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العدد1087 :

ت�أ�س�ست عام 1392هـ 1972 -م

الجامعة تعقد االجتماع التاسع للهيئة االستشارية الدولية

تعقد الهيئة اال�ست�شارية الدولية باجلامعة االجتماع التا�سع للهيئة يف الفرتة ما بني 18-17
حمرم 1439هـ املوافق � 8-7أكتوبر 2017م برئا�سة معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي وبح�ضور  11ع�ضو ًا بالهيئة.
و�سيتم خالل االجتماع تقدم من قبل جميع �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية احلا�ضرون
من خ��ارج اململكة �أبحاث ًا علمية وف��ق ر�ؤاه���م وخرباتهم ح��ول مو�ضوع االجتماع وهو
"اال�ستثمار الأمثل لقدرات اجلامعة يف االبتكار وتوطني التقنية" بالإ�ضافة �إىل الدرا�سة
التي �أعدتها اجلامعة والتي �سيعر�ضها وكيل اجلامعة للأعمال والإبداع املعريف الأ�ستاذ
الدكتور عبداهلل بن عمر بافيل.
وحققت الهيئة العديد من املبادرات والتو�صيات العلمية منها �إبراز ا�سم اجلامعة دولي ًا
وتعزيز تعاونها مع اجلامعات املميزة ،وتعزيز �أهداف اجلامعة وحتقيق ر�سالتها ور�ؤيتها،
وتي�سري قبول املعيدين واملحا�ضرين يف برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعات املرموقة
وبخا�صة يف املجاالت الطبية ،وا�ستحداث برنامج الطالب الدوليني "درا�سات عليا"،
وا�ستحداث برنامج العلماء املتميزين ،واالهتمام باالقت�صاد املبني على املعرفة ،والعمل
على اكت�شاف املبدعني واملبتكرين واحت�ضانهم ،و�إن�شاء معهد �أو مركز لريادة الأعمال،
وت�أ�سي�س مركز للتميز يف جمال العلوم االجتماعية.

االجتماع يناقش المحاور التالية:

1
�سبل متويل االبتكار وريادة الأعمال

3

ت�سويق وا�ستثمار قدرات اجلامعة

2
�أ�ساليب نقل وتوطني التقنية وحتويل
الأفكار �إىل م�شروعات ا�ستثمارية مبا
يتوافق مع ر�ؤية اململكة 2030
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الهيئة االستشارية الدولية تعقد  9اجتماعات
اجتماعات الهيئة الثمانية:
االجتماع الأول:
ُعقد االجتماع الأول للهيئة اال�ست�شارية الدولية
ي��وم��ي 2011/01/30-29م ون��اق�����ش �أع�ضاء
الهيئة اال�ست�شارية الدولية جلامعة امللك عبد
العزيز الدولية واملكونة من � 20شخ�صية �أكادميية
و�صناعية من ال��رواد البارزين عاملي ًا ،ميثلون
تنوعا يف اخل�برات والكفاءات والتخ�ص�صات،
ً
�سبل تعزيز قدرة اجلامعة من الناحية البحثية
واخلطة اال�سرتاتيجية الثانية للجامعة والتعاون
الدويل واالعتماد الأكادميي, ،تفعيل ا�سرتاتيجية
اجلامعة والتو�سع يف م�شاركاتها مع امل�ؤ�س�سات
العلمية والبحثية وال�صناعية املحلية والدولية
املرموقة وامل�شهود لها بالتميز ،وذلك عرب روافد
متعددة �أح��ده��ا �شركة وادي ج��دة ،وال��ذي من
�ش�أنه �إب��راز خمرجات ونتائج واقعية وملمو�سة
ت�سهم يف حتقيق ه��دف التحول نحو املجتمع
املعريف وتنمية املجتمع ورق ّيه.
االجتماع الثاين:
ع��ق��دت الهيئة اال�ست�شارية ال��دول��ي��ة للجامعة
اجتماعها الثاين ال��ذي احت�ضنته جامعة فيينا
بالنم�سا خ�لال امل��دة م��ن  2-1رج��ب 1432ه��ـ
املوافق  3-2يوليو2011م .وقد تر�أ�س االجتماع
�سعادة الأ�ستاذ الدكتور عدنان بن حمزة حممد
زاهد ،وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ،الأمني العام للهيئة اال�ست�شارية الدولية
نيابة عن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب ،بح�ضور �أع�ضاء الهيئة
اال�ست�شارية ،لبحث مو�ضوعات تهم عماداتهما،
كما �شارك يف االجتماع �سعادة امل�شرف العام
على العالقات العامة باجلامعة.
وقد تناول االجتماع عدة ق�ضايا تخ�ص البحث
العلمي يف اجلامعة مثل تر�سيخ مفهوم التحول
�إىل ج��ام��ع��ة ب��ح��ث��ي��ة ،وك��ي��ف��ي��ة اال���س��ت��ف��ادة من
اخلربات الدولية يف هذا املجال مبا يتنا�سب مع
توجه اجلامعة ،وتطوير التعليم من �أجل الو�صول
�إىل هذا الهدف ،وت�أهيل و�إعداد طالب مرحلة
البكالوريو�س للم�شاركة يف هذا املجال ،بالإ�ضافة
�إىل تقوية التعاون بني اجلامعة والقطاع اخلا�ص
يف �سبيل تطبيق خمرجات البحث العلمي.
االجتماع الثالث:
اخ��ت��ارت الهيئة اال�ست�شارية الدولية للجامعة
يف اجتماعها الثالث عنوانا يحمل "خطوات
منهجية نحو الإب���داع واالبتكار" ،وواف��ق يومي
ال�سبت والأحد 1433/3/ 27-26هـ املوافق -18
2012/2/19م بح�ضور خم�سة ع�شر ع�ضو ًا من
�أع�ضاء الهيئة واملكونة من �شخ�صيات �أكادميية
و�صناعية من ال��رواد البارزين عاملي ًا ،ميثلون
تنوعا يف اخل�برات والكفاءات والتخ�ص�صات،
ً
وذل��ك بح�ضور �سعادة �أمينها ال��ع��ام الأ�ستاذ
الدكتور ع��دن��ان ب��ن حمزة زاه���د� ،إ�ضافة �إىل
وكالء اجلامعة.
وقد ت�ضمن االجتماع الثالث مناق�شة �سبعة �أوراق
عمل� ،إحداها مقدمة من �سعادة وكيل اجلامعة
2

