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خادم الحرمين يفتتحها بحضور قادة عدد من الدول العربية واإلسالمية

صاحب السمو يشارك اليوم في االفتتاح الرسمي لجامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية

بحفظ اهلل ورعايته يغادر صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد 
البالد  والوفد الرسمي املرافق لسموه 
الي���وم متوجها الى اململك���ة العربية 
الس���عودية الش���قيقة وذلك حلضور 
االحتفال واالفتتاح الرس���مي جلامعة 

امللك عبداهلل للعلوم والتقنية.
ويرعى خادم احلرمني الش���ريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
وبحضور قادة عدد من الدول العربية 
واإلسالمية والصديقة وممثليهم حفل 
افتتاح جامعة املل���ك عبداهلل للعلوم 
والتقنية مس���اء اليوم في ثول شمال 

جدة.
واع���رب وزير البت���رول والثروة 
املعدنية رئيس مجلس امناء اجلامعة 
م.عل���ي النعيمي في تصريح صحافي 
عن س���عادته برعاية خ���ادم احلرمني 
الش���ريفني الفتتاح اجلامع���ة بعد ان 
قطعت مرحلة تأسيس���ها رحلة األلف 
يوم وبدء الدراسة بها في اخلامس عشر 
من شهر رمضان املاضي اخلامس من 

شهر سبتمبر اجلاري.
واكد م.النعيمي ان هذه اجلامعة من 
خالل رؤية خادم احلرمني الش���ريفني 
لها ستنقل اململكة الى مستقبل حافل 
باملنجزات العلمية واالقتصادية ان شاء 
اهلل وان ما ستوفره من وسائل لتحقق 
رؤيتها العلمية سيعيد مساهمات العرب 

واملسلمني في احلضارة البشرية.
وق���ال ان االطمئنان الكامل لتحقق 
غايات اجلامعة في هذه املرحلة ليس 
سهل املنال خاصة ان اهدافها العلمية 
كبي���رة ومتقدمة جدا وم���ا نأمله ان 
تس���تمر اجلهود على نف���س الوتيرة 
ملزيد من ضمانات حتقيق رؤية اجلامعة 

ومسيرتها الى مستقبلها.
ووصف رؤية خادم احلرمني الشريفني 
للجامعة بأنها جامع���ة عاملية برؤية 
محلية سعودية تهتم بالدرجة األولى 

باألبحاث العلمية املتقدمة جدا.
وق���ال إنن���ا من خ���الل توجيهات 
واحادي���ث خادم احلرمني الش���ريفني 
وزياراته للجامعة اثناء مرحلة التأسيس 
نستشعر بقوة مدى اهتمامه بأن تبلغ 

التي رسمها بنفسه،  اجلامعة غاياتها 
فقد كان يسأل ويتقصى ويطمئن على 
كل صغي���رة وكبيرة في فكر اجلامعة 
ومناهجها ومبانيها وما س���توفره من 
وسائل لتحقق رؤيتها العلمية بوصفها 

منارة اشعاع علمي عربي جديد.
وب���ني م.علي النعيم���ي ان اهداف 
اجلامعة العلمية كبيرة ومتقدمة جدا 
وتتطلب من االجراءات والوسائل الكثير 
مما يساعد في حتقيق هذه االهداف فقد 
بذل فريق العمل لتأسيس هذه اجلامعة 
جهودا هائلة ليبني ثقافتها ومناهجها 
وابحاثها ومدينتها اجلامعية وهي اآلن 
بعد قرابة سنتني فقط من وضع حجر 
االس���اس تنبض باحلياة العلمية وقد 
استقطبت اساتذتها وطلبتها من اململكة 
وكل انحاء العالم، حيث بدأت الدفعة 
األولى من الطلبة الدراسة بها قبل نحو 
اسبوعني بعد ان مت اختيارهم من بداية 
مرحلة التأس���يس كما ان اجلامعة في 
اجتاه آخر قطعت اش���واطا مهمة في 
تشكيل مجلس امناء من اعضاء بارزين 
على املستوى احمللي والدولي ووضع 
اس���س التعاون مع مؤسسات املعرفة 
الس���عودية والدولية وبناء شراكات 
اكادميية وصناعية ممت���ازة مع عدد 
من اجلامعات واملؤسسات املرموقة في 
اململكة والعالم، معربا عن أمله في ان 
تستمر هذه اجلهود على نفس الوتيرة 
لتصل ملزيد من ضمانات حتقيق رؤية 

