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وقال ســـمو  األمير  عبدالعزيز  بكلمته في حفل 
العربية  الجامعـــة  20 عام على تأســـيس  مرور 

المفتوحة.

رؤية مؤسســـها  الجامعُة من خالل  انطلقت  لقد 
بن  األمير طالل  الملكـــي  الســـمو  الراحل صاحب 
عبدالعزيز، التي تضع التعليم في المركز المحوري 
للتنمية  الشاملة، وهي الرؤية التي لخصها بقوله 
:"التعليُم رافـــٌد للتنمية، الذي يشـــحذ المجتمع 

بالقوى البشرية المجددة".

وترجمًة لهذه الرؤية، نسعى دائمًا إلى تأهيل بنات 
فاعلًة في  عناصر  ليصبحـــوا  العربية  الدول  وأبناء 
في  والمســـتدامة  الشـــاملة  التنميِة  عمليـــِة 

مجتمعاتهم.

مؤسســـات  تشـــييد  على  الجامعة  في  ونجحنا 
أكاديمية، تقدم التعليم العـــالي الملتزم بمعايير

الجـــودة األكاديمية لنكون إضافـــة لمجتمعاتنا 
واضحة في  وبصمة  ومعرفًيـــا،  اكاديميا  العربية 

نموذج التعليم.

انطلقت الجامعة العربية المفتوحة سابقة لعصرها 
المنطقة،  في  والمدمج  المفتوح  التعليم  بقيادة 
وهي  ريادة سنحافظ علها، إذ ستكون أول من يبادر 
بنية  العميقة في  التغيـــرات  مع  إيجابيًا  للتفاعل 
فاعل  بشكل  واالستجابة  واالقتصاد،  العمل  سوق 
لشروط ومسارات التنمية التي أصبحت مختلفة عن 

نظيرتها قبل عشرين عامًا.

إن ســـوق العمل أصبح اليـــوم يتطلب موظفين 
بمعايير عالمية تخدم مجتمعاتهم المحلية، قادرين 
على أداء مهامهم العمليـــة، ويتمتعون بالقدرة 
على التعلم الذاتي الكتســـاب المهارات المتجددة 

والقدرة على االبتكار.

الجامعة العربيـــة المفتوحة تطلق 
هويتها الجديدة بالتزامن مع احتفالها 

بمرور 20 عاًما على تأسيسها

كلمة صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن طالل
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وهذا التحول يســـتوجب نقلة في رؤيتنا للعملية 
التواصل  التعليمية، نقلة تعزز قدرة متعلمينا على 
بالمزيد من مهارات  مع العالم، وأن ندعم مناهجنا 
التفكير العلمي، القائم على مواجهة المشـــاكل 
المعرفية  المعلوماتية  المحاضرات  بدًال من  وحلها، 

البحثة.

كما علينا أن نراقب باستمرار سوق العمل الذي يُنذر 
المقبلة،  األعوام  خالل  التخصصات  عشرات  باختفاء 
وأن نوفـــر البرامج والمناهج وبيئـــة التعلم التي 
يكتســـب من خاللها المتعلمـــون المهارات التي 
تؤهلهم للتخصصات الجديدة التي بدأ الطلب عليها 
ونرى أنه ســـيزداد في األعـــوام القريبة المقبلة، 
وهي : ال شـــك اختصاصـــات ديناميكية متطورة 
ومتغيرة بسرعة فائقة، لن يكون بمقدور مؤسسات 

التعليم العالي بأسلوب عملها الحالي أن تلبيها.

هذه هي غايتنا اآلن، ونعتـــزم بإذن هللا بذل كل 
الجهود لتحقيقها في إطار رسالة الجامعة العربية 
المفتوحة المتمثلة في تأهيل أكبر قدر ممكن من 
التنمية  راغبي التعلم ليكونوا عناصـــر فاعلة في 

المستدامة لبلدانهم.

إن أهم قناعة ترســـخت لدينا منذ أن كانت الجامعة 
فكرة وحتى بلغت عامها العشرين، أن التعليـم ذو

الجـــودة العالية يجب أن يكـــون للجميع، ومتاًحا 
لإلنســـان الطموح مهما كانت ظروفه وأينما كان 
وفي أي عمر، ألن الثروة الحقيقية لألمم القوية 
تكمن فـــي أبنائها وبناتها المكتســـبين للمعرفة 
والمهارة، وكلما زاد اإلنسان علما ازدادت أمته قوة 
رؤيتنا  تتضمن  لـــذا  وتنمية،  واســـتقرارًا  ومكانة 
المســـتقبلية تركيز جهودنا علـــى توفير المعرفة 
ومهارات المســـتقبل، لكل الشغوفين باالرتقاء أيا 
ابتعدوا جغرافيا عن مراكز  كانت ظروفهم ومهما 

التعلم.

واختتـــم بداية الحقبة التالية مـــن عمر الجامعة 
العربية المفتوحة أتقدم لكم باسم أسرة الجامعة 
من طلبة وخريجين وعاملين بخالص الشـــكر على 
حضوركم ومشاركتكم في االحتفال بمرور عقدين 
على تأسيسها، ونسأل هللا أن تبقى دائمًا عند حسن 
ظنكـــم ونعدكـــم أن نعمل لتكـــون على قدر 

توقعاتكم.

جانب من حضور حفل مرور 20 عام على تأسيس الجامعة العربية المفتوحة
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أطلقت الجامعة هويتها الجديدة في حفل أقامته 
الجامعة بحضور الدكتور علي بن محمد الشهراني، 
رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية 
واإلداري  التعليمي  الكادرين  وبحضور  السعودية، 

وطالب الجامعة.

وقال الشهراني في كلمة ألقاها خالل الحفل: 

«نقـــف اليوم أمام ذكرى والدنـــا األمير طالل بن 
عبدالعزيز رحمه هللا، لنســـتذكر فيها جهوده في 
وإيمانه  المفتوحـــة  العربية  الجامعة  تأســـيس 
األفراد  تحســـين حيـــاة  التعليم في  بأهميـــة 
التنمية  تحقيـــق  فـــي  ودوره  والمجتمعـــات 

المستدامة».

وأضاف الشهراني:

«إن هوية الجامعة الجديدة؛ تأتي لتعكس التزامها 
كجامعة تنموية تعمـــل على تمكين الجميع من 
التعلم، في بيئة تعليم عاٍل منفتحة، تعزز التواصل 

والتعايـــش، عبر مناهج علميـــة حديثة، وتقنيات 
متطورة، وأساليب تعليمية تهيئ لسوق العمل».

