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ت  01 جامعت ألاميرة هوزة جطبم بسهامج اإلالً طلمان لخىمُت اإلاوازد البشٍس
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تؤٌو جامعت جط«.. هوزة  58 بم بسهامج اإلالً طلمان لخىمُت اإلاوازد البشٍس
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 64 جامعت ألاميرة هوزة حظخىمل عُاداث ولُت طب ألاطىان
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 لخدلُم ؤلاصالح»جخخخمان مشازهتهما في « الضُافت»و« "زعاًت الفخُاث
 
 76 «معا

ت  78 جامعت ألاميرة هوزة جطبم بسهامج جىمُت اإلاوازد البشٍس
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 صحيفت الوطن
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 صحيفت عين اإللكترونيت
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ً"ج بجامعت ألاميرة هوزة بيذ  جىلل ملسها السئِع في اإلاملىت إلى اإلاجمع ألاوادًمي "نراٌ إلىتًر

 145 عبدالسخمً
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 هجلت رواد األعوال
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 عبدالسخمً
180 
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 م0311-ديسمبر- 43 1341-ربيع الثاني-1الجمعة 

ٔىسح ثٕذ ػجذاٌشمحٓ : ادلٍه عٍّبْ صٕغ خالي  األِريحِذَشح جبِؼخ 
  ػبِني رٕىع وضخبِخ يف حجُ ادلٕجضاد ٌٍٍّّىخ

 

ي الٔمُل باػمها وهُابت ًٓ ميؼىبي ضفٔذ مٔالي مسًطة جامٔت الامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً السهخىضة هس

فحن اإلالً ػلمان بً  وميؼىباث جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً اػمى آًاث التهاوي لخازم الخطمحن الـٍط

ياث للاحب الؼمى  ع ـ حفِه هللا ـ بمىاػبت الصهطي الثاهُت لخىلُه ـ ؤًسه هللا ـ ملالُس الخىم , والخبًر ٓبسالٍٔع

ع ولي الٔهس , هاثب ضثِؽ مجلؽ الىظضاء , وظٍطاإلاليي ألامحر محمس  السادلُت, وللاحب  بً هاًف بً ٓبسالٍٔع

ع ولي ولي الٔهس الىاثب الثاوي لطثِؽ مجلؽ الىظضاء , وظٍط  الؼمى اإلاليي ألامحر محمس بً ػلمان بً ٓبس الٍٔع

  السفاْ حفِهما هللا.

اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت دالٌ هصًً الٔامحن الىثحر وكالذ مٔالحها في ولمت لها بهصه اإلاىاػبت : " للس ٓاؿذ 

مً الخٌىضاث, فمىص ؤن جىلى ـ حفِه هللا ـ ملالُس الخىم في البالز , ٓمل ٓلى ضػم الاػتراجُجُت والخٌٍ 

الؼُاػُت السادلُت والخاضجُت للبالز بما ًخىاهب مٕ اإلاخغحراث الٔاإلاُت وبما ٌٔعظ مً مياهت اإلاملىت الٔطبُت 

ؼهم في ضفٕ مياهت اإلاىاًً الؼٔىزي وجىمُت كسضاجه لِؼهم في دسمت زًىه ووًىه , هما جمحز ٓهسه الؼٔىز ًت, َو

ـ حفِه هللا ـ بطخ السماء الـابت في ؿطاًحن بزاضة الخىم فإوـإ مجلؽ الـاون ألامىُت والؼُاػُت بطثاػت ػمى 

ع  , ومجلؽ الـاون الاكخلازًت والخىمُت ولي الٔهس كاحب الؼمى اإلاليي ألامحر محمس بً هاًف بً ٓبسالٍٔع

ع ـ حفِهما هللا "ـ .   بطثاػت كاحب الؼمى اإلاليي ألامحر محمس بً ػلمان بً ٓبسالٍٔع

فحن اػخٌاْ دالٌ ٓامحن فلٍ مً ٓهسه  ر ػِـهس ٓلى ؤن دازم الخطمحن الـٍط وؤهافذ مٔالحها : بن الخاٍض

ا وضخامت في حجم اإلاىجعاث, ػى  اإلاُمىن, ت ؤن ًلىٕ جىٓى ٕ الخىمٍى اء في البىاء الازاضي او الخىػٕ في اإلاـاَض

ع ني, و حٍٔع ٕ ملازض زدل الاكخلاز الًى الٔمم الاػتراجُجي لسوض اإلاملىت الٔالمي في هصه اإلاطحلت اإلاهمت  وجىَى

ت جخىالى وفي ملسمتها اكطاض بطهامج الخحٌى الًى ني مً ٓمط ألامت الٔطبُت وؤلاػالمُت, وماظالذ البرامج الخىمٍى

ت جسًسة للمملىت الٔطبُت  2030والطئٍت الؼٔىزًت  2020 م الهٌالكت جىمٍى ت ًٍط التي ؿيلذ في موامُجها داًض

 
ً
الؼٔىزًت لخمؼت ٓـط ٓاما كازمت, هما ؿهس الٔمل الخحري الخاضجي في ٓهسه حفِه هللا, جىُِما واضخا

ماٌ الاوؼاهُت, في دٌ ىة مخمحزة وفطزًت ٓلى اإلاؼخىي الٔالمي وشلً بةوـاء مطهع اإلالً ػلمان لإلغازت والٓا

ماهسا بصلً حفِه هللا ػُاػت اإلاملىت ؤلاوؼاهُت التي جبخٔس ًٓ الخمُحز السًني او الٔطقي, وجحترم حلىق 

ٔت ؤلاػالمُت.   الاوؼان هما جىم ٓلحها الـَط

فحن ـ حفِه هللا ـ وم خابٔخه اإلاؼخمطة , وؤضزفذ السهخىضة الٔمُل :" وفي هىء جىجحهاث دازم الخطمحن الـٍط

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1575583
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1575583
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ٕ, التي في مجملها جحلم جمىحن اإلاطؤة في وافت  اػخٌٔىا في جامٔت ألامحرة هىضة, ؤن هىجع ٓسزا مً البرامج واإلاـاَض

, بما ًخفم مٕ ضئٍت الجامٔت 
ً
 واكخلازًا

ً
حها وزلافتها واضجلائها ٓلمُا اإلاجاالث الٔلمُت والٔملُت, وجطفٕ مؼخىي ٓو

ىُت  ىاهب الطئٍت الًى برو لُمخس ( اجفاكُت إلوـاء اهبر مطهع 2030ٍو , مثل جىكُٕ الجامٔت مٕ اضاميى وؿطهت) ٍو

ؤلف فطكت ٓمل دالٌ  20وؼاجي لألٓماٌ في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت زادل الخطم الجامعي, ٌؼتهسف اًجاز 

ساز ٓـط ػىىاث , واًالق بطهامج بٓساز اللُازاث الطاثسة بالخٔاون مٕ ولُت )اوؼُاز إلزاضة  ماٌ بفطوؼا(,إٓل ألٓا

وىازض وؼاثُت ماهلت في اللٌآحن الخيىمي والخاق, بلى جاهب مىاكلت ٓلس الـطاواث الٔلمُت مٕ الجامٔاث 

الٔاإلاُت اإلاخلسمت, في مجاٌ البحث الٔلمي و بطامج السضاػاث الٔلُا و بطامج البيالىضٍىغ ٓلى الؼىاء, هصلً 

اإلاُا وفعن في اإلاىافؼاث وحللً ٓلى جىاثع ؿاضهذ ًالباث الجامٔت في الفٔالُاث ال خىافؼُت محلُا واكلُمُا ٓو

اهت  اهت للمـاضهت في جٌبُم اػتراجُجُت الٍط  بخىكُٕ اجفاكُت مٕ هُئت الٍط
ً
مخلسمت, وكس كامذ الجامٔت مادطا

ت ل دؼخفُس اإلاجخمُٔت مؼخفُسة مً مباهحها اإلامحزة , وهصلً ٓملذ ٓلى جىػٔت دسماث مطهع الاػدـاضاث ألاػٍط

بُت , هما ان الجامٔت لم جيؽ  حت ؤهبر مً ألاػط, ػىاء ٓبر الاػدـاضاث او مً دالٌ السوضاث الخسٍض مىه ؿٍط

ُف متى اهٌبلذ ٓلحهً  ت في اللبٌى في الجامٔت وفي الخُى واجبها في دسمت بىاث وؤػط الـهساء, فإٌٓتهً ألاولٍى

  الـطوي .

فحن دحر الجعاء و ؤن ًباضن في جهىزه لخسمت زًىه وادخخمذ مٔالحها زآُت هللا ؤن ًجعي دازم  الخطمحن الـٍط

ىىا ألامً وألامان والخلسم والاظزهاض وؤن ًىفم ولي ٓهسه  ووًىه وألامت الٔطبُت وؤلاػالمُت, وؤن ًسًم ٓلى ًو

 ألامحن , وولي ولي ٓهسه ـ حفِهما هللا ـ .
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جبِؼخ األِريح ٔىسح حتزضٓ االجزّبع اٌغبدط ػشش ٌؼّذاء اٌجحث اٌؼٍٍّ 
 ثبجلبِؼبد اٌغؼىدَخ

 

اػخوــــافذ ٓمــــازة البحــــث الٔلمــــي بجامٔــــت الامحــــرة هــــىضة بيــــذ ٓبــــسالطحمً ؤمــــؽ الاٌو الاجخمــــاْ الؼــــازغ ٓـــــط 

بحث الٔلمي بالجامٔاث الؼٔىزًت بحوىض وهُلت الجامٔت السهخىضة هسي الىهُبي وؤمحن لجىت الخٔلُم لٔمساء ال

مساء البحث الٔلمـي فـي الجامٔـاث الؼـٔىزًت وجطؤػـذ الاجخمـاْ ٓمُـسة البحـث  الٔالي السهخىض محمس اللالح, ٓو

ــج  ــج الخلــف ضحبــذ فحهــا بوــُىف وكــس اػــتهل الاجخمــاْ بيلمــت الــسهخىض الخلــف. الٔلمــي بالجامٔــت الــسهخىضة ؤٍض ة ؤٍض

الللــاء, وجٌطكــذ فحهــا بلــى ؤهمُــت ٓلــس مثــل هــصه الللــاء فــي الىكــذ الــصي جلــف فُــه اإلاملىــت الٔطبُــت الؼــٔىزًت ٓلــى 

  .2030ؤٓخاب مطحلت جسًسة مٕ بٓالن ضئٍت 

الؼـــٔىزًت جلتهـــا ولمـــت وهُلـــت الجامٔـــت الـــسهخىضة هـــسي الـــىهُبي ضحبـــذ فحهـــا بٔمـــساء البحـــث الٔلمـــي فـــي الجامٔـــاث 

فــــي الجامٔــــاث وؤن  مىهـــسة ٓلــــى اهمُــــت الاجخمآــــاث السوضٍــــت الدـــــاوضٍت وزوضهــــا الىبحـــر فــــي بزــــطاء الخجطبــــت البحثُــــت

ط الٔمــل البح ــي  اًــت مٔــالي مــسًطة الجامٔــت بلــى بــصٌ وــل مــا مــً ؿــإهه جٌــٍى جامٔــت ألامحــرة هــىضة ػــٔذ وحؼــعى بٓط

لس الـطاواث البحثُت السولُت واإلاحلُت بم سٓم ؤزطة ؤلاًجـابي بالجامٔت ٓو ا ًىٔىؽ ٓلى الىاجج البح ي للجامٔت ٍو

زم ؤللى السهخىض محمس اللالح ولمت اوضح فحها ؤن الاجخمآاث الخيؼُلُت لٔمساء البحث الٔلمي . ٓلى اإلاجخمٕ 

والخبــراث  ػــىىاث وااهــا  هــسف بلــى الخٔــاون والخيامــل البح ــي بــحن الجامٔــاث وجبــازٌ الخجــاضب 10كــس اهٌللــذ مىــص 

بــــــا وؤهــــــاب ال بحثُــــــت مـــــــحرا بلــــــى ؤن الــــــىظاضة بلــــــسز زضاػــــــت هِــــــام جسًــــــس للجامٔــــــاث الؼــــــٔىزًت ػــــــىف ًلــــــسض كٍط

( والؼـعي لخحلُلهــا 2030بالجامٔـاث بـإن جبـصٌ وـل مـا فـي وػـٔها لالػـخٔساز للىِـام الجسًـس وجبنـي ضئٍـت اإلاملىـت )

بحث الٔلمي بجامٔت ألامحرة هىضه بيذ .وجىالذ ؤوضاق الٔمل اإلالسمت لللاء جلسض ها وضكت الٔمل اإلالسمت ٓمازة ال

ج ىُت للبحث الٔلمي كسمتها السهخىضة ؤٍض الخلـف اػخٔطهـذ فحهـا الىهـٕ  ٓبس الطحمً بٔىىان مبازضة الهُئت الًى

ىُـــت للبحـــث الٔلمـــي جيـــىن  الـــطاهً للبحـــث الٔلمـــي فـــي اإلاملىـــت الٔطبُـــت الؼـــٔىزًت مىكـــُت بوـــطوضة بوــــاء هُئـــت ًو

جلــــىم بحىهمــــت مؼــــاضاث البحــــث الٔلمــــي وزٓــــم البــــاحثحن الىــــابغحن زادــــل اإلاملىــــت مطجُٔــــت ضػــــمُت ومىــــاضة بحثُــــت 

وداضجهــــــا باولُــــــاث والبـــــــرامج التــــــي حصــــــجٕ البحـــــــث الٔلمــــــي وحؼــــــدثمط اكـــــــىله وجىمــــــي ٓىاثــــــسه لُبـــــــسو كــــــمام ؤمـــــــان 

ُـــت الكخلـــازها ومجخمٔىـــا و بُيخـــا بغُـــت جحلُـــم الاػـــخسامت إلاىاضزهـــا والطفاهُـــت وجُالىـــا وكـــس جوـــمىذ الىضكـــت مى  ج

م ٓمل مً ٓمازة البحث الٔلمي هما اػخٔطهذ الىضكت ٓـس ز مـً الخجـاضب الٔاإلاُـت ٓمل الهُئت والتي ؤٓسها فٍط

ـــل البحثُــــت الىااخــــت التــــي اػــــخلهمذ مجهــــا السضاػــــت وكــــف الهُئــــت اإلالترحــــت وبجطا للىُاهاث ـــا وؤهــــسافها ومطاحـ ءا هـ

  جإػِؼها.

ـــر ـــً فهـــــس للبتــ ـــي بجامٔـــــت اإلالــ ــــث الٔلمــ ــــسم ٓمُـــــس البحـ ـــم كـ وٌ واإلأـــــازن الـــــسهخىض هاكـــــط الٔلُلـــــي الىضكـــــت الثاهُــــــت زــ

ٔـــاث: فـــطق الىجـــا  ألاكـــطب لخحلُـــم ضئٍـــت اإلاملىـــت  بٔىىان)اإلاىِىمـــت اإلاخياملـــت للبحـــث الٔلمـــي والابخيـــاض فـــي الجام

( وكــس جىاولــذ الىضكــت فىــطة الاكخلــاز اإلابنــي ٓلــى اإلأطفــت واإلالــاًِؽ الٔاإلاُــت لخلــيُف اكخلــاز الــسٌو مــً  2030

ــت همــا اػخٔطهــذ مىكــٕ اإلاملىــت الٔطبُــت الؼــٔىزًت مــً زٌو الٔــالم مــً حُــث جــإزحر الٔالكــت  حُــث زضجــه الابخياٍض

ني , وكــس اوكـذ الىضكــت بوـطوضة الٔمــل  ـت بــحن الجامٔـاث واللــىآت ٓلـى مؼــخىي الابخيـاض الـًى ٍط البحثُـت والخٌٍى

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1576712
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1576712
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ــت مخياملـــت فــي اإلاملىــت الٔطبُــت الؼــٔىزًت, همـــا اؿــاضث الــى هــطوضة جىمُــت الٔالكـــت  ٓلــى جإػــِؽ وزٓــم بيُــت ابخياٍض

ـــت بـــحن الجامٔـــاث وكٌـــاْ اللـــىآت , آلبـــه اللـــى ٓمُـــس البحـــث الٔلمـــي بجامٔـــت اإلالـــً ػـــٔىز  ٍط البحثُـــت والخٌٍى

اث البحث الٔلمي وفم ضئٍـت  حصـخُم الىهـٕ الـطاهً فـي  2030السهخىض دالس الخمحزي وضكه ٓمل بٔىىان )اولٍى

ـــــس ا ـــــسزة ( وكـ ـــــت اإلاخجـ ــــىر الٌاكـ ـــــاالث بحــ وكــــــذ الىضكــــــت بوــــــطوضة جىجُــــــه البحــــــث الٔلمــــــي هحــــــى اهــــــساف ضئٍــــــت مجـ

ـــــت وهـــــــي مجخمـــــــٕ حُـــــــىي واكخلـــــــاز معهـــــــط ووًـــــــً ًمـــــــى  و بوـــــــطوضة ؤن جلـــــــىم الجامٔـــــــاث الؼـــــــٔىزًت  2030اإلاملىــ

لـى هـطوضة حصـجُٕ البحـث الٔلمـي  2030بدصخُم كسضا ها وهاججها البح ي في اإلاجاالث اإلاطجبٌـت بطئٍـت اإلاملىـت  ٓو

  ث الؼٔىزًت.اإلاـترن بحن الجامٔا

ع السهخىض ٓبساإلاحؼً الـٍطف الىضكـت الطابٔـت بٔىـىان  بٔسها كسم ٓمُس البحث الٔلمي بجامٔت اإلالً ٓبس الٍٔع

( جىاولــذ 2030) مطاهــع البحــىر ؤلاوؼــاهُت زوض جسًــس وؤهــساف ًمىحــت لخسمــت ضئٍــت اإلاملىــت الٔطبُــت الؼــٔىزًت 

خمآُت والاوؼاهُت وما جدىاوله مً كواًا بحثُت مؼخٔطها في مجاٌ الٔلىم الاج 2030الخىجهاث الطثِؼُت لطئٍت 

همــاشو واكُٔــت محلُــت واكلُمُــت وزولُــت لهــصه اإلاطاهــع , مىكــُا بدـــىُل هُــان مطهــعي ٓلــى مؼــخىي الــىظاضة لىهــٕ 

ػُاػــاث البٔــس الاجخمــاسي وؤلاوؼــاوي والخىجهــاث الٔامــت وبــطامج البحــىر فــي اإلاجــاالث الاجخمآُــت وؤلاوؼــاهُت.زم 

ن ٓمُــــس البحــــث الٔلمــــي فــــي جامٔــــت ؤم اللــــطي الــــسهخىض ٓبساإلاحؼــــً ألاهــــسٌ فــــي وضكخــــه مىِىمــــت البحــــث اػــــخٔط 

ٕ البحثُت في بطامج اإلاىح اإلاخٔسزة واحلاثُاث  الٔلمي في جامٔت ؤم اللطي وما جخومىه مً اجطاءاث كبٌى اإلاـاَض

ٕ البحثُت اإلاسٓىمت مً الٔمازة .   اإلاـاَض

ىُــت جوــٕ ػُاػــاث وكــس ادخــخم الاجخمــاْ بآخمــاز ا لخىكــُاث التــي وــان مــً ؤبطظههــا : جبنــي مبــازضة اوـــاء هُئــت ًو

, جبنــــي مىِىمــــت  2030وجحــــىهم وجــــسٓم البحــــث الٔلمــــي باإلاملىــــت , جىجُــــه بحــــىر الجامٔــــاث هحــــى جحلُــــم ضئٍــــت 

ل هخاثج البحىر بلى مىخجاث كابلت للخٌبُم.  مخياملت لالبخياض  هخم بخحٍى
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 م0311-يناير- 3 - 1341-الثانيربيع -1األربعاء 

 جبِؼخ األِريح ٔىسح رغجك ثشٔبِج ادلٍه عٍّبْ ٌزُّٕخ ادلىاسد اٌجششَخ

 

ذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً في جىفُص اإلاطحلت ألاولى مً "بطهامج اإلالً ػل مان لخىمُت اإلاىاضز ؿٓط

ت" زادل الجامٔت بمذخلف بزاض ها وؤكؼامها .   البـٍط

ت لدؼاًط الخٌىض  واػخحسزذ الجامٔت في اإلاطحلت ألاولى مً جٌبُم البرهامج بزاضة مخذللت باإلاىاضز البـٍط

ة للخىاكل الٔالمي في هصا اإلافهىم والخذٌٍُ إلاا ًحلم جىزة في ألازاء وؤلاهخاجُت لطؤغ اإلااٌ البـطي, وبزاض 

إحي شلً مخىافلا مٕ ضػالت الجامٔت واهسافها  السادلي التي جىمي الٔالكت بحن الجمهىض السادلي في الجامٔت , ٍو

فا ها, وجحؼحن بِئت الٔمل ووهٕ ػُاػاث وبجطاءاث واضخت  فحها ومُى الطامُت بلى ضفٕ ؤزاء اهخاجُت مُى

ت بما ًخىافم مٕ الطئٍت    . 2030لخٌبُم مفهىم اإلاىاضز البـٍط

ت واإلاـطف ٓلى ؤلازاضة الٔامت للمىاضز  وؤوضح مؼآس وهُل جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً للمىاضز البـٍط

ت ًإحي هةحسي ؤهم  ت اإلاهىسغ ٓبساللٌُف الخطوان بإن بطهامج اإلالً ػلمان لخىمُت اإلاىاضز البـٍط البـٍط

ط بِئ ىُت في مجاٌ الخمحز اإلااػس ي ,وجٌٍى ت الٔمل الخيىمُت ووىازضها, بما ًخىافم مٕ ؤهساف اإلابازضاث الًى

مىحاث ضئٍت اإلاملىت  ني  2030ًو , والصي جٔل هلب ُٓيُه الاػدثماض في ضؤغ اإلااٌ 2020وبطهامج الخحٌى الًى

ط وؤلاهخاو.   البـطي اإلاخمثل في اإلاىاًً الؼٔىزي ٓبر زٓمه وجإهُله بملىماث الخٌٍى

ت بالجامٔت ػدخىلى ول ما ًذم اللىي الٔاملت مً حُث ٓملُاث اإلاىاضز وبحن الخطوان ؤن بزاضة اإلاىاضز البـ ٍط

ُفي (,باإلهافت بلى اإلاهام الجسًسة التي  هسف  ُف , الطواجب , الاجاظاث , الىلل جلُُم الازاء الُى ت )الخُى البـٍط

ط بِئت الٔمل بالجامٔت والاضجلاء بها بما ًخىافم مٕ اإلأاًحر الٔاإلاُت اإلاخمحز  ة, مثمىا الجهىز التي جبصلها بلى جٌٍى

 .الجامٔت الػخىماٌ اإلاطحلت ألاولى مً البرهامج

 

http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1577177
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1577177
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 م0311-يناير- 5 - 1341-ربيع الثاني-1الخميس 

 .جبِؼخ األِريح ٔىسح رذشٓ ِشوض اٌزُّض يف اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ

 

مٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً الُىم اإلالط الطثِس ي إلاطهع الخمحز في الخٔلُم والخٔلم, بحوىض مٔالي زؿيذ جا

ازة الٔاإلاُت في  مسًطة الجامٔت السهخىضة هسي بيذ محمس  لٌمىحا ها للٍط
ً
 لطئٍت الجامٔت وجحلُلا

ً
الٔمُل زٓما

تراجُجُاث وؤػالُب الخٔلُم وشلً بمىخبت ولُت مؼحر ها ألاوازًمُت للخلسم بلى ملاف الجامٔاث اإلاخمحزة في اػ

ط وجىمُت اإلاهاضاث الخابٔت 1434الاكخلاز اإلاجزلي الصي وان بساًت جإػِؼه في ٓام  هـ جحذ مِلت ٓمازة الخٌٍى

ط والجىزة .   لىوالت الجامٔت للخٌٍى

ط والجىزة ب م جالها ولمت وهُلت الخٌٍى جامٔت ألامحرة هىضة وكس ؤػتهل الخفل بخالوة آًاث مً اللطآن الىٍط

 في جحلُم 
ً
 اػاػُا

ً
السهخىضة فاجً بيذ ٓبسهللا العامل بُيذ فحها ؤن الخمحز في الخٔلُم والخٔلم ؤهخى مٌلبا

م الخلُلي للخمحز. الاكخلازيٓملُت الخحٌى  ط الىىسي للخٔلم ؤهثر مً الخٔلُم هى الٌٍط   واإلأطفي وؤن الخٌٍى

للجامٔت  الاػتراجُجُتهبحر في جحلُم الهسف الخامؽ مً ؤهساف الخٌت ؤوضخذ العامل ؤن مطهع الخمحز له زوض 

 للخفىحر واػخحسار اإلابازضاث واػخلٌابها وجبىحها وجىلُس 
ً
وهى جلسًم الٌطق اإلابخىطة في الخٔلُم, ٓازة اإلاطهع مىبٔا

  ألافياض وجحفحزها.

ط ألازاء الخٔلُمي والبح ي ويهسف مطهع الخمحز في الخٔلُم والخٔلم ٓلى الاضجلاء بجىزة الخٔلُم ا لجامعي و جٌٍى

س اإلاماضػاث بخحؼحن البِئت الخٔلُمُت مً دالٌ  واء الهُئت الخٔلُمُت مً دالٌ جىمُت اإلاىاهب وججٍى ٓو

ت وهي :مبازضة جاثعة الخمحز في الخٔلُم  اػدثماض الـطاواث اإلاحلُت والٔاإلاُت, ٍط خومً زمان مبازضاث جٌٍى ٍو

ط  اإلاىاهب ألاوازًمُت , مبازضة كُاغ فآلُت الخسَضؽ ,مبازضة مجخمٔاث الخٔلم لألوازًمُحن والخٔلم ,مبازضة جٌٍى

ً ,مبازضة بىاء اللسضاث البحث ألاوازًمي ,مبازضة الخٔلم مسي  ,مبازضة الفلل السضاس ي في اللطن الىحس والٔـٍط

 .ومبازضة ػفحراث الخمحز والجىزةالخُاة 

إحي اإلاطهع هبِذ للخبرة الجلاله  ت واػدثماض هخاثجها في ؤضن الىاكٕ بغطن ٍو ٍط اإلاباؿط بيخاثج البحىر الخٌٍى

ط الخٔلُم والخٔلم بـيل مؼخمط إلاا ًلسمه مً بطامج  الخحؼحن اإلاؼخمط و ٌٔس هلٌت اهٌالق إلاىاكلت جٌٍى

ت ا واء هُئت الخسَضؽ حـمل اإلأاضف واإلاهاضاث, والخبراث والخجاضب الخٔلُمُت ,والاػدـاٍض ت ٓو ٍط لالظمت جٌٍى

ط ألازاء الخٔلُمي بجامٔت ألامحرة هىضة .   لخٌٍى

م في مطافم اإلاطهع واإلأطن اإلالاحب له.  وكس ادخخم الخفل بجىلت إلأالي مسًطة الجامٔت والخوىض الىٍط

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1577488


 

12 

 م0311-يناير- 1 - 1341-ربيع الثاني-1الجمعة 

 جبِؼخ األِريح ٔىسح رغزىًّ ادلشحٍخ اٌثبُٔخ يف ػُبداد وٍُخ عت األعٕبْ

اػخىملذ ولُت ًب ألاػىان بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً اإلاطحلت الثاهُت مً حـغُل الُٔازاث 

  ُٓازة مخياملت في ملط اليلُت. 64الخاضجُت الجسًسة لٌب ألاػىان والبالغ ٓسزها 

ُازاث التي ؿغلتها اليلُت همً جهىز الجامٔت الطامُت بلى جىفحر بِئت حٔلُمُت لٌالباث اليلُت, وجإحي ػلؼت الٔ

ت مً الخسماث الٔالجُت لفئاث اإلاجخمٕ اإلاذخلفت في بًاض مؼاولُت الاحخُاو التي  باإلهافت بلى جلسًم مجمٓى

  ججؼسها الجامٔت ٓبر بطامجها اإلاذخلفت.

ػىان مخياملت لخسمت الٌالباث واإلاطاجٔحن اإلاطض ى مً اليؼاء والطجاٌ ُٓازة ؤ 64وجومً اإلاـطوْ جطهُب 

فاٌ, مجها  ُٓازة جذللُت وجطاحُت جلىم بخلسًم الخسماث اإلاجاهُت واإلامثلت في ٓملُاث العضآت  11وألًا

لت ُٓازة بهافُت ٓالُت الجىزة والخلىُت مذل 53والترهُباث وفم ؤحسر الخىىىلىجُا الٔاإلاُت , باإلهافت بلى 

  لٌالباث اليلُت لخيافئ جلىُاث الخٔلُم اإلالسمت في اليلُت.

ُٓازة مخياملت جحذ بؿطاف هذبت مخمحزة  110ووكلذ ٓسز الُٔازاث التي جلسم الخسمت للمطاجٔحن في الجامٔت 

 بلى ًالباث ًب ألاػىان.
ً
بِباث ألاػىان, بهافت   مً ؤًباء ًو

بدؼام اإلااض ي ؤن حـغُل الُٔازاث ًإحي همً مٔاًحر الجىزة هما ؤفازث ٓمُسة ولُت ًب ألاػىان السهخىضة ا

ب ؤهبر واؿمل لجمُٕ الٌالباث, حُث ًبسؤ ٓمل الٌالباث في اليلُت مىص الؼىت ألاولى باإلاطاكبت  لخحلُم جسٍض

حن, وفي الؼىت الثاهُت بلى الخامؼت باإلاماضػت الفٔلُت, مـحرة بلى ؤن الُٔازاث واهبذ  لألدلاثُحن والاػدـاٍض

  حسر ما وكلذ بلُه الخلىُت في ُٓازاث ًب ألاػىان.ؤ

ًصهط ؤن الخىػٔت الجسًسة في اإلاـطوْ جمذ جحذ بؿطاف بزاضة الهىسػت الٌبُت باليلُت بالخٔاون مٕ الىوالت 

 الٔامت للميـأث والدـغُل بالجامٔت.

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1577675
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1577675
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 م0311-يناير- 13 - 1341-ربيع الثاني-10الثالثاء 

ػّبدح شؤوْ اٌغبٌجبد يف جبِؼخ األِريح ٔىسح رؼٍٓ ٔزبئج أزخبثبد اجملٍظ 
 االعزشبسٌ اٌغالثٍ يف اجلبِؼخ

 

ؤٓلىذ ٓمازة ؿاون الٌالباث في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً الُىم الىخاثج الطػمُت الهخذاباث 

ذ ٓلى 1438/  1437دـاضي الٌالبي في زوضجه الثالثت للٔام الجامعي الخالي اإلاجلؽ الاػ هـ , حُث جطي الخلٍى

مساض زالزت ؤًام , بٔس بكامت الخمالث الاهخذابُت السٓاثُت للمطشخاث التي جم جىفُصها للخٍٔطف ببرهامجهً 

ًبسؤ مٕ بساًت الفلل السضاس ي الثاوي  الاهخذابي الصي ٌؼٔحن بلى جحلُله في اإلاجلؽ اإلامخس بلى ٓامحن ؤوازًمُحن,

  للٔام الجامعي الخالي.

وحٌى الاهخذاباث ؤوضخذ ٓمُسة ؿاون الٌالباث السهخىضة لُلى اإلاٌبلاوي ؤن الجامٔت اجذصث وافت ؤلاجطاءاث 

 بحُث ًّىضث الىِام ؤلالىترووي ٓبر  -التي ججطي مطة ول ٓامحن زضاػُحن-الالظمت لدؼهُل الٔملُت الاهخذابُت 

هِام الباهط اإلالمم مً كبل ؤلازاضة الٔامت لخلىُت اإلألىماث والاجلاالث بالجامٔت لُمىً الٌالباث مً جطؿُح 

ؼط. ذ الدخُاض اإلامثالث بيل ػهىلت َو   ؤهفؼهً والخلٍى

مطشخت مً مذخلف اليلُاث في الجامٔت,  111وهـفذ اإلاٌبلاوي ًٓ ٓسز اإلاطشخاث لهصا الٔام حُث بلغ 

 40ًالبت جىافؼً ٓلى  58ً كاضب بلى الؤف ملاضهت بالسوضة الؼابلت الصي جطشخذ له مبِىت ؤن ٓسزه

خيىن اإلاجلؽ مً ممثالث مً مذخلف اليلُاث بالجامٔت ًخم جذلُم ملآس ليل ولُت وؼبت لٔسز  , ٍو
ً
ملٔسا

 بهافت بلى الطثِؼت وهاثبتها وؤمُىت ال37الٌالباث اإلاسجالث, حُث بلغذ هصا الٔام )
ً
  ؼط.( ملٔسا

وؤوضخذ ؤهه كبل البسء باػخلباٌ جطؿُحاث الٌالباث للمجلؽ كامذ ووالت ألاوـٌت الٌالبُت بآخماز جلمُم 

لىٕ" جم اػخذسامه ضغبت في اػخلٌاب ؤهبر ٓسز مً  ًُ ؼمٕ ...وجمحزن  ٌُ مىحس وجصاب جحذ ؿٔاض "كىجً 

  ث اإلاجلؽ الؼابم.الٌالباث مً دالٌ الخمالث السٓاثُت باليلُاث التي هفصها ؤٓواء وكسًلا

ت ٓلى الىحى الخالي: الٌالبت هىضة دالس الجمُلي مً ولُت اللغاث ضثِؼت  وجاءث ؤػماء الفاثعاث باإلاىاكب ؤلازاٍض

ؤكىاث , وجلتها الٌالبت ضها بىسض الٔىوي اإلاطشخت مً ولُت اللغاث لخفىظ بمىلب  2003اإلاجلؽ بحلىلها ٓلى 

, وحاظث ٓ 1959هابئت الطثِؼت بـ 
ً
لى مىلب ؤمُىت ػط اإلاجلؽ الٌالبت حىحن ببطاهُم الٔخُني اإلاطشخت مً كىجا

ماٌ لخلىلها ٓلى   . 2049ولُت ؤلازاضة وألٓا
ً
  كىجا

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1578938
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1578938
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ت اإلاجلؽ ًٓ اليلُاث فهً : ممثالث ولُت آلازب: غسًط الـهطي, مُمىهه العجالن,  37ؤما الفاثعاث الـ  بٔوٍى

ماٌ:  مالن اللبُح, منى الخلان, فاًمه العجمي, كفُه الٔبس مطام الٔلُاوي, ممثالث ولُت ؤلازاضة وألٓا

مي,  جطي, هسي الؼهلي, فاًمت شجاْ, وجسان الخٍع ً, ممثالث ولُت التربُت: افىان الخٍى اللٌُف, مجس الجبًر

لىم الخإهُل:  هلُل  ممثالث ولُت الخمٍطى: كالخه الـٌحري, ٓبحر هاضون محمس, ممثالث ولُت الصخت ٓو

بى الخؼً, ممثالث ولُت الٌب البـطي: ؿطوق ػطحان, هاثله اللحم, ممثالث ولُت الـُٔفاوي, ضظان ا

يان, ممثالث ولُت  اللُسلت: لمى اإلاٌحري, مىُفه الـمطي, ممثالث ولُت ًب ألاػىان: بـاًط هالبي, الهىىف البًر

: دىله الخلباوي, الخاػب واإلألىماث: ػفاهت اللحٌاوي, ًاضا الىدُفي, جماهت اللغحر , ممثالث ولُت اللغاث

ضؿا الـهطي, اػماء ؿٍطف, هُاء اليلثم, ممثالث ولُت الخسمت الاجخمآُت: ضكُه بً ػلٌان, بـاًط البلمي, 

وجسان الٔخُبي, ممثالث ولُت الٔلىم: إلاِؽ جبلي, ضهسا الفاهل, كالخه العهطاوي, ممثالث ولُت الخلامُم: 

ىاز الللط, مـآل البلمي .   ٍض

ون الٌالباث حسًثها مـحرة بلى ؤهه ًلٕ ٓلى ٓاجم الفاثعاث باالهخذاباث الىثحر مً وادخخمذ ٓمُسة ؿا 

حلم اإلاجلؽ الاػدـاضي الٌالبي هسفه اإلايـىز  ًُ اإلاؼاولُاث التي ًجب جإزًتها بيل ؤماهت وبدالق وجفاوي, حتى 

بىاء بحن بزاضة الجامٔت وهى جمثُل ًالباث جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً مً دالٌ وـط زلافت الخىاض ال

 بلى جىفحر بِئت جامُٔت مثلى ججؼس ضو  الاهخماء وؤلاحؼاغ باإلاؼاولُت, واإلاـاضهت في كىٕ 
ً
البا ها ػُٔا ًو

ع اإلاللخت الٔامت للٌالباث, مً دالٌ اإلاـاضهت الفآلت في  ماٌ وألاوـٌت التي مً ؿإاها حٍٔع اللطاضاث بآو

ة الٌالبُت ألاوازًمُت وغحر ألاوازًمُت, بلى جاهب اإلاؼآسة في جىفُص مذخلف لجان الجامٔت اإلاخٔللت بالخُا

  كىاهحن وؤهِمت الجامٔت .

ذ لهً ملابالث شخلُت مً كبل وهُالث ؿاون الٌالباث باليلُاث الدخُاض  مما ًصهط ؤن جمُٕ اإلاطشخاث ؤجٍط

 اإلاطشخاث .
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اخززبَ ِؼشض ) حتشي ( خلشجيبد لغُ اٌزصُُّ اجلشافُىٍ واٌىعبئظ 
 اٌشلُّخ جببِؼخ األِريح ٔىسح

 

ادخخم كؼم الخلمُم الجطافُيي والىػاثٍ الطكمُت بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ؤمؽ مٔطن ؤٓماٌ 

جاث ا لسفٔت الخامؼت مً ًالباجه جحذ ٓىىان )جحطي( الصي اػخمط إلاسة زالزت ؤًام , والصي ٌٔس محللت دٍط

  مٔطفُت للٌالباث وؤٓواء الهُئت الخٔلُمُت ًىاٌ ؤضبٕ ػىىاث مىدؼبت.

ٕ الخذطو ههى الـٍطف ؤن ملطض مـطوْ الخذطو فطكت للٌالبت الهدـاف هلاي  وشهطث اإلاـطفت ٓلى مـاَض

 واػخذسامها داضو اللىة لسيها وج
ً
ط مهاضا ها وكسضا ها اإلأطفُت بجمُٕ مجاالث جذللها التي زضػتها ػابلا ٌٍى

الىٌاق الخللُسي مً حُث زمج الخذللاث اإلاذخلفت وضبٌها بخذللها السكُم لخيخج مذطجاث هازفت شاث 

  وؤلاهخاو ؤلابساسي جىزة ٓالُت, حُث بن ًالبت الخذطو في هصا اإلالطض مـاضهت فآلت في ٓملُت البحث والٌط 

  وزوض ألاػخاشة ًىمً في الخىجُه وؤلاضؿاز ون الهسف مً مـطوْ الخذطو هى اضجلاء الٌالبت بةبسآها.

وبُيذ الـٍطف ؤن مـطوْ الخذطو هى الىخاو والخالكت إلاا حٔلمخه الٌالبت مً دبراث ؤػخاشا ها بالجامٔت, 

تها باإلهافت بلى وجىز بلمتها الخاكت, بشا ؤاها جذخا ت لخٔبر فُه ًٓ شخلُتها وفىطها وضٍئ ض مـطوٓها بحٍط

ٕ الخذطو   مخٔسزة اإلاىاهُٕ ما بحن  16الخاكت مٕ الترهحز ٓلى الخفىحر ؤلابساسي, وكس بلغ ٓسز مـاَض
ً
مـطوٓا

بهخاو ألافالم وجلمُم الىخب واإلايـىضاث مجها ٓلى ػبُل اإلاثاٌ : مـطوْ الٌالبت مالن الٌٔط بٔىىان )ملفٕ( 

ت مؼخىحاة مً وحي الترار الؼٔىزي, والٌالبت مها كلُه )حُاة ملمم( حٔبر ًٓ ٓباض  ة ًٓ ؤوشخت ٓلٍط

 يهخم بالصخت الىفؼُت مً دالٌ 
ً
ا طحذ الٌالبت مطام الٔامط مىهٓى ضحلت الهدـاف الصاث ٓبر مؼحرة الفً, ًو

خذسام دامت ؤلاػمىذ ًٓ هخاب جفآلي بٔىىان )ٓحن مً هـمحر( , والٌالبت  هاوي الخبِب ٓبرث مً دالٌ اػ

م ٓثمان كسمذ مـطوْ )فلتر( حُث ػلٌذ الوىء ٓلى بزمان مىاكٕ  فلؼفت الخواضاث اإلاذخلفت, والٌالبت ٍض

الخىاكل الاجخماسي وجإزحرها ٓلى اإلاجخمٕ , هما ٓطهذ بـاًط الؼٔسي جٌبُم )لً( يهخم بحفّ حلىق اإلالمم 

ت, والٌالبت ػاضة الهاجطي كسمذ م ت البلٍط جحن ؿٔاضها الفىٍط ـطوٓها )مُلىُاٌ( وهى مجلت ومىكٕ لجُل الخٍط

  مً )اللطاء ولللطاء(, وغحرها.

ج  وؤٓطبذ ضثِؼت كؼم الخلمُم الجطافُيي والىػاثٍ الطكمُت السهخىضة ػىظان الُحيى ًٓ ػٔاز ها بخذٍط

ًّ ٓلى كسض اإلاؼاولُت  وؤن ًى
ً
 باهطا

ً
 لهً مؼخلبال

ً
وألاماهت في حُا هً  زفٔت جسًسة مً ًالباث اللؼم مخمىُت

مثلجها في ول محفل دحَر جمثُل,  2030الٔملُت, و ٌؼٔحن بجس واجتهاز لُحللً ضئٍت اإلاملىت  الٔطبُت الؼٔىزًت ٍو

ت والثلافت ؤلاػالمُت الٔطبُت ألاكُلت و جلسًم همىشو مـطف ًمثل مذطجاث جامٔت ألامحرة  وشلً بةبطاظ الهٍى

  هىضة .

 في مجاله, وهى ؤحس ؤهم ؤكؼام ولُت الخلامُم ًصهط ؤن كؼم الخلمُم الجطاف
ً
ُيي والىػاثٍ الطكمُت مخفطزا

ها في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت في اللٌاْ الخيىمي, والتي حٔنى بمجاالث الفً  والفىىن اليلُت ألاولى مً هٓى

الهاث السٓاثُت.  والخلمُم وكىآت ألافالم الىزاثلُت وؤلٓا

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1580674
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جبِؼخ األِريح ٔىسح رىلغ ِزوشرٍ رفبهُ ِغ "جٕشاي إٌىرتَه" ٌٕمً ِمشهب 
 اٌشئُظ يف ادلٍّىخ داخً اجلبِؼخ

 

 

ً ألامحرهُت بهسف هلل اإلالط وكٔذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً مصهطحي جفاهم مٕ ؿطهت ججر  اٌ بلىتًر

ان, بهافت بلى حٔاون  الطثِؽ للـطهت في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي بالجامٔت في مسًىت الٍط

اًت الصخُت وجٌبُم ؤهِمت اإلاحاواة الٌبُت الخسًثت في مؼدـفى اإلالً  ط مهاضاث الٓط الٌطفحن في مجاالث جٌٍى

ع الجامعي.ٓبسهللا بً ٓبسال   ٍٔع

وكام بالخىكُٕ ممثال ًٓ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً اإلاسًط الٔام الخىفُصي إلاؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً 

باة , والطثِؽ الخىفُصي لـطهت ؤوكاف الجامٔت اإلاهىسغ  ع الجامعي السهخىض ؤحمس بً محمس ؤبٓى ٓبسالٍٔع

ً ٕ ؛ وممثل ؿطهت ججراٌ بلىتًر ٌّ ً في اإلاملىت  ؤحمس هاكط البس الطثِؽ واإلاسًط الخىفُصي لـطهت ججراٌ بلىتًر

ً اإلاهىسغ هـام البهىلي , بحوىض مٔالي مسًطة الجامٔت السهخىضة هسي بيذ محمس  الٔطبُت الؼٔىزًت والبحٍط

سز مً هباض اإلاؼاولحن بالجامٔت وؿطهت ججراٌ  ً جىن ضاٌؽ ٓو الٔمُل , وهاثب ضثِؽ مجلؽ بزاضة ججراٌ بلىتًر

  ًً ألامحرهُت وشلً في ملط اإلاسًىت الجامُٔت.بلىتر 

ان بلى اإلالط الجسًس باإلاجمٕ ألاوازًمي في  ً ٓملُا ها في الٍط وبمىجب مصهطة الخفاهم ألاولى, ػدىلل ججراٌ بلىتًر

, وػِخم جلمُم اإلاىخب الجسًس وفم ؤٓلى مٔاًحر 2018جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ابخساًء مً ٓام 

ً جحذ ػلف واحس, الاػخسامت   الحخوان وافت ٓملُاث ججراٌ بلىتًر
ً
ُف ؤحسر الخلىُاث, لُيىن ماهال وبخُى

طاسي جىفحر بِئت جحفع ٓلى الخٔاون البّىاء وججـٕ ٓلى ضو  الابخياض.   ٍو

اًت الصخُت  ط الٓط ؤما مصهطة الخفاهم الثاهُت فتهسف بلى بحث بمياهُاث الخٔاون اإلاـترهت في مجاٌ جٌٍى

ع الجامعي, والتي جخومً ادخباضاث اإلاحاواة الٌبُت  واإلاحاواة ؤلاولُيُىُت بمؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

ع  اة الصخُت, وجطهع ٓلى حٍٔع ً للٓط مً كبل اإلاسضػحن والباحثحن في الجامٔت بالخٔاون مٕ دبراء مً ججراٌ بلىتًر

 ٌ اًت الصخُت الؼٔىزًحن, وبًجاز حلى اًت  مهاضاث وبمياهاث دبراء الٓط هاجٔت للخحسًاث التي جىاجه كٌاْ الٓط

الصخُت في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت, بما في شلً اضجفاْ مٔسالث ؤلاكابت باومطان الىاجمت ًٓ ؤهماي الخُاة 

  غحر الصخُت.

وبهصه اإلاىاػبت, كالذ مسًطة جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً مٔالي السهخىضة هسي بيذ محمس الٔمُل:" 

ً„ٓلى زلت بإن مصهطحي الخفاهم اإلاىكٔخحن مٕ هحً  ػُيىن لهما زوض مهم في جطػُر مياهت الجامٔت ‘ ججراٌ بلىتًر

ط اإلاهاضاث, مما ٌٔىؽ التزامىا الجاز واإلاؼخمط بسٓم ؤهساف  اًت الصخُت وجٌٍى همطهع باضظ في مجاٌ ؤبحار الٓط

ني  2030ضئٍت الؼٔىزًت  ً„ل ملط , وال ؿً بإن هل2020ودٌت الخحٌى الًى الطثِؽ في اإلاملىت ‘ ججراٌ بلىتًر

بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً هى دحر ججؼُس للسضة الجامٔت ٓلى اػخلٌاب ؤفول 

ط التي جاػؽ إلاىِىمت ٓمل مخياملت  الـطواء, ال ػُما ؤولئً الصًً ٌـاًطوهىا الاهخمام بإٓماٌ ألابحار والخٌٍى

ماٌ ".في مجاالث الابخ   ياض وضٍازة ألٓا

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1580614
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بسوضه ٓسث هـام البهىلي جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً مً ؤبطظ اإلااػؼاث ألاوازًمُت اليؼاثُت في 

ىُت  الٔالم, وحللذ الٔسًس مً ؤلاهجاظاث الٔامت التي وان لها دحر ألازط في بىاء جُل جسًس مً اليىازض الًى

املت, ومً دالٌ هلل ملط ٓملُاجىا بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي والترهحز ٓلى اإلاؼلخت بالٔلم والخبراث اإلاهىُت اإلاخي

 ٓلى 
ً
ألابحار والابخياضاث اإلاـترهت, فةهىا ؤعظ الخىاكل الفٔاٌ بحن الـطواث واإلااػؼاث ألاوازًمُت للٔمل مٔا

ل, , هما حٔىؽ هصه الخٌىة التزامىا الطاسخ ججاه اإلاملىت ٓلى اإلا2030زٓم ؤهساف ضئٍت الؼٔىزًت  سي الٌٍى

ٕ وؤبحار مهمت. ُس الٔالكت مٕ اإلاجخمٕ ألاوازًمي للٔمل ٓلى مـاَض  وػخدُح جًى
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ضح األِريح ٔىسح ثٕذ ػجذاٌشمحٓ ِذَشح جبِؼخ األِريح ٔىسح رغٍك جبئ
 جمبالد 8ٌٍزُّض إٌغبئٍ يف 

 

ؤٓلىذ مٔالي مسًطة جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً السهخىضة هسي الٔمُل ضثِؼت لجىت جاثعة ألامحرة هىضة 

 بيذ ٓبسالطحمً للخمحز اليؼاجي الُىم ًٓ اهٌالق الجاثعة وٌو مطة باإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت, التي جم

آخمازها بمىافلت مً مجلؽ الىظضاء, التي حؼتهسف زٓم بهجاظاث اإلاطؤة وببطاظ ؤٓمالها بلىضة ؿاملت, وجوم 

  لجىتها هذبت مً الٔوىاث اإلامثالث ليافت اللٌآاث اليؼاثُت الخيىمُت والخاكت.

باإلاسًىت الجامُٔت ,  وؤوضخذ مٔالحها دالٌ اإلااجمط الصخفي الصي ٓلسجه ؤماهت الجاثعة في ملط ؤلازاضة الطثِس ي

ؤن الجاثعة جذخم بةهجاظاث اإلاطؤة الؼٔىزًت وحؼلٍُ الوىء ٓلحها, وجلسًط اإلاخمحزاث واإلابسٓاث, وجحفحز ألاجُاٌ 

ت هبحرة جطجلي لبرهامج الخحٌى  الجسًسة مً اليؼاء ٓلى ؤلاػهام الجاز في الخىمُت الـاملت لخحلُم اهٌالكت جىمٍى

ت  ني وضٍئ ت والٔملُت., وزٓم ال2030ٔالًى   مل اليؼاجي اإلامحز في كىضجُه الىٍِط

وؤهسث ؤن بًالق الجامٔت لهصه الجاثعة جاهس للمجخمٕ اإلاحلي والٔالمي ان اإلاطؤة الؼٔىزًت وكلذ إلاطحلت الخمحز 

فُما جلىم به مً ٓمل او بحىر او مبازضاث جطجىع ٓلى الجزاهت والـفافُت واإلاى جُت الٔلمُت التي هي مطجىع كُم 

اثعة, وؤن الجاثعة هي جعء مً مىِىمت ؤٓماٌ جلسمها الجامٔت للمطؤة الؼٔىزًت في وافت اإلاجاالث مثل الج

ت وغحر شلً. ازًت وآساز اللُازًاث الـاباث والاػدـاضاث الاػٍط ماٌ الٍط   مبازضاث الٓا

عة اإلااوٕ اإلابازضة زٓم إلهجاظاث اإلاطؤة الؼٔىزًت اإلاخمحزة  بسوضها ٓسث ؤمُىت الجاثعة وملطضة اللجىت السهخىضة ٍٓع

في زماهُت مجاالث مً السضاػاث البحثُت والبرامج واإلابازضاث هي: ألازب, السضاػاث ؤلاوؼاهُت, الٔلىم الٌبُُٔت, 

ماٌ الفىُت, مفُسة ؤن الهسف  ت وألٓا ماٌ الخحًر ٕ الاكخلازًت, ألٓا ماٌ الاجخمآُت, اإلاـاَض الٔلىم الصخُت , ألٓا

اإلاـاضهت اليؼاثُت في مجاٌ البحث الٔلمي والخىمُت الاجخمآُت و ػُيىن ادخُاض الفاثعاث مً الجاثعة هى حصجُٕ 

  بىاء ٓلى الجساضة بحؼب ما جلطضه لجان الخحىُم اإلاخذللت ومً جىٌبم ٓلحها ؿطوي الجاثعة .

اث جاثعة ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً للخمحز اليؼاجي وهي : في حلل ألا  زب, فْط واػخٔطهذ اإلااوٕ مىهٓى

زب الیافٔحن( وضشح لهصا الٔام مىهْى ) الطوایت اإلاىجهت للیافٔحن(, حلل السضاػاث ؤلاوؼاهیت فْط )زضاػاث )ؤ

الم الخاضجي للمملىت وزوضه في حٔعیع مياهتها وجإزحرها الؼیاس ي  : واكٕ ؤلٓا الم( وضشح لهصا الٔام مىهْى في ؤلٓا

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1580609
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1580609
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اء( وضشح لهصا الٔام والثلافي ٓلى اللٔیس السولي, حلل ؤبحار الٔلى  م الٌبُُٔت والخلىُت فْط )الىُمُاء والفحًز

ُف وجٌبُلاث الخلىُت اإلاخىاهُت اللغط  : جليُٕ وجُى , حلل ؤبحار الٔلىم الصخُت, Nanotechnologyمىهْى

ٕ واإلابازضاث والبرام فاٌ(, حلل اإلاـاَض ج فْط )ألامطان غحر اإلأسیت( وضشح لهصا الٔام مىهْى )الؼمىت ٓىس ألًا

ٕ ؤو  ٕ ومبازضاث وبطامج إلاىاجهت مـىالث اجخمآُت( وضشح لهصا الٔام مىهْى )اإلاـاَض الاجخمآُت, فْط )مـاَض

 ٕ (, حلل البرامج واإلاـاَض
ً
ا ٍى  ؤو جٓى

ً
 ؤوحلىكُا

ً
اإلابازضاث ؤو البرامج التي  هسف بلى جمىحن اإلاطؤة اكخلازًا

ٕ كغحرة( وضشح لهصا الٔام مىهى  ٕ الاكخلازًت, فْط )مـاَض ٕ الاهخاو والخليُٕ(, حلل بطامج ومـاَض ْ )مـاَض

ازًت  ازًت في جمىحن ألاػط في ألاحُاء الـٔبُت( وضشح لهصا الٔام مىهْى )بطامج ٍض ت, فْط )بطامج ٍض اإلاجخمٕ الخىمٍى

في جمىحن ألاػط في ألاحُاء الـٔبُت(, حلل اإلابازضاث والبرامج واإلاـاضیٕ الفىیت, فْط )ؤٓماٌ الخلمیم( وضشح 

  لهصا الٔام مىهْى )مبازضاث لخٌىیط الخطف الترازیت بلى فىىن مٔاكطة(.

م الجهاث الخيىمُت ؤو جهاث اللٌاْ الخاق ؤو  لت الترشح لىُل الجاثعة ًيىن ًٓ ًٍط وؤؿاضث اإلااوٕ بلى ؤن ًٍط

م ألافطاز, وجطػل الترؿُحاث بلى ألاماهت الٔا مت للجاثعة في هُئاث ؤو ماػؼاث ٓلمُت وزلافُت مٔخبرة ؤو ًٓ ًٍط

س الخالي:  س جحسزه ألاماهت ول ٓام ٓبر البًر ومىكٔها ٓلى ؤلاهترهذ  PNAWE@pnu.edu.saمٓى

http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html 

ىظ, مٕ مبلغ , مبِىت ؤن الجاثعة جمىح ول فاثعة زْض ألامحرة هىضة, و ؿهازة جلسًط, وملخلا للٔمل الصي ؤهلها للف

اٌ . 100  ؤلف ٍض
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 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-01الخميس 

جبِؼخ األِريح ٔىسح رؤهً ػشش لغبػبد ٌزحمُك ِزغٍجبد ٔظبَ إداسح 
 (اجلىدح )األَضو

 

خماز جبيذ ووالت جامٔت ألامحرة هىضة بي ط والجىزة ممثلت في ٓمازة همان الجىزة والٓا ذ ٓبسالطحمً للخٌٍى

( , حُث جم الخٔاكس مٕ بحسي الـطواث 9001-8002ألاوازًمي مـطوْ جٌبُم هِام بزاضة الجىزة ألاًعو )

كٌآاث بالجامٔت لخحلُم مخٌلباث هِام بزاضة الجىزة )ألاًعو( , اهٌالكا مً ضئٍت  10اإلاخذللت لخإهُل 

ت في جمُٕ كٌآا ها ٓلى الىحى الصي ًومً مؼآسة هصه الجا س الٔملُاث ؤلازاٍض مٔت التي حؼعى لخجٍى

خماز اإلااػس ي .   اللٌآاث ٓلى جحلُم مخٌلباث الٓا

ويهسف هصا اإلاـطوْ بلى حٍٔطف ميؼىبى ول كٌاْ بىِام بزاضة الجىزة وهُفُت جحلُله, وبًجاز ؿٔىض شاحي 

ط اإلاؼخمط  م للخسكُم السادلي مً ميؼىبي  بإهمُت ٓملُت الخٌٍى ب و هُئت فٍط فاث, وجسٍض فحن واإلاُى لسي اإلاُى

  اللٌاْ اإلاؼتهسف وبالخالي الخلٌى ٓلى ؿهازة الاًعو.

وفي بًاض اإلاـطوْ في مطحلخه الثالثت بسؤ ٓسزا مً كٌآاث الجامٔت اإلاطشخت للخلٌى ٓلى ؿهازة الاًعو بحلس 

اللٌآاث التي حللذ ٓلحها في اإلاطحلت الؼابلت مما ٌٔني وهٕ جامٔت  هخاثج جهىزها وبيل جساضة لخىِم للاثمت

ت الجامٔاث اإلاحلُت والسولُت.   ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً في مطهع ضثِؽ ٓلى داًض

وبسؤ الٔمل بىهٕ دٌت ظمىُت لخلٌى هصه اللٌآاث ٓلى هصه الـهازة , وحـىُل فطق ٓمل في ول كٌاْ, 

لس الاجخمآاث اإلاخىالُ ت ووضؾ الٔمل الخاكت , والتي ؤزمطث حلٌى هصه اللٌآاث ٓلى ؿهازة ألاًعو هصا ٓو

ط والجىزة, ووالت الجامٔت  1437/1438الٔام  هـ وهي ٓلى الخىالي : ووالت الجامٔت, ووالت الجامٔت للخٌٍى

الجامٔت للميـأث للسضاػاث الٔلُا والبحث الٔلمي, ووالت الجامٔت للسٓم ألاوازًمي والخسماث الٌالبُت, ووالت 

والدـغُل, ووالت الجامٔت للـاون الخٔلُمُت, ٓمازة البحث الٔلمي, ٓمازة ؿاون اإلاىخباث, ولُت ٓلىم 

  كٌآا. 18الخاػب واإلألىماث, ولُت آلازاب , لُلل مجمْى اللٌآاث الخاكلت ٓلى ؿهازة ألاًعو 

خماز ألاوازًمي هي الٔمازة ألا  ولى ٓلى مؼخىي الجامٔت التي حللذ ٓلى ًصهط ؤن ٓمازة همان الجىزة والٓا

 هـ.1436-1435هـ وجسز ها في الٔام 1435-1434ؿهازة ألاًعو وشلً في الٔام الجامعي 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1581695
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1581695
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 م0311-يناير- 03 - 1341-ربيع الثاني-01الثالثاء 

بلُخ رؼبوْ ِغ ِذَٕخ ادلٍه عؼىد اٌغجُخ ٌشفغ جبِؼخ األِريح ٔىسح رربَ ارف
 وفبءح عبٌجبد اجملبي اٌصحٍ

 

ؤبطمذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ممثلت بىوالت الجامٔت للـاون الصخُت مادطا اجفاكُت حٔاون مٕ 

  مسًىت اإلالً ػٔىز الٌبُت .

ط الٔملُت الخٔلُمُت إلاىاهبت مؼخجساث ا لٔلط وجلبُت مخٌلباث ػىق الٔمل وفم و هسف الاجفاكُت بلى جٌٍى

ىُت مخمحزة في الخذللاث الصخُت مً 2030جٌلٔاث وجىجهاث الطئٍت الؼٔىزًت  , وشلً بخإهُل وىازض ًو

 في جمُٕ اإلاجاالث 
ً
 مخمحزا

ً
ازة ؤٓساز اإلالبىالث في اليلُت ًٓ الؼىىاث الؼابلت وبٓسازهً بٓسازا مهىُا دالٌ ٍظ

 2955هـــ 1436/1437الٌالباث اإلالُساث في اليلُاث الصخُت للٔام الجامعي الصخُت ,حُث بلغ مجمْى ؤٓساز 

ب الاػىان  لىمالخإهُل والٌب البـطي ًو ًالبت في ٓسز مً الخذللاث واللُسلت والخمٍطى والصخت ٓو

ازة موٌطزة ول ٓام. لم الىفؽ الاولُيُيي, باإلهافت الى الؼىت الخإهُلُت بٍع   ٓو

سهخىض هُثم الفال  ػٔازجه بهصا الخٔاون اإلاثمط مٕ الجامٔت الصي يهسف بلى ضفٕ هفاءة وؤبسي اإلاسًط الخىفُصي ال

اث . بها ٓلى ؤٓلى اإلاؼخٍى   الٌالبت في اإلاجاالث الصخُت وجسٍض

مً جهتها ٓسث وهُلت الجامٔت للـاون الصخُت السهخىضة ػمط الؼلاف الاجفاكُت مً مؼاضاث الـطاهت 

ط في اإلاجاالث الصخُت والطقي باإلاطؤة الؼٔىزًت في الاػتراجُجُت التي جىلحها ػُاػ ت الجامٔت ؤهمُت داكت للخٌٍى

ً بل الاوؼاهُت  ًبا لخسمت اإلاجخمٕ والًى ج ًالباث مخمحزاث حٔلُما وجسٍض اإلاجاٌ الخٔلُمي اللخي, وبالخالي جذٍط

  ؤجمٕ.