نبذه تاريخية عن تأسيس
الهيئة االستشارية الدولية:
ل�ل�أع��م��ال والإب����داع امل��ع��ريف ال��دك��ت��ور �أح��م��د بن
حامد نقادي ال�سابق ،فيما باقي �أع�ضاء الهيئة
اال�ست�شارية الدولية �ست �أوراق عمل مدرجة يف
جدول الأعمال.
�سعى ه��ذا االج��ت��م��اع يف �سبيل و���ض��ع خطوات
عملية الحت�ضان الإب���داع واالبتكار وحتويلهما
�إىل منتجات يتم ت�سويقها عرب رواف��د متعددة
ك�شركة وادي جدة ،التي حتت�ضنها اجلامعة ،وهو
ما من �ش�أنه �أن يربز خمرجات اجلامعة بطريقة
واقعية وملمو�سة ت�سهم يف حتقيق التحول املعريف
املن�شود وتنمية املجتمع وتقدمه.
االجتماع الرابع:
عقدت الهيئة اال�ست�شارية الدولية بجامعة امللك
عبدالعزيز اجتماعها الرابع بالعا�صمة الإ�سبانية
مدريد بالتعاون مبقر جامعة  ، IEوذلك يومي
ال�سبت والأح���د 1433/11/28-27ه������ـ املوافق
2012/10/14-13م ،حيث ر�أ���س معايل مدير
اجلامعة ال�سابق الأ�ستاذ الدكتور� /أ�سامة بن
�صادق طيب هذا االجتماع ،كما ح�ضره �سعادة
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
ال�سابق �أم�ين ع��ام الهيئة اال�ست�شارية الدولية
باجلامعة الأ���س��ت��اذ الدكتور ع��دن��ان ب��ن حمزة
حممد زاه��د ،و�سعادة وكيل اجلامعة للأعمال
والإبداع املعريف ال�سابق،الدكتور �أحمد بن حامد
ن��ق��ادي ،وبح�ضور �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية
الدولية والتي ت�ضم خ�براء �أكادمييني عامليني
من �أ�صحاب اخلربة الأكادميية الوا�سعة واملعرفة
العلمية املتميزة .
وي�أتي هذا االجتماع الذي يحمل عنوان ( خطوات
منهجية نحو الإبداع واالبتكار )2مكم ًال ملا بد�أته
الهيئة اال�ست�شارية الدولية يف اجتماعها الثالث
ال��ذي عقدته مبدينة ج��دة خ�لال ال��ف�ترة -26
1433/3/27هـ املوافق 2012/2/19-18م.
االجتماع اخلام�س:
ع��ق��دت الهيئة اال�ست�شارية ال��دول��ي��ة للجامعة
اجتماعها اخلام�س وذل��ك �صباح ي��وم ال�سبت
1434-7-1هـ يف رحاب اجلامعة.
وق���د ب���د�أت االج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي ا�ستمرت على
م��دة يومني ،يف مقر جمل�س اجلامعة ،وافتتح
االجتماع الأول معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ

ب���د�أت فكرة ت�أ�سي�س الهيئة الإ�ست�شارية
ال��دول��ي��ة باجلامعة عندما ناق�ش جمل�س
التعليم العايل يف جل�سته الثامنة واخلم�سني
املعقودة بتاريخ 1431/2/18ه���ـ الدرا�سة
ال��ت��ي �أع��دت��ه��ا اجل��ام��ع��ة لإن�����ش��اء (الهيئة
اال�ست�شارية الدولية للجامعة) ومعايري
اختيار �أع�ضاء هذه الهيئة ،واتخذ قراره
رقم (1431/58/10هـ) يف جل�سته رقم 58
املنعقده بتاريخ 1431/2/18ه���ـ بت�أ�سي�س
الهيئة اال�ست�شارية الدولية جلامعة امللك
عبد العزيز ،وتوج ذلك الت�أ�سي�س باملوافق ــة
الكرمية خلــادم احلرمني ال�شريفني رئي�س
جمل�س ال�����وزراء رئ��ي�����س جمل�س التعليم
ال��ع��ايل على حم�ضر اجلل�سة ،بالتوجيه
ال�برق��ي ال��ك��رمي رق��م /2487م ب وتاريخ
 1431/3/14هـ.
ومت اخ��ت��ي��ار (� )20شخ�صية �أك��ادمي��ي��ة
و���ص��ن��اع��ي��ة م��ن ال�����رواد ال��ب��ارزي��ن عاملي ًا
يف جم�����االت ال��ف��ك��ر وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل
وال�صناعة والإنتاج ،من �إحدى ع�شرة دولة
�شملت :ال��ي��اب��ان ،وال�����ص�ين ،و�سنغافورة،
وتركيا ،والنم�سا ،وبلجيكا ،وال��دمن��ارك،
و�إ���س��ب��ان��ي��ا ،وف��ن��ل��ن��دا ،وال���والي���ات املتحدة
الأمريكية ،بالإ�ضافة �إىل اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ،ه�����ؤالء ال��ذي��ن مت اختيارهم
ه��م م��ن ال�شخ�صيات ال��دول��ي��ة م��ن �أه��ل
اخل�برة واملعرفة واملكانة املرموقة ،وذلك
لال�ستفادة من خرباتهم ور�ؤيتهم الثاقبة
يف �إبداء الن�صح وامل�شورة املتعمقة وتبادل
ال��ر�أي حول ما يهم اجلامعة يف م�سريتها
التطويرية والإبداعية حملي ًا وعاملي ًا.
مرحب ًا
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ال�سابقّ ،
بال�ضيوف القادمني من الدول الع�شر التي ينتمي
�إليها �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية الدولية.
االجتماع ال�ساد�س:
عقدت الهيئة اال�ست�شارية الدولية للجامعة،
اجتماعها ال�ساد�س بجامعة بلكنت يف �أنقرة،
وذلك يوم ال�سبت  20حمرم 1435هـ املوافق 23
نوفمرب 2013م.
وي�أتي االجتماع ال�ساد�س للهيئة يف �أنقرة بعد
اقرتاح تقدم به ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية الدولية
رئي�س جامعة بلكنت الربوفي�سور عبد اهلل �أتاالر.

