
مميز أكاديمي حدث العالي التعليم مؤتمر  

 

 18 – 15 املوافييي  يهييي1436 اآلخييير  جايييا   29 - 26 الفتييي   خييي   الرييييا  الحبيبييي  عاصيييات ا تستضييي  

 فييي  العيييا   للتعلييي   اليييي     املييير ار املعييير  فعال يييا  للاعيييا  ، اليييي    الرييييا  مركييي  فييي  ،2015 أبريييي 

 مشيييا ك   سييي  عبييييالع ي ، بييي  سيييلاا  امللييي  الشيييريف   الحيييرم   خيييا    عايييي   حييي  السا سييي ،     ييي 

 .كب     عامل   عرب  

 انط قيا السيابة ، الي  ا  ف  كعا تها  متكام  ما ز  احبج املر ار هذا ف  سعو  املل  جامع   تشا ك

 املالكي  في  املعرفي  االقتصيا   تع يي   الثةياف  املعرفي  التبيا   إطيا  ف   صب التي االست ا  ج     يتها م 

 .التطويري   الب امج  املشا يع امل ج ا   إبراز السعو ي ، العرب  

  كييييذل   التعل ا يييي  األكا يا يييي   املرسسييييا  جامعييييا ال أهيييي  اسييييتةطا  عليييي  عييييا  كيييي  امليييير ار  يحيييير 

  يتيييي   العامل يييي ، الجامعييييا  مختليييي  ميييي  العييييا   التعليييي    ق ييييا ا  املجيييياال  شييييت  فيييي   البييييا ث   العلاييييا 

 علييي  اليييوزا    رصييي    ييي  املتا يييز ، الجامعيييا  أبيييرز  علييي  للتعييير  الطلبييي  مييي  املعييير  لييي  ا  الفرصييي 

 .املحل   الجامعا  جانب إ   العال   و   جامع  500 أفض  ضا  عامل   جامعا  استةطا 

 ثا  يييي  فرصيييي   كييييا   عامل يييي  محل ييي  ج يييي  400 ميييي  أكثيييي  مشييييا ك  السيييابة      يييي  فيييي  امليييير ار شيييي ي  قيييي

 العامل يييي ، التجيييا   مييي   االسيييتفا    الخبيييي ا  الوفيييو    بيييا    العامل ييي  املحل يييي  الجامعيييا  بييي   لليييت ق 

  طرائي  جيييي ، نظير  ج يا   ةيي   محاضيرا   نيي ا    ش  سي السا       ف  املر ار يش ي  سو 

  إ ا   املعاصير ،  قضياياها  محتوياتهيا،  ا جاهاتهيا البحيو   تعيال   اليتعل ، التعلي   عال ي  ف  إبياع  

 .التعل ا   الس اسا   ضع ف  املاا سا  أفض  ا باع أج  م  الجامعا 

 عيا  كي  العا   للتعل   الي     املر ار املعر  فعال ا  ف  املشا ك  عل  سعو  املل  جامع   أب   قي

 لب يييا  إضييياف  اإلسيييت ا  ج  ،  مشييير عاتها  م ج اتهيييا بب امج يييا بيييالتعري  خ لييي  مييي   تةيييو  ما يييز بج ييياح

 فييي  املشيييا ك  العريةييي  الجامعييا  ميييع الجامعيييا  مييع  األكيييا يا  الثةييياف  التبييا    تع يييي  التواصييي  جسييو  

 فيي  الحيا  هيو كاييا العيا  هيذا مشيا كتها إلنجيياح املاضي   الفتي   خي   ج و هييا  الجامعي  كرسي  املير ار،

 .السابة  الي  ا 

   رفييع العيا   بييالتعل    تصي  التيي املواضيي ع كافي  م اقشيي  العيا  هيذا السا سيي      ي  فيي  املير ار  يعتيز 

 التعليي   عال يي  فيي  إبياع يي   طرائيي  جييييي  نظيير   ج ييا   أفكييا   ؤ    يييا    طييرح خيي   ميي  مسييتوا ،

 املعاصر   قضاياها  محتوياتها،  ا جاهاتها البحو  مث  عي  مواض ع  وج    إعا    معالج   التعل ،

 التعل ا يييي   اإلسييييت ا  ج ا  الس اسييييا   ضييييع فيييي  املاا سييييا  أفضيييي   ا بيييياع الحييثيييي ، األبحييييا   مرافيييي 

 فيييي  الجييييو   تع ييييي  سييييب  بحيييي ل إضيييياف  منهييييا، املطلييييو  بالييييي    الة ييييا  عليييي  الجامعييييا   تشييييج ع لتع ييييي 

 . العومل   الجو   األكا يا   التةال ي ب   التواز     حة   العا  ، التعل   مخرجا 

 

 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية و األكاديمية

 بن عبدهللا العثمان  د. عبدالعزيز       


