وزارة التعليم العايل ،الإدارة العامة للتخطيط والإح�صاء1432 ،هـ
فهر�سة مكتبة امللك فهد الوطنية يف �أثناء الن�شر
ال�سعودية .وزارة التعليم العايل .وكالة ال��وزارة للتخطيط واملعلومات
التعليم العايل وبناء جمتع املعرفة يف اململكة العربية
ال�سعودية  :تقومي دويل / .ال�سعودية  .وزارة التعليم العايل .وكالة
الوزارة للتخطيط واملعلومات  -ط - 2الريا�ض 1432 ,هـ
�..ص ؛ � ..سم
ردمك 879 - 0699 - 71 - 570 - 6 :
 -1التعليم العايل  -ال�سعودية �أ.العنوان
1341/1634
ديوي 135,973
رقم االيداع 1341/1634 :
ردمك 879 - 0699 - 71 - 570 - 6 :

املحتويات

متهيد 5 ....................................................................................
تعريف املجتمع القائم على املعرفة 7 .......................................................
مبادرات وزارة التعليم العايل لبناء جمتمع املعرفة 7 ......................................
اال�ستثمار يف اجلودة 18 .....................................................................
العاملية وال�شراكات الدولية 19 ...............................................................
تقنية املعلومات 21 ..........................................................................
�إن�شاء املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 21 .................................
جمتمع املعرفة يف اململكة العربية ال�سعودية ومكانته العاملية 22 ..............................
امل�ؤ�شرات العاملية للملكية الفكرية لعام 25 .............................................2010
التقرير العاملي لتقنية املعلومات لعام 26 .............................................. 2010
موقع التعليم العايل ال�سعودي على اخلارطة العربية 26 .....................................
اململكة العربية ال�سعودية :م�سرية نحو ال�صناعات القائمة على املعرفة 27 ...................
خامتة 30 ....................................................................................

متهـيـــد
تتمتع اململكة بالعديد من امليزات الدينية واجلغرافية واالقت�صادية ،حيث تتميز بوجود احلرمني ال�شريفني
يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ،مما جعلها دولة رائدة يف العاملني العربي والإ�سالمي ،وتتو�سط �أ�سواق �أوروبا
وجنوب و�شرق �آ�سيا ،عالوة على �أن بها ما يزيد على ربع احتياطي النفط املعروف يف العامل .ويف الوقت الذي
تعد فيه اململكة �أكرب دولة م�صدرة للنفط يف العامل ،ف�إنها متثل �أكرب اقت�صاد حر يف العامل العربي .كما �أن
دخول اململكة نادي الع�شرين دولة الأكرث ت�أثري ًا يف االقت�صاد العاملي يعد حتو ًال مف�صلي ًا يف دور اململكة على
امل�ستوى العاملي ،ويحتم على وزارة التعليم العايل �أن تكون من�سجمة مع ما تفر�ضه هذه املكانة الكربى من
حتديات ج�سام.
وملا كانت غالبية �سكان اململكة من فئة ال�شباب� ،إذ ميثلون حوايل  %60من �إجمايل عدد ال�سكان ،ف�إن
وزارة التعليم العايل ت�سعى حتت قيادة حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز� ،إلى
اال�ستفادة من هذا التجمع املتنوع املواهب.
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و�سع ًيا منها لإر�ساء الأ�س�س الدائمة للمجتمع ال�سعودي القائم على املعرفة يف القرن احلادي والع�شرين،
فقد �أطلقت وزارة التعليم العايل عدة مبادرات لتنمية املوارد الب�شرية ،وت�شجيع االكت�شافات واالبتكارات
العلمية والتقنية الرائدة.
وح�سب التقارير الدولية احلديثة ،مثل :م�ؤ�شر التناف�سية العاملي ،وامل�ؤ�شرات العاملية للملكية الفكرية ،والتقرير
العاملي لتقنية املعلومات ،والتنمية الثقافية يف العامل العربي ,ف�إن اململكة متكنت بف�ضل هذه املبادرات من �أن تتبو�أ
مكانة عاملية و�إقليمية قوية يف العديد من امليادين ،مثل :القدرة على االبتكار ،واجلاهزية التقنية ،والإمكانات
التي يتمتع بها التعليم العايل ،والتي ت�سبق اململكة بها اقت�صاديات متقدمة يف دول ،مثل� :إيطاليا ،والربتغال،
و�إ�سبانيا ،وفرن�سا ،وبنف�س القدر اقت�صاديات تعتمد بكثافة على املعرفة ،مثل :الهند ،والربازيل ،وتركيا.
واململكة يف الوقت الراهن ،يف �سبيلها �إلى بناء �صناعات قائمة على املعرفة يف م�سعى منها لتلبية متطلبات
التناف�سية االقت�صادية ،واملتطلبات االقت�صادية واالجتماعية للبالد ،عالوة على و�ضع حجر الأ�سا�س القت�صاد
القرن احلادي والع�شرين ،وتر�سيخ �أقدامها كمركز بحثي وتعليمي و�صناعي باملنطقة ،مع الرتكيز على الركيزة
الأ�سا�سية لل�صناعات القائمة على املعرفة �أال وهي تقنية النانو ،والتقنية احليوية ،وتقنية االت�صاالت واملعلومات.
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تعريف املجتمع القائم على املعرفة

هو كل جمتمع تعد فيه املعرفة م�صدر الإنتاج الأول بد ًال عن ر�أ�س املال �أو القوة العاملة .وهو م�ؤ�شر على
املكانة التي يوليها جمتمع ما للمعلومات ،حيث ي�ستخدمها ،بعد �إيجادها ون�شرها ،لتحقيق رفاهية مواطنيه
وازدهارهم .ويت�سم هذا النوع من املجتمعات بكون املعرفة مكون ًا رئي�س ًا يف �أي ن�شاط �إن�ساين فيه .و ُيعتمد
فيه على املعلومات واملعارف يف جميع �أوجه الن�شاط الإن�ساين �سواء يف املجال االقت�صادي� ،أو االجتماعي� ،أو
الثقايف� ،أي �أن جمتمع املعرفة هو املجتمع الذي تكون املعرفة فيه �إحدى قوى الإبداع واالبتكار.
مبادرات وزارة التعليم العايل لبناء جمتمع املعرفة
 .1البيئة التعليمية