اجلامعة ومسيرتها الى مستقبلها.
وعزا النجاح الذي حتقق بحمد اهلل 
الى عاملني اسهما في ذلك وهما: العامل 
األول ميثاق اجلامعة الذي أقره خادم 
الش���ريفني وحظي باحترام  احلرمني 
العلمية  وقبول كبير لدى املؤسسات 
والصناعية الدولية والعامل الثاني هو 
ما تكتسبه أرامكو السعودية التي كلفت 
بتأسيس اجلامعة من احترام وسمعة 
دولية كبيرة سهلت على اعضاء فريق 
التأس���يس الكثير من املهمات وذللت 
الت���ي كانت تظهر  بعض الصعوبات 
من ح���ني آلخر، مؤكدا اهمية االنطالق 
من النقطة الناجحة التي وصلنا اليها 
لنحقق جناحات اخرى لهذه اجلامعة 

احلديثة مع األخذ في االعتبار أن مالحقة 
اجلديد على مس���توى العلم واملعرفة 
تتطلب جهودا مضنية ومس���تمرة ال 
تنقطع لتظل اجلامعة محتفظة بنفس 
منجزات مرحلة تأسيسها ولتظل على 

مستوى التطورات في مجالها العلمي 
والبحثي. ورأى ان هذه اجلامعة مثل 
باقي اجلامعات في اململكة ستس���خر 
العلمية واالقتصادية  التنمية  خلدمة 
الش���املة في اململكة وستفتح ابوابها 

ومعاملها البحثية لتستفيد منها جميع 
مرافق البح���ث العلمي واألكادميي في 
اململكة سواء في اجلامعات او في مجمل 

مؤسسات املعرفة الوطنية.
وأفاد بان طلبة اجلامعة يتم قبولهم 

في مجال الدراسات العليا العلمية فقط 
وهو مجال الدراسة باجلامعة على اساس 
اجلدارة والتميز في دراساتهم ومواهبهم 
العلمية االس���تثنائية وهو املتبع من 
التي  الدولية املعروفة  قبل اجلامعات 
تتنافس كل سنة على استقطاب الطلبة 
املوهوبني من كل اجلنسيات حول العالم 
اكبر لقبول  وفتحت اجلامعة مج���اال 
طلبة من جنس���يات مختلفة انطالقا 
من رؤية تأسيسها وأهدافها بوصفها 
جامعة عاملية استقطبت اولئك الطلبة 
من هذه اجلنسيات وطلبة سعوديني 
خضعوا جميعهم لنفس املعايير التي 
يجري على اساسها قبولهم ويبلغ عدد 
الطلبة السعوديني باجلامعة اآلن أكثر 
من مائة طالب ومن املنتظر ان يتنامى 
هذا الرقم في املستقبل مع ارتفاع وتيرة 
التعرف عل���ى اجلامعة وتخصصاتها 

وطريقة املنافسة على القبول بها.
واستشرف ما س���تحققه اجلامعة 
م���ن خ���الل اقت���ران املنج���ز العلمي 
باملنج���ز االقتصادي الذي يحقق رفاه 
ورغد املجتمعات حني تسخر ابحاثها 
ودراساتها لتطوير مصادر جديدة للطاقة 
في اململك���ة من جهة ويجري من جهة 
أخرى حتويل هذه االبحاث والدراسات 
الى تطبيقات عملية تعود بفائدتها على 
جميع مناحي التنمية االقتصادية في 
اململكة بل واملنطقة والعالم والبحوث 
املتقدمة التي س���تنفذها اجلامعة في 
مجال الطاقة الشمسية واستغالل رمال 
الصحراء وتطوي���ر محاصيل غذائية 
جيدة واقتصادي���ة تنمو في األراضي 
القاحلة واحل���ارة والزراعة في املياه 
املاحلة واالستغالل األمثل لبيئة البحار 
وغيرها كلها تصب في خانة املستقبل 
االقتصادي للمملكة وأجيالها حني تسهم 
اجلامعة في تعزي���ز املصادر احلالية 
البدائل االقتصادية املناس���بة  وتوفر 