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1583061
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1583061
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 م0311-يناير- 05 - 1341-ربيع الثاني-01األربعاء 

 دتبَ" يف ِذاسعهب "جبِؼخ األِريح ٔىسح رٕفز ِششوع 

 

ت إلاـطوْ "جمام" للفطق اإلاسضػُت اإلاـاضهت باإلهافت بلى  هفصث مساضغ جامٔت ألامحرة هىضة وضؿت الٔمل الؼىٍى

  مسضباث الفطق.

ٔ ط والخحؼحن في اإلاؼخىي وؤوضخذ مـطفت اإلاـطوْ في اإلاساضغ زًما الـَى ط ؤن "جمام" ًطهع ٓلى الخٌٍى

فاٌ ,مً دالٌ جحؼً ًالباث اإلاطحلت ألاولُت ؤلابخساثُت في الىسي اللىحي للغت  ألاوازًمي للٌالباث وألًا

فاٌ في جلبل اللغت  ت ووهى  كسض هً ٓلى اللطاءة والخحسر ,مبرظة جهىز مٔلماث الطوهت مٕ ألًا ؤلاهجلحًز

ت والل   سضة ٓلى الخىاكل والخٔطف ٓلى ألاػاػُاث اإلالترحت للغت.ؤلاهجلحًز

ط اإلاؼدىس الى اإلاسضػت( هى مـطوْ مٌبم في مساضغ جامٔت ألامحرة هىضة الخيىمُت  ًصهط ؤن ججطبت "جمام" )الخٌٍى

طي لإلكال  التربىي الىابٕ مً اإلاسضػت بخىجُه اإلاساضغ الطػمُت والخاكت في الٔالم  ,وهى مـطوْ بح ي وجٌٍى

ل مً ماػؼت الفىط الٔطبي بطثاػت كاحب الؼمى ا ىُت ببحروث بخمٍى لٔطبي ,وبسؤث الفىطة في الجامٔت ألامٍط

فحن ؤمحر مىٌلت مىت اإلاىطمت ,حُث يهسف اإلاـطوْ بلى  اإلاليي ألامحر دالس الفُلل مؼدـاض دازم الخطمحن الـٍط

م بىاء جؼىض للخىاض والخ ٔاون بحن زالر جهاث ضثِؼُت وهي :اإلاسضػت بىاء مجخمٕ مً اإلاهىُحن اإلاجسزًً ًٓ ًٍط

  والجامٔاث ووظاضة الخٔلُم .

واػخٔطهذ الفطق اإلاـاضهت بحوىض مسًطة ؤلاؿطاف ٓلى مساضغ الجامٔت السهخىضة مطفذ بيذ ٓبسهللا بابٔحر 

ت ,ومـطوْ الىسي اللىحي للمسضػت ؤلابخساثُت فاٌ باللغت ؤلاهجلحًز ان ألًا ,  زالر مـطوٓاث مجها مـطوْ ٍض

اهُاث .   ومـطوْ الٍط

لت  ىُت ببحروث, حغصًت ضاجٔت هاكـذ ًٍط م "جمام" مً الجامٔت ألامٍط ما هطامي مً فٍط هما كسمذ السهخىضة ٍض

طي, حُث ٌؼآس ٓلى فهم ًبُٔت جلً الخغحراث وهُفُت الخٔامل مٔها  الخٔامل مٕ الخغحراث في اإلاـطوْ الخٌٍى

ت  بةًجابُت, زم هاكـذ الخحسًاث التي جىاجه ت , واهخللذ مٕ الفطق ودص وكفت جفىٍط ٍط اإلابازضاث الخٌٍى

ت .بالخذٌٍُ ألاولي  ٍط ٕ الخٌٍى  للمـاَض

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1583411
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 م0311-ديسمبر- 43 1341-ربيع الثاني-1الجمعة 

ثٕه اٌشَبض َشػً حفً ختشَج ورىشَُ عبٌجبد جبِؼخ األِريح ٔىسح ثٕذ 
 شمحٓػجذاٌ

 

جاث  م ًالباث جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً, دٍط ج وجىٍط  بطهامج حفل جذٍط
ً
ان مادطا ضسى بىً الٍط

, في مطهع 2016السضاػاث الٔلُا والخاكالث ٓلى مطجبت الـطف ألاولى في مطحلت البيالىضٍىغ للٔام الجامعي 

ان كاحبت الؼمى   ألامحرة هىضة بيذ محمس آٌ ػٔىز. اإلااجمطاث, وشلً ٓلى ؿطف حطم ؤمحر مىٌلت الٍط

ان ؿىطها للاحبت الؼمى ٓلى  -وكسمذ ٓبحر آٌ الـُر هاثبت ضثِؽ ؤولى  مسًطة اإلالطفُت اليؼاثُت في بىً الٍط

جحن  ان, ماهسة ٓلى ؤهمُت الـطاهت بحن البىً واإلااػؼاث ألاوازًمُت في مجاٌ زٓم الخٍط مها بىً الٍط جىٍط

ع مها جاث وجمىُجهم وحٍٔع ضا هم وكسضا هم بما ٌؼهم في ػس الفجىة بحن مذطجاث الخٔلُم وحاجت ػىق والخٍط

الٔمل, مىىهت بالخٔاون والـطاهت اإلامحزة مٕ جامٔت ألامحرة هىضة, التي جإحي في ػُاق ألاهمُت التي ًىلحها البىً 

 للمطؤة الؼٔىزًت بـيل ٓام, مً دالٌ ضفٕ هفاء ها وظٍازة وؼبت مـاضهتها في ػىق الٔمل.

اثف لسي البىً, حُث اضجفٔذ وؼبت الٔامالث الؼٔىزًاث في البىً وؤؿ حن الُى اضث آٌ الـُر بلى ػُاػت جًى

% مً بجمالي الٔاملحن بالبىً, ٓلما ؤن جمُٔهً ػٔىزًاث, الفخت بلى ؤن اإلاطؤة الؼٔىزًت 25لخلل هحى 

 كخساض وهفاءة.ؤكبحذ جدبىؤ مياهت مخلسمت وجللسث مىاكب ٓلُا وكُازًت في البىً ًٓ جساضة وا

وفي ػُاق مخلل, اػخٔطهذ آٌ الـُر ؤبطظ الخٌىاث وؤلاجطاءاث التي ًدبٔها البىً لخمىحن اإلاطؤة الؼٔىزًت, 

بُت لسٓم  لُت وبطامج جسٍض ط  بطامج ودسماث ملطفُت وحلٌى جمٍى ومً بُجها جسؿحن فطوْ داكت باإلاطؤة, ًو

 اإلاطؤة الؼٔىزًت في ؿتى اإلاجاالثوجمىحن 

 

http://www.alriyadh.com/1559065
http://www.alriyadh.com/1559065
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 م0311-ديسمبر- 41 1341-يع الثانيرب-0السبت 

 ادلٍه عٍّبْ دػُ ادلغريح ٌززجىأ اٌغؼىدَبد ِٕبصت لُبدَخ

 يف ػهذ اٌىفبء َزجذد اٌىػذ ثؼصش رهجٍ ٌٍّشأح

 

 

 

 

 

 

 

ً هىلفه جحذ ضئٍت ًمىحت ًخجسز ٓهس الىفاء لللُازة الخىُمت التي آمىذ بإهمُت زوض اإلا طؤة في بىاء هصا الًى

آلادط اإلاىمل له, فذالٌ ػيخحن معزهطجحن بـتى اللٌآاث ػىاء واهذ ػُاػُت ؤو اكخلازًت ًإحي زٓم اإلاطؤة 

, ففي ٓهس اإلالً ػلمان واكلذ  ت هم اللُازة ألاٌو ُفُت والخٔلُمُت والاػدثماٍض الؼٔىزًت وجىفحر الفطق الُى

الٌ جىلحها مىاكب كُازًت مازطة في الؼُاػاث الٔامت, واإلاـاضهت الفآلت في اإلاطؤة الؼٔىزًت بهجاظا ها, مً د

ُت التي جحفّ هطامتها همىاًىت مً السضجت ألاولى.  كىآت اللطاضاث الاجخمآُت واإلاٌالبت بحلىكها الـٓط

ان" الخلذ بٔسز مً ألاوازًمُاث لخٔبحر ًٓ ؤهمُت مياهت اإلاطؤة الؼٔىزًت, ومىاكلت مؼحر ها الىااخت في  "الٍط

 الٔهس الجسًس

ً فآل  ؿٍط

ع جاء لُىمل ػلؼلت مخىاكلت  في البساًت شهطث ز.ػمط بيذ محمس الؼلاف ؤّن ٓهس اإلالً ػلمان بً ٓبسالٍٔع

فحن ػعى بلى جلسم اإلاملىت في وافت اإلاجاالث  مً ألامجاز والٔهىز العاهطة لهصه البالز, فذازم الخطمحن الـٍط

 ٓلى الٔالم الُىم, مً دالٌ الؼُاػت التي اهخ جتها في ومىاهبت السٌو اإلاخلسمت وم
ً
ىافؼتها؛ مما جٔل لها جإزحرا

 ول الِطوف اللاثمت ٓلى اإلاؼخىي السولي.

ت اػتراجُجُت في وافت اإلاجاالث  فحن العاهط ؿهس جحىالث جىمٍى ولفخذ بلى ؤّن ٓهس دازم الخطمحن الـٍط

ٓلى الىماء والخٌىض الصي ًذسم اإلاىاًً  -حفِه هللا-حطق الاكخلازًت واللىآُت والٌبُت والخٔلُمُت, حُث 

ت بسًجها,  ً ؤن ًيىن ؤمت واحسة مخالحمت, كٍى : "للس ؤضاز هللا لهصا الًى
ً
ىفط له ػبل الخلسم والطاحت, موُفت ٍو

خإزط بما ًجطي مً حىله  ً ًازط ٍو عها, جحذ ُل كُاز ها الطؿُسة الخىُمت التي جحطق ٓلى بىاء ًو وؤمجها, ٓو
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". مً
ً
 ومحلُا

ً
 مخغحراث ومدؼلح بؼال  الٔلم واإلأطفت, ووان للمطؤة مياهت هحخفي بها ٓاإلاُا

ت في ؿتى اإلاجاالث, وزفٕ ٓملُت جٌىضها في اإلاجخمٕ  وؤؿاضث بلى حطق اللُازة ٓلى زٓم اإلاطؤة ومؼحر ها الخىمٍى

ت هىادبت ومطشخت, وهصا جإهُس لخدبىؤ مىاكب كُازًت ٓسًسة, فيان لها هلِب في اإلاـاضهت في اإلاجالؽ البلسً

اث ٓلُا, وزوضها في الجاهب الخىُِمي في مجلؽ الـىضي, هصلً حطكذ  ٓلى زوضها في اجذاش اللطاض في مؼخٍى

: "اإلاطؤة في ٓهس اإلالً ػلمان مىجىزة بلىة في جمُٕ مجاالث الٔمل 
ً
ٓلى الخٌىض الخٔلُمي لها, موُفت

ىت فآلت وهااخت مٕ الطجل  اجه, وؿٍط  في بىاء وجىمُت البالز".ومؼخٍى

 كىآت اإلأطفت

فحن اإلالً ػلمان  مً جهتها كالذ ز.  -حفِه هللا-فاجً بيذ ٓبسهللا العامل: "وؼدـف زوض دازم الخطمحن الـٍط

ازة اإلاطؤة وكُامها  -حفِه هللا-في زٓم اإلاطؤة الؼٔىزًت مً دالٌ ٓسة كطاضاث هامت ومازطة, جاهس حطكه  ٓلى ٍض

جخمٕ؛ والتي هسفذ بلى الاضجلاء باوػطة وجحلُم ًمىحا ها باالػخلالٌ اإلاازي للخلٌى ٓلى حُاة بسوض بّىاء في اإلا

مت, ووان لجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً زوض في جحلُم هصه الطئٍت الٌمىحت للمطؤة, فلس زؿيذ ؤهبر  هٍط

برو لُمُخس, س ٓلى  إلًجاز فطق ٓمل مطهع وؼاجي لألٓماٌ في اإلاملىت بالـطاهت مٕ ؤضاميى وؿطهت ٍو جٍع

ل, 20.000) ُفت للمطؤة دالٌ الٔـط ػىىاث اإلالبلت, في جذللاث مذخلفت مجها: الخسماث, والخمٍى ( ُو

ت والخسماث اإلاىخبُت".  واإلاحاػبت واإلاىاضز البـٍط

جإػِؽ  وؤهافذ بّن جامٔت ألامحرة هىضة جبيذ "ملخلى ألامحرة هىضة الخٌىسي", والصي ؤوص ئ إلاؼآسة الـاباث في

 مٕ دٌت الجامٔت الاػتراجُجُت 
ً
ُف, وجماؿُا  مٕ ملخلى للخُى

ً
ٓمل مؼخلل والخإهُل لؼىق الٔمل, جعامىا

ت اإلاملىت  ت للسولت وضٍئ ط كىآت اإلأطفت, 2030والخٌٍ الخىمٍى ع زوض اإلاطؤة, وجٌٍى , والتي جىم ٓلى حٍٔع

ها مً الجامٔت بالسوض اللُازي للمطؤة جم بًالق والٔمل ٓلى جللُم وؼبت البٌالت, وزٓم الاكخلاز اإلاحلي, وبًما

ب كُازاث وؼاثُت مً زادل وداضو الجامٔت بالـطاهت مٕ  بطهامج اللُازاث اليؼاثُت الطاثسة, والصي جم فُه جسٍض

 ولُت "اوؼُاز" بفطوؼا, والتي جحخل مطهع مخمحز في هصا اإلاجاٌ ٓلى مؼخىي الٔالم.

 زٓم ال مخىاه

: "حـطفذ الٔام اإلااض ي بالؼالم سخط بيذ ػطا وؤؿاضث ز.
ً
و ٓمط ؿباهت بلى زٓم اإلاطؤة في ؿتى اإلاجاالث, كاثلت

مساء, وهصا ًسٌ ٓلى  ً ٓو فحن ؤزىاء للاثه ممثلي الجامٔاث الؼٔىزًت مً مسًٍط ٓلى دازم الخطمحن الـٍط

لالمخىاهي في جىفحر الخطق ٓلى زٓم مـاضهت اإلاطؤة الؼٔىزًت في جمُٕ اإلاجاالث ؤػىة بالطجل, باإلهافت للسٓم ا

 
ً
ِهط شلً مخمثال ُفُت والخٔلُمُت والابخٔار للؼُساث الؼٔىزًاث في وافت الخذللاث الٔلمُت, ٍو الفطق الُى

في جىفحر وافت ؤلامياهاث لٌالباث ولُت ٓلىم الخاػب واإلألىماث للخفىق في جذللاث اليلُت الىازضة, وجإهُل 

م الابخٔار ل  لخلٌى ٓلى ؤٓلى السضجاث الٔلمُت مً ؤضقى الجامٔاث الٔاإلاُت".اليىازض اليؼاثُت بها ًٓ ًٍط

 ٓالمت باضظة

خحذ للمطؤة بٔسما واهذ محلىضة في مجاٌ 
ُ
وهّىهذ ز. منى بيذ ٓبسهللا السدُل بإّن الٔسًس مً اإلاجاالث ف

ٔس بضػاء ملآس وؼاثُت في مجلؽ الـىضي ٓالمت باضظة ٓلى مسي جمخٕ اإلاطؤة الؼٔىزًت بحلىكها  الخٔلُم, وَُ
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: "هم ؤزلج كسوضها مىح اإلاطؤة هصا الىػام الصي ؤتز به, وبشا 
ً
ت, موُفت الٔلمُت واحترام اإلاجخمٕ للسضا ها الفىٍط

 ٓسًسة فخحذ الػخلبالها, فهاهي الُىم جسضغ 
ً
جٌلٔىا بلى الفطق الٔلمُت اإلاخاحت لخٔلُم اإلاطؤة هطي ؤبىابا

الم, وغحرها, هما  ٓسًسة في ٓسة مجاالث فإكبح للمطؤة  اللاهىن, واإلاحاماة, وؤلٓا
ً
فخح اإلاجاٌ لها لخٔمل ؤٓماال

كىجا حتى جم جطؿُحها إلاجالؽ البلسًت, فإدصث ٓلى ٓاجلها همىم وآالم اإلاجخمٕ, وػٔذ بلى بًجاز الخلٌى 

ُم ومٔالجت اإلاـاول, وحِي حٔلُم اإلاطؤة باالهخمام مً كبل اإلالً ػلمان, وحطق ٓلى مخابٔت الخٔلُم حتى الخٔل

 الجامعي, وحلىلها ٓلى ؤٓلى الـهازاث الٔلمُت".
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 م0311-يناير- 1 - 1341-ربيع الثاني-13األحد 

 عبٌجخ ػًٍ ثٕبء ثشاِج رىػُخ 011"ربجه.. صحزه" َذسة 

اهت وضؿاك ت" جحذ ؿٔاض "زهىهً ال جذىهً" في ولُت التربُت ؤًلم بطهامج "جاجً.. صخخً" فٔالُت مـطوْ "ٍض

اهت,  ُت الٌالباث وهُئت الخسَضؽ بإهمُت الٍط بجامٔت الامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً, و هسف الفٔالُت لخٓى

بُت  حن, وجلسًم بطامج جسٍض وجخومً جىظَٕ الجىاظ اللخي ٓلى مً لسيهً الطغبت باإلاـاضهت ومخابٔتهً ول اػبٓى

ع مً دالٌ مخذللحن  اض ي. واهبثلذ فىطة "جاجً.. صخخً" مً ازاضة الخثلُف وحٍٔع ب الٍط في بطامج الخسٍض

ع الجامعي بالخٔاون مٕ هازي صخت اإلاجخمٕ بجامٔت الامحرة هىضة  الصخت بمؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

ٌ جإزحر الاكطان ٓلى إلهؼاب الٌالباث اإلألىمت واإلاهاضة للىآت الخغُحر وزٓم الؼلىن اللخي ؤلاًجابي مً دال

ب ؤهثر مً  ُت صخُت في ؤضبٕ  100بٔوهم البٔى, ودالٌ البرهامج جم جسٍض ًالبت ٓلى هُفُت بىاء بطامج جٓى

اهت, الىىم اللخي والصخت الىفؼُت.  مجاالث ؿملذ الخغصًت, الٍط
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 م0311-يناير- 1 - 1341-ربيع الثاني-11اإلثنين 

 ثشاِج رؼضَض اٌصحخ يف ِذاسط جبِؼخ ٔىسح

كّسم كؼم ًب ألاػطة واإلاجخمٕ بمؼدـفى اإلالً ٓبسهللا الجامعي الخابٕ لجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً 

ب الٌالباث في جمُٕ اإلاطاحل اإلاسضػُت  مـطوْ اإلاساضغ اإلأعظة للصخت واإلأخمس بـيل ؤػاس ي مً دالٌ جسٍض

ت ٓلى جحمل مؼاولُت بزاضة وحـغُل ألاهسًت الخابٔت للبرهامج.مً ا  لطوهت وحتى الثاهٍى

ع الصخت اإلاسضػُت في مساضغ جامٔت ألامحرة هىضة ز. هسي بيذ  وؤهسث ؤدلاثُت ًب ؤػطة ومـطفت بطامج حٍٔع

إلاهم مً دالٌ ػٔس اإلاهىا ؤن بزاضة ؤلاؿطاف ٓلى اإلاساضغ حؼعى لخصلُل وافت الٔلباث إلهجاظ هصا اإلاـطوْ ا

جيلُف ٓسز مً اإلاـطفاث لإلؿطاف واإلاخابٔت, ماهسة ٓلى ؤهمُت الصخت اإلاسضػُت ٓلى آخباض ؤن فئت الٌلبت ما 

ت اإلاسضػُت ًخمحزون  18و 5بحن  فاٌ في اإلاطاحل الٔمٍط حت هبحرة مً الؼيان. وكالذ اإلاهىا بن ألًا ػىت جمثل ؿٍط

ٕ؛ ػىاء مً الىاحُت الىفؼُت ؤو الاجخمآُت, وكس جيىن اإلاسضػت بخغحراث مخالحلت في مطاحل الىمى والخٌىض ال ؼَط

ؤٌو بِئت ًذطو بلحها الٌالب وؤٌو دبراجه في الخُاة الجمآُت داضو اإلاجٌز مما ٌٔطهه للخىافؽ في اللٔب 

ُت والسضاػت ؤو مذاًط ٓسة والخىازر وألامطان اإلأسًت, وبالخالي ًجٔلهم ؤهثر ٓطهت للمـاول البسهُت والىفؼ

مما ٌؼخلعم  هُئت الِطوف اإلاىاػبت لىمى وجٌىض كخي وامل, ماهسة ؤن جمخٕ الٌالب بالصخت الجُسة ٓامل 

مهم ٌؼآسه ٓلى الخٔلم واهدؼاب اإلألىماث والخبراث فالٔلل الؼلُم في الجؼم الؼلُم, فال حٔلُم بال صخت 

 وال صخت بال حٔلُم.
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 م0311-يرينا- 13 - 1341-ربيع الثاني-10الثالثاء 

 جبِؼخ األِريح ٔىسح رٕهٍ أزخبثبد جمٍغهب اٌغالثٍ

ؤٓلىذ ٓمازة ؿاون الٌالباث في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً الىخاثج الطػمُت الهخذاباث اإلاجلؽ 

ذ ٓلى مساض زالزت 1437/1438الاػدـاضي الٌالبي في زوضجه الثالثت للٔام الجامعي الخالي  هـ, حُث جطي الخلٍى

ؤًام, وشلً بٔس بكامت الخمالث الاهخذابُت السٓاثُت للمطشخاث والتي جم جىفُصها للخٍٔطف ببرهامجهً الاهخذابي 

الصي ٌؼٔحن بلى جحلُله في اإلاجلؽ اإلامخس بلى ٓامحن ؤوازًمُحن, ًبسؤ مٕ بساًت الفلل السضاس ي الثاوي للٔام 

الخالي. وحٌى الاهخذاباث ؤوضخذ ز. لُلى اإلاٌبلاوي ٓمُسة ؿاون الٌالباث, بإن الجامٔت اجذصث الجامعي 

بحُث ًّىضث الىِام  -التي ججطي مطة ول ٓامحن زضاػُحن-وافت ؤلاجطاءاث الالظمت لدؼهُل الٔملُت الاهخذابُت 

ماث والاجلاالث بالجامٔت لُمىً ؤلالىترووي ٓبر هِام الباهط اإلالمم مً كبل ؤلازاضة الٔامت لخلىُت اإلألى 

ؼط. وهـفذ ًٓ ٓسز اإلاطشخاث لهصا  ذ الدخُاض اإلامثالث بيل ػهىلت َو الٌالباث مً جطؿُح ؤهفؼهً والخلٍى

مطشخت مً مذخلف اليلُاث في الجامٔت, مبِىت ؤن ٓسزهً كاضب بلى الؤف ملاضهت  111الٔام حُث بلغ 

خيىن اإلاجلؽ مً ممثالث مً مذخلف  40فؼً ٓلى ًالبت جىا 58بالسوضة الؼابلت الصي جطشخذ له  , ٍو
ً
ملٔسا

( 37اليلُاث بالجامٔت ًخم جذلُم ملآس ليل ولُت وؼبت لٔسز الٌالباث اإلاسجالث, حُث بلغذ هصا الٔام )

 بهافت بلى الطثِؼت وهاثبتها وؤمُىت الؼط.
ً
 ملٔسا
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 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-03األربعاء 

 إعالق جبئضح ٔىسح ثٕذ ػجذاٌشمحٓ ٌٍزُّض إٌغبئٍ

ؤٓلىذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ًٓ )جاثعة ألامحرة هىضة بً ٓبسالطحمً للخمحز اليؼاجي( وٌو مطة 

زٓم بهجاظاث اإلاطؤة وببطاظ ؤٓمالها باإلاملىت, التي جم آخمازها بمىافلت مً مجلؽ الىظضاء, وهي جاثعة حؼتهسف 

بلىضة ؿاملت؛ حُث جوم لجىت الجاثعة هذبت مً الٔوىاث اإلامثالث ليافت اللٌآاث اليؼاثُت الخيىمُت 

 والخاكت. 

وجذخم الجاثعة بةهجاظاث اإلاطؤة الؼٔىزًت وحؼلٍُ الوىء ٓلحها, وجلسًط اإلاخمحزاث واإلابسٓاث, وجحفحز ألاجُاٌ 

ت الجسًسة مً اليؼاء  ٓلى ؤلاػهام الجاز في الخىمُت الـاملت, وزٓم الٔمل اليؼاجي اإلامحز في كىضجُه الىٍِط

 والٔملُت. 

وكالذ ز. هسي الٔمُل ٓمُسة الجامٔت: وؼتهسف مً دالٌ هصه الجاثعة زٓم بهجاظاث اإلاطؤة الؼٔىزًت مً 

ً الفخُاث للٔمل وؤلابساْ دالٌ الخٍٔطف بهصه ؤلاهجاظاث وحؼلٍُ الوىء ٓلحها وجحفحز ألاجُاٌ الـابت م

ت  ني وضٍئ ت هبحرة جطجلي لبرهامج الخحٌى الًى , وشلً في زماهُت مجاالث مً 2030لخحلُم اهٌالكت جىمٍى

ماٌ  السضاػاث البحثُت والبرامج واإلابازضاث وهي السضاػاث ؤلاوؼاهُت, والٔلىم الٌبُُٔت, والٔلىم الصخُت, وألٓا

ماٌ الفىُت؛ حُث جاهس جامٔت ألامحرة هىضة  الاجخمآُت, واإلاـطوٓاث الاكخلازًت, ت, وألٓا ماٌ الخحًر وألٓا

للمجخمٕ اإلاحلي والٔالمي ؤن اإلاطؤة الؼٔىزًت وكلذ إلاطحلت الخمحز فُما جلىم به مً ٓمل ؤو بحىر ؤو مبازضاث, 

هي مطجىع داكت وهحً الُىم ؤِف جمُٔا مطحلت جحٌى جطجىع ٓلى الجزاهت والـفافُت واإلاى جُت الٔلمُت والتي 

 كُم الجاثعة. 

عة اإلااوٕ ؤمُىت الجاثعة وملطضة اللجىت بلىلها: بن الهسف مً الجاثعة هى حصجُٕ اإلاـاضهت  مً جهتها, ؤٓلىذ ٍٓع

اليؼاثُت في مجاٌ البحث الٔلمي والخىمُت الاجخمآُت وػُيىن ادخُاض الفاثعاث بىاء ٓلى الجساضة بحؼب ما 

 جىٌبم ٓلحها ؿطوي الجاثعة. جلطضه لجان الخحىُم اإلاخذللت ومً 

م الجهاث الخيىمُت ؤو جهاث اللٌاْ الخاق  لت الترؿُح لىُل الجاثعة بحُث ًيىن ًٓ ًٍط وجابٔذ: بلى ؤن ًٍط

م ألافطاز, وجطػل الترؿُحاث بلى ألاماهت الٔامت لجاثعة  ؤو هُئاث ؤو ماػؼاث ٓلمُت وزلافُت مٔخبرة ؤو ًٓ ًٍط

س جحسزه ألا  س )ألامحرة هىضة في مٓى (, مـحرة بإن الجاثعة جمىح ول PNAWE@pnu.edu.saماهت ول ٓام ٓبر البًر

http://www.alriyadh.com/1563967
http://www.alriyadh.com/1563967
mailto:PNAWE@pnu.edu.sa
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اٌ.  100فاثعة زْض ألامحرة هىضة, وؿهازة جلسًط, وملخلا للٔمل الصي ؤهلها للفىظ, مٕ مبلغ   ؤلف ٍض

سا مً اإلألىماث ًٓ الجاثعة وؿطوي وآلُا اضة اإلاىكٕ ؤلالىترووي وزٓذ إلاً ؤضاز مٍع ث الترشح ٍظ

(http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html) 
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 م0311-ديسمبر- 43 1341-ربيع الثاني-1الجمعة 

  "ِؼًب ٌزحمُك اإلصالح"حتذ شؼبس 

أعجىع " سػبَخ اٌفزُبد وداس اٌضُبفخ ثبٌشَبض ختززّبْ ِشبسوزهّب يف
ذ
ّ
  "إٌضًَ اخلٍُجٍ ادلىح

 

اًت الفخُاث وزاض الوُافت للفخُاث الخابٔخحن لفْط وظاضة الٔمل والخىمُ ت الاجخمآُت ادخخمذ ماػؼت ٓض

ان ًىم ؤمؽ مـاضهتهما في اإلأطن اإلالاحب لفٔالُاث  ل الخلُجي اإلاىّحس»بالٍط بيسخخه الخامؼت « ؤػبْى الجًز

ان جحذ ؿٔاض  ت الٔامت للسجىن وؤكُم في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً بالٍط مخه اإلاسًٍط
ّ
 »الصي هِ

ً
مٔا

 «. لخحلُم ؤلاكال 

لذ اإلاـاضهت بٔطن مىخى 
ّ
جاث الفخُاث الفىُت والخطفُت واإلاهىُت مثل اللىحاث الفىُت وؤلاهؼؼىاضث وجمث

 للبرامج 
ً
ت اإلامحزة والتي جاءث هخاجا ماٌ الُسٍو  بلى بٔى ببسآا هً في ألٓا

ً
واإلايؼىجاث والخعفُاث بهافت

ٔنى بخإهُل الفخُاث ب
ُ
خىفحر وافت الاجخمآُت اإلاخىّىٓت اإلالّسمت زادل اإلااػؼت والساض ًىاٌ الٔام والتي ح

, هما ؿاضهذ زاض الوُافت 
ً
ؤلامياهُاث وحسخحرها لهً لـغل ؤوكاث فطاغهً بما ٌٔىز ٓلحهً بالفاثسة مؼخلبال

في بذسماث الساض احخىي ٓلى الىثحر مً اإلايـىضاث والىخِباث التي ٓط   بطهً حٍٔط
ً
هذ بـيل جاشب لفذ ؤًوا

 ؤهِاض الخوىض .

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161230/ln11.htm
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 م0311-يناير- 4 - 1341-ربيع الثاني-5الثالثاء 

  جبِؼخ ٔىسح حتزضٓ اجزّبع ػّذاء اٌجحث اٌؼٍٍّ يف اجلبِؼبد اٌغؼىدَخ
بذ اإلااض ي الاجخماْ الؼازغ ٓـط اػخوافذ ٓمازة البحث الٔلمي بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً الؼ

لٔمساء البحث الٔلمي بالجامٔاث الؼٔىزًت بحوىض وهُلت الجامٔت السهخىضة هسي الىهُبي وؤمحن لجىت الخٔلُم 

مساء البحث الٔلمي في الجامٔاث الؼٔىزًت, وجطؤػذ الاجخماْ ٓمُسة البحث  الٔالي السهخىض محمس اللالح, ٓو

ج ج الخلف جٌطكذ فحها بلى ؤهمُت  الٔلمي بالجامٔت السهخىضة ؤٍض الخلف. وكس اػتهل الاجخماْ بيلمت السهخىضة ؤٍض

, جلتها  2030ٓلس مثل هصا الللاء في الىكذ الصي جلف فُه اإلاملىت ٓلى ؤٓخاب مطحلت جسًسة مٕ بٓالن ضئٍت 

ـاوضٍت وزوضها ولمت وهُلت الجامٔت السهخىضة هسي الىهُبي ؤهسث مً داللها بإهمُت الاجخمآاث السوضٍت الد

الىبحر في بزطاء الخجطبت البحثُت في الجامٔاث زم ؤللى ز. اللالح ولمت ؤوضح فحها ؤن الاجخمآاث الخيؼُلُت 

لٔمساء البحث الٔلمي  هسف بلى الخٔاون والخيامل البح ي بحن الجامٔاث وجبازٌ الخجاضب والخبراث البحثُت 

با وؤهاب بالجامٔاث بإن مـحرا بلى ؤن الىظاضة بلسز زضاػت هِام جسًس ل لجامٔاث الؼٔىزًت ػىف ًلسض كٍط

( والؼعي لخحلُلها. وجىالذ ؤوضاق 2030جبصٌ ول ما في وػٔها لالػخٔساز للىِام الجسًس وجبني ضئٍت اإلاملىت )

الٔمل اإلالسمت لللاء جلسض ها وضكت الٔمل اإلالسمت ٓمازة البحث الٔلمي بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً 

ج الخلف اػخٔطهذ فحها الىهٕ الطاهً بٔى ىُت للبحث الٔلمي كسمتها السهخىضة ؤٍض ىان مبازضة الهُئت الًى

ىُت للبحث الٔلمي جيىن مطجُٔت ضػمُت ومىاضة بحثُت  للبحث الٔلمي في اإلاملىت مىكُت بوطوضة بوـاء هُئت ًو

 ت وداضجها. جلىم بحىهمت مؼاضاث البحث الٔلمي وزٓم الباحثحن الىابغحن زادل اإلاملى

ىُت جوٕ ػُاػاث  وكس ادخخم الاجخماْ بآخماز الخىكُاث التي وان مً ؤبطظها: جبني مبازضة اوـاء هُئت ًو

, جبني مىِىمت  2030وجحىهم وجسٓم البحث الٔلمي باإلاملىت, جىجُه بحىر الجامٔاث هحى جحلُم ضئٍت 

ل هخاثج البحىر بلى مىخجاث كابلت  للخٌبُم.  مخياملت لالبخياض  هخم بخحٍى

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2017/20170103/ln64.htm
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 م0311-يناير- 3 - 1341-ربيع الثاني-1األربعاء 

  جبِؼخ ٔىسح رغٍك ثشٔبِج ادلٍه عٍّبْ ٌزُّٕخ ادلىاسد اٌجششَخ
ذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً في جىفُص اإلاطحلت ألاولى مً بطهامج  فحن اإلالً ؿٓط دازم الخطمحن الـٍط

ت زادل الجامٔت بمذخلف بزاض ها وؤكؼامها, بخىجُه مً مسًطة  ع لخىمُت اإلاىاضز البـٍط ػلمان بً ٓبس الٍٔع

الجامٔت السهخىضة هسي الٔمُل, وشلً بٔس ؤن كسضث مىافلت اإلالام الؼامي ٓلى بًالق البرامج, ؤوضح شلً 

ت واإلاـطف ٓلى ؤلازاضة الٔامت للمىاضز اإلاهىسغ ٓبس اللٌُف الخطوان مؼآس وهُ ل الجامٔت للمىاضز البـٍط

ط بِئت الٔمل  ف الخيىمي وبهخاجُخه في الٔمل وجٌٍى ت, وؤهاف ؤن البرهامج يهسف بلى ضفٕ جىزة ؤزاء اإلاُى البـٍط

ت وبٓساز وبىاء اللازة مً اللف الثاوي ,   ووهٕ ػُاػاث وبجطاءاث واضخت لخٌبُم مفهىم اإلاىاضز البـٍط
ً
مبِىا

ت  ت بالجامٔت ػدخىلى ول ما ًذم اللىي الٔاملت مً حُث ٓملُاث اإلاىاضز البـٍط ؤن بزاضة اإلاىاضز البـٍط

ط  ُفي (, باإلهافت بلى اإلاهام الجسًسة التي  هسف بلى جٌٍى ُف, الطواجب, ؤلاجاظاث, الىلل جلُُم ألازاء الُى )الخُى

 اإلأاًحر الٔاإلاُت اإلاخمحزة.  بِئت الٔمل بالجامٔت والاضجلاء بها بما ًخىافم مٕ
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 م0311-يناير- 3 - 1341-ربيع الثاني-1األربعاء 

  َشػً حفً ختشَج ورىشَُ عبٌجبد جبِؼخ األِريح ٔىسح« ٕه اٌشَبض"ث
م ً ج وجىٍط ان, بطهامج حفل جذٍط جاث السضاػاث ضسى بىً الٍط الباث جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً, دٍط

, في مطهع اإلااجمطاث, 2016الٔلُا والخاكالث ٓلى مطجبت الـطف ألاولى في مطحلت البيالىضٍىغ للٔام الجامعي 

ان كاحبت الؼمى ألامحرة هىضة بيذ محمس آٌ ػٔىز. وبهصه اإلاىاػبت,  وشلً ٓلى ؿطف حطم ؤمحر مىٌلت الٍط

ان, ؿىطها للاحبت الؼمى ٓلى كسمذ  ٓبحر آٌ الـُر هاثبت ضثِؽ ؤولى ـ مسًطة اإلالطفُت اليؼاثُت في بىً الٍط

جحن  ان, ماهسة ٓلى ؤهمُت الـطاهت بحن البىً واإلااػؼاث ألاوازًمُت في مجاٌ زٓم الخٍط مها بىً الٍط جىٍط

ع مهاضا هم وكسضا هم بما ٌؼهم في ػس الفجىة جاث, وجمىُجهم وحٍٔع بحن مذطجاث الخٔلُم وحاجت ػىق  والخٍط

الٔمل, مىىهت بلى الخٔاون والـطاهت اإلامحزة مٕ جامٔت ألامحرة هىضة, التي جإحي في ػُاق ألاهمُت التي ًىلحها البىً 

للمطؤة الؼٔىزًت بـيل ٓام, مً دالٌ ضفٕ هفاء هً وظٍازة وؼبت مـاضهتهً في ػىق الٔمل. وؤؿاضث آٌ الـُر 

حن الُى % 25اثف لسي البىً, حُث اضجفٔذ وؼبت الٔامالث الؼٔىزًاث في البىً لخلل هحى بلى ػُاػت جًى

 ؤن جمُٔهً ػٔىزًاث, الفخت بلى ؤن اإلاطؤة الؼٔىزًت ؤكبحذ جدبىؤ مياهت 
ً
مً بجمالي الٔاملحن بالبىً, ٓلما

ٔطهذ آٌ مخلسمت وجللسث مىاكب ٓلُا وكُازًت في البىً ًٓ جساضة واكخساض وهفاءة. وفي ػُاق مخلل, اػخ

الـُر ؤبطظ الخٌىاث وؤلاجطاءاث التي ًدبٔها البىً لخمىحن اإلاطؤة الؼٔىزًت, ومً بُجها جسؿحن فطوْ داكت 

بُت لسٓم وجمىحن اإلاطؤة الؼٔىزًت في ؿتى  لُت وبطامج جسٍض ط  بطامج ودسماث ملطفُت وحلٌى جمٍى باإلاطؤة, ًو

 اإلاجاالث. 
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 م0311-ريناي- 5 - 1341-ربيع الثاني-1الخميس 

  جبِؼخ ٔىسح رذشٓ ِشوض اٌزُّض يف اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ

زؿيذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً امؽ اإلالط الطثِس ي إلاطهع الخمحز في الخٔلُم والخٔلم, بحوىض مسًطة 

ط الجامٔت السهخىضة هسي الٔمُل, واػته م ٓلب شلً ولمت لىهُلت الخٌٍى ل الخفل بخالوة آًاث مً اللطآن الىٍط

طجذ بلى ؤهسافه ومجها الاضجلاء بجىزة  والجىزة بالجامٔت السهخىضة فاجً العامل هىهذ مً داللها باإلاطهع ٓو

واء الهُئت الخٔلُمُت, وؤهافذ ًخومً اإلاطهع  ط ألازاء الخٔلُمي والبح ي ٓو زمان الخٔلُم الجامعي وجٌٍى

ط اإلاىاهب ألاوازًمُت, مبازضة كُاغ  ت وهي: مبازضة جاثعة الخمحز في الخٔلُم والخٔلم, مبازضة جٌٍى ٍط مبازضاث جٌٍى

 ,ً فآلُت الخسَضؽ, مبازضة مجخمٔاث الخٔلم لألوازًمُحن, مبازضة الفلل السضاس ي في اللطن الىحس والٔـٍط

لم مسي الخُاة, ومبازضة ػفحراث الخمحز والجىزة, وكس ادخخم مبازضة بىاء اللسضاث البحث ألاوازًمي, مبازضة الخٔ

 الخفل بجىلت إلاسًطة الجامٔت والخوىض في مطافم اإلاطهع واإلأطن اإلالاحب له. 
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 م0311-يناير- 1 - 1341-ربيع الثاني-1السبت 

ة « زهبجه.. صح"ر
ِّ
ذس

ُ
عبٌجخ ػًٍ ثٕبء ثشاِج  011جببِؼخ األِريح ٔىسح َ

  جمبالد 4رىػُخ يف 

 

اهت وضؿاكت»فٔالُت مـطوْ « جاجً.. صخخً»ؤًلم بطهامج  في ولُت التربُت « زهىهً ال جذىهً»جحذ ؿٔاض « ٍض

ُت الٌالباث وهُئت الخسَضؽ ب اهت, بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً, و هسف الفٔالُت لخٓى إهمُت الٍط

بُت  حن(, وجلسًم بطامج جسٍض وجخومً جىظَٕ الجىاظ اللخي ٓلى مً لسيهً الطغبت باإلاـاضهت ومخابٔتهً )ول ؤػبٓى

اض ي.. وكس اهوم للبرهامج  ب الٍط  مـاضهت. « 59»مً دالٌ مخذللحن في بطامج الخسٍض

ع الصخت بمؼدـفى « جاجً.. صخخً»واهبثلذ فىطة  ع مً بزاضة الخثلُف وحٍٔع اإلالً ٓبس هللا بً ٓبس الٍٔع

الجامعي بالخٔاون مٕ هازي صخت اإلاجخمٕ بجامٔت ألامحرة هىضة إلهؼاب الٌالباث اإلألىمت واإلاهاضة للىآت 

الخغُحر وزٓم الؼلىن اللخي ؤلاًجابي مً دالٌ جإزحر ألاكطان ٓلى بٔوهم البٔى.. ودالٌ البرهامج جم جسٍضب 

اهت, الىىم ًالبت ٓلى هُفُت بى 100ؤهثر مً  ُت صخُت في ؤضبٔت مجاالث ؿملذ الخغصًت, الٍط اء بطامج جٓى

بهً ٓلى ٓمل الفحم اإلابىط للُاغ ماؿط هخلت الجؼم والؼىطي  اللخي والصخت الىفؼُت, وهصلً جم جسٍض

 باػخذسام الجىاظ اللخي اللالح إلاسة دمؽ ػىىاث لخمىحن الٌالباث مً جلُُم صختهً 
ً
ا وهغٍ السم ػىٍى

 جم جلمُمها بـيل ٓلمي.  ومخابٔتها
ً
 بـيل شاحي, وكس اهبثم مً دالٌ اإلابازضة ؤحس ٓـط مـطوٓا

ٕ  2016ؤًلم في الثامً مً زٌؼمبر « جاجً.. صخخً»ووان بطهامج  في مطهع دسماث الٌالب, وحؼخمط مـاَض

ُت بلى ماضغ « جاجً.. صخخً» ٕ اإلاىبثلت مً اإلابازضة: 2017في وـط الخٓى ملىن, مـطوباحي, فٌىض  -. ومً اإلاـاَض

اهت وضؿاكت, الطابح ألاهبر, ؤها وهمبُىجطي, ػهاضي, غطفت هىمي, ػماحي ؿفاجي, بصضة ٌٓاء, جفائلً هىض,  ٍض

 «. ؤحبحها»وفٔالُت 
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 م0311-يناير- 1 - 1341-ربيع الثاني-13األحد 

 ِريح ٔىسحيف جبِؼخ األ

ب01شبحٕبد ٌزذوَش  9حبوَخ رٕمٍهب  0011
ًّ
 عٓ ٔفبَبد صٍجخ َىُِ

 

جخٔامل جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً مٕ الىفاًاث الللبت بإػلىب ٓلطي منهي؛ بش جم البسء بدـغُل 

ت التي ًخم م الػخلباٌ وفطظ وهبؽ الىفاًاث الللب2011محٌت مٔالجت الىفاًاث الللبت في الطبٕ ألاٌو مً ٓام 

ججمُٔها مً اإلاىاكٕ واإلاباوي اإلاذخلفت اإلاىجىزة في الجامٔت, بما فحها اليلُاث ألاوازًمُت واإلاىاًم الؼىىُت 

اث لفطظ الىفاًاث  ت والخسماث. ٓلًما بإهه ًخىافط في اإلاباوي وفي مىاًم الجامٔت اإلاذخلفت حاٍو والترفحهُت وؤلازاٍض

ط, وهفاًاث وضكُت(؛ لدؼهُل ٓملُت فطظ الىفاًاث بسًءا مً اإلاذخلفت اإلالىفت )هفاًاث ٓامت, وهف اًاث كابلت للخسٍو

ط( في جمُٕ مطافم الجامٔت, مٕ  خان لفطظ الىفاًاث )الىفاًاث الٔامت وبٓازة الخسٍو اإلاؼخذسم. وجخىافط حاٍو

ت زالثت بهافُت للىضق والىطجى  اث, وحاٍو ن في اإلاطافم ملللاث بضؿازًت للفطظ وؤهُاغ ملىهت زادل هصه الخاٍو

اث الخاضجُت اإلاىجىزة واإلاىظٓت في الؼاحاث  بلغ ٓسز الخاٍو التي ًخم الخذلم مً الىضق فحها بىمُاث هبحرة. ٍو

ت, هما ًىجس ؤًًوا هِام ؤهابِب الىفاًاث ) 1700الخاضجُت للجامٔت ؤهثر مً  ( في مباوي Garbage Chutesحاٍو

حن مً الىفاًاث(؛ وشلً ػىً الٌالباث )لفطظ زالزت ؤهىاْ مً الىفاًاث( ؼُت )لفطظ هٓى ماثط الهُئت الخسَض , ٓو

لت الاػخذسام لفطظ  للبسء بٔملُت الفطظ مً اإلاؼخذسم لهصه اإلاباوي, مٕ وجىز ملللاث بضؿازًت جبّحن ًٍط

خم ججمُٕ وهلل الىفاًاث بـيل ًىمي مً دالٌ  ؿاحىاث هاغٌت للىفاًاث مً  9الىفاًاث في جمُٕ ألازواض. ٍو

غ الىفاًاث في غطف الىف اًاث والؼاحاث الخاضجُت في الجامٔت بلى محٌت مٔالجت الىفاًاث, بلى ؤن ًخم جفَط

اث داكت ) اث مجهعة بيابؼاث داكت للىفاًاث؛ لُخم بٔس هبؼها Hoppersاإلاحٌت في حاٍو ( مخللت مٕ حاٍو

اًم اإلاطدلت لصلً في مىٌلت لىلل الىفاًاث والخذلم مجها في اإلاى« كاًطجحن»هللها بلى داضو الجامٔت مً دالٌ 

اث,  اث لفطظ الىفاًاث, وهصلً وحساث لخىُِف وغؼل وحٔلُم الخاٍو ان. هما ًخىافط في اإلاحٌت حاٍو الٍط

ً للىفاًاث, حؼمح بخجمُٕ ما بحن  ا مً الىفاًاث بـيل ًىمي كبل هللها  80و 70بهافت بلى مؼاحت جذٍع ًىًّ
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ماٌ الخاكت بىلل ومٔالجت الىفاًاث والخذلم مجها, ومياجب وججهحزاث للٔاملحن فحه ا لدؼهُل بزاضة ومخابٔت ألٓا

الجسًط بالصهط ؤن حجم الىفاًاث التي ًخم مٔالجتها بـيل ًىمي في اإلاحٌت دالٌ الفترة  الللبت والخذلم مجها. 

ا.  15بلى  10الخالُت ًلسض هحى مً  ًُّ ا ًىم  ًىًّ
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 م0311-يناير- 13 - 1341-ربيع الثاني-10الثالثاء 

  عبٌجخ يف أزخبثبد جبِؼخ ٔىسح 41فىص 
 

ؤٓلىذ ٓمازة ؿئىن الٌالباث في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً الىخاثج الطػمُت الهخذاباث اإلاجلؽ 

ذ ٓلى مساض زالزت 1438-1437م الجامعي الخالي الاػدـاضي الٌالبي في زوضجه الثالثت للٔا هـ حُث جطي الخلٍى

ؤًام, وشلً بٔس بكامت الخمالث الاهخذابُت السٓاثُت للمطشخاث والتي جم هفُصها للخٍٔطف ببرهامجهً الاهخذابي 

للٔام  الصي ٌؼٔحن بلى جحلُله في اإلاجلؽ اإلامخس بلى ٓامحن ؤوازًمُحن, ًبسؤ مٕ بساًت الفلل السضاس ي الثاوي

 الجامعي الخالي. 

وحٌى الاهخذاباث ؤوضخذ السهخىضة لُلى اإلاٌبلاوي ٓمُسة ؿئىن الٌالباث بإن الجامٔت اجذصث وافت 

بحُث ًّىضث الىِام  -التي ججطي مطة ول ٓامحن زضاػُحن-ؤلاجطاءاث الالظمت لدؼهُل الٔملُت الاهخذابُت 

الٔامت لخلىُت اإلألىماث والاجلاالث بالجامٔت لُمىً  ؤلالىترووي ٓبر هِام الباهط اإلالمم مً كبل ؤلازاضة

ؼط. وهـفذ اإلاٌبلاوي ًٓ ٓسز  ذ الدخُاض اإلامثالث بيل ػهىلت َو الٌالباث مً جطؿُح ؤهفؼهً والخلٍى

مطشخت مً مذخلف اليلُاث في الجامٔت, مبِىت ؤن ٓسزهً كاضب بلى  111اإلاطشخاث لهصا الٔام حُث بلغ 

خيىن اإلاجلؽ مً  40ًالبت جىافؼً ٓلى  58ابلت الصي جطشخذ له الؤف ملاضهت بالسوضة الؼ , ٍو
ً
ملٔسا

ممثالث مً مذخلف اليلُاث بالجامٔت ًخم جذلُم ملآس ليل ولُت وؼبت لٔسز الٌالباث اإلاسجالث, حُث 

 بهافت بلى الطثِؼت وهاثبتها وؤمُىت الؼط.37بلغذ هصا الٔام )
ً
 ( ملٔسا
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 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-14األربعاء 

  «ِغؼف يف وً ثُذ»وٍُخ اٌرتثُخ جببِؼخ األِريح ٔىسح رٕظُ محٍخ 
هِمذ ولُت التربُت بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً ممثلت بمىخب اليـاي الٌالبي حملت جحذ ٓىىان 

حن لجهىزهم في )مؼٔف في ول بِذ م اإلاخٌٓى ُت بإهمُخه ؤلاػٔافاث ألاولُت والخٍٔطف بها, وهصلً جىٍط ( للخٓى

 حمالث ؤلاػٔافاث ألاولُت. 

وؤجذ هصه الخملت مٔعظة وزآمت لخىجهاث الجامٔت في ضفٕ مؼخىي الىسي اللخي لسي ميؼىبا ها, وجحفحزهً 

ُت زادل وداضو الجامٔت, وجلسًم ؤوـٌت  ه ُت بإهمُت صخت اإلاطؤة وألاػطة, للمـاضهت الخٌٓى سف بلى الخٓى

ماٌ, وزلافت الٔمل الخٌىسي.   والتربُت الصخُت, وضٍازة ألٓا

ُت بإهمُتها وزوضها الخُىي في ؤوكاث ألاظماث الُىمُت  و هسف الخملت بلى الخٍٔطف بإهم ؤلاػٔافاث ألاولُت, الخٓى

ً ؿإاها اإلاؼآسة ٓلى الخلسي للخىازر والخٔافي مجها واإلاؼآسة في بهلاش ألاضوا , ؿط  مهاضاث ؤلاهلاش التي م

 بلىضة فٔالت. 

ت, فيان هىان ضهً لخجؼُس ؤزواض لخاالث ملابت وهُفُت  ت مخىٓى ٍى وكس ؿاضن ًالباث اليلُت بإضوان جٓى

 -ض الىؼى  -الخطوق  -ؤلازمان  -الؼىخت السماغُت  -هىبت الهلٕ  -هىبت اللْط  -الخٔامل مٔها هحاالث )الاهخحاض 

 VRاجطاءاث بًلاف هٍعف ألاهف مً دالٌ جهاظ -الادخىاق الىاجج ًٓ ابخاْل ؤزواث حؼس مجطي الخىفؽ  -الغطق 

طق الخٔامل(.   وهى همصجت حُت للمىكف ًو

لخىهُح حاالث الاؤاؾ وهُفُت الخٔامل مٕ الخالت لخحن وكٌى « وىوي مؼٔفت بجساضة»هما وان هىان ضهً 

ذ هخِباث بض  ع الصخت الىفؼُت الاػٔاف, ووٓظ ىُت لخٍٔع -هُئت الهالٌ الاحمط الؼٔىزي -ؿازًت مً )اللجىت الًى

زلُل اإلاؼآسة الىفؼُت ألاولُت(,  -اإلاطؿس في الاػٔافاث ألاولُت بطهامج ألامحر هاًف إلابازت ؤلاػٔافاث ألاولُت 

طان التي كس جِهط ٓلى شوي الاحخُاجاث الخاكت  ابخاْل  -مثل )اللْط باإلهافت بلى ًطق الخٔامل مٕ ألٓا

الاهذفان ؤو الاضجفاْ الخاز في الؼىط(. في ححن جىاولذ الٌالباث في ؤحس  -الطبى  -البياء الدـىج ؤزىاء  -اللؼان 
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فاٌ وألاشخاق اإلاىجىزًً في اإلاجٌز  ألاضوان ألادٌاء الـاجٔت التي جلٕ فحها ضباث البُىث وحـيل دٌىضة ٓلى ألًا

ت وألازواث الخازة في مخىاٌو ألاًسي, ودٌىضة اػخذسام الـىاحً هذلٍ بٔى ؤزواث الخىُِف, وج طن ألازٍو

 الطزًئت. 

جم جىهُح ؤلاػٔافاث ألاولُت لخاالث الخؼاػُت اإلاذخلفت )حؼاػُت « ُٓازة بػٔاف الخؼاػُت»وفي ضهً 

ـاب, حؼاػُت الـيىالجت( وهُفُت الخٔامل مٔها, وفي  ازة ُٓ»الوىء, حؼاػُت وبط اللٌٍ, حؼاػُت ألٓا

جم ؿط  ًطق الىكاًت وؤػالُب بػٔاف حاالث اللسغاث وجم جسُٓم شلً باللىض و الىمصجت « بػٔاف اللسغاث

ذ بطوؿىضاث جىهُحُت.   الخُت ووٓظ

لت اػخذسام  اث ألاػاػُت لخلُبت ؤلاػٔافاث ألاولُت وؿط  ًٍط هما اػخٔطهذ الٌالباث في ضهً آدط اإلاحخٍى

ت مجها ٓلى ا ذ مجمٓى ا ها ووٓظ لخاهطاث, هما وظٓذ حلاثب مذللت لألًفاٌ كغحرة الدجم وػهلت محخٍى

الخمل حتى ٌؼهل ٓلى ألام حملها مٔها واػخذسامها في حاالث الٌىاضت وجحىي )محزان كُاغ الخطاضة, مسخاث 

, مطهم للخطوق, الكم جطو (.   ًبُت, كًٌ, كٌطاث, فُفازٌو

 ضهً ُٓازة ؤلاػٔاف باإلاىاز ألاولُت م
ً
, وجىهُح الٌطق اإلاؼخذسمت لـط  اإلاذاًط ووان هىان ؤًوا ً اإلاجٌز

 لألًفاٌ وحٔلُمهم هُفُت جلسًم دسماث ؤلاػٔافاث ألاولُت في الخاالث الٌاضثت.
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 م0311-يناير- 10 - 1341-ربيع الثاني-13الخميس 

 (MBRريح ٔىسح رغزخذَ رمُٕخ )حمغخ ُِبٖ جبِؼخ األِ
حؼخذسم محٌت مٔالجت مُاه اللطف اللخي في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً جلىُت غـاء اإلافآل 

( في مٔالجت مُاه اللطف اللخي, حُث جبلغ الٌاكت الاػدُٔابُت الللىي للمحٌت التي بسؤث MBRالخُىي )

الف متر مىٔب ليل ًىم, وفم دٌت لخلل الٌاكت  10.400م حىالي 2012وـاًها في الطبٕ ألاٌو مً ٓام 

 بلى 
ً
 متر مىٔب ليل ًىم.  13.000الاػدُٔابُت مؼخلبال

خم اػخلباٌ مُاه اللطف مً ؿبىت اللطف اللخي ومحٌاث ضفٕ اإلاُاه اإلاىجىزة في الجامٔت في محٌت  ٍو

خم ضخ اإلاُاه اإلأالجت مً اإلاحٌت بلى دعان م ُاه الطي الطثِس ي في مىٌلت مٔالجت مُاه اللطف اللخي ٍو

الخسماث حُث ًخم اػخذسام هصه اإلاُاه وغطان الطي في الجامٔت, باإلهافت بلى ؤغـُت مٔالجت اإلاُاه اإلاىجىزة 

في اإلاحٌت اإلاجهعة بالخعاهاث والخجهحزاث واإلأساث اإلاذخلفت, وهصلً بىِام جحىم داق بهصه اإلاحٌت ومذخبر 

ىزة, مما ًيخج مُاه شاث جىزة ٓالُت مٔلمت بمازة اليلىض حؼب التراهحز لخحلُل ُٓىاث اإلاُاه ومطاكبت الج

تراو  بهخاو محٌت مٔالجت اللطف اللخي مً اإلاُاه اإلأالجت ما بحن  اإلاٌلىبت كبل ضخها بلى دعان الطي, ٍو

ٔخمس ٓلى وؼبت ألاؿغاٌ في الجامٔت حُث ًىذفى ؤلاهخاو 3500بلى  2500 , َو
ً
اظة دالٌ ؤلاج متر مىٔب ًىمُا

هما ًىجس دٍ ضبٍ إلاُاه اللطف اللخي مً مبنى مطهع اإلالً ٓبسهللا للسضاػاث والبحىر ,اللُفُت للجامٔت

البترولُت مٕ اإلاحٌت حُث جخم مٔالجت جمُٕ همُاث مُاه اللطف اللخي الىاججت مً اإلاطهع في محٌت مٔالجت 

متر  300تها دالٌ الفترة الخالُت بحىالي مُاه اللطف اللخي في الجامٔت, وجبلغ همُاث اإلاُاه التي ًخم مٔالج

 .
ً
 مىٔب ًىمُا

حٔخمس ؤٓماٌ الطي في الجامٔت بـيل ؤػاس ي ٓلى اإلاُاه اإلأالجت مً محٌت اللطف اللخي باإلهافت بلى اإلاُاه 

التي ًخم بهخاجها مً محٌت مٔالجت آلاباض وهصلً مُاه اللطف اللخي اإلأالجت التي ًخم جعوٍسها مً كبل ؿطهت 

ىُت مً دالٌ دٍ جم بوـائه مً كبل الـطهت لهصا الغطن, وجلسض احخُاجاث مُاه الطي دالٌ فترة اإلاُ اه الًى

 جىذفى بلى حىالي  14.000اللُف بحىالي 
ً
متر مىٔب دالٌ فلل الـخاء واهذفان  9.000متر مىٔب ًىمُا

ت اإلاىجىزة في م ىاًم الجامٔت اإلاذخلفت زضجاث الخطاضة, حُث حؼخذسم هصه اإلاُاه لطي العضآاث اإلاخىٓى

ساز واإلاؼاحاث الخالُت: ؤشجاض هذُل بٔسز ًخجاوظ  ت بٔسز ًخجاوظ  16.000وبآو هذلت, وؤشجاض ُل مخىٓى

متر مطبٕ وغٌاء هباحي ؤدوط بمؼاحت ملسضة  270.000شجطة ومؼاحت ؤٓـاب ؤضهُت ملسضة بحىالي  12.000

 متر مطبٕ. 230.000لي متر مطبٕ وشجحراث بمؼاحت ملسضة بحىا 400.000بحىالي 
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 م0311-يناير- 14 - 1341-ربيع الثاني-15الجمعة 

  جبئضح ثبعُ األِريح ٔىسح ثٕذ ػجذاٌشمحٓ ٌٍزُّض إٌغبئٍ

-4-17ؤماهت الجاثعة ًىم ألاحس بحوىض مٔالي مسًطة الجامٔت السهخىضة هسي الٔمُل ضثِؼت لجىت الجاثعة حٔلس 

ا للخٍٔطف بالجاثعة, وشلً ٓىس الؼآت 2017-1-15هـ اإلاىافم 1438 ًُ كباًحا في مبنى ؤلازاضة  11م ماجمًطا صخف

 الطثِس ي. 