وشدد الشهراني على أن االستثمار في االنسان يعد 
أحد أهم أهداف الجامعة منذ تأسيســـها على يد 
صاحب الســـمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز 

رحمه هللا».

وتابع الشهراني:

تحقيق  رئيًسا في  أســـاس  التعليم حجر  «يشكل 
2030، حيث  التنمية المستدامة ورؤية السعودية 
كان لحكومـــة خادم الحرمين الشـــريفين بقيادة 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وســـمو ولي عهده 
لخدمة  الالمتناهي  واالهتمـــام  الدعـــم  األمين 

التعليم بكافة قطاعاته».

ووجه الشهراني شـــكره لصاحب السمو األمير عبد 
العزيز بن طالل لرؤيتـــه الفريدة في نقل الجامعة 
لمرحلة جديدة وفق متطلبـــات العصر نحو صناعة 

المستقبل ألبناء المنطقة بوتيرة وهمة عالية.

حفل مرور 20 عاًما على تأسيس 
الجـامعة العـربية المفتــوحة

02  |  إطالق الهوية الجديدة

جانب من حضور حفل مرور 20 عام على تأسيس الجامعة العربية المفتوحة
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كلمة رئيس الجامعة العربية المفتوحة | السعودية د. علي الشهراني

جانب من حضور حفل مرور 20 عام على تأسيس الجامعة العربية المفتوحة
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أقامت الجامعة العربية المفتوحة ملتقى الجودة 
الشيء  الجودة، فعل  "ضمير  تحت شـــعار  الثاني 

الصحيح"

بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال 
الجودة والتميز المؤسســـي، وذلـــك يوم االثنين 

14-11-2022م في مسرح الجامعة بالرياض.  

الدكتورة  والتطوير  الجودة  إدارة  مديرة  وافتتحت 
هند النحيط قائلة: "في الجامعة العربية المفتوحة 
وإشراف متمّرس وكوادر  توجيه ذكي  تحت  نعمل 
ناجحة واليوم فرصة عظيمة لنســـّلط الضوء على 
نجاحاتنا والتي تقودها فكرة رئيســـية تمّثل حجر 
سنمار في جامعتنا: أن نعمل وأن نتقن ما نعمل؛ أن 

ننتج بإتقان، أن نؤثر باتساع، وأن نكافح بضمير".  

وأضافت النحيط ضمير الجودة في الجامعة العربية 
المفتوحة يتخلل في جميع سياساتها ومعتقداتها 
وأهدافها واستراتيجياتها والذي مّكن الجامعة من 

االرتقاء المعرفي، واألكاديمي، واإلداري، وال يزال.

االعتماد  علـــى  الحصول  من  ممارســـاُتنا  مّكنتنا 
اإللكتروني  التعليم  مركز  رخصة  وعلى  المؤسسي 
التعليمية،  البرامـــج  وكافة  المؤسســـة  للجهة 
ومّكنتنا ممارستنا من الريادة العالمية حيث أننا أول 

جامعة عربية بشراكة عالمية".  

وناقش الملتقى عدد من الجلســـات ذات العالقة 
بالجودة حيث قدم الدكتور طارق العتيبي الجلسة 
األولى بعنوان: "الفرق بيـــن نموذجي الملك عبد 

 "EFQM العزيز للجودة والنموذج األوربي

الجودة  ملتقى  ُتقيـــم  المفتوحة  العربية  الجامعة 
الثاني تحت شعار "ضمير الجودة،فعل الشيء الصحيح"

03  |  ملتقى الجودة الثاني

جانب من المتحدثين في ملتقى الجودة الثاني
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تناول فيها المعايير والمســـتويات بين كل نموذج 
وطريقـــة عمـــل وتنفيـــذ كل النموذجين في 

المؤسسات،

كما ألقـــى الدكتور زبن الثبيتي الجلســـة الثانية 
بعنوان: " األداء المؤسســـي الجيد.. الطريق نحو 
االســـتدامة" والتي تطرق من خاللها إلى التعريف 
باألداء المؤسسي الجيد وكيفية تنفيذه والوصول 

إلى استدامة الجودة.  

الثالثة  الجلسة  المطيري  الدكتور محمد  كما قدم 
حيث تناول  بعنوان: "منهجيات التحسين والتطوير" 
من خاللها منهجيات التحســـين وطريقة استخدام 

المنهجيات النظرية في تحقيق أهداف الجودة، 

الرابعة  الزهراني الجلســـة  وألقى المهندس خالد 
بعنوان: " االســـتراتيجية الوطنية للجودة ودورها 
فـــي قطـــاع التعليم "حيـــث تطـــرق إلى دور 
االســـتراتيجية الوطنية ودورهـــا في دعم قطاع 

التعليم.

وألقى األســـتاذ ماجد آل عوشن الجلسة الخامسة 
بعنوان: " التميز المؤسسي وإدارة األداء " والتي 

ذكر من خاللها الطريق إلى التمّيز المؤسسي،

كما قدم الدكتور عوض الحربي الجلسة السادسة 
بعنوان: " الجودة بيـــن التنظير والتطبيق " والتي 
أشار فيها أمثلة ألفضل الممارسات العالمية لتأكيد 

أهمية االبتكار المؤسسي.  

كما شارك المهندس ســـليمان الهويسين الجلسة 
السابعة بعنوان: " تطبيقات الجودة في المبادرات 
المجتمعيـــة " والتـــي أوضح مـــن خاللها البعد 
التطبيقي من خالل عـــرض تطبيقات الجودة في 

تصميم المبادرات المجتمعية،

واختتمت األستاذة ســـارة بلبحيث الجلسة الثامنة 
السداســـي في  الحيود  منهجيـــة   " بعنـــوان: 
 Six المنظمات" والتي أشـــارت فيها إلى تاريخ الـ
Sigma كمفهـــوم ومنهجية أســـتخدامها في 

المؤسسات العالمية.  

المتحدثين  بتكريم  النحيـــط  الختام تقدمت  وفي 
بدروع تذكارية نظير جهودهم بالمشاركة في تعزيز 
تطوير  الفاعل في  دورها  الجودة وتوضيح  إسهام 

األعمال. 