•التو�سع يف �إن�شاء اجلامعات والكليات اجلامعية احلكومية والأهلية:
�أن�ش�أت وزارة التعليم العايل اثنتي ع�شرة ( )12جامعة حكومية خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية،
جميع كلياتها علمية تطبيقية ،تغطي تخ�ص�صات خمتلفة ،مثل :العلوم ال�صحية بفروعها املتنوعة
(الطب ،وطب الأ�سنان ،وال�صيدلة ،والعلوم الطبية التطبيقية ،والتمري�ض) ،بالإ�ضافة �إلى كليات
الهند�سة ،واحلا�سب الآيل ،وتقنيات الأعمال؛ وبذلك �أ�صبح عدد اجلامعات احلكومية خم�سة
وع�شرين (.)25
وقد تو�سعت وزارة التعليم العايل يف افتتاح الكليات ذات العالقة املبا�شرة مبتطلبات التنمية
الوطنية ،لتحقق التميز يف العلوم والتقنية ،ولدعم الإ�سهام يف بناء جمتمع املعرفة ،فقد �أن�ش�أت
خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية فقط ( )154كلية جميعها يف تخ�ص�صات تطبيقية طبية ،وهند�سية،
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وعلمية يف خمتلف اجلامعات احلكومية .كما منا التعليم الأهلي باململكة منو ًا مطرد ًا ،ومنذ بدايته
عام 1421هـ (� )2001إلى �أن و�صل عدد م�ؤ�س�سات التعليم العايل ( )8جامعات �أهلية و( )40كلية
�أهلية ،حمقق ًا متيز ًا كبري ًا يف نوعية براجمه ،وخطط التطوير التي تعمل على �أ�سا�سها .كما ت�شمل
املبادرات تطوير البنى التحتية للجامعات ال�سعودية وجتهيزها باملعدات والأجهزة احلديثة ،وحتديث
املعامل واملختربات البحثية.
كما مت تد�شني جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية التي هي جامعة عاملية للدرا�سات العليا
ومتخ�ص�صة يف جمال الأبحاث .وتركز الأبحاث يف اجلامعة على النواحي املهمة مل�ستقبل اململكة
العربية ال�سعودية واملنطقة والعامل �أجمع ،ويتم �إجرا�ؤها يف مرافق بحث عاملية الطراز تخدم الطلبة،
والباحثني ،وهيئة التدري�س يف جماالت ،مثل :الطاقة ،والبيئة ،وحتلية املياه ،والتقنية البيولوجية
ال�صناعية ،والتطبيقات العلمية للحا�سب .وتدعم اجلامعة �أعلى معايري املنح الدرا�سية من خالل
تقدمي فر�ص قائمة على مبد�أ اجلدارة لكل من الرجال والن�ساء من جميع �أنحاء العامل.
 .2العملية التعليمية

•ا�ستحداث برامج ذات عالقة بالعلوم،
والتقنية ،وت�شمل التخ�ص�صات الطبية،
والهند�سية ،وعلوم احلا�سب الآيل ،والعلوم
الطبيعية.
•حتديث اخلطط والربامج :العمل على
مراجعة اخلطط واملناهج وفق ًا لأحدث
االجتاهات العاملية ،واحتياجات التنمية،
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و�سوق العمل من خالل ربط التعليم باملخرجات� ،أو ما ي�سمى بـ (Outcome based
 .)learningوهذا توجه حديث بد�أت �أغلب اجلامعات العاملية بالرتكيز عليه ،ملا له من �أهمية يف

حت�سني جودة املخرجات.
•�إعادة هيكلة الكليات :وت�شمل �إلغاء بع�ض الأق�سام ودجمها مع بع�ض الأق�سام الأخرى ،وف�صل بع�ض
الربامج لت�صبح �أق�سام ًا م�ستقلة ،وحتويل �أق�سام �إلى كليات .وقد روعي يف الأق�سام اجلديدة �أن تخدم
الطالب والطالبات ،و�أن ت�شمل تخ�ص�صات العلوم والتقنية ،و�أن تتواءم جميعها مع �سوق العمل ،وتلبي
االحتياجات الوطنية من الكوادر الب�شرية يف خمتلف تخ�ص�صات العلوم ال�صحية ،والهند�سية ،وعلوم
احلا�سب ،والعلوم الإن�سانية ،واللغات والرتجمة .كما تت�سق هذه التخ�ص�صات مع اخلطط الإ�سرتاتيجية
امل�ستقبلية لتطوير م�ؤ�س�سات التعليم العايل ال�سعودية.
•التو�سع يف برامج الدرا�سات العليا ذات العالقة بالعلوم والتقنية ،حيث بلغ عدد برامج الدرا�سات
العليا ( )482برناجم ًا .وا�ستحداث برامج متعددة التخ�ص�صات يف تخ�ص�صات دقيقة ،مثل:
تقنية النانو ،والتقنية احليوية والبرتوكيميائية ،واملعلوماتية احليوية ،وغريها .كما مت توفري
( )655من قواعد البيانات العلمية يف مكتبات اجلامعات ،لتعزيز م�صادر البحث العلمي لطالب
الدرا�سات العليا.
� .3أع�ضاء هيئة التدري�س

•تطبيق برنامج تنمية الإبداع والتميز لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات:
�إميان ًا من ال��وزارة ب�أهمية �أع�ضاء هيئة التدري�س يف االرتقاء مب�ستوى اجلودة يف اجلامعات
ال�سعودية ،فقد عملت على متابعة وا�ستكمال م�شروع الإبداع والتميز ،لأع�ضاء هيئة التدري�س الذي
�شرعت يف تنفيذه قبل خم�سة �أع��وام .ويت�ضمن هذا امل�شروع املهم عدد ًا من الربامج والدورات
لتطوير مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س ،بالتعاون مع جامعات عاملية وبيوت خربة متميزة.
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•نظام البدالت واحلوافز:
نظام احلوافز� :أقر جمل�س التعليم العايل جمموعة من املزايا واملكاف�آت والبدالت واحلوافز
الإ�ضافية ،لكادر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية ،ليحمل مفهوم ًا متطور ًا
للزيادة املرتبطة ب�شكل فاعل ومبا�شر بنوعية العمل وم�ستواه ،ومبا ي�ضمن م��ردود ًا ثري ًا يف
جانبه الفني واملادي ،حيث مينح القرار �أف�ضلية لع�ضو هيئة التدري�س يف جوانب عدة ،منها:
تخ�ص�صه النادر ،و�أبحاثه امل�ؤهلة جلوائز حملية ،و�إقليمية ،وعاملية يف جماالت عدة ،من �أهمها
تخ�ص�صات العلوم والتقنية .و�سي�سهم نظام احلوافز يف تنمية الإبداع والتميز يف اجلامعات
ال�سعودية ،بالإ�ضافة �إلى رفع كفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وتهيئة �أجواء �أف�ضل للعمل والعطاء،
لكون احلوافز اجلديدة ت�ؤمن اال�ستقرار النف�سي ،وتدفع �إلى تطوير الأداء الأكادميي ،وخلق
روح املناف�سة ،وحتقيق دعم كبري ملخرجات التعليم اجلامعي .وقد ن�ص النظام على �صرف
مكاف�أة التميز ن�سبتها  % 10من الراتب الأ�سا�سي للحا�صل على جائزة حملية ،و % 20للحا�صل
على جائزة �إقليمية ،و % 30للحا�صل على جائزة عاملية ،و % 40للحا�صل على براءة اخرتاع.
•�إن�شاء عمادات لتطوير املهارات والتطوير الأكادميي:
وجهت الوزارة اجلامعات ب�إن�شاء عمادات تطوير ،ووكاالت خا�صة باجلودة والتطوير ،حيث مت
�إن�شاء عدد من عمادات ووكاالت للتطوير
الأكادميي يف اجلامعات� ،إذ طرحت كل
عمادة بع�ض الن�شاطات املهمة ،مثل :برامج
اجل���ودة واالع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي ،وتطوير
اخلطط اجلامعية ،وحت��دي��ث الأنظمة،
والتطوير املهني لأع�ضاء هيئة التدري�س،
وتنمية الإبداع والتميز ،وغريها.
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 .4الطالب

