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صحيفة دورية تصدر عن املركز اإلعالمي بجامعة امللك عبدالعزيز

 12صفحة

تنظمها وزارة التعليم العايل

الجامعة تستضيف ورشة عمل خرباء الجودة
واالعتماد يف منظمة التعاون اإلسالمي
نيابة عن معايل وزير التعليم العايل األستاذ الدكتور
خالد بن حممد العنقري ،يفتتح معايل مدير اجلامعة األستاذ
الدكتور أسامة بن صادق طيب ورشة عمل خرباء اجلودة
واالعتماد ملتابعة تنفيذ مؤشرات األداء الرئيسة لدى الدول
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي (اإليسيسكو) ،وذلك
يومي األربعاء واخلميس  9 – 8رجب 1435هـ املوافق 8 -7
مايو 2014م .
وأوضح معايل مدير اجلامعة أن الفعاليات تستعرض
عددًا من احملاور واملوضوعات التي سيتم مناقشتها وطرحها
خالل يومي الفعاليات ،مشريًا إىل أنه سيتم يف اليوم األول
مناقشة أساليب وطرق حتسني جودة التعليم العايل ،وعرض جتارب
ومبادرات جديدة من قبل الدول األعضاء واملنظمات ومؤسسات التعليم
العايل يف دول منظمة املؤمتر اإلسالمي ،مضيفًا أنه سيتم عرض اإلجراءات
التي مت اتخاذها خالل االجتماع األخري والتي يلقيها ممثل االيسيسكو,
وكذلك استعراض التقدم الذي حققته الدول االعضاء يف جمال تنفيذ
إجراءات اجلودة يف التعليم العايل ,مشريًا إىل أن املنظمات املشاركة يف
االجتماع ستقدم عرضًا لرباجمها يف جمال االرتقاء بجودة التعليم العايل
يف دول أعضاء منظمة املؤمتر اإلسالمي .كما ستقوم عدد من اجلامعات

املشاركة يف الورش بعرض اإلجراءات التي اتخذتها لتحسني
األداء.
يذكر أن برنامج الفعاليات الذي ميتد على مدى يومني
يتضمن يف يومه األول حفل االفتتاح بإلقاء كلمة معايل وزير
التعليم العايل يلقيها نيابة عنه معايل مدير اجلامعة األستاذ
الدكتور أسامة بن صادق طيب ،وكلمة ملمثل اإليسيسكو ،ثم
كلمة ممثل منظمة التعاون اإلسالمي ،و كلمة رئيس جلنة
اجلودة واالعتماد األكادميي.
ويشارك يف الورشة عدد من ممثلي الدول األعضاء يف
منظمة التعاون اإلسالمي (اإليسيسكو) ،من اململكة األردنية
الهاشمية ،وجمهورية مصر العربية ،ولبنان ،وتركيا ،وباكستان ،والسنغال،
ونيجرييا ،وبنجالديش ،وتركيًا ،وأوغندا ،وجزر املالديف ،وكازاخستان،
وأندونيسيا.
كما يشارك يف الورشة عدد من الدبلوماسيني ،ومنهم سفري بنجالديش
لدى اململكة العربية السعودية ،والربوفيسور حسن الدين عبد العزيز رئيس
التمويل اإلسالمي بجامعة عفت ،واألستاذ حممد عبد اللطيف قسامي ممثل
البنك اإلسالمي للتنمية ،والدكتور رازيل نور الدين ممثل منظمة التعاون
اإلسالمي.

املشاركون يعرضون تجارب دولهم يف التعليم العالي
يشارك يف ورشة عمل خرباء اجلودة واالعتماد ملتابعة تنفيذ مؤشرات األداء
عدد من الدول اإلسالمية بتقدمي تقارير عن اجلودة يف التعليم العايل يف بلدانهم ،ومن
الدولة املشاركة اململكة األردنية الهاشمية ،وجمهورية مصر العربية ،ولبنان ،وتركيا،
وباكستان ،والسنغال ،ونيجرييا ،وبنجالديش ،وتركيًا ،وأوغندا ،وجزر املالديف،
وكازاخستان ،وأندونيسيا .حيث يتحدث ممثلو تلك الدول عن جتارب بلدانهم يف
تطبيق معايري اجلودة واألداء يف التعليم العايل .وقد مت توزيع مداخالت املشاركني

على أربع جلسات يقدم ممثل كل دولة ما مت حتقيقه من خطوات وإجنازات يف جمال
حتسني األداء وتطبيق معايري اجلودة يف التعليم العايل يف بلدانهم ،وتهدف الورشة
إىل االستفادة من جتارب الدول اإلسالمية يف جمال تطبيق اجلودة وتبادل اخلربات
مبا ينعكس على تطوير التعليم العايل ومؤسسات التعليم العايل لتواكب املستجدات
العاملية .
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اجللسة األفتتاحية 10 – 9.30
القرآن الكرمي
كلمة ترحيبية لصاحب املعايل وزير التعليم العايل باململكة العربية السعودية د .خالد بن حممد العنقري
كلمة ممثل اإليسيسكو
كلمة ممثل منظمة التعاون اإلسالمي
كلمة رئيس جلنة اجلودة واالعتماد األكادميي وكيل وزارة التعليم العايل للشؤون التعليمية باململكة العربية السعودية
د .حممد بن عبدالعزيز العوهلي
جلسة العمل األوىل 12.30 – 10.30ظهر َا
جلسة العمل الثانية  3.00 – 1.30ظهرًا
جلسة العمل الثالثة  11 – 9صباحًا
جلسة العمل الرابعة  12.30 -11.15ظهرًا
اجللسة اخلتامية  3.00 - 1.30ظهرًا

د .خالد بن محمد العنقري

اململكة العربية السعودية ،مملكة العلم واملعرفة،
تفتح ذراعيها لكل من يحمل أمانة اخلري ومقومات
التطوير ،فمرحبًا بكم جميعًا يف مملكة اإلخاء والسالم
ضيوفًا ومشاركني ،ووزارة التعليم العايل حاضرة
الرتحيب بهذه الكوكبة من علمائنا وخربائنا ،وجامعة
امللك عبد العزيز تفخر بأن تستضيف بكل ود وتقدير
هذه الصفوة من خرباء اجلودة واالعتماد يف رحابها.
ال ضيوفًا بل أهل دار.
إن هذه البالد الطاهرة ممثلة يف قائدها ورائد
نهضتها خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز وسمو يل عهده األمني ،وسمو ويل ويل
العهد حفظهم اهلل ،تويل جل اهتمامها بنشر ثقافة
اجلودة يف كل القطاعات ،وقد اقتفت وزارة التعليم
العايل آثار هذه املنحى من خالل اخلطة املستقبلية
للتعليم اجلامعي (آفاق) ،والتي تتضمن يف خطتها
أبعادًا ثالثة :التوسع ،واجلودة ،والتمايز ،وكلها
روافد للتفوق والتجويد ومن خالل اإلدارة العامة
لربامج التطوير التي من أبرز أهدافها األخذ مبنهج
إدارة اجلودة الشاملة يف إدارة املشاريع التطويرية،
وكذلك من خالل رؤية ورسالة الهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد االكادميي ،التي تنص على ( :جودة
وفعالية إسهاماتها يف التحسني املستدام للجودة
يف كل قطاعات التعليم فوق الثانوي) ،وهذا ما ادى
باجلامعات السعودية قاطبة أن تنحو منحى الوزارة
عرب تبني ثقافة اجلودة الشاملة ومعايريها الدولية
يف كل قطاعاتها وشؤونها.
ما وددت أن أحتدث عن جامعة امللك عبد العزيز
إال ضربها مثالًا للجامعات السعودية األخرى التي
خطت خطوات واسعة يف جمال اجلودة ،فإن جامعة
امللك عبد العزيز وبتوفيق من اهلل ثم بجهود أبنائها
قد حققت أكرث من ثمانني اعتمادًا أكادمييًا ودوليًا،
إىل جانب أن كل قطاعات اجلامعة تتبنى سياسة إدارة
اجلودة الشاملة التي تعمل براجمها يف كل القطاعات
اجلامعية يف إطار معايري نظم اإلدارة الدولية
الصادرة من املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ( )ISO
ومواصفات اجلودة املعتمدة عامليًا ،حيث بلغت نسبة
القطاعات احلائزة على اآليزو أكرث من  %60من
قطاعات اجلامعة.
إن التعليم بكل أمناطه هو حمور االرتكاز
والقاعدة الذهبية لكل األمم والشعوب يف تقدمها
وتطورها ،لذلك كانت اجلودة من أهم مرتكزات التعليم
املتميز فكان ذلك مدعاة لوزارة التعليم العايل أن
تتبنى يف اسرتاجتيتها احلالية عددًا من التوجيهات
أبرزها تدعيم متطلبات اجلودة يف التعليم العايل وفق
املعايري العاملية .وال شك أن خمرجات هذه الورشة
ستكون عونًا ونرباسًا لكل اجلهات املعنية باجلودة
باجلامعات السعودية .واهلل ويل التوفيق،،،
* وزير التعليم العالي
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التعليم العالي يف اململكة  ..نقلة تطويرية
نبذة عن تاريخ التعليم العالي في المملكة
حظي التعليم بعناية كبرية منذ نشأة اململكة العربية السعودية،
واعتربه حكام اململكة منذ عهد امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه أولوية
األوليات وأساس متني قامت عليه هذه الدولة ،امتثالًا لتعاليم الدين
اإلسالمي احلنيف ،الذي يدعو إىل العلم والعمل ،وحظي التعليم
بعناية أبناء امللك عبد العزيز إىل هذا العهد الزاهر ،عهد خادم احلرمني
الشريفني ،حفظه اهلل ،حيث شهد التعليم طفرة نوعية مل يشهدها
تاريخ اململكة على مر العصور ،فتوسعت املدارس واجلامعات،
وبلغت اجلامعات شأنًا عظيمًا يف التصنيفات الدولية ،وتعمم التعليم
العايل يف كافة ربوع اململكة ،وعام بعد عام نشهد ميالد جامعات
جديدة سواء حكومية أو أهلية ،وهو ما يدل على ما يحظى به التعليم
العايل من عناية كبرية من حكومتنا الرشيدة.
إنشاء وزارة التعليم العالي
كان إنشاء وزارة التعليم العايل منذ 1395هـ (1975م) لتكون
اجلهة املسؤولة عن اإلشراف والتخطيط والتنسيق الحتياجات
اململكة يف جمال التعليم العايل ،وهدفت إىل توفري الكوادر الوطنية
املتخصصة يف اجملاالت اإلدارية والعلمية مبا يخدم التنمية الشاملة
يف اململكة.
ومنذ إنشاء وزارة التعليم العايل شهدت اجلامعات تطورًا
متسارعًا يف خمتلف اجملاالت العلمية ،حيث بلغ عدد اجلامعات اليوم
إىل ما يقارب  30جامعة ،ذات طاقة استيعابية عالية سواء للطالب أو
الطالبات ،وموزعة توزيعًا جغرافيًا يغطي كافة ربوع اململكة ،وترتبط
هذه اجلامعات بوزارة التعليم العايل التي تدعم كافة اجلامعات
لتحقق الهدف املنشود منها وهو تعميم التعليم العايل وإسهامه يف
النهضة التنموية الشاملة.
دعم االبتعاث الخارجي
اهتمت وزارة التعليم العايل بشؤون الطلبة الدارسني يف
اخلارج واملوزعني على جمموعة من الدول ،واالبتعاث رؤية ملكية
سامية أرادها خادم احلرمني الشريفني أن تكون على مستوى عال،
وأن يتم ابتعاث جزء كبري من طالب وطالبات اململكة ضمن برنامج
خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي ،والذي حقق ويحقق
للمملكة مكاسب كبرية ،فاملبتعثون واملبتعثات يحظون بتأهيل
وتدريب وتعليم أكادميي يف جامعات مرموقة ،ثم يعودون إىل الوطن
خلدمته واإلسهام يف تنميته ،وهو ما حقق للملكة نهضة عمرانية
وعلمية وبحثية أضحت تضاهي الدول الكربى يف العامل يف خمتلف
اجملاالت ،وأثبت الطالب السعوديون يف اخلارج جدارتهم وقدرتهم
على التميز واإلبداع ،فنال عدد كبري منهم جوائز عاملية تستحق
التقدير والفخر واالعتزاز .وقد وصل برنامج خادم احلرمني الشريفني
لالبتعاث اخلارجي إىل املرحلة التاسعة ،ويهدف إىل إعداد أجيال
متميزة جملمع معريف مبني على اقتصاد املعرفة ،عرب إعداد
املوارد البشرية السعودية ،وتأهيلها بشكل فاعل؛ لتصبح
منافسًا عامليًا يف سوق العمل وجماالت البحث العلمي
ورافدًا مهمًا يف دعم اجلامعات السعودية والقطاعني
احلكومي واألهلي بالكفاءات املتميزة ،كما
يسعى الربنامج إىل ابتعاث الكفاءات املؤهلة
للدراسة يف أفضل اجلامعات يف خمتلف
دول العامل ،و العمل على إيجاد مستوى
عال من املعايري األكادميية واملهنية
من خالل برنامج االبتعاث،
و تبادل اخلربات العلمية
والرتبوية والثقافية مع
خمتلف دول العامل،
و بناء كوادر
سعودية مؤهلة
و حمرت فة
يف بيئة