كلمة مديرة الجودة والتطوير  د. هند النحيط
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مؤخراً  للجميع  للرياضة  الســـعودي  االتحاد  وقع 
مذكرة تفاهم مع الجامعة العربية المفتوحة في 
الجانبين  بين  التعـــاون  إلى  الرياض، تهدف  مدينة 
لتنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تعزيز نشر الثقافة 
الرياضية، وفق األهداف المشـــتركة لبناء مجتمع 

صحي وفّعال.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من صاحب 
السمو الملكي األمير خالد بن الوليد بن طالل رئيس 
وســـعادة  للجميع،  للرياضة  الســـعودي  االتحاد 
الدكتور علي بن محمد الشـــهراني، رئيس الجامعة 
العربية المفتوحة بالمملكة، بهدف تفعيل التعاون 
المشترك في مجال الرياضة المجتمعية، بما يسهم 

في بناء عادات صحية لدى طالب الجامعة.

وعمًال بهذه المذكرة، ســـيقوم االتحاد السعودي 

)المرافق  (تفعيـــل  باســـتخدام  للجميع  لرياضة 
الرياضية للجامعة العربية المفتوحة لتنفيذ مبادرات 
إلى  إضافة  الرياضية،  والمجموعات  القدرات  لتنمية 
وتحفيز  المجتمعية،  الرياضيـــة  الفعاليات  تنظيم 
طالب الجامعة للمشـــاركة فـــي الفعاليات التي 

سينظمها االتحاد السعودي للرياضة للجميع.

الســـمو  الخطوة، قال صاحب  وتعليقًا على هذه 
الملكي األمير خالد بن الوليد بن طالل رئيس االتحاد 

السعودي للرياضة للجميع:
"يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار استراتيجيتنا 
إلطالق شراكات مع العديد من الجهات ذات الصلة، 
والتي من أبرزها الجامعة العربية المفتوحة، حيث 
سنعمل معًا على نشر الثقافة الرياضية لدى الطالب 
عبـــر تنظيم العديد مـــن الفعاليات واألنشـــطة 

الرياضية".

االتحاد الســـعودي للرياضة للجمـــيع يوقع مذكرة 
تفاهم مع الجامعة العربية المفتوحة

04  |  مذكرة تفاهم

صاحب السمو الملكي األمير خالد بن الوليد بن طالل رئيس االتحاد السعودي للرياضة للجميع
وسعادة الدكتور علي بن محمد الشهراني رئيس الجامعة العربية المفتوحة | السعودية
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وأضاف: "نسعى من خالل هذه الخطوة إلى تعزيز 
التعاون المشـــترك في إقامـــة فعاليات وبرامج 
رياضية مجتمعية في الجامعة العربية المفتوحة، 
البحوث،  مجـــاالت  فـــي  التعاون  إلـــى  إضافة 
والدراســـات، والبيانات، واإلحصاء، حيث نتطلع إلى 
تعزيز التعاون المشـــترك، واســـتقطاب أكبر عدد 
األنشطة  الجامعة ضمن مسارات  ممكن من طالب 
الرياضيـــة والفعاليات، وهو األمـــر الذي يحقق 

التطلعات االستراتيجية ".

من جهته، قـــال الدكتور علي الشـــهراني: " نحن 
االتحاد  المذكرة مـــع  بتوقيع هـــذه  ســـعداء 
السعودي للرياضة للجميع، التي نسعى من خاللها 
إلى توفير بيئـــة تعليمية متكاملة لطالبنا وطالبتنا، 
عبـــر إقامة مبـــادرات وفعاليات رياضيـــة وبرامج 
نشر  تسهم في  الجامعة،  مرافق  داخل  مجتمعية 

الثقافة الرياضية بين أبناء وبنات الجامعة".

 وأضاف الشـــهراني: " نهدف عبر هذه المذكرة إلى 
توفير فرص متعددة للمشـــاركة في األنشـــطة 
البدنية، والبرامج الرياضية التي تســـهم بشكل كبير 
في الحفاظ علـــى صحة اإلنســـان ووقايته من 

األمراض بمشيئة هللا".

الجدير بالذكر أن االتحاد السعودي للرياضة للجميع 
هو جهة تنظيمية تهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي 
في المملكة العربية السعودية ويسعى من خالل 
توفير فـــرص لجميع أعضاء المجتمع لممارســـة 
النشـــاط البدني. ويتطلع إلى الشراكة مع الجهات 
الحكومية والجهـــات التنفيذية في مجال الرياضة 
على  والخاص  العام  والقطاع  الرياضية  واالتحادات 

نطاق أوسع لتحقيق أهدافها.

ويركز االتحاد السعودي للرياضة للجميع على زيادة 
أولويات  أربـــع  تطوير  البدني من خالل  النشـــاط 

استراتيجية:

(1) التعليـــم؛ (2) المجتمع والتطـــوع؛ (3) اللياقة 
البدنية والصحة؛ و (4) الحمـــالت والترويج. يقوم 
بذلك من خالل تصميم ونشر برامج رياضية ترفيهية 
األطفال  والمقيميـــن  المواطنين  مـــن  للجميع 
والشباب وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة في 
باإلضافة  السعودية.  العربية  المملكة  أنحاء  جميع 
إلى ذلك، تعتمد برنامًجـــا دولًيا ديناميكًيا للتواصل 
يهدف إلى تقديم العالمة التجارية لمجتمع الرياضة 

في جميع أنحاء العالم.

انطلقت  المفتوحة  العربيـــة  الجامعـــة  أن  يذكر 
بمبادرة من صاحب الســـمو الملكي األمير طالل بن 
عبد العزيز آل سعود رحمه هللا، حين أعلن في عام 
1996 عن مبادرته إلنشـــاء جامعة عربية مفتوحة 
ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة 
تســـهم في توجيه التنمية في المجاالت العلمية 
واالجتماعية والثقافية، وتطورت تلك المبادرة في 
عام 2002 لتترجـــم على أرض الواقع إلى جامعة 
التي  المفتوحة  العربيـــة  الجامعة  متكاملة هي 
انطلقت بتعاون مشـــترك مع الجامعة المفتوحة 

في المملكة المتحدة.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين االتحاد السعودي للرياضة للجميع و الجامعة العربية المفتوحة
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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن طالل آل سعود، وبحضور 
وتشـــريف من صاحب السمو الملكي األمير 
ســـعود بن خالد بن طالل آل سعود، أقامت 
الجامعة العربيـــة المفتوحة احتفالها في 
خالل  فروعها  بجميـــع   92 الوطني  اليوم 

الفترة 26- 2022/9/29م.