•برامج تعزيز املهارات الطالبية
ميثل اخلريج الهدف الرئي�س مل�ؤ�س�سات
التعليم العايل ،لذا دعمت الوزارة جمموعة
من الربامج يف اجلامعات تخت�ص بتطوير
نوعية خم��رج��ات التعليم اجل��ام��ع��ي من
خ�لال خطة مب�����س��اري��ن :م�سار �أكادميي
تخ�ص�صي؛ يعنى بت�أهيل الطالب يف جمال
تخ�ص�صهم ،وم�سار مهاري عملي؛ يركز
على تنمية مهارات الطالب يف االت�صال
وا�ستخدام التقنية واملهارات ال�شخ�صية.
ولقد جاءت هذه الربامج بعد درا�سة دقيقة
لربامج اجلامعات املرموقة ،وبع�ض اجلامعات التطبيقية يف الدول املتقدمة .ومن �أمثلة هذه الربامج:
برنامج ال�سنة التح�ضريية ،ومراكز تنمية و�صقل املهارات ال�شخ�صية ،ومهارات االت�صال ،والبحث
والتعلم الذاتي للطالب والطالبات.
•برنامج ريادة الأعمال:
يهدف الربنامج �إلى تنمية التفكري الريادي واقت�صاديات املعرفة ،من خالل منظومة متكاملة
من الأن�شطة الهادفة �إلى تطبيق مفهوم املجتمع املعريف ،والتحول نحو التعليم التطبيقي املنتج.
وتتمحور �أن�شطته حول خم�س جماالت رئي�سة هي التعليم ،والتدريب ،واال�ست�شارة ،والبحث العلمي،
واالت�صال .ومتثل التطبيقات البحثية يف جم��ال العلوم والتقنية اجل��زء الأك�بر من التطبيقات
واال�ست�شارات العلمية.
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•برنامج وزارة التعليم العايل لرعاية الطالب املتميزين:
ي�ستهدف الربنامج الطالب املتميزين من خالل تنظيم برامج متخ�ص�صة لهم خارج اململكة بالتن�سيق
مع بيوت خربة وجامعات .وي�شمل الربنامج تنمية مهارة اللغة الإجنليزية ومهارة درا�سية وبحثية متنوعة.
وقد مت ا�ستقطاب  %90من الطالب املتميزين �ضمن هذا الربنامج ،للعمل يف اجلامعات ال�سعودية يف
املجال البحثي ،والتطبيقي التقني ،وا�ستكمال درا�ساتهم العليا يف تخ�ص�صات العلوم والتقنية.
•برنامج تطوير خدمات الإر�شاد الطالبي يف اجلامعات ال�سعودية:
�أطلقت وزارة التعليم العايل م�شروع ًا تناف�سي ًا بني اجلامعات ،لتطوير برامج وخدمات الإر�شاد
الطالبي ،من �أجل �إيجاد نواة ملراكز �إر�شاد متخ�ص�صة؛ تهدف �إلى تقدمي خدمات �إر�شادية متنوعة،
وبرامج �إمنائية ،وعالجية ،ووقائية تلبي احتياجات الطالب النف�سية ،واالجتماعية ،والتعليمية ،واملهنية.
وقد دعمت الوزارة �أكرث من ( )58برناجم ًا �إر�شادي ًا يف عدد من اجلامعات ال�سعودية .وت�أتي �ضمن هذه
الربامج مبادرات تتعلق بالإبداع ،وتنمية االبتكار والتحفيز لدى الطالب يف املجاالت التقنية والعلمية.
 .5البحث العلمي