العمل ،و رفع مستوى االحرتافية املهنية وتطويرها لدى الكوادر
السعودية .
خصصت حكومة خادم احلرمني الشريفني ضمن برنامج
خادم احلرمني الشريفني لإلبتعاث اخلارجي املليارات لإلبتعاث
للجامعات املرموقة يف عدد من الدول منها :الواليات املتحدة
األمريكية ،وبريطانيا ،وأملانيا ،وإيطاليا ،وأسبانيا ،وهولندا ،وكندا،
وأسرتاليا ،ونيوزيلندا ،وفرنسا ،واليابان ،وماليزيا ،والصني،
والهند وسنغافورة ،وكوريا اجلنوبية.
ويهدف برنامج اإلبتعاث خلادم احلرمني الشريفني إىل حتقيق
نوعية متميزة من خمرجات التعليم العايل العاملية يف تخصصات
يحتاجها الوطن يف مراحل البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه و
الزماالت الطبية.
تقدم الجامعات السعودية في البحث العلمي
حققت اجلامعات السعودية نقلة نوعية يف جمال البحث العلمي،
والسبب الرئيسي يف ذلك هو أن البحث العلمي يحظى بعناية حكومة
خادم احلرمني الشريفني ،وقد خصصت له الدولة ميزانية ضخمة
لالرتقاء به كمًا ونوعًا ،وتتوىل وزارة التعليم العايل اإلشراف
والتنسيق مع اجلامعات يف جمال البحث العلمي ،باعتباره رافدًا مهمًا
من روافد التقدم العلمي واحلضاري ،وواجبًا من الواجبات املنوطة
باجلامعات السعودية احلكومية منها واألهلية ،وقد وفرت اململكة
البنية التحتية الالزمة للتميز واإلبداع يف البحث العلمي،
وأتاحت أعضاء هيئة التدريس والطالب مراكز بحثية
ومراكز متيز بحثي ومنحتهم الفرصة كاملة إلجراء
األبحاث واألنشطة البحثية والدراسات العلمية
الرصينة ،عرب االطالع على ما يستجد يف جمال
تخصصهم واستخدام أحدث التقنيات العلمية
العاملية .مما أسهم يف إحداث نقلة نوعية
يف جمال البحث العلمي يف اململكة.
المنح الدراسية
مل ت���ق���ت���ص���ر امل���ن���ح
ال��������دراس��������ي��������ة ع���ل���ى
ال���س���ع���ودي�ي�ن فقط
س���������������������واء يف
ال���������داخ���������ل
أو يف

اخل����ارج ،ول��ك��ن حكومة اململكة ت��ق��دم منحًا لغري السعوديني
ل��ل��دراس��ة اجل��ام��ع��ي��ة يف اجل��ام��ع��ات ال��س��ع��ودي��ة ،وه���و ما
شكل ف��رص��ة ك��ب�يرة لكثري م��ن ال��ط�لاب غ�ير السعوديني
ال��ذي��ن يرغبون يف ال��دراس��ة يف اململكة واالستفادة
م��ن إمكانيات اجل��ام��ع��ات السعودية يف التأهيل
والتدريب والتعليم العايل والبحث العلمي،
وت��ق��دم اململكة منحًا داخ��ل��ي��ة للطالب غري
السعوديني املقيمني يف اململكة إقامة
نظامية ،وكذلك منحًا خارجية للطالب
غري السعوديني من خارج اململكة،
وي��ح��ص��ل ك�ل�ا ال��ن��وع��ي��ة على
مزايا مهمة وفق الضوابط
والقواعد التي ينظمها
جم���ل���س امل��ؤس��س��ة
التعليمية.
كما تقدم
امل���م���ل���ك���ة
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نوعية أسهمت يف التنمية الوطنية الشاملة
برنامج املنح وهو برنامج خاص بالطالب والطالبات املسجلني
يف اجلامعات والكليات األهلية ،وتتطلب موافقة وزارة التعليم
العايل على طلب املنحة وتتكفل بدفع الرسوم الدراسية
ح��س��ب ال��ت��خ��ص��ص امل��ع��ت��م��د س��ن��وي��ًا وف���ق ال��ض��واب��ط
والشروط املعمول بها ،وتستمر املنحة طاملا متكن
ال��ط��ال��ب م���ن احل���ص���ول ع��ل��ى امل���ع���دل امل��ط��ل��وب
للدخول يف املنحة.
تطوير التعليم األهلي
حت��ف��ي��ز إس���ه���ام ال��ت��ع��ل��ي��م
األه��ل��ي :ومي��ك��ن اختصار
ذل���������ك يف ع���������دد م���ن
اإلج��������راءات م��ن��ه��ا:
إص�������دار الئ��ح��ة
ل����ل����ت����ع����ل����ي����م
ال������ع������ايل
األهلي

حتدد إج��راءات الرتخيص ومراحله والهيكلة العامة لهذه الكليات،
وكذلك الالئحة التنفيذية للكليات األهلية والتي حت��دد اإلمكانات
املادية والبشرية لعمل الكليات ،وتقدم الدولة األراض��ي باإليجار
الرمزي ،وكذلك قروضا ميسرة تصل إىل حوايل ( )65مليون ريال
لكل كلية تعليم عايل ،كما تقدم الدولة ممثلة يف وزارة التعليم العايل
منحا لتغطية رسوم حوايل ثلث طلبة كل كلية أو جامعة إذا حققت
شروط اجلودة األولية التي حددتها الوزارة.
الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي:
الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي :وتهدف الهيئة إىل
تقومي كل مؤسسات وبرامج التعليم بعد الثانوي واعتمادها ،ومن
متطلبات الهيئة التقومي الذاتي للمؤسسات ،وإتباع اإلطار الوطني
للمؤهالت وااللتزام مبتطلبات اجلودة يف الربامج والطلبة واإلدارة
والهيئة التدريسية من بني متطلبات أخرى .وقد عملت الهيئة خالل
الثالث سنوات املاضية على االستعانة بخرباء من أوروبا وأمريكا
واسرتاليا ،كما اطلعت على مناذج للتقومي واالعتماد وضمان اجلودة
يف عدد من الدول ،وقد بدأت عملها التجريبي ومن ثم التقومي املبدئي
آللياتها واستعانت يف ذلك بالعديد من اخلرباء ،و ستكون الهيئة
مصدرا ملعلومات النوعية يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية
واألهلية.
االهتمام بإحصاءات التعليم العالي
أدرك��ت حكومة خ��ادم احلرمني الشريفني أهمية اتخاذ
ال��ق��رار العلمي املبني على بيانات صحيحة تقف على
الواقع بدقة و تساعد يف وضع خطط اسرتاتيجية
مبنية على حقائق رقمية ،لتتضح ال��رؤي��ة ،ويف
سبيل حتقيق ذل���ك أن��ش��أت ال�����وزارة وح��دة
متخصصة يف إحصاءات التعليم العايل.
ت��ه��دف إىل ت��وف�ير ب��ي��ان��ات ت��اري��خ��ي��ة
وتنبؤات مستقبلية لكل متغريات
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل م���ن ال��ق��ب��ول
ون��وع��ي��ت��ه وال��ت��خ��ص��ص��ات
وت��ب��ع��ي��ات��ه��ا وال��ت��ق��ومي
للعملية التعليمية،
وم�������ت�������غ���ي���رات
أع��ض��اء هيئة

التدريس ،من تخصصات وأعداد ومستوى تأهيل وتدريب ،كما تعمل على
دراسة توجهات الطلبة داخل اجلامعة ودراسة الرسوب والتسرب وحجم
اخلريجني وغريها من املعلومات التي توضح الرؤية احلالية واملستقبلية.
العناية بنظم المعلومات الجغرافية
من املشروعات التي استحدثت وزارة التعليم العايل نظم
املعلومات اجلغرايف ويهدف إىل ربط املعلومات اجلغرافية ملواقع
مؤسسات التعليم العايل بباقي املعلومات املكانية والسكانية
والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية ،وربطها بشبكة الطرق
واملطارات والقطارات التي سيتم إنشاؤها مستقبلًا وتوزيعها على
مدن اململكة وكافة البيانات اإلحصائية السكانية ،بحيث تكون مصدر
معلومات متكامل تساعد القائمني على اتخاذ القرار يف إنشاء جامعات
يف خمتلف مناطق اململكة.
دعم مراكز التميز البحثي
تبنت وزارة التعليم العايل مشروعا لدعم اإلمكانات البحثية يف
اجلامعات احلكومية وذلك باستحداث عدد من املراكز البحثية املتميزة
يف إدارتها ومتويلها وتقوميها وهو ما دفع بكل جامعة إىل البحث
العلمي وإنشاء مراكز بحثية يتم متويلها من وزارة التعليم العايل
حسب الضوابط والشروط التي يتم وضعها لكل مركز متيز بحثي.
مشروع تطوير الجمعيات العلمية في الجامعات
عملت وزارة التعليم العايل جنبًا إىل جنب مع اجلامعات السعودية
على دعم اجلمعيات العلمية من خالل متويل إنشاء مقار لها متكنها من
االستقالل يف أنشطتها وتطوير عملها املهني ،وتهدف اجلمعيات إىل
جمع اخملتصني لتدارس مشكالت تخصصهم والتنسيق فيما بينهم
مبا يخدم مهنهم .وجتدر اإلشارة إىل أن اجلامعات السعودية حتتضن
نحو  70جمعي ًة علمي ًة.
مشروع المركز الوطني للتعلم اإلليكتروني والتعليم
عن بعد
وهو مركز لإلعداد والتجهيز ودعم جهود اجلامعات والتنسيق
بينها يف سبيل تطوير االستخدامات املثلى والتطبيقات املعاصرة
لربامج التعلُم عن بعد والتعليم اإللكرتوين،والعمل جار على تقدمي
عدد من املقررات اإلعدادية واملشرتكة يف اجلامعات ضمن برنامج
التعليم اإللكرتوين .وهذا اجلهد حافز لدفع مؤسسات التعليم العايل
للتمكن من استخدام التقنيات احلديثة للتوسع يف التعليم العايل،
بناء اخلربة الفنية والبشرية إلدارة برامج تعليمة متقدمة وتتوفر
فيها متطلبات التقومي واالعتماد واملتطلبات املهارية.
إنشاء مركز البحوث
و الدراسات
عملت وزارة التعليم العايل على إنشاء مركز متخصص لبحوث
ودراسات التعليم العايل منذ عدة سنوات وكان من أول نتاجه
وضع اإلطار العام للخطة املستقبلية للتعليم اجلامعي ،وقد
قام املركز بالعديد من الدراسات وألغلب مشاريع التعليم
العايل من جامعات املناطق وأمناط خمتلفة ملؤسسات
التعليم العايل منها على سبيل املثال ال احلصر
دراسات إنشاء كليات اجملتمع ،ودراسة
املوضوعات ذات التأثري االجتماعي من
قضايا القبول واالستيعاب ،وعن
أمناط التعليم عن بعد والتعليم
اإللكرتوين .واملركز يعترب
حاوية أفكار ورؤى
وتطلعات وزارة
التعليمالعايل.
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اإليسيسكو  ..فكرة رائدة تحولت إىل منظمة
ميثاق المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
ميثاق املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ
املصادق عليه من ِقبَلِ املؤمتر التأسيسي املنعقد يف مدينة فاس يف عام
1402هـ1982/م ،واملعدل من ِقبَلِ املؤمتر العام االستثنائي املنعقد مبدينة
الرباط عام 1407هـ1986/م ،واملؤمتر العام الرابع املنعقد يف مدينة الرباط
عام 1412هـ1991/م ،واملـؤمتـر العــام اخلـامـس املنعــقد فــي مــدينة دمــشق
عـام 1415هـ1994/م ،واملؤمتر العام السادس املنعقد يف مدينة الرياض
عام 1418هـ1997/م ،وكذلك املؤمتر العام التاسع املنعقد يف املقر الدائم
لإليسيسكو بالرباط عام 1427هـ2006/م  ،واملؤمتر العام العاشر املنعقد يف
تونس عام 1430هـ2009/م ،و املؤمتر العام احلادي عشر املنعقد يف مدينة
الرياض عام 1433هـ 2012 /م.
وفيما يلي نص الميثاق:

نبذة عن إنشاء اإليسيسكو:
بدأت فكرة إنشاء منظمة إسالمية تهتم بالرتبية والثقافة والعلوم من
رواد النهضة العربية وزعمائها ،كجزء من اليقظة التي عاشها
العامل العربية يف فرتة من فرتات تاريخه ،وتعززت الفكرة
بدعم من نخبة من العلماء واملفكرين الداعني إىل الوحدة
اإلسالمية وجمع الشمل وانتظام العمل منذ العقد
السادس من القرن العشرين.
وتبلورت التوصية التي أصدرها املؤمتر
العاملي األول للتعليم اإلسالمي مبكة
املكرمة بإشراف جامعة امللك عبد
العزيز خالل الفرتة

ما بني  12و  28ربيع اآلخر 1397هـ واملتضمن إقامة نظام تعليمي
يستمد أصوله من الكتاب والسنة ويلتزم باملفاهيم والتطورات
التعليمية .وقد أكدت األمانة العامة للمؤمتر على أهمية إنشاء منظمة
إسالمية دولية للرتبية والثقافة والعلوم ويكون مقرها مكة املكرمة،
وتتوىل التنسيق بني اجلامعات واملؤسسات التعليمية والعلمية
اإلسالمية واإلشراف على السياسة التعليمية اإلسالمية.
ثم جاء املؤمتر اإلسالمي العاشر لوزراء اخلارجية بفاس
باململكة املغربية يف مارس 1979م لتنفيذ تلك التوصية وتكليف
األمانة العامة مبنظمة املؤمتر اإلسالمي لتنفيذ املشروع ،ثم تطورت
التوصية إىل قرار ومتت املصادقة عليه يف الدورة احلادية عشرة يف
إسالم أباد عام 1980م .ثم مت اختيار اململكة املغربية مقرًا للمنظمة.

إن حكومات الدول األعضاء إميانًا منها مبا ميثله اإلسالم ،دين السالم
والتسامح واالنفتاح ،من منهج للحياة وقوة روحية وإنسانية وأخالقية
وثقافية وحضارية كان لها وال يزال إسهام ب ّناء بالغ األهمية يف تكوين العامل
اإلسالمي ويف تقدم احلضارة اإلنسانية .واستجابة لتطلعات الدول األعضاء
وآمال األمة اإلسالمية يف حتقيق التعاون والتضامن والتقدم واالزدهار يف
إطار العمل اإلسالمي املشرتك.
واستشرافًا للتحديات التي تواجهها الدول األعضاء يف اجملاالت الرتبوية
والعلمية والثقافية واالتصالية ،وإدراكًا ألهمية هذه اجملاالت يف حتقيق
التنمية والتقدم واالزدهار ،دون تفريط يف تراث األمّة اجمليد .ووعيًا بالعُرى
الوثاق التي جتمع شعوب العامل اإلسالمي املتمثلة يف وحدة احلضارة والقيم
العقدية والروحية واألخالقية والثقافية ،وسعيًا إىل تشجيع التفاعل احلضاري
وتعزيز هذه العرى احلضارية والثقافية والفكرية املشرتكة .وتفعيلًا ملبادئ
التضامن والتكافل واملساواة لتقوية التعاون بني الدول األعضاء للنهوض
بالرتبية والعلوم والثقافة واالتصال بالوسائل املالئمة كافة.
الداعمون إلنشاء المنظمة
شيّدت املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة إيسيسكو مقرها الدائم
يف مدينة العرفان بحي الرياض على قطعة أرضية تبلغ مساحتها  11253مرتًا
مربعًا أهداها لها جاللة امللك احلسن الثاين رحمه اهلل .
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إسالمية تعنى بالرتبية والعلوم والثقافة
وبدعم مايل سخي من (:خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز آل سعود ،صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،رحمه اهلل،
صاحب السمو الشيخ جابر األحمد الصباح ،رحمه اهلل ،جاللة السلطان قابوس
بن سعيد ،صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود  ،صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي  ،و بجهود و متابعة معايل
املدير العام الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ،ويتكون املقر الدائم
لإليسيسكو من بنايتني مرتابطتني يفصل بينهما بهو كبري ،وتضم البناية
األوىل قاعة للمؤمترات وقاعتني لالجتماعات وملحقاتها ،وهي من طابق واحد،
وتضم البناية الثانية املكاتب اإلدارية واملهنية ،وتتكون من خمسة طوابق.
أعضاء المنظمة
ينص ميثاق املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة على أن ك َّل
ّ
دولة عضو يف منظمة التعاون اإلسالمي ،تصبح عضوًا يف اإليسيسكو بعد
توقيعها رسميًا على امليثاق ،وبعد استكمال اإلجراءات القانونية والتشريعية
لقرار االنضمام وإشعار اإلدارة العامة لإليسيسكو بذلك خطيًا ،وال يحق ألي
دولة غري عضو أو غري مراقب يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ،أن تكون عضوًا
باإليسيسكو .وقد بلغ عدد الدول األعضاء يف املنظمة اإلسالمية حتى اآلن 52
دولة ،من جمموع الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي البالغ عددها
سبعًا وخمسني ( )57دولة .وهي مرتبة هنا حسب الرتتيب الهجائي العربي
( :جمهورية أوغندا  -جمهورية أذربيجان  -اململكة األردنية الهاشمية  -دولة
أفغانستان اإلسالمية  -دولة اإلمارات العربية املتحدة  -جمهورية إندونيسيا
 اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية  -جمهورية باكستان اإلسالمية  -مملكةالبحرين  -سلطنة بروناي دار السالم  -جمهورية بنغالديش الشعبية -
جمهورية بنني  -بوركينا فاسو  -جمهورية طاجكستان  -جمهورية تشاد -
جمهورية توغو  -اجلمهورية التونسية  -اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
الشعبية  -جمهورية جيبوتي  -اململكة العربية السعودية  -جمهورية السودان
 جمهورية سورينام  -اجلمهورية العربية السورية  -جمهورية سرياليون -جمهورية السنغال  -جمهورية الصومال الفدرالية  -جمهورية العراق  -سلطنة
عمان  -جمهورية الغابون  -جمهورية غامبيا  -جمهورية غويانا  -جمهورية
غينيا  -جمهورية غينيا بيساو  -دولة فلسطني  -جمهورية كازاخستان  -دولة
قطر  -جمهورية القمر االحتادية اإلسالمية  -جمهورية قريقيزيا  -جمهورية
الكامريون  -كوت دي فوار  -دولة الكويت  -اجلمهورية اللبنانية  -دولة ليبيا -
جمهورية املالديف  -جمهورية مايل  -ماليزيا  -جمهورية مصر العربية  -اململكة
املغربية  -اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية  -جمهورية النيجر  -جمهورية

نيجرييا االحتادية  -اجلمهورية اليمنية).
أهداف المنظمة
اطالعًا من اإليسيسكو باألدوار املوكلة إليها من قبل مؤمترها العام
وجملسها التنفيذي لدعم جهود الدول األعضاء ومؤسسات املسلمني خارج
العامل اإلسالمي يف جماالت اختصاصها ،والتي منها جمال الرتبية والتعليم،
وبناء على االسرتاتيجيات املعرفية التي أعدتها اإليسيسكو ،وتفعيلًا ملضامني
خطة عملها متوسطة املدى  ،2018-2010واسرتشادًا بالتوجّ هات املضمّنة يف
وثيقة «اخلطوط العريضة وأولويات العمل ملشروع خطتها الثالثية -2013
 »2015وما أكدته من ضرورة العمل على حتقيق أولويتني رئيستني خالل فرتة
اخلطة وهما :تصحيح املعلومات اخلاطئة عن اإلسالم واملسلمني ومعاجلة