بدأ الحفل بالســـالم الملكـــي، ثم الكلمة 
االفتتاحية، وفيديو تهنئة الطلبة من مختلف 
الجنســـيات للمملكة العربية السعودية،تال 
المناسبة، وفيديو  بهذه  أُلقيت  ذلك قصيدة 
يروي رحلة التعليم المتكاملة في المملكة 

العربية السعودية.

واختتم الحفل بتكريم كل من صاحب السمو 
الملكي األمير ســـعود بن خالد بن طالل آل 
سعود ورئيس الجامعة في الوطن العربي 
ورئيس  الزكـــري  الدكتور محمد  األســـتاذ 
الجامعة في المملكة العربية الســـعودية 

الدكتور علي الشهراني لمنسوبي الجامعة.

وشهد الحفل معرًضا تخّلله "الفن التشكيلي 
" عبـــارة عن لوحات فنية وطنية؛ لتجســـد 
بوطننا،  واالعتـــزاز  الفخر  معاني  أســـمى 
باإلضافة إلى "لوحـــات جدارية" للتعبير عن 

مشاعر منسوبي الجامعة.

الجامعة العربية المفتــــوحة 
تقيم احتفــــــال بمناســـبة 

اليوم الوطني 92

05  |  اليوم الوطني 92

جانب من حضور حفل اليوم الوطني 92

جانب من مشاركة مجموعة خاشقجي القابضة
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صاحب السمو الملكي األمير سعود بن خالد بن طالل آل سعود

جانب من حضور حفل اليوم الوطني 92
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06  |  ندوة تعريفية

أقامت الجامعة العربيـــة المفتوحة بالتعاون مع 
الهيئة الســـعودية للمراجعين والمحاسبين ندوة 
تعريفية عن الهيئة وذلك يـــوم األثنين الموافق 
2022/10/3م بالدمام، من تقديم األستاذة أسماء 
العســـكر مســـاعد مدير قســـم الضرائب والزكاة 
وبحضـــور الدكتـــور محمد الســـيف مدير فرعي 
الجامعة العربية المفتوحة في الدمام واألحساء.

وتضمنت الندوة عدة محـــاور حول الخدمات التي 
تقدمها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، 
 ،SOCPA كاالختبارات المهنيـــة مثل اختبار الزمالة
اختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة VAT، اختبار 
فني المحاســـبةCAT، اختبار المسار التدريبي في 

المحاسبة والمراجعة الحكومي.

ويأتي ذلـــك انطالًقا من حرص الجامعة على تهيئة 
وإعداد طلبة كلية دراســـات إدارة األعمال لسوق 

العمل. 

الجامعة العربية المفتوحة 
ندوة  "تقيـــم  الدمـــام   |
تعريفيـــة عـــن الهيئـــة 
للمراجعيـــن  الســـعودية 

والمحاسبين".

مساعد مدير قسم الضرائب والزكاة أ. أسماء العسكر

تعريف الحضور عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
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07  |  زيارة مركز الملك عبد العزيز الثقافي

نظمت الجامعة العربيـــة المفتوحة بالتعاون مع 
مركز الملك عبـــد العزيز الثقافي زيـــارة ميدانية 

لمنسوبيها.

لزيارة  بدأت الجولة فـــي المركز بترحيـــب اإلدارة 
منسوبي الجامعة من موظفين وطلبة، ومن خالل 
الجولة االستطالعية تعرف منسوبو الجامعة على 
قاعـــات المتحف (الرحالت فـــي المملكة – تاريخ 
اإلسالمي)،  التاريخ  متحف   – الســـعودية  أرامكو 
واطلعوا عن قرب على ما يقدمه المركز من خدمات 
وفعاليات للزوار، من برامج تعليمية وثقافية وأدبية 

وفنية وعلمية وأنشطة متنوعة وهادفة. 

واختتمت الزيارة بمعرض الهجرة النبوية الذي عمل 
فريقه على خطى النبي صلى هللا عليه وســـلم، 

والتي كانت رحلة غامرة باألحداث.

الجامعة العربية المفتوحة 
لمركز  زيارة  تنظم  الدمام   |
الملك عبـــد العزيز الثقافي 

(إثراء) 

صورة جماعية لمنسوبي الجامعة العربية المفتوحة

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي (إثراء)



09  |  جائزة العلوم والثقافة
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08  |  استقبال وفد الكويت

استقبل سعادة رئيس الجامعة | السعودية الدكتور 
علي الشـــهراني وفداَ من المقر الرئيس | الكويت 
خالل الفتـــرة 23-27 أكتوبـــر 2022م في مقر 

الجامعة بالرياض، وقد ضم الوفد كًال من: 

" أ.د عمر الجراح" 
،وعميد  والتطوير  للتخطيـــط  الجامعة  رئيس  نائب 

كلية دراسات الحاسب اآللي. 

" أ.د سعيد الحالق" 
نائب رئيـــس الجامعة للشـــؤون المالية واإلدارية 

،وعميد كلية دراسات إدارة األعمال. 

" أ.د عزيز سعيد" 
عميد كلية الدراسات اللغوية. 

وتضمنت الزيارة االجتماع بعمداء الكليات لمناقشة 
أبرز المســـتجدات والتحديات للبرامـــج األكاديمية، 
تصحيح  ســـير  لمتابعة  التدريس  هيئـــة  وأعضاء 
االمتحانات والواجبـــات، وعدد من الطلبة للوقوف 
على المتطلبـــات والتحديات والمميـــزات للبرامج 

المطروحة. 

وتخللت الزيارة بعض القاعات الدراسية لالطالع على 
سير العملية التعليمية. 

الجامعة العربية المفتوحة 
المقر  من  وفد  تســـتقبل 

الرئيسي | الكويت

حقق عميد كلية دراســـات إدارة األعمال الدكتور 
سليمان بن عبدهللا الثويني المركز األول في جائزة 
الشيخ راشـــد بن حميد للعلوم والثقافة بعجمان 
في مجال البحث العلمي فرع الدراســـات اإلدارية 
أبعاد جودة  تأثير  لقيـــاس  "نموذج مقترح  للبحث 
الخدمات اإللكترونية على رضا العمالء في القطاع 

الحكومي". 