وفُه حٔلً جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ًٓ )جاثعة ألامحرة هىضة بً ٓبسالطحمً للخمحز اليؼاجي( وٌو مطة 

طبُت الؼٔىزًت, التي جم آخمازها بمىافلت مً مجلؽ الىظضاء, وهي جاثعة حؼتهسف زٓم بهجاظاث باإلاملىت الٔ

اإلاطؤة وببطاظ ؤٓمالها بلىضة ؿاملت, حُث جوم لجىت الجاثعة هذبت مً الٔوىاث اإلامثالث ليافت اللٌآاث 

 اليؼاثُت الخيىمُت والخاكت. 

ؼٔىزًت وحؼلٍُ الوىء ٓلحها, جلسًط اإلاخمحزاث واإلابسٓاث, الجسًط شهطه ؤن الجاثعة جذخم بةهجاظاث اإلاطؤة ال

جحفحز ألاجُاٌ الجسًسة مً اليؼاء ٓلى ؤلاػهام الجاز في الخىمُت الـاملت, زٓم الٔمل اليؼاجي اإلامحز في كىضجُه 

ت والٔملُت.   الىٍِط

عة اإلااوٕ ؤمُىت الجاثعة وملطضة اللجىت بلىلها: حٔخبر هصه اإلابا زضة زٓما إلهجاظاث اإلاطؤة كطحذ السهخىضة ٍٓع

الؼٔىزًت اإلاخمحزة في زماهُت مجاالث مً السضاػاث البحثُت والبرامج واإلابازضاث هي: ألازب, السضاػاث ؤلاوؼاهُت, 

ماٌ الفىُت.  ت وألٓا ماٌ الخحًر ٕ الاكخلازًت, ألٓا ماٌ الاجخمآُت, اإلاـاَض الٔلىم الٌبُُٔت, الٔلىم الصخُت, ألٓا

بلى ؤن الهسف مً الجاثعة هى حصجُٕ اإلاـاضهت اليؼاثُت في مجاٌ البحث الٔلمي والخىمُت  وؤهافذ اإلااوٕ مىىهت

الاجخمآُت وػُيىن ادخُاض الفاثعاث بىاء ٓلى الجساضة بحؼب ما جلطضه لجان الخحىُم اإلاخذللت ومً جىٌبم 

 ٓلحها ؿطوي الجاثعة التي جىم ٓلى: 

 ؤن جيىن كاحبت الٔمل اإلاطشح ػٔىزًت.  - 1

بت مً السضجت ألاولى إلحسي ٓوىاث اللجىت.  - 2  في لجىت الجاثعة ؤو كٍط
ً
 ؤال جيىن كاحبت الٔمل اإلاطشح ٓوىا

 ؤن ًخومً الٔمل اإلاطشح بهافت جسًسة بلى مجاله.  - 3

4 -  .)ٕ  زادل اإلاملىت )داق باإلابازضاث واإلاـاَض
ً
 ؤن ًيىن الٔمل اإلاطشح مىفصا
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 لخلٌى ٓلى جاثعة ألامحرة هىضة ؤو جاثعة غحرها. ؤال ًيىن الٔمل اإلاطشح ػبم له ا - 5

 ؤال ًيىن الٔمل اإلاطشح ضػالت جامُٔت, ؤو مؼخال مجها.  - 6

ُت وـط ٓلمُت محىمت, وؤن جيىن اإلاالفاث ميـىضة  - 7 ؤن جيىن السضاػاث وألابحار اإلاطشخت, ميـىضة في ؤٓو

 ومسجلت بطكم بًساْ زولي. 

ت للٔمل اإلالسم. ؤن جلسم اإلاطشخت بكطاضا دٌُا  - 8  جاهس فُه ؤاها كاحبت اإلالىُت الفىٍط

م الجهاث الخيىمُت ؤو جهاث اللٌاْ  لت الترؿُح لىُل الجاثعة بحُث ًيىن ًٓ ًٍط وجخابٕ اإلااوٕ مـحرة بلى ًٍط

م ألافطاز, وجطػل الترؿُحاث بلى ألاماهت الٔامت  الخاق ؤو هُئاث ؤو ماػؼاث ٓلمُت وزلافُت مٔخبرة ؤو ًٓ ًٍط

س جحسزه ألاماهت ول ٓام. لجاث  عة ألامحرة هىضة في مٓى

س الخالي:    ومىكٔها ٓلى ؤلاهترهذ PNAWE@pnu.edu.saٓبر البًر

http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html  

الصي ؤهلها للفىظ, وجذخم حسًثها بإن الجاثعة جمىح ول فاثعة زْض ألامحرة هىضة, وؿهازة جلسًط, وملخلا للٔمل 

اٌ.  100مٕ مبلغ   ؤلف ٍض

اضة اإلاىكٕ ؤلالىترووي: س مً اإلألىماث ًٓ الجاثعة وؿطوي وآلُاث الترشح ًطجى ٍظ   وإلاٍع

http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html 
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 ٌٕمً ِمشهب اٌشئُظ إىل ادلٍّىخ داخً اجلبِؼخ 

  «جٕشاي إٌىرتَه»جبِؼخ األِريح ٔىسح رىلغ ِزوشرٍ رفبهُ ِغ 
 

ً ألامحرهُت بهسف هلل اإلالط وكٔذ جامٔت ألامحرة  هىضة بيذ ٓبسالطحمً مصهطحي جفاهم مٕ ؿطهت ججراٌ بلىتًر

ان, بهافت بلى حٔاون  الطثِؽ للـطهت في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي بالجامٔت في مسًىت الٍط

اًت الصخُت وجٌبُم ؤهِمت اإلاحاواة الٌب ط مهاضاث الٓط ُت الخسًثت في مؼدـفى اإلالً الٌطفحن في مجاالث جٌٍى

ع الجامعي. وكام بالخىكُٕ ممثال ًٓ الجامٔت اإلاسًط الٔام الخىفُصي إلاؼدـفى اإلالً ٓبسهللا  ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

باة, والطثِؽ الخىفُصي لـطهت ؤوكاف الجامٔت اإلاهىسغ ؤحمس  ع الجامعي ز. ؤحمس بً محمس ؤبٓى بً ٓبسالٍٔع

ٕ ؛ وممثل ؿطهت جج ٌّ ً في اإلاملىت الٔطبُت هاكط البس ً الطثِؽ واإلاسًط الخىفُصي لـطهت ججراٌ بلىتًر راٌ بلىتًر

ً اإلاهىسغ هـام البهىلي, بحوىض مٔالي مسًطة الجامٔت السهخىضة هسي بيذ محمس الٔمُل,  الؼٔىزًت والبحٍط

سز مً هباض اإلاؼاولحن بالجامٔت وؿطهت جج ً جىن ضاٌؽ ٓو ً وهاثب ضثِؽ مجلؽ بزاضة ججراٌ بلىتًر راٌ بلىتًر

ً ٓملُا ها في  ألامحرهُت وشلً في ملط اإلاسًىت الجامُٔت. وبمىجب مصهطة الخفاهم ألاولى, ػدىلل ججراٌ بلىتًر

ان بلى اإلالط الجسًس باإلاجمٕ ألاوازًمي في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ابخساًء مً ٓام  , 2018الٍط

 الحخوان وػِخم جلمُم اإلاىخب الجسًس وفم ؤٓلى مٔاًحر الا 
ً
ُف ؤحسر الخلىُاث, لُيىن ماهال ػخسامت وبخُى

طاسي جىفحر بِئت جحفع ٓلى الخٔاون البّىاء وججـٕ ٓلى ضو   وافت ٓملُاث ججراٌ بلىتًرً جحذ ػلف واحس, ٍو

اًت الصخُت  ط الٓط الابخياض. ؤما مصهطة الخفاهم الثاهُت فتهسف بلى بحث بمياهُاث الخٔاون اإلاـترهت في مجاٌ جٌٍى

ع الجامعي, والتي جخومً ادخباضاث اإلاحاواة الٌبُت وا إلاحاواة ؤلاولُيُىُت بمؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

ع  اة الصخُت, وجطهع ٓلى حٍٔع ً للٓط مً كبل اإلاسضػحن والباحثحن في الجامٔت بالخٔاون مٕ دبراء مً ججراٌ بلىتًر

اًت الصخُت الؼٔىزًحن, وبًج اًت مهاضاث وبمياهاث دبراء الٓط از حلٌى هاجٔت للخحسًاث التي جىاجه كٌاْ الٓط

الصخُت في اإلاملىت بما في شلً اضجفاْ مٔسالث ؤلاكابت باومطان الىاجمت ًٓ ؤهماي الخُاة غحر الصخُت. وبهصه 

ججراٌ »هحً ٓلى زلت بإن مصهطحي الخفاهم اإلاىكٔخحن مٕ « اإلاىاػبت, كالذ مسًطة الجامٔت ز. هسي الٔمُل:

ط ػُ« بلىتًرً اًت الصخُت وجٌٍى يىن لهما زوض مهم في جطػُر مياهت الجامٔت همطهع باضظ في مجاٌ ؤبحار الٓط

ني  2030اإلاهاضاث, مما ٌٔىؽ التزامىا الجاز واإلاؼخمط بسٓم ؤهساف ضئٍت الؼٔىزًت  , 2020ودٌت الخحٌى الًى
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ً»وا ؿً بإن هلل ملط  ي بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ الطثِؽ في اإلاملىت بلى اإلاجمٕ ألاوازًم« ججراٌ بلىتًر

ٓبسالطحمً هى دحر ججؼُس للسضة الجامٔت ٓلى اػخلٌاب ؤفول الـطواء, والػُما ؤولئً الصًً ٌـاًطوهىا 

ماٌ  ط التي جاػؽ إلاىِىمت ٓمل مخياملت في مجاالث الابخياض وضٍازة ألٓا ». الاهخمام بإٓماٌ ألابحار والخٌٍى

ىضة بيذ ٓبسالطحمً مً ؤبطظ اإلااػؼاث ألاوازًمُت اليؼاثُت في الٔالم, بسوضه ٓس هـام البهىلي جامٔت ألامحرة ه

 ي وان لها دحر ألازط في بىاء جُلوحللذ الٔسًس مً ؤلاهجاظاث الٔامت الت

ىُت اإلاؼلخت بالٔلم والخبراث اإلاهىُت اإلاخياملت, ومً دالٌ هلل ملط ٓملُاجىا بلى اإلاجمٕ   جسًس مً اليىازض الًى

ز ٓلى ألابحار والابخياضاث اإلاـترهت, فةهىا ؤعظ الخىاكل الفٔاٌ بحن الـطواث واإلااػؼاث ألاوازًمي والترهح

 ٓلى زٓم ؤهساف ضئٍت الؼٔىزًت 
ً
, هما حٔىؽ هصه الخٌىة التزامىا الطاسخ ججاه 2030ألاوازًمُت للٔمل مٔا

ُس الٔالكت مٕ اإلاجخمٕ ألاوازًمي للٔمل ٓ ل, وػخدُح جًى ٕ وؤبحار مهمت. اإلاملىت ٓلى اإلاسي الٌٍى  لى مـاَض
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  د. اٌؼًُّ رغٍك جبئضح األِريح ٔىسح ثٕذ ػجذاٌشمحٓ ٌٍزُّض إٌغبئٍ
بسالطحمً السهخىضة هسي الٔمُل ضثِؼت لجىت جاثعة ألامحرة هىضة ؤٓلىذ مٔالي مسًطة جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓ

بيذ ٓبسالطحمً للخمحز اليؼاجي امؽ ًٓ اهٌالق الجاثعة وٌو مطة باإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت التي جم آخمازها 

هذبت  بمىافلت مً مجلؽ الىظضاء التي حؼتهسف زٓم بهجاظاث اإلاطؤة وببطاظ ؤٓمالها بلىضة ؿاملت, وجوم لجىتها

مً الٔوىاث اإلامثالث ليافت اللٌآاث اليؼاثُت الخيىمُت والخاكت. وؤوضخذ مٔالحها دالٌ اإلااجمط الصخفي 

الصي ٓلسجه ؤماهت الجاثعة في ملط ؤلازاضة الطثِس ي باإلاسًىت الجامُٔت , ؤن الجاثعة جذخم بةهجاظاث اإلاطؤة 

اث, وجحفحز ألاجُاٌ الجسًسة مً اليؼاء ٓلى ؤلاػهام الؼٔىزًت وحؼلٍُ الوىء ٓلحها, وجلسًط اإلاخمحزاث واإلابسٓ

ت  ني وضٍئ ت هبحرة جطجلي لبرهامج الخحٌى الًى , وزٓم 2030الجاز في الخىمُت الـاملت لخحلُم اهٌالكت جىمٍى

ت والٔملُت. وؤهسث ؤن الجاثعة جعء مً مىِىمت ؤٓماٌ جلسمها الجامٔت  الٔمل اليؼاجي اإلامحز في كىضجُه الىٍِط

لؼٔىزًت في وافت اإلاجاالث وجإهُسا ٓلى ان اإلاطؤة الؼٔىزًت وكلذ إلاطحلت الخمحز فُما جلىم به مً ٓمل للمطؤة ا

او بحىر او مبازضاث جطجىع ٓلى الجزاهت والـفافُت واإلاى جُت الٔلمُت التي هي مطجىع كُم الجاثعة, بسوضها ؤهسث 

عة اإلااوٕ ؤن ادخُ اض الفاثعاث ػِخم بىاء ٓلى الجساضة ومً جىٌبم ٓلحها ؤمُىت الجاثعة وملطضة اللجىت السهخىضة ٍٓع

الـطوي مـحرة الى الجاثعة ػخمىح في زماهُت مجاالث مً السضاػاث البحثُت ألازب ) الطواًت اإلاىجهت للُافٔحن(, 

ع مياهتها وجإزحرها الؼُاس ي والثلافي ٓلى »والسضاػاث ؤلاوؼاهُت  الم الخاضجي للمملىت وزوضه في حٍٔع واكٕ ؤلٓا

ُف وجٌبُلاث الخلىُت اإلاخىاهُت اللغط » , الٔلىم الٌبُُٔت «اللُٔس السولي , «Nanotechnologyجليُٕ وجُى

ٕ ؤو  ماٌ الاجخمآُت وضشح لها مىهْى )اإلاـاَض فاٌ(, ألٓا الٔلىم الصخُت وضشح لها مىهْى )الؼمىت ٓىس ألًا

 ؤوح
ً
ازًت في اإلابازضاث ؤو البرامج التي  هسف بلى جمىحن اإلاطؤة اكخلازًا ت )بطامج ٍض ماٌ الخحًر ( , ألٓا

ً
ا ٍى  ؤو جٓى

ً
لىكُا

ط الخطف الترازُت بلى فىىن مٔاكطة(. وؤؿاضث  ماٌ الفىُت.)مبازضاث لخٌٍى جمىحن ألاػط في ألاحُاء الـٔبُت( وألٓا

م الجهاث الخيىمُت واللٌاْ الخاق ؤوالهُئا لت الترشح لىُل الجاثعة ًيىن ًٓ ًٍط ث و اإلااوٕ بلى ؤن ًٍط

س جحسزه ألاماهت ول اػؼاث الٔلمُت والثلافُت اإلا وألافطاز, وجطػل الترؿُحاث بلى ألاماهت الٔامت للجاثعة في مٓى

س الخالي:   ومىكٔها ٓلى ؤلاهترهذ PNAWE@pnu.edu.sa  ٓام ٓبر البًر

http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html ل الجاثعة جمىح و , مبِىت ؤن

اٌ.  100فاثعة زْض ألامحرة هىضة, وؿهازة جلسًط, وملخلا للٔمل الصي ؤهلها للفىظ, مٕ مبلغ   ؤلف ٍض
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 اخززبَ ِؼشض )حتشي( جببِؼخ األِريح ٔىسح

لخلمُم الجطافُيي والىػاثٍ الطكمُت بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ؤمؽ مٔطن ؤٓماٌ ادخخم كؼم ا

ام, والصي ٌٔس محللت  ًَّ جاث السفٔت الخامؼت مً ًالباجه جحذ ٓىىان )جحطي( الصي اػخمط إلاسة زالزت ؤ دٍط

 مٔطفُت للٌالباث وؤٓواء الهُئت الخٔلُمُت ًىاٌ ؤضبٕ ػىىاث مىدؼبت. 

ت ٓلى مـطوٓاث الخذطو ههى الـٍطف ؤن ملطض مـطوْ الخذطو فطكت للٌالبت الهدـاف هلاي وشهطث اإلاـطف

 واػخذسامها داضو 
ً
ط مهاضا ها وكسضا ها اإلأطفُت بجمُٕ مجاالث جذللها التي زضػتها ػابلا اللىة لسيها وجٌٍى

جاث هازفت شاث الىٌاق الخللُسي مً حُث زمج الخذللاث اإلاذخلفت وضبٌها بخذللها السكُم لخيخج مذط 

ٓالُت, حُث بن ًالبت الخذطو في هصا اإلالطض مـاضهت فآلت في ٓملُت البحث والٌط  وؤلاهخاو ؤلابساسي  جىزة

وزوض ألاػخاشة ًىمً في الخىجُه وؤلاضؿاز ون الهسف مً مـطوْ الخذطو هى اضجلاء الٌالبت بةبسآها. وبُيذ 

ا حٔلمخه الٌالبت مً دبراث ؤػخاشا ها بالجامٔت, باإلهافت الـٍطف ؤن مـطوْ الخذطو هى الىخاو والخالكت إلا

تها الخاكت مٕ  ت لخٔبر فُه ًٓ شخلُتها وفىطها وضٍئ بلى وجىز بلمتها الخاكت, بش ااها جذخاض مـطوٓها بحٍط

اث ما بحن بهخاو  16الترهحز ٓلى الخفىحر ؤلابساسي, وكس بلغ ٓسز مـطوٓاث الخذطو   مخٔسزة اإلاىهٓى
ً
مـطوٓا

م وجلمُم الىخب واإلايـىضاث مجها ٓلى ػبُل اإلاثاٌ : مـطوْ الٌالبت مالن الٌٔط بٔىىان )ملفٕ( ٓباضة ألافال 

ت مؼخىحاة مً وحي الترار الؼٔىزي, والٌالبت مها كلُه )حُاة ملمم( حٔبر ًٓ ضحلت  ًٓ ؤوشخت ٓلٍط

 يهخم بال
ً
ا طحذ الٌالبت مطام الٔامط مىهٓى صخت الىفؼُت مً دالٌ هخاب الهدـاف الصاث ٓبر مؼحرة الفً, ًو

جفآلي بٔىىان )ٓحن مً هـمحر( , والٌالبت  هاوي الخبِب ٓبرث مً دالٌ اػخذسام دامت ؤلاػمىذ ًٓ فلؼفت 

  الخواضاث اإلاذخلفت.
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 م0311-يناير- 03 - 1341-ربيع الثاني-00الجمعة 

  (9110-8118ػششح لغبػبد جببِؼخ ٔىسح حتصذ شهبدح األَضو )

 

اًت وجىجُه مً مٔالي مسًطة الجامٔت ز. هسي  اهٌالكا مً ضئٍت جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً, وجحذ ٓض

خماز ألاوازًمي,  ط والجىزة ممثلت في ٓمازة همان الجىزة والٓا بيذ محمس الٔمُل, ومً ووالت الجامٔت للخٌٍى

ت وألاوازًمُت ٓلى الىحى الصي ًومً  ت في جمُٕ كٌآاث الجامٔت ؤلازاٍض س الٔملُاث ؤلازاٍض والتي حؼعى لخجٍى

خماز اإلااػس ي, جبيذ الٔمازة مـطوْ جٌبُم هِام بزاضة  مؼآسة هصه اللٌآاث ٓلى جحلُم مخٌلباث الٓا

كٌآاث  10ز لالػدـاضاث( لخإهُل(, حُث جم الخٔاكس مٕ ؿطهت )الجىزة والخمح9001-8002الجىزة ألاًعو )

 بالجامٔت لخحلُم مخٌلباث هِام بزاضة الجىزة )ألاًعو(. 

ويهسف هصا اإلاـطوْ بلى حٍٔطف ميؼىبي ول كٌاْ بىِام بزاضة الجىزة وهُفُت جحلُله, ودلم ؿٔىض شاحي 

م للخسكُم ا ب و هُئت فٍط فاث, وجسٍض فحن واإلاُى ط اإلاؼخمط لسي اإلاُى لسادلي مً ميؼىبي بإهمُت ٓملُت الخٌٍى

 اللٌاْ اإلاؼتهسف, وبالخالي الخلٌى ٓلى ؿهازة الاًعو. 

وفي بًاض اإلاـطوْ في مطحلخه الثالثت بسؤ ٓسزا مً كٌآاث الجامٔت اإلاطشخت للخلٌى ٓلى ؿهازة ألاًعو بحلس 

وهٕ  يهخاثج جهىزها وبيل جساضة لخىوم للاثمت اللٌآاث التي حللذ ٓلحها في اإلاطحلت الؼابلت مما ٌٔن

ت الجامٔاث اإلاحلُت والسولُت.   جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً في مطهع ضثِؽ ٓلى داًض
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 م0311-يناير- 00 - 1341-ربيع الثاني-03األحد 

شغًُ األجهضح رؼبوْ عؼىدٌ ثشَغبٍٔ ٌزذسَت اٌؼبٍِني ػًٍ صُبٔخ ور
  اٌغجُخ

بحوىض مٔالي وظٍط الصخت السهخىض جىفُم الطبُٔت وػفحر اإلاملىت اإلاخحسة لسي اإلاملىت والسهخىض ؤحمس الجلٔىز 

سز  اإلاـطف الٔام ٓلى مطهع اإلاحاواث في جامٔت ألامحرة هىضة وألاػخاشة مىاٌ الىاكط اإلاسًط الخىفُصي للمطهع ٓو

ماٌ واإلاهخمحن, جم  ب والاػدـاضاث مً ضجاٌ ألٓا ببطام اجفاكُت بحن ول مً ؤوازًمُت السهخىض فهس الؼلٌان للخسٍض

(FAACT( ومٔهس اٌؼذ ووز باضن )Eastwood Park ب الـباب ٓلى ٌاوي. ًلىم الٌطفان بمىجبها بخسٍض ( البًر

هعة الٌبُت كُاهت وحـغُل ألاجهعة الٌبُت وجمىُجهم وبهؼابهم اإلاهاضاث الخسًثت الالظمت للُاهت وحـغُل ألاج

ب الخسًث حُث ػِخم  بُت التي وكل بلحها ٓلم الخسٍض لىم الخسٍضب ٓلى ؤحسر الىػاثل الخسٍض اإلاخلسمت. هصا, ٍو

( simulation methodologyاػخذسام ؤػالُب ٓسة مخلسمت حٔخمس فُما حٔخمس ٓلُه ٓلى ؤػلىب اإلاحاواث )

بُت في مطهع اإلاحاواة في جامٔت   مً ؤهبر مطاهع اإلاحاواث وػِخم ٓلس السوضاث الخسٍض
ً
ألامحرة هىضة الصي ٌٔخبر واحسا

حن الخلىُت. هما  ُف الـباب وجًى ىُت في جُى خىكٕ ؤن ًسٓم هصا البرهامج البرامج الًى . ٍو
ً
في الٔالم وؤهثرها جلسما

ػِؼهم هصا الخٔاون في ضفٕ مؼخىي الخسٍضب وضفٕ هفاءة الفىُحن الؼٔىزًحن والخلُجُحن الٔاملحن في 

 وهه ًلىم ٓلى ؤحسر ما جىكلذ بلُه الخلىُت في بهؼاب اإلاهاضاث الفىُت اإلاؼد
ً
ـفُاث واإلااػؼاث الٌبُت هِطا

ب الخسًثت غحر جللُسًت. وػُحلل اإلاؼخفُسون مً هصه البرامج ٓلى ؿهازاث  ت باػخذسام وػاثل الخسٍض وؤلازاٍض

 زولُت جاهلهم للٔمل في كُاهت وحـغُل ألاجهعة الٌبُت اإلاذخلفت. 

ىُت  مً جاهبه ؤٓطب السهخىض فهس الؼلٌان ًٓ ػٔازجه بهصه الـطاهت التي جلب في زٓم بطامج الخىمُت الًى

وجحلُم محىض ؤػاس ي مً محاوض الطئٍت. هما ؤٓطب الؼلٌان ًٓ ؿىطه إلأالي السهخىض الطبُٔت ٓلى زٓمه لهصه 

ً جلسًطه الخاق لللاثمحن ٓلى مط  الاػتراجُجُتالـطاهت  هع اإلاحاواث في جامٔت ألامحرة هىضة ٓلى بيل ؤبٔازها. ٓو

 بما جلىم به هصه الجامٔت الفخُت مً 
ً
ني الىبُل مـُسا جفآلهم وحٔاواهم الالمحسوز في جحلُم هصا الهسف الًى

بُ ىُت ؤزاضث بعجاب اإلاخابٔحن. بطامج ٓلمُت وجسٍض وكٕ ًٓ الجاهب الؼٔىزي السهخىض فهس الؼلٌان الطثِؽ ت ًو

ٌاوي الؼُس جىن زاحـط ) الخىفُصي ووازًمُت ً الجاهب البًر ( الطثِؽ الخىفُصي إلأهس  John Thatcherفاهذ, ٓو

 اٌؼذ ووز باضن. 
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 م0311-يناير- 04 - 1341-ربيع الثاني-05اإلثنين 

  ِريح ٔىسحوجبِؼخ األ« ِذَٕخ ادلٍه عؼىد"ارفبلُخ رؼبوْ ثني 

 

وكٔذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ممثلت بىوالت الجامٔت للـاون الصخُت اجفاكُت حٔاون مٕ مسًىت 

اإلالً ػٔىز الٌبُت بطثاػت اإلاسًط الخىفُصي السهخىض هُثم الفال , وكس ضؤغ وفس الجامٔت السهخىضة ػمط 

طؿُس ٓمُسة ولُت اللُسلت والسهخىضة ػمحرة الؼلاف وهُلت الجامٔت للـاون الصخُت والسهخىضة هىاٌ ال

الؼىاوي ٓمُسة ولُت الخمٍطى, وضثِؼت وحسة الامخُاظ السهخىضة هسي حؼىهت, وضحب السهخىض هُثم الفال  بهصا 

اث.  بها ٓلى ؤٓلى اإلاؼخٍى  الخٔاون اإلاثمط مٕ الجامٔت الصي يهسف بلى ضفٕ هفاءة الٌالبت في اإلاجاالث الصخُت وجسٍض

خىضة ػمط الؼلاف ٓلى ؤهمُت هصه الاجفاكُت للخيامل بحن كٌاْ الخٔلُم اللخي واإلاؼدـفُاث وؤهسث السه

ب الٌالباث في الخذللاث الصخُت اإلاذخلفت والخٔاون في جمُٕ اإلاجاالث البحثُت  والتي  هسف بلى جسٍض

لى حؼً حٔاواهم وألاوازًمُت وؤلاولُيُىُت. هما وجهذ ؿىطها لسهخىض هُثم الفال  ومسًط بزاضة الخسٍضب ٓ

 واػخلبالهم. 
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 م0311-يناير- 03 - 1341-ربيع الثاني-01الثالثاء 

  جبِؼخ األِريح ٔىسح رربَ ارفبلُخ ِغ ِذَٕخ ادلٍه عؼىد اٌغجُخ

 

ٔاون مٕ مً ممثلت بىوالت الجامٔت للـاون الصخُت مادطا اجفاكُت حؤبطمذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطح

ط الٔملُت الخٔلُمُت إلاىاهبت مؼخجساث الٔلط وجلبُت ,مسًىت اإلالً ػٔىز الٌبُت و هسف الاجفاكُت بلى جٌٍى

ىُت مخمحزة في 2030مخٌلباث ػىق الٔمل وفم جٌلٔاث وجىجهاث الطئٍت الؼٔىزًت  , وشلً بخإهُل وىازض ًو

 الخذل
ً
 مهىُا

ً
ازة ؤٓساز اإلالبىالث في اليلُت ًٓ الؼىىاث الؼابلت وبٓسازهً بٓسازا لاث الصخُت مً دالٌ ٍظ

 في جمُٕ اإلاجاالث الصخُت. 
ً
 مخمحزا
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 م0311-يناير- 05 - 1341-ربيع الثاني-01األربعاء 

  يف ِذاسعهب« دتبَ"جبِؼخ األِريح ٔىسح رٕفز ِششوع 

 

ت إلاـطوْ  للفطق اإلاسضػُت اإلاـاضهت باإلهافت بلى « جمام»هفصث مساضغ جامٔت ألامحرة هىضة وضؿت الٔمل الؼىٍى

ٔط ؤن  ط والخحؼحن في « جمام»مسضباث الفطق. وؤوضخذ مـطفت اإلاـطوْ في اإلاساضغ زًما الـَى ًطهع ٓلى الخٌٍى

فاٌ مً دالٌ جحؼً ًالباث اإلاطحلت ألاولُت الابخساثُت في الىسي اللىحي للغت اإلا ؼخىي ألاوازًمي للٌالباث وألًا

فاٌ في جلبل اللغت  ت ووهى  كسض هً ٓلى اللطاءة والخحسر , مبرظة جهىز مٔلماث الطوهت مٕ ألًا ؤلاهجلحًز

ت واللسضة ٓلى الخىاكل والخٔطف ٓلى ألاػاػُاث اإلالت  رحت للغت. ؤلاهجلحًز

ط اإلاؼدىس بلى اإلاسضػت( هى مـطوْ مٌبم في مساضغ جامٔت ألامحرة هىضة الخيىمُت « جمام»ًصهط ؤن ججطبت  )الخٌٍى

طي لإلكال  التربىي الىابٕ مً اإلاسضػت بخىجُه اإلاساضغ الطػمُت والخاكت في الٔالم  , وهى مـطوْ بح ي وجٌٍى

ىُت  ل مً ماػؼت الفىط الٔطبي بطثاػت كاحب الؼمى الٔطبي , وبسؤث الفىطة في الجامٔت ألامٍط ببحروث بخمٍى

فحن ؤمحر مىٌلت مىت اإلاىطمت , حُث يهسف اإلاـطوْ بلى  اإلاليي ألامحر دالس الفُلل مؼدـاض دازم الخطمحن الـٍط

م بىاء جؼىض للخىاض والخٔاون بحن زالر جهاث ضثِؼُت وهي : اإلاسضػت  بىاء مجخمٕ مً اإلاهىُحن اإلاجسزًً ًٓ ًٍط

والجامٔاث ووظاضة الخٔلُم. واػخٔطهذ الفطق اإلاـاضهت بحوىض مسًطة ؤلاؿطاف ٓلى مساضغ الجامٔت السهخىضة 

ت , ومـطوْ الىسي  فاٌ باللغت ؤلاهجلحًز ان ألًا محرفذ بيذ ٓبس هللا بابٔحر زالزت مـطوٓاث مجها مـطوْ ٍض

اهُاث.   اللىحي للمسضػت الابخساثُت , ومـطوْ الٍط

م هما كسمذ السهخى  ما هطامي مً فٍط لت « جمام»ضة ٍض ىُت ببحروث, حغصًت ضاجٔت هاكـذ ًٍط مً الجامٔت ألامٍط

طي, حُث ٌؼآس ٓلى فهم ًبُٔت جلً الخغحراث وهُفُت الخٔامل مٔها  الخٔامل مٕ الخغحراث في اإلاـطوْ الخٌٍى

ت, واهخللذ مٕ الفطق  ٍط ت  بةًجابُت, زم هاكـذ الخحسًاث التي جىاجه اإلابازضاث الخٌٍى ودص وكفت جفىٍط

ت.  ٍط  بالخذٌٍُ ألاولي للمـطوٓاث الخٌٍى
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 ٔظبَ اجلبِؼبد.. لشَجب«: أِني "اٌزؼٍُُ اٌؼبيل

 

با, زآُا جى  كٕ ؤمحن لجىت الخٔلُم الٔالي السهخىض محمس اللالح كسوض هِام جسًس للجامٔاث الؼٔىزًت كٍط

  .والؼعي لخحلُلها 2030الجامٔاث بلى ؤن جبصٌ ول ما في وػٔها لالػخٔساز للىِام الجسًس وجبني ضئٍت اإلاملىت 

بالجامٔاث الؼٔىزًت الصي اػخوافخه وؤوضح في ولمخه دالٌ الاجخماْ الؼازغ ٓـط لٔمساء البحث الٔلمي 

ٓمازة البحث الٔلمي بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ؤمؽ ألاٌو )ألاحس( ؤن الاجخمآاث الخيؼُلُت 

ػىىاث, وؤاها  هسف بلى الخٔاون والخيامل البح ي بحن الجامٔاث  10لٔمساء البحث الٔلمي كس اهٌللذ مىص 

  .وجبازٌ الخجاضب والخبراث البحثُت

 وؤوص ى الاجخماْ

ىُت جوٕ ػُاػاث وجحىهم وجسٓم البحث الٔلمي في الؼٔىزًت, وجىجُه بحىر  بدبني مبازضة بوـاء هُئت ًو

ل هخاثج البحىر بلى مىخجاث 2030الجامٔاث هحى جحلُم ضئٍت  , وجبني مىِىمت مخياملت لالبخياض  هخم بخحٍى

  .كابلت للخٌبُم

ط وواهذ وهُلت الجامٔت السهخىضة هسي ال ىهُبي ؤهسث في ولمتها ػعي الجامٔت بلى بصٌ ول ما مً ؿإهه جٌٍى

لس الـطاواث البحثُت السولُت واإلاحلُت بما ًىٔىؽ ٓلى الىاجج البح ي للجامٔت  الٔمل البح ي بالجامٔت, ٓو

سٓم ؤزطه ؤلاًجابي ٓلى اإلاجخمٕ   .ٍو

ج الخلف ؤهمُت ٓل س مثل هصه الللاءاث في الىكذ الصي وؤوضخذ ٓمُسة البحث الٔلمي بالجامٔت السهخىضة ؤٍض

  .2030جلف فُه الؼٔىزًت ٓلى ؤٓخاب مطحلت جسًسة مٕ بٓالن ضئٍت 

ىُت للبحث الٔلمي جيىن مطجُٔت ضػمُت  وزٓذ في وضكت الٔمل التي كسمتها الجامٔت بلى هطوضة بوـاء هُئت ًو

ن زادل اإلاملىت وداضجها باآللُاث ومىاضة بحثُت جلىم بحىهمت مؼاضاث البحث الٔلمي وزٓم الباحثحن الىابغح
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والبرامج التي حصجٕ البحث الٔلمي وحؼدثمط ؤكىله وجىمي ٓىاثسه لُبسو كمام ؤمان الكخلازها ومجخمٔىا وبُيخىا 

م  بغُت جحلُم الاػخسامت إلاىاضزها والطفاهُت وجُالىا, وكس جومىذ الىضكت مى جُت ٓمل الهُئت التي ؤٓسها فٍط

ٔلمي, هما اػخٔطهذ الىضكت ٓسزا مً الخجاضب الٔاإلاُت للىُاهاث البحثُت الىااخت ٓمل مً ٓمازة البحث ال

  .التي اػخلهمذ مجها السضاػت وكف الهُئت اإلالترحت وبجطاءا ها وؤهسافها ومطاحل جإػِؼها

 وؤوكذ وضكت ؤدطي كسمها ٓمُس البحث الٔلمي بجامٔت اإلالً فهس للبتروٌ واإلأازن السهخىض هاكط الٔلُلي بلى

ت بحن الجامٔاث  ٍط ت مخياملت وجىمُت الٔالكت البحثُت والخٌٍى هطوضة الٔمل ٓلى جإػِؽ وزٓم بيُت ابخياٍض

 .وكٌاْ اللىآت
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 م0311-يناير- 3 - 1341-ربيع الثاني-1األربعاء 

 ادلٍه عٍّبْ ٌزُّٕخ ادلىاسد اٌجششَخ.. أوي جبِؼخ رغجك ثشٔبِج "ٔىسح"

فحن اإلالً  ذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً بدىفُص اإلاطحلت ألاولى مً بطهامج دازم الخطمحن الـٍط ؿٓط

ت زادل الجامٔت بمذخلف بزاضا ها وؤكؼامها, بخىجُه مً مسًط  ع لخىمُت اإلاىاضز البـٍط ػلمان بً ٓبسالٍٔع

ل. واػخحسزذ الجامٔت في اإلاطحلت ألاولى مً جٌبُم البرهامج بزاضة مخذللت الجامٔت السهخىضة هسي الٔمُ

ت لدؼاًط الخٌىض الٔالمي في هصا اإلافهىم, والخذٌٍُ إلاا ًحلم جىزة في ألازاء وؤلاهخاجُت لطؤغ  باإلاىاضز البـٍط

ٍإحي شلً مخىافلا مٕ اإلااٌ البـطي, وبزاضة للخىاكل السادلي جىمي الٔالكت بحن الجمهىض السادلي في الجامٔت, و 

فا ها, وجحؼحن بِئت الٔمل ووهٕ ػُاػاث  فحها ومُى ضػالت الجامٔت وؤهسافها الطامُت بلى ضفٕ ؤزاء اهخاجُت مُى

ت بما ًخىافم مٕ ضئٍت  , وبصلً حٔخبر ؤٌو جامٔت ػٔىزًت 2030وبجطاءاث واضخت لخٌبُم مفهىم اإلاىاضز البـٍط

ت جماؿُ فحنًبلذ هِام بزاضة اإلاىاضز البـٍط  مٕ بطهامج دازم الخطمحن الـٍط
ً
 .ا
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 م0311-يناير- 1 - 1341-ربيع الثاني-1السبت 

 عبٌجخ جببِؼخ ٔىسح 011َذسة « ربجه صحزه

 

اهت وضؿاكت»فٔالُت مـطوْ « جاجً.. صخخً»ؤًلم بطهامج  في ولُت التربُت « ال جذىهًزهىهً »جحذ ؿٔاض « ٍض

اهت,  ُت الٌالباث وهُئت الخسَضؽ بإهمُت الٍط بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً, بش  هسف الفٔالُت لخٓى

بُت  حن, وجلسًم بطامج جسٍض وجخومً جىظَٕ الجىاظ اللخي ٓلى مً لسيهً الطغبت باإلاـاضهت ومخابٔتهً ول ؤػبٓى

ب بي ؤهثر مً  مً دالٌ مخذللحن في بطامج الخسٍض اض ي, بش اػخفازث مً البرهامج الخسٍض  .ًالبت 100الٍط
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 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-11الثالثاء 

 جبِؼخ رمىد جمزّؼبً 

اها الجامٔت ممثلت بمٔالي السهخىضة هسي  حَوطُث بٓالن بًالق جاثعة ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً التي جٓط

عة اإلااوٕ ووىهبت مً  ألاوازًمُاث وألاػخاشاث في الجامٔت, ولفخني الٔمُل والسهخىضة هُا اإلاىُٕ والسهخىضة ٍٓع

اهخمام الجامٔت وجىجهها في الطفٕ مً مؼخىي الىسي الاجخماسي والاضجلاء باإلاجخمٕ مً دالٌ بٔى اإلاىاؿٍ 

والبحىر هجاثعة ألامحرة هىضة للخمحز اليؼاجي والتي جسٓم بهجاظاث اإلاطؤة في مجاالث ٓسة, مً السضاػاث البحثُت 

ماٌ واإلابازضاث واو  ٕ الاكخلازًت وألٓا زب والسضاػاث ؤلاوؼاهُت والٔلىم الٌبُُٔت والصخُت والاجخمآُت واإلاـاَض

ت والفىُت  .الخحًر

اإلاطؤة »ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً جساض ها وهجاحها الىبحر دالٌ ؤٓىام كلُلت مىص بوـائها فإكبحذ ؤًلىهت 

إلابازضاث الاجخمآُت التي جذم اإلاطؤة في ؿتى اإلاجاالث, هما والطآُت ليل ببساْ وؼىي والطاثسة في ا« الؼٔىزًت

ؤزبدذ ؤًوا وبـيل ملفذ زوض الجامٔت في ججاوظ حسوز ؤػىاضها بلى ٓمم اإلاجخمٕ في ًمى  مىلٌٕ الىِحر 

ا لالضجلاء باإلاجخمٕ وجحفحز ؤفطازه بلى حُاة ؤفول وظْض اإلابازضاث والٔمل ؤلاوؼاوي والبحىر والبرامج التي مً ؿإاه

كلل الٔلٌى بما ًخىاهب مٕ مٌُٔاث الٔلط, ومً هىا جىٌلم ضئٍت هصا اللط  الىبحر والجامٔت اإلاخمحزة 

ط اإلاجخمٔاث والاضجلاء بثلافتها ووٓحها وجحوطها   .وهباقي الجامٔاث الٔاإلاُت الطاثسة في جٌٍى

.. بن الجامٔت ملسض فذط ليل امطؤة وضجل ٓلى حس ػىاء إلاا جحخوىه ؤػىاضها مً ٓلٌى  ال ٌؼٔني بال ؤن ؤكٌى

ني  ت وببساْ وببهاض مما ٌؼخىجب السٓم اليامل لهصا اللط  الفتي الًى مبسٓت ووـاي هاثل وبحىر مخىٓى

 بيل فذط 
ً
اث, فلط  ههصا ٌؼخحم ؤن هطفٕ هاماجىا ٓالُا لى وافت اإلاؼخٍى  ٓو

ً
 واجخمآُا

ً
الُِٔم, زٓمه بٓالمُا

, فالـىط ول الـىط إلزاضة الجامٔت ممثلت بمٔالي السهخىضة هسي ووـىة ؤمام بهجاظاجه الٔلمُت والاجخمآُت

اكمها الطاجٕ واليىازض الٔاملت ؤمام اليىالِؽ ودلفها.. وال عجب فالجامٔت جحمل اػم  كىٔذ « امطؤة»الٔمُل ًو

ع  مت والصواء, حُث وان اإلالً ٓبسالٍٔع  مً الصجآت والخلافت والٍٔع
ً
ذا بلحها  ًىول -ًُب هللا زطاه  -لها جاٍض

 .«ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً آٌ ػٔىز»الىثحر مً اإلاهماث اللٔبت, باها ؿلُلخه 
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 م0311-يناير- 03 - 1341-ربيع الثاني-01الثالثاء 

 !جبئضح ٌٍّشأح
عة ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً للخمحز ححن ؤًللذ جامٔت ألامحرة هىضة جاثع ها اإلاٌطوحت جحذ اػم )جاث

ؼا للفلل بحن  اليؼاجي(, بازض بٔى الىاغ بلى اهخلاز جذلُم الجاثعة لليؼاء فلٍ, وضؤوا في شلً جىَط

عا لفىطة الادخالف ما بحن هخاو اإلاطؤة وهخاو الطجل مً ضؤي هصا الطؤي, ال .بهجاظاث اليؼاء وبهجاظاث الطجاٌ, وحٍٔع

الىجه آلادط ًخمثل في ؤن فطق الِهىض ,هط له, ؤما ما دفي ٓىه فةن له وجها آدط مذخلفالىم ٓلُه فهصا الصي ُ

اإلاخاحت إلهجاظاث اإلاطؤة في دوم جسفم بهجاظاث الطجاٌ ألاهثر ٓسزا, محسوزة للغاًت, وبالطغم مً ؤن هىان 

مجاٌ الفىىن والبرامج  مجاٌ السضاػاث الٔلمُت وألابحار, ؤو في بهجاظاث مـطفت لليؼاء في اإلاملىت, ػىاء في

ماٌ الاجخمآُت والاكخلازًت, بال ؤاها غالبا جوُٕ في وػٍ ظحام ما ًيخجه الطجاٌ وحؼب ما ًصهطه ماؿط  .وألٓا

فةن اإلاملىت حاظث ؤٓلى مٔسٌ همى في البحىر الٔلمُت ٓالُت الجىزة في  2016هُدـط لألبحار الٔلمُت لٔام 

لً ما ظالذ مىذفوت ملاضهت بيؼبت بػهام الطجل, فمثال في مسًىت اإلالً غطب آػُا, لىً وؼبت بػهام اإلاطؤة في ش

ع للٔلىم والخلىُت وؼبت الباحثاث بلى الباحثحن ال جخجاوظ  ط الُىوؼيى ًٓ اإلاطؤة في 12ٓبسالٍٔع % وحؼب جلٍط

وظ مجاٌ البحث الٔلمي واهذ وؼبت الباحثاث مً اليؼاء بلى الطجاٌ في مجاٌ الٔلىم في اإلاملىت ال جخجا

ومٕ ؤن هصا الاهذفان في وؼبت الباحثاث بلى الباحثحن ٌٔس ػمت ٓامت في الٔالم ولِؼذ في اإلاملىت .(1%)

ط السولُت ؤن وؼبت الباحثاث جبلغ  % مً بجمالي الباحثحن في الٔالم, بال ؤن هصا ال 25وحسها, حُث جصهط الخلاٍض

ٔهً ٓلى اإلاـاضهت في الخُاة الٔلمُت بفٔالُت ٌٔني الدؼلُم بصلً ومً زم بهماٌ زٓم الباحثاث وبغفاٌ حصجُ

ع مـاضهت اإلاطؤة 50ؤهبر, داكت ؤن وؼبت اليؼاء الى الطجاٌ في اإلاملىت جبلغ  % بن لم جعز, مما ًجٔل بهماٌ حٍٔع

ىُت بالغت مً هىا اػدـطفذ جامٔت ألامحرة هىضة ؤهمُت زٓم  .في الىخاو الٔلمي والفىطي والٔملي ًمثل دؼاضة ًو

ٕ ألادطي, التي جمُٔها جلب في جحلُم  اإلاطؤة في مجاٌ السضاػاث والبحىر وهصلً في مجاٌ البرامج واإلاـاَض

 ً , فيان ؤحس وجىه السٓم للمطؤة جذلُم هصه الجاثعة لها, داكت ؤن الجامٔت جطي ؤن 2030ضئٍت الًى

دُح  ت ؤوػٕ للبروظ لها مؼاحبدالء الؼاحت للمطؤة وحسها ٌؼلٍ همُت ؤهبر مً الوىء ٓلى اإلاىجعاث اليؼاثُت ٍو

ومً اإلاخىكٕ ؤن ًيىن لصلً ؤزط بًجابي في جحفحز اليؼاء لالضجلاء بةهجاظا هً بلى زضجت ؤٓلى بلىضة ؤوضح وؤؿمل,

ها وهثر ها ومؼخىي جىز ها. هما ؤهه ؤًوا مً اإلاطجى ؤن ًيىن جطهحز الوىء ٓلى ؤلاهجاظاث اليؼاثُت ٓامال  في جىٓى

ً الغالي لالكخساء بهً واكخفاء ؤزطهًمصجٔا لألجُاٌ الىاؿئت مً ف  .خُاث هصا الًى
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 م0311-يناير- 4 - 1341-ربيع الثاني-5الثالثاء 

 رىصُخ ثئٔشبء هُئخ وعُٕخ ٌٍجحث اٌؼٍٍّ
ي اػخوافخه ٓمازة البحث هاكف الاجخماْ الؼازغ ٓـط لٔمساء البحث الٔلمي بالجامٔاث الؼٔىزًت الص

الٔلمي بجامٔت الامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ؤمؽ الاٌو وضكت ٓمل ملسمت مً ٓمازة البحث الٔلمي بجامٔت 

ىُت للبحث الٔلمي اػخٔطهذ الىهٕ الطاهً للبحث  ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً بٔىىان مبازضة الهُئت الًى

 الٔلمي في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت. 

ج الخلف بوطوضة بوـاء هُئت  واوكذ وضكت الٔمل التي كسمتها ٓمُسة البحث الٔلمي بالجامٔت السهخىضة ؤٍض

ىُت للبحث الٔلمي جيىن مطجُٔت ضػمُت ومىاضة بحثُت جلىم بحىهمت مؼاضاث البحث الٔلمي وزٓم الباحثحن  ًو

وحؼدثمط اكىله وجىمي ٓىاثسه لُبسو  الىابغحن زادل اإلاملىت وداضجها باآللُاث والبرامج التي حصجٕ البحث الٔلمي

كمام ؤمان الكخلازها ومجخمٔىا وبُيخىا بغُت جحلُم الاػخسامت إلاىاضزها والطفاهُت وجُالىا وكس جومىذ الىضكت 

م ٓمل مً ٓمازة البحث الٔلمي هما اػخٔطهذ الىضكت ٓسزا مً الخجاضب  مى جُت ٓمل الهُئت والتي ؤٓسها فٍط

ُت الىااخت التي اػخلهمذ مجها السضاػت وكف الهُئت اإلالترحت وبجطاءا ها وؤهسافها الٔاإلاُت للىُاهاث البحث

 ومطاحل جإػِؼها. 

واهسث وهُلت الجامٔت السهخىضة هسي الىهُبي في ولمتها ٓلى اهمُت الاجخمآاث السوضٍت الدـاوضٍت وزوضها 

اًت مسًطة الجامٔت بلى الىبحر في بزطاء الخجطبت البحثُت في الجامٔاث وؤن جامٔت ألامحرة هىض  ة ػٔذ وحؼعى بٓط

لس الـطاواث البحثُت السولُت واإلاحلُت بما ًىٔىؽ ٓلى  ط الٔمل البح ي بالجامٔت ٓو بصٌ ول ما مً ؿإهه جٌٍى

سٓم ؤزطه ؤلاًجابي ٓلى اإلاجخمٕ.   الىاجج البح ي للجامٔت ٍو

ُت لٔمساء البحث الٔلمي كس اهٌللذ زم ؤللى السهخىض محمس اللالح ولمت اوضح فحها ؤن الاجخمآاث الخيؼُل

ػىىاث وااها  هسف بلى الخٔاون والخيامل البح ي بحن الجامٔاث وجبازٌ الخجاضب والخبراث البحثُت,  10مىص 

با وؤهاب بالجامٔاث بإن  مـحرا بلى ؤن الىظاضة بلسز زضاػت هِام جسًس للجامٔاث الؼٔىزًت ػىف ًلسض كٍط
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 والؼعي لخحلُلها.  2030للىِام الجسًس وجبني ضئٍت اإلاملىت جبصٌ ول ما في وػٔها لالػخٔساز 

زم كسم ٓمُس البحث الٔلمي بجامٔت اإلالً فهس للبتروٌ واإلأازن السهخىض هاكط الٔلُلي الىضكت الثاهُت بٔىىان 

 (.2030)اإلاىِىمت اإلاخياملت للبحث الٔلمي والابخياض في الجامٔاث: فطق الىجا  ألاكطب لخحلُم ضئٍت اإلاملىت 

وجىاولذ الىضكت فىطة الاكخلاز اإلابني ٓلى اإلأطفت واإلالاًِؽ الٔاإلاُت لخليُف اكخلاز السٌو مً حُث زضجه 

ت هما اػخٔطهذ مىكٕ اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت مً زٌو الٔالم مً حُث جإزحر الٔالكت البحثُت  الابخياٍض

ني ت بحن الجامٔاث واللىآت ٓلى مؼخىي الابخياض الًى ٍط  .والخٌٍى

ت مخياملت في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت, هما  واوكذ الىضكت بوطوضة الٔمل ٓلى جإػِؽ وزٓم بيُت ابخياٍض

ت بحن الجامٔاث وكٌاْ اللىآت, زم اللى ٓمُس البحث  ٍط اؿاضث الى هطوضة جىمُت الٔالكت البحثُت والخٌٍى

اث البحث الٔلمي وفم ضئٍت الٔلمي بجامٔت اإلالً ػٔىز السهخىض دالس الخمحزي وضكه ٓمل بٔىىان   2030)اولٍى

حصخُم الىهٕ الطاهً في مجاالث بحىر الٌاكت اإلاخجسزة( وكس اوكذ الىضكت بوطوضة جىجُه البحث الٔلمي 

وهي مجخمٕ حُىي واكخلاز معزهط ووًً ًمى  وبوطوضة ؤن جلىم الجامٔاث  2030هحى اهساف ضئٍت اإلاملىت 

لى هطوضة حصجُٕ  2030ح ي في اإلاجاالث اإلاطجبٌت بطئٍت اإلاملىت الؼٔىزًت بدصخُم كسضا ها وهاججها الب ٓو

ع  البحث الٔلمي اإلاـترن بحن الجامٔاث الؼٔىزًت. بٔسها كسم ٓمُس البحث الٔلمي بجامٔت اإلالً ٓبسالٍٔع

السهخىض ٓبساإلاحؼً الـٍطف الىضكت الطابٔت بٔىىان )مطاهع البحىر ؤلاوؼاهُت زوض جسًس وؤهساف ًمىحت 

في مجاٌ الٔلىم  2030( جىاولذ الخىجهاث الطثِؼُت لطئٍت 2030ئٍت اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت لخسمت ض 

الاجخمآُت والاوؼاهُت وما جدىاوله مً كواًا بحثُت مؼخٔطها هماشو واكُٔت محلُت واكلُمُت وزولُت لهصه 

خماسي وؤلاوؼاوي اإلاطاهع, مىكُا بدـىُل هُان مطهعي ٓلى مؼخىي الىظاضة لىهٕ ػُاػاث البٔس الاج

والخىجهاث الٔامت وبطامج البحىر في اإلاجاالث الاجخمآُت وؤلاوؼاهُت. زم اػخٔطن ٓمُس البحث الٔلمي في 

جامٔت ؤم اللطي السهخىض ٓبساإلاحؼً ألاهسٌ في وضكخه مىِىمت البحث الٔلمي في جامٔت ؤم اللطي وما جخومىه 

ٕ البحثُت في بطامج اإلا ٕ البحثُت اإلاسٓىمت مً الٔمازة. مً اجطاءاث كبٌى اإلاـاَض ىح اإلاخٔسزة واحلاثُاث اإلاـاَض

ىُت جوٕ ػُاػاث  وكس ادخخم الاجخماْ بآخماز الخىكُاث التي وان مً ؤبطظها: جبني مبازضة اوـاء هُئت ًو

, جبني مىِىمت 2030وجحىهم وجسٓم البحث الٔلمي باإلاملىت, جىجُه بحىر الجامٔاث هحى جحلُم ضئٍت 

ل هخاثج البحىر بلى مىخجاث كابلت للخٌبُم.مخياملت لال   بخياض  هخم بخحٍى
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بيذ ٓبسالطحمً اإلاطحلت الثاهُت مً حـغُل الُٔازاث  اػخىملذ ولُت ًب ألاػىان بجامٔت ألامحرة هىضة

 ُٓازة مخياملت في ملط اليلُت. 64الخاضجُت الجسًسة لٌب ألاػىان والبالغ ٓسزها 

وجإحي ػلؼلت الُٔازاث التي ؿغلتها اليلُت همً جهىز الجامٔت الطامُت الى جىفحر بِئت حٔلُمُت لٌالباث اليلُت, 

ت مً الخسماث الٔالجُت لفئاث اإلاجخمٕ اإلاذخلفت في بًاض اإلاؼاولُت الاحخُاجُت التي  باإلهافت الى جلسًم مجمٓى

 ججؼسها الجامٔت ٓبر بطامجها اإلاذخلفت.

ُٓازة ؤػىان مخياملت لخسمت الٌالباث واإلاؼخفُسًً اإلاطض ى مً اليؼاء والطجاٌ  64وجومً اإلاـطوْ جطهُب 

فاٌ, مجها  م الخسماث اإلاجاهُت واإلامثلت في ٓملُاث العضآت ُٓازة جذللُت وجطاحُت جلىم بخلسً 11وألًا

ُٓازة بهافُت ٓالُت الجىزة والخلىُت مذللت  53والترهُباث وفم ؤحسر الخىىىلىجُا الٔاإلاُت, باإلهافت الى 

 لٌالباث اليلُت لخيافئ جلىُاث الخٔلُم اإلالسمت في اليلُت.

ُٓازاث مخياملت جحذ اؿطاف هذبت  110 ووكل ٓسز الُٔازاث التي جلسم الخسمت للمطاجٔحن في الجامٔت

بِباث ألاػىان اهافت الى ًالباث ًب ألاػىان.  مخمحزة مً ؤًباء ًو

هما ؤفازث ٓمُسة ولُت ًب ألاػىان السهخىضة ابدؼام اإلااهـــي ان حـغُل الُٔازاث ًإحي همً مٔاًحر الجىزة 

ب ؤهبر وؤؿمل لجمُٕ الٌالباث, حُث ًبسؤ ٓمل الٌالباث في اليلُت مىص الؼىت الاولى باإلاطاكبت  لخحلُم جسٍض

http://www.alyaum.com/article/4174176
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حن, وفي الؼىت الثاهُت الى الخامؼت باإلاماضػت الفٔلُت, وان هصه الُٔازاث اإلاخمحزة مىاهبت  لألدلاثُحن والاػدـاٍض

 وحسر ما وكلذ بلُه الخلىُت في ُٓازاث ًب ألاػىان.