ظاهرة التخويف من اإلسالم من جهة ،وحتقيق التنمية املستدامة للدول
األعضاءمن جهة أخرى ،وأخذًا بعني االعتبار حاجات الدول األعضاء يف
ميادين الرتبية والتعليم ومتطلبات تطوير املنظومات الرتبوية فيها
لتمكينها من النهوض بدورها احملوري يف حتقيق تنمية جمتمعاتها
بشكل مستدام وشامل ،سرتكز اإليسيسكو جهودها يف جمال
الرتبية والتعليم خالل سنوات اخلطة الثالثية  2015-2013على
أولويتني قطاعيتني هما تطوير املنظومات الرتبوية للدول
األعضاء ،وتعزيز دور الرتبية يف ترسيخ القيم اإلنسانية
املشرتكة ومعاجلة قضايا التنمية املستدامة.
× المصدر :موقع
اإليسيسكو الرسمي
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جامعة امللك عبد العزيز  ..قرابة خمسة
نبذة تاريخية
تأسست جامعة امللك عبد العزيز عام 1387هـ1967 /م كجامعة أهلية
 ..ثم حتولت عام 1394هـ1974/م إىل جامعة حكومية ،وتطورت تدريجيا
وبثبات من جامعة حملية إىل جامعة عاملية املعايري  ..و أصبحت مؤسسة
أكادميية علمية وبحثية متكاملة متعددة املهام  ...تؤدي دورها يف التعليم
والتأهيل والتدريب والتكوين والبحث العلمي و خدمة اجملتمع .ويزيد عدد
طالبها و منسوبيها و زوارها عن املائة ألف يوميا يف معظم أيام السنة.
تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية ألكثر من  170ألف
طالب وطالبة
واتسعت دائرة اخلدمات التعليمية ،وأصبحت اجلامعة وفروعها اليوم
تقدم خدماتها ألكرث من مائة وسبعني ألف طالب وطالبة ،وحتتضن ما يقارب
 8000عضو هيئة تدريس ،وأكرث من مائتي تخصص وبرنامج أكادميي
يف أكرث من  40كلية  ..وما يزيد عن  180برناجمًا للدراسات العليا لدرجتي
املاجستري والدكتوراه  ..و عشرات املعامل املركزية واخملتربات.
االعتماد على التقنية الحديثة
سعيًا منها لتكون جامعة تعتمد على التقنية احلديثة  ..أنشأت اجلامعة
فصولًا ومنشآت افرتاضية ذكية حماكية لسوق العمل  ...يف جتمع يضم
أكرث من  200منشأة والعديد من املراكز البحثية وتوفري طاقات بشرية
مؤهلة ..وتقنية متقدمة مكنتها من حتقيق على مستوى االعتماد متثلت يف
حصول أكرث من  ٨٠برناجمًا تعليميًا على االعتماد الدويل  ..منها حصول
املستشفى اجلامعي على االعتماد املاسي من الهيئة الكندية لالعتماد حيث
تزيد طاقته االستيعابية عن  800سرير و أكرث من  20خمتربًا و معمال
تشخيصيا و حتليليا و ما يزيد عن  30عيادة و قاعة عمليات جراحية
جمهزة بأحدث التقنيات الرقمية  ..وكادر طبي أكادميي على مستوى عال
من الكفاءة .باإلضافة إىل تأسيس مستشفى األسنان اجلامعي مبقر كلية
طب األسنان بطاقة استيعابية تتجاوز  150عيادة ...وتسعى اجلامعة
للحصول على اعتمادات دولية لكافة قطاعاتها وبراجمها التعليمية باعتبار
االعتماد األكادميي وسيلة للتأكد من الكفاءة املؤسسية واألكادميية واإلدارية
والربامجالتعليمية.
التخطيط االستراتيجي واإلدارة اإللكترونية
دعمت اجلامعة منظومتها التقنية ضمن خططها اإلسرتاجتية عرب
حتويل معظم التعامالت اإلدارية و كل اخلدمات األكادميية اخلاصة بالطالب
و أعضاء هيئة التدريس إىل تعامالت إلكرتونية ،لتصبح من اجلامعات
الرائدة حمليا يف جمال توظيف التقنية ،حتى أصبحت إجراءات القبول و
التسجيل ال تستغرق أكرث من دقيقتني وتعمل اجلامعة على تطبيق و تعميم
االختبارات العامة عن طريق احلاسب اآليل لكافة طالبها ،يف سعيها احلثيث
لتكون جامعة بال ورق يف املستقبل القريب.
األنشطةالالمنهجية
و حظيت األنشطة الال منهجية بعناية بالغة من ادارة اجلامعة
من خالل عمادة شؤون الطالب عرب تنظيم املسابقات الرياضية و
املهرجانات الثقافية واملسرحية ،و يعترب نادي الفروسية و نادي
الرياضات البحرية من اإلنشطة التي متيزها عن باقي اجلامعات
حملياوإقليميا.
تحول فروع الجامعة إلى جامعات مستقلة
تفرعت سبع جامعات يف سبع مدن باململكة هي جامعة أم القرى،
جامعةالطائف،جامعةطيبة،جامعةاحلدودالشمالية،جامعةتبوك،وجامعة
جازان  ،وجامعة جدة ،بعد أن كانت فروعا اشتد عودها لتصبح مستقلة إداريا
وأكادمييا ..
تعميم التعليم العالي في كافة ربوع المملكة
وسعيًا من اجلامعة لتنفيذ رؤية خادم احلرمني الشريفني الساعية إىل
تعميم التعليم العايل يف خمتلف مناطق اململكة ،عملت اجلامعة على تقدمي
عدد من برامج الدراسات العليا التنفيذية يف خمتلف مناطق اململكة.

العناية بتعليم المرأة
حظيت الطالبة السعودية باهتمام جامعة املؤسس ،فكانت أول جامعة
سعودية تفتح أبوابها للطالبات السعوديات يف صفوفها ،و ارتفع عددهن من
( )13طالبة إىل أكرث من ( )60ألف طالبة يف التخصصات العلمية و النظرية
يف خمتلف الربامج الدراسية.
التميز في البحث العلمي
وخالل مسريتها للتحول إىل جامعة بحثية أولت اجلامعة البحث
العلمي أهمية بالغة ،وحققت التميز والريادة على املستويني احمللي و
اخلليجي يف تأسيس و استقطاب الكراسي العلمية ،التي يتجاوز عددها 25
كرسيًا علميًا ،أثمرت حلولًا لكثري من املشكالت الطبية و الصحية و القضايا
البيئية و االجتماعية.وحتتضن اجلامعة منظومة للبحث العلمي تسعى من
خاللها لصناعة املعرفة وخدمة اجملتمع من خالل تلمس االحتياجات وابتكار
احللول ،وتقدمي خدمات وبرامج بحثية لكافة منسوبي اجلامعة واملراكز،
واجملموعات البحثية واألقسام العلمية ،وحترص منظومة البحث العلمي
على خلق بيئة حمفزة على اإلبداع واالبتكار وتأصيل قيم وثقافة البحث
العلمي وترسيخها .وقد زادت وترية البحث والنشر العلمي باجلامعة يف
اجملالت العلمية املصنفة ضمن ( )ISIمن  125بحثًا منشورًا عام 1428هـ
إىل  2600بحث منشور عام 1434هـ ،كما ارتفع عدد جوائز البحث العلمي
املمنوحة للباحثني وطالب الدراسات العليا من  20جائزة عام 1429ه ـ إىل
 352جائزة عام 1434هـ.
إنشاء المراكز البحثية
أسست اجلامعة العديد من املراكز البحثية الدائمة يف التخصصات
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عقود من العطاء التعليمي والعلمي والبحثي
العاملية وتشمل املنظومة :بيوت اخلربة التي تهتم باستثمار اخلربات
ومبادرات أعضاء هيئة التدريس وتوفر لهم الدعم اإلداري والعلمي
والتقني لتحقيق مشروعاتهم ..وحاضنات األعمال و حدائق املعرفة
واملعاملاملركزية.
تطبيق االقتصاد المعرفي
وإميانا من اجلامعة بتأسيس وتطبيق منوذج اقتصادي قائم على
املعرفة ،مت تأسيس شركة وادي جدة لتكون الذراع االستثماري للجامعة
والتي تضطلع بدور مهم وتساهم بفاعلية يف دعم خمتلف اجلهود الهادفة
لتطوير صناعة احلاضنات التقنية باململكة ،من خالل تعزيز الشراكة بني
اجلامعة واملؤسسات التعليمية العاملية الرائدة وجمتمع األعمال ،ورعاية
املبدعني واملبتكرين من أبناء الوطن لالستثمار يف املشروعات املعرفية على
أسس جتارية ،ويف الوقت ذاته االهتمام بالعلم واألبحاث التقنية لالستفادة
منهايفالتطبيقاتالصناعيةوالتجاريةخلدمةالتنميةواالقتصادالسعودي.
و تعمل الشركة حاليا على إنشاء عدد من املشاريع منها مشروع الـ
 I-oneالطبي الذي سيحتضن مبني التصوير اجلزيئي داخل اجلامعة و
هو أحد املشروعات الفريدة من نوعها على مستوى اململكة و الشرق األوسط.
كما تفرع عن شركة وادي جدة عدد من الشركات منها شركة صافيا
الهادفة إىل تأسيس فرص استثمارية طويلة األجل يف اجملاالت التعليمية
وصناعة منوذج معريف حيوي يسهم يف التحول إىل االقتصاد املعريف ،
وشركةاخلدماتالطالبيةالتيتهدفإىلتطويروحتسنياخلدماتالطالبية
والعناية بها وإيجاد بيئة جاذبة وتقوية البنية اخلدمية.
إنشاء كليات متخصصة
ويف إطار سعيها لتوسيع دائرة تخصصاتها وشموليتها أنشأت
اجلامعة كليات متخصصة يف علوم األرض و البحار و األرصاد و البيئة
والدراسات البحرية ومعهدًا متطورًا للسياحة ومعهد اللغة العربية للناطقني
بغريها كخطوات رائدة على الصعيدين العربي و اإلقليمي.
التبادل الثقافي والعلمي مع الجامعات العالمية

الطبية و العلمية والبيئية و اإلجتماعية ،و حتتضن حاليًا عددًا من مراكز
التميز البحثية منها :مركز التميز البحثي يف أبحاث اجلينوم الطبية ،مركز
التميز البحثي يف الدراسات البيئية ،مركز التميز البحثي يف مرض هشاشة
العظام ،مركز التميز يف أبحاث تقنية حتلية املياه ،مركز التميز البحثي يف
األمراض الوراثية ،مركز التميز يف أبحاث و رعاية سرطان الثدي ،مركز
التميز البحثي يف املواد املتقدمة و مركز التميز يف أبحاث التغري املناخي.
تطوير الوقف العلمي
أدركت جامعة امللك عبدالعزيز أن متيزها كجامعة بحثية على املدى
البعيد يتطلب خمصصات مالية و عينية  ...و ملواجهة هذا التحدي جاء
إنشاء وتطوير الوقف العلمي كنموذج على العمل اجلماعي القائم على
التضامن والتعاضد خلدمة للمجتمع ،وكمنظومة وقفية عصرية تقوم
باستقبال التربعات واألوقاف النقدية والعينية واستثمارها و اإلنفاق من
عوائدها على دعم البحث العلمي وخدمة اجملتمع من خالل أنشطة وبرامج
مبتكرة تهدف إىل تنمية اجملتمع يف خمتلف اجملاالت العلمية و االجتماعية
و الصحية و البيئية.
خدمة المجتمع ودعم االقتصاد المعرفي
وحتقيقًا ألهدافها يف خدمة اجملتمع و دعم االقتصاد املعريف
أنشأت اجلامعة منظومة األعمال واملعرفة وفق مواصفات عاملية
الحتضان اإلبداع واالبتكار ونقل التقنية وفسح اجملال لطالب
وخريجي اجلامعة لتحويل أفكارهم اإلبداعية إىل فرص عمل
ومشروعات استثمارية حقيقية بشراكة مع بيئة األعمال الوطنية
و تقدمي حلول علمية وعملية ملؤسسات اجملتمع يف جمال املعايري
والتحاليل واالختبارات وتفسريها طبقًا ألحدث املواصفات املهنية

