

الإع��اق��ة  ل��ل��ط��الب ذوي  اجل��ام��ع��ة 

على  اإيجابياً  ب���دوره  ينعك�ض  مم��ا 

وت�سجيعهم  الأك��ادمي��ي  حت�سيلهم 

والعتماد  الذاتي  ال�ستقالل  على 

على النف�ض للتعلم مدى احلياة.

برنامج �لو�صول �ل�صامل

الخط العربي والعمارة

سهولة وصول الطالب ذوي اإلعاقة للمواقع 
اإللكترونية

عمرانيات

همم أكاديمية

كالم الببغاء ال يصدر عن حبال صوتية

غرائب حول العالم

لوحة بعنو�ن:

ما بناه األجداد

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

با�صم �آل قا�صم

جامعة �مللك �صعود

1719  العدد 1352 - الأحد 6 ربيع الأول 1441هـ املوافق 3 نوفمرب 2019م
منوعات



كتب: م�ساعد الغنيم

الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  رعاية  حتت 

بهو  االثنني يف  غ��ٍد  ي��وم  تنطلق  العمر  ب��دران 

ل�صحة  التوعوية  احلملة  فعاليات  اجلامعة 

التي  »م��وف��م��ر«  ال��رج��ل  �صحة  �صهر  ال��رج��ل 

الرجل،  ل�صحة  ال�صعودية  اجلمعية  تنظمها 

االأمرا�ض  لبع�ض  م�صح  اإىل  الفعالية  وتهدف 

ال�صائعة، وتقدمي من�صورات �صحية.

���ص��رح ب��ذل��ك ال��دك��ت��ور ���ص��ال��ح ب��ن �صالح 

باب  �صتفتح  الفعالية  اأن  الرجل، م�صيفاً  ال�صعودية ل�صحة  رئي�ض اجلمعية 

املدينة  داخ��ل  من  االأول��ي��ة«  الرعاية  »اأطباء  الطبيب  مع  املبا�صر  النقا�ض 

الطبية وخارجها، كما �صيتم تقدمي اأفالم توعوية ق�صرية بجانب التعريف 

اململكة  م�صتوى  نوعها على  االأوىل من  اأن اجلمعية هي  موؤكداً  باجلمعية، 

العربية ال�صعودية واملنطقة العربية، وتهدف اإىل رفع امل�صتوى ال�صحي عند 

تقارير  واإ�صدار  االأطباء،  وتدريب  املجتمعي،  التثقيف  طريق  عن  الرجال 

ودوريات حول �صحة الرجل.

التويجري  عمر  الدكتور  ك�صف 

بالتعلم  التميز  مركز  مدير  نائب 

ال�����ص��وؤون  ل��وك��ال��ة  ال��ت��اب��ع  والتعليم 

من  اأك��ر  اأن  واالأك��ادمي��ي��ة  التعلمية 

800 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ���ص��ج��ل��وا يف 
برنامج »االأ�صتاذ امل�صاعد« وهو اأحد 

برامج مركز التميز.

فكرة  اإن  ال��ت��وي��ج��ري:  د.  وق���ال 

القاعة  من  اأت��ت  امل�صاعد  الطالب 

ال��درا���ص��ي��ة، ح��ي��ث جن��د اأن ك��ث��رياً 

عندما  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  من 

فاإنه  تقنية  م�صكلة  ل��دي��ه  حت�صل 

ي�صتعني بالطلبة.

يف  تتمثل  االآل���ي���ة  اأن  واأو����ص���ح 

اجلامعة  يف  متميزين  طلبة  اختيار 

وت����دري����ب����ه����م ع��ل��ى 

التعلم  اإدارة  ن��ظ��ام 

ثم  ورود«  »ال��ب��الك 

بقالب  تزويدهم  يتم 

م��ن  ت�����ص��م��ي��م��ه  مت 

ليقوم  امل��رك��ز،  قبل 

اإىل  بنقله  ال��ط��ال��ب 

ع�صو هيئة التدري�ض 

الذي يدر�ض معه.

واأ����ص���اف ق��ائ��اًل: 

نظام اإدارة التعلم نظام ممتاز يحكم 

التدري�ض  هيئة  ع�صو  بني  العالقة 

يف  ا���ص��ت��خ��دام��ه  اأن  اإال  وال��ط��ال��ب 

اأع�صاء  الزمالء  قبل  من  اجلامعة 

هيئة التدري�ض اأقل من املاأمول، ويعد 

اأحد  التقني  اجلانب 

اأ���ص��ب��اب ذل���ك، وم��ن 

ي�صاهم  اأن  امل��اأم��ول 

يف  امل�صاعد  الطالب 

اإيجابية  نقلة  تقدمي 

يف هذا اجلانب.