ىسػت الٌبُت باليلُت بالخٔاون مٕ الىوالت ٌـاض الى ؤن الخىػٔت الجسًسة في اإلاـطوْ جمذ جحذ اؿطاف ازاضة اله

 الٔامت للميـأث والدـغُل بالجامٔت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

 

 م0311-يناير- 4 - 1341-ربيع الثاني-5الثالثاء 

ٌزٌ ا«.. إٌظبَ اجلذَذ»رغبٌت اجلبِؼبد ثبالعزؼذاد ٌزغجُك « اٌزؼٍُُ
 َصذس لشَجبً 

 .
ً
با ًلبذ وظاضة الخٔلُم مً الجامٔاث الؼٔىزًت الاػخٔساز لخٌبُم هِام الجامٔاث الجسًس الصي ػُلسض كٍط

 مٕ 
ً
ضئٍت »وفي ححن لم جخطح مٔالم الىِام الجسًس اإلاعمٕ جٌبُله, بُيذ الىظاضة ؤن الىِام ػُيىن مخىافلا

ُلها, في الىكذ الصي زٓا ٓمساء البحث الٔلمي في الجامٔاث , وزٓتهم بلى جبىحها والؼعي لخحل«2030اإلاملىت 

ىُت, جوٕ ػُاػاث وجحىهم وجسٓم البحث الٔلمي في اإلاملىت, وجىجُه بحىر  الؼٔىزًت بلى بوـاء هُئت ًو

ل هخاثج البحىر بلى 2030الجامٔاث هحى جحلُم ضئٍت   ٓلى جبني مىِىمت مخياملت لالبخياض,  هخم بخحٍى
ً
, فوال

لٔمساء البحث الٔلمي في الجامٔاث  16لت للخٌبُم. جاء شلً في بحسي جىكُاث الاجخماْ الـمىخجاث كاب

, والصي اػُتهل 
ً
الؼٔىزًت الصي اػخوافخه ٓمازة البحث الٔلمي في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ؤدحرا

ج الخلف, ؤهسث فحه ا ؤهمُت ٓلس مثل هصه بيلمت لٔمُسة البحث الٔلمي بجامٔت ألامحرة هىضة السهخىضة ؤٍض

 .«2030ضئٍت »الللاءاث, في الىكذ الصي جلف فُه اإلاملىت ٓلى ؤٓخاب مطحلت جسًسة مٕ بٓالن 

فُما ؤهسث وهُلت جامٔت ألامحرة هىضة السهخىضة هسي الىهُبي ؤهمُت الاجخمآاث السوضٍت الدـاوضٍت وزوضها 

ط الٔمل الىبحر في بزطاء الخجطبت البحثُت في الجامٔاث, مبِىت ؤن  جامٔتها ػٔذ بلى بصٌ ول ما مً ؿإهه جٌٍى

لس الـطاواث البحثُت السولُت واإلاحلُت بما ًىٔىؽ ٓلى الىاجج البح ي للجامٔت, والصي  البح ي في الجامٔت ٓو

 .ًسٓم ؤزطه ؤلاًجابي في اإلاجخمٕ

اء البحث الٔلمي وؤوضح ؤمحن لجىت الخٔلُم الٔالي السهخىض محمس اللالح ؤن الاجخمآاث الخيؼُلُت لٔمس

ػىىاث, وؤاها  هسف بلى الخٔاون والخيامل البح ي بحن الجامٔاث وجبازٌ الخجاضب والخبراث  10اهٌللذ مىص 

, وؤهاب بالجامٔاث بإن جبصٌ 
ً
با  للجامٔاث الؼٔىزًت كٍط

ً
 جسًسا

ً
البحثُت, وؤؿاض بلى ؤن الىظاضة ػخلسض هِاما

 للىِام الجسًس وجب
ً
, والؼعي بلى جحلُلها. وؿهس الاجخماْ 2030ني ضئٍت اإلاملىت ول ما في وػٔها اػخٔسازا

http://alhayat.com/Home
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اػخٔطان ٓسز مً ؤوضاق الٔمل, مً بُجها وضكت ٓمل كسمتها ٓمازة البحث الٔلمي بجامٔت ألامحرة هىضة, 

ىُت للبحث الٔلمي»بٔىىان:  , جىاولذ الىهٕ الطاهً للبحث الٔلمي في الؼٔىزًت, وؤوكذ «مبازضة الهُئت الًى

ىُت للبحث الٔلمي, جيىن مطجُٔت ضػمُت ومىاضة بحثُت جحىهم مؼاضاث البحث الٔلمي بوطوضة بو ـاء هُئت ًو

وجسٓم الباحثحن الىابغحن زادل اإلاملىت وداضجها, مً دالٌ آلالُاث والبرامج التي حصجٕ البحث الٔلمي وحؼدثمط 

جحلُم الاػخسامت للمىاضز والطفاهُت ؤكىله وجىمي ٓىاثسه, لُيىن كمام ؤمان لالكخلاز واإلاجخمٕ والبِئت, بغُت 

م ٓمل مً ٓمازة البحث الٔلمي, فُما  لألجُاٌ اإلالبلت. هما جومىذ الىضكت مى جُت ٓمل الهُئت التي ؤٓسها فٍط

 مً الخجاضب الٔاإلاُت للىُاهاث البحثُت الىااخت التي اػخلهمذ مجها السضاػت وكف الهُئت 
ً
اػخٔطهذ ٓسزا

 .ها ومطاحل جإػِؼهااإلالترحت وبجطاءا ها وؤهساف

في ححن كسم ٓمُس البحث الٔلمي في جامٔت اإلالً فهس للبتروٌ واإلأازن السهخىض هاكط الٔلُلي وضكت ٓمل 

اإلاىِىمت اإلاخياملت للبحث الٔلمي والابخياض في الجامٔاث: فطق الىجا  ألاكطب لخحلُم ضئٍت اإلاملىت »بٔىىان: 

اإلأطفت واإلالاًِؽ الٔاإلاُت لخليُف اكخلاز السٌو مً حُث , اػخٔطهذ فىطة الاكخلاز اإلابني ٓلى «2030

ت ت  .زضجت الابخياٍض ٍط هما جىاولذ الىضكت مىكٕ اإلاملىت مً بحن زٌو الٔالم مً حُث جإزحر الٔالكت البحثُت والخٌٍى

ني, وؤوكذ الىضكت بوطوضة الٔمل ٓلى جإػِؽ وزٓم بيُت  بحن الجامٔاث واللىآت ٓلى مؼخىي الابخياض الًى

ت بحن الجامٔاث وكٌاْ اللىآت. ا ٍط ت مخياملت في اإلاملىت, بهافت بلى جىمُت الٔالكت البحثُت والخٌٍى بخياٍض

م ٓمُس البحث الٔلمي في جامٔت اإلالً ػٔىز السهخىض دالس الخمحزي, مً دالٌ وضكه ٓمل 
ّ
بسوضه, شخ

اث البحث الٔلمي وفم ضئٍت »بٔىىان:  بحىر الٌاكت اإلاخجسزة, وؤوكذ  , الىهٕ الطاهً في مجاالث«2030ؤولٍى

, وهي مجخمٕ حُىي واكخلاز معهط ووًً 2030الىضكت بوطوضة جىجُه البحث الٔلمي هحى ؤهساف ضئٍت اإلاملىت 

ًمى . هما زٓذ الجامٔاث الؼٔىزًت بلى حصخُم كسضا ها وهاججها البح ي في اإلاجاالث اإلاطجبٌت بطئٍت اإلاملىت 

ٔلمي اإلاـترن بحن الجامٔاث الؼٔىزًت. هما كسم ٓمُس البحث الٔلمي , ماهسة هطوضة حصجُٕ البحث ال2030

ع ٓبساإلاحؼً الـٍطف وضكت ٓمل بٔىىان:  مطاهع البحىر ؤلاوؼاهُت, زوض جسًس »في جامٔت اإلالً ٓبسالٍٔع

, اػخٔطهذ الخىجهاث الطثِؼت للطئٍت في مجاٌ الٔلىم «2030وؤهساف ًمىحت لخسمت ضئٍت اإلاملىت 

وؼاهُت وما جدىاوله مً كواًا بحثُت, بلى جاهب جىاٌو هماشو واكُٔت محلُت وبكلُمُت وزولُت الاجخمآُت وؤلا

لهصه اإلاطاهع. وزٓذ الىضكت بلى حـىُل هُان مطهعي ٓلى مؼخىي الىظاضة لىهٕ ػُاػاث البٔس الاجخماسي 
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 .وؤلاوؼاوي والخىجهاث الٔامت وبطامج البحىر في اإلاجاالث الاجخمآُت وؤلاوؼاهُت

ما اػخٔطن ٓمُس البحث الٔلمي في جامٔت ؤم اللطي السهخىض ٓبساإلاحؼً ألاهسٌ, مً دالٌ وضكت ٓمل, فُ

ٕ البحثُت في بطامج اإلاىح  مىِىمت البحث الٔلمي في جامٔت ؤم اللطي, وما جخومىه مً بجطاءاث كبٌى اإلاـاَض

ٕ البحثُت اإلاسٓىمت مً الٔمازة. هما جىاٌو اإلال خلى ألاٌو للبحث الٔلمي الصي ؤكُم اإلاخٔسزة وبحلاء اإلاـاَض

 في جامٔت ؤم اللطي, بهسف بزطاء وجيـٍُ الخطهت البحثُت بالجامٔت
ً
 .ؤدحرا
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 خ"اسد اٌجششَادلى"رغجك ثشٔبِج « جبِؼخ ٔىسح

فحن اإلالً  بسؤث جامٔت الامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً في جىفُص اإلاطحلت الاولى مً بطهامج دازم الخطمحن الـٍط

ت, زادل الجامٔت, في بزاض ها وؤكؼامها, بٔس كسوض اإلاىافلت ٓلى  ع لخىمُت اإلاىاضز البـٍط ػلمان بً ٓبسالٍٔع

 .يىمتبًالق البرهامج, الصي ًحِى بسٓم ومؼاهسة الخ

ت, لدؼاًط الخٌىض  واػخحسزذ الجامٔت في اإلاطحلت ألاولى مً جٌبُم البرهامج بزاضة مخذللت باإلاىاضز البـٍط

الٔالمي في هصا اإلافهىم, والخذٌٍُ إلاا ًحلم جىزة في ألازاء وؤلاهخاجُت لطؤغ اإلااٌ البـطي, وبزاضة للخىاكل 

 .الجامٔتالسادلي, التي جىمي الٔالكت بحن الجمهىض السادلي في 

فا ها, وجحؼحن بِئت الٔمل, ووهٕ ػُاػاث  فحها ومُى وجاء شلً, بحؼب الجامٔت, بهسف ضفٕ ؤزاء بهخاو مُى

ت, بما ًخىافم مٕ الطئٍت  , وهي بصلً ؤٌو جامٔت ػٔىزًت 2030وبجطاءاث واضخت لخٌبُم مفهىم اإلاىاضز البـٍط

ت  .جٌبم هِام بزاضة اإلاىاضز البـٍط

ت في الجامٔت ٓبساللٌُف الخطوان, ؤن البرهامج مً اإلابازضاث وؤوضح اإلاـطف ٓلى ؤلازا ضة الٔامت للمىاضز البـٍط

مىحاث  ط بِئت الٔمل الخيىمُت ووىازضها, بما ًخىافم مٕ ؤهساف ًو ىُت في مجاٌ الخمحز اإلااػس ي, وجٌٍى الًى

ني 2030ضئٍت اإلاملىت  ي ضؤغ اإلااٌ البـطي, الصي جٔل هلب ُٓيُه الاػدثماض ف», 2020, وبطهامج الخحٌى الًى

ط وؤلاهخاو  .«اإلاخمثل في اإلاىاًً الؼٔىزي, ٓبر زٓمه وجإهُله بملىماث الخٌٍى

ط  ف الخيىمي وبهخاجه في الٔمل, وجٌٍى وؤهاف الخطوان ؤن بطهامج اإلالً ػلمان يهسف بلى ضفٕ جىزة ؤزاء اإلاُى

ٍت, وبٓساز وبىاء اللازة مً اللف بِئت الٔمل, ووهٕ ػُاػاث وبجطاءاث واضخت لخٌبُم مفهىم اإلاىاضز البـط 

 .الثاوي

ت»وبّحن ؤن  ُف, الطواجب, الاجاظاث, « اإلاىاضز البـٍط ت )الخُى ػدخىلى اللىي الٔاملت في ٓملُاث اإلاىاضز البـٍط

ط بِئت الٔمل بالجامٔت والاضجلاء  ُفي(, بهافت بلى اإلاهماث الجسًسة التي  هسف بلى جٌٍى الىلل جلُُم الازاء الُى

 الجهىز التي جبصلها الجامٔت الػخىماٌ اإلاطحلت ألاولى مً البرهامجبها بما 
ً
 .ًخىافم مٕ اإلأاًحر الٔاإلاُت اإلامحزة, مثمىا
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 م0311-يناير- 13 - 1341-ربيع الثاني-10الثالثاء 

 "جبِؼخ ٔىسح"اٌغالثٍ ثـفبئضح يف أزخبثبد اجملٍظ االعزشبسٌ  40
ؤٓلىذ ٓمازة ؿاون الٌالباث في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً, الىخاثج الطػمُت الهخذاباث اإلاجلؽ 

ذ  .هـ1438-1437الاػدـاضي الٌالبي في زوضجه الثالثت للٔام الجامعي الخالي  وؤوضخذ الٔمازة ؤهه جطي الخلٍى

ث الاهخذابُت السٓاثُت للمطشخاث, التي جم جىفُصها للخٍٔطف ببرهامجهً ٓلى مساض زالزت ؤًام, بٔس بكامت الخمال 

الاهخذابي الصي ٌؼٔحن بلى جحلُله في اإلاجلؽ اإلامخس ٓامحن ؤوازًمُحن, ًبسؤ مٕ بساًت الفلل السضاس ي الثاوي 

ً الاهخذاباث ؤوضخذ ٓمُسة ؿاون الٌالباث لُلى اإلاٌبلاوي ؤن الجامٔت .للٔام الجامعي الخالي اجذصث  ٓو

ّىضث الىِام ؤلالىترووي ٓبر  -التي ججطي مطة ول ٓامحن زضاػُحن  -ؤلاجطاءاث وافت لدؼهُل الٔملُت الاهخذابُت  ًو

اإلالمم مً ؤلازاضة الٔامت لخلىُت اإلألىماث والاجلاالث بالجامٔت لُمىً الٌالباث مً جطؿُح « الباهط»هِام 

ؼط ذ الدخُاض اإلامثالث بؼهىلت َو  111وهـفذ اإلاٌبلاوي ؤن ٓسز اإلاطشخاث لهصا الٔام  .ؤهفؼهً والخلٍى

 58مطشخت مً مذخلف اليلُاث في الجامٔت, مبِىت ؤهه كاضب الؤف ملاضهت بالسوضة الؼابلت التي جطشخذ لها 

خيىن اإلاجلؽ مً ممثالث مً مذخلف اليلُاث بالجامٔت ًخم جذلُم  40ًالبت, جىافؼً ٓلى  , ٍو
ً
ملٔسا

, بهافت بلى الطثِؼت وهاثبتها  37ٔسز الٌالباث اإلاسجالث, بش بلغذ هصا الٔام ملآس ليل ولُت وؼبت ل
ً
ملٔسا

ولفخذ بلى ؤهه كبل البسء باػخلباٌ جطؿُحاث الٌالباث للمجلؽ, كامذ ووالت ألاوـٌت الٌالبُت  .وؤمُىت الؼط

لىٕ»بآخماز جلمُم مىحس وجصاب بـٔاض  ًُ ؼمٕ, وجمحزن  ٌُ اػخلٌاب ؤهبر  , جم اػخذسامه ضغبت في«كىجً 

وؤؿاضث  .ٓسز مً الٌالباث, دالٌ الخمالث السٓاثُت باليلُاث, التي هفصها ؤٓواء وكسًلاث اإلاجلؽ الؼابم

ٓمُسة ؿاون الٌالباث بلى ؤهه ًلٕ ٓلى ٓاجم الفاثعاث في الاهخذاباث الىثحر مً اإلاؼاولُاث التي ًجب جإزًتها 

حلم اإلاجلؽ الاػد ًُ ـاضي الٌالبي هسفه اإلايـىز, وهى جمثُل ًالباث جامٔت بإماهت وبدالق وجفاٍن, حتى 

 بلى جىفحر بِئت جامُٔت مثلى 
ً
البا ها, ػُٔا ألامحرة هىضة, مً دالٌ وـط زلافت الخىاض البىاء بحن بزاضة الجامٔت ًو

ماٌ وألاوـٌت, التي مً ؿإاها  ججؼس ضو  الاهخماء وؤلاحؼاغ باإلاؼاولُت, واإلاـاضهت في كىٕ اللطاضاث بآو

ع اإلاللخت الٔامت للٌالباث, وشلً مً دالٌ اإلاـاضهت الفآلت في مذخلف لجان الجامٔت اإلاخٔللت بالخُاة  حٍٔع

صهط ؤن جمُٕ  ًُ الٌالبُت ألاوازًمُت وغحر ألاوازًمُت, بلى جاهب اإلاؼآسة في جىفُص كىاهحن وؤهِمت الجامٔت. 

ذ لهً ملابالث شخلُت مً وهُالث ؿاون الٌالبا  ث باليلُاث الدخُاض اإلاطشخت الىفاةاإلاطشخاث ؤجٍط
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 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-14األربعاء 

 خ"إعؼبفُ"رٕظُ محٍخ « جبِؼخ ٔىسح

 بٔىىان 
ً
ُت بإهمُت « مؼٔف في ول بِذ»هِمذ ولُت التربُت بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً حملت للخٓى

اث لجهىزهً في حمالث ؤلاػٔافاث ألاولُت م اإلاخٌٓى  .ؤلاػٔافاث ألاولُت والخٍٔطف بها, وجىٍط

ُت زادل وداضو  و هسف الخملت بلى ضفٕ مؼخىي الىسي اللخي لسي ميؼىبا ها, وجحفحزهً للمـاضهت الخٌٓى

ُت بإهمُت صخت اإلاطؤة وألاػ ماٌ, الجامٔت, وجلسًم ؤوـٌت  هسف بلى الخٓى طة, والتربُت الصخُت, وضٍازة ألٓا

  .وزلافت الٔمل الخٌىسي

ُت بإهمُتها وزوضها الخُىي في ؤوكاث ألاظماث  وضهعث الخملت ٓلى الخٍٔطف بإهم ؤلاػٔافاث ألاولُت, والخٓى

ر, الُىمُت, واإلاؼآسة في بهلاش ألاضوا , وؿط  مهاضاث ؤلاهلاش, التي مً ؿإاها اإلاؼآسة ٓلى الخلسي للخىاز

 .والخٔافي مجها بلىضة فٔالت

ت, بطهً لخجؼُس ؤزواض لخاالث ملابت وهُفُت الخٔامل مٔها,  ت مخىٓى ٍى وؿاضهذ ًالباث اليلُت بإضوان جٓى

, وهىبت الهلٕ, والؼىخت السماغُت, وؤلازمان, والخطوق, والىؼىض والغطق وغحرها  .هحاالث الاهخحاض, وهىبت اللْط

لخىهُح حاالث ؤلاؤاؾ وهُفُت الخٔامل مٕ الخالت لخحن « مؼٔفت بجساضةوىوي »هما ًىجس ضهً آدط باػم 

ع الصخت الىفؼُت, وهُئت الهالٌ ألاحمط  ىُت لخٍٔع ذ هخِباث بضؿازًت مً اللجىت الًى وكٌى ؤلاػٔاف, ووٓظ

طان التي كس جِهط ٓلى شوي الاحخُاجاث الخاكت مثل  الؼٔىزي, وغحرها, بهافت بلى ًطق الخٔامل مٕ ألٓا

 .ْط وابخاْل اللؼان والدـىج ٓىس البياء وغحرهاالل

فاٌ  وجىاولذ الٌالباث في ؤحس ألاضوان ألادٌاء الـاجٔت التي جلٕ فحها ضباث البُىث وحـيل دٌىضة ٓلى ألًا

ت وألازواث الخازة في مخىاٌو  , هذلٍ بٔى ؤزواث الخىُِف, وجطن ألازٍو وألاشخاق اإلاىجىزًً في اإلاجٌز

 .ام الـىاحً الطزًئتألاًسي, ودٌىضة اػخذس

جم جىهُح ؤلاػٔافاث ألاولُت لخاالث الخؼاػُت اإلاذخلفت, وهُفُت « ُٓازة بػٔاف الخؼاػُت»وفي ضهً 

 .الخٔامل مٔها

فخم ؿط  ًطق الىكاًت, وؤػالُب بػٔاف اللسغاث, وجسُٓم شلً باللىض « ُٓازة بػٔاف اللسغاث»ؤما في 
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ذ بطوؿىضاث جىهُحُت  .والىماشو الخُت, ووٓظ

لت  اث ألاػاػُت لخلُبت ؤلاػٔافاث ألاولُت, وؿط  ًٍط هما اػخٔطهذ الٌالباث في ضهً آدط اإلاحخٍى

ت مجها ٓلى الخاهطاث, هما وظٓذ حلاثب مذللت لألًفاٌ, كغحرة الدجم  ذ مجمٓى اػخذسامها, ووٓظ

 .وػهلت الخمل, حتى ٌؼهل ٓلى ألام حملها مٔها واػخذسامها في حاالث الٌىاضت 

ٌ ُٓا»وفي ضهً  جم جىهُح الٌطق اإلاؼخذسمت لـط  اإلاذاًط لألًفاٌ, « زة ؤلاػٔاف باإلاىاز ألاولُت مً اإلاجز

 .وحٔلُمهم هُفُت جلسًم دسماث ؤلاػٔافاث ألاولُت في الخاالث الٌاضثت
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 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-11اإلثنين 

 رغٍك جبئضح ٌٍزُّض إٌغبئٍ« جبِؼخ ٔىسح"
ؤٓلىذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً بًالكها جاثعة للخمحز اليؼاجي, للمطة ألاولى في اإلاملىت, وجم آخمازها 

لت, وجوم بمىافلت مً مجلؽ الىظضاء, بىكفها جاثعة حؼتهسف زٓم بهجاظاث اإلاطؤة وببطاظ ؤٓمالها في كىضة ؿام

 .لجىتها ٓوىاث ممثالث لللٌآاث اليؼاثُت الخيىمُت والخاكت

عة اإلااوٕ ؤاها مبازضة لسٓم بهجاظاث اإلاطؤة الؼٔىزًت اإلامحزة في زماهُت مجاالث مً  وؤوضخذ ؤمُىت الجاثعة ٍٓع

ُٔت, والٔلىم السضاػاث البحثُت والبرامج واإلابازضاث, مً بُجها ألازب, والسضاػاث ؤلاوؼاهُت, والٔلىم الٌبُ

ماٌ الفىُت ت وألٓا ماٌ الخحًر ٕ الاكخلازًت, وألٓا ماٌ الاجخمآُت, واإلاـاَض  .الصخُت, وألٓا

وؤهافذ اإلااوٕ ؤن الهسف مً الجاثعة حصجُٕ اإلاـاضهت اليؼاثُت في مجاٌ البحث الٔلمي والخىمُت الاجخمآُت, 

ان الخحىُم اإلاخذللت ومً جىٌبم ٓلحها ػُيىن ادخُاض الفاثعاث بىاًء ٓلى الجساضة, بحؼب ما جلطضه لج»

 .«الـطوي

ٔنى بإزب الُافٔحن, وضشح  وجومىذ مىاهُٕ جاثعة ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً للخمحز اليؼاجي, حلل ألازب َو

الم, «الطواًت اإلاىجهت للُافٔحن»لهصا الٔام مىهْى  , فُما دلم حلل السضاػاث ؤلاوؼاهُت لسضاػاث ؤلٓا

ع مياهتها وجإزحرها الؼُاس ي والثلافي ٓلى اللُٔس واك»وضشح له مىهْى  الم الخاضجي للمملىت, وزوضه في حٍٔع ٕ ؤلٓا

: «السولي اء, في مىهْى ُف », ودلم حلل ؤبحار الٔلىم الٌبُُٔت والخلىُت لفْط الىُمُاء والفحًز جليُٕ وجُى

 .«وجٌبُلاث الخلىُت اإلاخىاهُت اللغط

فاٌ»ألامطان غحر اإلأسًت, فطشح له مىهْى لفْط ؤما في حلل ؤبحار الٔلىم الصخُت, وهى  , «الؼمىت ٓىس ألًا

ٕ واإلابازضاث التي جىاجه اإلاـىالث  ٕ واإلابازضاث والبرامج الاجخمآُت, لفْط اإلاـاَض فُما دلم حلل اإلاـاَض

ٕ ؤو اإلابازضاث ؤو البرامج التي  هسف بلى جمىحن اإلاطؤة اكخلازً»الاجخمآُت, وضشح له مىهْى   اإلاـاَض
ً
 ؤو حلىكُا

ً
ا

 
ً
ا ٍى  .«ؤو جٓى

ٕ اللغحرة, ضشح مىهْى  ٕ الاكخلازًت, وهى لفْط اإلاـاَض ٕ ؤلاهخاو والخليُٕ»وفي حلل البرامج واإلاـاَض , «مـاَض

ازًت في جمىحن ألاػط في ألاحُاء  ت لفْط البرامج الٍط ٕ اإلاجخمٕ الخىمٍى فُما دللذ الجاثعة حلل بطامج ومـاَض
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ازًت في جمىحن ألاػط في ألاحُاء الـٔبُتب»الـٔبُت, وضشح لها مىهْى   .«طامج ٍض

ٕ الفىُت, في فْط ؤٓماٌ الخلمُم, فطشح له مىهْى  ط »ؤما في حلل اإلابازضاث والبرامج واإلاـاَض مبازضاث لخٌٍى

 .«الخطف الترازُت بلى فىىن مٔاكطة

م الجهاث الخيىمُت »وكالذ اإلااوٕ:  لت الترؿُح لىُل الجاثعة, جإحي مً ًٍط ؤو جهاث اللٌاْ الخاق, ؤو بن ًٍط

م ألافطاز, وجطػل الترؿُحاث بلى ألاماهت الٔامت لجاثعة  هُئاث ؤو ماػؼاث ٓلمُت وزلافُت مٔخبرة, ؤو مً ًٍط

س محسز ول ٓام  ؤن الجاثعة جمىح ول فاثعة زْض ألامحرة هىضة, وؿهازة جلسًط, «ألامحرة هىضة, في مٓى
ً
ىت ِّ , مب

 للٔمل الصي ؤهلها للفى 
ً
لا

ّ
اٌ 100ظ, مٕ مبلغ وملخ  .ؤلف ٍض
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 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-11اإلثنين 

 ي"حتش"َؼشضٓ ِشبسَؼهٓ يف « جبِؼخ ٔىسح"عبٌجخ ِٓ   16

, مٔطن افخخح كؼم الخلمُم الغطافُيي والىػاثٍ الطكمُت في جامٔت ألا 
ً
محرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ؤدحرا

جاث السفٔت الخامؼت مً ًالباجه, بٔىىان  مثل اإلأطن محللت مٔطفُت اػخمطث ًىاٌ «. جحطي »ؤٓماٌ دٍط ٍو

 .ؤضبٕ ػىىاث

ٕ الخذطو   مخٔسزة اإلاىاهُٕ, بش كسم مـطوْ الٌالبت مالن الٌٔط  16وبلغ ٓسز مـاَض
ً
, ؤوشخت «ملفٕ»مـطوٓا

ت مؼخىحاة مً ّبرث مها كلُه بـ ٓلٍط ًٓ ضحلت الهدـاف الصاث ٓبر « حُاة ملمم»الترار الؼٔىزي, ٓو

 يهخم بالصخت الىفؼُت, مً دالٌ هخاب جفآلي بٔىىان 
ً
ا طحذ مطام الٔامط مىهٓى ٓحن مً »مؼحرة الفً, ًو

م ٓ«هـمحر ثمان , واػخذسمذ  هاوي الخبِب دامت ألاػمىذ مّٔبرة ًٓ فلؼفت الخواضاث اإلاذخلفت, وكسمذ ٍض

ٌذ الوىء ٓلى بزمان مىاكٕ الخىاكل الاجخماسي وجإزحرها في اإلاجخمٕ«فلتر»مـطوْ 
ّ
 ., وػل

ً ٓلى متن الٌاثطة, بٔىىان  فاٌ اإلاؼافٍط , «ضحالث هىظن»وكسمذ زٓاء ببطاهُم فىطة لىخاب جفآلي داق باًو

ت ا«لً»فُما ٓطهذ بـاًط الؼٔسي جٌبُم  ت, وكسمذ ػاضة , الصي يهخم بحفّ حلىق اإلالمم الفىٍط لبلٍط

جحن, ؿٔاضها مً «مُلىُاٌ»الهاجطي مـطوٓها  , ؤما ضوان اإلافطو «اللطاء ولللطاء», وهى مجلت ومىكٕ لجُل الخٍط

طهذ هىف الخمُسي مـطوٓها, الصي « كٌمحر»فلسمذ دسمت  ت وحغلُف مىخجاث ألاػط اإلاىخجت, ٓو لخجهحز هٍى

 .«هبرة»ٍ الٔطبي, وؤًللذ ٓلُه اػم يهسف بلى حصجُٕ الخٔلُم اإلاسمج وػؽ هخابت الخ

حُاة الٌالبت بحن اإلااض ي والخاهط بمذخلف « وجسث صخطحي»وجحاوي الٌالبت ؤضوي الٌطباق بمـطوٓها 

ٍ هُا البىط بـ
ّ
الوىء ٓلى جإزحر اإلاجخمٕ في الخفىحر ؤلابساسي, وجلسم « ػاوس ي»محٌاث زضاػتها الجامُٔت, وحؼل

ت مً « صخُب»ؤمل الـمطي في  خم مجمٓى ألالٔاب التي مً ؿإاها جىمُت الخفآل الاجخماسي, وجيـط فاًمت الخٍى

مثل مـطوْ مالن الهاجطي « آضث وىز»مً دالٌ  « فحزا فُجىاٌ»الىسي اإلاجخمعي بإهمُت الفً في الؼٔىزًت, ٍو

س الٔىمي  ٔنى مـطوْ ٓو حن, وَُ ً البلٍط بلت»اػخىزًى للمفىٍط اب بطكس ألاػاًحر الـٔبُت مً دالٌ هخ« دٓع

 .جفآلي
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 م0311-ديسمبر- 43 1341-ربيع الثاني-1الجمعة 

 «ِؼًب ٌزحمُك اإلصالح»ختززّبْ ِشبسوزهّب يف « اٌضُبفخ»و« "سػبَخ اٌفزُبد

 

 

 

 

 

 

 

اًت الفخُاث وزاض الوُافت للفخُاث الخابٔخان لفْط وظاضة الٔمل والخىمُت الاجخمآُت في  ادخخمذ ماػؼت ٓض

ان مؼاء ل الخلُجي اإلاىحس»ؤمؽ ألاٌو مـاضهتهما في اإلأطن اإلالاحب لفٔالُاث  الٍط في وسخخه « ؤػبْى الجًز

ان جحذ  ت الٔامت للسجىن وؤكُم في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً بالٍط الخامؼت الصي هِمخه اإلاسًٍط

 لخحلُم ؤلاكال »ؿٔاض 
ً
  .«مٔا

والخطفُت واإلاهىُت مثل اللىحاث الفىُت وؤلاهؼؼىاضث  وجمثلذ اإلاـاضهت في ٓطن مىخجاث الفخُاث الفىُت

 للبرامج 
ً
ت اإلامحزة,التي جاءث هخاجا ماٌ الُسٍو  بلى بٔى ببسآا هً في ألٓا

ً
واإلايؼىجاث والخعفُاث بهافت

ٔنى بخإهُل الفخُاث بخىفحر وافت ؤلامياهاث 
ُ
ت اإلالسمت زادل اإلااػؼت والساض ًىاٌ الٔام التي ح الاجخمآُت اإلاخىٓى

 بطهً و 
ً
, هما ؿاضهذ زاض الوُافت ؤًوا

ً
حسخحرها لهً لـغل ؤوكاث فطاغهً بما ٌٔىز ٓلحهً بالفاثسة مؼخلبال
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في بذسماث الساض احخىي ٓلى هثحر مً اإلايـىضاث والىخِباث التي ٓطهذ بـيل جاشب لفذ ؤهِاض الخوىض    .حٍٔط

برث مؼآسة مسًط ٓام فْط وظاضة الٔمل والخىمُت الاجخمآُت في  ّٓ ان لإلؿطاف اليؼاجي هُلت اإلاىحرؾ ًٓ و الٍط

 ؤن هصه اإلاـاضهت جإحي لخٔعظ ضػالَتي اإلااػؼت وزاض 
ً
ػٔاز ها بما ؿاهسجه في اإلأطن مً ؤٓماٌ الفخُاث, مىضخت

اًت واحخىاء هصه الفئت  ُت ؿطاثح اإلاجخمٕ اإلاذخلفت بإهمُت ٓض الوُافت وزوضهما الخُىي في دسمت اإلاجخمٕ ولخٓى

بًالق مىاهبها وببطاظ ببسآا ها وألادص بُس ؤفطازها لُيىهىا ؤٓواء فآلحن في اإلاجخمٕ, وؿىطث في ومؼآس ها ٓلى 

حسًثها الىهُل اإلاؼآس لـاون ألاػطة لٌُفت بىهُان ٓلى حوىضها ومخابٔتها اإلاؼخمطة ليافت مـاضواث الفخُاث 

 وحصجُٔها الساثم لهً
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 م0311-يناير- 3 - 1341-ربيع الثاني-1األربعاء 

 جبِؼخ األِريح ٔىسح رغجك ثشٔبِج رُّٕخ ادلىاسد اٌجششَخ

ت زادل الجامٔت  ذ جامٔت ألامحرة هىضة في جىفُص اإلاطحلت ألاولى مً بطهامج اإلالً ػلمان لخىمُت اإلاىاضز البـٍط ؿٓط

بزاضة مخذللت باإلاىاضز بمذخلف بزاضا ها وؤكؼامها. واػخحسزذ الجامٔت في اإلاطحلت ألاولى مً جٌبُم البرهامج 

ت لدؼاًط الخٌىض الٔالمي في هصا اإلافهىم والخذٌٍُ إلاا ًحلم جىزة في ألازاء وؤلاهخاجُت لطؤغ اإلااٌ  البـٍط

ت بما ًخىافم مٕ الطئٍت    .2030البـطي, ووهٕ ػُاػاث وبجطاءاث واضخت لخٌبُم مفهىم اإلاىاضز البـٍط

 

ت  اإلاـطف ٓلى ؤلازاضة اإلاهىسغ ٓبساللٌُف الخطوان بإن بطهامج وؤوضح مؼآس وهُل الجامٔت للمىاضز البـٍط

ط بِئت  ىُت في مجاٌ الخمحز اإلااػس ي, وجٌٍى ت ًإحي هةحسي ؤهم اإلابازضاث الًى اإلالً ػلمان لخىمُت اإلاىاضز البـٍط

مىحاث ضئٍت اإلاملىت  ني  2030الٔمل الخيىمُت ووىازضها, بما ًخىافم مٕ ؤهساف ًو وبطهامج الخحٌى الًى

, الصي جٔل هلب ُٓيُه الاػدثماض في ضؤغ اإلااٌ البـطي اإلاخمثل في اإلاىاًً الؼٔىزي ٓبر زٓمه وجإهُله 2020

ط وؤلاهخاو  .بملىماث الخٌٍى
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 م0311-يناير- 5 - 1341-ربيع الثاني-1الخميس 

 "ِشوض اٌزُّض يف اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ" جبِؼخ األِريح ٔىسح رذشٓ

زؿيذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ؤمؽ اإلالط الطثِؽ إلاطهع الخمحز في الخٔلُم والخٔلم, بحوىض مسًطة 

ازة الٔاإلاُت في مؼحر ها ألاوازًمُت   لٌمىحا ها للٍط
ً
 لطئٍت الجامٔت وجحلُلا

ً
الجامٔت السهخىضة هسي الٔمُل زٓما

الجامٔاث اإلاخمحزة في اػتراجُجُاث وؤػالُب الخٔلُم وشلً بمىخبت ولُت الاكخلاز اإلاجزلي الصي  للخلسم بلى ملاف

ط 1434وان بساًت جإػِؼه في ٓام  ط وجىمُت اإلاهاضاث الخابٔت لىوالت الجامٔت للخٌٍى هـ جحذ مِلت ٓمازة الخٌٍى

ط والجىزة بالجامٔت السهخىضة فاجً العامل .والجىزة في ولمتها في الخفل الخٌابي ؤن مطهع  وكالذ وهُلت الخٌٍى

الخمحز له زوض هبحر في جحلُم الهسف الخامؽ مً ؤهساف الخٌت الاػتراجُجُت للجامٔت وهى جلسًم الٌطق 

 للخفىحر واػخحسار اإلابازضاث واػخلٌابها وجبىحها وجىلُس ألافياض وجحفحزها
ً
 .اإلابخىطة في الخٔلُم, ٓازة اإلاطهع مىبٔا
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 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-11ن اإلثني

 "اٌزُّض إٌغبئٍ"رغٍك جبئضح « جبِؼخ ٔىسح

, ؤمؽ, جاثعة ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً للخمحز اليؼاجي, بٔس آخمازها مً «جامٔت ألامحرة هىضة»ؤًللذ 

حؼتهسف زٓم بهجاظاث اإلاطؤة وببطاظ ؤٓمالها بلىضة ؿاملت, وجوم لجىتها هذبت مً الٔوىاث مجلؽ الىظضاء, و 

  .اإلامثالث ليافت اللٌآاث اليؼاثُت الخيىمُت والخاكت

 وؤوضخذ مسًطة الجامٔت, السهخىضة هسي الٔمُل ضثِؼت لجىت الجاثعة, في ماجمط صخفي ؤمؽ

ُاٌ الجسًسة مً اليؼاء ٓلى ؤلاػهام الجاز في الخىمُت الـاملت في اإلاسًىت الجامُٔت, ؤن الجاثعة ػخحفع ألاج

ت  ني وضٍئ ت هبحرة جطجلي لبرهامج الخحٌى الًى , وزٓم الٔمل اليؼاجي اإلامحز في 2030لخحلُم اهٌالكت جىمٍى

ت والٔملُت   .كىضجُه الىٍِط

عة اإلااوٕ ؤن الجاثعة ػخ مجاالث مً السضاػاث  8مىح في بسوضها شهطث ؤمُىت الجاثعة ملطضة اللجىت السهخىضة ٍٓع

ماٌ  البحثُت والبرامج واإلابازضاث هي: ألازب, السضاػاث ؤلاوؼاهُت, الٔلىم الٌبُُٔت, الٔلىم الصخُت, ألٓا

ماٌ الفىُت, وجبلغ كُمت الجاثعة ليل مجاٌ  ت وألٓا ماٌ الخحًر ٕ الاكخلازًت, ألٓا ؤلف  100الاجخمآُت, اإلاـاَض

اٌ  .ٍض

م الجهاث الخيىمُت ؤو جهاث اللٌاْ الخاق ؤو هُئاث ؤو ماػؼاث ٓلمُت وزلافُت وػُيىن الترؿُح ًٓ ًٍط

س جحسزه ألاماهت ول ٓام ٓبر  م ألافطاز. وجطػل الترؿُحاث بلى ألاماهت الٔامت للجاثعة في مٓى مٔخبرة ؤو ًٓ ًٍط

س الخالي   ومىكٔها ٓلى ؤلاهترهذ pnawepnu.edu.sa :البًر

www.pnu.edu.sa/arr/awards/womenExcellence/pages/index.html 
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 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-11الثالثاء 

هب اٌشئُظ إىل جبِؼخ األِريح ٔىسح« جٕشاي إٌىرتَه"
َّ
 رٕمً ِمش

ٔذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً, ؤهبر جامٔت وؼاثُت في الٔالم, مصهطحي جفا
َّ
ججراٌ »هم مٕ ؿطهت وك

ىضن بالطمع ً, اإلاسجلت في بىضكت هٍُى والطاثسة في كٌاْ الخليُٕ والخىىىلىجُا, لخحلُم هسفحن  GE بلىتًر

ضثِؼحن, ًخمثل ؤولهما في هلل اإلالط الطثِؽ للـطهت في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي في الجامٔت 

ان, بهافت بلى حٔاون الٌ اًت الصخُت وجٌبُم ؤهِمت اإلاحاواة بمسًىت الٍط ط مهاضاث الٓط طفحن في مجاالث جٌٍى

ع الجامعي   .الٌبُت الخسًثت في مؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

ذ مطاػم جىكُٕ مصهطحي الخفاهم في ضحاب جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً, بحوىض مسًطة الجامٔت  وجمَّ

سز مً «ججراٌ بلىتًرً»ؼُس جىن ضاٌؽ, هاثب ضثِؽ مجلؽ بزاضة السهخىضة هسي بيذ محمس الٔمُل, وال , ٓو

  .«ججراٌ بلىتًرً»هباض اإلاؼاولحن في الجامٔت وؿطهت 

باة, اإلاسًط الٔام   جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً السهخىض ؤحمس بً محمس ؤبٓى
ً
وكام بالخىكُٕ ممثال

ع الجام ٕ الطثِؽ الخىفُصي الخىفُصي إلاؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع ٌّ عي؛ واإلاهىسغ ؤحمس هاكط البس

ً»لـطهت ؤوكاف الجامٔت؛ واإلاهىسغ هـام البهىلي, الطثِؽ واإلاسًط الخىفُصي لـطهت  في اإلاملىت « ججراٌ بلىتًر

ً. وبمىجب مصهطة الخفاهم ألاولى, ػدىلل  ً»الٔطبُت الؼٔىزًت والبحٍط ان بلى « ججراٌ بلىتًر ٓملُا ها في الٍط

. وػِخم جلمُم 2018لجسًس في اإلاجمٕ ألاوازًمي بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ابخساًء مً ٓام اإلالط ا

 الحخوان وافت ٓملُاث 
ً
ُف ؤحسر الخلىُاث, لُيىن ماهال اإلاىخب الجسًس وفم ؤٓلى مٔاًحر الاػخسامت وبخُى

ع ٓلى الخٔاون ال طاسي جىفحر بِئت جحّفِ ً جحذ ػلف واحس, ٍو   .بّىاء وحصجٕ ٓلى ضو  الابخياضججراٌ بلىتًر

اًت الصخُت واإلاحاواة  ط الٓط ؤما مصهطة الخفاهم الثاهُت فتهسف بلى بحث بمياهاث الخٔاون اإلاـترهت في مجاٌ جٌٍى

ع الجامعي, التي جخومً ادخباضاث اإلاحاواة الٌبُت مً ِكبل  ؤلاولُيُىُت في مؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

ع اإلاسضػحن والباحثحن  اًت الصخُت, وجطهع ٓلى حٍٔع ً للٓط في الجامٔت, بالخٔاون مٕ دبراء مً ججراٌ بلىتًر

اًت  اًت الصخُت الؼٔىزًحن, وبًجاز حلٌى هاجٔت للخحسًاث التي جىاجه كٌاْ الٓط مهاضاث وبمياهاث دبراء الٓط

الىاجمت ًٓ ؤهماي الخُاة الصخُت في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت, بما في شلً اضجفاْ مٔسالث ؤلاكابت باومطان 

  .غحر الصخُت

هحً ٓلى زلت بإن »وكالذ مسًطة جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً السهخىضة هسي بيذ محمس الٔمُل: 

ٔخحن مٕ 
َّ
ػُيىن لهما زوض مهم في جطػُر مياهت الجامٔت همطهع باضظ في « ججراٌ بلىتًرً»مصهطحي الخفاهم اإلاىك

اًت الصخُت ط اإلاهاضاث, مما ٌٔىؽ التزامىا الجاز واإلاؼخمط بسٓم ؤهساف ضئٍت الؼٔىزًت  مجاٌ ؤبحار الٓط وجٌٍى

ني  2030 ً». وال ؿً ؤن هلل ملط 2020ودٌت الخحٌى الًى الطثِؽ في اإلاملىت بلى اإلاجمٕ « ججراٌ بلىتًر

ول الـطواء, ألاوازًمي في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً هى دحر ججؼُس للسضة الجامٔت ٓلى اػخلٌاب ؤف

ط التي جاػؽ إلاىِىمت ٓمل مخياملت في  ال ػُما ؤولئً الصًً ٌـاًطوهىا الاهخمام بإٓماٌ ألابحار والخٌٍى

ماٌ  .مجاالث الابخياض وضٍازة ألٓا
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 م0311-يناير- 1 - 1341-ربيع الثاني-1السبت 

 دػىح ٌصٕبػخ لبِىط أمسبئٍ يف اٌٍغخ اٌؼشثُخ
ان, السهخىضة ظهُت زحماوي, بلى  زٓذ ؤػخاشة اللغت الٔطبُت في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً في الٍط

اللغت الٔامت, كىآت كامىغ "ؤػماجي" في اللغت الٔطبُت, ؤػىة باللغاث ألادطي, ًجمٕ مى ج جإلُفه بحن كامىغ 

لىم مى ج وهٔه ٓلى ألاضوان  ت, ٍو المي, واإلاىػٓى خي, واللامىغ ؤلٓا واللامىغ اإلاذخم, واللامىغ الخاٍض

ر, والخٍٔطف اللغىي والـىلي, والخٍٔطف الساللي.  الخالُت: الخإكُل, الخإٍض

  مبحث مؼخحسر

ىهُت اإلاغللت مؼا ء ؤٌو مً ؤمؽ, في الجاهب اليؼاجي ؤؿاضث زحماوي, التي واهذ جخحسر ٓبر الساثطة الخلفٍع

ع  بىازي ألاحؼاء ألازبي, في هسوة بٔىىان: "اللغت والاجلاٌ", وؤزاضها ٓوى مجلؽ بزاضة الىازي السهخىض ٓبسالٍٔع

الخثالن, بلى ؤن ُاهطة "ألاػماثُت" هي مً مِاهط بزطاء اللغت الٔطبُت, وهي حٔنى باهخلاٌ الاػم الٔلم اإلاـهىض 

م الـهطة واإلاجاظ, مىضخت ؤن مً مجطز مٔحن للص واث بلى زلُل لغىي, وحؼهم في جىلُس زالثل جسًسة ًٓ ًٍط

ً, حٔىتر, ٓلامي,  الم اإلاـهىضة, واوػماء الخالُت: جفٓط "ألاػماثُت" مبحث مؼخحسر ًسضغ جحٌى ألاػماء ألٓا

ُخه هِاهطة لؼاهُت ًفُلي, وغحرها, مـسزة ٓلى ؤهه ٌؼخىجب ٓىاًت هبحرة مً الساضػحن الٔطب هِطا بلى ؤهم

مؼخحسزت, جخٌلب ٓىاًت داكت, إلاا له مً بػهام داق في بزطاء اإلاعجم والاػخٔماٌ الُىمي, الفخت بلى ؤهه مً 

  غحر اإلألٌى بهماٌ جعء زطي مً جطازىا ومً حاهطها.

في ؤبان ٓوى هُئت الخسَضؽ في ولُت آلازاب بجامٔت اإلالً فُلل باوحؼاء السهخىض هىض السًً الؼافي, 

محاهطجه بالىسوة في الجاهب الطجالي, ؤن اللغت والىجىز هُاهان مخحسان ال وجىز وحسهما زون آلادط, وؤن 

 ٓطبُدىا جئن وجخإلم غحر كازضة ٓلى فهم شا ها فوال ًٓ فهم غحرها.
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 م0311-يناير- 3 - 1341-ربيع الثاني-1األربعاء 

 آالف أوبدميٍ وإداسٌ 6جبِؼخ ٔىسح رغىس أداء 

فحن اإلالً  ذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً بدىفُص اإلاطحلت ألاولى مً بطهامج دازم الخطمحن الـٍط ؿٓط

ت في مذخلف بزاض ها وؤكؼامها, بخىجُه مً مسًطة الجامٔت السهخىضة ع لخىمُت اإلاىاضز البـٍط  ػلمان بً ٓبسالٍٔع

هسي الٔمُل, وشلً بٔس ؤن كسضث مىافلت اإلالام الؼامي ٓلى بًالق البرهامج, ومً اإلاخىكٕ ؤن ٌؼفط البرهامج 

ط كطابت    آالف ؤوازًمي وبزاضي بالجامٔت. 6ًٓ جٌٍى

ت لدؼاًط الخٌىض  واػخحسزذ الجامٔت في اإلاطحلت ألاولى مً جٌبُم البرهامج بزاضة مخذللت باإلاىاضز البـٍط

هصا اإلافهىم والخذٌٍُ إلاا ًحلم جىزة ألازاء وؤلاهخاجُت لطؤغ اإلااٌ البـطي, وبزاضة للخىاكل الٔالمي في 

السادلي التي جىمي الٔالكت بحن الجمهىض السادلي في الجامٔت, وبصلً حٔخبر ؤٌو جامٔت ػٔىزًت ًبلذ هِام 

فحن.  مٕ بطهامج دازم الخطمحن الـٍط
ً
ت جماؿُا  بزاضة اإلاىاضز البـٍط
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 م0311-يناير- 1 - 1341-ربيع الثاني-1الجمعة 

 «عت األعٕبْ"جبِؼخ ٔىسح رغزىًّ ادلشحٍخ اٌثبُٔخ ثؼُبداد 
اػخىملذ ولُت ًب ألاػىان بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً اإلاطحلت الثاهُت مً حـغُل الُٔازاث 

ُٓازة مخياملت في ملط اليلُت. وجإحي ػلؼت الُٔازاث التي  64لجسًسة لٌب ألاػىان والبالغ ٓسزها الخاضجُت ا

ت  ؿغلتها اليلُت همً جهىز الجامٔت الطامُت بلى جىفحر بِئت حٔلُمُت لٌالباث اليلُت, باإلهافت بلى جلسًم مجمٓى

حخُاجُت, التي ججؼسها الجامٔت ٓبر مً الخسماث الٔالجُت لفئاث اإلاجخمٕ اإلاذخلفت في بًاض اإلاؼاولُت الا 

  بطامجها اإلاذخلفت.

ً اإلاـطوْ جطهُب  ُٓازة ؤػىان مخياملت لخسمت الٌالباث واإلاطاجٔحن اإلاطض ى مً اليؼاء والطجاٌ  64جومَّ

فاٌ, مجها  ُٓازة جذللُت وجطاحُت جلىم بخلسًم الخسماث اإلاجاهُت واإلامثلت في ٓملُاث العضآت  11وألًا

ُٓازة بهافُت ٓالُت الجىزة والخلىُت مذللت  53فم ؤحسر الخىىىلىجُا الٔاإلاُت, باإلهافت بلى والترهُباث و 

لٌالباث اليلُت لخيافئ جلىُاث الخٔلُم اإلالسمت في اليلُت, ووكل ٓسز الُٔازاث التي جلسم الخسمت للمطاجٔحن في 

ب 110الجامٔت بلى   بلى ًالباث ُٓازاث مخياملت جحذ بؿطاف هذبت مخمحزة مً ؤًباء ًو
ً
ِباث ألاػىان, بهافت

ًب ألاػىان. وؤفازث ٓمُسة ولُت ًب ألاػىان, السهخىضة ابدؼام اإلااض ي, ؤن حـغُل هصه الُٔازاث اإلاخمحزة, 

ب ؤهبر وؤؿمل  اإلاىاهبت وحسر ما وكلذ بلُه الخلىُت في هصا اإلاجاٌ, ًإحي همً مٔاًحر الجىزة لخحلُم جسٍض

حن, وفي  لجمُٕ الٌالباث, حُث ًبسؤ ٓمل الٌالباث في اليلُت مىص الؼىت ألاولى باإلاطاكبت لألدلاثُحن والاػدـاٍض

 الؼىت الثاهُت بلى الخامؼت باإلاماضػت الفٔلُت. 
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 م0311-يناير- 1 - 1341-ربيع الثاني-13األحد 

 ُِبعٓ ٔفبَبد َى 01جبِؼخ ٔىسح رؼبجل 
بلغ حجم الىفاًاث  جخٔامل جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً مٕ الىفاًاث الللبت بإػلىب ٓلطي منهي, ٍو

ا. 15بلى  10التي ًخم مٔالجتها بـيل ًىمي في اإلاحٌت اإلاذللت لصلً دالٌ الفترة الخالُت حىالى  ًُ  ًًىا ًىم

م الػخلباٌ وفطظ وهبؽ 2011ٌو مً ٓام وجم البسء بدـغُل محٌت مٔالجت الىفاًاث الللبت في الطبٕ ألا 

الىفاًاث الللبت التي ًخم ججمُٔها مً اإلاىاكٕ واإلاباوي اإلاذخلفت اإلاىجىزة في الجامٔت بما فحها اليلُاث ألاوازًمُت 

ت والخسماث, ٓلًما بإهه ًخىفط في اإلاباوي وفي مىاًم الجامٔت اإلاذخلفت  واإلاىاًم الؼىىُت والترفحهُت وؤلازاٍض

اث ط, وهفاًاث وضكُت, لدؼهُل ٓملُت  حاٍو لفطظ الىفاًاث اإلاذخلفت اإلالىفت هفاًاث ٓامت, وهفاًاث كابلت للخسٍو

ط( في جمُٕ  خحن لفطظ الىفاًاث )الىفاًاث الٔامت وبٓازة الخسٍو خىفط حاٍو فطظ الىفاًاث بسًءا مً اإلاؼخذسم, ٍو

ت زالثت بهافُت للىضق مطافم الجامٔت مٕ ملللاث اضؿازًت للفطظ وؤهُاغ ملىهت زادل هص اث, وحاٍو ه الخاٍو

اث اإلاىظٓت في  والىطجىن في اإلاطافم التي ًخم الخذلم مً الىضق فحها بىمُاث هبحرة, حُث ًبلغ ٓسز الخاٍو

ت, هما ًىجس ؤًًوا هِام ؤهابِب الىفاًاث ) 1700الؼاحاث الخاضجُت للجامٔت ؤهثر مً  ( Garbage Chutesحاٍو

خم ججمُٕ وهلل الىفاًاث بـيل ًىمي مً دالٌ في مباوي ػىً الٌالباث )  9لفطظ زالزت ؤهىاْ مً الىفاًاث(. ٍو

 ؿاحىاث هاغٌت.
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 م0311-يناير- 14 - 1341-ربيع الثاني-15الجمعة 

 جبِؼخ ٔىسح رغٍك جبئضح ٌٍزُّض إٌغبئٍ

ا بٔس غس ألاحس للخٍٔطف بالجاثعة,  ًُ حٔلس ؤماهت جاثعة ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً للخمحز اليؼاجي ماجمًطا صخف

مً  في مبنى ؤلازاضة الطثِؽ بالجامٔت, بحوىض مسًطة الجامٔت السهخىضة هسي الٔمُل ضثِؼت لجىت الجاثعة. حُث

اإلاخىكٕ ؤن حٔلً جامٔت ألامحرة هىضة ًٓ جفاكُل الجاثعة التي جٌلم وٌو مطة باإلاملىت, بٔس ؤن جم آخمازها 

بمىافلت مً مجلؽ الىظضاء, وهي جاثعة حؼتهسف زٓم بهجاظاث اإلاطؤة وببطاظ ؤٓمالها بلىضة ؿاملت, حُث جوم 

  ليؼاثُت الخيىمُت والخاكت. لجىت الجاثعة هذبت مً الٔوىاث اإلامثالث ليافت اللٌآاث ا

  ؿطوي الجاثعة: 

  . ؤن جيىن كاحبت الٔمل اإلاطشح ػٔىزًت.1

بت مً السضجت ألاولى إلحسي ٓوىاث اللجىت.2  . ؤال جيىن كاحبت الٔمل اإلاطشح ٓوًىا في لجىت الجاثعة ؤو كٍط

ً الٔمل اإلاطشح بهافت جسًسة بلى مجاله.3   . ؤن ًخومَّ

ا زادل اإلاملىت )داق باإلابازضاث واإلاـطوٓاث(. . ؤن ًيىن الٔمل اإلاطشح4
ً
  مىفص

  . ؤال ًيىن الٔمل اإلاطشح ػبم له الخلٌى ٓلى جاثعة ألامحرة هىضة ؤو جاثعة غحرها.5

 مجها.6
ً

  . ؤال ًيىن الٔمل اإلاطشح ضػالت جامُٔت, ؤو مؼخال

ُت وـط ٓلمُت محىمت,7 وؤن جيىن اإلاالفاث ميـىضة  . ؤن جيىن السضاػاث وألابحار اإلاطشخت, ميـىضة في ؤٓو

  ومسجلت بطكم بًساْ زولي.

ت للٔمل اإلالسم.8 ا جاهس فُه ؤاها كاحبت اإلالىُت الفىٍط ًُ  . ؤن جلسم اإلاطشخت بكطاًضا دٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/node/717740
http://www.al-madina.com/node/717740


 

88 

 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-11اإلثنين 

 اٌشئُظ ثبدلٍّىخ «جٕشاي إٌىرتَه"زضٓ ِمش جبِؼخ ٔىسح حت
 

مصهطحي جفاهم مٕ ؿطهت ججراٌ  –ؤهبر جامٔت وؼاثُت في الٔالم  –وكٔذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً 

ىُت  ً ألامٍط لخحلُم هسفحن ضثِؼُحن, ًخمثل ؤولهما في هلل  –الطاثسة في كٌاْ الخليُٕ والخىىىلىجُا  –بلىتًر

ان, بهافت بلى حٔاون الٌطفحن في اإلالط الطثِؽ لل ـطهت في اإلاملىت بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي بالجامٔت في مسًىت الٍط

اًت الصخُت وجٌبُم ؤهِمت اإلاحاواة الٌبُت الخسًثت في مؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً  ط مهاضاث الٓط مجاالث جٌٍى

ع الجامعي. وجمذ مطاػم جىكُٕ مصهطحي الخفاهم في ضحاب الجامٔت, بحوىض مسًطة الجامٔت السهخىضة  ٓبسالٍٔع

سز مً هباض  ً الؼُس جىن ضاٌؽ, ٓو هسي بيذ محمس الٔمُل, وهاثب ضثِؽ مجلؽ بزاضة ججراٌ بلىتًر

باة, اإلاسًط الٔام الخىفُصي  اإلاؼاولحن مً الٌطفحن. وكام بالخىكُٕ ممثال للجامٔت السهخىض ؤحمس بً محمس ؤبٓى

ع الج ٕ, الطثِؽ الخىفُصي لـطهت ؤوكاف إلاؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع ٌّ امعي, واإلاهىسغ ؤحمس هاكط البس

ً اإلاهىسغ هـام البهىلي, الطثِؽ واإلاسًط الخىفُصي للـطهت في الؼٔىزًت  الجامٔت؛ وممثل ججراٌ بلىتًر

ان بلى اإلالط الجسًس باإلاج ً ٓملُا ها في الٍط ً. وبمىجب مصهطة الخفاهم ألاولى, ػدىلل ججراٌ بلىتًر مٕ والبحٍط

ُف ؤحسر 2018ألاوازًمي ابخساًء مً ٓام  .. وػِخم جلمُم اإلاىخب الجسًس وفم ؤٓلى مٔاًحر الاػخسامت وبخُى

ً جحذ ػلف واحس. وكالخا السهخىضة هسي الٔمُل:   الحخوان ول ٓملُاث ججراٌ بلىتًر
ً

الخلىُاث, لُيىن ماهال

ً„هحً ٓلى زلت بإن مصهطحي الخفاهم اإلاىكٔخحن مٕ » ػُيىن لهما زوض هام في جطػُر مياهت ‘ ججراٌ بلىتًر

ط اإلاهاضاث, مما ٌٔىؽ التزامىا الجاز بسٓم ؤهساف  اًت الصخُت وجٌٍى الجامٔت همطهع باضظ في مجاٌ ؤبحار الٓط

 .  2030ضئٍت الؼٔىزًت 
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 جمبالد 8إعالق جبئضح األِريح ٔىسح ٌٍزُّض إٌغبئٍ يف 
ٓبسالطحمً للخمحز  ؤٓلىذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ًٓ الاهٌالق الطػمي لجاثعة ألامحرة هىضة بً

اليؼاجي وٌو مطة باإلاملىت , والتي جم آخمازها بمىافلت مً مجلؽ الىظضاء , وجاء الخٍٔطف بالجاثعة في ماجمط 

صخفي ٓلسجه ؤماهت الجاثعة ًىم ؤمؽ ألاٌو بحوىض مسًطة الجامٔت السهخىضة هسي الٔمُل ضثِؼت لجىت 

الجاثعة والتي ؤهسث ٓلى ؤهمُت الجاثعة مـحرة بلى ان لجىت الجاثعة جوم هذبت مً الٔوىاث اإلامثالث ليافت 

  اللٌآاث اليؼاثُت الخيىمُت والخاكت .

ان » سًط للمخمحزاث واإلابسٓاث, وجحفحز ألاجُاٌ الجسًسة مً اليؼاء واهافذ : وكالذ ان الجاثعة حٔس بمثابت جل

الجاثعة حؼتهسف زٓم اهجاظاث اإلاطؤة الؼٔىزًت في زماهُت مجاالث مً السضاػاث البحثُت والبرامج واإلابازضاث وهي 

ماٌ الاجخمآُت, واإلاـ ٕ الاكخلازًت, السضاػاث ؤلاوؼاهُت, والٔلىم الٌبُُٔت, والٔلىم الصخُت, وألٓا اَض

ماٌ الفىُت  ت, وألٓا ماٌ الخحًر   ».وألٓا

عة اإلااوٕ ؤمُىت الجاثعة وملطضة اللجىت ؤن الهسف مً الجاثعة هى حصجُٕ اإلاـاضهت  مً جهتها بُيذ السهخىضة ٍٓع

اليؼاثُت في مجاٌ البحث الٔلمي والخىمُت الاجخمآُت و ػُيىن ادخُاض الفاثعاث بىاء ٓلى الجساضة بحؼب ما 

  جلطضه لجان الخحىُم اإلاخذللت ومً جىٌبم ٓلحها ؿطوي الجاثعة .