لفتح مزيد من القنوات للتبادل الثقايف و العلمي مع اجلامعات العاملية
سعت اجلامعة لتهيئة و توثيق التعاون و الشراكات الثقافية و العلمية مع
اجلامعات و دور اخلربة و الشركات العربية والعاملية ،ووقعت اتفاقيات
تبادل معريف و علمي مع أكرث من ثمانني جامعة و مؤسسة علمية و اقتصادية
عاملية شملت ما يزيد عن  160اتفاقية علمية و ثقافية حمققة بذلك دعمًا علميا
لطالبهاومنسوبيها.
الشراكات العلمية والبحثية المحلية والعالمية
ركزت اخلطة اإلسرتاتيجية للجامعة ،على التوسع يف الشراكات
العلميةوالبحثيةمعاملؤسساتالعلميةوالصناعيةالدوليةاملرموقةاملشهود
لها بالتميز يف جمالها وذلك يف نطاق سعيها لتبوّء مكانة عاملية وسمعتها
وحتسني أدائها األكادميي والبحثي باإلضافة إيل خدمة اجملتمع .ويف
هذا اإلطار مت تأسيس هيئة استشارية دولية باختيار عشرين شخصية
أكادميية وصناعية من الرواد البارزين عامليًا يف جماالت الفكر والتعليم
العايل والصناعة واإلنتاج ،من إحدى عشرة دولة شملت  :اليابان ،والصني،
وسنغافورة ،وتركيا ،والنمسا ،والدمنارك ،واسبانيا ،وفنلندا ،والواليات
املتحدة األمريكية ،واململكة املتحدة ،باإلضافة إىل اململكة العربية السعودية،
لالستفادةمنخرباتهموجتربتهم.
مكانة عالمية في التصنيفات الدولية
وحققت اجلامعة مكانة متميزة يف التصنيفات العاملية ،ومنها تصنيف
شنجهاي العاملي للعام 2013م ،الذي وضع اجلامعة يف الرتتيب بني أفضل
 300جامعة عامليا ،و تقدمت اجلامعة إىل املركز  ٢٢عامليًا يف تخصص
الرياضيات ،ودخلت ضمن قائمة اخلمس و السبعون يف جمال الكيمياء،
وقائمة املائة و اخلمسون عامليا يف الهندسة والتقنية واحلاسب اآليل،
و قائمة املائتني عامليا يف العلوم الطبيعية .كما حصل برنامج املاجستري
التنفيذي يف ادارة اخلدمات الصحية و املستشفيات بكلية االقتصاد و االدارة
على املركز  ٦٦عامليا ..وحصلت اجلامعة يف هذا التصنيف على املركز االول
عربيا و الثالث شرق اوسطيًا.
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الجامعات السعودية  ..صروح علمية
اعتنت حكومة خادم الحرمين الشريفين أيما عناية بإنشاء الجامعات والمؤسسات التعليمية ،إدراكاً منها ألهمية
العلم والتعليم في االرتقاء بالوطن وبأبنائه ،وإسهاماً منها في العناية بالعلوم الدينية والدنيوية ،ومنذ نشأتها أولى
حكام المملكة عناية بالتعليم وتعميمه في كافة ربوع المملكة ،وفيما يلي نبذة مختصرة عن الجامعات السعودية :
جامعة أم القرى  ..مؤسسة علمية ذات
طابع مميز
تعود نشأة جامعة أم القرى إىل عام 1369هـ حني
أسست كلية الشريعة كأول صرح يف التعليم العايل
مبفهومه احلديث يف اململكة العربية السعودية ويف عام
1372هـ مت إنشاء معهد عال للمعلمني بإسم كلية املعلمني
استمرت إىل عام 1379/78هـ فأسندت مهمة إعداد
املعلمني لكلية الشريعة عام 1381/80هـ وسميت كلية
الشريعة والرتبية ،ويف عام 1382هـ أنشئت كلية الرتبية
مبكة مستقلة عن كلية الشريعة .واستمرت الكليتان
تابعتني لوزارة املعارف حتى التحقتا بجامعة امللك عبد
العزيز بجدة سنة 1391هـ ثم التحقتا بجامعة أم القرى
سنة 1401هـ فكانتا الكليتان نواة جلامعة أم القرى مع
معهد اللغة العربية .ويف شعبان من عام 1401هـ صدر
األمر امللكي بإنشاء جامعة أم القرى مبكة املكرمة ثم
اعتمدت لها ميزانية مستقلة اعتبارًا من 1401/7/1هـ
وصدر نظامها بقرار من جملس الوزراء املوقر برقم
 190وتاريخ 1401/9/19هـ ،ويف بداية عام 1406هـ
تشرفت جامعة أم القرى بوضع خادم احلرمني الشريفني
امللك فهد بن عبد العزيز حجر األساس للمدينة اجلامعية
يف العابدية لتتابع مسريتها التعليمية الظافرة يف رحاب
مكةاملكرمةوالستيعاباألعداداملتزايدةللمتقدمنيللقبول
فيها من الطالب والطالبات وملواكبة التطور احلضاري
والعمراينالذيتشهدهجامعاتاململكةالعربيةالسعودية
وقد بدأت بفضل من اهلل تعاىل مرحلة االنتقال التدريجي
إىل مقر اجلامعة اجلديد بالعابدية مع بداية العام اجلامعي
1415هـ بثالث كليات تعليمية :كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية ،وكلية اللغة العربية ،وكلية الهندسة والعمارة
اإلسالمية ،ثم تبعتهم كلية الطب والعلوم الطبية حيث
صدر األمر السامي الكرمي القاضي بإنشاء كلية الطب
والعلوم الطبية يف عام 1416هـ .
الجامعة اإلسالمية  ..قبس من أنوار
المدينةالمنورة
أنشئت اجلامعة اإلسالمية باألمر امللكي رقم ()11
وتاريخ 1381/3/25هـ ،وتاله األمر امللكي رقم ()21
وتاريخ 138/4/16هـ ،باملصادقة على نظام اجمللس
االستشاري األعلى للجامعة ،ويف 1386/5/18هـ
صدر املرسوم امللكي رقم (م )18/باملوافقة على نظام
اجلامعة ثم صدر نظام آخر للجامعة وفقًا للمرسوم
امللكي رقم (م )70/وتاريخ 1395/7/7هـ ،ثم صدر نظام
التعليم العايل واجلامعات باملرسوم امللكي رقم (م)8/
وتاريخ 1414/6/4هـ ،وتضم :كلية الشريعة ،و كلية

الدعوة وأصول الدين ،وكلية القرآن الكرمي والدراسات
اإلسالمي ،و كلية اللغة العربي ،وكلية احلديث الشريف
والدراساتاإلسالمية.
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ..منهجية إسالمية رصينة
افتتحت كلية الشريعة بالرياض عام1373هـ ،وكلية
اللغة العربية بالرياض يف عام 1374هـ ،ثم تتابع افتتاح
املعاهد العلمية وكانت منضوية حتت مسمى «الرئاسة
العامة للكليات واملعاهد العلمية» .ويف 1394/8/23هـ
صدر املرسوم امللكي الكرمي رقم م 50/املبني على قرار
جملس الوزراء رقم  1100وتاريخ 1394/8/17هـ
باملوافقة على نظام جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية،واعتبارهامؤسسةتعليميةوثقافيةعالية،وقد
شملت املعاهد العليا والكليات واملعاهد العلمية .وتفضل
خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز بوضع
حجر األساس لهذا املشروع يف 1402/3/9هـ.
جامعة الملك سعود  ..أولى الجامعات
السعودية
مت إنشاء جامعة امللك سعود ،أوىل جامعات اململكة
العربية السعودية عام 1377هـ املوافق 1957م ،وقد بدأت
اجلامعة نشاطها بافتتاح كلية اآلداب عام 1377هـ ،ويف
العام التايل أنشئت كلية العلوم ،ثم توايل إنشاء الكليات
يف اجلامعة حتى أصبحت تضم اآلن ( )21كلية.
جامعة الملك عبد العزيز  ..منارة في
المعرفة وتكامل في التكوين
حتمل جامعة امللك عبد العزيز اسم مؤسس اململكة
العربية السعودية امللك عبد العزيز -طيب اهلل ثراه ،-وكان
تأسيس هذه اجلامعة يف عام 1387هـ1967 /م بصفتها
جامعة أهلية ،هدفها نشر التعليم العايل يف املنطقة
الغربية من اململكة العربية السعودية .بدأت اجلامعة
عامها الدراسي األول يف عام (1388هـ 1968 -م)
بافتتاح برنامج الدراسة اإلعدادية ،بعدد قليل من الطالب
والطالبات ( 68طالب –  30طالبات) ،ويف العام التايل
مباشرة افتتحت أول كلية يف اجلامعة (كلية االقتصاد
واإلدارة) ،و بعد أن صدر قرار جملس الوزراء املوقر يف
عام (1394هـ) بضم اجلامعة إىل الدولة ،وحتولت بذلك
من جامعة أهلية إىل حكومية ،صدر يف الوقت نفسه قرار
آخر بضم كليتي الرتبية والشريعة والدراسات العلي،
واللتني كانتا قائمتني منذ عام ( 1369هـ 1949 -م ) يف

مكة املكرمة إىل جامعة امللك عبد العزيز ،ثم انفصلتا بعد جامعة القصيم كما انظمت الحقا كليات البنات املنتشرة
ذلك لتضم إىل جامعة أم القرى بعد إنشائها.
مبنطقة القصيم و كذلك كلية املعلمني بالرس .و تقع املدينة
اجلامعية الرئيسية يف موقع متوسط من املنطقة و قرب
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  ..مطار القصيم االقليمي و على مساحة قدرها  7.8مليون
عناية بثروات المملكة
م .2كذلك تنتشر جمموعة من الكليات عرب حمافطات
املنطقةمبقراتهااملنفصلة.
أنشئت جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن مبوجب
مرسوم ملكي صدر يف  5جمادى األوىل 1383هـ
جامعة طيبة ..
(1963/9/23م) .وقد أطلق عليها آنذاك اسم «كلية
البرتول واملعادن» ويف 1395/1/5هـ ،صدر مرسوم
تأسست جامعة طيبة عام 1424هـ ،املوافق 2003
ملكي بتعديل اسمهــا إىل «جامعة البرتول واملعــادن» ،باملدينة املنورة ،وهي
ويف 1407/4/23هـ ،مت تـعــديل اسمها إىل «جامعة امللك
جامعةحكوميةشاملةتلتزمبالتميزيفنشراملعرفة
فهد للبرتول واملعادن» ،بعد الزيارة التي تفضل بها خادم وإنتاجهـا وخدمة اجملتمع لالرتقاء ملصاف اجلامعات
احلرمنيالشريفنيللجامعة.
املتقدمة حمليا وإقليميا وعامليا وتسعى إىل تقدمي برامج
أكادميية عالية اجلودة يف خمتلف فروع املعرفة .و تطوير
جامعة الملك فيصل  ..تميز في الشراكة ودعم البحوث مبا يسهـم يف إثراء املعرفة وحتقيق أهـداف
المجتمعية
التنمية .و تلبية حاجات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق
العمل املتجددة بتخريج الكوادر البشرية القادرة على
مت إنشاء جامعة امللك فيصل بناء على قرار جملس املنافسة يف ظل االقتصاد املعريف والعوملة .وكذلك تعزيز
الوزراء املوقر رقم  1964بتاريخ 1394/11/20هـ دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع وبناء جمتمع املعرفة .و
واستكمالًا لقرار اإلنشاء فقد صدر املرسوم امللكي الكرمي تهيئةبيئةجامعيةداعمةلإلنتاجوالتميز.
رقم هـ 67/وتاريخ 1395/7/28هـ باملوافقة على إنشاء
جامعة امللك فيصل ونظامها األساسي على أن يكون مقرها
جامعة الطائف ..
الرئيسي يف مدينة الهفوف باألحساء ويكون لها فرع يف
الدمام ،وقد مت انفصال الفرع بعد صدور القرار السامي
يف 1400/5/27هـ صدر أمر ملكي بإنشاء
رقم (/18/1أ) بتاريخ 1430/9/15هـ
كلية الـرتبية بالطائف تـكون تابعة جلامعة امللك عبد
العزيز .وقد ضمت الكلية إىل جامعة أم القرى بتاريخ
جامعة الملك خالد  ..عمق إقليمي وتميز 1402/10/27هـ وقد بدأت الدراسة بالكلية يف الفصل
عالمي
األول 1402 /1401هـ .وبعد أن تزايدت أعداد الطالب
والطالبات فوصلت عام 1418هـ إىل ما يقارب ستة
أعلن خادم احلرمني الشريفني حفظه اهلل تعاىل آالف طالـب وطالبة صدر األمر الـسامي الكرمي بتاريخ
(عندما كان وليًا للعهد) يوم الثالثاء 1419/1/9هـ قيام 1419/4/6هـ بإنشاء كلية العلوم وإحلاق األقسام ذات
جامعة امللك خالد بدمج فرعي جامعة اإلمام حممد بن الصبغة العلمية بهـا مع إنشاء قسم جديد للحاسب اآليل.
سعود اإلسالمية باجلنوب وجامعة امللك سعود .ثم صدر و صدر األمر امللكي الكرمي بتحويل فرع جامعة أم القرى
األمر السامي برقم /78/7م يف 1419/3/11هـ القاضي بالطائف إىل جامعة مستقلة حتت اسم «جامعة الطائف».
باستكمال اإلجراءات النظامية الالزمة لذلك .وبنا ًء عليه
صدرت امليزانية األوىل للجامعة يف 1419/9/14هـ
جامعة حائل  ..تخريج كوادر مؤهلة لسوق
ضمن امليزانية العامة للدولة لتنضم جامعة امللك خالد إىل
العمل
منظومةاجلامعاتالسعودية.
تأسست اجلامعة مبرسوم ملكي وذلك يوم
جامعة القصيم ..
الثالثاء  30جمادي اآلخر 1426هـ املوافق  7يونيه
2005م لتشكيل إضافة جديدة إىل عقد اجلامعات
يف العام الدراسي 1424 -1423هـ صدر املرسوم السعودية .وتسعى إىل توفري التعليم املتميز ألبناء
امللكي بتحويل فرعي جامعة االمام حممد بن سعود املنطقة مبا يتوافق مع احتياجات سوق العمل ،
اإلسالمية و جامعة امللك سعود مبنطقة القصيم اىل وتخريج الكوادر الوطنية املؤهلة يف اجملاالت
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وتعليمية ذات رؤى وأهداف عاملية

