
افتتح معايل وزير التعليم الدكتور 

حمد اآل ال�شيخ اأعمال لقاء قيادات 

با�شت�شافة  الرابع  اجلامعي  التعليم 

م���ن ج��ام��ع��ة الأم������رة ن�����ورة بنت 

جامعة  وكيل  وق��دم  عبدالرحمن، 

بن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  �شعود  امللك 

والتقدير  ال�شكر  ال�شلمان  �شلمان 

مل��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى تبني 

�شاأنها  من  التي  اللقاءات  هذه  مثل 

كافة  على  التميز  وحتقيق  التطوير 

الأ�شعدة التي تخدم اجلامعات.

كما ثمن د. ال�شلمان جناح اللقاء 

ومتيزه باخلروج بنتائج مثمرة تخدم 

وه��ذا  اجلامعي،  التعليم  منظومة 

وامل�شتمر  ال����دوؤوب  العمل  يعك�س 

للو�شول للنتائج املرجوة باإذن اهلل.

وقال الدكتور ال�شلمان اإن اململكة 

ت�شهد يف هذا العهد الزاهر بقيادة 

امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

ويل  و�شمو  عبدالعزيز،  بن  �شلمان 

عهده الأمني حراًكا تطويريًّا �شاماًل 

لكافة مناحي احلياة، ونه�شة تنموية 

يف ك��ل ال��ق��ط��اع��ات ك��ان لها الأث��ر 

الإيجابي - بف�شل اهلل - يف توفر 

اأرقى متطلبات التعليم والتعلم لأبناء 

هذا البلد املعطاء، م�شيًفا اأن خادم 

عهده  وويل  ال�شريفني  احل��رم��ني 

الأمني -حفظهما اهلل- اأوليا عناية 

التعليمي؛  للقطاع  وخا�شة  كرمية 

والدعم  الرقي  على  منهم  حر�ًشا 

لأبناء هذا ال�شعب النبيل.

من  ج��اء  اللقاء  ه��ذا  اأن  واأب���ان 

عقد  على  التعليم  وزارة  ح��ر���س 

بني  ال��دوري��ة  الت�شاورية  اللقاءات 

لرفع  وذل��ك  ال�شعودية،  اجلامعات 

مرونة  اأك��ر  وجعله  الأداء  م�شتوى 

ذات  خم��رج��ات  ت��وف��ر  �شبيل  يف 

تبادل  على  واحلر�س  عالية،  كفاءة 

ال��ت��ج��ارب وت��الق��ح اخل����رات بني 

م�شتقباًل  يحقق  مب��ا  اجل��ام��ع��ات، 

اأف�شل للتعليم باململكة.

واأو�شح د. ال�شلمان اأن هذا اللقاء 

تناول كل ما هو ذا جدوى واأهمية، 

ومنها على �شبيل الذكر ل احل�شر، 

نظام  لتطبيق  ال��ط��ري��ق  خ��ارط��ة 

اجلامعات اجلديد، وكذلك مناق�شة 

ورفع  التنظيمية  الهياكل  حت�شني 

كفاءة التكلفة الت�شغيلية للجامعات، 

كليات  وت��ط��وي��ر  حت��وي��ل  واأي�������ش���اً 

املجتمع اإىل كليات تطبيقية ملواءمة 

القطاع  مع  بال�شراكة  العمل  �شوق 

مناق�شة  ع��ل��ى  ع����الوة  اخل���ا����س، 

للجامعات،  التقنية  الأنظمة  كفاءة 

والرخ�س  املعيارية  والخ��ت��ب��ارات 

املهنية للخريجني و�شبل العناية بهم 

من  وغ��ره��ا  تخرجهم،  بعد  حتى 

والتح�شني  التطوير  تخدم  موا�شيع 

امل�شتمر للتعليم اجلامعي.

واأ�شاف وكيل اجلامعة اأن معايل 

تتطلع  التعليمية  والقيادات  الوزير 

بحر�س لرفع اأداء املنظومة التعليمية 

لروؤية  حتقيقا  اأب��ع��اده��ا  جميع  يف 

اجلامعات  دور  واأن   2030 اململكة 

ل��ي�����س جم����رد ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ف��ح�����ش��ب، 

م�شت�شهداً بقول معايل وزير التعليم: 

اجلامعات  دور  يح�شر  من  »يخطئ 

واإمنا  فقط،  اأكادميية  �شروح  باأنها 

هي �شروح اأكادميية تنموية مفتوحة 

خلدمة املجتمع«.

واخ���ت���ت���م ال���دك���ت���ور ال�����ش��ل��م��ان 

بالبتهال اإىل املوىل القدير اأن يدمي 

الإ�شالم،  نعمة  الغالية  بالدنا  على 

واأن  والرخاء،  والأمان  الأمن  ونعمة 

خ��ادم  م�شرتنا  ق��ائ��د  لنا  يحفظ 

�شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

عهده  ويل  و�شمو  عبدالعزيز،  بن 

الأم��ني الأم��ر حممد بن �شلمان - 

على  ي�شدد  واأن   - اهلل  يحفظهما 

خطاهما  وال���ف���الح  اخل���ر  دروب 

وزير  معايل  جهود  يف  يبارك  واأن 

والعاملني  القيادات  وكافة  التعليم 

يف املجال التعليمي باململكة لتحقيق 

الطموحات.