•تنويع م�صادر التمويل لدعم البحث العلمي:
�شجعت الوزارة على �إطالق برامج خا�صة
تتيح للمو�سرين ورجال الأعمال تخ�صي�ص
�أوقاف للجامعات؛ فقد �أطلقت جامعة امللك
�سعود برنامج �أوقاف اجلامعة ،ومتكنت من
جمع ( )3000مليون ريال �سعودي من مبلغ
م�ستهدف ي�صل �إلى ع�شرة مليارات ريال،
كما بلغ �إجمايل التربعات ل�صندوق دعم
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البحوث والربامج التعليمية والأوقاف يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ( )1200مليون ريال .وقد
�أن�ش�أت جامعة امللك عبد العزيز وبقية اجلامعات يف اململكة برامج للأوقاف اجلامعية ،بهدف تنويع
م�صادر دخلها .كما دعمت الوزارة ا�ستثمار بع�ض من�ش�آت اجلامعات� ،إذ يعد ذلك توجه ًا نحو بناء
عالقات �إ�سرتاتيجية مع قطاع الأعمال يف اململكة ،من خالل عدد من الأدوات ،والربامج.
وتخطط بع�ض اجلامعات �أي�ض ًا ال�ستثمار ع�شرات املاليني يف الأعمال والأبراج التي �سوف
تبنى يف �أودية التقنية يف جامعتي امللك �سعود وامللك فهد.
•�إن�شاء مراكز التميز البحثي يف اجلامعات:
تبنت وزارة التعليم العايل هذا امل�شروع لدعم الإمكانات البحثية يف اجلامعات احلكومية ،وذلك
با�ستحداث عدد من املراكز البحثية املتميزة يف �إدارتها ،ومتويلها ،وتقوميها .وقد �أدى ذلك �إلى
تركيز كل جامعة على جمال بحثي �أو �أكرث؛ يتم متويله من الوزارة بعقود .ويهدف هذا امل�شروع �إلى
متيز اجلامعات يف جماالت حمددة من جماالت البحث العلمي .وقد �صدرت املوافقة على دعم ()7
مراكز يف التميز البحثي متثل املرحلة الأولى مبيزانية �إجمالية قدرها ( )450مليون ريال .ثم متت
املوافقة الحقا على دعم ( )7مراكز يف التميز البحثي ت�شكل املرحلة الثانية مبيزانية �إجمالية قدرها
( )150مليون ريال ،لتبلغ قيمة املرحلتني مع ًا ( )600مليون ريال ،وهذه املراكز هي:
مركز التميز البحثي يف ه�شا�شة العظام
مركز التميز يف �أمن املعلومات
مركز التميز البحثي يف الت�آكل
مركز التميز البحثي يف حتلية املياه
مركز بحوث احلج والعمرة
مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات
مركز بحوث اجلينوم الطبي
مركز بحوث النخيل والتمور
مركز بحوث التقنية احليوية
مركز بحوث الدرا�سات البيئية
مركز بحوث الطاقة املتجددة
مركز بحوث املواد الهند�سية
مركز الرثوة احليوانية والأوبئة البيطرية
مركز بحوث تكرير البرتول والكيماويات
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كما يتوفر حاليا يف اجلامعات ال�سعودية �أكرث من ( )1167معمال بحثي ًا ،و( )89مركز ًا
بحثي ًا متخ�ص�ص ًا.
•مركز الأبحاث الواعدة:
انطالق ًا من التوجه نحو تعزيز البحث العلمي يف اجلامعات� ،أطلقت وزارة التعليم العايل مبادرة
مراكز الأبحاث الواعدة ( )Cooperative Research Centersمن �أجل ا�ستكمال منظومة
البحث العلمي ،وتعزيزها ،و�إتاحة الفر�صة �أمام اجلامعات النا�شئة لإقامة مراكز �أبحاث علمية تكون
النواة الأ�سا�سية ،للو�صول �إلى مراكز �أبحاث تخدم جماالت عديدة جديدة وتواكب التوجهات العلمية
العاملية .وقد مت دعم �إن�شاء ثمانية من مراكز الأبحاث الواعدة يف عدد من اجلامعات ال�سعودية ،بتكلفة
تزيد عن ( )63مليون ريال ملدة ثالث �سنوات ،بهدف بناء وتعزيز ُبن َية البحث العلمي يف اجلامعات
ال�سعودية النا�شئة ،وامل�ساهمة يف دعم وتطوير الإمكانيات البحثية والأن�شطة املهنية يف التخ�ص�صات
املختلفة� ،إ�ضافة �إلى �إبراز نقاط القوة وتعزيز املجاالت البحثية التي تتميز بها كل جامعة ،ورعايتها
وبلورتها يف مراكز بحثية متخ�ص�صة ،لتتبو�أ ال�صدارة على امل�ستوى الوطني والإقليمي.
•برنامج النانو تكنولوجي:
ترجمة اهتمام خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بتوظيف تقنية
النانو واال�ستفادة منها مبا يخدم التنمية يف
املجتمع ال�سعودي ،حيث تربع امللك -حفظه
اهلل -مببلغ ( )36مليون ريال لإن�شاء برامج
ومراكز بحثية تهتم بتقنية النانو .وقد مت
ت��وزي��ع ه��ذا املبلغ على اجلامعات الثالث
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الآتية :امللك �سعود ،وامللك فهد ،وامللك عبدالعزيز لإقامة هذه املراكز ،بواقع ( )12مليون لكل جامعة.
وقد قامت الوزارة مبتابعة هذه اجلامعات ال�ستكمال البنى التحتية ملراكز وبرامج تقنية النانو .وقد
�أن�ش�أت جامعة امللك �سعود معهد امللك عبد اهلل لأبحاث التقنية متناهية ال�صغر (النانو).
•احلدائق العلمية وحا�ضنات التقنية:
دعمت الوزارة �إن�شاء حا�ضنات التقنية ،حيث �أن�ش�أت جامعة امللك �سعود (وادي الريا�ض للتقنية) الذي
يت�ضمن عدد ًا من حا�ضنات التقنية ،و�أ�س�ست جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن (وادي الظهران للتقنية)،
وقد ان�ضم حتى الآن ثالث �شركات �إلى حا�ضنات الأعمال .تال ذلك ت�أ�سي�س �شركات :وادي الريا�ض،
ووادي جدة ،ووادي الظهران للتقنية ،والتي تهدف �إلى الإ�سهام الفاعل يف تطوير اقت�صاد املعرفة عرب
ال�شراكة بني امل�ؤ�س�سات التعليمية والبحثية ،وجمتمع الأعمال واال�ستثمار على �أ�س�س جتارية ،عن طريق
اال�ستثمار يف امل�شاريع امل�شرتكة التي ت�صقل اخلربات والتطبيق العملي لطالب اجلامعة و�أ�ساتذتها.
ويقع على هذه ال�شركات تفعيل �إجراءات عدة ،منها :اال�ستثمار يف �صناعة نقل التقنية وتوطينها
وتطويرها ،وتهيئة طالب اجلامعة للعمل يف القطاع اخلا�ص عن طريق التدريب والت�أهيل ،وتوفري
الفر�ص الوظيفية املنا�سبة خالل املرحلة الأكادميية ،وج��ذب اال�ستثمارات املحلية والأجنبية
للم�شاركة يف دعم �أغرا�ض ال�شركة ،والتعاون مع الهيئات وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي متار�س ن�شاط ًا
مماثال �أو مكمال لن�شاطها.
•برنامج كرا�سي البحث العلمي:
دعمت الوزارة ب�شكل قوي اجلامعات يف ت�أ�سي�س ون�شر ثقافة كرا�سي البحث العلمي ،وعلى
�سبيل املثال ،بلغ عدد كرا�سي البحث يف جامعة امللك �سعود �أكرث من ( )113كر�سي بحثي ،ويف
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يوجد ( )24كر�سي بحث .كما يوجد �أكرث من ( )19كر�سي بحث
يف جامعة امللك عبد العزيز ،و( )17كر�سي بحث يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
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•ا�ستقطاب �أ�ساتذة وعلماء متميزين:
الرتكيز على النوعية اجل��ي��دة يف
التعاقد مع �أ�ساتذة متميزين ،والعمل
على حت�سني حمفزات عمل الأجانب
يف جامعات اململكة ،لتجويد البحث
العلمي املتميز يف اجل��ام��ع��ات؛ حيث
تقوم اجلامعات ال�سعودية با�ستقطاب
ال��ب��اح��ث�ين والأ����س���ات���ذة املتميزين،
للتدري�س فيها والإ�شراف على طالب
الدرا�سات العليا؛ فعلى �سبيل املثال
وقعت جامعة امللك �سعود عقود خدمات
مع ( )14عامل ًا من الفائزين بجائزة
نوبل ،كما ا�ستقطبت جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن جمموعة من الأ�ساتذة
الأجانب املتميزين.
•ا�ستقطاب الباحثني وطالب درا�سات عليا:
ا�ستقطاب طلبة الدرا�سات العليا من املتفوقني من غري ال�سعوديني؛ حيث ا�ستقطبت
اجلامعات ال�سعودية ،مثل :اجلامعة الإ�سالمية ،وجامعة الإمام ،وجامعة امللك �سعود ،وجامعة
امللك فهد عدد ًا كبري ًا من الطالب الأجانب من خمتلف الدول ،للدرا�سة والعمل يف الربامج
البحثية ،والكرا�سي العلمية ،واملختربات.
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•ت�شجيع الأبحاث املتميزة:
ت�شجيع الأبحاث املتميزة والن�شر يف جمالت علمية عاملية ،وذلك عن طريق تقدمي حوافز براءات
االخرتاع والن�شر يف املجالت العاملية املتميزة .وقد �شجعت الوزارة اجلامعات على الن�شر العلمي
الر�صني على م�ستوى العامل ،من خالل الن�شر يف ( )ISIوغريها من �أوعية الن�شر العلمي املتميز.
وقد قامت جامعة امللك �سعود يف عام 2010م ،بن�شر ( )1008بحث يف قواعد ( ،)ISIون�شرت
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ( )399بح ًثا ،ون�شرت جامعة امللك عبد العزيز ( )295بح ًثا ،كما
ن�شرت جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية ( )221بح ًثا� ،إ�ضافة �إلى عدد من اجلامعات الأخرى.
•م�ؤ�شرات قيا�س وتقومي البحث العلمي:
يهدف امل�شروع �إلى معرفة امل�ستوى املرجعي ،ودرا�سة الو�ضع الراهن للبحث العلمي يف قطاع
التعليم العايل .حيث ي�سهم امل�شروع يف ر�سم �سيا�سات �إ�سرتاتيجية م�ستقبلية للبحث العلمي يف
اململكة .ويت�ضمن امل�شروع املحاور الرئي�سة الآتية للم�ؤ�شرات:
 الباحثني وكفاءاتهم. الدعم املايل املخ�ص�ص. الت�أهيل والتدريب. الدرا�سـات العليا. مـنـتـجات البحث العلمي(الن�شر ،الرباءات .)... ،� -أن�شطة البحث العلمي.
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اال�ستثمار يف اجلودة

•الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي:
لعل من �أهم التحديات النوعية التي تواجه التعليم العايل يف عامل اليوم حتدي اجلودة ،لذا فقد
جاء ت�أ�سي�س الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي من �أجل رفع الكفاءة اخلارجية للجامعات
عن طريق االرتقاء بجودة املخرجات والتحقق منها ،حيث تتابع الهيئة� :إجناز اجلامعات ملتطلبات
التقومي الذاتي ،وتطوير الإطار الوطني للم�ؤهالت ،وااللتزام مبتطلبات اجلودة يف الربامج ،والطلبة،
والإدارة ،والهيئة التدري�سية ،ومتطلبات �أخرى.
•املركز الوطني للقيا�س والتقومي:
يتجه العامل اليوم �إلى �إقامة مراكز وطنية للقيا�س والتقومي؛ ي�ضطلع مب�س�ؤولياتها خرباء و�أ�ساتذة يف
العلوم املختلفة ،ي�ساندهم فريق من علماء القيا�س والتقومي الذين يجمعون بني العلوم الإن�سانية ،وعلم
النف�س ،وعلم االجتماع ،والريا�ضيات ،وعلوم الإح�صاء التحليلي .بنا ًء على ذلك �أقامت الوزارة املركز
الوطني للقيا�س والتقومي الذي ت�أ�س�س يف عام 2000م ،من �أجل حتديد وتطبيق معايري القبول والقيا�س يف
اململكة .وقد بد�أ ن�شاطاته يف العام 2002م،
م��ن خ�ل�ال ال�ب�رام���ج ال��ت��ي ت��خ��دم العملية
التعليمية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل .ويقدم
امل��رك��ز خدماته لعدد كبري م��ن م�ؤ�س�سات
التعليم العايل الراغبة يف �إجراء القيا�سات
الرتبوية بطرائق علمية مو�ضوعية ،حتقق
مزيد ًا من الإن�صاف يف قبول الطلبة للدرا�سة
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
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العاملية وال�شراكات الدولية

•برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي:
�أُط ِلق برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث ،بهدف حتقيق قفزة نوعية يف خمرجات التعليم
العايل ،ويف تخ�ص�صات العلوم والتقنية يف مراحل البكالوريو�س ،واملاج�ستري ،والدكتوراه ،والزماالت
الطبية ،واالرتقاء بهذه املخرجات �إلى م�ستويات عاملية ،وقد بد�أ برنامج خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لالبتعاث اخلارجي يف العام 2005م بـ ( )2800مبتعث ،حتى و�صل
الآن �إلى �أكرث من (� )120ألف مبتعث يف تخ�ص�صات حيوية ،ويف جامعات مرموقة يف عدد من الدول،
منها :الواليات املتحدة الأمريكية ،وبريطانيا ،و�أملانيا ،و�إيطاليا ،و�أ�سبانيا ،وهولندا ،وكندا ،و�أ�سرتاليا،
ونيوزيلندا ،وفرن�سا ،واليابان ،وماليزيا ،وال�صني ،والهند ،و�سنغافورة ،وكوريا اجلنوبية وغريها.
•ال�شراكات والتحالفات الدولية:
دعمت الوزارة بع�ض اجلامعات يف عقد اتفاقيات و�شراكات مع عدد من اجلامعات ومراكز
البحث العاملية؛ فعلى �سبيل املثال ،عقدت جامعة امللك �سعود قرابة ( )100اتفاقية مع جامعات
ومراكز بحث يف فرن�سا ،و�أمريكا ،وبريطانيا ،والهند ،وال�صني ،و�أملانيا ،وال�سويد ،و�سنغافورة .كما
قامت جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بتطوير عالقات تعاونية و�إ�سرتاتيجية مع م�ؤ�س�سات عاملية
ومراكز حملية ،وبلغ عدد االتفاقيات الن�شطة ( .)10كما تعاقد املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين
والتعليم عن بعد مع بيت خربة عاملي.
•املجال�س اال�ست�شارية الدولية:
دعمت الوزارة �إن�شاء املجال�س اال�ست�شارية الدولية يف بع�ض اجلامعات ،والتي تقوم فل�سفتها
على ا�ستقطاب اخل�برات العاملية املتميزة ،واال�ستفادة منها يف منظومة التطوير يف اجلامعة.
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وعلى �سبيل املثال ،فقد قامت جامعتا امللك فهد وامللك عبد العزيز بت�أ�سي�س (املجل�س اال�ست�شاري
الدويل) ،ومت تنظيم عدد من االجتماعات الت�شاورية للمجل�س.
•ترجمة الكتب يف التعليم العايل:
�أطلقت الوزارة م�شروع ًا طموح ًا للرتجمة ذا م�سارين خمتلفني .يهدف امل�سار الأول �إلى �إثراء
املكتبة اجلامعية باللغة العربية من خالل جمموعة من الكتب العاملية الرائدة يف الق�ضايا املرتبطة
بالتعليم العايل ،وخا�صة فيما يتناول موا�ضيع التخطيط للتعليم العايل ،والإدارة واجلودة ،و�أ�ساليب
التعلم ،وغريها .وقد و�صلت هذه ال�سل�سلة �إلى �أكرث من ( )68كتاب ًا مت مراجعتها ون�شرها على م�ستوى
العامل� .أما امل�سار الثاين ،فيهدف �إلى ترجمة �أبرز كتب املقررات اجلامعية يف خمتلف التخ�ص�صات
يف العلوم الأ�سا�سية ،والعلوم الهند�سية ،والعلوم الإن�سانية ،وغريها .وي�أتي هذا امل�شروع كخطوة عملية
لت�سهيل و�صول املعلومة العلمية احلديثة باللغة العربية بي�سر و�سهولة للطالب اجلامعي ،وكذلك لإثراء
املكتبة العربية باملراجع ،واملقررات اجلامعية العلمية الأكرث انت�شار ًا يف العامل.
•اجلمعيات العلمية:
ت���ؤدي اجلمعيات العلمية دور ًا ريادي ًا يف تطوير الأداء العلمي واملهني ،فهي التي حتدد معايري
التخ�ص�صات العلمية وقيمها ،وتخلق جمموعات علمية تهدف �إلى تقدم التخ�ص�ص ،وحتدد م�ستويات
اجلودة فيه ،كما ت�سهم يف بناء جمتمعات املعرفة .وحتت�ضن اجلامعات ال�سعودية ( )123جمعية علمية.
ولهذه الأ�سباب �أطلقت الوزارة م�شروعات تناف�سية بني اجلمعيات لت�شجيعها على تقدمي �أن�شطة مبتكرة
حتقق �أهدافها ،وفق ًا للتوجهات العاملية احلديثة يف هذا املجال ،وتطوير القواعد التنفيذية والتنظيمية
والإداري��ة والفنية للجمعيات ،وتطوير م�ستوى �أُطرها ،وتنويع م�صادر التمويل الداعمة لأن�شطتها
وبراجمها ،و�إقامة حتالفات عاملية لها� .إ�ضافة �إلى قيام ال��وزارة بدعم اجلمعيات من خالل متويل
�إن�شاء مقار لها متكنها من اال�ستقالل يف �أن�شطتها وتطوير عملها املهني.
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تقنية املعلومات