س جحسزه ألاماهت  وؤؿاضث اإلااوٕ بلى ان الترؿُحاث لىُل الجاثعة جطػل بلى ألاماهت الٔامت لجاثعة ألامحرة هىضة في مٓى

الصي ؤهلها للفىظ, ول ٓام ,ماهسة بإن الجاثعة جمىح ول فاثعة زْض ألامحرة هىضة, و ؿهازة جلسًط, وملخلا للٔمل 

اٌ. 100مٕ مبلغ   ؤلف ٍض
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 سحالد ٌزؼشَف عالة اجلبِؼبد ثآثبس ادلٍّىخ

  

ت, والترازُت, «ِٓف الؼٔىزًت»هِم بطهامج  فهً باإلاىاكٕ ألازٍط , ضحلت ػُاحُت لٌالباث جامٔت هىضة؛ بهسف حٍٔط

ً, وشلً همً ػلؼلت مً الطحالث التي ًىِمها البرهامج للغطن شاجه   .بمىٌلت الباحت, وحٔمُم مٔطفتهً بالًى

ني جهاث ضثِؽ الهُئت, كاحب ًإحي شلً همً مبازضاث الهُئت الٔامت للؼُاحت والترار الًى ا لخٍى
ً
, وجىفُص

الؼمى اإلاليي, ألامحر ػلٌان بً ػلمان؛ بةًالق مبازضاث للمٔاٌـت وجٔل اليفء ًخجٌى في مىاًم اإلاملىت؛ 

ت, والؼُاحُت ذُت, والخواٍض ىه, ومٔاإلاه الخاٍض   .لُخٔطف ٓلى جطار ًو

, ٌٔس ؤحس البرامج «ِٓف الؼٔىزًت»بطهامج وؤوضح مسًط ٓام هُئت الؼُاحت بالباحت, ظاهط محمس الـهطي, ؤن 

ت  ني, وحؼاهم في جلٍى ر الًى ىُت, التي جسٓى اإلاىاًىحن, للمـاضهت في ضحالث ٌِٔـىن مً داللها ؤجىاء الخاٍض الًى

ذه, وؤلاػهام في بىاثه والخفاَ ٓلى مىدؼباجه ووحسجه ومىجعاجه واإلاؼاهمت في بىاء  اضجباًهم به وبخاٍض

اث جمُلت مطجبٌت بمىاكٕ بالزه مؼخلبله, ولُيّىن مً   .دالٌ هصه الطحالث شهٍط

ًالًبا في جامٔت الباحت, دالٌ ألاػابُٕ  34وؤؿاض بلى ؤن اإلاطحلت اإلالبلت مً البرهامج, ػدـهس جىُِم ضحلت لـ

اإلالبلت, ٓلى ؤن ًىفصها مىخب ُٓىن اليؼط لخىُِم الطحالث الؼُاحُت, بمـاضهت اإلاطؿس الؼُاحي كالح ببطاهُم 

  .لعهطاوي, وهصلً ًخم جىُِم ٓسة ضحالث لبٔى الجامٔاث واإلاساضغ بلى مىٌلت الباحتا

الباث جامٔت  ًصهط ؤهه جم جىفُص ضحالث ػابلت همً بطهامج ِٓف الؼٔىزًت, لٌالب جامٔت اإلالً ػٔىز, ًو

ت والترازُت والٌبُُٔت باإلاىٌلت, وهصلً مهطجان ضبُٕ اإلاذ ىاة ودُمت الدؼىق ٓفذ؛ ظاضوا داللها اإلاىاكٕ ألازٍط

ت اللسًمت بىػٍ بلجطش ي  .وػىق الؼبذ واللٍط
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 م0311-يناير- 4 - 1341-ربيع الثاني-5الثالثاء 

 جبِؼخ ٔىسح حتزضٓ اجزّبع ػّذاء اٌجحث اٌؼٍٍّ ثبجلبِؼبد اٌغؼىدَخ

مٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ؤمؽ ألاٌو الاجخماْ الؼازغ ٓـط اػخوافذ ٓمازة البحث الٔلمي بجا

لٔمساء البحث الٔلمي بالجامٔاث الؼٔىزًت, بحوىض وهُلت الجامٔت السهخىضة هسي الىهُبي, وؤمحن لجىت 

مساء البحث الٔلمي في الجامٔاث الؼٔىزًت, وجطؤػذ الاجخماْ  الخٔلُم الٔالي السهخىض محمس اللالح, ٓو

ج الخلف.بحث الٔلمي بالجامٔت آمُسة ال   لسهخىضة ؤٍض

ج الخلف, والتي ضحبذ فحها بوُىف الللاء, وجٌطكذ بلى ؤهمُت ٓلس  وكس اػتهل الاجخماْ بيلمت السهخىضة ؤٍض

  .2030طحلت جسًسة مٕ بٓالن ضئٍت مثل هصا الللاء في الىكذ الصي جلف فُه الؼٔىزًت ٓلى ؤٓخاب م

سهخىضة هسي الىهُبي ٓلى ؤهمُت الاجخمآاث السوضٍت الدـاوضٍت وزوضها الىبحر بسوضها ؤهسث وهُلت الجامٔت ال

ط  في بزطاء الخجطبت البحثُت في الجامٔاث, وؤن جامٔت ألامحرة هىضة ػٔذ وحؼعى بلى بصٌ ول ما مً ؿإهه جٌٍى

لس الـطاواث البحثُت السولُت واإلاحلُت بما ًىٔىؽ ٓلى الىاجج ال بح ي للجامٔت الٔمل البح ي بالجامٔت, ٓو

سٓم    ؤزطه ؤلاًجابي ٓلى اإلاجخمٕ.ٍو

 10مً جهخه ؤوضح السهخىض محمس اللالح ؤن الاجخمآاث الخيؼُلُت لٔمساء البحث الٔلمي اهٌللذ مىص 

ػىىاث, وؤاها  هسف بلى الخٔاون والخيامل البح ي بحن الجامٔاث وجبازٌ الخجاضب والخبراث البحثُت, مـحرا بلى 

با, وؤهاب بالجامٔاث بإن جبصٌ ول ما في ؤن الىظاضة بلسز  زضاػت هِام جسًس للجامٔاث الؼٔىزًت ػُلسض كٍط

  ( والؼعي لخحلُلها.2030إلاملىت )وػٔها لالػخٔساز للىِام الجسًس وجبني ضئٍت ا

ة وجىالذ ؤوضاق الٔمل اإلالسمت في الللاء. وادخخم الاجخماْ بآخماز الخىكُاث التي وان مً ؤبطظها, جبني مبازض 

ىُت جوٕ ػُاػاث وجحىهم وجسٓم البحث الٔلمي باإلاملىت, وجىجُه بحىر الجامٔاث هحى  بوـاء هُئت ًو

ل هخاثج البحىر بلى مىخجاث كابلت للخٌبُم. 2030جحلُم ضئٍت   , وجبني مىِىمت مخياملت لالبخياض  هخم بخحٍى
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 م0311-يناير- 1 - 1341-ربيع الثاني-11اإلثنين 

 عٓ ٔفبَبد صٍجخ َىُِب ثؤعٍىة ػصشٌ 01جبِؼخ ٔىسح رؼبجل 
 

ا مهىُا في الخٔامل مٕ هحى  ًىا مً الىفاًاث الللبت  15جخذص جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ؤػلىبا ٓلٍط

الػخلباٌ وفطظ وهبؽ  2011مً ًىمُا, حُث جم حـغُل محٌت مٔالجت الىفاًاث الللبت في الطبٕ ألاٌو 

  اإلاذخلفت اإلاىجىزة في الجامٔت. الىفاًاث الللبت اإلاجمٔت مً اإلاىاكٕ واإلاباوي

ماثط الهُئت  هما ًىجس ؤًوا هِام ؤهابِب الىفاًاث في مباوي ػىً الٌالباث )لفطظ زالزت ؤهىاْ مً الىفاًاث(, ٓو

حن مً الىفاًاث(, وشلً للبسء بٔمل ؼُت )لفطظ هٓى   لفطظ مً اإلاؼخذسم لهصه اإلاباوي.ُت االخسَض

اث, بهافت بلى  اث لفطظ الىفاًاث, وهصلً وحساث لخىُِف وغؼُل وحٔلُم الخاٍو هما جخىفط في اإلاحٌت حاٍو

ً للىفاًاث حؼمح بخجمُٕ مً  ًىا مً الىفاًاث ًىمُا كبل هللها والخذلم مجها, ومياجب  80بلى  70مؼاحت جذٍع

ماٌ الخاكت بىلل ومٔالجت الىفاًاث الللبت والخذلم مجها.وججهحزاث للٔاملحن فحها لدؼه  ُل بزاضة ومخابٔت ألٓا
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 م0311-يناير- 1 - 1341-ربيع الثاني-4األحد 

ِذَشح جبِؼخ ٔىسح د. هذي اٌؼًُّ ِهٕئخ ثزوشي اٌجُؼخ: ثشاِج رّٕىَخ 
 عّىحخ رؼُشهب ادلٍّىخ يف ػهذ ادلٍه عٍّبْ

 

لى اله وصخبه وػلم  الخمس هلل واللالة والؼالم ٓلى ضػٌى هللا ٓو

ً ميؼىبي وميؼىباث جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً هجسز ال    بُٔت لخازم الخطمحن هُابت ٓني ٓو

ع حفِه هللا, ولىلي ٓهسه كاحب الؼمى اإلاليي ألامحر محمس بً هاًف ضثِؽ  فحن اإلالً ػلمان بً ٓبسالٍٔع الـٍط

مجلؽ الـاون الؼُاػُت وألامىُت وظٍط السادلُت, ولىلي ولي ٓهسه كاحب الؼمى اإلاليي ألامحر محمس بً ػلمان 

 ٍط السفاْ حفِهما هللا.ضثِؽ مجلؽ الـاون الاكخلازًت والخىمُت وظ 

للس ٓاؿذ اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت دالٌ هصًً الٔامحن الىثحر مً الخٌىضاث, فمىص ؤن جىلى دازم      

فحن ملالُس الخىم حفِه هللا, ٓمل ٓلى ضػم اػتراجُجُت ودٌٍ الؼُاػُت السادلُت  الخطمحن الـٍط

ؼهم في ضفٕ والخاضجُت للبالز بما ًخىاهب مٕ اإلاخغحراث الٔاإلاُت و  بما ٌٔعظ مً مياهت اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت, َو

 مياهت اإلاىاًً الؼٔىزي وجىمُت كسضاجه لِؼاهم في دسمت زًىه ووًىه .

هما جمحز ٓهسه حفِه هللا بطخ السماء الـابت في ؿطاًحن بزاضة الخىم فإوـإ مجلؽ الـاون ألامىُت    

يي ألامحر محمس بً هاًف, ومجلؽ الـاون الاكخلازًت والؼُاػُت بطثاػت ولي الٔهس كاحب الؼمى اإلال

 والخىمُت بطثاػت كاحب الؼمى اإلاليي ألامحر محمس بً ػلمان.

فحن اػخٌاْ دالٌ ٓامحن فلٍ مً ٓهسه اإلاُمىن, ؤن ًلىٕ      ر ػِـهس ٓلى ؤن دازم الخطمحن الـٍط بن الخاٍض

ا وضخامت في حجم اإلاىجعاث, ػىاء في البىاء الازاضي او  ت وجىْى ملازض زدل  جىٓى ٕ الخىمٍى الخىػٕ في اإلاـاَض

ع الٔمم الاػتراجُجي لسوض اإلاملىت الٔالمي في هصه اإلاطحلت اإلاهمت مً ٓمط ألامت الٔطبُت  ني, ؤو حٍٔع الاكخلاز الًى

 وؤلاػالمُت.

ني والطئٍت الؼٔىزًت     ت جخىالى وفي ملسمتها اكطاض بطهامج الخحٌى الًى التي ؿيلذ  2030وماظالذ البرامج الخىمٍى
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ت جسًسة للمملىت الٔطبُت الؼٔىزًت لخمؼت ٓـط ٓاما كازمت. م الهٌالكت جىمٍى ت ًٍط  في موامُجها داًض

 وشلً بةوـاء مطهع اإلالً ػلمان لإلغازت    
ً
هما ؿهس الٔمل الخحري الخاضجي في ٓهسه حفِه هللا, جىُِما واضخا

ماٌ الاوؼاهُت, في دٌىة مخمحزة وفطزًت ٓلى ا إلاؼخىي الٔالمي ماهسا بصلً حفِه هللا ػُاػت اإلاملىت والٓا

ٔت ؤلاػالمُت.  ؤلاوؼاهُت التي جبخٔس ًٓ الخمُحز السًني او الٔطقي, وجحترم حلىق الاوؼان هما جىم ٓلحها الـَط

فحن حفِه هللا ومخابٔخه اإلاؼخمطة اػخٌٔىا في جامٔت ألامحرة هىضة,      وفي هىء جىجحهاث دازم الخطمحن الـٍط

ٕ, التي في مجملها جحلم جمىحن اإلاطؤة في وافت اإلاجاالث الٔلمُت والٔملُت,  ؤن هىجع ٓسزا مً البرامج واإلاـاَض

ىُت  ىاهب الطئٍت الًى , بما ًخفم مٕ ضئٍت الجامٔت ٍو
ً
 واكخلازًا

ً
حها وزلافتها واضجلائها ٓلمُا وجطفٕ مؼخىي ٓو

برو لُم  ,2030 إلوـاء اهبر مطهع وؼاجي لألٓماٌ في   خس ( اجفاكُتمثل جىكُٕ الجامٔت مٕ اضاميى وؿطهت ) ٍو

ؤلف فطكت ٓمل دالٌ ٓـط ػىىاث.  20اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت زادل الخطم الجامعي, ٌؼتهسف اًجاز 

ساز وىازض وؼاثُت  ماٌ بفطوؼا(, إٓل واًالق بطهامج بٓساز اللُازاث الطاثسة بالخٔاون مٕ ولُت )اوؼُاز إلزاضة ألٓا

ٌآحن الخيىمي والخاق, بلى جاهب مىاكلت ٓلس الـطاواث الٔلمُت مٕ الجامٔاث الٔاإلاُت ماهلت في الل

 اإلاخلسمت, في مجاٌ البحث الٔلمي و بطامج السضاػاث الٔلُا ؤو بطامج البيالىضٍىغ ٓلى الؼىاء.

اإلاُا وفعن في اإلاىا    فؼاث وحللً هصلً ؿاضهذ ًالباث الجامٔت في الفٔالُاث الخىافؼُت محلُا واكلُمُا ٓو

اهت للمـاضهت في جٌبُم  ٓلى جىاثع مخلسمت. وكس كامذ الجامٔت مادطا بخىكُٕ اجفاكُت مٕ هُئت الٍط

اهت اإلاجخمُٔت مؼخفُسة مً مباهحها اإلامحزة. وهصلً ٓملذ ٓلى جىػٔت دسماث مطهع  اػتراجُجُت الٍط

حت ؤهبر مً ألاػط, ػىاء ٓبر الاػد ت لدؼخفُس مىه ؿٍط بُت. الاػدـاضاث ألاػٍط ـاضاث او مً دالٌ السوضاث الخسٍض

ت في اللبٌى في الجامٔت وفي  هما ان الجامٔت لم جيؽ واجبها في دسمت بىاث وؤػط الـهساء, فإٌٓتهً ألاولٍى

ُف متى اهٌبلذ ٓلحهً الـطوي .  الخُى

فحن دحر الجعاء و ؤن ًباضن  ىه ووًىه في جهىزه لخسمت زً وؼإٌ هللا ٓع وجل, ؤن ًجعي دازم الخطمحن الـٍط

ىىا ألامً وألامان والخلسم والاظزهاض. وان ًىفم ولي ٓهسه ألامحن  وألامت الٔطبُت والاػالمُت, وان ًسًم ٓلى ًو

كاحب الؼمى اإلاليي ألامحر محمس بً هاًف وولي ولي ٓهسه كاحب الؼمى اإلاليي ألامحر محمس بً ػلمان حفِهما 

 هللا.
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 م0311-يناير- 4 - 1341-ربيع الثاني-5الثالثاء 

جبِؼخ األِريح ٔىسح حتزضٓ االجزّبع اٌغبدط ػشش ٌؼّذاء اٌجحث اٌؼٍٍّ 
 ثبجلبِؼبد اٌغؼىدَخ

 

مت مً مٔالي مسًطة الجامٔت وبدـٍطف ػٔازة وهُلت بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً ز. هسي  اًت هٍط بٓط

ٓمازة البحث الٔلمي الاجخماْ الؼازغ ٓـط لٔمساء البحث الٔلمي بالجامٔاث بيذ ٓمط الىهُبي اػخوافذ 

 م31/12/2016هـ اإلاىافم 2/4/1438الؼٔىزًت في ضحاب جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً ًىم الؼبذ 

م الخلف ٓمُسة البحث الٔلمي بالجامٔت وبحوىض ؤمحن لجىت  ج بيذ ٓبسالىٍط بطثاػت ػٔازة السهخىضة ؤٍض

مساء البحث الٔلمي في الجامٔاث الؼٔىزًت. الخ ع اللالح, ٓو  ٔلُم الٔالي السهخىض محمس بً ٓبس الٍٔع

م الخلف ضحبذ فحها بوُىف الللاء, وجٌطكذ   ج بيذ ٓبسالىٍط وكس اػتهل الاجخماْ بيلمت ؤللتها ػٔازة ز. ؤٍض

بُت الؼٔىزًت ٓلى ؤٓخاب مطحلت فحها بلى ؤهمُت ٓلس مثل هصه الللاء في الىكذ الصي جلف فُه اإلاملىت الٔط 

 2030جسًسة مٕ بٓالن ضئٍت 

جلتها ولمه لؼٔازة وهُلت الجامٔت ضحبذ فحها بٔمساء البحث الٔلمي في الجامٔاث الؼٔىزًت وؤهسث ٓلى اهمُت 

الاجخمآاث السوضٍت الدـاوضٍت وزوضها الىبحر في بزطاء الخجطبت البحثُت في الجامٔاث وبُيذ ؤن جامٔت ألامحرة 

لس  ط الٔمل البح ي بالجامٔت ٓو اًت مٔالي مسًطة الجامٔت بلى بصٌ ول ما مً ؿإهه جٌٍى هىضة ػٔذ وحؼعى بٓط

سٓم ؤزطة  ؤلاًجابي ٓلى اإلاجخمٕ .   الـطاواث البحثُت السولُت واإلاحلُت بما ًىٔىؽ ٓلى الىاجج البح ي للجامٔت ٍو

جخمآاث الخيؼُلُت لٔمساء البحث الٔلمي كس زم اللى ػٔازة السهخىض محمس اللالح ولمت اوضح فحها ؤن الا 

ػىىاث وااها  هسف بلى الخٔاون والخيامل البح ي بحن الجامٔاث وجبازٌ الخجاضب والخبراث  10اهٌللذ مىص 
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با   البحثُت وؤؿاض بلى ؤن الىظاضة بلسز زضاػت هِام جسًس للجامٔاث الؼٔىزًت ػىف ًلسض كٍط

( والؼعي 2030وػٔها لالػخٔساز للىِام الجسًس وجبني ضئٍت اإلاملىت )  يبالجامٔاث بإن جبصٌ ول ما ف  وؤهاب

 لخحلُلها . 

زم جىالذ اوضاق الٔمل اإلالسمت لللاء جلسض ها وضكت الٔمل اإلالسمت ٓمازة البحث الٔلمي بجامٔت ألامحرة هىضه 

ج بيذ ٓ ىُت للبحث الٔلمي كسمتها ز. ؤٍض م الخلف ٓمُسة بيذ ٓبس الطحمً بٔىىان مبازضة الهُئت الًى بس الىٍط

البحث الٔلمي وكس اػخٔطهذ الىضكت الىهٕ الطاهً للبحث الٔلمي في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت واوكذ 

ىُت للبحث الٔلمي جيىن مطجُٔت ضػمُت ومىاضة بحثُت جلىم بحىهمت مؼاضاث البحث  بوطوضة بوـاء هُئت ًو

ها باولُاث والبرامج التي حصجٕ البحث الٔلمي وحؼدثمط الباحثحن الىابغحن زادل اإلاملىت وداضج الٔلمي وزٓم 

اكىله وجىمي ٓىاثسه لُبسو كمام ؤمان الكخلازها ومجخمٔىا و بُيخا بغُت جحلُم الاػخسامت إلاىاضزها والطفاهُت 

م ٓمل مً ٓمازة البحث الٔلمي هما  وجُالىا وكس جومىذ الىضكت مى جُت ٓمل الهُئت والتي ؤٓسها فٍط

ضكت ٓسز مً الخجاضب الٔاإلاُت للىُاهاث البحثُت الىااخت التي اػخلهمذ مجها السضاػت وكف اػخٔطهذ الى 

الهُئت اإلالترحت وبجطاءا ها وؤهسافها ومطاحل جإػِؼها.  زم جفول ؤ. ز. هاكط الٔلُلي ٓمُس البحث الٔلمي 

خياملت للبحث الٔلمي والابخياض في بجامٔت اإلالً فهس للبتروٌ واإلأازن بخلسًم الىضكت الثاهُت بٔىىان اإلاىِىمت اإلا

وكس جىاولذ الىضكت فىطة الاكخلاز اإلابني ٓلى  2030الجامٔاث: فطق الىجا  ألاكطب لخحلُم ضئٍت اإلاملىت 

ت هما اػخٔطهذ مىكٕ اإلاملىت  اإلأطفت واإلالاًِؽ الٔاإلاُت لخليُف اكخلاز السٌو مً حُث زضجه الابخياٍض

ت بحن الجامٔاث واللىآت ٓلى الٔطبُت الؼٔىزًت مً زٌو الٔالم م ٍط ً حُث جإزحر الٔالكت البحثُت والخٌٍى

ت مخياملت في اإلاملىت  ني , وكس اوكذ الىضكت بوطوضة الٔمل ٓلى جإػِؽ وزٓم بيُت ابخياٍض مؼخىي الابخياض الًى

ت بحن الجامٔاث وكٌاْ  ٍط اللىآت , الٔطبُت الؼٔىزًت, هما اؿاضث الى هطوضة جىمُت الٔالكت البحثُت والخٌٍى

وبٔس شلً اللى ألاػخاش السهخىض دالس ابطاهُم الخمحزي ٓمُس البحث الٔلمي بجامٔت اإلالً ػٔىز وضكه ٓمل 

اث البحث الٔلمي وفم ضئٍت  اإلاخجسزة   حصخُم الىهٕ الطاهً في مجاالث بحىر الٌاكت 2030بٔىىان اولٍى

وهي مجخمٕ حُىي واكخلاز  2030اإلاملىتوكس اوكذ الىضكت بوطوضة جىجُه البحث الٔلمي هحى اهساف ضئٍت 

معهط ووًً ًمى  هم اوكذ بوطوضة ؤن جلىم الجامٔاث الؼٔىزًت بدصخُم كسضا ها وهاججها البح ي في 

, وؤهسث ٓلى هطوضة حصجُٕ البحث الٔلمي اإلاـترن بحن الجامٔاث 2030اإلاجاالث اإلاطجبٌت بطئٍت اإلاملىت 

ع الىضكت بٔس شلً ؤللى ؤ. ز. ٓبس اإلاح الؼٔىزًت.  ؼً الـٍطف ٓمُس البحث الٔلمي بجامٔت اإلالً ٓبس الٍٔع



 

98 

الطابٔت بٔىىان : مطاهع البحىر ؤلاوؼاهُت زوض جسًس وؤهساف ًمىحت لخسمت ضئٍت اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت 

2030  

له مً في مجاٌ الٔلىم الاجخمآُت والاوؼاهُت وما جدىاو  2030وكس جىاولذ الىضكت الخىجهاث الطثِؼُت لطئٍت 

كواًا بحثُت زم اػخٔطهذ هماشو واكُٔت محلُت واكلُمُت وزولُت لهصه اإلاطاهع زم ؤوكذ بدـىُل هُان مطهعي 

ٓلى مؼخىي الىظاضة لىهٕ ػُاػاث البٔس الاجخماسي وؤلاوؼاوي والخىجهاث الٔامت وبطامج البحىر في اإلاجاالث 

اإلاحؼً ألاهسٌ ٓمُس البحث الٔلمي في جامٔت ؤم  الاجخمآُت وؤلاوؼاهُت. زم ؤللى ػٔازة السهخىض ؤ. ز. ٓبس

مىِىمت البحث الٔلمي في جامٔت ؤم اللطي وما جخومىه مً  اللطي الىضكت الخامؼت في الللاء اػخٔطن فحها 

ٕ البحثُت اإلاسٓىمت مً الٔمازة زم  ٕ البحثُت في بطامج اإلاىح اإلاخٔسزة واحلاثُاث اإلاـاَض اجطاءاث كبٌى اإلاـاَض

ؤم اللطي ويهسف بلى ازطاء وجيـٍُ الخطهت  لى ألاٌو للبحث الٔلمي الصي ؤكُم مادطا في جامٔت جىاٌو اإلالخ

 البحثُت بالجامٔت.

 وكس ادخخم الاجخماْ بآخماز الخىكُاث التي وان مً ؤبطظها:

ىُت جوٕ ػُاػاث وجحىهم وجسٓم البحث الٔلمي باإلاملىت.       ·  جبني مبازضة اوـاء هُئت ًو

 . 2030ُه بحىر الجامٔاث هحى جحلُم ضئٍت جىج       ·

ل هخاثج البحىر بلى مىخجاث كابلت للخٌبُم.       ·  جبني مىِىمت مخياملت لالبخياض  هخم بخحٍى
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 م0311-يناير- 3 - 1341-ربيع الثاني-1األربعاء 

ثشٔبِج ادلٍه عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼضَض جبِؼخ االِريح ٔىسح "اوي جبِؼخ رغجك 
 "ٌزُّٕخ ادلىاسد اٌجششَخ

فحن اإلالً  ذ جامٔت الامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً بدىفُص اإلاطحلت الاولى مً بطهامج دازم الخطمحن الـٍط ؿٓط

ت زادل الجامٔت بمذخلف بزاض ها وؤكؼامها, بخىجُه مً مٔالي مسًط  ع لخىمُت اإلاىاضز البـٍط ػلمان بً ٓبسالٍٔع

الجامٔت السهخىضة هسي الٔمُل , وشلً بٔس ؤن كسضث مىافلت اإلالام الؼامي ٓلى بًالق البرامج الصي ًحِى 

ط والخىمُت بسٓم ومؼاهسة مؼخمطة مً اللُازاث الطؿُسة ٕ الخٌٍى واػخحسزذ الجامٔت في  .مٕ غحره مً مـاَض

ت ل دؼاًط الخٌىض الٔالمي في هصا اإلافهىم اإلاطحلت الاولى مً جٌبُم البرهامج بزاضة مخذللت باإلاىاضز البـٍط

والخذٌٍُ إلاا ًحلم جىزة في ألازاء وؤلاهخاجُت لطؤغ اإلااٌ البـطي, وبزاضة للخىاكل السادلي التي جىمي الٔالكت 

إحي شلً مخىافلا مٕ ضػالت الجامٔت واهسافها الطامُت بلى ضفٕ ؤزاء اهخاجُت  بحن الجمهىض السادلي في الجامٔت , ٍو

فحها وم ت بما مُى فا ها, وجحؼحن بِئت الٔمل ووهٕ ػُاػاث وبجطاءاث واضخت لخٌبُم مفهىم اإلاىاضز البـٍط ُى

 مٕ بطهامج  2030ًخىافم مٕ الطئٍت 
ً
ت جماؿُا , وبصلً حٔخبر ؤٌو جامٔت ػٔىزًت ًبلذ هِام بزاضة اإلاىاضز البـٍط

فحن  . دازم الخطمُحن الـٍط

للمىاضز   ؼآس وهُل جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمًواوضح اإلاهىسغ ٓبساللٌُف ٓبسهللا الخطوان م

ت ًإحي  ت , بإن بطهامج اإلالً ػلمان لخىمُت اإلاىاضز البـٍط ت واإلاـطف ٓلى ؤلازاضة الٔامت للمىاضز البـٍط البـٍط

ط بِئت الٔمل الخيىمُت ووىازضها, بما ًخىافم  ىُت في مجاٌ الخمحز اإلااػس ي ,وجٌٍى مٕ هةحسي ؤهم اإلابازضاث الًى

مىحاث ضئٍت اإلاملىت  ني  2030ؤهساف ًو , والصي جٔل هلب ُٓيُه الاػدثماض في 2020وبطهامج الخحٌى الًى

ط وؤلاهخاو وؤهاف الخطوان ,  .ضؤغ اإلااٌ البـطي اإلاخمثل في اإلاىاًً الؼٔىزي ٓبر زٓمه وجإهُله بملىماث الخٌٍى

ت يهسف بلى ضفٕ ف الخيىمي وبهخاجُخه في الٔمل  ؤن بطهامج اإلالً ػلمان لخىمُت اإلاىاضز البـٍط جىزة ؤزاء اإلاُى

ت وبٓساز وبىاء اللازة مً  ط بِئت الٔمل ووهٕ ػُاػاث وبجطاءاث واضخت لخٌبُم مفهىم اإلاىاضز البـٍط وجٌٍى

ت بالجامٔت  ؤن بزاضة اإلاىاضز البـٍط
ً
ٓملُاث   ػدخىلى ول ما ًذم اللىي الٔاملت مً حُث  اللف الثاوي , مبِىا

ُفي (,باإلهافت بلى اإلاهام الجسًسة التي اإلاىاضز البـ ُف , الطواجب , الاجاظاث , الىلل جلُُم الازاء الُى ت )الخُى ٍط

ط بِئت الٔمل بالجامٔت والاضجلاء بها بما ًخىافم مٕ اإلأاًحر الٔاإلاُت اإلاخمحزة   .  هسف بلى جٌٍى

http://ien.sa/node/14626
http://ien.sa/node/14626
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 بسوض مٔالي مسًطة وزمً الخطوان الجهىز التي جبصلها الجامٔت الػخىماٌ اإلاطحلت ألاولى م
ً
ً البرهامج مـُسا

م اإلاخمحز في ٓمازة ؿاون ؤٓواء هُئت  الجامٔت السهخىضة هسي الٔمُل وػٔازة وهُل الجامٔت والفٍط

 بإن ٓسز الهُئت الخٔلُمُت بالجامٔت )  الخسَضؽ
ً
سز 27173وؤلازاضاث اإلاذخلفت في الجامٔت, ٓلما (ٓوىا حٔلُمُا ٓو

ت )  في الىكذ شاجه ؤن البرهامج( ٓوى 37681الهُئت ؤلازاٍض
ً
ا, ماهسا  بزاٍض

ً
ٔت في ألازاء   ا ٌٔىؽ الجهوت الؼَط

ف  ودسمت اإلاىاًً مً دالٌ جطهحزه ووهٕ بِئت افول حصجٔه ٓلى الٔمل وجحفعه   والاػدثماض فُه  ٓلى اإلاُى

 .ٓلى ؤلاهخاجُت
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 م0311-يناير- 5 - 1341-ربيع الثاني-1الخميس 

  جبِؼخ األِريح ٔىسح رذشٓ ِشوض اٌزُّض يف اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ

 لطئٍت جامٔت ألامحرة هىضة
ً
ازة الٔاإلاُت في مؼحر ها ألاوازًمُت  زٓما  لٌمىحا ها للٍط

ً
بيذ ٓبسالطحمً وجحلُلا

جسؿحن اإلالط الطثِس ي إلاطهع   للخلسم بلى ملاف الجامٔاث اإلاخمحزة في اػتراجُجُاث وؤػالُب الخٔلُم جم حفل

مت مً مٔالي مسًطة جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً اًت هٍط السهخىضة /هسي   الخمحز في الخٔلُم والخٔلم بٓط

م بمىخبت ولُت الاكخلاز  2017ًىاًط  4هـ اإلاىافم  1438ضبُٕ الثاوي  6بيذ محمسالٔمُل وشلً ًىم ألاضبٔاء 

ط وجىمُت اإلاهاضاث الخابٔت لىوالت 1434ػِؼه في ٓام جإ  اإلاجزلي والصي وان بسابت هـ جحذ مِلت ٓمازة الخٌٍى

ط والجىزة  .الجامٔت للخٌٍى

ط والجىزة بجامٔت ألامحرة   وكس اػتهل الخفل بأًاث مً الصهط الخىُم جالها ولمت ػٔازة وهُلت الخٌٍى

 في السهخىضة فاجً بيذ ٓبسهللا العامل والتي بُيذ فحها ؤن الخمحز   هىضة
ً
 اػاػُا

ً
في الخٔلُم والخٔلم ؤهخى مٌلبا

م الخلُلي  ط الىىسي للخٔلم ؤهثر مً الخٔلُم هى الٌٍط جحلُم ٓملُت الخحٌى ؤلاكخلازي واإلأطفي وؤن الخٌٍى

 للخمحز.

ؤوضخذ العامل ؤن مطهع الخمحز له زوض هبحر في جحلُم الهسف الخامؽ مً ؤهساف الخٌت ؤلاػتراجُجُت 

 للخفىحر واػخحسار اإلابازضاث   في الخٔلُم وكس شهطث  الٌطق اإلابخىطةوهىجلسًم   للجامٔت
ً
ؤن اإلاطهع ٌٔس مىبٔا

   واػخلٌابها وجبىحها وجىلُس ألافياض وجحفحزها.

ل إلأالي مسًطة الجامٔت إلااجلسمه مً زٓم مؼخمط ليل مامً ؿإهه جحلُم  وفي اهاًت حسًثها جلسمذ بالـىط الجٍع

 هىضة. ضئٍت وضػالت جامٔت ألامحرة

ط ألازاء الخٔلُمي والبح ي   هصا ويهسف مطهع الخمحز في الخٔلُم والخٔلم ٓلى الاضجلاء بجىزة الخٔلُم الجامعي و جٌٍى

س اإلاماضػاث بخحؼحن البِئت الخٔلُمُت مً دالٌ  واء الهُئت الخٔلُمُت مً دالٌ جىمُت اإلاىاهب وججٍى ٓو

خومً   اػدثماض الـطاواث اإلاحلُت ت وهي :مبازضة جاثعة الخمحز في الخٔلُم   مان مبازضاثز والٔاإلاُت,ٍو ٍط جٌٍى

ط اإلاىاهب ألاوازًمُت , مبازضة كُاغ فآلُت الخسَضؽ ,مبازضة مجخمٔاث الخٔلم لألوازًمُحن  والخٔلم ,مبازضة جٌٍى

ً ,مبازضة بىاء اللسضاث البحث ألاوازًمي ,مبازضة الخ ٔلم مسي ,مبازضة الفلل السضاس ي في اللطن الىحس والٔـٍط

http://ien.sa/node/14651
http://ien.sa/node/14651
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ت  ومبازضة ػفحراث الخمحز والجىزة.  الخُاة ٍط إحي اإلاطهع هبِذ للخبرة الجلاله اإلاباؿط بيخاثج البحىر الخٌٍى ٍو

ط الخٔلُم والخٔلم  واػدثماض هخاثجها في ؤضن الىاكٕ بغطن الخحؼحن اإلاؼخمط و ٌٔس هلٌت اهٌالق إلاىاكلت جٌٍى

واء ت ٓو ٍط هُئت الخسَضؽ حـمل اإلأاضف واإلاهاضاث, والخبراث والخجاضب  بـيل مؼخمط إلاا ًلسمه مً بطامج جٌٍى

ط ألازاء  الخٔلُمُت  ت الالظمت لخٌٍى الخٔلُمي بجامٔت ألامحرة هىضة ,وكس ادخخم الخفل بجىلت إلأالي  ,والاػدـاٍض

م في مطافم اإلاطهع واإلأطن اإلالاحب له.  مسًطة الجامٔت والخوىض الىٍط
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 م0311-يناير- 1 - 1341-ثانيربيع ال-1الجمعة 

  جبِؼخ األِريح ٔىسح رغزىًّ ادلشحٍخ اٌثبُٔخ يف ػُبداد وٍُخ عت األعٕبْ

 

 

 

 

 

الُٔازاث  اإلاطحلت الثاهُت مً حـغُل  اػخىملذ ولُت ًب ألاػىان بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً 

 ُٓازة مخياملت في ملط اليلُت. 64ب ألاػىان والبالغ ٓسزها الخاضجُت الجسًسة لٌ

جإحي ػلؼت الُٔازاث التي ؿغلتها اليلُت همً جهىز الجامٔت الطامُت الى جىفحر بِئت حٔلُمُت لٌالباث اليلُت , 

ت مً الخسماث الٔالجُت لفئاث اإلاجخمٕ اإلاذخلفت في بًاض اإلاؼاولُت ؤلاحخُاجُت التي   باإلهافت الى جلسًم مجمٓى

 ججؼسها الجامٔت ٓبر بطامجها اإلاذخلفت.

ُٓازة ؤػىان مخياملت لخسمت الٌالباث واإلاطاجٔحن اإلاطض ى مً اليؼاء والطجاٌ   64جومً هصا اإلاـطوْ جطهُب  

فاٌ , مجها  ُٓازة جذللُت وجطاحُت جلىم بخلسًم الخسماث اإلاجاهُت واإلامثلت في ٓملُاث العضآت  11وألًا

ُٓازة بهافُت ٓالُت الجىزة والخلىُت مذللت  53سر الخىىىلىجُا الٔاإلاُت , باإلهافت الى والترهُباث وفم ؤح

 لٌالباث اليلُت لخيافئ جلىُاث الخٔلُم اإلالسمت في اليلُت.

ُٓازة مخياملت جحذ اؿطاف هذبت  110  ووكلذ ٓسز الُٔازاث التي جلسم الخسمت للمطاجٔحن في الجامٔت 

بِباث ألا   الى ًالباث ًب ألاػىان.مخمحزة مً ؤًباء ًو
ً
 ػىان ؤهافت

هما ؤفازث ٓمُسة ولُت ًب ألاػىان السهخىضة ابدؼام اإلااهـــي ان حـغُل هصه الُٔازاث ًإحي همً مٔاًحر 

ب ؤهبر وؤؿمل لجمُٕ الٌالباث , حُث ًبسؤ ٓمل الٌالباث في اليلُت مىص الؼىت الاولى  الجىزة لخحلُم جسٍض
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حن ,وفي الؼىت الثاهُت الى الخامؼت باإلاماضػت الفٔلُت ,وان هصه الُٔازاث باإلاطاكبت لألدلاثُحن والاػ دـاٍض

 اإلاخمحزة اإلاىاهبت وحسر ما وكلذ بلُه الخلىُت في ُٓازاث ًب ألاػىان.

ٌـاض الى ؤن الخىػٔت الجسًسة في اإلاـطوْ جمذ جحذ اؿطاف ازاضة الهىسػت الٌبُت باليلُت بالخٔاون مٕ الىوالت 

 أث والدـغُل بالجامٔت.الٔامت للميـ
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 م0311-يناير- 1 - 1341-ربيع الثاني-13األحد 

 عٓ َىُِب 01شبحٕبد ٌزذوَش  9حبوَخ رٕمٍهب  0011

 جبِؼخ األِريح ٔىسح رزؼبًِ ِغ إٌفبَبد اٌصٍجخ ثؤعٍىة ػصشٌ
جم البسء بدـغُل  الطحمً مٕ الىفاًاث الللبت بإػلىب ٓلطي منهي حُث جخٔامل جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس

م الػخلباٌ وفطظ وهبؽ الىفاًاث الللبت التي ًخم 2011محٌت مٔالجت الىفاًاث الللبت في الطبٕ ألاٌو مً ٓام 

م الؼىىُت ججمُٔها مً اإلاىاكٕ واإلاباوي اإلاذخلفت اإلاىجىزة في الجامٔت بما فحها اليلُاث ألاوازًمُت واإلاىاً

اث لفطظ الىفاًاث  ت والخسماث, ٓلما بإهه ًخىفط في اإلاباوي وفي مىاًم الجامٔت اإلاذخلفت حاٍو والترفحهُت وؤلازاٍض

 مً 
ً
ط, وهفاًاث وضكُت, لدؼهُل ٓملُت فطظ الىفاًاث بسءا اإلاذخلفت اإلالىفت هفاًاث ٓامت, وهفاًاث كابلت للخسٍو

خحن لفطظ الىفاًا خىفط حاٍو ط( في جمُٕ مطافم الجامٔت مٕ اإلاؼخذسم, ٍو ث )الىفاًاث الٔامت وبٓازة الخسٍو

ت زالثت بهافُت للىضق والىطجىن في اإلاطافم  اث, وحاٍو ملللاث اضؿازًت للفطظ واهُاغ ملىهت زادل هصه الخاٍو

اث الخاضجُت اإلاىجىزة واإلاىظٓت في  التي ًخم الخذلم مً الىضق فحها بىمُاث هبحرة, حُث ًبلغ ٓسز الخاٍو

 هِام ؤهابِب الىفاًاث ) 1700لؼاحاث الخاضجُت للجامٔت ؤهثر مً ا
ً
ت, هما ًىجس ؤًوا ( Garbage Chutesحاٍو

حن مً الىفاًاث(  ؼُت )لفطظ هٓى ماثط الهُئت الخسَض في مباوي ػىً الٌالباث )لفطظ زالزت ؤهىاْ مً الىفاًاث( ٓو

لت الاػخذسام لفطظ وشلً للبسء بٔملُت الفطظ مً اإلاؼخذسم لهصه اإلاباوي مٕ وجىز  ملللاث بضؿازًت جبحن ًٍط

خم ججمُٕ وهلل الىفاًاث بـيل ًىمي مً دالٌ  ؿاحىاث هاغٌت للىفاًاث مً  9الىفاًاث في جمُٕ الازواض, ٍو

غ الىفاًاث في  غطف الىفاًاث والؼاحاث الخاضجُت في الجامٔت بلى محٌت مٔالجت الىفاًاث, بلى ؤن ًخم جفَط

اث داكت  اث مجهعة بيابؼاث داكت للىفاًاث لُخم بٔس هبؼها Hoppers)اإلاحٌت في حاٍو ( مخللت مٕ حاٍو

لىلل الىفاًاث والخذلم مجها في اإلاىاًم اإلاطدلت لصلً في مىٌلت  هللها الى داضو الجامٔت مً دالٌ "كاًطجحن"

اث لفطظ الىفاًاث وهصلً وحساث لخىُِف وغؼُل وحٔلُم الخاو  ان, هما ًخىفط في اإلاحٌت حاٍو ٍاث, الٍط

ً للىفاًاث حؼمح بخجمُٕ ما بحن  ًً مً الىفاًاث بـيل ًىمي كبل هللها  80الى  70بهافت بلى مؼاحت جذٍع
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ماٌ الخاكت بىلل ومٔالجت الىفاًاث  والخذلم مجها, ومياجب وججهحزاث للٔاملحن فحها لدؼهُل بزاضة ومخابٔت ألٓا

 الللبت والخذلم مجها.

ي ًخم مٔالجتها بـيل ًىمي في اإلاحٌت دالٌ الفترة الخالُت ًلّسض حىالي مً الجسًط بالصهط ؤن حجم الىفاًاث الت

. 15الى  10
ً
 ًً ًىمُا
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 م0311-يناير- 1 - 1341-ربيع الثاني-11إلثنين ا

  ثشاِج رؼضَض اٌصحخ ادلذسعُخ يف ِذاسط جبِؼخ األِريح ٔىسح

ًب ألاػطة واإلاجخمٕ بمؼدـفى اإلالً ٓبسهللا الجامعي الخابٕ لجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً كّسم كؼم 

ب الٌالباث في جمُٕ اإلاطاحل  مـطوْ اإلاساضغ اإلأعظة للصخت واإلأخمس بـيل ؤػاس ي مً دالٌ ٓلى جسٍض

ت ٓلى جحمل مؼاولُت بزاضة وحـغُل ألاهسًت الخا  بٔت للبرهامج.اإلاسضػُت مً الطوهت وحتى الثاهٍى

ع الصخت اإلاسضػُت في مساضغ جامٔت ألامحرة هىضة   مً جهتها ؤهسث ؤدلاثُت ًب ؤػطة ومـطفت بطامج حٍٔع

السهخىضة هسي بيذ ػٔس اإلاهىا ؤن بزاضة الاؿطاف ٓلى اإلاساضغ حؼعى لخصلُل وافت الٔلباث إلهجاظ هصا اإلاـطوْ 

الصخت اإلاسضػُت ٓلى آخباض   خابٔت, ماهسة ٓلى ؤهمُتاإلاهم مً دالٌ جيلُف ٓسز مً اإلاـطفاث لإلؿطاف واإلا

ت  18و  5ؤن فئت الٌلبت ما بحن  فاٌ في اإلاطاحل الٔمٍط حت هبحرة مً الؼيان , وكالذ اإلاهىا ؤن ألًا ػىت جمثل ؿٍط

ٕ؛ ػىاء مً الىاحُت الىفؼُت ؤو الاجخمآُت,  اإلاسضػُت ًخمحزون بخغحراث مخالحلت في مطاحل الىمى والخٌىض الؼَط

وكس جيىن اإلاسضػت ؤٌو بِئت ًذطو الحها الٌالب وؤٌو دبراجه في الخُاة الجمآُت داضو اإلاجٌز مما ٌٔطهه 

للخىافؽ في اللٔب والسضاػت ؤو مذاًط ٓسة والخىازر وؤلامطان اإلأسًت, وبالخالي ًجٔلهم ؤهثر ٓطهت للمـاول 

ىض كخي وامل, ماهسة ؤن جمخٕ الٌالب بالصخت البسهُت والىفؼُت مما ٌؼخلعم  هُئت الِطوف اإلاىاػبت لىمى وجٌ

الجُسة ٓامل مهم ٌؼآسه ٓلى الخٔلم واهدؼاب اإلألىماث والخبراث فالٔلل الؼلُم في الجؼم الؼلُم ,فال 

 حٔلُم بال صخت والصخت بال حٔلُم .

سث ٓلحها ميىهاث والتي آخم 8وؤفازث اإلاهىا ؤن ميىهاث الصخت اإلاسضػُت حؼب مىِمت الصخت الٔاإلاُت هي 

ً الىىازي الصخُت وهي التربُت الصخُت, والبِئت اإلاسضػُت, والتربُت البسهُت والترفُه, والاهخمام  اإلاساضغ في جيٍى

بصخت اإلاجخمٕ اإلاجاوض, والاهخمام بصخت الٔاملحن, والصخت الىفؼُت, والخغصًت وػالمت الغصاء, والخسماث 

ً لجىه للخغحر الؼلى  وي اللخي في اإلاسضػت ميىن ؤػاػا مً ًالباث اإلاسضػت الالحي الصخُت, مبِىت ؤهه جم جيٍى

ٕ بهً ٓلى بزاضة اإلاـاَض ً   جم جسٍض ٕ بمؼدـفى اإلالً ٓبسهللا الجامعي فخم جيٍى مً كبل كؼم بزاضة اإلاـاَض

 هازي( هما هى مىضح في الخذٌٍُ:11بماؿطاث هجا  جابٕ ليل هازي ) الىىازي الصخُت 

م الصي كا م بةٓساز وؤلاؿطاف ٓلى جىفُص هصه البرامج بلُازة اإلاـطف ٓلى كؼم ًب الاػطة وؿىطث اإلاهىا الفٍط
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بالجامٔت   اإلاساضغ  في مؼدـفى اإلالً ٓبس هللا الجامعي السهخىض ٓلي الٔمطي, ومسًطة بزاضة ألاؿطاف ٓلى

وز مً لسن مٔالي السهخىضة مطفذ بيذ ٓبسهللا بابٔحر ٓلى حٔاواها و جبىحها لهصه البرامج, مثمىت السٓم الالمحس

 مسًطة الجامٔت السهخىضة هسي بيذ محمس الٔمُل.
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 م0311-يناير- 13 - 1341-ربيع الثاني-10الثالثاء 

صٕغ" رٕزهٍ أزخبثبد اجملٍظ 
ُ
غّغ ...ودتُضن َ

ُ
حتذ شؼبس "صىره َ

 عبٌجخ 41ٔىسح ثفىص  االعزشبسٌ اٌغالثٍ يف جبِؼخ األِريح

 

ؤٓلىذ ٓمازة ؿاون الٌالباث في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً الىخاثج الطػمُت الهخذاباث اإلاجلؽ 

ذ ٓلى مساض زالزت 1437/1438الاػدـاضي الٌالبي في زوضجه الثالثت للٔام الجامعي الخالي  هـ حُث جطي الخلٍى

السٓاثُت للمطشخاث و التي جم هفُصها للخٍٔطف ببرهامجهً الاهخذابي  ؤًام, وشلً بٔس بكامت الخمالث الاهخذابُت

الصي ٌؼٔحن بلى جحلُله في اإلاجلؽ اإلامخس بلى ٓامحن ؤوازًمُحن, ًبسؤ مٕ بساًت الفلل السضاس ي الثاوي للٔام 

 الجامعي الخالي.

ٔت اجذصث وافت وحٌى الاهخذاباث ؤوضخذ السهخىضة لُلى اإلاٌبلاوي ٓمُسة ؿاون الٌالباث بإن الجام

بحُث ًّىضث الىِام   -التي ججطي مطة ول ٓامحن زضاػُحن-ؤلاجطاءاث الالظمت لدؼهُل الٔملُت الاهخذابُت 

ؤلالىترووي ٓبر هِام الباهط اإلالمم مً كبل ؤلازاضة الٔامت لخلىُت اإلألىماث والاجلاالث بالجامٔت لُمىً 

ذ الدخُاض اإلامث ؼط.الٌالباث مً جطؿُح ؤهفؼهً والخلٍى  الث بيل ػهىلت َو

مطشخت مً مذخلف اليلُاث في الجامٔت,  111وهـفذ اإلاٌبلاوي ًٓ ٓسز اإلاطشخاث لهصا الٔام حُث بلغ 

 40ًالبت جىافؼً ٓلى  58مبِىت ؤن ٓسزهً كاضب بلى الؤف ملاضهت بالسوضة الؼابلت الصي جطشخذ له 

خيىن اإلاجلؽ مً ممثالث مً مذخلف اليلُاث بالجامٔ , ٍو
ً
ت ًخم جذلُم ملآس ليل ولُت وؼبت لٔسز ملٔسا

 بهافت بلى الطثِؼت وهاثبتها وؤمُىت الؼط.37الٌالباث اإلاسجالث, حُث بلغذ هصا الٔام )
ً
 ( ملٔسا

وؤوضخذ ؤهه كبل البسء باػخلباٌ جطؿُحاث الٌالباث للمجلؽ كامذ ووالت ألاوـٌت الٌالبُت بآخماز جلمُم 

ؼمٕ . ٌُ لىٕ" جم اػخذسامه ضغبت في اػخلٌاب ؤهبر ٓسز مً مىحس وجصاب جحذ ؿٔاض "كىجً  ًُ ..وجمحزن 
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  .الٌالباث مً دالٌ الخمالث السٓاثُت باليلُاث التي هفصها ؤٓواء وكسًلاث اإلاجلؽ الؼابم

ت ٓلى الىحى الخالي: الٌالبت هىضة دالس الجمُلي مً ولُت اللغاث بطثاػت  وجاءث ؤػماء الفاثعاث باإلاىاكب ؤلازاٍض

, وجلتها الٌالبت ضها بىسض الٔىوي اإلاطشخت مً ولُت اللغاث لخفىظ بمىلب هابئت  2003لها ٓلى اإلاجلؽ بحلى 
ً
كىجا

, وحاظث ٓلى مىلب ؤمُىت ػط اإلاجلؽ الٌالبت حىحن ببطاهُم الٔخُني اإلاطشخت مً ولُت  1959الطثِؼت بـ 
ً
كىجا

ماٌ   . 2049لخلىلها ٓلى  ؤلازاضة وألٓا
ً
 كىجا

ت اإلاجلؽ ًٓ اليلُاث فهً: ممثالث ولُت آلازب: بٔو 37ؤما الفاثعاث اٌ  العجالن,   غسًط الـهطي, مُمىهه ٍى

ماٌ: مالن  مطام الخلان, فاًمه العجمي, كفُه الٔبس   اللبُح, منى  الٔلُاوي, ممثالث ولُت ؤلازاضة وألٓا

ً, ممثالث ولُت التربُت: افىان  اللٌُف, مجس جطي, هسي  الجبًر مي, الؼهلي, فاًمت شج  الخٍى اْ, وجسان الخٍع

لىم الخإهُل:  ممثالث ولُت الخمٍطى: كالخه الـٌحري, ٓبحر هاضون محمس, ممثالث ولُت الصخت ٓو

ػطحان, هاثله اللحم, ممثالث ولُت   الـُٔفاوي, ضظان ابى الخؼً, ممثالث ولُت الٌب البـطي: ؿطوق   هلُل

يان, ممثالث ولُت اللُسلت: لمى اإلاٌحري, مىُفه الـمطي, ممثالث ولُت ًب ألا  ػىان: بـاًط هالبي, الهىىف البًر

الخاػب واإلألىماث: ػفاهت اللحٌاوي, ًاضا الىدُفي, جماهت اللغحر ممثالث ولُت اللغاث: دىله الخلباوي, 

البلمي,   بً ػلٌان, بـاًط  الـهطي, اػماء ؿٍطف, هُاء اليلثم, ممثالث ولُت الخسمت الاجخمآُت: ضكُه  ضؿا

العهطاوي, ممثالث ولُت الخلامُم:   الفاهل, كالخه  ُبي, ممثالث ولُت الٔلىم: إلاِؽ جبلي, ضهساالٔخ  وجسان

ىاز الللط, مـآل  البلمي.  ٍض

ادخخمذ ٓمُسة ؿاون الٌالباث حسًثها مـحرة بلى ؤهه ًلٕ ٓلى ٓاجم الفاثعاث باالهخذاباث الىثحر مً 

حلم اإلاجلؽ الاػدـاضي الٌالبي هسفه اإلايـىز اإلاؼاولُاث التي ًجب جإزًتها بيل ؤماهت وبدالق وج ًُ فاوي, حتى 

وهى جمثُل ًالباث جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً مً دالٌ وـط زلافت الخىاض البىاء بحن بزاضة الجامٔت 

 بلى جىفحر بِئت جامُٔت مثلى ججؼس ضو  الاهخماء وؤلاحؼاغ باإلاؼاولُت, واإلاـاضهت في كىٕ 
ً
البا ها ػُٔا ًو
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ع اإلاللخت الٔامت للٌالباث, وشلً مً دالٌ اإلاـاضهت الفآلت ال ماٌ وألاوـٌت التي مً ؿإاها حٍٔع لطاضاث بآو

في مذخلف لجان الجامٔت اإلاخٔللت بالخُاة الٌالبُت ألاوازًمُت وغحر ألاوازًمُت, بلى جاهب اإلاؼآسة في جىفُص 

 كىاهحن وؤهِمت الجامٔت.

ذ لهً ملابالث الصخلُت مً كبل وهُالث ؿاون الٌالباث باليلُاث  الجسًط بالصهط ؤن جمُٕ اإلاطشخاث ؤجٍط

 الدخُاض اإلاطشخاث الىفا.
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 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-14األربعاء 

  "ِغؼف يف وً ثُذ"وٍُخ اٌرتثُخ جببِؼخ األِريح ٔىسح رٕظُ محٍخ 

لُت التربُت بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً ممثلت بمىخب اليـاي الٌالبي حملت جحذ ٓىىان هِمذ و

حن لجهىزهم في  م اإلاخٌٓى ُت بإهمُخه ؤلاػٔافاث ألاولُت والخٍٔطف بها, وهصلً جىٍط )مؼٔف في ول بِذ( للخٓى

 حمالث ؤلاػٔافاث ألاولُت. 

ت في ضفٕ مؼخىي الىسي اللخي لسي ميؼىبا ها, وجحفحزهً وؤجذ هصه الخملت مٔعظة وزآمت لخىجهاث الجامٔ

ُت بإهمُت صخت اإلاطؤة وألاػطة,  ُت زادل وداضو الجامٔت, وجلسًم ؤوـٌت  هسف بلى الخٓى للمـاضهت الخٌٓى

ماٌ, وزلافت الٔمل الخٌىسي.   والتربُت الصخُت, وضٍازة ألٓا

ُت بإهمُتها وزوضها الخُىي في ؤوكاث ألاظماث الُىمُت و هسف الخملت بلى الخٍٔطف بإهم ؤلاػٔافاث ألاولُت, الخٓى

واإلاؼآسة في بهلاش ألاضوا , ؿط  مهاضاث ؤلاهلاش التي مً ؿإاها اإلاؼآسة ٓلى الخلسي للخىازر والخٔافي مجها 

 بلىضة فٔالت. 

ت, فيان هىان ضهً لخجؼُس ؤزواض لخاالث ملابت وهُ ت مخىٓى ٍى فُت وكس ؿاضن ًالباث اليلُت بإضوان جٓى

 -الىؼىض  -الخطوق  -ؤلازمان  -الؼىخت السماغُت  -هىبت الهلٕ  -هىبت اللْط  -الخٔامل مٔها هحاالث )الاهخحاض 

 VRاجطاءاث بًلاف هٍعف ألاهف مً دالٌ جهاظ -الادخىاق الىاجج ًٓ ابخاْل ؤزواث حؼس مجطي الخىفؽ  -الغطق 

طق الخٔامل(.   وهى همصجت حُت للمىكف ًو

لخىهُح حاالث الاؤاؾ وهُفُت الخٔامل مٕ الخالت لخحن وكٌى « وىوي مؼٔفت بجساضة»ضهً هما وان هىان 

ع الصخت الىفؼُت  ىُت لخٍٔع ذ هخِباث بضؿازًت مً )اللجىت الًى -هُئت الهالٌ الاحمط الؼٔىزي -الاػٔاف, ووٓظ

ل اإلاؼآسة الىفؼُت ألاولُت(, زلُ -اإلاطؿس في الاػٔافاث ألاولُت بطهامج ألامحر هاًف إلابازت ؤلاػٔافاث ألاولُت 

طان التي كس جِهط ٓلى شوي الاحخُاجاث الخاكت مثل )اللْط  ابخاْل  -باإلهافت بلى ًطق الخٔامل مٕ ألٓا

http://ien.sa/node/14717
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الاهذفان ؤو الاضجفاْ الخاز في الؼىط(. في ححن جىاولذ الٌالباث في ؤحس  -الطبى  -الدـىج ؤزىاء البياء  -اللؼان 

فاٌ وألاشخاق اإلاىجىزًً في اإلاجٌز ألاضوان ألادٌاء الـاجٔت ا لتي جلٕ فحها ضباث البُىث وحـيل دٌىضة ٓلى ألًا

ت وألازواث الخازة في مخىاٌو ألاًسي, ودٌىضة اػخذسام الـىاحً  هذلٍ بٔى ؤزواث الخىُِف, وجطن ألازٍو

 الطزًئت. 

اإلاذخلفت )حؼاػُت جم جىهُح ؤلاػٔافاث ألاولُت لخاالث الخؼاػُت « ُٓازة بػٔاف الخؼاػُت»وفي ضهً 

ـاب, حؼاػُت الـيىالجت( وهُفُت الخٔامل مٔها, وفي  ُٓازة »الوىء, حؼاػُت وبط اللٌٍ, حؼاػُت ألٓا

جم ؿط  ًطق الىكاًت وؤػالُب بػٔاف حاالث اللسغاث وجم جسُٓم شلً باللىض و الىمصجت « بػٔاف اللسغاث

ذ بطوؿىضاث جىهُحُت.   الخُت ووٓظ

لت اػخذسام هما اػخٔطهذ الٌالباث في  اث ألاػاػُت لخلُبت ؤلاػٔافاث ألاولُت وؿط  ًٍط ضهً آدط اإلاحخٍى

ت مجها ٓلى الخاهطاث, هما وظٓذ حلاثب مذللت لألًفاٌ كغحرة الدجم وػهلت  ذ مجمٓى ا ها ووٓظ محخٍى

الخمل حتى ٌؼهل ٓلى ألام حملها مٔها واػخذسامها في حاالث الٌىاضت وجحىي )محزان كُاغ الخطاضة, مسخاث 

, مطهم للخطوق, الكم جطو (.   ًبُت, كًٌ, كٌطاث, فُفازٌو

, وجىهُح الٌطق اإلاؼخذسمت لـط  اإلاذاًط   ضهً ُٓازة ؤلاػٔاف باإلاىاز ألاولُت مً اإلاجٌز
ً
ووان هىان ؤًوا

 لألًفاٌ وحٔلُمهم هُفُت جلسًم دسماث ؤلاػٔافاث ألاولُت في الخاالث الٌاضثت.
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 م0311-يناير- 10 - 1341-ربيع الثاني-13الخميس 

 

  (MBRحمغخ ادلُبٖ يف جبِؼخ األِريح ٔىسح رغزخذَ رمُٕخ )

 

جلىُت غـاء اإلافآل  حؼخذسم محٌت مٔالجت مُاه اللطف اللخي في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً 

الٌاكت الاػدُٔابُت الللىي للمحٌت التي بسؤث ( في مٔالجت مُاه اللطف اللخي, حُث جبلغ MBRالخُىي )

الف متر مىٔب ليل ًىم, وفم دٌت لخلل الٌاكت  107400م حىالي 2012وـاًها في الطبٕ ألاٌو مً ٓام 

 متر مىٔب ليل ًىم. 137000الاػدُٔابُت مؼخلبال الى 

خم اػخلباٌ مُاه اللطف مً ؿبىت اللطف اللخي ومحٌاث ضفٕ اإلاُاه اإلاىجىزة في  الجامٔت في محٌت ٍو

خم ضخ اإلاُاه اإلأالجت مً اإلاحٌت الى دعان مُاه الطي الطثِس ي في مىٌلت  مٔالجت مُاه اللطف اللخي ٍو

الخسماث حُث ًخم اػخذسام هصه اإلاُاه وغطان الطي في الجامٔت, باإلهافت الى ؤغـُت مٔالجت اإلاُاه اإلاىجىزة 

اث اإلاذخلفت, وهصلً بىِام جحىم داق بهصه اإلاحٌت ومذخبر في اإلاحٌت اإلاجهعة بالخعاهاث والخجهحزاث واإلأس

لخحلُل ُٓىاث اإلاُاه ومطاكبت الجىزة, مما ًيخج مُاه شاث جىزة ٓالُت مٔلمت بمازة اليلىض حؼب التراهحز 

تراو  اهخاو محٌت مٔالجت اللطف اللخي مً اإلاُاه اإلأالجت ما بحن  اإلاٌلىبت كبل ضخها الى دعان الطي, ٍو

ٔخمس ٓلى وؼبت الاؿغاٌ في الجامٔت حُث ًىذفى ؤلاهخاو دالٌ الاجاظة  3500الى  2500  َو
ً
متر مىٔب ًىمُا

 اللُفُت للجامٔت.