وخ����ت����م ق����ائ����اًل: 

كبرية  فائدة  وهناك 

�صك،  دون  للطالب، 

امل�صاركة  يف  تتمثل 

واك��ت�����ص��اب  ال��ت��دري�����ص��ي��ة  بالعملية 

اخلرة، باالإ�صافة اإىل تعزيز ال�صجل 

املهاري للطالب وحوافز مالية على 

�صكل مكافاآت.
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 الطالب واالستقاللية المنضبطة

د. فهد بن عبداهلل الطياش

تدخل اجلامعات ال�صعودية بعد �صدور نظام اجلامعات مرحلة 

هذا  و�صيكون  من�صبطة«.  و»با�صتقاللية  التطوير  من  جديدة 

و�صتكون  للجامعات،  املنت�صبني  من  اهتمام  حمل  اجلديد  النظام 

الر�صمية  القراءة  يف  اأخو�ض  ولن  بنوده،  لكافة  خا�صة  قراءة  لهم 

اأو  اأوالً  املن�صبطة  اال�صتقاللية  جتربة  �صتخو�ض  التي  للجامعات 

اجلامعة  داخل  الطالب  �صوت  هو  هنا  يهمني  ولكن  �صتليها،  من 

قيادتنا  �صكر  من  بد  ال  اأق��ول  وهنا  بها،  االلتحاق  يف  املتاأمل  اأو 

لتناف�ض  ومن�صوبيها  جامعاتنا  ازدهار  على  حتر�ض  التي  الر�صيدة 

يف  �صاهم  من  لكل  وال�صكر  التميز،  من  االأولية  ال�صفوف  على 

بلورة هذا النظام، وعلى راأ�صهم معاىل وزير التعليم، وبقي ال�صكر 

طماأن  الذي  املرزوقي  حامت  الدكتور  الوزير  نائب  ملعايل  اخلا�ض 

املكافاأة  بقاء  بعد حديث  وكل حديث  املكافاأة.  بقاء  على  الطالب 

بالن�صبة  املكافاأة  فهذه  الطالب،  اهتمام  ج��دول  يف  الحًقا  ياأتي 

للبع�ض دخل اأ�صري، وحتى عند قيام اجلامعات مبراجعة مو�صوع 

راأ�ض  على  للطالب  دخل  توفري  ت�صع  اأن  فعليها  الطالبية  املكافاأة 

املن�صبطة.  اال�صتقاللية  �صمن  اهتمامها 

م��ازل��و«  »ه���رم  اأع��ل��ى  م��ن  �صينزل  وال��ف��ق��ري  امل��ب��دع  فالطالب 

له  تعني  اآخر رمبا ال  �صاندوت�صات لطالب  بائع  لي�صبح  االأكادميي 

املكافاأة �صيًئا اأو روؤية زميله املبدع يرتدي �صرتة تو�صيل الطلبات. 

وهناك من �صيتفل�صف بفر�صية املعاناة تقدح �صراة االإبداع، ولكن 

اإذا  اإال  اجلامعات،  من  اخل��روج  اأب��واب  تفتح  رمب��ا  يقول  الواقع 

للطالب. املن�صبطة  لال�صتقاللية  االإن�صاين  التطبيق  عرفت 

صوت الصورة

وزير خارجية الإمارات عبداهلل بن زايد خالل زيارته للجامعة..

ويف الإطار رد دبلوما�سي من طالب الفيزياء نواف الغدير يثري مواقع التوا�سل

»موفمبر«.. حملة لصحة الرجل.. غدًا 

كرسي المؤشرات الحيوية يشارك 
 في مؤتمر »التغذية السريرية«

احليوية  املوؤ�صرات  اأبحاث  كر�صي  �صارك  املجتمعية  امل�صاركة  اإط��ار  يف 

للتغذية  ال�صعودية  للجمعية  االأول  ال��دويل  املوؤمتر  يف  املزمنة  لالأمرا�ض 

1441ه�«  �صفر   22  -  21« الفرتة  خالل  الريا�ض  مدينة  يف  ال�صريرية، 

لدى  �صهراً«   12« احلياة  لنمط  مراقبة  برنامج  تطبيق  تاأثري  عن  بدرا�صة 

العربية  اململكة  يف  ال�صمنة  اأو  ال��وزن  زي��ادة  من  يعانون  الذين  البالغني 

ال�صعودية.

مراحل  عن  الكر�صي  على  امل�صرف  الداغري  نا�صر  وحت��دث  الدكتور 

»ال�صمنة«  ال���وزن  زي���ادة  مبخاطر  امل�صاركني  تثقيف  وكيفية  ال��درا���ص��ة 

وامل�صاعفات املرتبطة بها، وفوائد تعديل منط احلياة عن طريق: التغيريات 

الغذائية، وزيادة الن�صاط البدين.