للمستقبل.
من جانبه، اكد رئيس مدينة امللك 
عبدالعزي���ز للعلوم والتقنية د.محمد 
بن ابراهيم الس���ويل ان اهمية العلوم 
والتقنية تبرز في الوقت الراهن من خالل 
السباق العاملي للتزود بالعلم وانشاء 

مراكز بحثية متقدمة يسهم احتضان 
مخرجاتها في تنوي���ع مصادر الدخل 
الوطني وايجاد بدائل وحلول للتحديات 
واملشاكل القائمة، وذلك ملا للعلم من دور 
حيوي مهم، حيث يعد محركا لعجلة 
التقدم والتطور في جميع االجتاهات. 
ومن الواضح واملشاهد اآلن ان اكثر دول 
العالم تقدم���ا وتطورا ورقيا هي اكثر 
الدول انفاقا على منظومتها التعليمية 

والبحث العلمي بجميع مكوناتها.
واش���اد في تصريح لوكالة األنباء 
السعودية باالهتمام الكبير الذي توليه 
حكومة خادم احلرمني الشريفني بتلك 
املنظومة حيث قامت بزيادة مخصصات 
التعليم والبح���ث العلمي في ميزانية 
الدولة، واعتمدت السياس���ة الوطنية 
للعلوم والتقنية، كما توسعت في انشاء 

اجلامعات واملعاهد ومراكز البحوث.
وقال: نش���هد افتتاح جامعة امللك 
عبداهلل للعلوم والتقنية التي وضعت 
كما قال خادم احلرم���ني »لتكون هذه 
اجلامعة دارا للحكمة وش���عاعا ينير 
بالعلم دروب األجيال الصاعدة ان شاء 
اهلل«. وخادم احلرمني الشريفني حريص 
على ان تكون هذه اجلامعة الوليدة في 
مصاف اجلامع���ات العاملية مبا يتوفر 
لديها من امكانيات وجتهيزات وادارة 
قادرة على االرتقاء بهذا الصرح العلمي 
الكبير الذي س���يضم عددا من العلماء 
املوهوبني والنوابغ في الكادر التعليمي 
من كل مكان في العالم. وستكون هذه 
اجلامعة بإذن اهلل رافدا قويا للنهوض 
بقطاع العلوم والتقنية وقناة من قنوات 
الش���عوب واحلضارات  التواصل بني 
وملتقى للعلماء واملتميزين من شتى 

بقاع األرض.
وأعرب عن امله ان تكون جامعة امللك 
عبداهلل للعلوم والتقنية مكونا اثرائيا 
ملنظومة العل���وم والتقنية في اململكة 
وستمارس بإذن اهلل دورها الفعال في 
تنفيذ اخلطة الوطنية الشاملة للعلوم 
والتقني���ة واالبتكار م���ن خالل تنفيذ 
البحث العلمي والتطور التقني وتخريج 
الكفاءات العلمية القادرة على االسهام 

في التنمية في قضايا التنمية.

النعيمي: الجامعة س�تنقل المملكة إلى مس�تقبل حاف�ل بالمنجزات العلمي�ة واالقتصادية

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيزصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

الجامعة تمنح درجات علمية في الدراسات العليا فقط في 11 مجااًل دراسيًا
تستقبل جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتقنية بثول يوم السبت املقبل الدفعة 
االولى من طالبها البالغ عددهم اربعمائة 
طالب من اململكة العربية السعودية 
ودول مجلس التعاون اخلليجي والدول 
العربية ومن أوروبا وأميركا وشرق 
آسيا والهند وجنوب افريقيا في اول 

فصل دراسي للجامعة.
ومتنح جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتقنية درجات علمية في الدراسات 
العليا فقط اذ ستكون خطة االبحاث 
هي اس���اس البرامج التعليمية على 
مستوى درجتي املاجستير والدكتوراه 
في 11 مجاال دراسيا هي: الرياضيات 
التطبيقية، علوم احلاسوب، العلوم 
الكيميائية  الهندس���ة  البيولوجية، 
والبيولوجي���ة، العلوم الكيميائية، 
الهندس���ة  علوم هندس���ة االرض، 
الكهربائية، العلوم الهندسية البيئية، 
علوم الهندسة البحرية، علوم هندسة 

املواد والهندسة امليكانيكية.
التدريس من  وتتك���ون هيئ���ة 
80 اس���تاذا جامعيا من جنس���يات 