وبلغ عدد الفائزين 33 فائزاً من أصل 352 مشـــاركًا، 
حيث جرى تقييـــم األبحاث الفائزة بالجائزة بمختلف 
فروعها لجـــان متخصصة ضمـــت 121 محكمًا من 

األكاديميين في مختلف حقول العلم والمعرفة. 

بالمشاركة والحصول  وعّبر الثويني عن ســـعادته 
علـــى الجائزة بالمركز األول في مجال الدراســـات 
وتشجيع  واهتمام  دعم  من  وجدوه  وما  اإلدارية 
للبحث العلمي ، وشكره الخاص ألمانة جائزة راشد بن 
حميد بدولة اإلمارات علـــى دعمها لخدمة العلم 

والعلماء في وطننا العربي. 

واختتم الثويني قائًال:

"أهدي هذا اإلنجاز لوالـــدي ولجامعتي الجامعة 
العربية المفتوحة منارة المعرفة والعلم".

المركز  يحقـــق  "الثويني" 
األول في جائزة الشيخ راشد 

بن حميد للعلوم والثقافة

عميد كلية دراسات إدارة األعمال د. سليمان بن عبدهللا الثوينيجانب من تكريم وفد المقر الرئيسي | الكويت
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10  |  اليوم العالمي للصحة النفسية

أقامت الجامعة العربيـــة المفتوحة بالتعاون مع 
مركز تكامل لإلرشاد األسري والنفسي ندوة بعنوان 
أهمية التوعية باليوم العالمي للصحة النفســـية 
وذلك يـــوم الخميس الموافـــق 2022/10/13م 
بالدمام، بمشـــاركة الدكتور محمد الســـيف مدير 
الدمام  في  المفتوحة  العربيـــة  الجامعة  فرعي 
مركز  مدير  الصقعوب  عماد  والدكتور  واألحســـاء 

التكامل لإلرشاد األسري والنفسي. 

يأتـــي ذلك انطالًقا من حـــرص الجامعة على رفع 
مســـتوى الوعي بالصحة النفسية لدى منسوبيها 
من خـــالل توفير بيئة عمل صحيـــة والعمل على 
الندوة عدة محاور حول  ،حيث تضمنت  تحســـينها 
جودة الحياة للصحة النفســـية، وأسباب الضغوط 
الصحة  لتحسين  اإليجابية  والممارســـات  النفسية، 
النفســـية، كما تضمنت الندوة على استشـــارات 
نفسية وتحليل الشـــخصية؛ من خالل توزيع اختبار 

الرسم الحر ببدايتها وكرة الضغط بنهايتها. 

وفي الختام تقدم الدكتور السيف بالشكر والتقدير 
للدكتور عماد الصقعوب ولمركز التكامل لإلرشـــاد 
األسري والنفســـي، على جهودهم المبذولة في 
بالجامعة  النفسية  للصحة  العالمي  اليوم  تفعيل 

العربية المفتوحة.

الجامعة العربية المفتوحة تقيم ندوة بعنوان 
"أهميـــة التوعية باليـــوم العالمي للصحة 

النفسية". 

تكريم مدير مركز التكامل لإلرشاد األسري والنفس د. عماد الصقعوب

جانب من حضور منسوبي الجامعة العربية المفتوحة
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11  |  مخاطر األمن السيبراني

عمل  ورشـــة  المفتوحة  العربية  الجامعة  أقامت 
بعنوان:

مخاطر األمن السيبراني بالتعاون مع شركة أرامكو 
العثمانية قدمها  غاز  بمعمل  الســـعودية ممثلة 
المختص باألمن الســـيبراني المهندس رائد الضمن، 
وبحضـــور الدكتـــور محمد الســـيف مدير فرعي 
الدمام واألحساء  المفتوحة في  العربية  الجامعة 
وذلك يوم األربعاء الموافـــق 2-11-2022م في 

الدمام. 

وتضمنت الورشة عدة محاور منها:

التعريـــف والتوعية باألمن الســـيبراني، وكيفية 
الحماية من االختراقات والتهديدات السيبرانية، كما 
تناولـــت أهمية حمايـــة الفرد لجهـــازه اللوحي، 
المحمول والحاســـوب، وقراءة الشروط واألحكام 
لكل ما يحمل على الجهاز لضمان الحماية الفائقة، 
باإلضافة إلى خطة توضيحية للهجمات الســـيبرانية 

والدول األكثر عرضة لها. 

وفي ختام الورشـــة تقدم السيف بتكريم كًال من 
المختص باألمن الســـيبراني المهندس رائد الضمن، 
رئيس قسم التخطيط والبرامج األستاذ عمر الحامد، 
ومنسق برامج الجامعات األستاذ سليمان العطوي 
نظير الجهود التي قدموها، وتأتي الورشة في إطار 
حرص الجامعة على تعزيز الوعي في مجال األمن 

السيبراني لدى منسوبيها. 

المفتوحة  العربيـــة  الجامعة 
بعنوان:  ُتقيم ورشـــة عمـــل 

"مخاطر األمن السيبراني". 

جانب من تكريم معمل غاز العثمانية

أخصائي األمن السيبراني م. رائد الضمن
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12  |  خطة اإلخالء في حاالت الطوارئ

برعاية ســـعادة رئيس الجامعـــة الدكتور علي بن 
محمد الشـــهراني وبحضور رئيس الجامعة بالنيابة 
الثالثاء  أمس  أقيمت مساء  باقديم؛  الدكتور سالم 

ورشة تدريبية بعنوان

"خطة اإلخالء في حاالت الطوارئ" قدمها األستاذ 
نواف المحيسن، مدير إدارة المخاطر. 

وبحضور وكالء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من 
أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية، وتهدف الورشة 
لرفع وعي منســـوبي الجامعة بخطة اإلخالء في 

حاالت الطوارئ المعتمدة من الجامعة.

ورشة  المخاطر  إدارة  أقامت 
خطة   " بعنـــوان  تدريبيـــة 

اإلخالء في حاالت الطوارئ".

13  |  ورش عمل تدريبية

الجامعة  اللغوية فـــي  الدراســـات  عقدت كلية 
العربيـــة المفتوحة سلســـلة مـــن ورش العمل 
التعليمية  قارنت  التدريبية قدمها ممثل سلســـة 
أستاذ مارتن كريتس من المقر الرئيس ألعضاء هيئة 
التدريس في الكلية والدورات المكثفة، وذلك لكل 

من فرع الرياض، جدة، الدمام. 