اختيار أوقاف الجامعة أنموذجًا ألوقاف 
الجامعات السعودية والخليجية

أكثر من ٨٠٠ طالب وطالبة سجلوا 
في برنامج »األستاذ المساعد«

اأوق�����اف ج��ام��ع��ة امللك  ���ص��ارك��ت 

�صعود يف منتدى دور الوقف يف دعم 

التعليم ومتويله يف م�صقط ب�صلطنة 

التعليم،  عقده جمل�ض  الذي  عمان، 

عبداهلل  ال�صيخ  معايل  رعاية  حتت 

االأوق��اف  وزي��ر  ال�صاملي  حممد  بن 

الدينية يف �صلطنة عمان،  وال�صوؤون 

ال�صمو  اأ�صحاب  من  عدد  بح�صور 

نخبة  وم�صاركة  وال�صعادة،  واملعايل 

اجلهات  من خمتلف  املخت�صني  من 

احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ص��ة واالأه��ل��ي��ة، 

ال�صلطنة  داخ����ل  م��ن  وم��ت��ح��دث��ني 

وخارجها.

واأو�صح اأمني عام جمل�ض التعليم 

يف  الربعي  حمد  بن  �صعيد  الدكتور 

للمنتدى  االأ�صا�صية  الغاية  له  كلمة 

االأوق��اف  دور  على  ال�صوء  بت�صليط 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف دع����م ال��ت��ع��ل��ي��م يف 

مراحله املختلفة والوقوف على اأبرز 

اأوقاف  مل�صاريع  العملية  التحديات 

املنا�صبة  احللول  واق��رتاح  التعليم، 

من  عدد  ا�صتعرا�ض  خالل  من  لها 

التجارب االإقليمية والدولية الرائدة 

يف هذا املجال. واألقى الدكتور خالد 

اأوق��اف  عام  اأم��ني  الظافر  �صعد  بن 

بعنوان  ورق��ة  �صعود  امللك  جامعة 

يف  التعليمي  ال��وق��ف  »ا�صتثمارات 

امللك  جامعة  ال�صعودية:  اجلامعات 

متحورت  ال��ت��ي  اأمن���وذًج���ا«،  �صعود 

االأوقاف يف اجلامعات  حول جتربة 

ال�����ص��ع��ودي��ة، وب�����ص��ك��ل خ��ا���ض على 

�صعود  امللك  جامعة  اأوق��اف  جتربة 

من حيث ن�صاأتها، وحتديد مكوناتها، 

النجاح  عوامل  اأه��م  على  والرتكيز 

فيها، والتحديات التي تواجهها.

املنتدى اختيار  اأعمال  ومت خالل 

اأوقاف جامعة امللك �صعود اأمنوذًجا 

الأوق������اف اجل���ام���ع���ات ال�����ص��ع��ودي��ة 

التجارب  اأب��رز  بو�صفها  واخلليجية 

االإقليمية.

»التطوير والجودة« تواصل زيارتها 
التخصصية بكلية التمريض

وا�صلت وكالة عمادة التطوير واجلودة بفرع الطالبات الزيارة التخ�ص�صية 

العمادة وفريقها  وكالة  الدي�صي وكيلة  دارة  الدكتورة  بقيادة  بها  تقوم  التي 

لكلية  ب��زي��ارة  م��وؤخ��ًرا  قامت  ال��ع��م��ادة، حيث  وح���دات  م��ن جميع  امل��ك��ون 

واجلودة  للتطوير  الوكيلة  وم�صاعدة  الكلية  وكيلة  اللقاء  ح�صر  التمري�ض، 

ووكيالت االأق�صام والعامالت فيها. ت�صمن االجتماع اإلقاء ال�صوء على اأهم 

اإجنازات الكلية يف جماالت التطوير واجلودة من حيث ح�صول بع�ض اأع�صاء 

 ISO الفريق الن�صائي على دورات تدريبية تخ�ص�صية يف نظام اإدارة اجلودة

9001:2015، وتعاون اأع�صاء الكلية و�صرعة اال�صتجابة.

لقاء ودي بوكالة 
شؤون الطالبات

ال��ط��الب  ���ص��وؤون  ع��م��ادة  نظمت 

وذلك  ودي��اً،  لقاًء  الطالبات  ل�صوؤون 

1441ه�   /2/23 ال��ث��الث��اء  ي���وم 

التقت   »25« مببنى   »1« م��درج  يف 

روؤى  ال��دك��ت��ورة  العمادة  وكيلة  فيه 

ال��ق��ف��ي��دي ب��امل��وظ��ف��ات؛ وب��ي��ن��ت اأن 

ه��ذا ال��ل��ق��اء ي��اأت��ي يف اإط���ار تفعيل 

اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  التوا�صل 

ولال�صتماع اإىل احتياجات املن�صوبات 

ومناق�صة االقرتاحات واالإجابة على 

اال�صتف�صارات.

وق����د مت خ����الل ال��ل��ق��اء ت��ك��رمي 

جائزة  على  احل��ائ��زات  امل��وظ��ف��ات 

للموظف  ال��ط��الب  ����ص���وؤون  عميد 

املثايل لعام 1439-1440ه�، كذلك 

مت ت��ك��رمي امل��وظ��ف��ات امل�����ص��ارك��ات 

للعمادة  التعريفي  اللقاء  اإجن��اح  يف 

بتاريخ  اأق��ي��م  وال����ذي  ال��ع��ام  ل��ه��ذا 

1441/1/18ه�.

د. بن �سالح

د. التويجري




