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  نجاح جامعة سعودية ناشئة   األميرآية ساهمت في 
  

تبوك على    االحتفال بحصول جامعة فهد بن سلطان في   بيروت في   شارآت الجامعة األميرآية في
جميع أنحاء المملكة    أنها جامعة رائدة في   يعني   مما   السعودية،   االعتماد من قبل وزارة التعليم العالي

للدور    االحتفال تتويجًا   بيروت في   وجاءت مشارآة الجامعة األميرآية في .  العربية السعودية
ويشمل  .  نجاح هذه الجامعة الناشئة   أّداه مكتب البرامج الخارجية اإلقليمية فيها في   الذي   المحوري

وآذلك    برامج األآاديمية وانتقاء الجهاز التعليميهذا الدور تقديم خدمات استشارية تتعلق بتصميم ال
الجامعة األولى الخاصة الناطقة باللغة    وجامعة فهد بن سلطان هي  . تطوير األنظمة الداخلية للجامعة

وقد أطلق فكرة هذه الجامعة األمير فهد بن سلطان  .  شمال المملكة العربية السعودية   االنكليزية في
هذه المحافظة    لتكون جامعة خاصة في   منتصف التسعينيات،   في   محافظ تبوك،   بن عبد العزيز،

  تتعاون مع الجامعة األمريكية في   ويرأس األمير فهد مجلس أمناء الجامعة التي .  السعودية   النائية في
جامعات  الواليات المتحدة األمريكية والكويت واإلمارات وعمان ومع عدة   بيروت ومع جامعات في 

   . أخرى حول العالم
  

وبعده بوقت  .  آلية علوم الكمبيوتر   بكلية واحدة هي   2002   العام   تأسست جامعة فهد بن سلطان في
األميرآية التعاون مع    وبدأ مكتب البرامج الخارجية اإلقليمية في .  أضيف إليها قسم للطالبات    قصير

  .   عندما آانت مجرد آلية لعلوم الكمبيوتر   2006العام    الجامعة الجديدة في
  من الموظفين األآاديميين واإلداريين،   ومن دون عدد آاٍف   وآانت حينها من دون منهاج واضح، 
تلك الفترة بدأ مكتب البرامج    في .  وآانت تفتقد إلى معظم مكونات اإلدارة الناجحة للجامعات 

  . تحتاجها   لجديدة بالخبرات التيالخارجية اإلقليمية بتزويد الجامعة ا
   

  لسنة واحدة من وضع الدآتور   تأسيسيَا   أطلقت جامعة فهد بن سلطان برنامجًا   2007   العام   في
  . األميرآية واعتمد على نموذجها للتعليم الليبرالي   آان رئيس دائرة التربية في   غيث الذي   غازي 
   

أستاذ الهندسة    من هيأتها التعليمية هو رياض شديد،   ميرآية أستاذًاانتدبت األ   2008   العام   في
أستاذ الهندسة    آما انتدبت أحمد صميلي، .  لمرآز رئيس الجامعة الجديدة   الكهربائية والكمبيوتر،

  اليوم،   ساعة في 15   وقد عمل الرجالن .  الجامعة الجديدة   آوآيل للشؤون األآاديمية في   الميكانيكية،
وشملت المهمة تصميم  .  لتأسيس آليتين إلدارة األعمال والهندسة   االسبوع،   على مدى سبعة أيام في 

عن المناهج    هذا فضًال   طبي،   المختبرات والمكتبات والصفوف الدراسية والمرافق الترفيهية ومرآٍز
وقت    وآل ذلك في .  دريس والطالبوتوظيف أعضاء هيئة الت   والكتيبات،   والفهارس،   الدراسية،



 2009   حزيران   وفي . بالمائة من الطالب ال تحمل الشهادة العلمية الثانوية   70   آانت فيه نسبة
  . ُمنحت أول دفعة من الخريجين من جامعة فهد بن سلطان شهاداتهم

   
منصب رئيس جامعة    ريبيروت أحمد نص   الجامعة األميرآية في   تولى أستاذ علوم الكمبيوتر في