افتتح االجتماع معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ال�سابق ،بكلمة
رحب فيها ب�أع�ضاء الهيئة ،ومعلن ًا ان�ضمام رئي�س
الكلية اجلامعية بلندن الربوفي�سور مايكل �أرثر
كع�ضو جديد بالهيئة وال��ذي يح�ضر لأول مرة
اجتماعات الهيئة.
ثم تناول الكلمة رئي�س جامعة لكنت الربوفي�سور
عبد اهلل �أتاالر ،حيث حتدث عن بع�ض ما تتميز
به جامعة بلكنت ،وقد عر�ض ًا حول املركز املتقدم
الذي حتتله يف الت�صنيفات العاملية بالرغم من
كونها جامعة خا�صة ال حتظى بدعم احلكومة
الرتكية.
وق��دم وكيل جامعة امل�ؤ�س�س للدرا�سات العليا
والبحث العلمي ال�سابق ،الأ�ستاذ الدكتور عدنان
ابن حمزة زاهد عر�ض ًا موجز ًا �ألقى فيه ال�ضوء
على ما تو�صل �إليه االجتماع اخلام�س للهيئة،
م�شري ًا �إىل �أن االجتماع ال�ساد�س �أتى ا�ستكما ًال
ملا مت يف االجتماع اخلام�س ال��ذي عقد بتاريخ
1434/7/1ه��ـ بجامعة امللك عبد العزيز ،حتت
�شعار" :نحو التميز يف التعليم والتعلم ،".والذي
ك��ان ق��د خل�ص �إىل م��ق�ترح��ات عملية هدفها
التميز يف التعليم والتعلم.
االجتماع ال�سابع:
ع��ق��دت الهيئة اال�ست�شارية ال��دول��ي��ة للجامعة
اجتماعها ال�سابع ،وال���ذي خ�ص�ص ملناق�شة
اخلطة اال�سرتاتيجية الثالثة "تعزيز" ،وذلك
يومي ال�سبت والأحد  26-25ذو القعدة 1435هـ
املوافق � 21-20سبتمرب 2014م باجلامعة.
االجتماع الثامن:
برئا�سة معايل مدير اجلامعة ،الأ�ستاذ الدكتور
عبد الرحمن بن عبيد اليوبي افتتحت الهيئة
اال�ست�شارية الدولية للجامعة اجتماعها الثامن
ي��وم��ي ال�سبت والأح����د  1437/6/11-10هـ
املوافق 2016/ 3/ 20-19م يف رحاب اجلامعة،
وناق�ش االجتماع مو�ضوع اخل�برات الدولية يف
تنويع م�صادر الدخل للجامعات ،بح�ضور عدد
من قيادات اجلامعة.

ال�سبت  17حمرم 1439هـ  -املوافق � 7أكتوبر 2017م
أهداف الهيئة االستشارية
الدولية:
•امل�شاركة يف �إع���ادة �صياغة �أه��داف
اجلامعة اال�سرتاتيجية و�أول��وي��ات��ه��ا
وتوجهاتها وم�سارات العمل بها من
�أجل بلوغ الغايات يف جماالت التعليم
والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
•اال���س��ت��ف��ادة م��ن ع��ل��م وف��ك��ر وخ�برة
�أع�ضاء الهيئة يف توظيف حمركات
�أداء جديدة النفتاح اجلامعة على علوم
امل�ستقبل ،مع تدعيم مكانة وح�ضور
اجلامعة عاملي ًا من خالل �إجنازاتها
وخا�صة البحثية واالبتكارية.
•�إب��داء الن�صح وامل�شورة فيما يعر�ض
على الهيئة من مو�ضوعات.
•العمل على �إي��ج��اد لغة م�شرتكة بني
اجلامعة واجلهات الأخ��رى (�أي بني
اجلامعة وقطاع الأعمال باململكة –
بني اجلامعة واجلامعات العاملية).
•ال��ع��م��ل ع��ل��ى �إي��ج��اد ���ش��راك��ة وت��و�أم��ة
فعلية مع عدد من اجلامعات امل�صنفة
عاملي ًا.
•ت����ق����دمي اال����س���ت�������ش���ارات ال��ت��ق��ن��ي��ة
والأك���ادمي���ي���ة والإداري��������ة للجامعة
وللم�ؤ�س�سات الوطنية ال��راغ��ب��ة يف
اال�ستفادة من هذه الكفاءات.
معايير اختيار أعضاء الهيئة
االستشارية الدولية للجامعة:

االجتماع التاسع
االستثمار األمثل لطاقات الجامعة في االبتكار وتوطين التقنية
Optimal Investment of KAU Capabilities in Innovation and Technology Localizing

Marketing and KAU Capabilities
Investment

•توفري فر�ص للطالب والطالبات الذين
لهم طموحات و�أف��ك��ار لرتجمتها �إىل
منتجات ،مما ي�ساعدهم على تطوير
الذات.
�سبل متويل االبتكار وريادة الأعمال

و ُيق�صد بها:
•اال�ستثمار الأم��ث��ل للكفاءات املتميزة
وخ�ب�رات �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ك ٌّل
يف جماله ،والعمل على حتويل نتاجهم
�إىل منتجات ذات عوائد عليهم وعلى
اجلامعة.
•ا�ستثمار طاقات الطلبة وتوظيفها ب�شكل
�إيجابي من خالل تبني وتقدمي �أن�شطة
مم��ي��زة ،ت�سهم يف ���ص��ن��اع��ة ال��ك��وادر
القيادية التي تخدم اجلامعة واملجتمع.
•الإ����س���ه���ام ب����دور ف��اع��ل يف ال��ت��ع��ري��ف
وال��ت�����س��وي��ق وزي����ادة ف��ر���ص اال�ستثمار
خل�ب�رات اجل��ام��ع��ة وك���وادره���ا العلمية
و�إنتاجها املعريف والتقني.
•تهيئة بيئة حمفزة للمبادرات والإب��داع
يف جميع امل��ج��االت ،والتوظيف الأمثل
للإمكانات املتاحة ورعايتها وتنميتها.

Ways to Finance Innovation and
Entrepreneurship

Ways of Technology Transfer and
Localizing, and Converting Ideas
into Investment Projects to synchronize with KSA Vision 2030

و ُيق�صد بها:
•درا�سة طرق متويل حتويل اخلربات �إىل
منتجات ذات عوائد.
•درا�سة طرق متويل االبتكارات (ملن�سوبي
اجل��ام��ع��ة وط�لاب��ه��ا و�أف������راد املجتمع
املحلي) مما ي�سهم يف خدمة املجتمع.
•درا�سة متويل اخلريجني �أ�صحاب �أفكار
ري���ادة الأع��م��ال م��ن �أج��ل االن��ط�لاق يف
�أعمالهم وم�شروعاتهم.
•درا���س��ة ط��رق تنمية ال��ع�لاق��ات ودع��م
التعاون بني اجلامعة وقطاع الأعمال
ب��امل��م��ل��ك��ة مم��ا ي�سهم ب����دور ف��اع��ل يف
ال��ت��ع��ري��ف وال��ت�����س��وي��ق وزي�����ادة ف��ر���ص
اال�ستثمار خل�برات اجلامعة وكوادرها
العلمية و�إنتاجها املعريف والتقني.

و ُيق�صد بها:
•الإ���س��ه��ام يف دع���م ال��ب��ي��ئ��ة احلا�ضنة
للأفكار الإبداعية باجلامعة وترجمتها
�إىل م�شروعات ومنتجات ا�ستثمارية
ت�سهم يف تعزيز االقت�صاد الوطني.
•درا���س��ة ط��رق نقل التقنية لتوطينها،
وط��رق حتويل النظريات العلمية �إىل
منتجات ا�ستثمارية ،وذلك لتتما�شى مع
ر�ؤية اململكة .2030
•تطوير وتنمية ال�شراكات مع امل�ؤ�س�سات
العلمية وال��ب��ح��ث��ي��ة امل��رم��وق��ة ،حملي ًا
وعاملي ًا.
•تنمية العالقات مع ال�شركات املحلية
والإقليمية والعاملية وت�سخريها ملواكبة
التطورات وامل�ستجدات التقنية العاملية.

محاور االجتماع التاسع للهيئة
االستشارية الدولية
ت�سويق وا�ستثمار قدرات اجلامعة

�أ�ساليب نقل وتوطني التقنية وحتويل الأفكار
�إىل م�شروعات ا�ستثمارية مبا يتوافق مع ر�ؤية
اململكة 2030

•�أن يكون من مديري اجلامعات العاملية
�سواء احلاليني �أو ال�سابقني واملديرين
التنفيذيني يف القطاعني ال�صناعي
واخلدمي.
•�أن ي��ك��ون مم���ن ل��ه��م �إجن������ازات يف
جم��االت البحث العلمي �أو ال�صناعة
�أو اخلدمات �أو على امل�ستوى الإداري.
• ّ
يف�ضل �أن يكون من احلائزين على
جوائز عاملية.
•�أن ت��ك��ون ل��دي��ه ال��رغ��ب��ة واحل��م��ا���س
للم�شاركة يف الهيئة.
•م��واف��ق��ة اجل��ه��ات ال��وط��ن��ي��ة املعنية
ب��ال��دول��ة م��ن خ�ل�ال وزارة التعليم
العايل.
•ولقد روعي يف اختيار �أع�ضاء الهيئة،
بجانب التنوع يف املجاالت املذكورة،
ت��ع��دد ب��ل��دان��ه��م �أي�����ض��ا وم��دار���س��ه��م
الفكرية.
االجتماعات السنوية
•تعقد الهيئة اجتماعات دوري��ة بواقع
اجتماعني يف العام ويكون مرة بداخل
اململكة و�أخرى خارجها.
•م��دة االج��ت��م��اع ال���دوري ال ت��زي��د عن
ثالثة �أيام.
ً
•يع ُد الن�صاب قانونيا الجتماع الهيئة
بح�ضور �أكرث من ن�صف الأع�ضاء.
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أعضاء الهيئة االستشارية الدولية