وتأتي سلســـلة ورش العمل التدريبية الستعراض 
أحدث طـــرق التدريس الفعالة فـــي المحاضرات 
على  والتغلب  االفتراضيـــة،  والفصول  الحضورية 
التحديات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية في 

تدريس اللغة االنجليزية كلغة ثانية.

وفي الختام تقدمت عميد كلية الدراسات اللغوية 
األستاذة فاطمة الشـــقاوي بالشكر الجزيل إلدارة 
الجامعة على جهودهم ودعمهم المستمر لتطوير 

الجامعة ورفع جودة مخرجاتها.

كلية الدراســـات اللغـــــوية 
تعقد سلسلة من ورش العمل 

التدريبية 

جانب من حضور منسوبي الجامعة العربية المفتوحة

األستاذ مارتن كريتس

جانب من حضور منسوبي الجامعة العربية المفتوحة



أقامت الجامعة العربية المفتوحة بالتعاون 
مع جمعيـــة زهرة محاضـــرة توعوية عن 
الموافق  الثالثاء  يوم  وذلك  الثدي  سرطان 

18-10-2022م بمسرح الجامعة بالرياض. 

وتضمنـــت المحاضرة عدة محـــاور أهمها 
التعريف بســـرطان الثدي وأنواعه ومراحل 
عن سرطان  المبكر  الكشف  وأهمية  تطوره، 
الثدي والفحص الوراثي، وطرق عالج سرطان 
الثدي وكيفيـــة تقليل احتمالية اإلصابة به، 
توعوي تضمن مجموعة  ركن  إلى  باإلضافة 
من المنشورات التوعوية والتثقيفية، وعدد 

من المسابقات والجوائز التحفيزية. 

ويأتي ذلك ضمن جهود الجامعة في خدمة 
المجتمع والتوعية بمرض سرطان الثدي، من 
خالل مشـــاركتها في الحمـــالت التوعوية 

والحرص على توعية منسوبيها.

 | المفتوحة  العربية  الجامعة 
توعوية  محاضرة  تقيم  الرياض 

عن سرطان الثدي 
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14  |  الشهر العالمي لسرطان الثدي

العربية  الجامعـــة  أقامـــت 
مع  بالتعـــاون  المفتوحـــة 
العزيز  عبد  الملك  مستشـــفى 
توعوية  محاضـــرة  الجامعي 
للكشـــف المبكر عن ســـرطان 
#رايتك_ شـــعار  تحت  الثدي 

االثنين  يـــوم  وذلك  ورديـــة 
م   2022-10-10 الموافـــق 

بجدة.
 

حرص  من  انطالًقـــا  ذلك  يأتي 
مســـتوى  رفع  على  الجامعة 

الوعـــي لدى منســـوبيها عن 
أهميـــة الكشـــف المبكر عن 
وتضمنت   ، الثـــدي  ســـرطان 
المحاضـــرة الحديـــث عن عدة 
الكشـــف  أهمية  منها  محاور 
المبكر عن سرطان الثدي وطرق 
الفحص  خالل  من  اكتشـــافه 
الذاتـــي والفحص الســـريري، 
والرضاعة  الســـليمة،  التغذية 

الطبيعية. 
 

الدكتور  تقـــدم  الختام  وفي 

الجامعة  الزيد مدير فرع  أسامة 
بجدة بالشكر لمستشفى الملك 
الجامعي على  العزيـــز  عبـــد 
مشاركتهم الفعالة والمستمرة 
وللرعـــاة  الجامعـــة،  مـــع 
جهودهم  علـــى  والداعمين 
أهداف  لتحقيق  ومبادرتهـــم 

المحاضرة.

الجامعة العربية المفتوحة | جدة تقيم محاضرة توعوية للكشف المبكر 
عن سرطان الثدي 
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أقامت الجامعة العربية المفتوحة بالتعاون 
مع مستشفى الســـعودي االلماني برنامج 
متكامل للتوعية بســـرطان الثدي والصحة 
الســـليمة وذلك يوم الخميـــس الموافق 

13-10-2022م بالمدينة المنورة.  

وتضمن البرنامج تقديم محاضرة توعوية عن 
الكشف  أهمية  الثدي والحديث عن  سرطان 
المبكر، األعراض المصاحبة له، وطرق الوقاية 
منه، باإلضافة إلـــى إقامة معرض توعوي 
الرياضـــي  العقيـــق  نـــادي  بمشـــاركة 
لتقديم  السكري   وجمعية   ،Dr.Nutrition،
العديد من االستشارات في التغذية السليمة 
تحليل  إجراء  خـــالل  الطبيعي من  والعالج 
الكوبونات  وتقديم  الوزن،  وقياس  السكري 

والجوائز التحفيزية.  

ويأتي ذلك انطالقًا مـــن اهتمام الجامعة 
على  والتشـــجيع  العالمية  األيام  بتفعيل 
مواصلة نشر الوعي والتثقيف الالزم لكافة 
الوقاية  ســـبل  في  الجامعة،  منســـوبي 

الممكنة من سرطان الثدي.  

 | المفتوحة  العربية  الجامعة 
المدينة المنـــورة تقيم برنامج 
متكامـــل للتوعية بســـرطان 

الثدي

المفتوحة ندوة  العربيـــة  الجامعة  أقامت 
الثدي  بســـرطان  التوعية  بعنوان  توعوية 
مع  بالتعاون  المبكـــر  الكشـــف  وأهمية 
المستشفى السعودي األلماني، وذلك يوم 

األحد الموافق 03-10-2022م بالدمام. 

عبدالرحمن  شـــيماء  الدكتورة  واستعرضت 
وأهمية  الثدي،  أعراض سرطان  الندوة  خالل 
الفحوصات  إجراء  المبكر عنه عبر  الكشـــف 
الفحص  حول  إرشـــادات  وقدمت  الدورية، 

الذاتي للوقاية من المرض. 

كما تضمنـــت الندوة ركن لمركز إشـــراقة 
العنود النســـائي، وشـــارك المركز بتقديم 
خدمات العناية ، وركن لمركز جوافة لألغذية 
العضوي  الغذاء  بأهمية  للتثقيف  العضوية 
تعزيز  ودوره في  المناعة  رفع  الصحي في 
تقديم قســـائم خصم  مع  العامة  الصحة 

للحضور. 