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ا�شتقبل 

الدكتور بدران العمر، موؤخراً ال�شيد 

دولة  �شفر  توليدو  غوميز  اأنيبال 

املك�شيك لدى اململكة، وذلك بح�شور 

وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

ال�شلمان وامل�شرف على اإدارة التعاون 

العاملية  العلمية  وال��ت��واأم��ة  ال���دويل 

الدكتور م�زيد بن م�شهور الرتكاوي.

وق���د ت��ن��اول اجل��ان��ب��ان اأوا���ش��ر 

املك�شيكي  ال�شعبني  بني  ال�شداقة 

اإمكانية  بحث  مت  كما  وال�شعودي، 

والبحثي،  الأكادميي  التعاون  زي��ادة 

وال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى ����ش���رورة ت��ع��زي��ز 

التعليم  جم���ال  يف  ال��ت��ع��اون  ه���ذا 

العلمي والتدريب  اجلامعي والبحث 

التبادل  فر�س  وزي���ادة  الأك��ادمي��ي، 

الأكادميي بني اجلامعات املك�شيكية 

وجامعة امللك �شعود.

ك���م���ا ا���ش��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل م��دي��ر 

اإليا�شا  ال�شيد  م��وؤخ��راً،  اجل��ام��ع��ة 

مونني امل�شت�شار يف �شفارة جمهورية 

اململكة،  ل���دى  الحت���ادي���ة  رو���ش��ي��ا 

املميزة  العالقات  اجلانبان  وتناول 

وجمهورية  اململكة  بني  جتمع  التي 

مناق�شة  مت  كما  الحت��ادي��ة،  رو�شيا 

التعليم  جم��ال  يف  املبذولة  اجلهود 

العلمي والتدريب  اجلامعي والبحث 

التبادل  فر�س  وزي���ادة  الأك��ادمي��ي، 

الرو�شية  اجلامعات  بني  الأكادميي 

روؤية  �شوء  �شعود يف  امللك  وجامعة 

اململكة 2030.

من  وف���داً  معالية  ا�شتقبل  كما 

يتقدمهم  �شراليون  دول���ة  �شفارة 

دولة  �شفر  جالو  اإبراهيم  ال�شفر 

وناق�س  اململكة،  ل��دى  ���ش��رال��ي��ون 

اجلانبان اجلهود املبذولة يف جمال 

العلمي  والبحث  اجلامعي  التعليم 

فر�س  وزيادة  الأكادميي،  والتدريب 

اجلامعات  بني  الأك��ادمي��ي  التبادل 

�شعود  امللك  وجامعة  ال�شراليونية 

يف �شوء روؤية اململكة 2030.

من جانبه ا�شتقبل وكيل اجلامعة 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ش��وؤون 

كلية  وعميد  النمي،  الدكتور حممد 

اإبراهيم  الدكتور  والرتجمة  اللغات 

القرين، وامل�شرف على اإدارة التعاون 

العاملية  العلمية  وال��ت��واأم��ة  ال���دويل 

من  وف��داً  الرتكاوي؛  مزيد  الدكتور 

كاًل  �شم  الحتادية  اأملانيا  جمهورية 

مديرة  هوهن  ���ش��وزان  ال�شيدة  من 

وامل��دي��ر  ال��ق��اه��رة،  معهد ج��وت��ة يف 

�شمال  يف  ج��وت��ة  ملعهد  الإق��ل��ي��م��ي 

اأفريقيا وال�شرق الأو�شط، وال�شيدان 

ه��ارد،  اآب��ر  واآن  فوتر  �شيبا�شتيان 

التعاون  اأوجه  يف  اجلانبان  وتناق�س 

زي��ادة  و�شبل  والأك���ادمي���ي  البحثي 

برامج  بحث  مت  كما  التعاون،  ه��ذا 

يف  وخ�شو�شاً  باجلامعة،  الدرا�شة 

جمال الثقافة واللغات.

امللك  جامعة  اأن  بالذكر  جدير 

اأكادميية  اتفاقيات  لديها  �شعود 

وتعاون بحثي مع عدد من اجلامعات 

جامعة  برج،  فرز  »جامعة  الأملانية 

ميونخ، جامعة ماك�س بالنك«. 
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وألمانيا  روسيا وسيراليون  من  ووفود  المكسيك  سفير 
الجامعة  ضيافة  في 

د. السلمان: اجتماع قيادات التعليم 
الجامعي لقاء مثمر لتطلعات واعدة

.. ومع م�ست�سار ال�سفارة الرو�سيةد.العمر ود.ال�سلمان. ود. الرتكاوي مع �سفري املك�سيك

زيارة �سفري �سرياليون للجامعةجانب من زيارة الوفد الأملاين