معايل �أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ،رئي�س
الهيئة اال�ست�شارية الدولية للجامعة� ،أ�ستاذ
الكيمياء فيها.
•ح��ا���ص��ل ع��ل��ى درج����ة ال���دك���ت���وراه يف
ال��ك��ي��م��ي��اء ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة م���ن جامعة
�إي�سك�س يف بريطانيا.
•توىل عدة منا�صب قبل تعيينه مديرا
جلامعة امللك عبدالعزيز منها عميد ًا
لكلية العلوم ،ووكي ًال للجامعة ،ووكي ًال
للجامعة لل�ش�ؤون التعليمية.
•�شارك يف عدد من اللجان الإ�شرافية
ال��ت��ي �أ����ش���رف���ت ع��ل��ى �إن�������ش���اء بع�ض
اجل��ام��ع��ات احل��دي��ث��ة يف اململكة مثل
جامعة جازان ،وجامعة تبوك ،وجامعة
احلدود ال�شمالية ،وجامعة جدة.

دكتور فين�سينزو كو�ستيجليوال
رئي�س اجلمعية الطبية الأوروبية ()EMA
واجلمعية الأوروبية لالكتئاب (.)EDA
•م�ست�شار طبي ل��دى االحت���اد الأورب���ي
الغربي  ،WEUوالناتو يف بروك�سل،
وال�����س��ف��ارة وال��ق��ن�����ص��ل��ي��ة وامل��م��ث��ل��ي��ة
الإيطالية لدى االحتاد الأوربي.
•ع�ضو الهيئة اال���س��ت�����ش��اري��ة ال��دول��ي��ة
جلامعة امللك عبدالعزيز منذ عام
2011م

4

�أ.د .عدنان بن حمزة حممد زاهد
م�����س��ت�����ش��ار م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك
عبدالعزيز ،والأمني العام للهيئة اال�ست�شارية
الدولية للجامعة منذ �إن�شائها وحتى الآن.
•عمل وكي ًال جلامعة امللك عبد العزيز
ل��ل��درا���س��ات العليا وال��ب��ح��ث العلمي،
وعميد ًا للدرا�سات العليا.
•عمل يف ال�صناعة ،فا�ستلم من�صب
ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ل�شركة �صافوال
للأغذية يف ج��دة يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وم�شرف ًا عام ًا (م�ست�شار ًا)
يف �شركة بدرة يف جدة ،ونائب ًا للمدير
التنفيذي ل�شركة ت�سايل يف جدة.

الأ�ستاذ الدكتور جانينج �سو
الرئي�س ال�سابق جلامعة نانياجن التقنية
( )NTUيف �سنغافورة.
•ويف فرتة رئا�سته عززت جامعة نانياجن
التقنية مكانتها البحثية والتعليمية
وازدادت ح�����ص��ة دع����م الأب���ح���اث
التناف�سية للجامعة خم�سة �أ�ضعاف.
•عمل رئي�س ًا للتحالف العاملي للجامعات
التقنية.
•ع�ضو الهيئة اال���س��ت�����ش��اري��ة ال��دول��ي��ة
جلامعة امللك عبدالعزيز منذ عام
2011م

الدكتورة �سابني �أوهارا
عميدة كلية الزراعة واال�ستدامة احل�ضارية
وع��ل��وم البيئة بجامعة �إقليم كولومبيا يف
الواليات املتحدة الأمريكية.
•خ���ب�ي�رة يف ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة
امل�ستدامة ،والتعليم العايل العاملي،
والقيادة التنفيذية.
•عملت مدير ًا تنفيذي ًا ملجل�س التبادل
العاملي للعلماء  ،CIESورئي�س ًا لكلية
رونوك يف فريجينيا.
•ع�ضو الهيئة اال���س��ت�����ش��اري��ة ال��دول��ي��ة
جلامعة امللك عبدالعزيز منذ عام
2011م

الأ�ستاذ الدكتور جوزيف ريت�سن
وزي��ر الرتبية والثقافة والعلوم يف هولندا
الأ�سبق.
•عمل رئي�س ًا جلامعة ما�سرتخت يف
هولندا ،ونائبا لرئي�س ق�سم التنمية
االق��ت�����ص��ادي��ة يف ال��ب��ن��ك ال�����دويل،
وم�ست�شار ًا ل�شبكة التنمية الإن�سانية يف
البنك الدويل.
•ع�ضو الهيئة اال���س��ت�����ش��اري��ة ال��دول��ي��ة
جلامعة امللك عبدالعزيز منذ عام
2011م

الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل �أتاالر
رئي�س جامعة بيلكنت يف تركيا منذ ،2010
و�أ�ستاذ الهند�سة الكهربائية والإلكرتونية
فيها.
•ع�ضو يف هيئة العلوم ملجل�س البحث
العلمي والتقني الرتكي.
•رئي�س ملجل�س التعاون بني اجلامعات
الرتكية عام .2010
•ع�ضو الهيئة اال���س��ت�����ش��اري��ة ال��دول��ي��ة
جلامعة امللك عبدالعزيز منذ عام
2011م

الأ�ستاذ الدكتور رافائيل بويول �أنتولني
رئ��ي�����س جم��ل�����س امل��ح��اف��ظ�ين جل��ام��ع��ة �آي
�إي ( )IEيف �إ���س��ب��ان��ي��ا ،و�أ���س��ت��اذ البيئة
االقت�صادية فيها.
•عمل رئي�س ًا جلامعة كومبلوتن�س يف
مدريد ()CRUE
•ع�ضو يف جلنة االختيار جلائزة �أمري
�أ�ستوريا�س للعلوم والأبحاث التقنية.
•ع�ضو الهيئة اال���س��ت�����ش��اري��ة ال��دول��ي��ة
جلامعة امللك عبدالعزيز منذ عام
2011م
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الأ�ستاذ الدكتور ويليام تريين
�أ����س���ت���اذ يف ج��ام��ع��ة ج���ن���وب ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا
الواليات املتحدة الأمريكية  ،وي�شغل فيهامن�صب �أ�ستاذ كر�سي ويلرب كيفر يف التعليم
العايل.
•رئي�س م�شارك ملركز بوليا�س للتعليم
العايل يف جامعة جنوب كاليفورنيا يف
الواليات املتحدة الأمريكية.
•ع�ضو الهيئة اال���س��ت�����ش��اري��ة ال��دول��ي��ة
جلامعة امللك عبدالعزيز منذ عام
2014م.