هما ًىجس دٍ ضبٍ إلاُاه اللطف اللخي مً مبنى مطهع اإلالً ٓبس هللا للسضاػاث والبحىر البترولُت مٕ اإلاحٌت 

اإلاطهع في محٌت مٔالجت مُاه اللطف اللخي  حُث ًخم مٔالجت جمُٕ همُاث مُاه اللطف اللخي الىاججت مً

. 300في الجامٔت, وجبلغ همُاث اإلاُاه التي ًخم مٔالجتها دالٌ الفترة الخالُت بحىالي 
ً
 متر مىٔب ًىمُا

حٔخمس ؤٓماٌ الطي في الجامٔت بـيل ؤػاس ي ٓلى اإلاُاه اإلأالجت مً محٌت اللطف اللخي باإلهافت الى اإلاُاه 

محٌت مٔالجت آلاباض وهصلً مُاه اللطف اللخي اإلأالجت التي ًخم جعوٍسها مً كبل ؿطهت التي ًخم اهخاجها مً 

ىُت مً دالٌ دٍ جم اوـاءه مً كبل الـطهت لهصا الغطن, وجلسض احخُاجاث مُاه الطي دالٌ فترة   اإلاُاه الًى

 جىذفى الى حىالي  147000اللُف بحىالي 
ً
ـخاء واهذفان متر مىٔب دالٌ فلل ال 97000متر مىٔب ًىمُا

http://ien.sa/node/14722
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ت اإلاىجىزة في مىاًم الجامٔت اإلاذخلفت  زضجاث الخطاضة, حُث حؼخذسم هصه اإلاُاه لطي العضآاث اإلاخىٓى

ساز واإلاؼاحاث الخالُت: ؤشجاض هذُل بٔسز ًخجاوظ  ت بٔسز ًخجاوظ  167000وبآو هذلت, وؤشجاض ُل مخىٓى

مطبٕ وغٌاء هباحي ؤدوط بمؼاحت ملسضة  متر  2707000شجطة ومؼاحت ؤٓـاب ؤضهُت ملسضة بحىالي  127000

 متر مطبٕ. 2307000متر مطبٕ وشجحراث بمؼاحت ملسضة بحىالي  4007000بحىالي 
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 م0311-يناير- 14 - 1341-ربيع الثاني-15الجمعة 

  جبئضح األِريح ٔىسح ثٕذ ػجذاٌشمحٓ ٌٍزُّض إٌغبئٍ

حوىض مٔالي مسًطة الجامٔت السهخىضة هسي الٔمُل ضثِؼت لجىت الجاثعة حٔلس ؤماهت الجاثعة ًىم ألاحس ب

ا للخٍٔطف بالجاثعة, وشلً ٓىس الؼآت 15/1/2017هـ اإلاىافم 17/4/1438 ًُ كباًحا في مبنى  11م ماجمًطا صخف

 ؤلازاضة الطثِس ي. 

)جاثعة ألامحرة هىضة بً ٓبسالطحمً للخمحز اليؼاجي( وٌو مطة وفُه حٔلً جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ًٓ  

وهي جاثعة حؼتهسف زٓم بهجاظاث  باإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت, التي جم آخمازها بمىافلت مً مجلؽ الىظضاء, 

اإلاطؤة وببطاظ ؤٓمالها بلىضة ؿاملت, حُث جوم لجىت الجاثعة هذبت مً الٔوىاث اإلامثالث ليافت اللٌآاث 

 ؼاثُت الخيىمُت والخاكت.الي

الجسًط شهطه ؤن الجاثعة جذخم بةهجاظاث اإلاطؤة الؼٔىزًت وحؼلٍُ الوىء ٓلحها, جلسًط اإلاخمحزاث واإلابسٓاث, 

جحفحز ألاجُاٌ الجسًسة مً اليؼاء ٓلى ؤلاػهام الجاز في الخىمُت الـاملت, زٓم الٔمل اليؼاجي اإلامحز في كىضجُه 

ت والٔملُت.  الىٍِط

عة اإلااوٕ ؤمُىت الجاثعة وملطضة اللجىت بلىلها: حٔخبر هصه اإلابازضة زٓم إلهجاظاث اإلاطؤة كطحذ السه خىضة ٍٓع

الؼٔىزًت اإلاخمحزة في زماهُت مجاالث مً السضاػاث البحثُت والبرامج واإلابازضاث هي: ألازب , السضاػاث ؤلاوؼاهُت, 

ماٌ الاجخمآُت, اإلا ماٌ الفىُت.الٔلىم الٌبُُٔت, الٔلىم الصخُت , ألٓا ت وألٓا ماٌ الخحًر ٕ الاكخلازًت, ألٓا  ـاَض

وؤهافذ اإلااوٕ مىىهت بلى ؤن الهسف مً الجاثعة هى حصجُٕ اإلاـاضهت اليؼاثُت في مجاٌ البحث الٔلمي والخىمُت 

الاجخمآُت و ػُيىن ادخُاض الفاثعاث بىاء ٓلى الجساضة بحؼب ما جلطضه لجان الخحىُم اإلاخذللت ومً جىٌبم 

 ؿطوي الجاثعة التي جىم ٓلى:ٓلحها 

   ؤن جيىن كاحبت الٔمل اإلاطشح ػٔىزًت.    .1

بت مً السضجت ألاولى إلحسي ٓوىاث اللجىت.    .2  في لجىت الجاثعة ؤو كٍط
ً
 ؤال جيىن كاحبت الٔمل اإلاطشح ٓوىا

 ؤن ًخومً الٔمل اإلاطشح بهافت جسًسة بلى مجاله.    .3

4.     
ً
ٕ(. ؤن ًيىن الٔمل اإلاطشح مىفصا  زادل اإلاملىت )داق باإلابازضاث واإلاـاَض

http://ien.sa/node/14741
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 ؤال ًيىن الٔمل اإلاطشح ػبم له الخلٌى ٓلى جاثعة ألامحرة هىضة ؤو جاثعة غحرها.    .5

 ؤال ًيىن الٔمل اإلاطشح ضػالت جامُٔت, ؤو مؼخال مجها.    .6

ُت وـط ٓلمُت محىمت, وؤ    .7 ن جيىن اإلاالفاث ميـىضة ؤن جيىن السضاػاث وألابحار اإلاطشخت, ميـىضة في ؤٓو

 ومسجلت بطكم بًساْ زولي.

ت للٔمل اإلالسم.    .8  ؤن جلسم اإلاطشخت بكطاضا دٌُا جاهس فُه ؤاها كاحبت اإلالىُت الفىٍط

م الجهاث الخيىمُت ؤو جهاث اللٌاْ  لت الترؿُح لىُل الجاثعة بحُث ًيىن ًٓ ًٍط وجخابٕ اإلااوٕ مـحرة بلى ًٍط

م ألافطاز, وجطػل الترؿُحاث بلى ألاماهت الٔامت الخاق ؤو هُئاث ؤو ماػؼاث  ٓلمُت وزلافُت مٔخبرة ؤو ًٓ ًٍط

س جحسزه ألاماهت ول ٓام.  لجاثعة ألامحرة هىضة في مٓى

س الخالي:  ومىكٔها ٓلى ؤلاهترهذ  PNAWE@pnu.edu.saٓبر البًر

http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html 

ة جمىح ول فاثعة زْض ألامحرة هىضة, و ؿهازة جلسًط, وملخلا للٔمل الصي ؤهلها للفىظ, وجذخم حسًثها بإن الجاثع 

اٌ. 100مٕ مبلغ   ؤلف ٍض

اضة اإلاىكٕ الالىترووي س مً اإلألىماث ًٓ الجاثعة وؿطوي وآلُاث الترشح ًطجى ٍظ   وإلاٍع

http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html 
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 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-11اإلثنين 

"جٕشاي إٌىرتَه" رٕمً ِمشهب اٌشئُظ يف ادلٍّىخ إىل اجملّغ األوبدميٍ 
 ػجذاٌشمحٓجببِؼخ األِريح ٔىسح ثٕذ 

 
 

 

 

 

مصهطحي جفاهم مٕ ؿطهت ججراٌ  –ؤهبر جامٔت وؼاثُت في الٔالم  –وكٔذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً 

ً ألامحرهُت  لخحلُم هسفحن ضثِؼُحن, ًخمثل ؤولهما في هلل  –الطاثسة في كٌاْ الخليُٕ والخىىىلىجُا  –بلىتًر

ان, بهافت بلى اإلالط الطثِؽ للـطهت في اإلاملىت الٔطبُت ال ؼٔىزًت بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي بالجامٔت في مسًىت الٍط

اًت الصخُت وجٌبُم ؤهِمت اإلاحاواة الٌبُت الخسًثت في مؼدـفى  ط مهاضاث الٓط حٔاون الٌطفحن في مجاالث جٌٍى

ع الجامعي.  اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

ىضة بيذ ٓبسالطحمً بحوىض مٔالي مسًطة حُث جم مطاػم جىكُٕ مصهطحي الخفاهم في ضحاب جامٔت ألامحرة ه

سز  ً الؼُس جىن ضاٌؽ, ٓو الجامٔت السهخىضة هسي بيذ محمس الٔمُل, وهاثب ضثِؽ مجلؽ بزاضة ججراٌ بلىتًر

ً ألامحرهُت.  مً هباض اإلاؼاولحن بالجامٔت وؿطهت ججراٌ بلىتًر

باة اإلاسًط الٔام وكام بالخىكُٕ ممثال جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ػٔازة السهخىض  ؤحمس بً محمس ؤبٓى

ٕ الطثِؽ الخىفُصي  ٌّ ع الجامعي, واإلاهىسغ ؤحمس هاكط البس الخىفُصي إلاؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

ً اإلاهىسغ هـام البهىلي الطثِؽ واإلاسًط الخىفُصي لـطهت  لـطهت ؤوكاف الجامٔت؛ وممثل ؿطهت ججراٌ بلىتًر

ً في اإلاملىت الٔط  ً.ججراٌ بلىتًر  بُت الؼٔىزًت والبحٍط

ان بلى اإلالط الجسًس باإلاجمٕ ألاوازًمي في  ً ٓملُا ها في الٍط وبمىجب مصهطة الخفاهم ألاولى, ػدىلل ججراٌ بلىتًر

http://ien.sa/node/14771
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. وػِخم جلمُم اإلاىخب الجسًس وفم ؤٓلى مٔاًحر 2018جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ابخساًء مً ٓام 

ُف ؤحسر الخلىُاث ً جحذ ػلف واحس, الاػخسامت وبخُى  الحخوان وافت ٓملُاث ججراٌ بلىتًر
ً
, لُيىن ماهال

طاسي جىفحر بِئت جحفع ٓلى الخٔاون البّىاء وججـٕ ٓلى ضو  الابخياض.  ٍو

اًت الصخُت  ط الٓط ؤما مصهطة الخفاهم الثاهُت فتهسف بلى بحث بمياهُاث الخٔاون اإلاـترهت في مجاٌ جٌٍى

ع الجامعي, والتي جخومً ادخباضاث اإلاحاواة الٌبُت واإلاحاواة ؤلاولُيُىُت بمؼدـفى ا إلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

ع  اة الصخُت, وجطهع ٓلى حٍٔع ً للٓط مً كبل اإلاسضػحن والباحثحن في الجامٔت بالخٔاون مٕ دبراء مً ججراٌ بلىتًر

اًت الصخُت الؼٔىزًحن, وبًجاز حلٌى هاجٔت للخحسًاث التي ج اًت مهاضاث وبمياهاث دبراء الٓط ىاجه كٌاْ الٓط

الصخُت في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت, بما في شلً اضجفاْ مٔسالث ؤلاكابت باومطان الىاجمت ًٓ ؤهماي الخُاة 

 غحر الصخُت.

وبهصه اإلاىاػبت, كطحذ مسًطة جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً مٔالي السهخىضة هسي بيذ محمس الٔمُل: 

ً„اهم اإلاىكٔخحن مٕ "هحً ٓلى زلت بإن مصهطحي الخف ػُيىن لهما زوض هام في جطػُر مياهت ‘ ججراٌ بلىتًر

ط اإلاهاضاث, مما ٌٔىؽ التزامىا الجاز واإلاؼخمط بسٓم  اًت الصخُت وجٌٍى الجامٔت همطهع باضظ في مجاٌ ؤبحار الٓط

ني  2030ؤهساف ضئٍت الؼٔىزًت  ً„. وال ؿً بإن هلل ملط 2020ودٌت الخحٌى الًى لطثِؽ في ا‘ ججراٌ بلىتًر

اإلاملىت بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً هى دحر ججؼُس للسضة الجامٔت ٓلى اػخلٌاب 

ط التي جاػؽ إلاىِىمت ٓمل  ؤفول الـطواء, ال ػُما ؤولئً الصًً ٌـاًطوهىا الاهخمام بإٓماٌ ألابحار والخٌٍى

ماٌ".  مخياملت في مجاالث الابخياض وضٍازة ألٓا

ً جاهبه ؤهاف هـام البهىلي: "حٔس جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً مً ؤبطظ اإلااػؼاث ألاوازًمُت وم

اليؼاثُت في الٔالم, وحللذ الٔسًس مً ؤلاهجاظاث الٔامت التي وان لها دحر ألازط في بىاء جُل جسًس مً اليىازض 

ىُت اإلاؼلخت بالٔلم والخبراث اإلاهىُت اإلاخياملت. ومً دالٌ هلل ملط ٓملُاجىا بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي والترهحز  الًى

 
ً
ٓلى ألابحار والابخياضاث اإلاـترهت, فةهىا ؤعظ الخىاكل الفٔاٌ بحن الـطواث واإلااػؼاث ألاوازًمُت للٔمل مٔا

. هما حٔىؽ هصه الخٌىة التزامىا الطاسخ ججاه اإلاملىت ٓلى اإلاسي 2030ٓلى زٓم ؤهساف ضئٍت الؼٔىزًت 

ل, وػخ ٕ وؤبحار هامت".الٌٍى ُس ٓالكاجىا مٕ اإلاجخمٕ ألاوازًمي للٔمل ٓلى مـاَض  دُح لىا جًى

ً جخمخٕ بحوىض كىي في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت مىص ؤهثر مً زماهُت ٓلىز,  والجسًط بالصهط ؤن ججراٌ بلىتًر
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م ٓمل ًوم ) ف, ٌـغل 27000ولسيها فٍط ُت زكُلت, في % مجهم مىاكٕ هامت في مجاالث جلىُت وهىسػ50( مُى

%. ومً دالٌ اػدثماضا ها اإلاحلُت, جمخلً ججراٌ بلىتًرً كآسة جىضٍس 70ححن جبلغ وؼبت الؼٔىزة في الـطهت 

ت مً الـطواث الؼٔىزًت اللغحرة واإلاخىػٌت, وجخٌلٕ بلى ضفٕ هصا الٔسز بلى ) ( ؿطهت بحلٌى ٓام 300كٍى

ب2020ُ ت اللُازًت والخلىُت والهىسػُت همً مذخلف م. هما  هسف الـطهت بلى موآفت البرامج الخسٍض

ب اإلاحلُت والٔاإلاُت.107000اللٌآاث لدـمل ؤهثر مً )  ( منهي ػٔىزي ًىومىن بلى بطامج الخسٍض
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ض خشجيــبد اٌىىوــجخ اخلـبِغخ ٌمــغُ اٌزصـُُّ أغــاللخ ) حتشي ( ِــؼش
اجلشافُـىٍ واٌىعبئظ اٌشلُّخ ِٓ وٍـُخ اٌزصبُُِ واٌفـٕىْ جبِؼخ 

 األُِــشح ٔـــىسح

 

 

 

 

 

جاث السفٔت الخامؼت مً ًالباجه جحذ  افخخح كؼم الخلمُم الجطافُيي والىػاثٍ الطكمُت مٔطن ؤٓماٌ دٍط

ؼخمط حتى ًىم الؼبذ 14/4/1438 ٓىىان )جحطي( وشلً ًىم الخمِؽ ان َو هـــ في كآت آلان الفىُت بالٍط

هــ و للمٔطن كُمت هبحر الٌالباث وؤٓواء الهُئت الخٔلُمُت وىهه محللت مٔطفُت اػخمطث ًىاٌ  16/4/1438

http://ien.sa/node/14770
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 ؤضبٕ ػىىاث مىدؼبت.

ٕ الخذطو ؤ. ههى الـٍطف "ؤن ملطض مـطوْ الخذطو فطكت للٌال بت الهدـاف هلاي شهطث اإلاـطفت ٓلى مـاَض

 واػخذسامها داضو 
ً
ط مهاضا ها وكسضا ها اإلأطفُت بجمُٕ مجاالث جذللها التي زضػتها ػابلا اللىة لسيها وجٌٍى

مً حُث زمج الخذللاث اإلاذخلفت وضبٌها بخذللها السكُم لخيخج مذطجاث هازفت شاث  الىٌاق الخللُسي

ضهت فآلت في ٓملُت البحث والٌط  وؤلاهخاو ؤلابساسي جىزة ٓالُت, حُث بن ًالبت الخذطو في هصا اإلالطض مـا

 وزوض ألاػخاشة ًىمً في الخىجُه وؤلاضؿاز ون الهسف مً مـطوْ الخذطو هى اضجلاء الٌالبت بةبسآها".

مـطوْ الخذطو هى الىخاو والخالكت إلاا حٔلمخه الٌالبت مً دبراث ؤػخاشا ها بالجامٔت, باإلهافت بلى وجىز 

تها الخاكت مٕ الترهحز ٓلى  بلمتها الخاكت, ت لخٔبر فُه ًٓ شخلُتها وفىطها وضٍئ بشا ؤاها جذخاض مـطوٓها بحٍط

 الخفىحر ؤلابساسي.

ٕ الخذطو   مخٔسزة اإلاىاهُٕ, فمـطوْ الٌالبت مالن الٌٔط بٔىىان  16الجسًط بالصهط ؤن ٓسز مـاَض
ً
مـطوٓا

ت مؼخىحاة مً وحي الترار الؼٔ ىزي, والٌالبت مها كلُه )حُاة ملمم( حٔبر )ملفٕ( ٓباضة ًٓ ؤوشخت ٓلٍط

 يهخم بالصخت الىفؼُت مً 
ً
ا طحذ الٌالبت مطام الٔامط مىهٓى ًٓ ضحلت الهدـاف الصاث ٓبر مؼحرة الفً, ًو

دالٌ هخاب جفآلي بٔىىان )ٓحن مً هـمحر( , والٌالبت  هاوي الخبِب ٓبرث مً دالٌ اػخذسام دامت 

م ٓثمان كسمذ مـطوْ )فلتر( حُث ػلٌذ الوىء ٓلى ؤلاػمىذ ًٓ فلؼفت الخواضاث اإلاذخل فت, والٌالبت ٍض

 بزمان مىاكٕ الخىاكل الاجخماسي وجإزحرها ٓلى اإلاجخمٕ.

ً ٓلى متن الٌاثطة بٔىىان)ضحالث  فاٌ اإلاؼافٍط وكسمذ الٌالبت زٓاء ببطاهُم فىطة لىخاب جفآلي داق باًو

ت, والٌالبت ػاضة هىظن(, هما ٓطهذ بـاًط الؼٔسي جٌبُم )لً( يهخم بح ت البلٍط فّ حلىق اإلالمم الفىٍط

جحن ؿٔاضها مً )اللطاء ولللطاء(, والٌالبت  الهاجطي كسمذ مـطوٓها )مُلىُاٌ( وهى مجلت ومىكٕ لجُل الخٍط

ت وحغلُف مىخجاث ألاػط اإلاىخجت, والٌالبت هىف الخمُسي ٓطهذ  ضوان اإلافطو دسمت )كٌمحر( لخجهحز هٍى

 حصجُٕ الخٔلُم اإلاسمج وػؽ هخابت الخٍ الٔطبي و ؤًللذ ٓلُه اػم " هبرة ". مـطوٓها الصي يهسف بلى

ؤما الٌالبت ؤضوي الٌطباق جحاوي بمـطوٓها )وجسث صخطحي( حُاة الٌالبت بحن اإلااض ي والخاهط بمذخلف 

ؤلابساسي, محٌاث زضاػتها الجامُٔت, والٌالبت هُا البىط )ػاوس ي( حؼلٍ الوىء ٓلى جإزحر اإلاجخمٕ ٓلى الخفىحر 
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ت مً ألالٔاب التي مً ؿإاها جىمُت الخفآل الاجخماسي,  والٌالبت ؤمل الـمطي جلسم في )صخُب( مجمٓى

خم )آضث وىز( جيـط فُه الىسي اإلاجخمعي بإهمُت الفً في الؼٔىزًت, والٌالبت مالن  والٌالبت فاًمت الخٍى

ً البلط  س الٔىمي بمـطوٓها الهاجطي )فحزا فُجىاٌ( فمـطوٓها ًمثل اػخىزًى للمفىٍط  الٌالبت ٓو
ً
ٍحن, وؤدحرا

بله( وهى ٓباضة ًٓ هخاب جفآلي ٌٔنى باوػاًحر الـٔبُت .  )دٓع

ٕ ما بحن بهخاو ألافالم وجلمُم الىخب واإلايـىضاث و الالفخاث ًىم ًٓ وسي الٌالباث وبزضاههً   جىْى اإلاـاَض

  شاث اإلأاوي وألابٔاز اللُمُت. لثلافت اإلاجخمٕ وحاجخه مً دالٌ اإلاىاهُٕ اإلاٌطوحت وألافياض 

ج زفٔت  وؤٓطبذ ضثِؼت كؼم الخلمُم الجطافُيي والىػاثٍ الطكمُت  ز. ػىظان الُحيى ًٓ ػٔاز ها بخذٍط

ًّ ٓلى كسض اإلاؼاولُت وألاماهت في حُا هً الٔملُت,   وؤن ًى
ً
 باهطا

ً
 لهً مؼخلبال

ً
جسًسة مً ًالباث اللؼم مخمىُت

مثلجها في ول محفل دحَر جمثُل, وشلً  2030ضئٍت اإلاملىت و ٌؼٔحن بجس واجتهاز لُحللً  الٔطبُت الؼٔىزًت ٍو

ت والثلافت ؤلاػالمُت الٔطبُت ألاكُلت و جلسًم همىشو مـطف ًمثل مذطجاث جامٔت ألامحرة هىضة .  بةبطاظ الهٍى

 في مجاله, وهى ؤحس ؤهم ؤكؼام ولُ
ً
ٔس كؼم الخلمُم الجطافُيي والىػاثٍ الطكمُت مخفطزا ت الخلامُم َو

ها في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت في اللٌاْ الخيىمي, والتي حٔنى بمجاالث الفً  والفىىن اليلُت ألاولى مً هٓى

الهاث السٓاثُت.  والخلمُم وكىآت ألافالم الىزاثلُت وؤلٓا
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ِذَشح جبِؼخ األِريح ٔىسح رغٍك جبئضح األِريح ٔىسح ثٕذ ػجذاٌشمحٓ 
 جمبالد 8ٌٍزُّض إٌغبئٍ يف 

بحوىض مٔالي مسًطة الجامٔت السهخىضة هسي الٔمُل ضثِؼت لجىت الجاثعة ٓلسث ؤماهت الجاثعة الُىم ألاحس 

ا للخٍٔطف بالجاث15/1/2017هـ اإلاىافم 17/4/1438 ًُ  عة. م ماجمًطا صخف

ؤٓلىذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ًٓ )جاثعة ألامحرة هىضة بً ٓبسالطحمً للخمحز اليؼاجي( وٌو مطة 

وهي جاثعة حؼتهسف زٓم بهجاظاث  باإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت, التي جم آخمازها بمىافلت مً مجلؽ الىظضاء, 

ثعة هذبت مً الٔوىاث اإلامثالث ليافت اللٌآاث اإلاطؤة وببطاظ ؤٓمالها بلىضة ؿاملت, حُث جوم لجىت الجا

 اليؼاثُت الخيىمُت والخاكت.

الجسًط شهطه ؤن الجاثعة جذخم بةهجاظاث اإلاطؤة الؼٔىزًت وحؼلٍُ الوىء ٓلحها, جلسًط اإلاخمحزاث واإلابسٓاث, 

جي اإلامحز في كىضجُه جحفحز ألاجُاٌ الجسًسة مً اليؼاء ٓلى ؤلاػهام الجاز في الخىمُت الـاملت, زٓم الٔمل اليؼا

ت والٔملُت.  الىٍِط

عة اإلااوٕ ؤمُىت الجاثعة وملطضة اللجىت بلىلها: حٔخبر هصه اإلابازضة زٓم إلهجاظاث اإلاطؤة  كطحذ السهخىضة ٍٓع

الؼٔىزًت اإلاخمحزة في زماهُت مجاالث مً السضاػاث البحثُت والبرامج واإلابازضاث هي: ألازب , السضاػاث ؤلاوؼاهُت, 

ماٌ الفىُت.الٔلىم ال ت وألٓا ماٌ الخحًر ٕ الاكخلازًت, ألٓا ماٌ الاجخمآُت, اإلاـاَض  ٌبُُٔت, الٔلىم الصخُت , ألٓا

وؤهافذ اإلااوٕ مىىهت بلى ؤن الهسف مً الجاثعة هى حصجُٕ اإلاـاضهت اليؼاثُت في مجاٌ البحث الٔلمي والخىمُت 

ما جلطضه لجان الخحىُم اإلاخذللت ومً جىٌبم الاجخمآُت و ػُيىن ادخُاض الفاثعاث بىاء ٓلى الجساضة بحؼب 

 ٓلحها ؿطوي الجاثعة .

اث جاثعة ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً للخمحز اليؼاجي في حلل ألازب, فْط (ؤزب الیافٔحن(.  وؤٓلىذ ًٓ مىهٓى

ال  م(. وضشح لهصا الٔام مىهْى ) الطوایت اإلاىجهت للیافٔحن(, حلل السضاػاث ؤلاوؼاهیت فْط )زضاػاث في ؤلٓا

الم الخاضجي للمملىت وزوضه في حٔعیع مياهتها وجإزحرها الؼیاس ي والثلافي ٓلى  : واكٕ ؤلٓا وضشح لهصا الٔام مىهْى

 : اء(. وضشح لهصا الٔام مىهْى اللٔیس السولي, حلل ؤبحار الٔلىم الٌبُُٔت والخلىُت فْط )الىُمُاء والفحًز

ُف وجٌبُلاث الخلىُت اإلاخىاهُت اللغط  حلل ؤبحار الٔلىم الصخُت, فْط ) ,Nanotechnologyجليُٕ وجُى

http://ien.sa/node/14772
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ٕ واإلابازضاث والبرامج  فاٌ(, حلل اإلاـاَض )الؼمىت ٓىس ألًا ألامطان غحر اإلأسیت(. وضشح لهصا الٔام مىهْى

ٕ ؤو  ٕ ومبازضاث وبطامج إلاىاجهت مـىالث اجخمآُت( وضشح لهصا الٔام مىهْى )اإلاـاَض الاجخمآُت, فْط )مـاَض

ٕ  اإلابازضاث ؤو  (, حلل البرامج واإلاـاَض
ً
ا ٍى  ؤو جٓى

ً
 ؤوحلىكُا

ً
البرامج التي  هسف بلى جمىحن اإلاطؤة اكخلازًا

 ٕ ٕ الاهخاو والخليُٕ(, حلل بطامج ومـاَض ٕ كغحرة(. وضشح لهصا الٔام مىهْى )مـاَض الاكخلازًت, فْط )مـاَض

ازًت في جمىحن ألاػط في ألاحُاء الـٔ ت, فْط )بطامج ٍض ازًت اإلاجخمٕ الخىمٍى بُت( وضشح لهصا الٔام مىهْى )بطامج ٍض

 في جمىحن ألاػط في ألاحُاء الـٔبُت(,

حلل اإلابازضاث والبرامج واإلاـاضیٕ الفىیت, فْط )ؤٓماٌ الخلمیم(. وضشح لهصا الٔام مىهْى )مبازضاث لخٌىیط 

 الخطف الترازیت بلى فىىن مٔاكطة(

لت الترؿُح لىُل الجا م الجهاث الخيىمُت ؤو جهاث اللٌاْ وجخابٕ اإلااوٕ مـحرة بلى ًٍط ثعة بحُث ًيىن ًٓ ًٍط

م ألافطاز, وجطػل الترؿُحاث بلى ألاماهت الٔامت  الخاق ؤو هُئاث ؤو ماػؼاث ٓلمُت وزلافُت مٔخبرة ؤو ًٓ ًٍط

س جحسزه ألاماهت ول ٓام. س الخالي:  لجاثعة ألامحرة هىضة في مٓى ومىكٔها ٓلى  PNAWE@pnu.edu.saٓبر البًر

 http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.htmlؤلاهترهذ 

ة جلسًط, وملخلا للٔمل الصي ؤهلها للفىظ, وجذخم حسًثها بإن الجاثعة جمىح ول فاثعة زْض ألامحرة هىضة, و ؿهاز

اٌ. 100مٕ مبلغ  اضة اإلاىكٕ  ؤلف ٍض س مً اإلألىماث ًٓ الجاثعة وؿطوي وآلُاث الترشح ًطجى ٍظ الالىترووي: وإلاٍع

http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:PNAWE@pnu.edu.sa
http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html


 

126 

 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-01الخميس 

  ػشش لغبػبد يف جبِؼخ األِريح ٔىسح حتصذ شهبدح األَضو

اًت وجىجُه مً مٔالي مسًطة الجامٔت  ز. هسي  اهٌالكا مً ضئٍت جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً وجحذ ٓض

ط والجىزة ممثلت في ٓم خماز ألاوازًمي , بيذ محمس الٔمُل ومً والت الجامٔت للخٌٍى ازة همان الجىزة والٓا

ت وألاوازًمُت ٓلى الىحى الصي ًومً  ت في جمُٕ كٌآاث الجامٔت ؤلازاٍض س الٔملُاث ؤلازاٍض والتي حؼعى لخجٍى

خماز اإلااػس ي , جبيذ الٔمازة مـطوْ جٌبُم هِام بزاضة  مؼآسة هصه اللٌآاث ٓلى جحلُم مخٌلباث الٓا

كٌآاث  10, حُث جم الخٔاكس مٕ ؿطهت )الجىزة والخمحز لالػدـاضاث( لخإهُل  (9001-8002الجىزة ألاًعو )

 بالجامٔت لخحلُم مخٌلباث هِام بزاضة الجىزة )ألاًعو( .

ويهسف هصا اإلاـطوْ بلى حٍٔطف ميؼىبي ول كٌاْ بىِام بزاضة الجىزة وهُفُت جحلُله, ودلم ؿٔىض شاحي 

فح ط اإلاؼخمط لسي اإلاُى م للخسكُم السادلي مً ميؼىبي بإهمُت ٓملُت الخٌٍى ب و هُئت فٍط فاث, وجسٍض ن واإلاُى

 اللٌاْ اإلاؼتهسف وبالخالي الخلٌى ٓلى ؿهازة الاًعو.

وفي بًاض اإلاـطوْ في مطحلخه الثالثت بسؤ ٓسزا مً كٌآاث الجامٔت اإلاطشخت للخلٌى ٓلى ؿهازة الاًعو بحلس 

ي حللذ ٓلحها في اإلاطحلت الؼابلت مما ٌٔني وهٕ جامٔت هخاثج جهىزها وبيل جساضة لخىِم للاثمت اللٌآاث الت

ت الجامٔاث اإلاحلُت والسولُت .  ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً في مطهع ضثِؽ ٓلى داًض

وبسؤ الٔمل بىهٕ دٌت ظمىُت لخلٌى هصه اللٌآاث ٓلى هصه الـهازة , وحـىُل فطق ٓمل في ول كٌاْ, 

لس الاجخمآاث اإلاخىالُت ووضؾ الٔمل  الخاكت , والتي ؤزمطث حلٌى هصه اللٌآاث ٓلى ؿهازة ألاًعو هصا ٓو

 وهي ٓلى الخىالي:  هـ 1437/1438الٔام 

ط والجىزة, ووالت الجامٔت للسضاػاث الٔلُا والبحث الٔلمي, ووالت الجامٔت  ووالت الجامٔت, ووالت الجامٔت للخٌٍى

أث والدـغُل, ووالت الجامٔت للـاون الخٔلُمُت, للسٓم ألاوازًمي والخسماث الٌالبُت, ووالت الجامٔت للميـ

ٓمازة البحث الٔلمي, ٓمازة ؿاون اإلاىخباث, ولُت ٓلىم الخاػب واإلألىماث, ولُت آلازاب , لُلل مجمْى 

 كٌآا. 18اللٌآاث الخاكلت ٓلى ؿهازة ألاًعو 

خماز ألاوازًمي هي الٔمازة ألا  ولى ٓلى مؼخىي الجامٔت التي ومً الجسًط بالصهط ؤن ٓمازة همان الجىزة والٓا

 هـ.1436-1435وجسز ها في الٔام   هـ1435-1434حللذ ٓلى ؿهازة ألاًعو وشلً في الٔام الجامعي 
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 م0311-يناير- 04 - 1341-ربيع الثاني-05اإلثنين 

وفبءح عبٌجبد ارفبلُخ رؼبوْ ثني جبِؼخ األِريح ٔىسح وِذَٕخ عؼىد ٌشفغ 
 اجملبي اٌصحٍ

ط  ؤهسث ووالت الجامٔت للـاون الصخُت في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ػٔحها الخثِث هحى جٌٍى

الٔملُتالخٔلُمُت إلاىاهبت مؼخجساث الٔلط وجلبُت مخٌلباث ػىق الٔمل وفم جٌلٔاث وجىجهاث الطئٍت 

ىُت مخمحزة ف2030الؼٔىزًت  ازة ؤٓساز اإلالبىالث , وشلً بخإهُل وىازض ًو ي الخذللاث الصخُت مً دالٌ ٍظ

 في جمُٕ اإلاجاالث الصخُت ,حُث بلغ مجمْى 
ً
 مخمحزا

ً
في اليلُت ًٓ الؼىىاث الؼابلتوبٓسازهً بٓسازا مهىُا

ًالبت في ٓسز مً  2955هـــ 1436/1437ؤٓساز الٌالباث اإلالُساث في اليلُاث الصخُه للٔام الجامعي 

لم الىفؽ الخذللاث واللُسلت و  ب الاػىان ٓو لىمالخإهُل والٌب البـطي ًو الخمٍطى والصخت ٓو

ازة موٌطزة ول ٓام, ووفم هصا الىحى ؤبطمذ جامٔت ألامحرة هىضة  ؤلاولُيُيي , باإلهافت الى الؼىت الخإهُلُت بٍع

الٌبُت بيذ ٓبسالطحمً ممثلت بىوالت الجامٔت للـاون الصخُت مادطااجفاكُت حٔاون مٕ مسًىت اإلالً ػٔىز 

وهُلت الجامٔت للـاون الصخُت   حُث ضؤغ وفس الجامٔت  بطثاػت اإلاسًط الخىفُصي السهخىض هُثم الفال  ,

الصي يهسف   السهخىض ػمط الؼلاف , وكس ؤبسي السهخىض هُثم الفال  ػٔازجه بهصا الخٔاون اإلاثمط مٕ الجامٔت

بها ٓلى ؤ اث .بلى ضفٕ هفاءة الٌالبت في اإلاجاالث الصخُت وجسٍض   ٓلى اإلاؼخٍى

مً جهتها ؤوضخذ وهُلت الجامٔت للـاون الصخُت السهخىضة ػمط الؼلاف ؤن هصه الاجفاكُت شاث ؤهمُت 

ب الٌالباث في الخذللاث  بالغت للخيامل بحن كٌاْ الخٔلُم اللخي واإلاؼدـفُاث حُث  هسف بلى جسٍض

ت وؤلاولُيُىُت, مـحرة بلى ؤن هصه الاجفاكُاث الصخُت اإلاذخلفت والخٔاون في جمُٕ اإلاجاالث البحثُت وألاوازًمُ

ط في اإلاجاالث الصخُت  حٔس مً مؼاضاث الـطاهت الاػتراجُجُت التي جىلحها ػُاػت الجامٔت ؤهمُت داكت للخٌٍى

ًبا لخسمت  ج ًالباث مخمحزاث حٔلُما وجسٍض والطقي باإلاطؤة الؼٔىزًت في اإلاجاٌ الخٔلُمي اللخي, وبالخالي جذٍط

ً بل الاوؼاهُت ؤجمٕ, وزمىذ الؼلاف إلأالي مسًطة الجامٔت زٓمها اإلاؼخمط للىوالت, وإلاسًىت اإلالً اإلاجخمٕ وال ًى

 ػٔىز الٌبُت حؼً الاػخلباٌ والاهخمام.
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 م0311-يناير- 05 - 1341-ربيع الثاني-01األربعاء 

  خ األِريح ٔىسحوسشخ ػًّ ِششوع )دتبَ( يف ِذاسط جبِؼ

ت  هفصث اإلاسضػُت اإلاـاضهت  إلاـطوْ جمام للفطق  مساض غ جامٔت مساضغ جامٔت ألامحرة هىضة وضؿت الٔمل الؼىٍى

 , باإلهافت الى مسضباث الفطق.

مسًطة الاؿطاف ٓلى مساضغ الجامٔت ضحبذ  بيذ ٓبسهللا بابٔحر   افخخحذ الجلؼت بحوىض السهخىضة مطفذ

م جمام مًبالفطق اإلاـاضهت وف ىُت ببحروث   ٍط ما هطامي اػخاش مـاضن في ازاضة  الجامٔت الامٍط ممثلت بالسهخىضة ٍض

ىُت ,حُث ؿىطث بسوضها ازاضة ألاؿطاف ف ٓلى اإلاساضغ والفطق اإلاـاضهت   الخٔلُمُت واإلاسضباث  بالجامٔت الامٍط

ٕ .  بحماػهً  وشهطث ااها ػُٔسة  في جٌبُم اإلاـاَض

ٕ مجها ٓطهذ ضئٍت جمام الترب ت ومؼخجساث مً السضوغ اإلاؼخفازة ,بٔسها كامذ الفطق بخلسًم زالر مـاَض ٍى

اهُاث . ت ,مـطوْ الىسي اللىحي للمسضػت الابخساثُت , مـطوْ الٍط فاٌ باللغت الاهجلحًز ان الًا  مـطوْ ٍض

طي   كامذ ز. هطامي جلسًم لت الخٔامل مٕ الخغحراث في اإلاـطوْ الخٌٍى حُث ٌؼآس حغصًت ضاجٔت هاكـذ ًٍط

ٓلى فهم ًبُٔت جلً الخغحراث وهُفُت الخٔامل مٔها بجابُت .زم هاكـذ الخحسًاث التي جىاجه 

ت .  اإلابازضاث ٍط ٕ الخٌٍى ت بالخذٌٍُ الاولي للمـاَض ت , زم اهخللذ مٕ الفطق ال دص وكفت جفىٍط ٍط  الخٌٍى

ط اإلاؼدىس الى اإلاسضػت(  ججطبت  ٓلما ان في مساضغ جامٔت الامحرة هىضة الخيىمُت  هى مـطوْ مٌبم  جمام )الخٌٍى

ط لإلكال  التربىي الىابٕ مً اإلاسضػت الٔالم   في  بخىجُه اإلاساضغ الطػمُت والخاكت  ,وهى مـطوْ بح ي وجٌٍى

ل مً ماػؼت الفىط الٔطبي بطثاػت الامحر دالس  الٔطبي ,بسؤث الفىطة  ىُت ببحروث بخمٍى في الجامٔت ألامٍط

فحن حفِت هللا ,حُث  هسف الى بىاء مجخمٕ مً اإلاهىحن اإلاجسزًً ًٓ اإلاؼدـاض لخا  الفُلل زم الخطمحن الـٍط

م بىاء جؼىض للخىاض والخٔاون والدـبًُ بحن زالر جهاث ضثِؼُت وهي :اإلاسضػت والجامٔاث ووظاضة الخٔلُم .  ًٍط

ط الخٔلُمُت والخىجُه الهومام اإلاساضغ للمـطوْ حُث ًبنى  وبىاء ٓلُت جمذ اإلاىافلت ٓلُه مً ؿطهت جٌٍى

ب آواء فطق اإلااػؼت الخٔلُمُت ٓلى البحث الاجطاجي هإزاة ال   مـطوْ جمام مهاضاث الخلص ي مً دالٌ جسٍض

ًجاز ازلت جسٓم كطاضا هم هما ًسضب جمام الفطق ٓلى مهاضاث اهافُت مجها اجذاش اللطاضاث وجىٌلم مً 

سضب جمام آواء الفطق ٓلى مهاضاث همً ػُاق ومماضػت الخفىط واإلاطوهت في الخذٌٍُ وحٔسًل  حاجا هم ه, ٍو

http://ien.sa/node/14889
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ـسز ٓلى جىمُت الخٔاون اإلانهي فُما بُجهم.  ٓملهم َو

ٔط–كٌف مـطوْ جمام اٌو زمطة له  في  -بىاء ٓلى ما ظوزجىا به مـطفت اإلاـطوْ في اإلاساضغ اػخاشة زًما الـَى

ط والخحؼحن في مؼخىي  فاٌ ,مً  ظضْ الخٌٍى دالٌ جحؼً ًالباث اإلاطحلت الاولُت  الاوازًمي للٌالباث والًا

ت ووهى  كسض هً ٓلى اللطاءة والخحسر ,هما بطظث جهىز مٔلماث  الابخساثُت في الىسي اللىحي للغت الاهجلحًز

ت واللسضة ٓلى الخىاكل والخٔطف الاػاػُاث اإلالترحت للغت. فاٌ في جلبل اللغت الاهجلحًز  الطوهت مٕ الًا

ت م ٕ هفاًت جمام حُث وان الترهحز ٓلى هفاًخحن الخىزُم والخذٌٍُ اإلأسٌ دخمذ ز .هطامي وكفت جفىحًر

 ٓلى الخىفُص مٕ اإلاسضباث للخذٌٍُ للخٌىاث الالحلت مٕ الفطق .  بىاء
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 م0311-يناير- 5 - 1341-ربيع الثاني-1الخميس 

 خش فُهب وً ِىاعٓ عؼىدٌلبي: حنٓ يف ِٕبعجخ َفز

 ووًُ جبِؼخ ٔىسح َهٕئ خبدَ احلشِني ثبٌزوشي اٌثبُٔخ ٌٍجُؼخ

ل" التهىئت بلى دازم الخطمحن  ضفٕ وهُل جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً "السهخىض كالح بً ٓبسهللا اإلآع

ع  فحن اإلالً ػلمان بً ٓبسالٍٔع  لالُس الخىم.في شهطي الؼىت الثاهُت لخىلُه م -حفّ هللا-الـٍط

وكاٌ "ٓبسهللا": هحً في هصه اإلاىاػبت التي ًفخذط فحها ول مىاًً ػٔىزي في شهطي البُٔت لؼُسي دازم 

 هللا ؤن ًحفّ 
ً

ع, ولؼمى ولي الٔهس, ولؼمى ولي ولي الٔهس, ػاثال فحن اإلالً ػلمان بً ٓبسالٍٔع الخطمحن الـٍط

  لهصه البالز كاز ها في دسمت ؤلاػالم واإلاؼلمحن.
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 م0311-يناير- 13 - 1341-ربيع الثاني-10الثالثاء 

زِّذ ثبرفبق ػًٍ خغىط اٌزؼبوْ ثني اٌصحُفخ واجلبِؼخ
ُ
 اخز

ثبٌصىس .. وفذ "عجك" يف صَبسح جبِؼخ األِريح ٔىسح.. جىٌخ ِٓ ادلشاوض 
 اٌجحثُخ ٌـ"ادلرتو"

از ط: فاًع الٍع ظاض وفس صخُفت "ػبم", جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً؛ حُث وان في اػخلباٌ  ي( :)جلٍى

اضة التي جاءث بسٓىة مً الجامٔت مسًط  الىفس وهُل الجامٔت السهخىض كالح بً ٓبسهللا, فُما وّؼم للٍع

المي دالس الُمني.  الٔالكاث الٔامت بالجامٔت ؤلٓا

اضة التي جمّنى وبسؤ الاػخلباٌ بيلمت جطحُبُت بىفس "ػ بم" مً كبل وهُل الجامٔت ّٓبر فحها ًٓ ػٔازجه بهصه الٍع

 ؤن "ػبم" مً الـطواء الصًً 
ً
المُت, ماهسا ؤن حٔعظ الخىاكل, ومّس جؼىض الٔالكت بحن الجامٔت والجهاث ؤلٓا

ٍذسم وؼٔس بخمحز الٔالكت مٔهم والخىاكل الساثم فُما ًحلم ألاهساف اإلاطجّىة إلًلاٌ ضػالت الجامٔت و 

.ً ت لهصا الًى  هجاحا ها, وما جحلله ٓلى ول ألاكٔسة هإحس اللطو  الٔلمُت والخىمٍى

ذسم الطػالخحن  , ٍو
ً
 زاثما

ً
اضاث والخىاكل ًذلم حطاوا ط "ػبم" ٓلي الخاظمي, ؤن مثل هصه الٍع وؤهس ضثِؽ جحٍط

ىلل اللى  ؼّهل وكٌى اإلألىمت, ٍو لاضب وجهاث الىِط, َو المُت والخٔلُمُت, ٍو ضة الصخُحت للمخابٕ واإلاهخم ؤلٓا

 وهساف ضئٍت "
ً
ىُت, وؤن اإلاطحلت اللازمت, وجحلُلا س مً الـطاواث 2030إلاثل هصه ؤلاهجاظاث الًى " جحخاو إلاٍع

ً في ول اإلاجاالث. ع ضفٔت الًى ؼاهم في حٍٔع حلم جٌلٔاث اللُازة, َو ً واإلاىاًً ٍو  والخٔاون بما ًذسم الًى

اضة مطهع  بٔس شلً جم اكٌحاب وفس "ػبم" في جىلت ٓلى بٔى اإلايـأث زادل ؤضوكت الجامٔت؛ حُث جّمذ ٍظ

ٔخبر مً همً ٓسة مطاهع ؤبحار مخٔسزة في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ  ٌُ ؤبحار الٔلىم الصخُت, والصي 

 ًٓ مطهع 
ً
ٓبسالطحمً؛ حُث ًىّطغ اإلاطهع جهىزه إلاخابٔت وزٓم ؤهساف البحث الٔلمي لخحؼحن الصخت, فوال

 اإلاهاضاث الٌبي ومطهع اإلااجمطاث والىسواث بالجامٔت وؤزاضة ألامً والؼالمت.اإلاحاواة و 

https://sabq.org/C9GxYV
https://sabq.org/C9GxYV
https://sabq.org/C9GxYV
https://sabq.org/C9GxYV
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اضة محٌت اإلاترو بالجامٔت, وهى هِام هلل آلي ٓباضة ًٓ "كٌاض مترو" ؤوص ئ لِؼّهل ٓملُت الخىلل بحن  هما جّمذ ٍظ

إػِؽ الجامٔت, واهخمل جامٔت ألامحرة هىضة مىص اللبىت ألاولى لخ "مترو" اليلُاث ومطافم الجامٔت؛ حُث جإػؽ

الٔاإلاُت  كبل اهخماٌ بٔى مطافم الجامٔت وبٔى مباهحها, فُما حٔاكبذ ٓلُه ٓسز مً الـطواث اإلاـغلت

 اإلاذخلت بؼىت 

  22ولم, وكٌاضاث جبلغ  12حسًس ًبلغ ًىلها 
ً
, ٌٔمل مجها ًىمُا

ً
, هما ًبلغ ٓسز الخٌىي  19كٌاضا

ً
 4كٌاضا

ىلؼم ول كٌاض بلى مطهبخ , وجبلغ  155 حن مطجبٌخحن ببٔوهما, حُث جدؼٕ ول مطهبت وهثر مًدٌىي, ٍو
ً
ضاهبا

 مً 
ً
با محٌت بحن ول محٌت  14ًبلغ ٓسز اإلاحٌاث  ضاهب, بِىما 300بلى  264الٌاكت الاػدُٔابُت ليل كٌاض جلٍط

خسادل مـطوْ اإلال400ًوؤدطي  ان في جعء مً الخٍ  م, ٍو ع للىلل الٔام في الٔاكمت الٍط الطابٕ ٓبسالٍٔع

ؤضاض ي ومطافم جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً, حُث ًمط الخٍ بمحاشاة ًٌى  إلاؼاض اإلاترو مٕ

طجبٍ مٔها بـيل مباؿط. الؼىض   الغطبي مً الجامٔت, ٍو

اضة, جم الاجفاق ٓلى الخٌىي الٍٔطوت للخٔاون اإلاـترن بحن الجامٔت وصخُفت "ػبم", بما ًذسم  وفي دخام الٍع

ً واإلاى  دىاػب مٕ جحلُم ضئٍت اإلاملىت الًى  .2030اًً, ٍو
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 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-11الثالثاء 

 جبِؼخ األِريح ٔىسح رؼٍٓ ػٓ جبئضح ٌٍزُّض إٌغبئٍ
ي الٔمُل, ًٓ جاثعة الخمحز ؤٓلىذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ًىم ؤمؽ وبحوىض مسًطة الجامٔت هس 

 اليؼاجي, والتي جاءث وٌو مطة باإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت, وجم آخمازها بمىافلت مً مجلؽ الىظضاء.

وحؼتهسف )جاثعة ألامحرة هىضة بً ٓبسالطحمً للخمحز اليؼاجي(, زٓم بهجاظاث اإلاطؤة, وببطاظ ؤٓمالها بلىضة ؿاملت؛ 

 لٔوىاث اإلامثالث ليل اللٌآاث اليؼاثُت الخيىمُت والخاكت.حُث جوم لجىت الجاثعة هذبت مً ا

وجذخم الجاثعة بةهجاظاث اإلاطؤة الؼٔىزًت وحؼلٍُ الوىء ٓلحها, وجلسًط اإلاخمحزاث واإلابسٓاث, وجحفحز ألاجُاٌ 

ه الىِ ُْ ت الجسًسة مً اليؼاء ٓلى ؤلاػهام الجاّز في الخىمُت الـاملت, وزٓم الٔمل اليؼاجي اإلامحز في كىضج ٍط

 والٔملُت.

 ولىا في جامٔت 
ً
وكالذ السهخىضة هسي الٔمُل في اإلااجمط الصخفي: ؤدىاحي, الُىم هلخلي في ًىم ممحز للمطؤة ٓمىما

ألامحرة هىضة ٓلى وجه الخلىق؛ حُث ؤلً الُىم ًٓ الاهٌالكت الطػمُت لجاثعة ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً 

فحن اإلالً ػلمان حفِه هللا ووفله. للخمحز اليؼاجي, التي جاءث بسٓم هبحر مً  دازم الخطمحن الـٍط

وؤهافذ: مً دالٌ هصه الجاثعة وؼتهسف زٓم بهجاظاث اإلاطؤة الؼٔىزًت مً دالٌ الخٍٔطف بهصه ؤلاهجاظاث, 

ت هبحرة جطجلي  وحؼلٍُ الوىء ٓلحها, وجحفحز ألاجُاٌ الـابت مً الفخُاث للٔمل وؤلابساْ لخحلُم اهٌالكت جىمٍى

ت  لبرهامج ني وضٍئ ؛ وشلً في زماهُت مجاالث مً السضاػاث البحثُت والبرامج واإلابازضاث, وهي: 2030الخحٌى الًى

ٕ الاكخلازًت,  ماٌ الاجخمآُت, واإلاـاَض السضاػاث ؤلاوؼاهُت, والٔلىم الٌبُُٔت, والٔلىم الصخُت, وألٓا

ماٌ الفىُت. ت, وألٓا ماٌ الخحًر  وألٓا

عة اإلااوٕ ؤ  إلهجاظاث اإلاطؤة الؼٔىزًت وكالذ السهخىضة ٍٓع
ً
ٔخبر هصه اإلابازضة زٓما

ُ
مُىت الجاثعة وملطضة اللجىت: ح

اإلاخمحزة في زماهُت مجاالث مً السضاػاث البحثُت والبرامج واإلابازضاث هي: ألازب, والسضاػاث ؤلاوؼاهُت, والٔلىم 

ٕ الاكخلازًت, وألا  ماٌ الاجخمآُت, واإلاـاَض ماٌ الفىُت.الٌبُُٔت, والٔلىم الصخُت, وألٓا ت وألٓا  ٓماٌ الخحًر

وؤهافذ: الهسف مً الجاثعة هى حصجُٕ اإلاـاضهت اليؼاثُت في مجاٌ البحث الٔلمي والخىمُت الاجخمآُت, 

لطضه لجان الخحىُم اإلاخذللت, وَمً جىٌبم ٓلحها 
ُ
وػُيىن ادخُاض الفاثعاث بىاء ٓلى الجساضة بحؼب ما ج

https://sabq.org/zCqVYm
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 ؿطوي الجاثعة.

اث جاث عة ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً للخمحز اليؼاجي في حلل ألازب, فْط "ؤزب الیافٔحن" وؤٓلىذ ًٓ مىهٓى

الم"  ح لهصا الٔام مىهْى "الطوایت اإلاىجهت للیافٔحن", وحلل السضاػاث ؤلاوؼاهیت فْط "زضاػاث في ؤلٓا
ّ

وُضش

الم الخاضجي للمملىت وزوضه في حٔعیع مياهتها و  ح لهصا الٔام مىهْى "واكٕ ؤلٓا
ّ

جإزحرها الؼیاس ي والثلافي ٓلى وُضش

ح لهصا الٔام 
ّ

اء" وُضش اللٔیس السولي", وحلل ؤبحار الٔلىم الٌبُُٔت والخلىُت فْط "الىُمُاء والفحًز

ُف وجٌبُلاث الخلىُت اإلاخىاهُت اللغط مىهْى   ",Nanotechnology"جليُٕ وجُى

ح لهصوحلل ؤبحار الٔلىم الصخُت فْط "
ّ

فاٌ", ألامطان غحر اإلأسیت" وُضش ا الٔام مىهْى "الؼمىت ٓىس ألًا

ٕ ومبازضاث وبطامج إلاىاجهت مـىالث اجخمآُت"  ٕ واإلابازضاث والبرامج الاجخمآُت فْط "مـاَض وحلل اإلاـاَض

 ؤو 
ً
 ؤو حلىكُا

ً
ٕ ؤو اإلابازضاث ؤو البرامج التي  هسف بلى جمىحن اإلاطؤة اكخلازًا ح لهصا الٔام مىهْى "اإلاـاَض

ّ
وُضش

", وحل
ً
ا ٍى ٕ ؤلاهخاو جٓى ح لهصا الٔام مىهْى "مـاَض

ّ
ٕ كغحرة" وُضش ٕ الاكخلازًت فْط "مـاَض ل البرامج واإلاـاَض

ح 
ّ

ازًت في جمىحن ألاػط في ألاحُاء الـٔبُت" وُضش ت فْط "بطامج ٍض ٕ اإلاجخمٕ الخىمٍى والخليُٕ", وحلل بطامج ومـاَض

ازًت في جمىحن ألاػط في ألاحُاء ال ـٔبُت", وحلل اإلابازضاث والبرامج واإلاـاضیٕ الفىیت لهصا الٔام مىهْى "بطامج ٍض

ح لهصا الٔام مىهْى "مبازضاث لخٌىیط الخطف الترازیت بلى فىىن مٔاكطة".
ّ

 فْط "ؤٓماٌ الخلمیم" وُضش

م الجهاث الخيىمُت ؤو جهاث  لت الترؿُح لىُل الجاثعة؛ بحُث ًيىن ًٓ ًٍط وجخابٕ "اإلااوٕ" مـحرة بلى ًٍط

م ألافطاز, وجطػل الترؿُحاث بلى اللٌاْ الخاق ؤو هُ ئاث ؤو ماػؼاث ٓلمُت وزلافُت مٔخبرة, ؤو ًٓ ًٍط

س الخالي: حسزه ألاماهت ول ٓام.ٓبر البًر
ُ
س ج   PNAWE@pnu.edu.sa ألاماهت الٔامت لجاثعة ألامحرة هىضة في مٓى

 http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html ؤلاهترهذى ٓل ومىكٔها

 للٔمل الصي ؤّهلها للفىظ, 
ً
ودخمذ حسًثها بإن الجاثعة جمىح ول فاثعة زْض ألامحرة هىضة, وؿهازة جلسًط, وملخلا

اٌ. 100مٕ مبلغ  اضة اإلاىكٕ  ؤلف ٍض طجى ٍظ ًُ س مً اإلألىماث ًٓ الجاثعة وؿطوي وآلُاث الترشح,  وإلاٍع

 http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.htmlؤلالىترووي:

https://sabq.org/zCqVYm 
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 م0311-يناير- 1 - 1341-ربيع الثاني-1السبت 

 عبٌجخ رشبسن ثفؼبٌُخ سَبضخ وسشبلخ يف جبِؼخ ٔىسح 011

 

اهت وضؿاكت“فٔالُت مـطوْ ” جاجً.. صخخً“ؤًلم بطهامج  في ولُت التربُت ” زهىهً ال جذىهً“جحذ ؿٔاض ” ٍض

ُت الٌالباث وهُئت الخسَضؽ بإهمُت بجامٔت ألا  محرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً, حُث  هسف الفٔالُت بلى جٓى

حن, وجلسًم بطامج  اهت, وجخوّمً جىظَٕ الجىاظ اللخي ٓلى مً لسيهً الطغبت باإلاـاضهت ومخابٔتهً ول ؤػبٓى الٍط

اض ي.  ب الٍط بُت مً دالٌ مخذّللحن في بطامج الخسٍض  جسٍض

ع الصخت بمؼدـفى ” جاجً.. صخخً“واهبثلذ فىطة  مـاضهت, 59وكس اهوم للبرهامج  مً بزاضة الخثلُف وحٍٔع

ع الجامعي, بالخٔاون مٕ هازي صخت اإلاجخمٕ بجامٔت ألامحرة هىضة, إلهؼاب  اإلالً ٓبس هللا بً ٓبس الٍٔع

 كطان ٓلى بٔوهم.الٌالباث اإلألىمت واإلاهاضة للىآت الخغُحر وزٓم الؼلىن اللخي ؤلاًجابي مً دالٌ جإزحر ألا

ب ؤهثر مً  ُت صخُت في  100ودالٌ البرهامج, جم جسٍض مجاالث ؿملذ:  4ًالبت ٓلى هُفُت بىاء بطامج جٓى

ط للُاغ 
ّ
بهً ٓلى ٓمل الفحم اإلابى اهت, والىىم اللخي, والصخت الىفؼُت, وهصلً جم جسٍض الخغصًت, والٍط

ا باػخذسام ط هخلت الجؼم, والؼىطي, وهغٍ السم ػىىًٍ
ّ

ػىىاث لخمىحن  5الجىاظ اللخي اللالح إلاسة  ماؿ

ا جم جلمُمها بـيٍل  11الٌالباث مً جلُُم صختهً ومخابٔتها بـيٍل شاحي, وكس اهبثم مً دالٌ اإلابازضة  ًٓ مـطو

 ٓلمي.