�سعت الوزارة �إلى حتقيق �أهدافها يف الو�صول �إلى �أف�ضل م�ستويات الأداء ،ومواكبة التطورات احلديثة،
وتطبيق احلكومة الإلكرتونية �إدراك�� ًا منها لأهمية التعامالت احلكومية ب�شكل �إلكرتوين لتحقيق التوجهات
الإ�سرتاتيجية ،نحو تقنية املعلومات يف اململكة ،وتقدمي خدماتها الإلكرتونية للأفراد ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية
والأهلية ،وقطاعات الدولة املختلفة.
ومن هذا املنطلق قامت الوزارة ب�إعداد خطة �إ�سرتاتيجية لتقنية املعلومات بالوزارة؛ تتوافق �أهدافها مع
الأهداف الإ�سرتاتيجية للوزارة وخطة �آفاق للتعليم العايل ،واخلطة اخلم�سية للعلوم والتقنية ،وتهدف لتطوير
تقنية املعلومات بالوزارة .وقد بلغ عدد اخلدمات الإلكرتونية املقدمة من الوزارة �أكرث من مئتي خدمة �إلكرتونية
مقدمة للطالب ،وامللحقيات الثقافية ،واجلهات احلكومية الأخرى.
�إن�شاء املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد

يج�سد املركز ر�ؤية و�إ�سرتاتيجية اململكة لآفاق امل�ستقبل الواعد للتعليم .حيث ميثل حجر الزاوية والداعم
الرئي�س ملجال التعلم الإلكرتوين .وجاء ت�أ�سي�س املركز يف عام 2006م ،كخطوة بناءة من وزارة التعليم العايل
ال�ست�شراف ر�ؤية ترتكز يف ال�سعي لتحقيق ر�سالة اململكة يف ن�شر العلم واملعرفة على �أ�سا�س من القيم الإ�سالمية
ال�سمحة .وذلك عن طريق ت�أ�سي�س مركز وطني يدعم العملية التعليمية يف كافة مراحلها وجلميع فئاتها
و�شرائحها ،بحيث يتيح خلق بيئات تعليمية متميزة ت�سهم يف بناء منظومة وا�سعة النطاق ملا يعرف بالتعليم
املزيج ،وذلك لتغطية احتياجات التعليم اجلامعي يف اململكة ،ون�شر مراكز التعلم الإلكرتوين يف مناطقها.
وتنطلق ر�سالة املركز من الإميان ب�ضرورة ت�سخري كافة الإمكانات املتاحة ،لدعم العملية التعليمية يف م�ؤ�س�سات
التعليم اجلامعي من خالل اال�ستخدام الأمثل لتقنية املعلومات ،مبا يعزز التوا�صل ويلبي حاجات املجتمع مبا
ي�سمح لأفراده بتحقيق طموحاتهم وتطوير قدراتهم العلمية والعملية.
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جمتمع املعرفة يف اململكة العربية ال�سعودية ومكانته العاملية

•م�ؤ�شر التناف�سية العاملي لعام :2011 / 2010
ان�ضمت اململكة العربية ال�سعودية �إلى قائمة �أف�ضل ثالثني دولة يف العامل من حيث
القدرة على التناف�س االقت�صادي ،بح�سب تقرير املنتدى االقت�صادي الدويل لعام 2010م,
حيث احتلت اململكة املرتبة احلادية والع�شرين من بني ( )139دولة �شملتها الدرا�سة ،منها
( )15دولة عربية.
وي�شري هذا التح�سن يف ترتيب اململكة ح�سب م�ؤ�شر التناف�سية العاملي �إلى النجاح الذي
حققته اجلهود احلكومية الطموحة يف هذا ال�ش�أن .كما �أنه يفتح الباب �أمام املزيد من
خطوات التطوير يف جمال التعليم العايل.
وي�ستند تقرير التناف�سية العاملي ،الذي ير�سم �صورة �شاملة جلميع مراحل التنمية
يف دول العامل� ،إلى ( )12ركيزة من ركائز التناف�سية ،هي :امل�ؤ�س�سات ،والبنية التحتية،
وا�ستقرار االقت�صاد الكلي ،وال�صحة والتعليم الأ�سا�سي ،والتعليم العايل والتدريب ،وفعالية
�سوق ال�سلع ،وفعالية �سوق العمل ،وتقدم �سوق املال ،واجلاهزية التقنية  ،وحجم ال�سوق،
وتقدم جمال �إدارة الأعمال ،االبتكار.
كما يحتوي هذا التقرير على ا�ستعرا�ض تف�صيلي القت�صاديات الدول ( )139التي
�شملها التقرير ،ويقدم موجز ًا وافي ًا للو�ضع االقت�صادي العام لكل بلد ،و�أه��م فر�ص
التناف�س املتاحة �أمام تلك البلد ،و�أهم التحديات التي تواجهها بنا ًء على التحليل املتبع يف
ترتيب الدول.
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ثم �إن التقرير يقدم تقومي ًا لقدرة الدول على توفري م�ستوى عال من الرفاهية ملواطنيها،
وهو ما يعتمد بطبيعة احلال على قدرتها على النجاح يف ا�ستثمار املوارد املتاحة لها .لذلك
ف�إن م�ؤ�شر التناف�سية العاملي يقي�س �أداء امل�ؤ�س�سات ،وال�سيا�سات ،والعوامل التي تتحكم يف
م�ستويات الرفاهية االقت�صادية امل�ستدامة حاليا وعلى املدى املتو�سط.
ولقد حققت اململكة مكانة متقدمة يف بع�ض املجاالت ومنها على وجه التحديد :القدرة
على االبتكار ،واجلاهزية التقنية العالية ،ومدى �إتاحة فر�ص التعليم العايل ملواطنيها.
•القدرة على االبتكار:
ا�ستطاعت اململكة �أن تتفوق على اقت�صاديات بع�ض الدول املتقدمة يف م�ؤ�شر القدرة
على االبتكار ،مثل الربتغال ،و�إ�سبانيا ،وفرن�سا ،ورو�سيا ،وبالقدر نف�سه على اقت�صاديات
تعتمد بكثافة على املعرفة ،مثل :الهند ،والربازيل.
الرتتيب الدويل ملجتمع املعرفة ال�سعودي
ال�سعودية يف الرتتيب  21عاملي ًا
من حيث القدرة التناف�سية
اجلاهزية التقنية
66

