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 معرض مصاحب للندوة لعرض اإلنجازات المتميزة

 "من النمو إلى المنافسة: ندوة التعليم العالي للفتاة في المملكة"
 بجامعة الملك سعود.. تستعرض قصص النجاح 

 

 "الرياض" -الرياض 

من : التعليم العالي للفتاة في المملكة"تعليم العالي تنظم جامعة الملك سعود ندوة برعاية وزير ال    

 42إلى  44ه الموافق 4141من شهر ربيع األول  4إلى  4خالل الفترة من " النمو إلى المنافسة

م في رحاب المدينة الجامعية للبنات بالدرعية، حيث تستهدف الندوة صناع القرار في 5144يناير 

ات المختلفة ذات العالقة بالتعليم العالي والباحثين المهتمين بالتعليم العالي للفتاة وأعضاء القطاع

  .هيئة التدريس

وأوضح المشرف العام على الندوة وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية األستاذ الدكتور عبدهللا 

الجلسة األولى . جلسات ورقة عمل موزعة على خمس 41بن سلمان السلمان أن الندوة ستناقش 

تتضمن عرضاً عن واقع التعليم العالي للفتاة في المملكة، والجلسة الثانية تناقش عوامل نجاح 

وتطوير التعليم العالي للفتاة، وسيتم عرض التجارب اإلقليمية للتعليم العالي للفتاة في الجلسة الثالثة، 

ة في التعليم العالي للفتاة، أما الجلسة وتتضمن الجلسة الرابعة عرضاً لبعض التجارب العالمي

  .الخامسة فستناقش سبل مواءمة التعليم العالي للفتاة لمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل

السلمان أن جلسات الندوة ستحظى بمشاركة نخبة متميزة من المتحدثين من المملكة . وأضاف د

ماليزيا وباكستان والواليات المتحدة األمريكية باإلضافة الى متحدثين من الخليج العربي وتركيا و

 .وكوريا وجميعهم من القيادات بالتعليم العالي في تلك الدول ومن الباحثين األكاديميين في هذا المجال

وستناقش « مستقبل التعليم العالي للفتاة في المملكة»كما سيكون هناك حلقتا نقاش األولى بعنوان 

ية والمستقبلية التي تواجه التعليم العالي للفتاة، وأولويات اإلصالح محورين هما التحديات الحال

التعليم العالي ومتطلبات »فيما ستناقش الحلقة الثانية . والتطوير من اجل الوصول إلى التنافسية

في محورين األول الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وبين « التنمية واحتياجات سوق العمل



احتياجات سوق العمل والثاني دور البيئة التعليمية وسوق العمل في إعداد متطلبات التنمية و

  .مخرجات تعليم تنافسية

السلمان أن المعرض المصاحب للندوة بمثابة منصة لعرض االنجازات المتميزة التي وصلت . وذكر د
لصعيد إليها طالبات وخريجات وعضوات هيئة التدريس بجامعة الملك سعود سواء أكان ذلك على ا

  .األكاديمي أو البحثي أو اإلداري أو على الصعيد االجتماعي واالقتصادي

وتم اختيار االنجازات المتميزة بطريقة علمية حيث تمت مخاطبة الكليات لترشيح األسماء حسب 
  .معايير معينة للتميز البحثي والتميز األكاديمي

جامعة الملك سعود لتنمية قدراتهن وتطوير  إيمانا بأهمية اتاحة الفرص لطالبات:السلمان. وأضاف د
دور "مهاراتهن، سيعقد مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على هامش الندوة مقهى حواريا عن 

وذلك في " تنمية مهارات االتصال في الحوار"وبرنامجا تدريبيا عن " المرأة في التنمية الوطنية
  .رحاب المدينة الجامعية للبنات بالدرعية

  .سيتم تسليم شهادات حضور معتمدة من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لكل المتدرباتو

 :لمزيد من المعلومات حول الندوة والتسجيل لحضور فعالياتها ُيمكن زيارة الموقع االلكتروني
swhes.ksu.edu.sa 
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