الأ�ستاذ الدكتور جورج وينكلر
الرئي�س ال�سابق جلامعة فيينا يف النم�سا.
•رئي�س م�ؤ�س�سة �إر�ست املالية يف النم�سا.
•عمل �أ�ستاذ ًا زائ��ر ًا لدى جامعة جراز
(يف النم�سا) وج��ام��ع��ة ف��ري��ب��ورج يف
�سوي�سرا ،وجامعة لينز يف النم�سا،
وج��ام��ع��ة ج����ورج ت����اون يف ال���والي���ات
امل��ت��ح��دة الأم���ري���ك���ي���ة ،ويف ج��ام��ع��ة
كومني�س  Comeniusيف �سلوفاكيا.
•عمل يف ق�سم البحوث ل��دى �صندوق
النقد ال���دويل يف وا���ش��ن��ط��ن ،ونائب ًا
لرئي�س احت���اد اجل��ام��ع��ات الأورب��ي��ة
 ،EUAوع�ضو ًا يف املجل�س اال�ست�شاري
الأورب��ي للبحوث  ،EURABوع�ضو ًا
لعدد من املجال�س والهيئات الدولية.

الأ�ستاذ الدكتور جان �سادالك
رئي�س مرقب جمموعة خ�براء الت�صنيف
ال��دول��ي��ة اخل��ا���ص��ة بالت�صنيف والتميز
الأكادميي.
•خ��ب�ير يف �سيا�سات و�إدارة التعليم
العايل �سواء على م�ستوى احلكومات �أو
امل�ؤ�س�سات التعليمية.
•عمل مدير ًا ملركز اليون�سكو الأوروب��ي
للتعليم العايل وممث ًال لليون�سكو يف
رومانيا.
•ع�ضو الهيئة اال���س��ت�����ش��اري��ة ال��دول��ي��ة
جلامعة امللك عبدالعزيز منذ عام
2014م.

الأ�ستاذ الدكتور مايكل �آرثر
رئ��ي�����س ورئ��ي�����س جمل�س الكلية اجلامعية
يف لندن ( )UCLيف بريطانيا منذ عام
2013م.
•الرئي�س ال�سابق جلامعة ليدز باململكة
املتحدة ،وهو �أ�ستاذ ًا يف الطب ،وعميد ًا
لكلية الطب وعلوم ال�صحة واحلياة يف
جامعة �ساوثامبتون يف بريطانيا.
•ع�����ض��و يف جم��ل�����س ال��ب��ح��وث الطبية
باململكة املتحدة.
•رئي�س �سابق لكل من �شبكة اجلامعات
العاملية وجمموعة را�سل للجامعات.

الأ�ستاذ الدكتور �أوت�شيدا هريوهي�سا
الرئي�س واملدير التنفيذي حلديقة كاناغاوا
للعلوم (.)KSP
•رئي�س وع�ضو جمل�س الإدارة لرابطة
حدائق العلوم الآ�سيوية (.)ASPA
•عمل نائب ًا لرئي�س جامعة ت��وك��اي –
ال��ي��اب��ان ،وامل��دي��ر التنفيذي مل�شروع
�أوت�شيدا للمواد ال�سوبر مغناطي�سية.
• �أن�������ض���م ح��دي��ث��ا ل��ع�����ض��وي��ة ال��ه��ي��ئ��ة
اال�ست�شارية ال��دول��ي��ة جلامعة امللك
عبدالعزيز  -منذ عام 2017م.

الأ�ستاذ الدكتور توما�س ويلهِلم�سون
رئي�س جامعة هل�سنكي يف فنلندا منذ عام
2013م.
•رئي�س احتاد اجلامعات اال�سكندنافية
منذ 2012م.
•نائب رئي�س احتاد اجلامعات الفنلندية
منذ 2010م.
•�أ�ستاذ القانون امل��دين وال��ت��ج��اري يف
جامعة هل�سنكي منذ 1982م.
•ع�ضو يف عدد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات
م��ث��ل حم��ك��م��ة ال�������س���وق ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة،
واملفو�ضية الأوروبية ل�ش�ؤون القانون،
وعدد من اجلمعيات العلمية العاملية.

ال�شيخ حممد ح�سني العمودي
•رجل �أعمال �سعودي� ،أ�س�س وا�ستثمر
يف العديد من ال�شركات يف خمتلف
املجاالت الهند�سية والبرتولية واملدنية
وال�صناعية والزراعية وغريها باململكة
العربية ال�سعودية والعديد من الدول
يف ال�شرق الأو�سط و�أوروبا و�إفريقيا.
•ت�شمل اهتمامات �شركاته التنقيب
وتطوير احلقول البرتولية ،و�أعمال
التكرير والبرتوكيماويات ،وم�صايف
البرتول يف ال�سويد واملغرب ،و�أعمال
ال��ت��وزي��ع ملحطات ال��وق��ود يف ك��ل من
ال�سعودية وال�سويد ولبنان.
•ي��ر�أ���س �إدارة العديد م��ن ال�شركات،
ك�شركة كورال ،و�شركة برمي ،و�شركة
���س��ام�ير و���ش��رك��ة ���س��ام�ير وم��ي��دروك
ال�سعودية.