القدرة االبتكارية

التعليم العايل والتدريب

58

49
39

34

51

الرتتيب

56

41

34

33

37

9
عدد احلا�سبات
لكل 100
�شخ�ص

عدد امل�ستخدمني
للإنرتنت

نقل املعرفة

توفر التقنيات
احلديثة

توفر خدمات
التدريب
والبحوث
املتخ�ص�صة

تعليم العلوم
والريا�ضيات

جودة نظام
التعليم

عدد الطالب
امل�سجلني
يف التعليم
اجلامعي

عدد براءات
الإخرتاع

مدى توفر
الباحثني

التعاون
بني القطاع
ال�صناعي
واجلامعات

جودة م�ؤ�س�سات
البحث العلمي
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كما احتلت اململكة املرتبة ( )37من بني ( )139دولة من حيث جودة م�ؤ�س�سات البحث
العلمي متفوقة يف ذلك على دول متقدمة ،مثل� :إ�سبانيا ،ورو�سيا ،و�إيطاليا ،واملرتبة ()33
من حيث التعاون بني القطاع ال�صناعي واجلامعات يف جماالت البحوث والتنمية متقدمة
يف ذلك على دول مثل :فرن�سا وبولندا� .أما من حيث توفر الباحثني العلميني واملهند�سني،
فقد احتلت اململكة املرتبة ( )34متقدمة يف ذلك على دول مثل :م�صر ,ورو�سيا ,والربازيل.
كما �أنها جاءت يف املرتبة ( )56من حيث عدد براءات االخرتاع ن�سبة �إلى عدد ال�سكان
باملليون ،متقدمة يف ذلك على دول ،مثل :الهند ،والربازيل.
•اجلاهزية التقنية:
حققت اململكة حت�سن ًا يف اجلاهزية التقنية� ،إذ جاءت يف املرتبة ( )39من حيث توفر
�آخر م�ستجدات التقنية ،ويف املرتبة ( )9من حيث نقل التقنية ،واملرتبة ( )58من حيث
ا�ستخدام الإنرتنت ،واملرتبة ( )66من حيث عدد احلوا�سب الآلية ال�شخ�صية بني كل مئة
ن�سمة.
•التعليم العايل والتدريب:
�أ�شار التقرير �أي�ضا �أن اململكة احتلت املرتبة ( )51من حيث �إجمايل عدد الطالب
امل�سجلني يف التعليم اجلامعي ,متقدمة يف ذلك على دول مثل :الربازيل ،وجنوب �إفريقيا.
وجاءت يف املرتبة ( )41من حيث جودة النظام التعليمي ,متقدمة يف ذلك على دول مثل:
�إيطاليا ،والربتغال ،ويف املرتبة ( )49من حيث جودة تعليم الريا�ضيات والعلوم متقدمة
يف ذلك على دول عديدة منها �إ�سبانيا ،واملرتبة ( )34من حيث توافر خدمات التدريب
والبحوث املتخ�ص�صة متقدمة يف ذلك على دول مثل :ال�صني ،ورو�سيا.
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امل�ؤ�شرات العاملية للملكية الفكرية لعام 2010
•ناجت االبتكار:
مع تزايد �أهمية املعرفة باعتبارها قوة حمركة لالبتكار والنمو االقت�صادي العاملي� ،أ�ضحت حقوق
امللكية الفكرية ت�شكل �أ�سا�س ًا من �أ�س�س االقت�صاد احلديث ،وي�صدق هذا الأمر على وجه التحديد فيما
يتعلق بالتحديات التي تواجه العامل حالي ًا ،مثل :الركود االقت�صادي ،وتغري مناخ الكرة الأر�ضية ،والق�ضايا
ال�سيا�سية العامة؛ مثل ال�صحة والأمن الغذائي .ويف كل هذه املجاالت ي�صبح الإبداع واالبتكار الب�شري
غاية يف الأهمية عند �إيجاد احللول التي ت�ضمن امل�ستقبل ،ومن هنا جاءت �أهمية حقوق امللكية الفكرية
باعتبارها �أداة لت�شجيع هذا االبتكار ومكاف�أة املبتكرين.
وت�ستخدم م�ؤ�شرات براءات االخرتاع ب�شكل كبري مقيا�س ًا لناجت االبتكار يف دولة ما .وت�ساعد �إح�صاءات براءات
االخرتاع يف فهم الدور الذي تلعبه امللكية الفكرية يف ت�شجيع ون�شر االبتكار ،وجتهيز الأ�سواق للمنتجات اجلديدة،
ومكاف�أة املبدعني .كما �أن تلك الإح�صاءات ت�ساعد يف املناق�شات الدائرة حول و�ضع ال�سيا�سات الناجحة للملكية
الفكرية ملعاجلة عدد كبري من ق�ضايا ال�سيا�سة العامة .وهكذا نرى �أن امللكية الفكرية و�سيلة ناجحة للتنمية
الوطنية ،حيث �إنها ترفع من قدرة البالد على التناف�س االقت�صادي.
وقد ك�شف تقرير(املنظمة العاملية للملكية الفكرية World International Property Organization -
 )WIPOلعام 2010م� ،أن م�ؤ�شرات امللكية الفكرية ت�شري �إلى �أن اململكة قد �سجلت ( )78براءة اخرتاع لعام
2010م ،بزيادة �سنوية قدرها  % 16.5يف الفرتة من 2003م حتى 2008م .وعند حتليل التقارير والبيانات
ال�صادرة عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،يالحظ �أنه خالل اخلم�س �سنوات من � 2005إلى  2010جاءت
ال�سعودية يف املركز الأول لت�سجيل براءات االخرتاع يف الغرب بعدد براءات اخرتاع ( )259براءة ،تليها الإمارات
العربية املتحدة بعدد ( )70براءة ،ثم م�صر بعدد ( )51براءة.
وتتمكن املنظمة الدولية للملكية الفكرية من ر�صد براءات االخرتاع عن طريق اتفاقية التعاون يف براءة
اخرتاع ()Patent Cooperation Treaty - PCTالتي تتيح حماية براءة االخرتاع يف عدد من الدول
بتعبئة (ا�ستمارة دولية) واحدة لدى مكتب ت�سجيل براءات واحد.
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التقرير العاملي لتقنية املعلومات لعام 2010

جاءت اململكة العربية ال�سعودية يف املرتبة ( )38يف التقرير ال�سنوي العاملي لتقنية املعلومات لعام 2010م ،الذي
ي�صدر عن املنتدى االقت�صادي العاملي ،ومقره جنيف باال�شرتاك مع كلية الإدارة يف فرن�سا .ويقدم التقرير تقييم ًا لـ
( )133دولة من حيث عدة عوامل ,مثل :تكلفة مكاملات الهاتف اجلوال ،ونطاق �شبكة الإنرتنت املتاح ،وذلك بهدف حتديد
�أف�ضل الدول متتع ًا ،مبكانة ت�سمح لها بالتناف�س يف اقت�صاد القرن احلادي والع�شرين القائم على كثافة املعلومات.
موقع التعليم العايل ال�سعودي على اخلارطة العربية

�أ�شار التقرير الثاين للتنمية الثقافية يف العامل العربي الذي �أ�صدرته م�ؤ�س�سة الفكر العربي يف دي�سمرب
2009م� ،إلى احتالل ال�سعودية للمركز الأول عربي ًا وال�سابع عاملي ًا وفق ًا مل�ؤ�شر القدرة على الإبداع واالبتكار،
و�أي�ضا املركز الأول عربي ًا والثامن عاملي ًا يف م�ؤ�شر ن�سبة الإنفاق على التعليم.
كما �أ�شار التقرير �أي�ضا �إلى �أن الإنفاق احلكومي ال�سنوي على الطالب اجلامعي ال يتجاوز ( )٨٠٠دوالر
يف كل من م�صر ،والأردن ،و�سوريا ،واملغرب ،وي�صل �إلى نحو  ١٨٠٠دوالر يف لبنان ،وتون�س .ويبلغ ()٨٠٠٠
دوالر يف ال�سعودية ،يف حني ي�صل يف كل من �إ�سرائيل ،وفرن�سا �إلى �أكرث من  ١٠٠٠٠دوالر ،ويف الواليات املتحدة
الأمريكية يبلغ  ٢٢٠٠٠دوالر.
اجلدير بالذكر �أن التقرير الثاين للتنمية الثقافية يطرح �أ�سئلة حول الثقافة و�أحوالها يف الوطن العربي بطريقة
حتليلية ،باحث ًا يف خم�سة ملفات �أ�سا�سية على �صلة وثيقة مب�ؤ�شرات التنمية الثقافية يف املجتمعات العربية وم�ستوى
تطورها ,منها :التعليم واملعلوماتية ،يف حماولة لر�سم معامل اخلارطة الثقافية العربية ،وحتديد مواقع �ضعفها
وقوتها ،والت�أ�سي�س ملنهجية عمل ثقايف يتّ�سم بال�شمول والر�صد ملجاالت تت�ش ّكل منها البيئة الثقافية العربية.
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اململكة العربية ال�سعودية :م�سرية نحو ال�صناعات القائمة على املعرفة
تعريف ال�صناعات القائمة على املعرفة