األميرآية عبد اهللا لزيق    إلى جنب مع أستاذ الرياضيات في   جنبًا   2010   العام   فهد بن سلطان في
بترسيخ    ويقوم الرئيس نصري .  الجامعة الجديدة   توّلى منصب وآيل الشؤون األآاديمية في   الذي

عن اإلشراف على إدخال برنامج    فضًال   ،برامج جامعة فهد بن سلطان األآاديمية والتنظيمية
مدته سنتين لتهيأة    ناجحًا   تمهيديًا    آما أدخل برنامجا .  إدارة األعمال إليها   الماجيستير التنفيذية في

يجتذب هذا    وآان من المتوقع أن .  الطالب التقنيين للعمل للحصول على شهادة البكالوريوس
  وهناك برامج جديدة للتبادل الفني .  يرتفع إلى مئتين   وطالبة فإذا بالعدد   البرنامج خمسين طالبًا

التخطيط    ويجري .  مسعى لتحسين مستوى األبحاث   ومذآرات تفاهم مع جامعات أوروبية مختلفة في 
  . الجامعة الجديدة   إلقامة آلية للفنون في   حاليًا

   
األميرآية ويرأس    أّسس مكتب البرامج الخارجية اإلقليمية في   الذي   يقول الدآتور عبد الحميد حالب،

جامعة فهد بن     أشعر بسرور آبير بسبب نجاح : " جامعة فهد بن سلطان   اللجنة اإلدارية في   حاليًا
صميم مهمة مكتب البرامج    نوعية وهذا في   طالب ذي    فلقد أصبحت جامعة ذات نوعية مع .  سلطان
  ". بيروت   الجامعة األميرآية في   جية اإلقليمية فيالخار

   
:  بيروت للبرامج الخارجية اإلقليمية بالوآالة   ويقول جورج فرج نائب رئيس الجامعة األميرآية في

االعتراف  ".  بيروت   الجامعة األميرآية في   هذه لحظة فخر لمكتب البرامج الخارجية االقليمية في "
خادم الحرمين    طان من قبل جاللة الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود،بجامعة فهد بن سل

الجامعة    قام فيه فريق آبير من أعضاء هيئة التدريس وموظفي   يشيد بالعمل المهم الذي   الشريفين،
ليم سعينا الحثيث لتحسين نوعية التع   هذه خطوة أخرى في    . 2007   بيروت منذ العام   األميرآية في

لتكن لهم حياة وتكون حياة  "  بيروت   المنطقة من خالل تحقيق شعار الجامعة األميرآية في   في
  ". أفضل

   
آان    المباني تشييد . جموعة تحّديات لجميع المعنيينهذا وآان إطالق الجامعة الجديدة قد شّكل م

آفاءات    تقطاب طالب ذويالجزء األسهل ولكن توظيف مهنيين أآاديميين لتشغيل آلية راقية واس
  واجهت المقاول المخضرم آميل سعد الدين،   المشكلة التي   آانت هذه هي.  آخر تمامًا   عالية آان أمرًا

الشرآة المسؤولة عن إنشاء    وهي   ، )  أسترا (   للشرآة العربية للتموين والتجارة   المدير التنفيذي 
آان هذا أآبر تحد  "  تبوك،   عد خمس وثالثين سنة من النجاح فيأعترف أنه ب : " وهو قال .  الجامعة

".  وذلك بفضل مساعدة مكتب البرامج الخارجية االقليمية   بما حققناه،   وأنا فخور جدًا   حياتي   في
  أشعر بأن هذا هو أسوأ تحدي    الطوال عندما آنت   لقد نسيت آل تلك األيام والليالي :  " ويضيف 
  ".  الحقيقة نعمة لجميع البلدان العربية   مكتب البرامج الخارجية االقليمية هو في .  الحياة   في   واجهني 
   
  ألف متر مربع وتبلغ 600   هذا وتترامى جامعة فهد بن سلطان على أرض مساحتها اإلجمالية 
يزيد    آليات البنين والبنات ما   يومبان   تتكون من المبنى الرئيسي   والتي   المقامة حاليًا   مساحة المباني 

   . بعيد التأسيس إلى أآثر من ألف   400   وقد ارتفع عدد طالبها من .  على مئة ألف متر مربع
  

    



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  سفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتهاآنموذج لفل   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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