املهند�س ما�ساهيكو يامادا
رئي�س وح��دة حلول احلا�سوب الفنية لدى
�شركة فوجيت�سو ليميتد يف ال��ي��اب��ان ،منذ
ح�����ص��ول��ه ع��ل��ى درج����ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف
الهند�سة من جامعة هوكايدو يف اليابان.
•واح��د من القوى ال�صناعية القائدة
التي كانت خلف �إدخ��ال �أ�سرع �سوبر
كمبيوتر يف ال��ع��امل يف ق��ائ��م��ة �أع��ل��ى
خم�سمائة �شركة.
•يعمل على ع��دة م�����ش��روع��ات عاملية،
ومنها متكني �أنظمة البنية التحتية
االج��ت��م��اع��ي��ة م���ن خ��ل�ال ال��ت��ق��ن��ي��ات
املتقدمة املتوافرة اليوم ،مبا يف ذلك
احلا�سبات عالية الأداء.
5
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IAB-9 Theme:
KAU began to activate. The
most significant recommendations of International Advisory
Board were as follows:
1. To establish a program of
the distinguished International
scholars.
2. To pay more attention and
care for the knowledge-based
economics.
3. To make good efforts to discover and take care of the creative and innovators.
4. To establish a Center for Entrepreneurship.
5. To establish a Center of Excellence in the field of social
sciences.
6. To increase the rate of scientific publishing and the rate
of citation by scientific papers
which have be published in International journals, especially
in “Nature” and “Science”.
At the same time, International
Advisory Board has pointed out
other recommendations, such
as:
a) Diversity in PhD program.
b) To encourage and to support
scientific research.
c) To update the scientific prizes as well as developing them.
d) To support the program of
the distinguished International
scholars.
e) To concentrate on how to be
distinguished in scientific fields
which are highly important for
the benefit of the Kingdom of
Saudi Arabia, such as: Energy
Researches, Marine Studies,
Water Resources, Genetics

Techniques and Epidemiological Diseases Studies.
f) To support and taking care
of the creative, innovators and
entrepreneurs, either from students or from the academic
staff.
The activation of International
Advisory Board recommendations, together with King Abdulaziz University efforts and other objective attempts contribute
to raise up KAU level, that the
King Abdulaziz University has
been selected the top of Arabic
universities, as well as, being
one of the distinguished universities by achieving a distinguished place amongst International universities.
My great thanks to all members
of the Advisory Board and His
Excellency Prof. Osama Tayeb
and to Prof. Adnan H. Zaid, the
General Secretary of IAB and to
all vice presidents of King Abdulaziz University, who did their
best during all meetings and for
their role in implementing the
recommendations, which resulted from the eight meetings.
In order to continue the achievements, I hope that the King Abdulaziz University in going forward will start and continue the
International Advisory Board
meetings soon.
No doubt, that KAU/ International Advisory Board has effectively contributed to make
King Abdulaziz University on
the right way to be an International university. All these were
achieved by the efforts of those
distinguished and famous
scholars, through their scientific
fields.

Optimal Investment of KAU Capabilities in
Innovation and Technology Localizing
Axes:

1. Marketing and KAU
Capabilities
Investment
»» Optimal investment of
distinct qualifications and
expertise of academic
staff, and converting their
research outcomes into
products with revenues for
them and for KAU.
»» Utilizing positively of students’ capabilities through
adopting and offering distinct activities to contribute
in generating leadership
that serve the university
and the community.
»» Utilizing of the university
capabilities; such as Wadi
Jeddah Company, Expert
Houses, and Laboratories,
to increase the income of
the university.
»» Effectively contributing in
marketing and increasing
the investment opportunities for the university
capabilities as well as its
faculty capabilities, knowledge and technical products.
»» Creating of an environment that stimulate initiatives and innovation in all
fields, and optimal utilization and development of
available capabilities.
»» Providing the opportunities for students who have
ambition and ideas to convert them to products.
2. Ways to Finance Innovation and Entrepreneurship
»» Study of ways to finance
converting the capabilities into products with revenues.
»» Study of ways to finance
innovations (for the university staff and students
and the local community
people) in order to contrib-

ute in community services.
»» Study of ways to finance
the university graduates
who have ideas in entrepreneurship, in order to let
them start-off their businesses and projects.
»» Study of ways to strengthen the cooperation between the university and
the business sector in the
Saudi Kingdom in order
to contribute effectively
in marketing and increasing the investment opportunities for the university
capabilities as well as its
faculty capabilities, knowledge and technical products.
3. Ways of Technology
Transfer and Localizing, and Converting
Ideas into Investment
Projects to synchronize with KSA Vision
2030
»» Contributing in supporting
the environment that fosters the innovative ideas
and convert them into
projects and investment
products, which contribute
to the national economy.
»» Study of ways of technology transfer and localizing,
and ways of converting
scientific facts into investment products, in order to
achieve the Saudi Vision
2030.
»» Development of partnership with scientific and
research establishments,
locally and globally.
»» Development of the relations between Wadi Jeddah Company and the
local, regional and global
companies, and utilizing
these relations to keep up
with the development of
new technology.
6
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KAU INTERNATIONAL ADVISORY BOARD
Expanding and widening the
research and scientific partnerships with International
distinguished academic and
industrial institutions is one
of the most important pillars
of King Abdulaziz University strategic plan. This is
true in its diligent efforts to
be one of the most famous
universities in the world. It
was done through its wide
steps to improve and enhance its academic and
research performance, besides community service.
To achieve that goal, King
Abdulaziz University meant
to establish an International
Advisory Board in 1431 H.
(2010 AD).