ال�صناعات القائمة على املعرفة هي تلك ال�صناعات التي تعتمد �أ�سا�س ًا على املعرفة �أكرث من اعتمادها على
القوة العاملة� ،أو ر�أ�س املال� ،أو غري ذلك من العوامل االقت�صادية .وهي تقوم ب�شكل �أ�سا�سي على االكت�شافات
واالخرتاعات العلمية والتقنية الرائدة ،وتهدف بالأ�سا�س �إلى رفع جودة القوة العاملة من حيث تعلمها وانتهاجها
التقنية احلديثة يف �سبيل الو�صول �إلى �إنتاجية �أف�ضل.
تطوير �صناعة تقنية النانو  :منوذج ال�صناعات القائمة على املعرفة

�شهدت اململكة يف الآون��ة الأخ�يرة ن�شاط ًا ملحوظ ًا
على امل�ستوين احلكومي وال�صناعي يف جمال تقنية
النانو ،والتقنية احليوية ،وتقنية االت�صاالت واملعلومات،
وقد ان�صب معظم هذا الن�شاط على الوفاء مبا تتطلبه
التناف�سية االقت�صادية ،وعملية التنمية االقت�صادية
واالجتماعية من احتياجات.
وت�سعي وزارة التعليم ال��ع��ايل �إل���ى و���ض��ع �أ�س�س
ال�صناعة القائمة على تقنية النانو� ،إ�ضافة �إلى ال�سعي
�إلى �أن تكون مركز ًا لبحوث تقنية النانو يف املنطقة،
وذلك مع انطالق �أول �شركة �سعودية لتقنية النانو عام
2009م ،والتي جاءت عقب الإع�لان عن افتتاح عدة
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مراكز حديثة لدعم تعليم وبحوث تقنية النانو يف اململكة .و نورد هنا بع�ض الأمثلة البارزة لتلك املبادرات:
•مركز متيز عاملي يف تطبيقات �صناعة النانو:
�أطلقت اململكة العربية ال�سعودية �أول مركز عاملي يف ال�شرق الأو�سط للبحوث واالبتكار يف
تطبيقات �صناعة النانو ،وذلك يف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية باال�شرتاك مع �شركة
�إنتل ( ،)Intel Corporationوهي �شركة عاملية رائدة يف تقنية العمليات ،مبدينة الريا�ض .وهو
مركز يهدف لدعم الدرا�سات العليا ،ودفع البحث العلمي املتقدم ،وتهيئة املناخ املالئم لالبتكار
والبحث العلمي باململكة ،ومنطقة ال�شرق الأو�سط يف حماولة ملعاجلة ظاهرة (هجرة العقول) من
املنطقة ،بهدف �ضمان النمو يف امل�ستقبل وحتقيق التنمية االقت�صادية القائمة على املعرفة.
من �أجل ذلك الهدف �سيوفر املركز العاملي للتميز يف تطبيقات �صناعة النانو املنح العلمية
للباحثني ،لإكمال درا�ستهم العليا وبحوثهم التي مل يكملوها يف جامعاتهم القادمني منها ،والتي
كانت تدور حول تقنية الت�صنيع والرتكيب مب�ساعدة النانو ،وي�شمل ذلك ح�سا�سات و�أجهزة النانو
وت�شييد الرتكيبات القائمة على تقنية النانو.
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ويقع مقر ذلك املركز يف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية �إذ �إنها �ستوفر الدعم املايل
الالزم للأجهزة ،يف الوقت الذي �ستتولى فيه �شركة (�إنتل) التخطيط وتقدمي الدعم الفني من
خالل نخبة من خرباء ال�شركة تقوم ب�إجراء البحوث وتوجيه الطالب باملركز.
•مركز متيز تقنية النانو:
�أطلقت اململكة باال�شرتاك مع �شركة �أي بي �أم للبحوث ( )IBM researchمركز متيز
لتقنية النانو لدعم االبتكار يف ا�ستخدام امل�صادر امل�ستدامة .ويركز هذا املركز ،املقام يف مدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالريا�ض ،على حتديد ور�صد الفر�ص الواعدة يف جمال تقنية
النانو ،بهدف بناء اقت�صاد يتمتع ب�صفة اال�ستمرارية وامل�س�ؤولية.
ويقوم املركز ب�إجراء البحوث يف جماالت الطاقة ال�شم�سية ،مبا يف ذلك الرتكيز على املواد
املبتكرة لتحويل �ضوء ال�شم�س مبا�شرة �إلى كهرباء.
و�إ�ضافة �إلى القيام بالبحوث امل�شرتكة يف جمال تطوير املواد املبتكرة لتحليه املياه املاحلة؛
يقوم املركز ب�إجراء البحوث على تطبيقات البرتوكيماويات ،مثل املواد القابلة لإعادة التدوير.
•معهد امللك عبد اهلل لتقنية النانو:
�شهد وادي الريا�ض للتقنية افتتاح معهد امللك عبد اهلل لتقنية النانو عام 2009م ،بقيمة
( )3.2مليون دوالر �أمريكي على م�ساحة ( )2مليون مرت مربع ،ليكون مركز ًا متقدم ًا للتقنية
جلامعة امللك �سعود بالريا�ض.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،فهناك معهدان لتقنية النانو يف جامعة امللك عبد العزيز ،وجامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن ،كل منهما بقيمة ( )3.2مليون دوالر �أمريكي.
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خـاتـمـــــة

ال يوجد على خارطة العامل �سوى عدد قليل من الدول ال�صناعية التي حتر�ص على توفر االبتكارية التقنية
ب�شكل حقيقي .الأمر الذي منحها موقع ًا متميز ًا و�سط خارطة االقت�صاد العاملي� .أما تلك الدول التي تتخلف
عن هذا الركب ،ف�ستفقد على الفور فر�صة اال�شرتاك يف قطف ثمار االبتكار ،و�سينتهي بها الأمر �إلى التخلف
عن م�سرية التطور ال�صناعي واالقت�صادي ،ناهيك عن ت�أخرها يف �سلم دول العامل.
يجري يف اململكة اليوم �إن�شاء مدينة امللك عبد اهلل االقت�صادية� ،إ�ضافة �إلى ثالث مدن اقت�صادية �أخرى،
كجزء من برنامج ( )10X10الذي يهدف �إلى �أن تكون اململكة من بني �أول ع�شر دول يف العامل من حيث
اال�ستثمار التناف�سي بحلول 2010م ،حيث حققت اململكة املرتبة ( )13يف عام  2010م؛ وهذه املدن �ست�سهم
يف تنويع اقت�صاد اململكة املعتمد على النفط من خالل جلب اال�ستثمارات الأجنبية واملحلية املبا�شرة .كما �أن
مدينة امللك عبد اهلل االقت�صادية �ست�سهم يف توفري ما يقرب من مليون فر�صة عمل لل�شباب ال�سعودي.
من هذا املنطلق� ،أطلقت وزارة التعليم العايل عد ًدا من املبادرات العلمية والتقنية – ورد احلديث عنها
يف هذا التقرير  -لتوفري �إمكانات االبتكار وتهيئة مناخ ي�ضمن قدرة االقت�صاد ال�سعودي على املناف�سة يف
القرن احلادي والع�شرين.
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