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 كلمة معالي وزیر التعلیم .. ودور جامعة جدة لتحقیق ما جاء فیھا

 

كد معا�� وز�ر التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ع�� �عز�ز مبادئ أ

الشمولية والت�امل ب�ن ا�جامعات السعودية وال�ي �عت�� أحد مفاهيم التنمية �� 

ح�ى  2030ا�جتمعات، وذلك ضمن ا�جهود املنظمة ال�ي تبذلها الدولة �� رؤ���ا 

تحقق للمجتمع التقدم والر��، وكذلك أشار إ�� أهمية دور ا�جامعات �� مواجهة 

التحديات ال�ي تواجھ نظام التعليم ا�جام�� وتجاوزها من خالل تطو�ر منظومة 

يھ الضوء �� �لمتھ بخصوص مستقبل التعليم العا�� وتحقيق رسال��ا. وسلط معال

 ا�جامعات وسبل أداء تطو�رها ومخرجا��ا ع�� عدد من النقاط، موجزة فيما ي��:

. ضرورة إجراء التحديثات الالزمة بوضع خطط عمل مستقبلية طو�لة وقص��ة 1 

�� املدى قابلة للتنفيذ، تتناول معا�جة أهم التحديات ال�ي تواجھ نظام التعليم العا

وا�جامعات والتعليم امل�ي والتق�ي، وم��ا تحديث ا�خطط الدراسية وال��امج 

 2030بما يتوائم مع رؤ�ة اململكة  املقدمة لطالب وطالبات التعليم ا�جام��

وم�ان��ا �� مجموعة العشر�ن، وال�ي تطمح للوصول إ�� مجموعة ا�خمسة عشر �� 

 السنوات القادمة.

. تزو�د ا�خر�ج�ن بمهارات مختلفة الزمة للتعا�ش مع القرن ا�حادي والعشر�ن 2

ة والثور   Mega Projectsوعملية التحول الوط�ي وعصر املشاريع ال�خمة 

�� عالصناعية الرا�عة، وم��ا املهارات الرقمية والتفك�� االبت�اري والناقد والقدرة 

 العمل �� فر�ق.  

. �عتمد تقدم الدول �ش�ل أسا�ىي ع�� مخرجات التعليم العا�� القو�ة والداعمة 3

ألهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية با�جتمع، ولذلك فإن مستقبل 

نجاحها يرجع إ�� اهتمامها بمراجعة خططها وتقييمها ا�جامعات السعودية و 

والتعلم من األخطاء سعيا ل�خروج �عدد من القرارات والتوصيات ال�ي �سرع من 

 تنامي جودة األداء التعلي�ي ا�جام��.      

. التأكيد ع�� قيمة وأهمية ا�جامعات �� التأث�� ع�� ا�جتمع، وأن ت�ون مراكز 4

ل املراكز البحثية للدفاع عن مجتمعنا وقضاياه الوطنية، للقوى الناعمة من خال

وأن ي�ون لها إسهام �� اقتصاد اململكة من خالل ال��ك�� ع�� نواتج ومخرجات 

 التعليم.

 . يتمثل �عز�ز قوة ا�جامعة �� ا�خرجات العلمية وليس �� االعتمادات األ�اديمية5

تضمن مخرجات تفي ال�ي تؤثر �ش�ل أسا�ىي �� جودة املدخالت ولكن ال 

 بمتطلبات سوق العمل.       

.  أهمية وجود مبادرات جامعية تدعم أسس املنطق واالستنباط ضمن ا�خطط 6

 الدراسية لدحض النظر�ات الفاسدة ولتحف�� التفك�� الناقد والقدرة ع�� ا�حوار.  

. أكد معا�� الوز�ر أن دخول خمس جامعات سعودية ضمن أفضل مائ�ي جامعة 7

، مطالبا 2030ية �� أحد األهداف والتطلعات ال�ي تضمن��ا رؤ�ة اململكة عامل

بضرورة الوصول وتحقيق هذا الهدف �ش�ل حقيقي معنوي من خالل رفع كفاءة 

 البحث العم�� وا�حتوى الوط�ي.

ل . أشار معاليھ أيضا إ�� أن م��انية قطاع التعليم �� اململكة توازي م��انية أفض8

 أن اململكة �ستثمر �� أبنا��ا من خالل برنامج عشر دول متقدمة
ً
 �� العالم، مبينا

 ا�جامعات السعودية 
ً
االبتعاث الذي �عت�� "جامعة عاملية" بحد ذاتھ، داعيا

 بضرورة االستفادة من خر��� برنامج خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن لالبتعاث ا�خار��.

الذي يتم فيھ االستغناء عن .  تم�ى معا�� الوز�ر �� ختام �لمتھ أن يأ�ي اليوم 9

 السنة التحض��ية نتيجة تحسن نواتج التعليم العام املرتبط بالتعليم ا�جام��.    

�ي وتجدر اإلشارة إ�� أن جامعة جدة �عت�� من أوائل ا�جامعات السعودية ال          

من خالل منظومة أ�اديمية واعية ومرتكزات ، واكبت رؤ�ة اململكة الطموحة

واجتماعية را�خة و�رامج تنمو�ة مستدامة.  ومما سبق، نضع ب�ن يدي ثقافية 

 من التوصياتالقارئ 
ً
ال�ي ت��ز دور جامعة جدة  �� تحقيق ما ورد �� �لمة  عددا

 معا�� الوز�ر: 

تتمحور مس��ة "التجديد والتجو�د" �� جامعة جدة حول ا�حاور  -

ا املأمول لتحقيق وامل�ونات األساسية ال�ي تدعم قيام ا�جامعات بدوره

، و�أ�ي �� مقدم��ا ا�حرص ع�� تجو�د 2030مس��دفات رؤ�ة اململكة 

مخرجات التعليم وفق نظام حوكمة رائد ومؤشرات أداء نوعية 

 باعتبارها أساس �جامعة املستقبل. 

تركز توجهات جامعة جدة ورؤ���ا املستقبلية ع�� إعداد و�ناء قادة  -

األجيال ملواكبة متطلبات التحول  القرن ا�حادي والعشر�ن، وتأهيل

الوط�ي والتفاعل اإليجا�ي مع ثقافة اإلبداع �� عصر املشاريع ال�خمة 

 والثورة الصناعية الرا�عة. 

�س�� جامعة جدة بخطوات ثابتة لدخول مضمار املنافسة العلمية  -

البحثية واأل�اديمية لت�ون �� مقدمة التصنيفات العاملية ل�جامعات، 

 �ك�� ع�� جودة املشاريع البحثية القائمة واملستقبلية. من خالل ال�

تتب�ى جامعة جدة أحدث األساليب والتوجهات العاملية لدعم الهو�ة  -

ر هالفكر�ة واأل�اديمية و�ناء ا�حتوى الوط�ي األصيل، والذي تظ

�� املشاريع وال��امج والتخصصات القائمة واملستحدثة وفق  ھمالمح

 هي�لة حديثة ومتجددة. 

 