ويأتي تنظيم هـــذه الندوة في إطار حرص 
الجامعة العربيـــة المفتوحة على التفاعل 
مع المناســـبات واأليام التوعوية العالمية، 
بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي 

المجتمعي لدى منسوبيها. 

 | المفتوحة  العربية  الجامعة 
توعوية  نـــدوة  تقيم  الدمام 
الثدي  التوعية بسرطان  بعنوان 

وأهمية الكشف المبكر 

14  |  الشهر العالمي لسرطان الثدي



أقامت الجامعة العربيـــة المفتوحة بالتعاون مع 
جمعية قدامى الالعبين حفـــل تكريم لجيل كرة 
القدم الذهبي (جيل الثمانينات) وذلك يوم األربعاء 

الموافق 2022/10/19م بالمدينة المنورة.

يأتي ذلك انطالًقا من حرص الجامعة على تشجيع 
ممارســـة األنشـــطة الرياضية من خـــالل توعية 
المجتمع بأهميتهـــا وفوائدها؛ إيمانًا منها بأهمية 
الدور الذي تلعبه الجامعة في تعزيز مبدأ الشراكات 

المجتمعية بين الجامعة والقطاعات المختلفة.

وشـــهد الحفل حضور عدد من كبار الشخصيات في 
المجتمع والمجـــال الرياضي ومنهم ناصر القاضي 
مدير إدارة تنمية المجتمـــع في المدينة المنورة، 
والدكتور عبد العزيز العـــروي رئيس لجنة اإلعالم 
الرياضي في هيئة الصحفيين في المدينة المنورة، 
وعادل المحمـــدي رئيس جمعية قدامى الالعبين، 
باإلضافة إلى كبار الالعبيـــن ومنهم حمزة ادريس 
الالعب الدولي والعب نادي االتحاد ســـابقا، الالعب 

رضا تكر العب المنتخب الســـعودي واالتحاد سابقا 
والحكم الدولي محمد فودة.

وفي نهاية الحفـــل تقدم الدكتور وائل الحضرمي 
مدير فرع الجامعة بالمدينة المنورة بتكريم الالعبين 
القدامى من الجمعية الذيـــن خدموا كرة القدم 

السعودية في السنوات الماضية.

الجامعة العربيـــة المفتوحة | المدينة المنورة 
تقيم حفل تكريم لجيل كرة القدم الذهبي
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15  |  تكريم جيل كرة القدم الذهبي

تكريم جيل كرة القدم الذهبي

جانب من حضور حفل تكريم جيل كرة القدم الذهبي



21

نظمـــت الجامعـــة العربية المفتوحـــة ملتقى 
التوظيف بالتعاون مـــع غرفة الرياض وذلك ضمن 
فعاليات مـــرور 20 عام على تأســـيس الجامعة، 
1000 باحث  20 شركة وحضور أكثر من  وبمشاركة 
وباحثة عن فرصة عمل ، وذلك يوم األحد واالثنين 
11-12 ديسمبر 2022م في مقر الجامعة  الموافق 

بالرياض.

من جانبه أشـــاد ســـعادة رئيس الجامعة العربية 
المفتوحة بالمملكة العربية الســـعودية الدكتور 
الذي شهده  الكبير  اإلقبال  الشـــهراني على  علي 
الملتقى والذي استمر على مدار يومين مستهدفًا 
توفير فرص وظيفية متنوعـــة لخريجي وخريجات 
الجامعـــة وذلك بمشـــاركة عدد من الشـــركات 

والمؤسسات الكبرى بمنطقة الرياض.

وأوضـــح قائًال: " حرصنـــا في الجامعـــة العربية 
المفتوحة على تنظيم هذا الملتقى في إطار تعزيز 
دور الجامعة الرائد من خالل اإلسهام ببناء وتطوير 
الدائم  وانطالقًا من سعينا  وتنميته،  المجتمع  هذا 
على تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ 
والتـــي تتضمن اإلســـهام في توطيـــن المهن 
بدعم  واالستثمار  العمل،  المتواجدة في ســـوق 
أبنائنا الشـــباب وبناتنا الشابات السعوديين  توظيف 

لتهيئة فرص العمل لهم".

وتضمن الملتقى مشـــاركة صندوق تنمية الموارد 
بعنوان  تقديم ورشة عمل  (هدف) في  البشـــرية 
إيمان  العمل" قدمتها األستاذة  "التهيئة لســـوق 
المطيري، تناولت من خاللهـــا تعزيز مهارات الطالب 
في كيفية بناء ســـيرة ذاتية، واالستعداد المثالي 
للمقابالت الوظيفية، باإلضافة إلى مشـــاركة مركز 
التخصصي الطبي في تقديم دورة تدريبية بعنوان " 
قدمتها  الوظيفة  على  بالحصول  شـــغفك  حقق 
الدكتورة سمر القاسم، تطرقت من خاللها إلى أسرار 
للحصول على وظيفـــة، ومهارات مقابالت  النجاح 

العمل.

الرياض  بالتعـــاون مع غرفـــة 
المفتوحة  العربية  الجــــامعة 

ُتنظم ملتقى التوظيف

16  |  ملتقى التوظيف

مشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في تقديم ورشة عمل

جانب من حضور زوار ملتقى التوظيف
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احتفت الجامعة العربية المفتوحة بجميع فروعها 
وكلياتها أمس اإلثنين باليوم العالمي للغة العربية 
وكرمت  والهوّية"  العربيـــة  "اللغة  شـــعار  تحت 
الجامعة خالل الحفل طلبتها الفائزين في مسابقة 
التي  المبادرة  للفنـــون األدبية  الكتابـــي  اإلبداع 
أطلقتها كلية الدراســـات اللغوية، حيث كرم وكيل 
الجامعة للشؤون العلمية والبحث العلمي الدكتور 

سالم باقديم الفائزين.

وأكد الدكتـــور علي بن محمد الشـــهراني رئيس 
الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية أن االحتفاء 
باليوم العالمي للغة العربية يأتي انطالقًا من حرص 
الجامعة على إبـــراز مكانة اللغـــة العربية، ومن 
منطلق دورهـــا كمنظمة تعليمية تســـهم في 

تشكيل صّناع المستقبل.

وأضاف: " اللغة العربية جزء أساســـي من هويتنا 
وهوية وطننا، ولقـــد اختارها هللا عز وجل لتكون 
لغة القـــرآن الكريم، وتعّد اللغة األكثر اكتماًال بين 
اللغات األخرى لما تنفرد به من مصطلحات فصيحة 
وبليغة تســـهم في إيصال األفـــكار واالحتياجات 

والمشاعر بطريقة متكاملة ".