ًلم” جاجً.. صخخً“وان بطهامج 
ُ
ٕ  2016في الثامً مً زٌؼمبر  كس ؤ في مطهع دسماث الٌالب, وحؼخمط مـاَض

ُت بلى ماضغ  ”جاجً.. صخخً“ ٕ اإلاىبثلت مً اإلابازضة:  ,2017في وـط الخٓى , ”فٌىض ملىن“ومً اإلاـاَض

اهت وضؿاكت”, و”مـطوباحي”و ػماحي ”, و”غطفت هىمي”, و”ػهاضي ”, و”ؤها ووىمبُىجطي ”, و”الطابح ألاهبر”, و”ٍض

 ”.ؤحّبحها“, وفٔالُت ”جفائلً هىض ”, و”بصضة ٌٓاء”, و”ؿفاجي

http://www.almowaten.net/?p=888812


 

136 

 

 

 

  م0311 -يناير– 13 هـ1341 -اآلخرربيع - 10الثالثاء 

ػّبدح شؤوْ اٌغبٌجبد يف جبِؼخ األِريح ٔىسح رؼٍٓ ٔزبئج أزخبثبد اجملٍظ 
 االعزشبسٌ اٌغالثٍ يف اجلبِؼخ

لطػمُت الهخذاباث ؤٓلىذ ٓمازة ؿاون الٌالباث في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً الُىم الىخاثج ا

ذ ٓلى 1438/  1437اإلاجلؽ الاػدـاضي الٌالبي في زوضجه الثالثت للٔام الجامعي الخالي  هـ , حُث جطي الخلٍى

مساض زالزت ؤًام , بٔس بكامت الخمالث الاهخذابُت السٓاثُت للمطشخاث التي جم جىفُصها للخٍٔطف ببرهامجهً 

اإلامخس بلى ٓامحن ؤوازًمُحن, ًبسؤ مٕ بساًت الفلل السضاس ي الثاوي  الاهخذابي الصي ٌؼٔحن بلى جحلُله في اإلاجلؽ

 .للٔام الجامعي الخالي

وحٌى الاهخذاباث ؤوضخذ ٓمُسة ؿاون الٌالباث السهخىضة لُلى اإلاٌبلاوي ؤن الجامٔت اجذصث وافت ؤلاجطاءاث 

ًّىضث الىِام ؤلالىترووي ٓبر بحُث  -التي ججطي مطة ول ٓامحن زضاػُحن-الالظمت لدؼهُل الٔملُت الاهخذابُت 

هِام الباهط اإلالمم مً كبل ؤلازاضة الٔامت لخلىُت اإلألىماث والاجلاالث بالجامٔت لُمىً الٌالباث مً جطؿُح 

ؼط ذ الدخُاض اإلامثالث بيل ػهىلت َو  .ؤهفؼهً والخلٍى

في الجامٔت,  مطشخت مً مذخلف اليلُاث 111وهـفذ اإلاٌبلاوي ًٓ ٓسز اإلاطشخاث لهصا الٔام حُث بلغ 

 40ًالبت جىافؼً ٓلى  58مبِىت ؤن ٓسزهً كاضب بلى الؤف ملاضهت بالسوضة الؼابلت الصي جطشخذ له 

خيىن اإلاجلؽ مً ممثالث مً مذخلف اليلُاث بالجامٔت ًخم جذلُم ملآس ليل ولُت وؼبت لٔسز  , ٍو
ً
ملٔسا

 بهافت بلى 37الٌالباث اإلاسجالث, حُث بلغذ هصا الٔام )
ً
 .الطثِؼت وهاثبتها وؤمُىت الؼط( ملٔسا

وؤوضخذ ؤهه كبل البسء باػخلباٌ جطؿُحاث الٌالباث للمجلؽ كامذ ووالت ألاوـٌت الٌالبُت بآخماز جلمُم 

ؼمٕ “مىحس وجصاب جحذ ؿٔاض  ٌُ لىٕ…كىجً  ًُ جم اػخذسامه ضغبت في اػخلٌاب ؤهبر ٓسز مً ” وجمحزن 

 .التي هفصها ؤٓواء وكسًلاث اإلاجلؽ الؼابمالٌالباث مً دالٌ الخمالث السٓاثُت باليلُاث 

ت ٓلى الىحى الخالي: الٌالبت هىضة دالس الجمُلي مً ولُت اللغاث ضثِؼت  وجاءث ؤػماء الفاثعاث باإلاىاكب ؤلازاٍض

ؤكىاث , وجلتها الٌالبت ضها بىسض الٔىوي اإلاطشخت مً ولُت اللغاث لخفىظ بمىلب  2003اإلاجلؽ بحلىلها ٓلى 

, وحاظث ٓلى مىلب ؤمُىت ػط اإلاجلؽ الٌالبت حىحن ببطاهُم الٔخُني اإلاطشخت مً  1959بـ هابئت الطثِؼت 
ً
كىجا

http://freeswcc.com/ar
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ماٌ لخلىلها ٓلى    2049ولُت ؤلازاضة وألٓا
ً
 . كىجا

ت اإلاجلؽ ًٓ اليلُاث فهً 37ؤما الفاثعاث الـ    : بٔوٍى

 ممثالث ولُت آلازب: غسًط الـهطي, مُمىهه العجالن, مطام الٔلُاوي, 

ماٌ: مالن اللبُح, منى الخلان, فاًمه العجمي, كفُه الٔبس اللٌُف, مجس ممثالث  ولُت ؤلازاضة وألٓا

 ,ً  الجبًر

مي,  جطي, هسي الؼهلي, فاًمت شجاْ, وجسان الخٍع  ممثالث ولُت التربُت: افىان الخٍى

 ممثالث ولُت الخمٍطى: كالخه الـٌحري, ٓبحر هاضون محمس, 

لىم الخإهُ  ل:  هلُل الـُٔفاوي, ضظان ابى الخؼً, ممثالث ولُت الصخت ٓو

 ممثالث ولُت الٌب البـطي: ؿطوق ػطحان, هاثله اللحم, 

 ممثالث ولُت اللُسلت: لمى اإلاٌحري, مىُفه الـمطي, 

يان,   ممثالث ولُت ًب ألاػىان: بـاًط هالبي, الهىىف البًر

  , هت اللغحرممثالث ولُت الخاػب واإلألىماث: ػفاهت اللحٌاوي, ًاضا الىدُفي, جما

 ممثالث ولُت اللغاث: دىله الخلباوي, ضؿا الـهطي, اػماء ؿٍطف, هُاء اليلثم, 

 ممثالث ولُت الخسمت الاجخمآُت: ضكُه بً ػلٌان, بـاًط البلمي, وجسان الٔخُبي, 

 ممثالث ولُت الٔلىم: إلاِؽ جبلي, ضهسا الفاهل, كالخه العهطاوي, 

ىاز الللط  . , مـآل البلميممثالث ولُت الخلامُم: ٍض

وادخخمذ ٓمُسة ؿاون الٌالباث حسًثها مـحرة بلى ؤهه ًلٕ ٓلى ٓاجم الفاثعاث باالهخذاباث الىثحر مً 

حلم اإلاجلؽ الاػدـاضي الٌالبي هسفه اإلايـىز  ًُ اإلاؼاولُاث التي ًجب جإزًتها بيل ؤماهت وبدالق وجفاوي, حتى 

لطحمً مً دالٌ وـط زلافت الخىاض البىاء بحن بزاضة الجامٔت وهى جمثُل ًالباث جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس ا

 بلى جىفحر بِئت جامُٔت مثلى ججؼس ضو  الاهخماء وؤلاحؼاغ باإلاؼاولُت, واإلاـاضهت في كىٕ 
ً
البا ها ػُٔا ًو

ع اإلاللخت الٔامت للٌالباث, مً دالٌ اإلاـاضهت الفآلت في  ماٌ وألاوـٌت التي مً ؿإاها حٍٔع اللطاضاث بآو

ذخلف لجان الجامٔت اإلاخٔللت بالخُاة الٌالبُت ألاوازًمُت وغحر ألاوازًمُت, بلى جاهب اإلاؼآسة في جىفُص م

  . كىاهحن وؤهِمت الجامٔت

ذ لهً ملابالث شخلُت مً كبل وهُالث ؿاون الٌالباث باليلُاث الدخُاض  مما ًصهط ؤن جمُٕ اإلاطشخاث ؤجٍط

 . اإلاطشخاث
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جبِؼخ األِريح ٔىسح رىلغ ِزوشرٍ رفبهُ ِغ جٕشاي إٌىرتَه ٌزغىَش 
 اٌشػبَخ اٌصحُخ
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ً“مٕ ؿطهت ” هىضة بيذ ٓبسالطحمً“وكٔذ جامٔت ألامحرة  ىُت, مصهطحي جفاهم, بهف بحث ” ججراٌ بلىتًر ألامٍط

اًت الصخُت واإلاحاواة ؤلاولُيُىُت بمؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً  ط الٓط بمياهاث الخٔاون اإلاـترهت في مجاٌ جٌٍى

ع الجامعي, و  اًت الصخُت الؼٔىزًحن.ٓبسالٍٔع ع مهاضاث وبمياهاث دبراء الٓط  الترهحز ٓلى حٍٔع

ً“وػدىلل ؿطهت  ىُت ضاثسة كىآت الخىىىلىجُا, بمىجب مصهطحي الخفاهم, ٓملُا ها في ” ججراٌ بلىتًر ألامٍط

ان بلى اإلالط الجسًس باإلاجمٕ ألاوازًمي في الجامٔت ابخساًء مً ٓام   , بحؼب اإلاسًىت.2018الٍط

ًٓ زلتها بإن مصهطحي الخفاهم, ػُيىن لهما زوض مهم في جطػُر مياهت الجامٔت ” هسي الٔمُل“ذ السهخىضة وؤٓطب

ط اإلاهاضاث. اًت الصخُت وجٌٍى  همطهع باضظ في مجاٌ ؤبحار الٓط
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 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-11اإلثنين 

ؼخ األِريح ٔىسح رىلغ ِزوشرٍ رفبهُ ِغ "جٕشاي إٌىرتَه" ٌٕمً ِمشهب جبِ
  .اٌشئُظ يف ادلٍّىخ داخً اجلبِؼخ

ان -اإلالسض  ً ألامحرهُت وكٔذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً مصهطحي جفاهم مٕ ؿطهت  : الٍط ججراٌ بلىتًر

ان,  بهسف هلل اإلالط الطثِؽ للـطهت في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي بالجامٔت في مسًىت الٍط

اًت الصخُت وجٌبُم ؤهِمت اإلاحاواة الٌبُت الخسًثت في  ط مهاضاث الٓط بهافت بلى حٔاون الٌطفحن في مجاالث جٌٍى

ع الجامعيمؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓب   .سالٍٔع

وكام بالخىكُٕ ممثال ًٓ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً اإلاسًط الٔام الخىفُصي إلاؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً 

باة , والطثِؽ الخىفُصي لـطهت ؤوكاف الجامٔت اإلاهىسغ  ع الجامعي السهخىض ؤحمس بً محمس ؤبٓى ٓبسالٍٔع

ٕ ؛ وممثل ؿطهت ججراٌ بلىت ٌّ ً في اإلاملىت ؤحمس هاكط البس ً الطثِؽ واإلاسًط الخىفُصي لـطهت ججراٌ بلىتًر ًر

ً اإلاهىسغ هـام البهىلي , بحوىض مٔالي مسًطة الجامٔت السهخىضة هسي بيذ محمس  الٔطبُت الؼٔىزًت والبحٍط

سز مً هباض اإلاؼاولحن بالجامٔت وؿطهت ججراٌ  ً جىن ضاٌؽ ٓو الٔمُل , وهاثب ضثِؽ مجلؽ بزاضة ججراٌ بلىتًر

ً ألامحرهُت وشلً في ملط اإلاسًىت الجامُٔتبل   .ىتًر

ان بلى اإلالط الجسًس باإلاجمٕ ألاوازًمي في  ً ٓملُا ها في الٍط وبمىجب مصهطة الخفاهم ألاولى, ػدىلل ججراٌ بلىتًر

, وػِخم جلمُم اإلاىخب الجسًس وفم ؤٓلى مٔاًحر 2018جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ابخساًء مً ٓام 

ً جحذ ػلف واحس, الاػخسا  الحخوان وافت ٓملُاث ججراٌ بلىتًر
ً
ُف ؤحسر الخلىُاث, لُيىن ماهال مت وبخُى

طاسي جىفحر بِئت جحفع ٓلى الخٔاون البّىاء وججـٕ ٓلى ضو  الابخياض   .ٍو

اًت الصخُت  ط الٓط ؤما مصهطة الخفاهم الثاهُت فتهسف بلى بحث بمياهُاث الخٔاون اإلاـترهت في مجاٌ جٌٍى

ع الجامعي, والتي جخومً ادخباضاث اإلاحاواة الٌبُت واإلاحا واة ؤلاولُيُىُت بمؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

ع  اة الصخُت, وجطهع ٓلى حٍٔع ً للٓط مً كبل اإلاسضػحن والباحثحن في الجامٔت بالخٔاون مٕ دبراء مً ججراٌ بلىتًر

اًت الصخُت الؼٔىزًحن, وبًجاز ح اًت مهاضاث وبمياهاث دبراء الٓط لٌى هاجٔت للخحسًاث التي جىاجه كٌاْ الٓط

الصخُت في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت, بما في شلً اضجفاْ مٔسالث ؤلاكابت باومطان الىاجمت ًٓ ؤهماي الخُاة 

  .غحر الصخُت

وبهصه اإلاىاػبت, كالذ مسًطة جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً مٔالي السهخىضة هسي بيذ محمس الٔمُل:" 

ً„حً ٓلى زلت بإن مصهطحي الخفاهم اإلاىكٔخحن مٕ ه ػُيىن لهما زوض مهم في جطػُر مياهت الجامٔت ‘ ججراٌ بلىتًر

ط اإلاهاضاث, مما ٌٔىؽ التزامىا الجاز واإلاؼخمط بسٓم ؤهساف  اًت الصخُت وجٌٍى همطهع باضظ في مجاٌ ؤبحار الٓط

ني  2030ضئٍت الؼٔىزًت  ً„هلل ملط  , وال ؿً بإن2020ودٌت الخحٌى الًى الطثِؽ في اإلاملىت ‘ ججراٌ بلىتًر

بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً هى دحر ججؼُس للسضة الجامٔت ٓلى اػخلٌاب ؤفول 

http://www.al-masder.net/include/plugins/news/news.php?action=s&id=25148#.WI72DNJ94dW
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ط التي جاػؽ إلاىِىمت ٓمل مخياملت  الـطواء, ال ػُما ؤولئً الصًً ٌـاًطوهىا الاهخمام بإٓماٌ ألابحار والخٌٍى

ماٌفي مجاالث الا   ."  بخياض وضٍازة ألٓا

بسوضه ٓسث هـام البهىلي جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً مً ؤبطظ اإلااػؼاث ألاوازًمُت اليؼاثُت في 

ىُت  الٔالم, وحللذ الٔسًس مً ؤلاهجاظاث الٔامت التي وان لها دحر ألازط في بىاء جُل جسًس مً اليىازض الًى

خياملت, ومً دالٌ هلل ملط ٓملُاجىا بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي والترهحز ٓلى اإلاؼلخت بالٔلم والخبراث اإلاهىُت اإلا

 ٓلى 
ً
ألابحار والابخياضاث اإلاـترهت, فةهىا ؤعظ الخىاكل الفٔاٌ بحن الـطواث واإلااػؼاث ألاوازًمُت للٔمل مٔا

ل, , هما حٔىؽ هصه الخٌىة التزامىا الطاسخ ججاه اإلاملىت ٓلى 2030زٓم ؤهساف ضئٍت الؼٔىزًت  اإلاسي الٌٍى

ٕ وؤبحار مهمت ُس الٔالكت مٕ اإلاجخمٕ ألاوازًمي للٔمل ٓلى مـاَض  .وػخدُح جًى
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  م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-01الخميس 

جبِؼخ األِريح ٔىسح رؤهً ػشش لغبػبد ٌزحمُك ِزغٍجبد ٔظبَ إداسح 
 (اجلىدح )األَضو

خماز   ط والجىزة ممثلت في ٓمازة همان الجىزة والٓا جبيذ ووالت جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً للخٌٍى

بحسي الـطواث ( , حُث جم الخٔاكس مٕ 9001-8002ألاوازًمي مـطوْ جٌبُم هِام بزاضة الجىزة ألاًعو )

كٌآاث بالجامٔت لخحلُم مخٌلباث هِام بزاضة الجىزة )ألاًعو( , اهٌالكا مً ضئٍت  10اإلاخذللت لخإهُل 

ت في جمُٕ كٌآا ها ٓلى الىحى الصي ًومً مؼآسة هصه  س الٔملُاث ؤلازاٍض الجامٔت التي حؼعى لخجٍى

خماز اإلااػس ي  .  اللٌآاث ٓلى جحلُم مخٌلباث الٓا

اإلاـطوْ بلى حٍٔطف ميؼىبى ول كٌاْ بىِام بزاضة الجىزة وهُفُت جحلُله, وبًجاز ؿٔىض شاحي ويهسف هصا 

م للخسكُم السادلي مً ميؼىبي  ب و هُئت فٍط فاث, وجسٍض فحن واإلاُى ط اإلاؼخمط لسي اإلاُى بإهمُت ٓملُت الخٌٍى

ه الثالثت بسؤ ٓسزا مً كٌآاث اللٌاْ اإلاؼتهسف وبالخالي الخلٌى ٓلى ؿهازة الاًعو.وفي بًاض اإلاـطوْ في مطحلخ

الجامٔت اإلاطشخت للخلٌى ٓلى ؿهازة الاًعو بحلس هخاثج جهىزها وبيل جساضة لخىِم للاثمت اللٌآاث التي 

ت  حللذ ٓلحها في اإلاطحلت الؼابلت مما ٌٔني وهٕ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً في مطهع ضثِؽ ٓلى داًض

  .الجامٔاث اإلاحلُت والسولُت

الٔمل بىهٕ دٌت ظمىُت لخلٌى هصه اللٌآاث ٓلى هصه الـهازة , وحـىُل فطق ٓمل في ول كٌاْ,  وبسؤ

لس الاجخمآاث اإلاخىالُت ووضؾ الٔمل الخاكت , والتي ؤزمطث حلٌى هصه اللٌآاث ٓلى ؿهازة ألاًعو هصا  ٓو

ط  1437/1438الٔام  والجىزة, ووالت الجامٔت  هـ وهي ٓلى الخىالي : ووالت الجامٔت, ووالت الجامٔت للخٌٍى

للسضاػاث الٔلُا والبحث الٔلمي, ووالت الجامٔت للسٓم ألاوازًمي والخسماث الٌالبُت, ووالت الجامٔت للميـأث 

والدـغُل, ووالت الجامٔت للـاون الخٔلُمُت, ٓمازة البحث الٔلمي, ٓمازة ؿاون اإلاىخباث, ولُت ٓلىم 

كٌآا.ًصهط ؤن  18مجمْى اللٌآاث الخاكلت ٓلى ؿهازة ألاًعو  الخاػب واإلألىماث, ولُت آلازاب , لُلل

خماز ألاوازًمي هي الٔمازة ألاولى ٓلى مؼخىي الجامٔت التي حللذ ٓلى ؿهازة ألاًعو  ٓمازة همان الجىزة والٓا

 .هـ1436-1435هـ وجسز ها في الٔام 1435-1434وشلً في الٔام الجامعي 
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 م0311 -يناير– 11 هـ1341 -ع اآلخرربي- 14اء األربع

ػّبدح شؤوْ اٌغبٌجبد يف جبِؼخ األِريح ٔىسح رؼٍٓ ٔزبئج أزخبثبد اجملٍظ 
 االعزشبسٌ اٌغالثٍ يف اجلبِؼخ

ؤٓلىذ ٓمازة ؿاون الٌالباث في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً الُىم الىخاثج الطػمُت الهخذاباث 

ذ ٓلى 1438/  1437ت للٔام الجامعي الخالي اإلاجلؽ الاػدـاضي الٌالبي في زوضجه الثالث هـ , حُث جطي الخلٍى

مساض زالزت ؤًام , بٔس بكامت الخمالث الاهخذابُت السٓاثُت للمطشخاث التي جم جىفُصها للخٍٔطف ببرهامجهً 

الثاوي الاهخذابي الصي ٌؼٔحن بلى جحلُله في اإلاجلؽ اإلامخس بلى ٓامحن ؤوازًمُحن, ًبسؤ مٕ بساًت الفلل السضاس ي 

  للٔام الجامعي الخالي.

وحٌى الاهخذاباث ؤوضخذ ٓمُسة ؿاون الٌالباث السهخىضة لُلى اإلاٌبلاوي ؤن الجامٔت اجذصث وافت ؤلاجطاءاث 

بحُث ًّىضث الىِام ؤلالىترووي ٓبر  -التي ججطي مطة ول ٓامحن زضاػُحن-الالظمت لدؼهُل الٔملُت الاهخذابُت 

زاضة الٔامت لخلىُت اإلألىماث والاجلاالث بالجامٔت لُمىً الٌالباث مً جطؿُح هِام الباهط اإلالمم مً كبل ؤلا 

ؼط. ذ الدخُاض اإلامثالث بيل ػهىلت َو   ؤهفؼهً والخلٍى

مطشخت مً مذخلف اليلُاث في الجامٔت,  111وهـفذ اإلاٌبلاوي ًٓ ٓسز اإلاطشخاث لهصا الٔام حُث بلغ 

 40ًالبت جىافؼً ٓلى  58ضة الؼابلت الصي جطشخذ له مبِىت ؤن ٓسزهً كاضب بلى الؤف ملاضهت بالسو 

خيىن اإلاجلؽ مً ممثالث مً مذخلف اليلُاث بالجامٔت ًخم جذلُم ملآس ليل ولُت وؼبت لٔسز  , ٍو
ً
ملٔسا

 بهافت بلى الطثِؼت وهاثبتها وؤمُىت الؼط.37الٌالباث اإلاسجالث, حُث بلغذ هصا الٔام )
ً
 ( ملٔسا

لباٌ جطؿُحاث الٌالباث للمجلؽ كامذ ووالت ألاوـٌت الٌالبُت بآخماز جلمُم وؤوضخذ ؤهه كبل البسء باػخ

ؼمٕ “مىحس وجصاب جحذ ؿٔاض  ٌُ لىٕ…كىجً  ًُ جم اػخذسامه ضغبت في اػخلٌاب ؤهبر ٓسز مً ” وجمحزن 

 الٌالباث مً دالٌ الخمالث السٓاثُت باليلُاث التي هفصها ؤٓواء وكسًلاث اإلاجلؽ الؼابم.

ت ٓلى الىحى الخالي: الٌالبت هىضة دالس الجمُلي مً ولُت اللغاث ضثِؼت وجاءث ؤػماء الف اثعاث باإلاىاكب ؤلازاٍض

ؤكىاث , وجلتها الٌالبت ضها بىسض الٔىوي اإلاطشخت مً ولُت اللغاث لخفىظ بمىلب  2003اإلاجلؽ بحلىلها ٓلى 

, وحاظث ٓلى مىلب ؤمُىت ػط اإلاجلؽ الٌالبت ح 1959هابئت الطثِؼت بـ 
ً
ىحن ببطاهُم الٔخُني اإلاطشخت مً كىجا

ماٌ لخلىلها ٓلى   . 2049ولُت ؤلازاضة وألٓا
ً
  كىجا

ت اإلاجلؽ ًٓ اليلُاث فهً : ممثالث ولُت آلازب: غسًط الـهطي, مُمىهه العجالن,  37ؤما الفاثعاث الـ  بٔوٍى

ماٌ: مالن اللبُح, منى الخلان, فاًمه ال عجمي, كفُه الٔبس مطام الٔلُاوي, ممثالث ولُت ؤلازاضة وألٓا
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مي,  جطي, هسي الؼهلي, فاًمت شجاْ, وجسان الخٍع ً, ممثالث ولُت التربُت: افىان الخٍى اللٌُف, مجس الجبًر

لىم الخإهُل:  هلُل  ممثالث ولُت الخمٍطى: كالخه الـٌحري, ٓبحر هاضون محمس, ممثالث ولُت الصخت ٓو

: ؿطوق ػطحان, هاثله اللحم, ممثالث ولُت الـُٔفاوي, ضظان ابى الخؼً, ممثالث ولُت الٌب البـطي 

يان, ممثالث ولُت  اللُسلت: لمى اإلاٌحري, مىُفه الـمطي, ممثالث ولُت ًب ألاػىان: بـاًط هالبي, الهىىف البًر

الخاػب واإلألىماث: ػفاهت اللحٌاوي, ًاضا الىدُفي, جماهت اللغحر , ممثالث ولُت اللغاث: دىله الخلباوي, 

ء ؿٍطف, هُاء اليلثم, ممثالث ولُت الخسمت الاجخمآُت: ضكُه بً ػلٌان, بـاًط البلمي, ضؿا الـهطي, اػما

وجسان الٔخُبي, ممثالث ولُت الٔلىم: إلاِؽ جبلي, ضهسا الفاهل, كالخه العهطاوي, ممثالث ولُت الخلامُم: 

ىاز الللط, مـآل البلمي .   ٍض

ًلٕ ٓلى ٓاجم الفاثعاث باالهخذاباث الىثحر مً وادخخمذ ٓمُسة ؿاون الٌالباث حسًثها مـحرة بلى ؤهه 

حلم اإلاجلؽ الاػدـاضي الٌالبي هسفه اإلايـىز  ًُ اإلاؼاولُاث التي ًجب جإزًتها بيل ؤماهت وبدالق وجفاوي, حتى 

وهى جمثُل ًالباث جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً مً دالٌ وـط زلافت الخىاض البىاء بحن بزاضة الجامٔت 

البا ها   بلى جىفحر بِئت جامُٔت مثلى ججؼس ضو  الاهخماء وؤلاحؼاغ باإلاؼاولُت, واإلاـاضهت في كىٕ ًو
ً
ػُٔا

ع اإلاللخت الٔامت للٌالباث, مً دالٌ اإلاـاضهت الفآلت في  ماٌ وألاوـٌت التي مً ؿإاها حٍٔع اللطاضاث بآو

ًمُت, بلى جاهب اإلاؼآسة في جىفُص مذخلف لجان الجامٔت اإلاخٔللت بالخُاة الٌالبُت ألاوازًمُت وغحر ألاواز

  كىاهحن وؤهِمت الجامٔت .

ذ لهً ملابالث شخلُت مً كبل وهُالث ؿاون الٌالباث باليلُاث الدخُاض  مما ًصهط ؤن جمُٕ اإلاطشخاث ؤجٍط

 اإلاطشخاث .
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 م0311-يناير- 03 - 1341-ربيع الثاني-01الثالثاء 

ٕخ ادلٍه عؼىد اٌغجُخ ٌشفغ جبِؼخ األِريح ٔىسح رربَ ارفبلُخ رؼبوْ ِغ ِذَ
 وفبءح عبٌجبد اجملبي اٌصحٍ

ؤبطمذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ممثلت بىوالت الجامٔت للـاون الصخُت مادطا اجفاكُت حٔاون مٕ 

  مسًىت اإلالً ػٔىز الٌبُت .

ط الٔملُت الخٔلُمُت إلاىاهبت مؼخجساث الٔلط وجلبُت مخٌل باث ػىق الٔمل وفم و هسف الاجفاكُت بلى جٌٍى

ىُت مخمحزة في الخذللاث الصخُت مً 2030جٌلٔاث وجىجهاث الطئٍت الؼٔىزًت  , وشلً بخإهُل وىازض ًو

 في جمُٕ اإلاجاالث 
ً
 مخمحزا

ً
ازة ؤٓساز اإلالبىالث في اليلُت ًٓ الؼىىاث الؼابلت وبٓسازهً بٓسازا مهىُا دالٌ ٍظ

 2955هـــ 1436/1437ث في اليلُاث الصخُت للٔام الجامعي الصخُت ,حُث بلغ مجمْى ؤٓساز الٌالباث اإلالُسا

لىم ب الاػىان  ًالبت في ٓسز مً الخذللاث واللُسلت والخمٍطى والصخت ٓو الخإهُل والٌب البـطي ًو

ازة موٌطزة ول ٓام. لم الىفؽ الاولُيُيي, باإلهافت الى الؼىت الخإهُلُت بٍع   ٓو

  ػٔازجه بهصا الخٔاون اإلاثمط مٕ الجامٔت الصي يهسف بلى ضفٕ هفاءة وؤبسي اإلاسًط الخىفُصي السهخىض هُثم الفال 

اث . بها ٓلى ؤٓلى اإلاؼخٍى   الٌالبت في اإلاجاالث الصخُت وجسٍض

مً جهتها ٓسث وهُلت الجامٔت للـاون الصخُت السهخىضة ػمط الؼلاف الاجفاكُت مً مؼاضاث الـطاهت 

ط في اإلاجاالث الصخُت والطقي باإلاطؤة الؼٔىزًت في  الاػتراجُجُت التي جىلحها ػُاػت الجامٔت ؤهمُت داكت للخٌٍى

ً بل الاوؼاهُت  ًبا لخسمت اإلاجخمٕ والًى ج ًالباث مخمحزاث حٔلُما وجسٍض اإلاجاٌ الخٔلُمي اللخي, وبالخالي جذٍط

 ؤجمٕ.
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 رٕمً ِمشهب اٌشئُظ يف ادلٍّىخ إىل اجملّغ األوبدميٍ "ٕشاي إٌىرتَه"ج

 جببِؼخ األِريح ٔىسح ثٕذ ػجذاٌشمحٓ

ججراٌ “ت في الٔالم, مصهطحي جفاهم مٕ ؿطهت وكٔذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً, ؤهبر جامٔت وؼاثُ

ىضن بالطمع  ً, اإلاسجلت في بىضكت هٍُى والطاثسة في كٌاْ الخليُٕ والخىىىلىجُا, لخحلُم هسفحن  GEبلىتًر

ضثِؼُحن, ًخمثل ؤولهما في هلل اإلالط الطثِؽ للـطهت في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي بالجامٔت 

اًت الصخُت وجٌبُم ؤهِمت اإلاحاواة في مسًىت الط  ط مهاضاث الٓط ٍان, بهافت بلى حٔاون الٌطفحن في مجاالث جٌٍى

ع الجامعي.  الٌبُت الخسًثت في مؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

وجمذ مطاػم جىكُٕ مصهطحي الخفاهم في ضحاب جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً بحوىض مٔالي مسًطة 

ً“ة هسي بيذ محمس الٔمُل, والؼُس جىن ضاٌؽ, هاثب ضثِؽ مجلؽ بزاضة الجامٔت السهخىض  , ”ججراٌ بلىتًر

سز مً هباض اإلاؼاولحن بالجامٔت وؿطهت  ً“ٓو  ”.ججراٌ بلىتًر

باة, اإلاسًط الٔام   جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ػٔازة السهخىض ؤحمس بً محمس ؤبٓى
ً
وكام بالخىكُٕ ممثال

ٕ الطثِؽ الخىفُصي الخىفُصي إلاؼدـفى اإلا ٌّ ع الجامعي؛ واإلاهىسغ ؤحمس هاكط البس لً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

ً“لـطهت ؤوكاف الجامٔت؛ واإلاهىسغ هـام البهىلي, الطثِؽ واإلاسًط الخىفُصي لـطهت  في اإلاملىت ” ججراٌ بلىتًر

.ً  الٔطبُت الؼٔىزًت والبحٍط

ً“وبمىجب مصهطة الخفاهم ألاولى, ػدىلل  ان بلى اإلالط الجسًس باإلاجمٕ ألاوازًمي ٓ” ججراٌ بلىتًر ملُا ها في الٍط

. وػِخم جلمُم اإلاىخب الجسًس وفم ؤٓلى مٔاًحر 2018في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ابخساًء مً ٓام 

ً جحذ ػلف واحس,   الحخوان وافت ٓملُاث ججراٌ بلىتًر
ً
ُف ؤحسر الخلىُاث, لُيىن ماهال الاػخسامت وبخُى

طاسي جىف  حر بِئت جحفع ٓلى الخٔاون البّىاء وججـٕ ٓلى ضو  الابخياض.ٍو

اًت الصخُت  ط الٓط ؤما مصهطة الخفاهم الثاهُت فتهسف بلى بحث بمياهُاث الخٔاون اإلاـترهت في مجاٌ جٌٍى

ع الجامعي, والتي جخومً ادخباضاث اإلاحاواة الٌبُت  واإلاحاواة ؤلاولُيُىُت بمؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

ع م اة الصخُت, وجطهع ٓلى حٍٔع ً للٓط ً كبل اإلاسضػحن والباحثحن في الجامٔت بالخٔاون مٕ دبراء مً ججراٌ بلىتًر

اًت  اًت الصخُت الؼٔىزًحن, وبًجاز حلٌى هاجٔت للخحسًاث التي جىاجه كٌاْ الٓط مهاضاث وبمياهاث دبراء الٓط

ٔسالث ؤلاكابت باومطان الىاجمت ًٓ ؤهماي الخُاة الصخُت في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت, بما في شلً اضجفاْ م
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 غحر الصخُت.

وبهصه اإلاىاػبت, كطحذ مسًطة جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً مٔالي السهخىضة هسي بيذ محمس الٔمُل: 

ً„هحً ٓلى زلت بإن مصهطحي الخفاهم اإلاىكٔخحن مٕ “ ػُيىن لهما زوض هام في جطػُر مياهت ‘ ججراٌ بلىتًر

ط اإلاهاضاث, مما ٌٔىؽ التزامىا الجاز واإلاؼخمط بسٓم الجامٔ اًت الصخُت وجٌٍى ت همطهع باضظ في مجاٌ ؤبحار الٓط

ني  2030ؤهساف ضئٍت الؼٔىزًت  ً„. وال ؿً بإن هلل ملط 2020ودٌت الخحٌى الًى الطثِؽ في ‘ ججراٌ بلىتًر

ى دحر ججؼُس للسضة الجامٔت ٓلى اػخلٌاب اإلاملىت بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ه

ط التي جاػؽ إلاىِىمت ٓمل  ؤفول الـطواء, ال ػُما ؤولئً الصًً ٌـاًطوهىا الاهخمام بإٓماٌ ألابحار والخٌٍى

ماٌ  ”.مخياملت في مجاالث الابخياض وضٍازة ألٓا

اإلااػؼاث ألاوازًمُت حٔس جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً مً ؤبطظ “ومً جاهبه ؤهاف هـام البهىلي: 

اليؼاثُت في الٔالم, وحللذ الٔسًس مً ؤلاهجاظاث الٔامت التي وان لها دحر ألازط في بىاء جُل جسًس مً اليىازض 

ىُت اإلاؼلخت بالٔلم والخبراث اإلاهىُت اإلاخياملت. ومً دالٌ هلل ملط ٓملُاجىا بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي والترهحز  الًى

 ٓلى ألابحار والابخياضاث ا
ً
إلاـترهت, فةهىا ؤعظ الخىاكل الفٔاٌ بحن الـطواث واإلااػؼاث ألاوازًمُت للٔمل مٔا

. هما حٔىؽ هصه الخٌىة التزامىا الطاسخ ججاه اإلاملىت ٓلى اإلاسي 2030ٓلى زٓم ؤهساف ضئٍت الؼٔىزًت 

ٕ وؤبحار هامت ُس ٓالكاجىا مٕ اإلاجخمٕ ألاوازًمي للٔمل ٓلى مـاَض ل, وػخدُح لىا جًى  .”الٌٍى

ً جخمخٕ بحوىض كىي في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت مىص ؤهثر مً زماهُت ٓلىز,  والجسًط بالصهط ؤن ججراٌ بلىتًر

م ٓمل ًوم  ف, ٌـغل  27000ولسيها فٍط % مجهم مىاكٕ هامت في مجاالث جلىُت وهىسػُت زكُلت, في 50مُى

لُت, جمخلً ججراٌ بلىتًرً كآسة جىضٍس %. ومً دالٌ اػدثماضا ها اإلاح70ححن جبلغ وؼبت الؼٔىزة في الـطهت 

ت مً الـطواث الؼٔىزًت اللغحرة واإلاخىػٌت, وجخٌلٕ بلى ضفٕ هصا الٔسز بلى  ؿطهت بحلٌى ٓام  300كٍى

بُت اللُازًت والخلىُت والهىسػُت همً مذخلف 2020 م. هما  هسف الـطهت بلى موآفت البرامج الخسٍض

ب اإلاحلُت والٔاإلاُت. منهي ػٔ 107000اللٌآاث لدـمل ؤهثر مً   ىزي ًىومىن بلى بطامج الخسٍض
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 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-11اإلثنين 

 رٕمً ِمشهب اٌشئُظ يف ادلٍّىخ إىل اجملّغ األوبدميٍ "جٕشاي إٌىرتَه"

 بِؼخ األِريح ٔىسح ثٕذ ػجذاٌشمحٓجب

 

وكٔذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً, ؤهبر جامٔت وؼاثُت في الٔالم, مصهطحي جفاهم مٕ ؿطهت "ججراٌ 

ىضن بالطمع  ً, اإلاسجلت في بىضكت هٍُى والطاثسة في كٌاْ الخليُٕ والخىىىلىجُا, لخحلُم هسفحن  GEبلىتًر

اإلالط الطثِؽ للـطهت في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي بالجامٔت ضثِؼُحن, ًخمثل ؤولهما في هلل 

اًت الصخُت وجٌبُم ؤهِمت اإلاحاواة  ط مهاضاث الٓط ان, بهافت بلى حٔاون الٌطفحن في مجاالث جٌٍى في مسًىت الٍط

ع الجامعي.   الٌبُت الخسًثت في مؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

 

ُٕ مصهطحي الخفاهم في ضحاب جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً بحوىض مٔالي مسًطة وجمذ مطاػم جىك

 ,"ً الجامٔت السهخىضة هسي بيذ محمس الٔمُل, والؼُس جىن ضاٌؽ, هاثب ضثِؽ مجلؽ بزاضة "ججراٌ بلىتًر

."ً سز مً هباض اإلاؼاولحن بالجامٔت وؿطهت "ججراٌ بلىتًر   ٓو

 

 جامٔت ألا 
ً
باة, اإلاسًط الٔام وكام بالخىكُٕ ممثال محرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ػٔازة السهخىض ؤحمس بً محمس ؤبٓى

ٕ الطثِؽ الخىفُصي  ٌّ ع الجامعي؛ واإلاهىسغ ؤحمس هاكط البس الخىفُصي إلاؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

ًً" في اإلاملىت لـطهت ؤوكاف الجامٔت؛ واإلاهىسغ هـام البهىلي, الطثِؽ واإلاسًط الخىفُصي لـطهت "ججراٌ بلىتر 

.ً   الٔطبُت الؼٔىزًت والبحٍط

 

ان بلى اإلالط الجسًس باإلاجمٕ ألاوازًمي  ً" ٓملُا ها في الٍط وبمىجب مصهطة الخفاهم ألاولى, ػدىلل "ججراٌ بلىتًر

. وػِخم جلمُم اإلاىخب الجسًس وفم ؤٓلى مٔاًحر 2018في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ابخساًء مً ٓام 

ً جحذ ػلف واحس, الاػخسام  الحخوان وافت ٓملُاث ججراٌ بلىتًر
ً
ُف ؤحسر الخلىُاث, لُيىن ماهال ت وبخُى

طاسي جىفحر بِئت جحفع ٓلى الخٔاون البّىاء وججـٕ ٓلى ضو  الابخياض.   ٍو

 

اًت الصخُت  ط الٓط ؤما مصهطة الخفاهم الثاهُت فتهسف بلى بحث بمياهُاث الخٔاون اإلاـترهت في مجاٌ جٌٍى

ع الجامعي, والتي جخومً ادخباضاث اإلاحاواة الٌبُت واإلاحا واة ؤلاولُيُىُت بمؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

ع  اة الصخُت, وجطهع ٓلى حٍٔع ً للٓط مً كبل اإلاسضػحن والباحثحن في الجامٔت بالخٔاون مٕ دبراء مً ججراٌ بلىتًر

http://www.aammaal.com/news.php?action=show&id=32017
http://www.aammaal.com/news.php?action=show&id=32017


 

148 

اًت الصخُت الؼٔىزًحن, وبًجاز ح اًت مهاضاث وبمياهاث دبراء الٓط لٌى هاجٔت للخحسًاث التي جىاجه كٌاْ الٓط

الصخُت في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت, بما في شلً اضجفاْ مٔسالث ؤلاكابت باومطان الىاجمت ًٓ ؤهماي الخُاة 

  غحر الصخُت.

 

وبهصه اإلاىاػبت, كطحذ مسًطة جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً مٔالي السهخىضة هسي بيذ محمس الٔمُل: 

ً„هحً ٓلى زلت بإن مصهطحي الخفاهم اإلاىكٔخحن مٕ " ػُيىن لهما زوض هام في جطػُر مياهت ‘ ججراٌ بلىتًر

ط اإلاهاضاث, مما ٌٔىؽ التزامىا الجاز واإلاؼخمط بسٓم  اًت الصخُت وجٌٍى الجامٔت همطهع باضظ في مجاٌ ؤبحار الٓط

ني  2030ؤهساف ضئٍت الؼٔىزًت  ً„ن هلل ملط . وال ؿً بإ2020ودٌت الخحٌى الًى الطثِؽ في ‘ ججراٌ بلىتًر

اإلاملىت بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً هى دحر ججؼُس للسضة الجامٔت ٓلى اػخلٌاب 

ط التي جاػؽ إلاىِىمت ٓمل  ؤفول الـطواء, ال ػُما ؤولئً الصًً ٌـاًطوهىا الاهخمام بإٓماٌ ألابحار والخٌٍى

ماٌ".مخياملت في مجاالث الا    بخياض وضٍازة ألٓا

 

ومً جاهبه ؤهاف هـام البهىلي: "حٔس جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً مً ؤبطظ اإلااػؼاث ألاوازًمُت 

اليؼاثُت في الٔالم, وحللذ الٔسًس مً ؤلاهجاظاث الٔامت التي وان لها دحر ألازط في بىاء جُل جسًس مً اليىازض 

ىُت اإلاؼلخت بالٔلم والخبرا ث اإلاهىُت اإلاخياملت. ومً دالٌ هلل ملط ٓملُاجىا بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي والترهحز الًى

 
ً
ٓلى ألابحار والابخياضاث اإلاـترهت, فةهىا ؤعظ الخىاكل الفٔاٌ بحن الـطواث واإلااػؼاث ألاوازًمُت للٔمل مٔا

  .2030ٓلى زٓم ؤهساف ضئٍت الؼٔىزًت 

 

ُس ٓالكاجىا مٕ هما حٔىؽ هصه الخٌىة التزامىا الطاسخ ججا ل, وػخدُح لىا جًى ه اإلاملىت ٓلى اإلاسي الٌٍى

ٕ وؤبحار هامت".   اإلاجخمٕ ألاوازًمي للٔمل ٓلى مـاَض

 

ً جخمخٕ بحوىض كىي في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت مىص ؤهثر مً زماهُت ٓلىز,  والجسًط بالصهط ؤن ججراٌ بلىتًر

م ٓمل ًوم  ف, ٌـغل  27000ولسيها فٍط ىاكٕ هامت في مجاالث جلىُت وهىسػُت زكُلت, في % مجهم م50مُى

  %.70ححن جبلغ وؼبت الؼٔىزة في الـطهت 

 

ت مً الـطواث الؼٔىزًت اللغحرة  ومً دالٌ اػدثماضا ها اإلاحلُت, جمخلً ججراٌ بلىتًرً كآسة جىضٍس كٍى

طهت بلى موآفت م. هما  هسف الـ2020ؿطهت بحلٌى ٓام  300واإلاخىػٌت, وجخٌلٕ بلى ضفٕ هصا الٔسز بلى 

بُت اللُازًت والخلىُت والهىسػُت همً مذخلف اللٌآاث لدـمل ؤهثر مً  منهي ػٔىزي  107000البرامج الخسٍض

ب اإلاحلُت والٔاإلاُت.  ًىومىن بلى بطامج الخسٍض
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  م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-01الخميس 

 إداسح ٔظبَ ِزغٍجبد ٌزحمُك لغبػبد ػشش رؤهً ٔىسح األِريح جبِؼخ
 (األَضو) اجلىدح

ط والجىزة ممثلت في ٓمازة  –كطاحت  محمس اإلاحؼً : جبيذ ووالت جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً للخٌٍى

خماز ألاوازًمي مـطوْ جٌبُم هِام بزاضة الجىزة ألاًعو ) ( , حُث جم الخٔاكس 9001-8002همان الجىزة والٓا

كٌآاث بالجامٔت لخحلُم مخٌلباث هِام بزاضة الجىزة )ألاًعو( ,  10مٕ بحسي الـطواث اإلاخذللت لخإهُل 

ت في جمُٕ كٌآا ها ٓلى الىحى الصي ًومً  س الٔملُاث ؤلازاٍض اهٌالكا مً ضئٍت الجامٔت التي حؼعى لخجٍى

خماز   اإلااػس ي . مؼآسة هصه اللٌآاث ٓلى جحلُم مخٌلباث الٓا

ويهسف هصا اإلاـطوْ بلى حٍٔطف ميؼىبى ول كٌاْ بىِام بزاضة الجىزة وهُفُت جحلُله, وبًجاز ؿٔىض شاحي 

م للخسكُم السادلي مً ميؼىبي  ب و هُئت فٍط فاث, وجسٍض فحن واإلاُى ط اإلاؼخمط لسي اإلاُى بإهمُت ٓملُت الخٌٍى

  اللٌاْ اإلاؼتهسف وبالخالي الخلٌى ٓلى ؿهازة الاًعو.

في بًاض اإلاـطوْ في مطحلخه الثالثت بسؤ ٓسزا مً كٌآاث الجامٔت اإلاطشخت للخلٌى ٓلى ؿهازة الاًعو بحلس و

هخاثج جهىزها وبيل جساضة لخىِم للاثمت اللٌآاث التي حللذ ٓلحها في اإلاطحلت الؼابلت مما ٌٔني وهٕ جامٔت 

ت الجامٔاث   اإلاحلُت والسولُت. ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً في مطهع ضثِؽ ٓلى داًض

وبسؤ الٔمل بىهٕ دٌت ظمىُت لخلٌى هصه اللٌآاث ٓلى هصه الـهازة , وحـىُل فطق ٓمل في ول كٌاْ, 

لس الاجخمآاث اإلاخىالُت ووضؾ الٔمل الخاكت , والتي ؤزمطث حلٌى هصه اللٌآاث ٓلى ؿهازة ألاًعو هصا  ٓو

ط والجىزة, ووالت الجامٔت هـ وهي ٓلى الخىالي : ووالت الجامٔ 1437/1438الٔام  ت, ووالت الجامٔت للخٌٍى

للسضاػاث الٔلُا والبحث الٔلمي, ووالت الجامٔت للسٓم ألاوازًمي والخسماث الٌالبُت, ووالت الجامٔت للميـأث 

والدـغُل, ووالت الجامٔت للـاون الخٔلُمُت, ٓمازة البحث الٔلمي, ٓمازة ؿاون اإلاىخباث, ولُت ٓلىم 

  كٌآا. 18ىماث, ولُت آلازاب , لُلل مجمْى اللٌآاث الخاكلت ٓلى ؿهازة ألاًعو الخاػب واإلأل

خماز ألاوازًمي هي الٔمازة ألاولى ٓلى مؼخىي الجامٔت التي حللذ ٓلى  ًصهط ؤن ٓمازة همان الجىزة والٓا

 هـ.1436-1435هـ وجسز ها في الٔام 1435-1434ؿهازة ألاًعو وشلً في الٔام الجامعي 

 

http://www.sra7h.com/?p=301376
http://www.sra7h.com/?p=301376
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 م0311-يناير- 03 - 1341-ربيع الثاني-01لثالثاء ا

جبِؼخ األِريح ٔىسح رربَ ارفبلُخ رؼبوْ ِغ ِذَٕخ ادلٍه عؼىد اٌغجُخ ٌشفغ 
  وفبءح عبٌجبد اجملبي اٌصحٍ.

الخٔلُم الؼٔىزي : ؤبطمذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ممثلت بىوالت الجامٔت للـاون الصخُت مادطا 

  ً ػٔىز الٌبُت .اجفاكُت حٔاون مٕ مسًىت اإلال

ط الٔملُت الخٔلُمُت إلاىاهبت مؼخجساث الٔلط وجلبُت مخٌلباث ػىق الٔمل وفم  و هسف الاجفاكُت بلى جٌٍى

ىُت مخمحزة في الخذللاث الصخُت مً 2030جٌلٔاث وجىجهاث الطئٍت الؼٔىزًت  , وشلً بخإهُل وىازض ًو

ازة ؤٓساز اإلالبىالث في اليلُت ًٓ الؼىىاث الؼابل  في جمُٕ اإلاجاالث دالٌ ٍظ
ً
 مخمحزا

ً
ت وبٓسازهً بٓسازا مهىُا

 2955هـــ 1436/1437الصخُت ,حُث بلغ مجمْى ؤٓساز الٌالباث اإلالُساث في اليلُاث الصخُت للٔام الجامعي 

لىم ب الاػىان  ًالبت في ٓسز مً الخذللاث واللُسلت والخمٍطى والصخت ٓو الخإهُل والٌب البـطي ًو

لم الىفؽ الاولُيُي ازة موٌطزة ول ٓام.ٓو  ي, باإلهافت الى الؼىت الخإهُلُت بٍع

وؤبسي اإلاسًط الخىفُصي السهخىض هُثم الفال  ػٔازجه بهصا الخٔاون اإلاثمط مٕ الجامٔت الصي يهسف بلى ضفٕ هفاءة 

اث . بها ٓلى ؤٓلى اإلاؼخٍى   الٌالبت في اإلاجاالث الصخُت وجسٍض

السهخىضة ػمط الؼلاف الاجفاكُت مً مؼاضاث الـطاهت  مً جهتها ٓسث وهُلت الجامٔت للـاون الصخُت

ط في اإلاجاالث الصخُت والطقي باإلاطؤة الؼٔىزًت في  الاػتراجُجُت التي جىلحها ػُاػت الجامٔت ؤهمُت داكت للخٌٍى

ً بل الاوؼاهُت  ًبا لخسمت اإلاجخمٕ والًى ج ًالباث مخمحزاث حٔلُما وجسٍض اإلاجاٌ الخٔلُمي اللخي, وبالخالي جذٍط

 لىوالت ألاهباء الؼٔىزًت.
ً
 ؤجمٕ وفلا
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 م0311-يناير- 05 - 1341-ربيع الثاني-01االربعاء 

 يف ِذاسعهب "دتبَ "جبِؼخ األِريح ٔىسح رٕفز ِششوع 
ت إلاـطوْ  للفطق اإلاسضػُت ” جمام“الخٔلُم الؼٔىزي : هفصث مساضغ جامٔت ألامحرة هىضة وضؿت الٔمل الؼىٍى

  اإلاـاضهت باإلهافت بلى مسضباث الفطق.

ٔط ؤن  ط والخحؼحن في اإلاؼخىي ” جمام“وؤوضخذ مـطفت اإلاـطوْ في اإلاساضغ زًما الـَى ًطهع ٓلى الخٌٍى

فاٌ ,مً دالٌ جحؼً ًالباث اإلاطحلت ألاولُت  في الىسي اللىحي للغت  الابخساثُتألاوازًمي للٌالباث وألًا

ت ووهى  كسض هً ٓلى اللطاءة والخحسر ,مبرظة جهىز مٔلماث الط  فاٌ في جلبل اللغت ؤلاهجلحًز وهت مٕ ألًا

ت واللسضة ٓلى الخىاكل والخٔطف ٓلى ألاػاػُاث اإلالترحت للغت.   ؤلاهجلحًز

ط اإلاؼدىس الى اإلاسضػت( هى مـطوْ مٌبم في مساضغ جامٔت ألامحرة هىضة الخيىمُت ” جمام“ًصهط ؤن ججطبت  )الخٌٍى

طي لإلكال  التربىي الىابٕ مً اإلاسضػ ت بخىجُه اإلاساضغ الطػمُت والخاكت في الٔالم ,وهى مـطوْ بح ي وجٌٍى

ل مً ماػؼت الفىط الٔطبي بطثاػت كاحب الؼمى  ىُت ببحروث بخمٍى الٔطبي ,وبسؤث الفىطة في الجامٔت ألامٍط

فحن ؤمحر مىٌلت مىت اإلاىطمت ,حُث يهسف اإلاـطوْ بلى  اإلاليي ألامحر دالس الفُلل مؼدـاض دازم الخطمحن الـٍط

م بىاء جؼىض للخىاض والخٔاون بحن زالر جهاث ضثِؼُت وهي :اإلاسضػت بىاء مجخمٕ مً اإلا هىُحن اإلاجسزًً ًٓ ًٍط

  والجامٔاث ووظاضة الخٔلُم .

واػخٔطهذ الفطق اإلاـاضهت بحوىض مسًطة ؤلاؿطاف ٓلى مساضغ الجامٔت السهخىضة مطفذ بيذ ٓبسهللا بابٔحر 

فاٌ باللغت ؤلاهجل ان ألًا ت ,ومـطوْ الىسي اللىحي للمسضػت ؤلابخساثُت , زالر مـطوٓاث مجها مـطوْ ٍض حًز

اهُاث .   ومـطوْ الٍط

م  ما هطامي مً فٍط لت ” جمام“هما كسمذ السهخىضة ٍض ىُت ببحروث, حغصًت ضاجٔت هاكـذ ًٍط مً الجامٔت ألامٍط

طي, حُث ٌؼآس ٓلى فهم ًبُٔت جلً الخغحراث وهُفُت الخٔامل مٔها  الخٔامل مٕ الخغحراث في اإلاـطوْ الخٌٍى

ت  ت , واهخللذ مٕ الفطق ودص وكفت جفىٍط ٍط بةًجابُت, زم هاكـذ الخحسًاث التي جىاجه اإلابازضاث الخٌٍى

 لىوالت ألاهباء الؼٔىزًت.
ً
ت وفلا ٍط ٕ الخٌٍى  بالخذٌٍُ ألاولي للمـاَض
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 م0311-يناير- 5 - 1341-ربيع الثاني-1الخميس 

ُ ثشػبَخ ِؼبيل ِذَشح جبِؼخ 
ّ
افززبح ِشوض اٌزُّض يف اٌزؼٍُُ واٌزؼٍ

 "د.هذي اٌؼًُّ"األِريح ٔىسح ثٕذ ػجذاٌشمحٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اًت مٔالي مسًطة  م جحذ ٓض
ّ
ان جفخخح مطهع الخمحز في الخٔلُم والخٔل جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً بالٍط

بمىخبت ولُت ؤلاكخلاز اإلاجزلي  1438ضبُٕ ألاٌو  6كبا  ألاضبٔاء ” هسي بيذ محمس الٔمُل ” ة الجامٔت السهخىض 

ط وجىمُت اإلاهاضاث. ط والجىزة ممثلت بٔمازة الخٌٍى  وجحذ بؿطاف ووالت الخٌٍى

 , و اإلاـطفت ٓلى ؤٓم” ٓبحر بيذ ٓلي الخطبي“و كس كطحذ السهخىضة 
ً
ط و جىمُت اإلاهاضاث ػابلا اٌ ٓمُسة الخٌٍى

ر  اء الىىوٍت اإلاؼآس في حسًثها ؤلافخخاحي بإن هصا اإلاطهع الصي كس ؤكط بخاٍض  , ؤػخاش الفحًز
ً
اإلاطهع ػابلا

مت مً اإلالام الؼامي , وهى ٓباضة ًٓ مىِىمت 2/7/1434 هـ بلطاٍض مً مجلؽ الخٔلُم الٔالي و بمىافلت هٍط

م , و كس ؤحى الُىم جسؿحن هصا اإلالط لهصا اإلاطهع الصي حٔلُمُت جلىز الخفىحر و ؤلابساْ و ؤلابخياض في الخٔلُم و ا
ّ
لخٔل

م بالترهحز ٓلى ٓوى هُئت 
ّ
ط ٓملُتي الخٔلُم و الخٔل م جٌٍى ٌٔمل ٓلى ؤلاضجلاء بجىزة الخٔلُم الجامعي ًٓ ًٍط

ت مً السوضاث و الىضؾ و الخللاث السضاػُت و  ت مخىٓى الخسَضؽ و الٌالبت مً دالٌ بطامج حـمل مجمٓى

ٔخبر اإلاطهع بِذ للخبرة إلجلاله اإلاباؿط بيخاثج البحث ا ٌُ ى و  ً و ؤلاػدـاٍض لٔلمي و الؼُمىاضاث و الجلؼاث الخىاٍض

ه و اػدثماض هخاثجها ٓلى ؤضن الىاكٕ بغطن الخحؼحن اإلاؼخمط فهى بمثابت هلٌت اهٌالق  ٍط البحىر الخٌٍى

http://www.makkahnews.net/?p=4962532
http://www.makkahnews.net/?p=4962532
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طها إلاىاهبت اػتراجُجُ م و جٌٍى
ّ
ً.لإلهخلاٌ بٔملُت الخٔلُم و الخٔل م في اللطن الىاحس و الٔـٍط

ّ
 اث الخٔلُم و الخٔل

م لخبازٌ الخبراث و آلاضاء و وجهاث الىِط و جلسًم 
ّ
حُث ًىفط اإلاطهع مىاخ للخىاض للمهخمحن بالخٔلُم و الخٔل

 الخغٌحن الطاجٔت حٌى اللواًا الؼادىت في الخٔلُم الٔالي.

ت و ٌٔس هصا اإلاطهع بمثابت باضة للخفىحر ؤلاػتراجُجي لخ ٍط حلُم ضئٍت الجامٔت مً دالٌ جىفُص اإلابازضاث الخٌٍى

ازة الٔاإلاُت.  لخحلُم الٍط

و كس كطحذ ػٔاز ها مً دالٌ اػخٔطاهها لإلهجاظاث الٔسًسة للمطهع ؤن اإلاطهع كس اػخىمل بىفاءة بٓساز 

 ٓسز م
ً
ٍٍ حـغُلُت مٌللا  دٌت اػتراجُجُت دمؼُت ُمخياملت و دٌ

ً
ً اإلابازضاث السلُل الخىُِمي له , ؿامال

ىام الثالزت الؼابلت : ًط   ط اإلاىاهب ألاوازًمُت التي وان مً مذطجا ها دالٌ ألٓا الطثِؼُت و مجها : مبازضة جٌٍى

واء الهُئت ألاوازًمُت و جلمُم ٓسز ” 5553“ٓسز  بُت ٓو بي بجىزٍة ٓالُت مجها : ” 156“فطكت جسٍض بطهامج جسٍض

واء حسً ي الخُٔحن , و حعمت بطامج ؤلامخُاظ في الخٔلُم و الخٔلم ,و حعمت  حعمت ؤلابساْ ألاوازًمي لتهُئت ألٓا

 لٔوىاث الهُئت الخٔلُمُت 
ُ
ً اإلاىجت ت , و حعمت بطامج ػفحرة الًى بطامج جىمُت مهاضاث اػخذسام اللغت ؤلاهجلحًز

 اإلاطشخاث لإلبخٔار في الخاضو.

واء الهُئت الخٔلُمُت في وكٍذ  هفىطة مبخىطة” EQA“هما جإحي مبازضة ػفحراث الخمحز و الجىزة  ب ٓو لىلل الخسٍض

بُت بةجمالي ٓسز ” 1014“كلحر و بإزط ؤهبر لخٌط  دالٌ ٓام واحس  بي.” 24“فطكت جسٍض  بطهامج جسٍض

كس جىلذ بٓساز حعمت بطامج الباحث ” BARC”هما ؤوضخذ ػٔاز ها ؤن مبازضة بىاء كسضاث البحث ألاوازًمي

بي هخج ٓجها ًط  ٓسز بطهامج ج” 14“اإلاخمحز بخلمُم  بُت هما جم جلمُم حعمت بطامج بزاضة ” 273“سٍض فطكت جسٍض

بُت مخياملت هخج ٓجها ” ػذ“البحث الٔلمي و التي جحىي  بُت.” 103“بطامج جسٍض  فطكت جسٍض

ومبازضة الفلل السضاس ي في اللطن ” TLEA“هما اػخٔطهذ ػٔاز ها مبازضة جىاثع الخمحز في الخٔلُم و الخٔلُم 

ً الىا  ”.21st”2C“حس و الٔـٍط

م بًالق بطهامج جلُُم الىِطاء في الخسَضؽ ” TEM“هما جم جإػِؽ مبازضة كُاغ فآلُت الخسَضؽ  ًٓ ًٍط
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و هصلً مبازضة ” . 3L“الجامعي.و هصلً اإلابازضة اإلاىجهت لٌالباث الجامٔت و هي مبازضة الخٔلم مسي الخُاة 

 ”.FLC“مجخمٔاث الخٔلم ألاوازًمُت 

  اإلاطهع في جإػِؽ ٓسز مً الـطاواث السولُه مٕ :  و كس هجح

ىُت في بحروث.    الجامٔت ألامٍط

  جامٔت اإلالىت ماضغٍطذ اػيىجالهس.

  جامٔت ؤوهالهس هُىظٍلىسا. 

ني الؼىغافىضي.  اإلأهس الًى

 ”.هسي بيذ محمس الٔمُل“و كس ؿىطث ػٔاز ها السٓم الالمحسوز مً مٔالي السهخىضه مسًطة الجامٔه 

 ألاػخاشة السهخىضة  هما
ً
ط و الجىزة ػابلا  ػٔازة وهُلت الجامٔت للخٌٍى

ً
لسٓمها ” فاًمت الٔبىزي“ؿىطث ؤًوا

 ػٔازة السهخىضة 
ً
ط و الجىزة حالُا لسٓمها ؤلالمحسوز و جىجحها ها ” فاجً العامل“الىبحر و وهُلت الجامٔت للخٌٍى

 اإلاؼخمطة.
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 م0311-يناير- 01 - 1341-ربيع الثاني-04السبت 

 عُبحخ اٌجبحخ رٕظُ سحٍخ عُبحُخ ٌغبٌجبد جبِؼخ ٔىسح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ني, جم بًالق بطهامج  , والصي حث ”ِٓف الؼٔىزًت“همً جهىز ومبازضاث الهُئت الٔامت للؼُاحت والترار الًى

ني, كاحب الؼمى اإلاليي ألامحر ػلٌان بً ػلمان آٌ ٓلُه ػمى ضثِؽ الهُئت الٔامت للؼُاح ت والترار الًى

ىه مً دالٌ اإلأاٌـت, وجٔل اليص ىء ًجٌى في مىاًم اإلاملىت, واإلاىاكٕ التي اهٌللذ  ػٔىز, لطبٍ اإلاىاًً بًى

ت والؼُاحُت, لُخٔاٌف مٕ هصه  ذُت والخواٍض ىه ومٔاإلاه الخاٍض ىُت, لُخٔطف ٓلى جطار ًو مجها الىحسة الًى

خفآل مٔها.  اإلاىاكٕ ٍو

الق هصا البرهامج بالطحلت الثاهُت مً الباحت, لٔسز  ًالًبا مً جامٔت  34وحُث ؤن ػُاحت الباحت حؼعى إًل

لخىُِم الطحالث الؼُاحُت, بمـاضهت ” ُٓىن اليؼط“الباحت, دالٌ ألاػابُٕ اإلالبلت, ٓلى ؤن ًىفصها مىخب 

لً جىُِم ٓسة ضحالث لبٔى الجامٔاث واإلاساضغ بلى مىٌلت اإلاطؿس الؼُاحي كالح ببطاهُم العهطاوي, وهص

” ِٓف الؼٔىزًت“لٌالب جامٔت اإلالً ػٔىز, وضحلت ” ِٓف الؼٔىزًت“الباحت, وكس هفص مجها حتى آلان ضحلت 

ت  30, وضحلت هصا ألاػبْى لٔسز ”ٓفذ“لٌالباث جامٔت  اضة اإلاىاكٕ ألازٍط ًالبت مً جامٔت ألامحرة هىضة, لٍع

 والٌبُُٔت باإلاىٌلت.والترازُت 

ِٓف “مً جهت ؤدطي بحن مسًط ٓام هُئت الؼُاحت بالباحت, ألاػخاش ظاهط محمس الـهطي, ؤن بطهامج 

ىه, مً دالٌ اإلاـاضهت في ضحالث ٌِٔف مً ”الؼٔىزًت ا ًسٓىا اإلاىاًً بلى اهدـاف ًو ًُ ى , ٌٔس بطهامًجا ًو

ىه بـيل ؤٓم س مً مٔطفخه بًى ني, وجٍع ذه الًى ذه.داللها جاٍض ت اضجباًه به وبخاٍض  م, وحؼاهم في جلٍى

http://www.rasdnews.net/149965
http://www.rasdnews.net/149965
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  م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-01الخميس 

 (جبِؼخ األِريح ٔىسح رؤهً ػشش لغبػبد ٌزحمُك ِزغٍجبد ٔظبَ )األَضو
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 م0311-يناير- 05 - 1341-ربيع الثاني-01األربعاء 

 جبِؼخ األِريح ٔىسح رىلغ ارفبلُخ رؼبوْ ِغ ِذَٕخ ادلٍه عؼىد اٌغجُخ
امٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ممثلت بىوالت الجامٔت للـاون الصخُت اجفاكُت حٔاون مٕ مسًىت وكٔذ ج

اإلالً ػٔىز الٌبُت بطثاػت اإلاسًط الخىفُصي السهخىض هُثم الفال  وكس ضؤغ وفس الجامٔت السهخىضة ػمط 

سلت والسهخىضة ػمحرة الؼلاف وهُلت الجامٔت للـاون الصخُت والسهخىضة هىاٌ الطؿُس ٓمُسة ولُت اللُ

الؼىاوي ٓمُسة ولُت الخمٍطى, وضثِؼت وحسة الامخُاظ السهخىضة هسي حؼىهت, ومً جاهب آدط ضحب السهخىض 

بها ٓلى  هُثم الفال  بهصا الخٔاون اإلاثمط مٕ الجامٔت الصي يهسف بلى ضفٕ هفاءة الٌالبت في اإلاجاالث الصخُت وجسٍض

اث .   ؤٓلى اإلاؼخٍى

ػمط الؼلاف بإهمُت هصه الاجفاكُت للخيامل بحن كٌاْ الخٔلُم اللخي واإلاؼدـفُاث  وكس كطحذ السهخىضة

ب الٌالباث في الخذللاث الصخُت اإلاذخلفت والخٔاون في جمُٕ اإلاجاالث البحثُت  والتي  هسف بلى جسٍض

حٔاواهم وألاوازًمُت وؤلاولُيُىُت, هما وجهذ ؿىطها لسهخىض هُثم الفال  ومسًط بزاضة الخسٍضب ٓلى حؼً 

  واػخلبالهم .