العلمية والتقنية التي حتتاجها البالد ،و العمل على
تطوير البحث العلمي ومناهج التدريس مبا يتواكب
مع املتطلبات احمللية والعاملية ،و استقطاب األساتذة
املتميزين يف جمال التدريس والبحث العلمي،
والتعاون مع الهيئات واملؤسسات احلكومية واألهلية
من أجل تطوير املنطقة.
جامعة جازان  ..تحفة معمارية على ضفاف
الخليج
أسست جامعة جازان مبوجب األمر السامي الكرمي
رقم /6616م ب وتاريخ 1426/5/12هـ ومتثل اجلامعة
اندماجًا بني عدد من الكليات التي أنشأتها وأشرفت عليها
جامعتا امللك عبدالعزيز وامللك خالد .وجاء هذا االندماج
لتضيف عليه وزارة التعليم العايل عددًا من الكليات
اجلديدة لتشكل يف جمموعها اجلامعة اجلديدة والتي
يجري العمل على بناء مرافقها يف املدينة اجلامعية املطلة
على البحر األحمر .وقد صممت اجلامعة بصورة جميلة
وجذابة تتداخل فيها مبانيها ومرافقها مع مياه البحر
من خالل خليج صناعي يخرتق املدينة اجلامعية التي
تتوسطهابحرية.
جامعة الجوف ..
صدرت املوافقة السامية يف عام 1426هـ على
إنشاء جامعة اجلوف يف منطقة اجلوف .وتضم
اجلوف عدة كليات أنشأتها وأشرفت على تشغيلها
جامعة امللك سعود ،ثم متت إضافة كليات أخرى إىل
جمموع الكليات القائمة لتكتمل اجلامعة يف خمس
كليات تتوزع على مدينتي سكاكا والقريات.
وجامعة اجلوف تقع يف الشمال األقصى من
اململكة يف املنطقة املتاخمة للحدود السعودية مع
األردن .ويبلغ عدد طالبها ما يقرب من خمسة آالف
طالب وطالبة يدرسون يف تخصصات خمتلفة تقدم
من خالل  25قسمًا علميًا ،ويعمل باجلامعة  81أستاذا
جامعيًا.
جامعة الباحة  ..تخصصات نادرة
تقع اجلامعة يف منطقة الباحة غرب اململكة على
سلسلة جبال السروات .وتشتمل هذه اجلامعة اجلديدة
على نخبة من التخصصات النادرة والتي حتتاجها سوق
العمل إىل حد كبري .وأدى لهذا التميز حداثة تأسيس
اجلامعة والتي استفادت من دراسة توجهات سوق العمل
واحتياجاته ووضعت براجمها على ذلك األساس.
وقد مت توظيف تقنيات التعليم وتطبيق أكرث
املفاهيمالعمرانيةحداثةومواءمةخلدمةاجلامعةيفبناء
مرافقها والتي انتهت إدارة املشاريع بوزارة التعليم العايل
من وضع خططها العمرانية وتصاميم مبانيها ومرافقها
بشكل جميل وأخاذ.

اململكة العربية السعودية .وقد صدرت املوافقة السامية اخلامس من شهر صفر 1426هـ املوافق السادس
يف عام 1427هـ على إنشائها خلدمة اجملتمع احمللي من شهر مارس 2005م بإنشاء اجلامعة،
ولتكون بذلك أول جامعة عربية متخصصة يف
واإلقليمي يف منطقة تبوك.
وتستوعب اجلامعة اإلقليمية خمسة آالف طالب ،جمال الطب والعلوم الصحية.
وتضم بني جنباتها  18قسمًا علميًا تتوزع على أربع
جامعة الدمام  ..مصدر رئيس للبحوث
كليات.
العلميةالتطبيقية
جامعة نجران  ..أكبر المدن الجامعية
صدر املرسوم امللكي رقم /18/1أ بتاريخ
مساحة في المملكة
1430/9/15هـ املوافق 2009/9/5م بفصل شطر
صـدرت التوجيهـات السـامية الكـرمية خلـادم جامعة امللك فيصل بالدمام حتت أسم جامعة الدمام لتشمل
احلرمني الشريفني امللك عبـد اهلل بن عبدالعزيز  -عدد من الكليات باملنطقة الشرقية :الدمام ،والقطيف،
حفظه اهلل– باعتماد جامعة جنران جامعة مستقلة يف والظهران ،واجلبيل ،واخلفجي ،والنعريية ،وحفر
1427/10/10هـ ،وقد مت حتويـل جممـع الكليات إىل الباطن .وتسعى إىل الريادة والتميز كجامعة مهنية تعمل
على تأهيل وتخريج قوى بشرية وطنية على قدر عال
جامعـة حتمـل اسـم جامعة جنران.
من الكفاءة وكمصدر رئيس للبحوث العلمية التطبيقية
جامعة الحدود الشمالية  ..نحو مستقبل مشرق الداعمة للتنمية االقتصادية واملشاركة الفاعلة يف الرعاية
االجتماعيةباململكة.
تقع اجلامعة يف منطقة احلدود الشمالية املتاخمة
للحدود السعودية مع العراق الشقيق .وقد مت ضم عدد
جامعة األمير سلمان بالخرج  ..رؤية
من كليات التعليم العايل يف املنطقة لتشكيل هذا اجملمع،
مجتمعية
والذي اكتمل بعد قرار انضمام الكليات اجلامعية للبنني
والبنات إىل وزارة التعليم العايل.
إحدى اجلامعات السعودية الناشئة وتضم كلية
اجملتمع ،وكلية العلوم والدراسات اإلنسانية ،وكلية
جامعة األميرة نورة  ..سلسلة ضمن
العلوم الطبية التطبيقية ،وكلية الهندسة ،وكلية إدارة
منظومة جامعات البنات في المملكة
األعمال ،وكلية الطب ،وكلية الهندسة وعلوم احلاسب،
وكلية طب األسنان ،وكلية الصيدلة ،وكلية الرتبية
تقع اجلامعة يف موقع مميز شرق مدينة الرياض مبحافظة اخلرج ،وكلية اجملتمع مبحافظة األفالج،
العاصمة .وقد أنشئت بعد إعالن خادم احلرمني الشريفني وكلية العلوم والدراسات اإلنسانية مبحافظة األفالج
 ،امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  ،إبان واليته للعهد إنشاءها (ليلى) ،وكلية اآلداب والعلوم ،وكلية الرتبية ،وكلية
خالل حفل تدشني املرحلة األوىل للمباين األكادميية العلوم الطبية التطبيقية ،وكلية الهندسة مبحافظة
لكليات البنات عام 1425هـ .وتقرر بناء عليه ضم كليات وادي الدواسر ،وكلية الرتبية مبركز الدمل ،وكلية
البنات اجلامعية يف مدينة الرياض لتنضوي حتت هذه إدارة األعمال ،وكلية الرتبية مبحافظة حوطة بني
اجلامعة بناء على توجيه رئاسة جملس الوزراء متهيدًا متيم ،وكلية العلوم والدراسات اإلنسانية مبحافظة
الستكمال تأسيس جامعة األمري نورة بنت عبدالرحمن .السليل.
ومتثل اجلامعة البداية ملنظومة جامعات البنات التي
وجه خادم احلرمني الشريفني بتأسيسها يف عدة مناطق
جامعة شقراء  ..ريادة وتميز في التعليم
باململكة.
العالي
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز
للعلوم الصحية  ..أول جامعة عربية متخصصة
في مجال الطبي والعلوم الصحية

متثل الربامج األكادميية يف مدينة امللك
عبدالعزيز الطبية ،التابعة للشؤون الصحية
باحلرس الوطني ،النواة األوىل جلامعة امللك
سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية .ومع
النمو املتسارع لهذه الربامج ،وما أثمرت عنه من
نتائج ايجابية يف توفري وتأهيل كوادر سعودية
جامعة تبوك  ..خدمات تعليمية نوعية يف خمتلف التخصصات يف اجملاالت الطبية
معتمدةأكاديمياً
والعلوم الصحية ،وجه خادم احلرمني الشريفني
تقع اجلامعة يف مدينة تبوك ،يف الشمال الغربي من امللك عبداهلل بن عبدالعزيز – حفظه اهلل – يف

جامعة المجمعة  ..إضافة للحراك العلمي
والثقافي
جاء إنشاء هذه اجلامعة بناء على موافقة خادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس جملس الوزراء رئيس جملس التعليم العايل ـ
حفظه اهلل ـ وذلك بتاريخ  3رمضان 1430هـ مع ثالث
جامعات أخرى يف كل من مدينة الدمام وحمافظة اخلرج
وحمافظة شقراء  ,ومبوجب هذا القرار مت ضم تسع
كليات قائمه مع ثالث كليات حتت اإلنشاء جلامعة اجملمعة
 ,تشمل عدد من احملافظات واملراكز وهي اجملمعة -
الزلفي – الغاط -رماح  -حوطة سدير.
جامعة حفر الباطن  ..خدمة المحافظة
والمحافظاتالمجاورة
صدر أمر ملكي هذا العام بتحويل فرعي جامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن وجامعة الدمام يف حفر الباطن ويف
احملافظات اجملاورة إىل جامعة مستقلة تسمى «جامعة
حفر الباطن» وسوف تضم هذه اجلامعة الكليات يف
حمافظات حفر الباطن وقرية العليا والنعريية واخلفجي
وتبلغ الكليات التي تتبع للجامعة إثنتي عشرة كلية.
جامعة بيشة  ..ثالث عشرة كلية متميزة
صدر أمر ملكي هذا العام أيضًا بتحويل فرع
جامعة امللك خالد يف حمافظة بيشة واحملافظات
اجملاورة إىل جامعة مستقلة تسمى «جامعة بيشة»
وسوف تضم هذه اجلامعة الكليات يف حمافظات :
بيشة والنماص وبلقرن (سبت العاليا) وتثليث وتبلغ
الكليات التي تتبع للجامعة ثالث عشرة كلية.
جامعة جدة  ..ثمرة جهود جامعة
المؤسس

صدر أمر ملكي هذا العام أيضًا بتحويل فرع جامعة
امللك عبدالعزيز بشمال جدة إىل جامعة مستقلة تسمى
جامعة جدة وسوف تضم هذه اجلامعة الكليات يف شمال
من أحدث اجلامعات السعودية التي جدة وحمافظات خليص والكامل وتبلغ الكليات التي تتبع
صدر القرار السامي امللكي بإنشائها ،حيث للجامعة ثماين عشرة كلية ومعهدا.
صدر املرسوم امللكي الكرمي رقم ( /7305م ب
الجامعة اإللكترونية  ..تقديم التعليم
وتاريخ 1430/9/3هـ) بإنشاء جامعة شقراء
مدى الحياة
 ،انطالقا من حرص حكومة اململكة وخادم
احلرمني الشريفني  -حفظه اهلل  -على النهضة
صدرت موافقة خادم احلرمني الشريفني  -حفظه
مبجال التعليم والتعليم اجلامعي ،وتتطلع من
خالل خطة التنمية التاسعة إىل حتقيق أهدافها اهلل – بناءًا على األمر السامي الكرمي رقم /37409ب
العامة ،املتمثلة يف إعداد وتنمية القوى البشرية بتاريخ 1432/9/10هـ ،وقد جاءت املوافقة على إنشاء
الوطنية ،وتوفري الكوادر املؤهلة واملدربة للوفاء اجلامعة السعودية اإللكرتونية كمؤسسة تعليمية
مبتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل ،حكومية تقدم التعليم العايل والتعلم مدى احلياة ،وأن
وإثراء حركة البحث العلمي وتطوير الدراسات تكون مكملة ملنظومة املؤسسات التعليمية حتت مظلة
العليا لتلبي قضايا اجملتمع واحتياجات التنمية جملسالتعليمالعايل.