The main objectives and goals
of King Abdulaziz University International Advisory Board are
summarized as follows:
»» To contribute into reformulating King Abdulaziz University strategic goals.
»» To provide consulting to
King Abdulaziz University
in all fields related to higher
education and labor market,
and advise them in all matters, if the need arises.
»» To help King Abdulaziz
University for stepping forward towards International
institutes through objective
openness globally.
KAU pointed out five
main objectives for the
International Advisory
Board:
1. To participate into reformulating King Abdulaziz University
strategic objectives.
2. To make use of the high abilities of the International Advisory
Board members in utilizing new
performance movement tools
to help King Abdulaziz University to widen its steps towards
the sciences expected in the
coming near and far future.
3. To make use of King Abdulaziz University accomplishments, especially, the scientific
research and innovative ac7

complishments, to reinforce the
presence and status of KAU
globally.
4. To contribute to help King
Abdulaziz University form strategic alliances with services
and productive establishments
in the society.
5. To help KAU establish different partnerships and form twin
cases with some distinguished
international universities and
scientific centres.
King Abdulaziz University is
strictly devoted to be very careful in naming, choosing and
selecting the members of IAB.
Meaning that every member
should be one of the best experts in his field throughout
his country. KAU meant to
vary in the intellectual schools
and geographical variations.
Hence, the International Advisory Board members were selected in the beginning from: Japan, South Korea, Singapore,
China, Spain, United Kingdom,
Holland, Austria, Finland up to
United States of America, as
well as the Saudi members.

INTERNATIONAL
ADVISORY BOARD’s
MEETINGS
International Advisory Board
meetings are held twice in a
year, one of them will be at King
Abdulaziz University and the
other one is to be held in any
one of the countries of Inter-

national Advisory Board members. The duration of each
meeting will be for a period of
three days.
The points to be discussed in
every meeting are pointed out
very carefully, to be adaptive
and compatible with King Abdulaziz University strategic plans
and its future proceedings and
trends.
»» The first meeting was held
in King Abdulaziz University in January 29, 2011.
The main topic of the meeting was to shed a light on
KAU and its future trends,
through its strategic plan.
»» The second meeting was
hosted by Vienna University
in Austria in July 2, 2011.
The main topic was entitled
“How to develop scientific
research in King Abdulaziz
University ?”
»» The third meeting was held
in KAU on February 18,
2012. The main topic was
“King Abdulaziz University
teps towards creativity and
innovation”.
»» The fourth meeting was held
in the IE University, Madrid,
Spain, in October 18, 2012.
This meeting was to complete the discussion started
in the third meeting, i.e., the
steps of KAU towards creativity and innovation.
»» The fifth meeting was held

in King Abdulaziz University in May 11, 2013. The
main topic discussed was
“The essential steps to be
stepped by KAU to achieve
excellence in teaching and
learning”.
»» The sixth meeting was held
in Bilkent University in Ankara, Turkey in November 22,
2013, in order to complete
the discussion on the topic
(i.e., the essential steps to
be stepped by King Abdulaziz University to achieve
excellence in teaching and
learning).
»» The seventh meeting was
held in King Abdulaziz University on September 20,
2014, and the main topic
(i.e. the Third King Abdulaziz University Strategic
Plan) was discussed in this
meeting.
»» The eighth meeting was
held in King Abdulaziz University again on June 10,
2016. The main topic that
discussed in this meeting
was the International trials for Universities’ income
sources diversification.
In all those meetings, there
were many presentations,
seminars to discuss the preprocessed topics and subjects,
which the KAU experts have already prepared.
These meeting resulted in
many recommendations, which
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King Abdulaziz University (KAU), International Advisory Board (IAB)
Ninth Meeting (IAB-9): 7-8 October 2017, KAU, Jeddah, Saudi Arabia
Theme: “Optimal Investment of KAU Capabilities in Innovation and Technology Localizing”
Day 1, Saturday 7th October 2017

AGENDA

Time

Item

09.40 – 10.00

Welcoming Word by KAU President

09.15 – 09.40

KAU Paper on Its Experience on Investment in Innovation and Technology Localizing, By Prof.
Abdullah Bafail, KAU Vice President for Business and Knowledge Creativity

09.40 – 10.00

Discussion of KAU Presentations

10.00 – 11.15

IAB Members Presentations and Discussion (1).

11.15 – 11.30

Break

11.30 – 12.45

IAB Members Presentations and Discussion (2).

12.45 – 02.00

04.15 – 04.45

Lunch
Group Meetings
Groups A and B will meet separately to come up with Initial Strategy for Optimal Investment of
KAU Capabilities in Innovation and Technology Localizing
Break
Group A: Presentation
Group A will present its outcome followed by Discussion by all members of IAB
Group B: Presentation
Group B will present its outcome followed by Discussion by all members of IAB

04.45 – 06.15

Visit of Manarat Al-Ma’arefa (Knowledge Minarets) at KAU

06.15 – 08.00

Visit of Faculty of Tourism at KAU

02.00 – 03.30
03.30 – 03.45
03.45 – 04.15

Day 2, Sunday 8th October 2017
Time

Item

09.15 – 10.45

Group Meetings
Groups A and B will meet separately to come up with Final Strategy for Optimal Investment of
KAU Capabilities in Innovation and Technology Localizing

10.45 – 11.15

Break

11.15 – 12.00
12.00 – 12.45

Group A: Presentation
Group A will present its outcome followed by Discussion by all members of IAB
Group B: Presentation
Group B will present its outcome followed by Discussion by all members of IAB

12.45 – 01.15

Merging the 2 outcomes in a Final Strategy (by group leaders)

01.15 – 02.00

Presentation of Final Strategy
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