من جانبه قدمت كلية الدراســـات اللغوية نبذة عن 
نماذج عشوائية  المســـابقة ومســـاراتها، وعرض 
العميد  أكدت  كما  المتنوعة،  الطلبة  لمشـــاركات 
المكلف االستاذة فاطمة الشقاوي خالل كلمة له 
اهتمام وحرص المملكة العربية الســـعودية على 

اللغة العربية وتعزيز حضورها في كافة المحافل.

الجامعة العربية المفتوحة تكرم الفائزين بمســـابقة 
اإلبداع الكتابي في حفل اليوم العالمي للغة العربية

جانب من تكريم الفائزين في مسابقة اإلبداع الكاتبي للفنون األدبية

لقطة جماعية في ختام حفل اليوم العالمي للغة العربية



برعاية صاحب الســـمو الملكي األمير عبدالعزيز بن 
ســـعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وّقع 
المركز الوطني للعمليات األمنية و الجامعة العربية 
المفتوحة مذكرة تعاون تهـــدف إلى بحث أوجه 
الشراكة بين الطرفين في المجال التعليمي؛ وذلك 
في عدد مـــن المجاالت األكاديميـــة، التطويرية، 

البحثية والتدريبية.

وقع مذكرة التعاون، قائد المركز الوطني للعمليات 
األمنية المكلف العميـــد عبدهللا بن فهد الفارس، 
ورئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي بن 

محمد الشهراني.

وتدعم المذكرة، التعاون والتنسيق في تعزيز جانب 
التعريفية والتوعوية  الرسائل  العلمي ونشر  البحث 
وتفعيـــل برامج المســـؤولية االجتماعية وتبادل 
الخبـــرات والمعارف، وإقامة األنشـــطة والندوات 
والمؤتمرات، إضافة إلى توفير فرص تعليمية بأحدث 
الوسائل التقنية والبرامج األكاديمية والسعي إلى 
تطوير وصقل المهارات وفق أحدث الخبرات العملية 

والممارسات المهنية.

بين  تدريبي  برنامـــج  إطالق  المذكـــرة،  وتضّمنت 
الطرفين لخدمة فئة الصم وضعاف السمع، وذلك 
لتســـهيل إجراءات التواصل مـــع المركز الوطني 

للعمليات األمنية.

من جانبه أشـــار الدكتور علي الشـــهراني أن هذه 
المســـؤولية  تحقيق  انطالقًا من  تأتي  االتفاقية 
االجتماعية فـــي المجال التعليمـــي؛ ورغبة من 
يتعلق  فيما  بينهما  التكامل  تحقيق  الطرفين في 
والبحثية  التطويريـــة،  األكاديميـــة،  بالجوانـــب 
والتدريبية، وكذلك خدمة ذوي االحتياجات الخاصة 

من الصم.

وأوضح الشهراني قائًال:" نسعى دائمًا في الجامعة 
التعاون والشـــراكة  العربية المفتوحة إلى تعزيز 
المملكة  القطاعات فـــي  المثمرة مـــع مختلف 
العربية الســـعودية خاصًة المتعلقة في الجوانب 
أّن  إلى  "، مشيراً  والتدريبية  التعليمية واألكاديمية 
هذا التعاون ســـيعمل على توفير فرص تعليمية 
التعليمية  والبرامج  التقنية  الوسائل  بأحدث  مزودة 
األمنية،  للعمليات  الوطني  المركز  لخدمة منسوبي 
وإتاحة فرص تدريبية مزودة بأحدث الخبرات العملية 
والممارسات المهنية لخدمة طالبنا وطالباتنا، والتي 
ستســـعى من خاللها إلى تطوير وصقل المهارات 

الفنية والشخصية لديهم.

برعاية ســـمو األمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية 
المركز الوطني للعمليات األمنية يوقع مذكرة تعاون 

مع الجامعة العربية المفتوحة
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مقال العدد

قال رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية 
السعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني أن الشعب 
الســـعودي ينظر بفخر كبير وثقة نحو المستقبل في 
اليوم الوطني الثاني والتســـعون؛ من خالل ما تشهده 
المملكة اليوم من تطورات وإنجازات تعليمية متقدمة 
التهنئة لمقام  رافًعا  المحلي والدولي،  الصعيدين  على 
يز  خادم الحرمين الشريفين الملك ســـلمان بن عبد العز
وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان حفظهما هللا.

وقال الشهراني: " تحّل علينا ذكرى اليوم الوطني الثاني 
والتسعون للمملكة العربية السعودية، ونستذكر فيها 
يز بن  جهود توحيد البالد على يد الملك المؤسس عبد العز
عبد الرحمن آل سعود طيب هللا ثراه، والذي وضع قواعد 
هذا البلد الشـــامخ، محافظا على الثوابت والقيم التي 
يعتز بها كل عربي مســـلم، لتنطلق بعدها عجلة البناء 

والتطوير والتي الزالت مستمرة حتى اآلن".

وأكد الشـــهراني أن التعليـــم الجامعي في المملكة 
حقق العديد مـــن اإلنجازات بفضل الدعـــم الكبير من 
حكومة خادم الحرمين موضحًا "أولت حكومتنا الرشيدة 
اهتمامًا كبيراً في القطاع التعليمي، ورسمت من خالل 
رؤية الســـعودية 2030 انطالقة جديـــدة في التميز 
والرقي وتقديم الدعم المادي والمعنوي لتطوير قطاع 
التعليم، باعتباره ركيزة مهمـــة من الركائز التي تعتمد 
عليها الدولة في تحقيـــق التقدم ومواكبة التطورات 
العلميـــة والتقنية في العالم، لينطلـــق أبناء الوطن 

مبدعين في كافة القطاعات والمجاالت".

يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة انطلقت بمبادرة من 
صاحب الســـمو الملكي األمير طالل بـــن عبد العزيز آل 
سعود رحمه هللا، حين أعلن في عام 1996 عن مبادرته 
إلنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي 
غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في 
المجاالت العلمية واالجتماعية والثقافية، وتطورت تلك 
المبادرة فـــي عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى 
جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي 
انطلقت بتعاون مشـــترك مع الجامعة المفتوحة في 

المملكة المتحدة.

رئيس الجـــامعة العــربية المفتوحة:

ننظر بفخـــر وثقــة 
نحو المستقبــــــل
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