مختلفة.
وتعد جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتقنية جامعة عاملية رائدة متميزة 
تختص في   البحث العلمي والتطوير 
التقني واالبتكار واالبداع وتستقطب 
نخبة من العلماء والباحثني املتميزين 
والطلبة املوهوبني واملبدعني بهدف 
دع���م التنمية واالقتص���اد الوطني 
ولتوجه االقتصاد نحو الصناعات 
القائمة على املعرفة كما انها من املراكز 
العاملية املتميزة في البحوث العلمية 

واالبتكار واالبداع.
وتض���م اجلامعة اربع���ة مراكز 
بحوث علمي���ة متخصص���ة تهتم 
بدراس���ة االحتياج���ات الصناعية 
واالقتصادية واالجتماعية والبيئية 
وتطوير الصناعات املستقبلية وهذه 

املعاهد هي:
- معهد املوارد والطاقة والبيئة 
حيث يقوم بإجراء بحوث في مجال 
استخالص الكربون من الهواء وخاليا 
الهيدروج���ني والوق���ود وتصميم 
العملي���ات واالحت���راق والطاق���ة 
الشمسية ومجاالت حتلية وترشيد 
املياه والزراعة املناس���بة للمناخات 

الصحراوية.
- معهد العلوم والهندسة احليوية 
ويقوم بإجراء بحوث في مجاالت مثل 
املعاجلة احليوية امليكروبية واملعاجلة 
البتروكيماوية  احليوية للم���وارد 
والزراعة املستدامة لالحياء والنباتات 
املائية والبيئة البحرية للبحر االحمر 
وتقنية الصحة وسيجري املعهد بحوثا 
حول االم���راض الوبائية االقليمية 

والعوامل الوراثية للسكان.
- معه����د عل����م وهندس����ة املواد 
وتشمل البحوث التي يجريها مجاالت 
البوليمرات واالغش����ية ومواد تقنية 
النانو مب����ا في ذلك امل����واد املعاجلة 
التقنية  حيويا واملستخدمة في هذه 
وموضوعات مثل الكربون والتطبيقات 
الكهروضوئية كما ستش����مل بحوث 
املعهد ميدان الكيمياء احلفزية واملواد 
التي تس����تخدم في االوس����اط عالية 

االجهاد.

معهد الرياضيات التطبيقية وعلم 
احلاسب اآللي وتشمل البحوث التي 
يجريها املعه���د تقنيات البرمجيات 
اللغوية واس���تخدام احلاس���ب في 
تطبيق���ات اللغويات كالتعرف على 
االص���وات واس���تخالص املعان���ي 
واستخدام احلاسب في حل املشكالت 
العلمية، كاملشكالت الكيميائية واعداد 
النماذج الرياضية للمكامن والبيئة 
االقليمية، كما ستشمل بحوث تقنية 
املعلوم���ات واالتصاالت بحوثا مثل 
امن املعلومات واالتصاالت الشبكية 
والتعام���ل املعلومات���ي الغ���راض 

الرعاية.
اما الدرجات العلمية التي متنحها 
اجلامعة فهي درجة املاجس���تير في 
الهندسة ومدتها سنة واحدة ومحورها 

التطوير والتدريب املهنيان ودرجة 
ماجستير العلوم في الهندسة ومدتها 
سنتان مع برنامج دراسي واطروحة 
لدرجة املاجستير كما متنح اجلامعة 
درجة الدكتوراه وهي عادة من ثالث 
الى اربع سنوات بعد درجة املاجستير 
وتتضم���ن بحث���ا اصليا ف���ي احد 
معاهد جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتقنية يتوج باطروحة بحث فيما 
تتوزع مجاالت الدراسة بني الهندسة 
التطبيقية  الكيميائية والرياضيات 
وعلم حتليل املش���كالت باستخدام 
احلاسب والهندسة امليكانيكية وعلم 
املدنية  املواد والهندسة  وهندس���ة 

وهندسة البيئة.
وتهدف جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتقنية الى رعاية املوهوبني واملبدعني 

والباحثني ودعم الصناعات الوطنية 
ودعم وانشاء صناعات جديدة تقوم 
على املعرفة ودعم االقتصاد الوطني 
وزيادة الناجت االجمالي ودعم منظومة 
االبداع والقدرة عل����ى توليد االفكار 
املبتك����رة وحتويلها ال����ى اختراعات 
تشكل قيمة اقتصادية مضافة واالسهام 
االيجابي في التعامل مع املؤسس����ات 
الى  التحول  البحثية واالس����هام في 