تقرير

الجامعة
أخبار
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أوراق العمل املشاركة يف الورشة  ..تناقش سبل
تميزت األوراق المشاركة في ورشة عمل خبراء الجودة واالعتماد لمتابعة تنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية في الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي بالجدة والتطلع إلى تحقيق الجودة من خالل ظروف وإمكانيات كل دولة ،وفيما يلي عرض موجز لبعض
األوراق المشاركة في الورشة:

اجلودة يف التعليم العايل يف اجلمهورية التونسية
تقدم األستاذة جنالء بودن رمضان املكلفة مبأمورية منسقة املشروع الثاين لدعم إصالح التعليم العايل
يف اجلمهورية التونسية تقريرًا موجزًا عن اجلودة يف التعليم العايل يف اجلمهورية التونسية ،ويشري التقرير
مراعاة وزارة التعليم العايل التونسية اجلودة يف التعليم العايل متاشيًا مع التوجه العاملي يف هذا اجملال ،وأن
هذا النظام يتطلب دعم الالمركزية يف اتخاذ القرار لفائدة اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل ،واتباع سياسة
التنقالت املهنية على الصعيد اجلهوي ،ويشري التقرير إىل ضرورة دعم اآلليات التي تضمن قدرة مؤسسات
التعليم العايل على تأمني خدمات جيدة ومالئمة للمتطلبات الوطنية ،وضمان االستغالل األجنع للموارد املتاحة
للقطاع ،ويضيف التقرير أن أنظمة ضمان اجلودة واالعتماد متكن من التأكد من تقييم اخلدمات التي تقدمها
مؤسسات التعليم العايل ومراكز األبحاث املرتبطة بها ،حيث تختلف هذه األنظمة باختالف اإلطار الوطني
واألهداف املرسومة.
ويضيف التقرير أن أنظمة اجلودة تشرتك يف العديد من اخلصائص مما يسهم يف االعرتاف املتبادل
لألنظمة فيما بينها وجتميعها ضمن شبكات جهوية مثل الشبكة العربية لضمان اجلودة يف التعليم العايل،
والشبكة األوروبية لالعتماد وضمان اجلودة يف التعليم العايل وغريها  ..ويؤكد التقرير على أن اجلمهورية
التونسية ركزت على جمموعة من الربامج واملشاريع متثلت يف التعاقد مع اجلامعات ،واعتماد الصبغة العلمية
والتكنولوجية للجامعات ومؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي ،والرتكيز على برنامج لدعم جودة التكوين
وجودة التصرف اإلداري واملايل والبيداغوجي باجلامعات.

التعليم العايل يف جزر املالديف
عناية باجلودة والنوعية

اإلجراءات املتخذة يف لبنان لتحسني جودة التعليم العايل

وتشارك جزر املالديف بتقرير حول التعليم العايل ،حيث يشري التقرير
اخلاص بالتعليم العايل إىل ما يحظى به من دعم من احلكومة ،والذي يعتمد
على مؤشرات األداء تشكل خارطة طريق لتقييم اجلودة يف اجلامعات ،ويضيف
التقرير أن كافة برامج التعليم العايل تخضع لربوتوكول وميكانيزم اجلودة ،وأن
األداة األساسية لقياس اجلودة يف التعليم العايل تكون عرب هيئة التعليم العايل
والتدريب ( )HETوتخض ملقاييس التعليم املؤهلة للتعليم العايل (،)MQA
ويف إطار التأهيل الوطني ( . )MNQFكما يتحدث التقرير عن أن تقييم نظام
اجلودة يف التعليم العايل يف املالديف يخضع إىل ميكانيزمات يجب اتباعها من
كافة مؤسسات التعليم العايل واجلامعات ،وتتلخص يف شهادة تأمني اجلودة،
وأن يكون لديها خارطة طريق واسرتاتيجية يف إعداد الربامج تراجع دوريًا وتقيم
وتعتمد .كذلك تتطلب معايري اجلودة األخذ بعني االعتبار الطالب ومدى اتباعهم
للمعايري والضوابط يف اجلامعات التي يدرسون فيها .ويشرتط على مؤسسات
التعليم العايل توفري موارد كافية لدعم تعليم الطالب والربامج التي تقدمها،
باإلضافة إىل ضرورة حتديث الرؤية واألهداف والرسالة بشكل دوري فيما يخص
الربامج الدراسية التي تقدمها تلك اجلامعات.

التعليم العايل يف مايل  ..خطط
العتماد شهادات التعليم العايل
ويقدم الربوفيسور عبد اهلل سامل سيسي تقريرًا عن التعليم العايل يف
مايل ،أشار فيه إىل سعي وزارة التعليم العايل إىل تأمني جودة عالية يف براجمها
الدراسية ،واعتماد اسرتاتيجية وخطة تطويرية متتد بني 2014م و 2017م ،تأخذ
بعني االعتبار كافة العناصر التي تؤدي على حتقيق اجلودة ،مثل إنشاء خاليا
تعنى باجلودة يف التعليم العايل وتطبيق معايري اجلودة يف مؤسسات التعليم
العايل .واعتماد خطط يف التوجيه اجلامعي بشكل احرتايف ،واعتماد الشهادات
العلمية والدبلومات باعتماد معايري اجلودة والتقومي ،ويضيف التقرير أنه يف
عام  2013مت تقييم  166ملفًا خاصًا مبؤسسات التعليم العايل يف مايل ،ويف عام
2014م بلغ عد الطلبات املقدمة للتقومي  252طلبًا ،كما مت استحداث وكالة لتأمني
اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل.

ويشري تقرير عن اإلجراءات املتخذة يف لبنان من أجل حتسني جودة التعليم العايل إىل التزام وزارة التعليم العايل يف لبنان مبقررات الوزراء املسؤولني
عن التعليم العايل يف العامل العربي ،وبقرارات املؤمتر اإلسالمي السادس لوزراء التعليم العايل والبحث العلمي ،وسعي لبنان إىل حتسني جودة التعليم عرب
اتخاذ جمموعة من اخلطوات أهمها  :إجناز مشروع قانون جديد للتعليم العايل ،ويركز على جوانب عدة منها دور وزارة الرتبية والتعليم العايل يف توكيد
اجلودة يف جمال التعليم العايل عرب إدراج معايري ومؤشرات للرتخيص واملباشرة والتحقق الدوري من املؤسسات واالعرتاف الدوري بالشهادات ،وتفعيل
هيئات ناظمة مستقلة للتدقيق يف مؤسسات التعليم العايل وبراجمها ،ويشري التقرير إىل إنشاء مشروع قانون إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان اجلودة يف
التعليم العايل وتتضمن اإلطار العام ملعايري اجلودة ومؤشراتها .باإلضافة إىل إجناز هيكلية للمديرية العامة للتعليم العايل تراعي أهمية توكيد اجلودة يف
برامج التعليم العايل .وكذلك تقييم الفروع اجلامعية خلمسة وثالثني مؤسسة تعليم عال.
ويضيف التقرير إىل أن من بني اخلطوات التي اتخذت لتحسني التعليم العايل يف لبنان مشاركة جمموعة من اجلامعات اللبنانية واملديرية العامة للتعليم
العايل وجامعات أوروبية وهيئات ضمان جودة أوروبية يف عدة مشروعات أوروبية حول ضمان اجلودة ممولة من برنامج متبوس األوروبي .وكذلك
مشاركة لبنان يف دراسة املقارنة املعيارية التي أعدها البنك الدويل حول احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل .وتشكيل جلنة اخلرباء يف التعليم العايل
بالتعاون مع االحتاد األوروبي ،وتنظيم برامج الدكتوراه يف اجلامعات اللبنانية.

الجامعة
أخبار
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تعزيز الجودة يف التعليم العالي يف الدول اإلسالمية
التعليم العالي في بنجالديش  ..توثيق
أواصر التعاون مع مختلف الدول اإلسالمية
أشار التقرير اخلاص بالتعليم العايل يف بنجالديش
واملشارك يف فعاليات الورش إىل قيام بنجالديش
بإصالحات وخطوات تطويرية يف التعليم العايل عرب تكثيف
التعاون اخلارجي مع اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل،
حيث أبرمت بنجالديش اتفاقيات مع  13دولة من ضمن دولًا
إسالمية بهدف التعاون يف جمال التعليم العايل ،ويضيف
التقرير أن التعليم العايل يف بنجالديش وفر العديد من
البنية التحتية واملوارد واملكتبات ومراكز األبحاث واملنح
الدراسية والبحثية بدعم من جمموعة من البنوك األسيوية
مثل بنك اآلسيوي للتطوير ( ،)ADBودعم حكومة
بنجالديش تأمني جودة عالية يف التعليم العايل عرب التقييم
والتدريس واألبحاث سواء يف اجلامعات احلكومية أو
األهلية ،ويضيف التقرير أنه خالل اخلمس سنوات األخرية
أتاحت حكومة بنجالديش التعليم لنسبة عالية من الطالبات
حيث مت دجمهن يف منظومة التعليم العايل ،وأضاف التقرير
أن نسبة االنخراط يف يف التعليم اجلامعي ارتفع من 1.16
مليون منخرط عام 2008م إىل  2.65مليون عام 2012م.

تقرير جمهورية مصر العربية
حول تنفيذ مؤشرات األداء
وتقدم جمهورية مصر العربية تقريرًا عن تنفيذ مؤشرات األداء الرئيسة جلامعات العامل
اإلسالمي وهو من إعداد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،ويشمل التقرير عددًا
من احملاور من بينها إنشاء مركز لضمان اجلودة خاص بكل جامعة من اجلامعات احلكومية
املصرية وجامعة األزهر ،ومعظم اجلامعات اخلاصة ،ويشري التقرير إىل تقدم  125كلية و5
برامج لالعتماد ،وكذلك قيام وزارة التعليم العايل املصرية بخطوات لتحسني الوضع احلايل
بنشر الوعي بثقافة اجلودة ،وبناء قدرات مؤسسات التعليم العايل وأعضاء هيئة التدريس،
وتشجيع املؤسسات التعليمية على االعتماد ،ونشر الوعي بني الطالب بأهمية اجلودة من
خالل إصدار دليل جلودة التعليم ،وتفعيل الشراكة مع الطالب.