ط في اإلاجاالث الصخُت والطقي باإلاطؤة الؼٔىزًت في اإلاجاٌ الخٔلُمي  وحٔس هصه الاجفاكُاث ػُاػت الجامٔت للخٌٍى

ًبا ٓلى مؼخىي اإلاملىت . ج ًالباث مخمحزاث حٔلُما وجسٍض  اللخي, وجذٍط
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 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-11الثالثاء 
 

 إعالق جبئضح األِريح ٔىسح ٌٍزُّض إٌغبئٍ يف ذتبُٔخ جمبالد

ًٓ الاهٌالق الطػمي لجاثعة ألامحرة هىضة بً ٓبسالطحمً للخمحز  جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ؤٓلىذ

ف الٔطبُت الؼٔىزًت , والتي جم آخمازها بمىافلت مً مجلؽ الىظضاء , وجاء الخٍٔط  اليؼاجي وٌو مطة باإلاملىت

بالجاثعة في ماجمط صخفي ٓلسجه ؤماهت الجاثعة بحوىض مسًطة الجامٔت السهخىضة هسي الٔمُل ضثِؼت لجىت 

الجاثعة والتي ؤهسث ٓلى ؤهمُت الجاثعة مـحرة بلى ان لجىت الجاثعة جوم هذبت مً الٔوىاث اإلامثالث ليافت 

 اللٌآاث اليؼاثُت الخيىمُت والخاكت .

واهافذ : " ان  جحفحز ألاجُاٌ الجسًسة مً اليؼاءبت جلسًط للمخمحزاث واإلابسٓاث, و وكالذ ان الجاثعة حٔس بمثا

زماهُت مجاالث مً السضاػاث البحثُت والبرامج واإلابازضاث  في اإلاطؤة الؼٔىزًت الجاثعة حؼتهسف زٓم اهجاظاث

ٕ الاكخلازًت,   وهي ماٌ الاجخمآُت, واإلاـاَض السضاػاث ؤلاوؼاهُت, والٔلىم الٌبُُٔت, والٔلىم الصخُت, وألٓا

ماٌ الفىُت ". ت, وألٓا ماٌ الخحًر  وألٓا

عة اإلااوٕ ؤمُىت الجاثعة وملطضة اللجىت ؤن ال هسف مً الجاثعة هى حصجُٕ اإلاـاضهت اليؼاثُت و بُيذ السهخىضة ٍٓع

في مجاٌ البحث الٔلمي والخىمُت الاجخمآُت و ػُيىن ادخُاض الفاثعاث بىاء ٓلى الجساضة بحؼب ما جلطضه لجان 

 الخحىُم اإلاخذللت ومً جىٌبم ٓلحها ؿطوي الجاثعة .

س جحسزه ألاماهت وؤؿاضث اإلااوٕ بلى ان الترؿُحاث لىُل الجاثعة جطػل بلى ألاماهت الٔا مت لجاثعة ألامحرة هىضة في مٓى

ول ٓام ,ماهسة بإن الجاثعة جمىح ول فاثعة زْض ألامحرة هىضة, و ؿهازة جلسًط, وملخلا للٔمل الصي ؤهلها للفىظ, 

اٌ. 100مٕ مبلغ   ؤلف ٍض

 

 

 

 

 

http://www.arabstoday.net/218/225040-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.arabstoday.net/218/225040-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.arabstoday.net/211/081325-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.arabstoday.net/218/060640-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-80
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 .. عبٌجبد جبِؼخ ٔىسح َضسْ اٌجبحخ"ػُش اٌغؼىدَخ"ضّٓ ثشٔبِج 

 

ني ًٓ جىُِمها ضحلت ػُاحُت لـ ًالبت مً ًالباث جامٔت  ″30”ؤٓلىذ الهُئت الٔامت للؼُاحت والترار الًى

ت والترازُت والٌبُُٔت بمىٌلت الباحت ه اضة اإلاىاكٕ ألازٍط ان لٍع مً بطهامج ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً بالٍط

 ”.ِٓف الؼٔىزًت“

ٌٔس ” ِٓف الؼٔىزًت “ومً جاهبه بحن مسًط ٓام هُئت الؼُاحت بالباحت ألاػخاش ظاهط محمس الـهطي ؤن بطهامج 

ذه  جهم مً دالٌ اإلاـاضهت في ضحالث ٌِٔف مً داللها جاٍض ني ًسٓى اإلاىاًً واإلاىاًىت الهدـاف ًو بطهامج ًو

ىه بـيل  س مً مٔطفخه لًى ني وجٍع ً الًى ؼهم في بىاء الًى ذه؛ َو ت اضجباًه به وبخاٍض ؤٓمم, وحؼاهم في جلٍى

واإلاحافِت ٓلى مىدؼباجه ووحسجه ومىجعاجه واإلاؼاهمت في بىاء مؼخلبله, ولُيىن مً دالٌ هصه الطحالث 

اث جمُلت مطجبٌت بمىاكٕ بالزه.  شهٍط

ني همً جهىز ومبازضاث اله” ِٓف الؼٔىزًت“الجسًط بالصهط ؤهه ًإحي بطهامج  ُئت الٔامت للؼُاحت والترار الًى

ني كاحب الؼمى اإلاليي ألامحر ػلٌان بً  والصي حث ٓلُه ػمى ضثِؽ الهُئت الٔامت للؼُاحت والترار الًى

ىه مً دالٌ اإلأاٌـت وجٔل اليفء ًجٌى في مىاًم اإلاملىت واإلاىاكٕ التي  ػلمان آٌ ػٔىز لطبٍ اإلاىاًً بًى

ىُت هصلً ت والؼُاحُت لُخٔاٌف  اهٌللذ مجها الىحسة الًى ذُت والخواٍض ىه ومٔاإلاه الخاٍض لُخٔطف ٓلى جطار ًو

خفآل مٔها.  مٕ هصه اإلاىاكٕ ٍو
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GE to move Saudi headquarters to Princess Nourah University  

 

Princess Nourah bint Abdulrahman University (PNU), the largest all-female university in the world, 

has signed two Memorandums of Understanding (MoU) with GE with two overarching goals that will 

see GE moving its Saudi headquarters to the PNU Academic Complex in Riyadh, and the two entities 

undertaking joint work in health care skills development and clinical simulations at King Abdullah 

bin Abdulaziz University Hospital (KAAUH).   

The MoUs were signed at a ceremony at PNU by Dr. Ahmed Mohammed Abuabah, CEO of KAAUH; 

Eng. Ahmed Nasser Albedaie, CEO PNU Endowment Company; and Hisham Al-Bahkali, GE president 

& CEO, for Saudi Arabia & Bahrain. The ceremony took place in the presence of Dr. Hoda bint 

Mohamed Al-Ameel, rector of PNU; Dr. Saleh Abdullah Almezel, vice rector of PNU; and John Rice, GE 

vice chairman; along with other senior officials of PNU, KAAUH and GE.   

As per the first MoU with PNU, GE will move all its operations in Riyadh to its new Saudi 

headquarters in PNU Academic Complex in 2018. A new state-of-the-art office will be designed to 

the highest standards of sustainability to accommodate all GE operations under one roof. The offices 

will have collaborative spaces that will promote a spirit of innovation and collaboration and help GE 

better serve its customers and partners in the Kingdom.  

The second MoU between KAAUH and GE will lead to the creation of a vibrant research hub for 

Health Sciences. Clinical simulation tests will be conducted by PNU faculty and researchers along 

with GE Healthcare professionals utilizing the facilities of KAAUH, which is an integral part of the 

http://www.arabnews.com/node/1039921/corporate-news
http://www.arabnews.com/node/1039921/corporate-news
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PNU Academic Complex. In addition to focusing on strengthening the competencies of Saudi health 

care professionals, the joint research will explore solutions for the Kingdom„s health care challenges 

including the rising incidence of lifestyle diseases.  

Dr. Al-Ameel, rector of PNU said: “The Memoradums of Understanding with GE will establish 

Princess Nourah University as a vibrant hub for health care research and skills development, 

underlining our commitment to support the goals of the Saudi Vision 2030 and the National 

Transformation Plan. The relocation of GE„s headquarters in the Kingdom to PNU Academic Complex 

will further establish the credentials of PNU in attracting the best in businesses, especially those 

focused on research and development to create an innovation and entrepreneurial ecosystem.”  

Hisham Albahkali added: “As one of the world„s preeminent all-female universities, Princess Nourah 

University has set an impressive milestone in shaping and nurturing the future generation of Saudi 

professionals. By locating our Saudi headquarters to the PNU Academic Complex and focusing on 

collaborative research and innovation, we are fostering stronger industry-academic linkages that will 

ensure tangible support for Saudi Vision 2030.  

This is a strong testament to our long-term commitment to the Kingdom and will enable closer ties to 

the academic community driving transformational project and research.”  

GE has over eight decades of partnership in the Kingdom. It has a 2,000-strong workforce, with 50 

percent of its talent in highly skilled engineering and technology roles, and a Saudization rate of 70 

percent. 
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GE, PNU to team up in healthcare and clinical simulation at 

KAAUH 
 

RIYADH — Princess Nourah bint Abdulrahman University (PNU), the largest all-female university in 

the world, has signed two Memorandums of Understanding (MoU) with GE with two overarching 

goals that will see GE moving its Saudi headquarters to the PNU Academic Complex in Riyadh, and 

the two entities undertaking joint work in Healthcare skills development and clinical simulations at 

King Abdullah bin Abdulaziz University Hospital (KAAUH).  

The MoUs were signed at a ceremony at PNU by Dr Ahmed Mohammed Abuabah, CEO of KAAUH; 

Eng. Ahmed Nasser Albedaie, CEO PNU Endowment Company; and Hisham Al Bahkali, GE President 

& CEO, for Saudi Arabia & Bahrain. The ceremony took place in the presence of Dr. Hoda bint 

Mohamed Al-Ameel, Rector of PNU; Dr Saleh Abdullah Almezel, Vice Rector of PNU; and John Rice, 

GE Vice Chairman, along with other senior officials of PNU, KAAUH and GE.   

As per the first MoU with PNU, GE will move all its operations in Riyadh to its new Saudi 

headquarters in PNU Academic Complex in 2018. A new state-of-the-art office will be designed to 

the highest standards of sustainability to accommodate all GE operations under one roof. The offices 

will have collaborative spaces that will promote a spirit of innovation and collaboration and help GE 

better serve its customers and partners in the Kingdom.  

The second MoU between KAAUH and GE will lead to the creation of a vibrant research hub for 

Health Sciences. Clinical simulation tests will be conducted by PNU faculty and researchers along 

with GE Healthcare professionals utilizing the facilities of KAAUH, which is an integral part of the 

http://saudigazette.com.sa/business/ge-pnu-team-healthcare-clinical-simulation-kaauh/
http://saudigazette.com.sa/business/ge-pnu-team-healthcare-clinical-simulation-kaauh/
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PNU Academic Complex. In addition to focusing on strengthening the competencies of Saudi 

healthcare professionals, the joint research will explore solutions for the Kingdom„s healthcare 

challenges including the rising incidence of lifestyle diseases.  

Dr. Hoda bint Mohamed Al-Ameel, Rector of PNU, said: “The Memoradums of Understanding with 

GE will establish Princess Nourah University as a vibrant hub for healthcare research and skills 

development, underlining our commitment to support the goals of the Saudi Vision 2030 and the 

National Transformation Plan. The relocation of GE„s headquarters in the Kingdom to PNU Academic 

Complex will further establish the credentials of PNU in attracting the best in businesses, especially 

those focused on research and development to create an innovation and entrepreneurial ecosystem.” 

Hisham Albahkali added: “As one of the world„s preeminent all-female universities, Princess Nourah 

University has set an impressive milestone in shaping and nurturing the future generation of Saudi 

professionals. By locating our Saudi Headquarters to the PNU Academic Complex and focusing on 

collaborative research and innovation, we are fostering stronger industry-academic linkages that will 

ensure tangible support for Saudi Vision 2030. This is a strong testament to our long-term 

commitment to the Kingdom and will enable closer ties to the academic community driving 

transformational project and research.”   

GE has over eight decades of partnership in the Kingdom. It has a 2,000-strong workforce, with 50 

per cent of its talent in highly skilled engineering and technology roles, and a Saudization rate of 70 

percent. Through its local investments, GE has a supplier base of Saudi SMEs with the goal of 

increasing that number to 300 by 2020. GE also aims to double leadership, technical and engineering 

training across sectors to over 10,000 Saudi professionals through local and global programs. — SG 
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 فبئضح يف أزخبثبد جبِؼخ ٔىسح 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذ زام  ؤًام ٓلب حمالث اهخذابُت للمطشخاث, ؤٓلىذ ٓمازة ؿاون الٌالباث في جامٔت ألامحرة  3بٔس جلٍى

جامعي هىضة بيذ ٓبسالطحمً الىخاثج الطػمُت الهخذاباث اإلاجلؽ الاػدـاضي الٌالبي في زوضجه الثالثت للٔام ال

 هـ.1438-1437الخالي 

http://www.sayidaty.net/node/518056
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ً الاهخذاباث, كالذ السهخىضة لُلى اإلاٌبلاوي ٓمُسة ؿاون الٌالباث: بن الجامٔت اجذصث وافت ؤلاجطاءاث  ٓو

ضث الىِام ؤلالىترووي ٓبر  الالظمت لدؼهُل الٔملُت الاهخذابُت, التي ججطي مطة ول ٓامحن زضاػُحن, حُث ًىَّ

زاضة الٔامت لخلىُت اإلألىماث والاجلاالث في الجامٔت لخمىحن الٌالباث مً "هِام الباهط" اإلالمم مً ِكبل ؤلا 

ؼط. ذ الدخُاض اإلامثالث بيل ػهىلت َو   جطؿُح ؤهفؼهً, والخلٍى

مطشخت مً مذخلف اليلُاث في الجامٔت, مبِىت ؤن  111وهـفذ اإلاٌبلاوي ؤن ٓسز اإلاطشخاث لهصا الٔام بلغ 

 هٔف ٓسز اإلاـا
ً
با  40ًالبت, جىافؼً ٓلى  58ضواث في السوضة الؼابلت, الصي جطشخذ فُه هصا الٔسز هى جلٍط

 
ً
خيىن اإلاجلؽ مً ممثالث مً مذخلف اليلُاث في الجامٔت, ًخم جذلُم ملآس ليل ولُت ًبلا . ٍو

ً
ملٔسا

, بهافت بلى الطثِؽ والىاثب وؤمحن الؼط. 37لٔسز الٌالباث اإلاسجالث, وبلغذ هصا الٔام 
ً
  ملٔسا

ت هىضة الجمُلي ٓلى مؼمى ضثِؼت اإلاجلؽ ؤلاػدـاضي الٌالبي, هما حللذ ضها الٔىوي ٓلى وحللذ الٌالب

  مؼمى هاثبت الطثِؼت, فُما حللذ حىحن الٔخُبي ٓلى مؼمى ؤمُىت الؼط. 

جسًط بالصهط, ؤن الٌالباث الالحي ضشخً ؤهفؼهً, ؤكمً حمالث اهخذابُت زٓاثُت للخٍٔطف ببرهامجهً الاهخذابي 

بلى جحلُله في اإلاجلؽ اإلاؼخمط ٓامحن ؤوازًمُحن, ابخساًء مً بساًت الفلل السضاس ي الثاوي للٔام  الصي ٌؼٔحن

 الجامعي الخالي.
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 م0311-يناير- 14 - 1341-ربيع الثاني-15الجمعة 

 أؼمبد ِؤدتش جبئضح األِريح ٔىسح األحذ ادلمجً

حوىض السهخىضة هسي الٔمُل, مسًطة جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً, ضثِؽ لجىت "جاثعة ألامحرة هىضة بً ب

 15/1/2017هـ, اإلاىافم 17/4/1438ٓبسالطحمً للخمحز اليؼاجي", حٔلس ؤماهت الجاثعة ًىم ألاحس 
ً
م ماجمطا

 للخٍٔطف بالجاثعة, وشلً ٓىس الؼآت 
ً
 في مبنى ؤلا  11صخفُا

ً
زاضة الطثِؽ. وحؼتهسف الجاثعة زٓم كباحا

بهجاظاث اإلاطؤة وببطاظ ؤٓمالها بلىضة ؿاملت, وجوم لجىت الجاثعة هذبت مً الٔوىاث اإلامثالث ليافت اللٌآاث 

 للمخمحزاث 
ً
اليؼاثُت الخيىمُت والخاكت, وجذخم بةهجاظاث اإلاطؤة الؼٔىزًت, وحؼلٍ الوىء ٓلحها جلسًطا

 لألجُا
ً
 للٔمل اليؼاجي واإلابسٓاث, وجحفحزا

ً
ٌ الجسًسة مً اليؼاء ٓلى ؤلاػهام الجاز في الخىمُت الـاملت, وزٓما

ت والٔملُت.  اإلامحز في كىضجُه الىٍِط

 إلهجاظاث اإلاطؤة الؼٔىزًت 
ً
عة اإلااوٕ, ؤمحن الجاثعة وملطض اللجىت: "جإحي هصه اإلابازضة زٓما وكالذ السهخىضة ٍٓع

حثُت والبرامج واإلابازضاث, وهي: ألازب, السضاػاث ؤلاوؼاهُت, الٔلىم مجاالث مً السضاػاث الب 8اإلاخمحزة في 

ماٌ الفىُت". ت, وألٓا ماٌ الخحًر ٕ الاكخلازًت, ألٓا ماٌ الاجخمآُت, اإلاـاَض  الٌبُُٔت, الٔلىم الصخُت, ألٓا

ىمُت وهىهذ اإلااوٕ بلى ؤن الهسف مً الجاثعة, هى حصجُٕ اإلاـاضهت اليؼاثُت في مجاٌ البحث الٔلمي والخ

الاجخمآُت, وػِخم ادخُاض الفاثعاث بىاء ٓلى الجساضة بحؼب ما جلطضه لجان الخحىُم اإلاخذللت, وَمً جىٌبم 

  ٓلحها ؿطوي الجاثعة وهي:

  ؤن جيىن كاحبت الٔمل اإلاطشح ػٔىزًت. - 1

بت مً السضجت ألاولى إلحسي ٓ -2  في لجىت الجاثعة, ؤو كٍط
ً
 وىاث اللجىت.ؤال جيىن كاحبت الٔمل اإلاطشح ٓوىا

  ؤن ًخومً الٔمل اإلاطشح بهافت جسًسة بلى مجاله. -3

4- ."ٕ  زادل الؼٔىزًت "داق باإلابازضاث واإلاـاَض
ً
  ؤن ًيىن الٔمل اإلاطشح مىفصا

  ؤال ًيىن الٔمل اإلاطشح كس ػبم له الخلٌى ٓلى جاثعة ألامحرة هىضة, ؤو ؤي جاثعة غحرها. -5

 مجها.ؤال ًيىن الٔمل اإلاطشح ضػالت جام -6
ً
  ُٔت, ؤو مؼخلهما

ُت وـط ٓلمُت محىمت, وؤن جيىن اإلاالفاث ميـىضة  -7 ؤن جيىن السضاػاث وألابحار اإلاطشخت ميـىضة في ؤٓو

  ومسجلت بطكم بًساْ زولي.

ت للٔمل اإلالسم. -8  جاهس فُه ؤاها كاحبت اإلالىُت الفىٍط
ً
 دٌُا

ً
  ؤن جلسم اإلاطشخت بكطاضا

http://www.sayidaty.net/node/518806
http://www.sayidaty.net/node/518806
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م الجهاث الخيىمُت, ؤو جهاث اللٌاْ الخاق, ؤو  وؤؿاضث اإلااوٕ بلى ؤن الترؿُح لىُل الجاثعة ًيىن ًٓ ًٍط

الهُئاث, ؤو اإلااػؼاث الٔلمُت والثلافُت اإلأخبرة, ؤو ًٓ ًٍطم ألافطاز, وجطػل الترؿُحاث بلى ألاماهت الٔامت 

.
ً
س ػخحسزه ألاماهت الحلا   لجاثعة ألامحرة هىضة في مٓى

ل فاثعة زْض ألامحرة هىضة, و ؿهازة جلسًط, وملخلا للٔمل الصي ؤهلها للفىظ, وجذخم حسًثها بإن الجاثعة جمىح و

اٌ. 100مٕ مبلغ   ؤلف ٍض
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 م0311-يناير- 03 - 1341-ربيع الثاني-00الجمعة 

 لغبػبد يف "جبِؼخ ٔىسح" 01"األَضو" ٌـ 
هـ, وشلً  1437/1438آاث في جامٔت ألامحرة هىضة الخلٌى ٓلى ؿهازة ألاًعو لهصا الٔام كٌ 10اػخٌآذ 

بٔس الخٔاكس مٕ ؿطهت "الجىزة والخمحز لالػدـاضاث" لخإهُل اللٌآاث الٔـطة في الجامٔت لخحلُم مخٌلباث 

  ".9001-8002هِام بزاضة الجىزة "ألاًعو 

ط والجىزة, ممثلت في ٓمازة حُث حللذ جلً اللٌآاث ٓلى ؿهازة ألاًعو  بٔس ؤن كامذ ووالت الجامٔت للخٌٍى

خماز ألاوازًمي, بىهٕ دٌت ظمىُت لخلٌى جلً اللٌآاث ٓلى هصه الـهازة, وحـىُل  همان الجىزة والٓا

لس اجخمآاث مخىالُت, ووضؾ ٓمل داكت, واللٌآاث الٔـطة هي: ووالت الجامٔت,  فطق ٓمل في ول كٌاْ, ٓو

ط والجىزة, ووالت الجامٔت للسضاػاث الٔلُا والبحث الٔلمي, ووالت الجامٔت للسٓم  ووالت الجامٔت للخٌٍى

ألاوازًمي والخسماث الٌالبُت, ووالت الجامٔت للميـأث والدـغُل, ووالت الجامٔت للـاون الخٔلُمُت, ٓمازة 

ب, لُلل مجمْى اللٌآاث البحث الٔلمي, ٓمازة ؿاون اإلاىخباث, ولُت ٓلىم الخاػب واإلألىماث, ولُت آلازا

. 18الخاكلت ٓلى ؿهازة ألاًعو في الجامٔت بلى 
ً
  كٌآا

ويهسف هصا اإلاـطوْ بلى حٍٔطف ميؼىبي ول كٌاْ بىِام بزاضة الجىزة وهُفُت جحلُله, ودلم ؿٔىض شاحي 

م للخسكُم السادلي م ب و هُئت فٍط فاث, وجسٍض فحن واإلاُى ط اإلاؼخمط لسي اإلاُى ً ميؼىبي بإهمُت ٓملُت الخٌٍى

  اللٌاْ اإلاؼتهسف, وبالخالي الخلٌى ٓلى ؿهازة ألاًعو.

خماز ألاوازًمي, هي الٔمازة ألاولى ٓلى مؼخىي الجامٔت التي  جسًط بالصهط, ؤن ٓمازة همان الجىزة والٓا

 هـ.1436-1435هـ, وجسز ها في الٔام 1435-1434حللذ ٓلى ؿهازة ألاًعو, وشلً في الٔام الجامعي 
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 م0311-يناير- 04 - 1341-ربيع الثاني-05ن اإلثني

  رىلُغ ارفبلُخ ثني ِذَٕخ ادلٍه عؼىد اٌغجُخ وجبِؼخ األِريح ٔىسح
ج ًالباث مخمحزاث  ط في اإلاجاالث الصخُت والطقي باإلاطؤة الؼٔىزًت في اإلاجاٌ الخٔلُمي اللخي وجذٍط للخٌٍى

 ٓلى مؼخىي الؼٔىزًت, وكٔذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ممثلت بىوالت الجامٔت حٔل
ً
بُا  وجسٍض

ً
ُمُا

  للـاون الصخُت اجفاكُت حٔاون مٕ مسًىت اإلالً ػٔىز الٌبُت بطثاػت اإلاسًط الخىفُصي السهخىض هُثم الفال .

ن الصخُت والسهخىضة هىاٌ الطؿُس وكس جطؤػذ وفس الجامٔت السهخىضة ػمط الؼلاف وهُلت الجامٔت للـاو 

ٓمُسة ولُت اللُسلت والسهخىضة ػمحرة الؼىاوي ٓمُسة ولُت الخمٍطى وضثِؼت وحسة الامخُاظ السهخىضة هسي 

  حؼىهت.

ومً جاهب آدط, ضحب السهخىض هُثم الفال  بهصا الخٔاون اإلاثمط مٕ الجامٔت, والصي يهسف بلى ضفٕ هفاءة 

اث. الٌالبت في اإلاجاالث الصخُت بها ٓلى ؤٓلى اإلاؼخٍى   وجسٍض

وكس كطحذ السهخىضة ػمط الؼلاف بإهمُت هصه الاجفاكُت للخيامل بحن كٌاْ الخٔلُم اللخي واإلاؼدـفُاث, 

ب الٌالباث في الخذللاث الصخُت اإلاذخلفت والخٔاون في جمُٕ اإلاجاالث البحثُت  والتي  هسف بلى جسٍض

ا لسهخىض هُثم الفال  ومسًط بزاضة الخسٍضب ٓلى حؼً حٔاواهما وألاوازًمُت وؤلاولُيُىُت, هما وجهذ ؿىطه

 واػخلبالهما.
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 م0311-يناير- 03 - 1341-ربيع الثاني-01الثالثاء 

ف إىل اِثبس اٌغؼىدَخ
ُّ
 "سحالد جبِؼُخ" ٌٍزؼش

 لخىجحهاث ضثِؽ الهُئت ألامحر ػلٌان بً ػلمان, همً مبازضاث الهُئت الٔامت للؼُاح
ً
ني, وجىفُصا ت والترار الًى

ت في  ذُت والخواٍض بةًالق مبازضاث للمٔاٌـت, وحٍٔطف اليفء ٓلى آلازاض واإلاىاًم الؼُاحُت واإلأالم الخاٍض

فهً باإلاىا ت الؼٔىزًت, هِم بطهامج "ِٓف الؼٔىزًت" ضحلت ػُاحُت لٌالباث جامٔت هىضة بهسف حٍٔط كٕ ألازٍط

.ً   والترازُت في مىٌلت الباحت, وحٔمُم مٔطفتهً بالًى

وؤوضح مسًط ٓام "هُئت الؼُاحت" في الباحت ظاهط محمس الـهطي, ؤن بطهامج "ِٓف الؼٔىزًت" ٌٔس مً البرامج 

ر ا ىُت الطاثسة التي حؼاهم في حٍٔطف اإلاىاًىحن بمٔالم بلسهم ٓبر ضحالث ٌِٔـىن فحها ؤجىاء الخاٍض ني الًى لًى

 ً ت اضجباًهم به, وزفٔهم للٔمل ٓلى الخفاَ ٓلى مىدؼباجه ووحسجه ومىجعاجه, وبىاء مؼخلبله, وجيٍى لخلٍى

اث جمُلت مطجبٌت بمىاكٕ بلسهم. بحؼب "الىواالث".   شهٍط

 في جامٔت الباحت, ػِىفصها مىخب  34وؤهاف ؤن اإلاطحلت اإلالبلت مً البرهامج ػدـهس جىُِم ضحلت لـ 
ً
ًالبا

اليؼط لخىُِم الطحالث الؼُاحُت بٔس ؤػابُٕ كلُلت, بمـاضهت اإلاطؿس الؼُاحي كالح ببطاهُم العهطاوي, ُٓىن 

 وهصلً ػِخم جىُِم ٓسة ضحالث لبٔى الجامٔاث واإلاساضغ بلى مىٌلت الباحت.
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 م0311-يناير- 13 - 1341-ربيع الثاني-11سبت ال

 إعالق جبئضح االِريح ٔىسح ٌٍزُّض إٌغبئٍ
ؤٓلىذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ًٓ مبازضة مخمحزة و هي اًالق " جاثعة ألامحرة هىضة بً ٓبسالطحمً 

للخمحز اليؼاجي" وٌو مطة باإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت, و التي جم آخمازها بمىافلت مً مجلؽ الىظضاء, و هي 

 جاثعة حؼتهسف زٓم بهجاظاث اإلاطؤة و ببطاظ ؤٓمالها بلىضة ؿاملت.

 ماجمط صخفي للخٍٔطف بالجاثعة

م, ماجمطا صخفُا للخٍٔطف 2017/ 1/ 15هـ اإلاىافم 1438/ 4/ 17حٔلس ؤماهت الجاثعة كبا  ًىم ألاحس 

بالجاثعة, في مبنى ؤلازاضة الطثِس ي, بحوىض مسًطة الجامٔت السهخىضة هسي بيذ محمس الٔمُل, ضثِؼت لجىت 

 الجاثعة.

ٓلما بإن لجىت الجاثعة جوم هذبت مً الٔوىاث اإلامثالث ليافت اللٌآاث اليؼاثُت الخيىمُت و الخاكت, و 

 الجساضة بحؼب ما جطاه لجان الخحىُم اإلاخذللت.ػِخم ادخُاض الفاثعاث بىاء ٓلى 

 ؤهساف الجاثعة

 الخٍٔطف بةهجاظاث اإلاطؤة الؼٔىزًت وحؼلٍُ الوىء ٓلحها. -

 جلسًط اإلاخمحزاث و اإلابسٓاث. -

 جحفحز ألاجُاٌ الجسًسة مً اليؼاء ٓلى ؤلاػهام الجاز في الخىمُت الـاملت. -

ت و الٔملُت.زٓم الٔمل اليؼاجي اإلامحز في كىضجُه الىِ -  ٍط

 مجاالث للجاثعة 8

عة اإلااوٕ, ؤمُىت الجاثعة و ملطضة اللجىت, ؤن هصه اإلابازضة حٔخبر زٓم إلهجاظاث اإلاطؤة  ؤوضخذ السهخىضة ٍٓع

http://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/456836-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-8-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/456836-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-8-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 الؼٔىزًت اإلاخمحزة في زماهُت مجاالث مً السضاػاث البحثُت و البرامج و اإلابازضاث, وهي:

ٕ الاكخلازًت, ألازب, السضاػاث ؤلاوؼاهُت, الٔلىم الٌبُٔ ماٌ الاجخمآُت, اإلاـاَض ُت, الٔلىم الصخُت, ألٓا

ماٌ الفىُت. ت و ألٓا ماٌ الخحًر  ألٓا

ٓلما بإن الجاثعة جمىح ول فاثعة زْض ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً, و ؿهازة جلسًط, و ملخم للٔمل الصي ؤهلها 

اٌ. 100للفىظ, مٕ مبلغ   ؤلف ٍض

 ؿطوي الجاثعة

 لٔمل اإلاطشح ػٔىزًت.ؤن جيىن كاحبت ا  -

بت مً السضجت ألاولى إلحسي ٓوىاث اللجىت. -  ؤال جيىن كاحبت الٔمل اإلاطشح ٓوىا في لجىت الجاثعة ؤو كٍط

 ؤن ًخومً الٔمل اإلاطشح بهافت جسًسة بلى مجاله. -

- .)ٕ  ؤن ًيىن الٔمل اإلاطشح مىفصا زادل اإلاملىت )داق باإلابازضاث واإلاـاَض

 ح ػبم له الخلٌى ٓلى جاثعة ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ؤو جاثعة غحرها.ؤال ًيىن الٔمل اإلاطش -

 ؤال ًيىن الٔمل اإلاطشح ضػالت جامُٔت, ؤو مؼخال مجها. -

ُت وـط ٓلمُت محىمت, و ؤن جيىن اإلاالفاث ميـىضة و  - ؤن جيىن السضاػاث و ألابحار اإلاطشخت, ميـىضة في ؤٓو

 مسجلت بطكم بًساْ زولي.

ت للٔمل اإلالسم.ؤن جلسم اإلا -  طشخت بكطاضا دٌُا جاهس فُه ؤاها كاحبت اإلالىُت الفىٍط

لت الترؿُح لىُل الجاثعة  ًٍط

م الجهاث الخيىمُت ؤو جهاث اللٌاْ الخاق ؤو هُئاث ؤو  لت الترؿُح لىُل الجاثعة ًيىن ًٓ ًٍط صهط بإن ًٍط ًُ

م ألافطاز, و جطػل الترؿُ حاث بلى ألاماهت الٔامت لجاثعة ألامحرة هىضة ماػؼاث ٓلمُت و زلافُت مٔخبرة ؤو ًٓ ًٍط

بيذ ٓبسالطحمً, مً دالٌ اإلاىكٕ الالىترووي لجاثعة ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً للخمحز اليؼاجي. 

http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html 

http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html
http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html
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  م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-03األربعاء 

 وفُٕخ ٌٍفزُبد يف اجلبِؼبد اٌغؼىدَخ إثذاػُخختصصبد 

في ٓلطها الخالي ظاز حجم الىسي بإهمُت اإلاطؤة و كسض ها ٓلى الخىن و ألابساْ في ؿتى اإلاجاالث , لصا ؤكبح ال 

ي بىاء اإلاجخمٕ , و هِطا ون اإلاجخمٕ الؼٔىزي مجخمٕ واسي ججسه ؤهخم ًمىً ؤن يهمف زوضها و ؤهمُتها ف

س مً  بالٌالباث بـيل هبحر و ؤجا  لهً الٔسًس مً اإلاجاالث و الفطق الخٔلُمُت في الجامٔاث الؼٔىزًت التي جٍع

ت كسضا هم ٓلى ألابساْ و الخٌىض و مً زم ؤكخحام ػىق الٔمل في الٔسًس مً اإلاجاالث , فلس ؤكبح هى ان مجمٓى

ت مً الخذللاث ؤلابسآُت و الفىُت التي جلبى وافت ضغباث و ًمىحاث الفخُاث و جدُح لهً  مذخلفت و مخىٓى

ا ٓلى ؤهم و ؤبطظ  الٔسًس مً فطق الٔمل في ؿتى اإلاجاالث وفي الؼٌىض الللُلت اللازمت ػىف هخٔطف ػٍى

ت مذخلفت مً ال  جامٔاث الؼٔىزًت .الخذللاث ؤلابسآُت اإلاخاحت للفخُاث في مجمٓى

 …و الفىُت للفخُاث في الجامٔاث الؼٔىزًت  ؤلابسآُتؤؿهط الخذللاث 

ان  * كؼم التربُت الفىُت بجامٔت اإلالً ػٔىز في الٍط

ٌٔخبر كؼم التربُت الفىُت في جامٔت اإلالً ػٔىز بالٔاكمت مً ؤهم ألاكؼام اإلاخذللت في حٔلُم الفً و كس جم 

لٌلب اإلالح مً اإلاجخمٕ الؼٔىزي بوطوضة جىافط مٔلماث لخسَضؽ مازة التربُت الفىُت بىاء شلً اللؼم بىاء ٓلى ا

ط اإلاجخمٕ و جلبُت ضغباجه , و كس وـإث فىطة وجىز شلً اللؼم بهسف  وضغبت مً اللؼم شاجه في ألاػهام في جٌٍى

في هصا  السهخىضاهاجؼخحر و جىفحر مٔلمحن مسضبحن و شاث هفاءة ٓالُت , و الجسًط بالصهط ؤهه جم جىفحر بطهامجي اإلا

 اللؼم .

 

http://www.asrarmag.com/wp-content/uploads/فن.jpg
http://www.asrarmag.com/wp-content/uploads/فن.jpg
http://www.asrarmag.com/wp-content/uploads/فن.jpg
http://www.asrarmag.com/90543/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85
http://www.asrarmag.com/wp-content/uploads/فن.jpg
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 * ولُت الخلامُم و الفىىن بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً بالٍطان

ت مً ألاكؼام  و حٔخبر اليلُت واحسة مً اليلُاث الخسًثت بجامٔت ألامحرة هىضة , و حـخمل اليلُت ٓلى مجمٓى

ط الدـىُلي والٌبآت , اإلاذخلفت التي جلبي مخٌلباث ػىق الٔمل ومجها : كؼم الخل , كؼم  كؼم الىحذ  ٍى

, كؼم  الخلمُم والسادلي , كؼم الخلمُم الجطافُيي والىػاثٍ الطكمُت , كؼم الابخياض وجلمُم اإلاىخجاث 

ر الفً . اء واليؼُج , كؼم جاٍض  جلمُم ألاٍظ

 

ان  * هىسػت الخلمُم السادلي بجامٔت ألامحر ػلٌان بمسًىت الٍط

جاث شلً اللؼم يهسف شلً اللؼم ب جاث شاث هفاءاث و كسضاث ببسآُت هاثلت , و شلً ون دٍط لى جىفحر دٍط

لسيهم اإلاهاضة الالظمت مً ؤجل ألابساْ و الخلمُم ٓالي السكت , حُث ًلىم اللؼم بخٔلُم الٌالباث وافت اإلاهاضاث 

ع كسضا  بطهامج ألاجىواز في  اػخذسامهم في اإلاخٔللت بالخلمُم مثل اإلاهاضاث اإلاخٔللت بىُفُت الطػم الُسوي و حٍٔع

ت و  جاث شلً اللؼم مً دىن مجاالث الٔمل اإلاذخلفت مثل اإلاجاالث الخجاٍض الخلمُم , و بالخالي ًخمىً دٍط

 الٔمل في مجاٌ الوُافت ؤو الٔمل بـطواث الخلمُم الؼىني .

 

 

 

 

 

 * كؼم ؤلاهخاو اإلاطجي و الطكمي في جامٔت ٓفذ بمسًىت جسة

 ؼم ٓسة مجاالث مذخلفت وهي :و ًوم شلً الل

مٕ  ألاكىاثو هى ٌـمل زضاػت بهخاو و مٔالجت اللىض الثابخت و الفُسًىهاث و  :  ؤلادطاومجاٌ ؤلاهخاو و  –

ىهُت الؼيُماثُتبسضاػت الخٔبحراث  الاهخمامبٌٓاء جاهب مً  اإلاذخلفت و زضاػت اإلاىاكٕ ؤلالىتروهُت  والخلُفٍع

المُت و الثلافُتالخسًثت وألاجهعة الصهُت مً ا  لىاحُت ؤلٓا

مجاٌ ألافالم اإلاخحطهت : و ًسوض هصا اإلاجاٌ حٌى زضاػت فً كىآت ألافالم اإلاخحطهت و زضاػت جإزحر هصه  –

المُت . المي مً الىاحُت الثلافُت و ؤلٓا  ألافالم ٓلى اإلاجخمٕ الطكمي و ؤلٓا

ىهاث : و ٌـمل هصا اإلاجاٌ زضا – ػت الٌطق الصخُحت لىخابت مجاٌ هخابت الىلىق و الؼِىاٍض

http://www.asrarmag.com/wp-content/uploads/فنن.jpg
http://www.asrarmag.com/wp-content/uploads/فنن.jpg
http://www.asrarmag.com/wp-content/uploads/فنن.jpg
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ىهاث  ى مثل اللُغت الطواثُت واللُغت  الؼِىاٍض مٕ الترهحز ٓلى اللُغ ألاػاػُت والخسًثت لىخابت الؼِىاٍض

ىهُتالىزاثلُت واللُغت   و الللت الللحرة مً دالٌ ألاجهعة الصهُت . الخلُفٍع

الم  – الم الخفآلي : و ًسوض حٌى زضاػت ؤلابساْ في مجاٌ ؤلٓا مٕ اإلاـاهس و ٌـمل ؤًوا  الخفآلمً دالٌ ؤلٓا

 جلمُم ألالٔاب .

 

 * ولُت الخلامُم و الٔماضة بجامٔت زاض الخىمت ألاهلُت بمسًىت جسة 

ع الخفىحر ؤلابساسي للٌالباث مً ؤجل جلبُت  ت مً الخذللاث التي  هسف بلى حٍٔع جحخىي اليلُت ٓلى مجمٓى

اء و ػىق الٔمل و جلً الخذللاث هي : ا احخُاجاث لخلمُم الجطافُيي , الخلمُم السادلي , جلمُم ألاٍظ

 الٔماضة .

 * ولُت الهىسػت في جامٔت ألامحر محمس بً فهس في الخبر

تجخمحز جامٔت ألامحر محمس بً فهس بإن السضاػت بها باللغت  و ؤن هىان حـابه هبحر في ؤػلىب الخٔلُم  ؤلاهجلحًز

ىُت , و هىان كؼمحن جم جذلُلهم للبىاث بيلُت الهىسػت هما : بُجها و بحن ؤػلىب الخٔلُم بالجامٔاث ألا  مٍط

 كؼم الخلمُم السادلي و الخلمُم الخاضجي .
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 م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-11الثالثاء 

 ٌٍزُّض إٌغبئٍد. اٌؼًُّ رغٍك جبئضح األِريح ٔىسح ثٕذ ػجذ اٌشمحٓ 

ؤٓلىذ مٔالي مسًطة جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبس الطحمً السهخىضة هسي الٔمُل ضثِؼت لجىت جاثعة ألامحرة هىضة 

بيذ ٓبس الطحمً للخمحز اليؼاجي كبا  ؤمؽ ًٓ اهٌالق الجاثعة وٌو مطة باإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت التي جم 

حؼتهسف زٓم بهجاظاث اإلاطؤة وببطاظ ؤٓمالها بلىضة ؿاملت, وجوم آخمازها بمىافلت مً مجلؽ الىظضاء التي 

 لجىتها هذبت مً الٔوىاث اإلامثالث ليافت اللٌآاث اليؼاثُت الخيىمُت والخاكت.

وؤوضخذ مٔالحها دالٌ اإلااجمط الصخفي الصي ٓلسجه ؤماهت الجاثعة في ملط ؤلازاضة الطثِس ي باإلاسًىت الجامُٔت , 

اظاث اإلاطؤة الؼٔىزًت وحؼلٍُ الوىء ٓلحها, وجلسًط اإلاخمحزاث واإلابسٓاث, وجحفحز ألاجُاٌ ؤن الجاثعة جذخم بةهج

ت هبحرة جطجلي لبرهامج الخحٌى  الجسًسة مً اليؼاء ٓلى ؤلاػهام الجاز في الخىمُت الـاملت لخحلُم اهٌالكت جىمٍى

ت  ني وضٍئ ت والٔم2030الًى  لُت., وزٓم الٔمل اليؼاجي اإلامحز في كىضجُه الىٍِط

 
ً
وؤهسث الٔمُل ؤن الجاثعة جعء مً مىِىمت ؤٓماٌ جلسمها الجامٔت للمطؤة الؼٔىزًت في وافت اإلاجاالث وجإهُسا

ٓلى ؤن اإلاطؤة الؼٔىزًت وكلذ إلاطحلت الخمحز فُما جلىم به مً ٓمل ؤو بحىر ؤو مبازضاث جطجىع ٓلى الجزاهت 

بسوضها ؤهسث ؤمُىت الجاثعة وملطضة اللجىت السهخىضة  عة.والـفافُت واإلاى جُت الٔلمُت التي هي مطجىع كُم الجاث

عة اإلااوٕ ؤن ادخُاض الفاثعاث ػِخم بىاء ٓلى الجساضة ومً جىٌبم ٓلحها الـطوي مـحرة بلى الجاثعة ػخمىح في  ٍٓع

الم واكٕ ؤلٓا»زماهُت مجاالث مً السضاػاث البحثُت ألازب ) الطواًت اإلاىجهت للُافٔحن(, والسضاػاث ؤلاوؼاهُت 

ع مياهتها وجإزحرها الؼُاس ي والثلافي ٓلى اللُٔس السولي » , الٔلىم الٌبُُٔت «الخاضجي للمملىت وزوضه في حٍٔع

ُف وجٌبُلاث الخلىُت اإلاخىاهُت اللغط  , الٔلىم الصخُت وضشح لها مىهْى «Nanotechnologyجليُٕ وجُى

ماٌ الاجخمآُت وضشح لها مىهْى ) فاٌ(, ألٓا ٕ ؤو اإلابازضاث ؤو البرامج التي  هسف بلى )الؼمىت ٓىس ألًا اإلاـاَض

ازًت في جمىحن ألاػط في ألاحُاء الـٔبُت(  ت )بطامج ٍض ماٌ الخحًر ( , ألٓا
ً
ا ٍى  ؤو جٓى

ً
 ؤو حلىكُا

ً
جمىحن اإلاطؤة اكخلازًا

ط الخطف الترازُت بلى فىىن مٔاكطة(. ماٌ الفىُت.)مبازضاث لخٌٍى لت التر  وألٓا شح لىُل وؤؿاضث اإلااوٕ بلى ؤن ًٍط

م الجهاث الخيىمُت واللٌاْ الخاق ؤو الهُئاث و اإلااػؼاث الٔلمُت والثلافُت وألافطاز,  الجاثعة ًيىن ًٓ ًٍط

س الخالي:  س جحسزه ألاماهت ول ٓام ٓبر البًر وجطػل الترؿُحاث بلى ألاماهت الٔامت للجاثعة في مٓى

https://goo.gl/4WuAqx
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PNAWE@pnu.edu.sa ومىكٔها ٓلى ؤلاهترهذ  

http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html  مبِىت ؤن الجاثعة جمىح ول ,

اٌ. 100فاثعة زْض ألامحرة هىضة, وؿهازة جلسًط, وملخلا للٔمل الصي ؤهلها للفىظ, مٕ مبلغ   ؤلف ٍض

 

 

 

 

 

 

  م0311-يناير- 11 - 1341-ربيع الثاني-03األربعاء 

غٍك جبئضح اٌزُّض إٌغبئٍ
ُ
 جبِؼخ األِريح ٔىسح ر

لىذ ؤٌو ؤمؽ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ًٓ بًالق جاثعة الخمحز اليؼاجي, وٌو مطة في اإلاملىت, ؤٓ

ع آٌ ػٔىز, والتي حؼتهسف حؼلٍُ الوىء ٓلى  فحن اإلالً ػلمان بً ٓبسالٍٔع بسٓم مً دازم الخطمحن الـٍط

ً الىِطي والٔملي, وفًلا لبرهامج الخحٌى بهجاظاث اإلاطؤة الؼٔىزًت, وزٓم الابخياض والخمحز اليؼاجي ٓلى اللُٔسً

ت  ني وضٍئ  .2030الًى

ماٌ  8وجسٓم الجاثعة  مجاالث, وهي: السضاػاث ؤلاوؼاهُت, والٔلىم الٌبُُٔت, والٔلىم الصخُت, وألٓا

ماٌ الفىُت. ت, وألٓا ماٌ الخحًر ٕ الاكخلازًت, وألٓا  الاجخمآُت, واإلاـاَض

عة اإلااوٕ؛ ؤمُىت الجاثعة وملطضة اللجىت, بلى ؤهه ػِخم ادخُاض الفاثعاث بىاَء ٓلى  مً جاهبها لفخذ السهخىضة ٍٓع

لطضه لجان الخحىُم التي جوم هذبت مً الٔوىاث اإلامثالث ليل اللٌآاث اليؼاثُت 
ُ
الجساضة, ووفًلا إلاا ج

عة, مٕ مبلغ الخيىمُت والخاكت, وحـمل الجاثعة زْض ألامحرة هىضة, وؿهازة جلسًط, وملخًلا للٔمل الفاثع بالجاث

اٌ. 100  ؤلف ٍض

م الجهاث الخيىمُت ؤو جهاث اللٌاْ الخاق ؤو اإلااػؼاث  وؤوضخذ ؤن الترشح لىُل الجاثعة ًخم ًٓ ًٍط

م ألافطاز, وجطػل الترؿُحاث بلى ألاماهت الٔامت لجاثعة ألامحرة هىضة في  الٔلمُت والثلافُت اإلأخبرة, ؤو ًٓ ًٍط

س اإلاحسز مً كبل ألاماهت, وإلا اضة اإلاىكٕ:اإلآى طجى ٍظ ًُ س مً اإلألىماث ًٓ الجاثعة وآلُاث الترشح,   ٍع

http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html 

 

 

 

http://www.rowadalaamal.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2
http://www.rowadalaamal.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2
http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html
http://www.pnu.edu.sa/arr/Awards/WomenExcellence/Pages/index.html
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 م0311-يناير- 03 - 1341-ربيع الثاني-01الثالثاء 

  جبِؼخ األِريح ٔىسح رؼٍٓ ػٓ جبئضرهب ٌٍزُّض إٌغبئٍ
 

ؤٓلىذ جامٔت ألامحرة هىضة ًٓ بًالكها لجاثعة ألامحرة هىضة للخمحز اليؼاجي والتي جمذ اإلاىافلت ٓلى آخمازها مً 

طؤة في زماهُت مجاالث, إلأطفت الخفاكُل جابٔىا هصا كبل مجلؽ الىظضاء, وحؼتهسف هصه الجاثعة بهجاظاث اإلا

 ..الفُسًى مٕ السهخىضة هىس الؼسًطي ,ٓوى في جاثعة الامحرة هىضة للخمحز

(mbc.net - زبي)  ؤٓلىذ جامٔت ألامحرة هىضة ًٓ بًالكها لجاثعة ألامحرة هىضة للخمحز اليؼاجي والتي جمذ اإلاىافلت

, وحؼتهسف هصه الجاثعة بهجاظاث اإلاطؤة في زماهُت مجاالث, إلأطفت ٓلى آخمازها مً كبل مجلؽ الىظضاء

 ..الخفاكُل جابٔىا هصا الفُسًى مٕ السهخىضة هىس الؼسًطي ,ٓوى في جاثعة الامحرة هىضة للخمحز

http://fw.to/itEIjXj 

 

 

 

 

 

 

http://fw.to/itEIjXj
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 م0311-نايري- 11 - 1341-ربيع الثاني-11اإلثنين 

"جٕشاي إٌىرتَه" رٕمً ِمشهب اٌشئُظ يف ادلٍّىخ إىل اجملّغ األوبدميٍ 
  جببِؼخ األِريح ٔىسح ثٕذ ػجذاٌشمحٓ

طحي جفاهم مٕ ؿطهت "ججراٌ وكٔذ جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً, ؤهبر جامٔت وؼاثُت في الٔالم, مصه

ىضن بالطمع  ً, اإلاسجلت في بىضكت هٍُى والطاثسة في كٌاْ الخليُٕ والخىىىلىجُا, لخحلُم هسفحن  GEبلىتًر

ضثِؼُحن, ًخمثل ؤولهما في هلل اإلالط الطثِؽ للـطهت في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي بالجامٔت 

ان, بهافت بلى ح اًت الصخُت وجٌبُم ؤهِمت اإلاحاواة في مسًىت الٍط ط مهاضاث الٓط ٔاون الٌطفحن في مجاالث جٌٍى

ع الجامعي.  الٌبُت الخسًثت في مؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

وجمذ مطاػم جىكُٕ مصهطحي الخفاهم في ضحاب جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً بحوىض مٔالي مسًطة 

ً", الجامٔت السهخىضة هسي بيذ محمس ا لٔمُل, والؼُس جىن ضاٌؽ, هاثب ضثِؽ مجلؽ بزاضة "ججراٌ بلىتًر

."ً سز مً هباض اإلاؼاولحن بالجامٔت وؿطهت "ججراٌ بلىتًر  ٓو

باة, اإلاسًط الٔام   جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ػٔازة السهخىض ؤحمس بً محمس ؤبٓى
ً
وكام بالخىكُٕ ممثال

ٕ الطثِؽ الخىفُصي الخىفُصي إلاؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓب ٌّ ع الجامعي؛ واإلاهىسغ ؤحمس هاكط البس سالٍٔع

ً" في اإلاملىت  لـطهت ؤوكاف الجامٔت؛ واإلاهىسغ هـام البهىلي, الطثِؽ واإلاسًط الخىفُصي لـطهت "ججراٌ بلىتًر

.ً  الٔطبُت الؼٔىزًت والبحٍط

ا ً" ٓملُا ها في الٍط ن بلى اإلالط الجسًس باإلاجمٕ ألاوازًمي وبمىجب مصهطة الخفاهم ألاولى, ػدىلل "ججراٌ بلىتًر

. وػِخم جلمُم اإلاىخب الجسًس وفم ؤٓلى مٔاًحر 2018في جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً ابخساًء مً ٓام 

ً جحذ ػلف واحس,   الحخوان وافت ٓملُاث ججراٌ بلىتًر
ً
ُف ؤحسر الخلىُاث, لُيىن ماهال الاػخسامت وبخُى

طاسي جىفحر بِئت جحفع ٓلى  الخٔاون البّىاء وججـٕ ٓلى ضو  الابخياض. ٍو

اًت الصخُت  ط الٓط ؤما مصهطة الخفاهم الثاهُت فتهسف بلى بحث بمياهُاث الخٔاون اإلاـترهت في مجاٌ جٌٍى

ع الجامعي, والتي جخومً ادخباضاث اإلاحاواة الٌبُت  واإلاحاواة ؤلاولُيُىُت بمؼدـفى اإلالً ٓبسهللا بً ٓبسالٍٔع

ع مً كبل اإلاسضػحن و  اة الصخُت, وجطهع ٓلى حٍٔع ً للٓط الباحثحن في الجامٔت بالخٔاون مٕ دبراء مً ججراٌ بلىتًر

اًت  اًت الصخُت الؼٔىزًحن, وبًجاز حلٌى هاجٔت للخحسًاث التي جىاجه كٌاْ الٓط مهاضاث وبمياهاث دبراء الٓط

ومطان الىاجمت ًٓ ؤهماي الخُاة الصخُت في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت, بما في شلً اضجفاْ مٔسالث ؤلاكابت با

http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/464237
http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/464237
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 غحر الصخُت.

وبهصه اإلاىاػبت, كطحذ مسًطة جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً مٔالي السهخىضة هسي بيذ محمس الٔمُل: 

ً„"هحً ٓلى زلت بإن مصهطحي الخفاهم اإلاىكٔخحن مٕ  ػُيىن لهما زوض هام في جطػُر مياهت ‘ ججراٌ بلىتًر

ط اإلاهاضاث, مما ٌٔىؽ التزامىا الجاز واإلاؼخمط بسٓم الجامٔت همطهع باضظ في  اًت الصخُت وجٌٍى مجاٌ ؤبحار الٓط

ني  2030ؤهساف ضئٍت الؼٔىزًت  ً„. وال ؿً بإن هلل ملط 2020ودٌت الخحٌى الًى الطثِؽ في ‘ ججراٌ بلىتًر

ة الجامٔت ٓلى اػخلٌاب اإلاملىت بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي بجامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً هى دحر ججؼُس للسض 

ط التي جاػؽ إلاىِىمت ٓمل  ؤفول الـطواء, ال ػُما ؤولئً الصًً ٌـاًطوهىا الاهخمام بإٓماٌ ألابحار والخٌٍى

ماٌ"مخياملت في   .مجاالث الابخياض وضٍازة ألٓا

مُت ومً جاهبه ؤهاف هـام البهىلي: "حٔس جامٔت ألامحرة هىضة بيذ ٓبسالطحمً مً ؤبطظ اإلااػؼاث ألاوازً

اليؼاثُت في الٔالم, وحللذ الٔسًس مً ؤلاهجاظاث الٔامت التي وان لها دحر ألازط في بىاء جُل جسًس مً اليىازض 

ىُت اإلاؼلخت بالٔلم والخبراث اإلاهىُت اإلاخياملت. ومً دالٌ هلل ملط ٓملُاجىا بلى اإلاجمٕ ألاوازًمي والترهحز  الًى

 ٓلى ألابحار والابخياضاث اإلاـترهت, فةهىا و
ً
ٔعظ الخىاكل الفٔاٌ بحن الـطواث واإلااػؼاث ألاوازًمُت للٔمل مٔا

  .2030ٓلى زٓم ؤهساف ضئٍت الؼٔىزًت 

 

ُس ٓالكاجىا مٕ  ل, وػخدُح لىا جًى هما حٔىؽ هصه الخٌىة التزامىا الطاسخ ججاه اإلاملىت ٓلى اإلاسي الٌٍى

ٕ وؤبحار هامت".  اإلاجخمٕ ألاوازًمي للٔمل ٓلى مـاَض

ً جخمخٕ بحوىض كىي في اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت مىص ؤهثر مً زماهُت ٓلىز, والجسًط بالص هط ؤن ججراٌ بلىتًر

م ٓمل ًوم  ف, ٌـغل  27000ولسيها فٍط % مجهم مىاكٕ هامت في مجاالث جلىُت وهىسػُت زكُلت, في 50مُى

  %.70ححن جبلغ وؼبت الؼٔىزة في الـطهت 

 

ت مً الـطواث الؼٔىزًت اللغحرة ومً دالٌ اػدثماضا ها اإلاحلُت, جمخلً ج جراٌ بلىتًرً كآسة جىضٍس كٍى

م. هما  هسف الـطهت بلى موآفت 2020ؿطهت بحلٌى ٓام  300واإلاخىػٌت, وجخٌلٕ بلى ضفٕ هصا الٔسز بلى 

بُت اللُازًت والخلىُت والهىسػُت همً مذخلف اللٌآاث لدـمل ؤهثر مً  منهي ػٔىزي  107000البرامج الخسٍض

ب اإلاحلُت والٔاإلاُت.ًىومىن ب  لى بطامج الخسٍض
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إحصائية عامة لألخبار المنشورة في الصحف المحلية والتغطيات 
 اإلعالمية
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر الماضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ربيع الثاني
 ربيع األول 1%

1% 

 صفر
1% 

 محرم
13% 

 ذو الحجة
 ذو القعدة 0%

5% 
 شوال

 رمضان 1%
1% 

 شعبان
10% 

 رجب
13% 

 جمادى ثاني
11% 

 جمادى األول
15% 

 
3% 

 شوال ذو القعدة ذو الحجة محرم صفر ربيع األول ربيع الثاني

 جمادى األول جمادى ثاني رجب شعبان رمضان

127 
151 
195 
198 
47 
107 
132 
146 
245 
209 
216 
307 
 
 
 
 
 
 

هـ1437/1438ربيع الثاني   
هـ1437/1438ربيع األول    
هـ 1437/1438صفر   
هـ 1437/1438محرم   

هـ1436/1437ذو الحجة   
ه1436/1437ذو القعدة   
هـ1436/1437شوال  
هـ1436/1437رمضان   
هـ1436/1437شعبان   
هـ1436/1437رجب   
هـ1436/1437جمادى ثاني    
ه1436/1437جمادى األول    

 خرب 8181جمّىع األخجبس: 



 

184 

 