مجتمع صانع للمعرفة.
كما تهدف الى توفير البيئة احملفزة 
واجلاذبة الستقطاب العلماء املتميزين 
من مختلف انح���اء اململكة والعالم 
واستقطاب ورعاية الطالب املبدعني 
واملوهوبني ف���ي مجاالت الصناعات 
القائمة عل���ى املعرفة م���ن اململكة 
وغيرهم وتطوير البرامج والدراسات 

العليا في املجاالت املرتبطة باحدث 
التقنيات التي تخدم التنمية واالقتصاد 
الوطني واالسهام في تنمية املعرفة 
في مجاالت التقنية احلديثة وتنمية 
روح االبداع والتحدي بني املوهوبني 
ورعاية االفكار االبداعية واالختراعات 
وترجمتها الى مش���اريع اقتصادية 
وحتقيق مشاركة فاعلة ومستدامة 

مع القطاع االهلي.
وفي مج����ال التعاون م����ع مراكز 
العديد من  العلمي عق����دت  البح����ث 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم لشراكة 
االبحاث العاملية جلامعة امللك عبداهلل 
للعل����وم والتقنية وه����ي عبارة عن 
برنامج للمشاركة في االبحاث العاملية 
يس����اعد العلماء والباحثني العامليني 
في املؤسسات العلمية املرموقة على 
التعاون في حل املش����كالت العلمية 
والتقنية الصعبة التي تواجه اململكة 
العربية السعودية واملنطقة والعالم، 
وهذه الش����راكة هي اآللية الرئيسية 
جلامع����ة امللك عبداهلل التي س����تبدأ 
على اساس����ها بتنفيذ برامج ابحاثها 
من اعضاء هيئة التدريس والطالب، 
وينفذ برنامج شراكة االبحاث العاملية 
من خالل ثالث قنوات رئيس����ية هي 
مراكز االبحاث واملراكز قيد التطوير 

والباحثون وزمالء االبحاث.
كما اس����تعانت اجلامعة بخبرات 
ودعم العديد من اجلامعات واملعاهد 
الرائدة للمس����اعدة في اع����داد املقرر 
الدراسي في اجلامعة وترشيح اعضاء 
هيئة التدريس املؤسسني في كل مجال 

من مجاالت الدراسة بها.

وابرم����ت عددا م����ن االتفاقات مع 
االقسام العلمية الشريكة في برنامج 
حتالف التميز االكادميي في كل مجال 
م����ن مجاالت الدراس����ة االحد عش����ر 
التي س����تمنح اجلامعة فيها درجات 

علمية.
ف����ي هذا الصدد  بالذكر  واجلدير 
ان كل جامع����ة ومعهد من اجلامعات 
واملعاهد الشريكة في حتالف التميز 
االكادميي تتولى تقومي وترشيح عشرة 
اعضاء لهيئة التدريس بجامعة امللك 
عبداهلل من خالل اس����تخدام املعايير 
نفسها التي تطبقها على اعضاء هيئات 

التدريس بها.
وتهيئ جامعة امللك عبداهلل من 
خالل شراكاتها االكادميية اخلاصة 
فرص���ا فريدة من نوعه���ا لالبحاث 
تدعم وج���ود بيئة بحثية قوية في 
احلرم اجلامعي، ومن خالل تركيزها 
على املؤسس���ات التي لها مصلحة 
في التعاون في مجال االبحاث تعمل 
الشراكات االكادميية للجامعة على 
استكش���اف مج���االت البحوث ذات 
االهتمام املشترك مع هذه املؤسسات 
حي���ث دخلت اجلامع���ة بالفعل في 
ش���راكات مع جامعات ومؤسسات 

علمية كبرى في انحاء العالم.
وس����يعمل برنام����ج جامعة امللك 
عبداهلل للتعاون مع الشركات الصناعية 
مع مختلف الشركاء من قطاع الصناعة 
واالف����راد واملؤسس����ات واجلمعيات 
االهلية واحلكومات ممن لهم مصلحة 
في ترجمة االفكار اجلديدة الى واقع 

عملي لتحقيق النمو االقتصادي.

.. ويطلع على املشروع

خادم احلرمني وجولة داخل اجلامعة

خادم احلرمني يتفقد مشروع اجلامعة 

مبنى اجلامعة