التعليم العايل يف غينيا ..
انخراط ضمن منظومة تعليم عايل إسالمية
وتشارك غينيا بتقرير عن التعليم العايل يف غينيا ،والذي يشري إىل اإلجراءات التطويرية
التي قامت بها غينيا ممثلة يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ( ،)MESRSحيث
جرى القيام بإصالحات تهدف إىل حتسني أداء مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي،
ومراكز الوثائق واملعلومات ،وسعت حكومة غينيا إىل تلبية االحتياجات وتوفري املتطلبات
التي تسهم يف تسريع حتسني أداء مؤسسات التعليم العايل مبا يسهم يف تطوير احلياة
االقتصادية واالجتماعي،
وإرساء األسس الالزمة ألداء تلك املؤسسات ،واجرت وزارة التعليم العايل الغينية
العديد سلسلة من التقييمات التشاركية يف جمال التعليم العايل ،واالستفادة من جتارب
الدول األخرى ،ويضيف التقرير أن هذه التقييمات التشاركية تؤدي إىل اخلروج بنتائج
إيجابية ورؤية واضحة حول أداء املؤسسات من حيث اإلدارة والبنية التحتية واإلمكانيات
ومدى توفر البيئة املالئمة للتعليم العايل ،وحتسني األداء واملهارات العلمية ،وكذلك إجراء
التحليل الشامل السرتاتيجية البحث العلمي.
ويشري التقرير إىل وجود نظام وطني للبحث العلمي ،يعتمد على تنظيم البحوث
الوطنية ككل ،ضمن منظومة مهيكلة يف القطاعني واخلاص معتمدًا على سياسة وطنية تتألف
من جمموعة من الهياكل ،أهمها هيكل التنفيذ ،وهيكل بحوث السياسات اإلمنائية الوطنية،
وهيكل االستفادة من نتائج األنشطة البحثية ،وسياسة هياك التنسيق والتخطيط ،ويشرف
على هذه املنظومة املديرية الوطنية للبحوث العلمية واالبتكار التكنولوجي ،وكذلك املديرية
الوطنية للتعليم العايل واخلاص.

مناقشة تنفيذ مؤشرات األداء الوظيفي
يف الدول العربية واإلسالمية
اليوم االول
يستعرض عدد من اخلرباء من دول عربية
وإسالمية تنفيذ مؤشرات األداء الوظيفي
يف الدول األعضاء ملنظمة مؤمتر التعاون
اإلسالمي والذي تستضيفه اجلامعة يومي
األربعاء واخلميس بتاريخ  9-8رجب لعام
1435هـ واملوافق  8-7مايو 2014م.
وتبدأ الفعاليات يف يومها األول بكلمة
ترحيبية بالوفود يلقيها معايل مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب ثم
كلمة افتتاحيه ملمثل اإليسيسكو بعدها كلمة
ملمثل منظمة التعاون اإلسالمي ثم كلمة لرئيس
جلنة اجلودة واالعتماد األكادميي بجامعة
امللك عبد العزيز .وتستعرض الورش عدد من
احملاور واملوضوعات التي سيتم مناقشتها
وطرحها خالل يومي الفعاليات حيث سيتم
يف اليوم األول مناقشة أساليب وطرق
حتسني جودة التعليم العايل ،وعرض جتارب
ومبادرات جديدة من قبل الدول األعضاء
واملنظمات ومؤسسات التعليم العايل يف دول
منظمة املؤمتر اإلسالمي .حيث سيتم عرض
اإلجراءات التي مت اتخاذها من االجتماع
االخري يلقيها ممثل االيسيسكو  ,واستعراض
التقدم الذي حققته الدول االعضاء يف جمال
تنفيذ إجراءات اجلودة يف التعليم العايل ,
وعرض خمتصر تقدمه املنظمات املشاركة يف
االجتماع لرباجمها يف جمال االرتقاء بجودة
التعليم العايل يف دول أعضاء منظمة املؤمتر
اإلسالمي .كما ستقوم عدد من اجلامعات
املشاركة يف الورش بعرض االجراءات التي
اتخذتها لتحسني االداء على ضوء مؤشر
االداء.

ويف جلسة العمل الثانية التي سيتم
خاللها مناقشة اإلجراءات اخملتلفة حول
خمتلف التدابري املقرتحة يف مؤشرات
األداء الرئيسية و»دليل تقييم وتعزيز جودة
اجلامعات يف العامل اإلسالمي .والتي سترتكز
يف معايري اجلودة وتطويرها ونظام النهوض
باجلودة الداخلية يف اجلامعات وإجراءات
نظام اجلودة اخلارجية  ,وإجنازات مؤشرات
االداء يف جامعات منظمة املؤمتر اإلسالمي.
اليوم الثاني
ويف اليوم الثاين (اخلميس ) تستعرض
ورش العمل عدد من احملاور منها مناقشة
املبادرات اجلديدة لالرتقاء بجودة التعليم
العايل يف الدول االسالمية  ,وكذلك حوكمة
اجلامعات وتدويل التعليم واالستقرار املايل
وتطوير األنظمة املبتكرة ...إلخ .كما سيبحث
املشاركون يف وحمور تشجيع التعاون يف
تنفيذ مؤشرات االداء فيما بني جامعات الدول
االعضاء .وكذلك طريقة العمل مستقبال للجنة
اجلودة واالعتماد يف الدول االعضاء.
و تناقش الورش العلمية حمور التوصيات
التي ستقدمها الدورة السابعة للمؤمترات
التعليم العايل والبحث العلمي ،وذلك حول
التقييم واالرتقاء باجلودة يف جامعات العامل
االسالمي .وكذلك التحديات التي يواجهها
نظام التعليم العايل واجلامعات والوزارات
وغريها من املؤسسات ذات العالقة ،ومناقشة
اي مبادرات جديدة اخرى لتحسني اجلودة
يف الدول األعضاء .لتختتم الورش مبناقشة
التوصيات اخلاصة بالدورة السابعة لوزراء
التعليم العايل والبحث العلمي لتختتم بعدها
اجللسات والنقاشات.

أخبار

الجامعة

ورشة عمل خرباء الجودة
واالعتماد يف منظمة
التعاون اإلسالمي
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األخـيــرة
املشرف العام
مدير اجلامعة
أ.د /أسامة بن صادق طيب

رئيس التحرير
د .شارع مزيد البقمي

نائب رئيس التحرير املكلف
د .محمد عبد الغني الصائغ

نائبة رئيس التحرير
د .ريـم علي الرابغي

رئيس اللجان املنظمة لورشة عمل خرباء اجلودة واالعتماد مبنظمة االيسيسكو

ورشة الخرباء ستنعكس على جودة ومستوى
التعليم العالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي
رحب وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية رئيس اللجان
املنظمة لورشة عمل خرباء اجلودة واالعتماد مبنظمة
األيسيسكو األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
بأصحاب السعادة خرباء اجلودة واالعتماد املشاركني يف
ورشة عمل خرباء اجلودة واالعتماد للدول األعضاء يف
منظمة التعاون اإلسالمي.
وتقدم وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية بالشكر للجميع
على مشاركتهم الفاعلة يف االعداد لهذه الورشة املهمة،
األمر الذي ينعكس بإذن اهلل على مستوى جودة الربامج
يف اجلامعات واملؤسسات التعليمية يف الدول األعضاء
يف منظمة اإليسيسكو .وتقدم بالشكر والتقدير للدكتور
فائق بالل ولألستاذ على أقدمي (منظمة اإليسيسكو) على
جهودهما اخمللصة وتعاونها املستمر مع اجلامعة.
وقدم وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية شكره وتقديره
لصاحب املعايل األستاذ الدكتور خالد بن حممد العنقري
وزير التعليم العايل باململكة العربية السعودية على دعمه
الالحمدود للجان املنظمة لهذه الورشة ،والشكر موصول ملعايل األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير جامعة
امللك عبد العزيز على دعمه ومتابعته املستمرة ألعمال اللجان املنظمة ،ولسعادة الدكتور حممد بن عبد العزيز
العوهلي وكيل وزارة التعليم العايل باململكة العربية السعودية على جهوده اخمللصة وتوجيهاته السديدة وتقدم
بالشكر والتقدير لكل أعضاء اللجنة املنظمة وجلميع قطاعات جامعة امللك عبد العزيز على جهودهم اخمللصة يف
اإلعداد واحلضري لهذه الورشة الهامة ،سائال اهلل تعاىل كل التوفيق للجميع.

مدير التحرير املكلف
سالم محمد بارميم
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الرئيسة

د .محمد بن عبدالعزيز العوهلي
تسعد اململكة العربية السعودية باستضافة
اجتماع خرباء اجلودة واالعتماد ملتابعة تنفيذ
مؤشرات األداء الرئيسة يف الدول األعضاء يف منظمة
التعاون اإلسالمي ،والذي تنظمه وزارة التعليم العايل
يف اململكة العربية السعودية بالتعاون مع املنظمة
اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكوـ
ومنظمة التعاون اإلسالمي يف رحاب جامعة امللك
عبد العزيز بجدة يف يومي الثامن والتاسع من رجب
للعام 1435هـ املوافق يومي السابع والثامن من مايو
.2014
وحيث يضع املسؤولون يف وزارة التعليم العايل
ويف اجلامعات السعودية قضايا اجلودة واالعتماد
ضمن أولوياتهم ويعملون جاهدين على تطبيق معايري
اجلودة واالعتماد يف اجلامعات ،وذلك من خالل
عقد الندوات وورش العمل ونشر ثقافة اجلودة بني
العاملني وأعضاء هيئة التدريس والطالب ،وكذلك من
خالل إنشاء وكاالت التطوير واجلودة يف اجلامعات.
كما أنه ال يخفى على اجلميع أهمية وضع اآلليات
املناسبة ملتابعة تنفيذ مؤشرات األداء الرئيسة لتقييم
مستوى االبتكار العلمي والتكنولوجي واجلودة
واالعتماد يف جامعات العامل اإلسالمي ،ومن هذا
املنطلق مت إنشاء جلنة رفيعة املستوى للجودة
واالعتماد للدول األعضاء يف منظمة التعاون
اإلسالمي ملتابعة التقدم احلاصل يف تنفيذ وثيقة
«مؤشرات األداء الرئيسة».
ولهذا سيخصص هذا االجتماع بإذن اهلل لدراسة
متابعة التقدم الراهن الذي أحرزته اجلامعات يف
العامل اإلسالمي فيما يختص بتنفيذ مؤشرات األداء
الرئيسة ،واخلروج بتوصيات تسهم يف حتسني
وتطوير جودة التعليم العايل يف اجلامعات بالعامل
االسالمي ،وستعمل اللجنة آنفة الذكر مبشيئة اهلل على
بحث اآلليات املناسبة ملتابعة جهود املرحلة القادمة يف
الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي .
وتأمل وزارة التعليم العايل يف اململكة العربية
السعودية إىل أن يسهم هذا االجتماع إىل نشر وتعزيز
الوعي لدى الدول األعضاء بأهمية وثيقة «مؤشرات
األداء الرئيسة» ،وضمان تطبيق معايري التعليم العايل
بهدف تعزيز جودته يف الدول األعضاء ،ومن ثم تقييم
التقدم الذي أحرزته اجلامعات يف تلك الفرتة من خالل
متابعة وتنفيذ مؤشرات األداء الرئيسة ،إضافة إىل
مناقشة خمتلف احللول املقرتحة يف وثيقة مؤشرات
األداء الرئيسة ودليل تقييم وتعزيز جودة اجلامعات
يف العامل اإلسالمي.
ويف اخلتام أسأل اهلل العلي العظيم التوفيق
لنا يف اجتماعنا هذا ملا فيه مصلحة دولنا االسالمية،
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية

