


1



2

كلمة رئيس الملتقى

الحمــد هلل الــذي بعــث فــي األمييــن رســوال منهــم يتلــو عليهــم آياتــه، ويزكِّيهــم، ويعلمهــم 
الكتــاب والحكمــة، وإن كانــوا مــن قبــُل لفــي ضــال مبيــن، والصــاة والســام علــى مــن ال 

نبــي بعــده.
إنــه لمــن دواعــي الســرور واالعتــزاز أن نطــرح بيــن أيــدي إخواننــا الباحثيــن، فــي المملكــة 
رؤيــة  وفــق  للمجتمــع  التنمويــة  “الــرؤى  ملتقــى  كتــاب  وخارجهــا،  الســعودية  العربيــة 
2030”، الــذي نظمتــه كليــة العلــوم واآلداب بطبرجــل بتاريــخ 7/ 8/ 1439 هـــ الموافــق 

م.  2018/4/23
وإنمــا يأتــي هــذا الملتقــى األول الــذي تنظمــه كليــة العلــوم واآلداب بطبرجــل انطاقــا مــن 
دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع وتنميتــه، وتحقيقــا للــدور الــذي ينبغــي علــى الجامعــات 

القيــام بــه تجــاه مشــروع رؤيــة المملكــة 2030 وبرامجهــا التنمويــة.

وإنــه ليطيــب لــي مــع هــذه االنطاقــة العلميــة األولــى أن أعبــر عــن امتنانــي وتقديــري 
لمعالــي وزيــر التعليــم لموافقتــه الكريمــة علــى تنظيــم هــذا الملتقــى ومعالــي مديــر الجامعــة 
علــى رعايتــه للملتقــى وللهيئــة التنظيميــة للملتقــى بــكل أعضائهــا الذيــن لــم يبخلــوا بوقتهــم 
وجهدهــم فــي ســبيل خــروج هــذه الفعاليــة العلميــة المهمــة إلــى النــور فــي هــذه الُحلــة البهيــة. 
واالمتنــان والتقديــر موصــوالن إلــى كل مــن ســاعد فــي إتمــام هــذا العمــل العلمــي الجليــل؛ 
بدايــة مــن الباحثيــن الكــرام مــن داخــل المملكــة العربيــة الســعودية ومــن أرجــاء العالــم العربــي 
ميــن الذيــن تعاملــوا بتجــرد وإخــاص وأمانــة  علــى رحابتــه واتســاعه، مــرورا بالســادة المحكَّ

علميــة فــي تحكيــم مــا أســند إليهــم مــن أوراق بحثيــة.
وفــي النهايــة، نأمــل أن يجــد الباحثــون مــن جميــع أقطــار الوطــن العربــي فــي هــذا الكتــاب 

مــا ينفعهــم ويلبــي طموحهــم العلمــي والمعرفــي.
                                                                  رئيس الملتقى

                                                           د. مشعل بن محمد العنزي
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)ملتقى الرؤى التنموية للمجتمع وفق رؤية 2030(.

يســر اللجنــة العلميــة أن تضــع بيــن أيديكــم كتــاب ملتقــى “الــرؤى التنمويــة للمجتمــع 
وفــق رؤيــة 2030”، الــذي نظمتــه كليــة العلــوم واآلداب بطبرجــل، والمنعقــد فــي رحــاب 

جامعــة الجــوف بمحافظــة طبرجــل- المملكــة العربيــة الســعودية 
بتاريخ7 /1439/8 هـ الموافق 2018/4/23 م.

يتضمــن هــذا الكتــاب 23 بحثــًا تمــت إجازتهــا مــن قبــل اللجنــة العلميــة مــن أصــل 55 
بحثــًا مقدمــًا للنشــر فــي الملتقــى حيــث بلغــت نســبة القبــول للبحــوث المقدمــة %41، 
وهــو مــا يعكــس اإلجــراءات العلميــة الدقيقــة التــي تــم اتخاذهــا مــن قبــل اللجنــة العلميــة 
للملتقــى، حيــث قامــت اللجنــة بعمــل فــرز مبدئــي للبحــوث المقدمــة للملتقــى؛ اســُتبعدت 
خالــه األبحــاث التــي لــم تســتوِف الشــروط العامــة للمؤتمــر، فــي حيــن تمــت إحالــة 
فــي  المعتــادة  اإلجــراءات  وفــق  اثنيــن  محكميــن  إلــى  للشــروط  المســتوفية  األبحــاث 
المجــات والمؤتمــرات المحكمــة المعتبــرة، وفــي ضــوء نتائــج التحكيــم اتخــذت اللجنــة 
المنظمــة قراراتهــا، التــي تراوحــت بيــن القبــول بعــد التعديــل والرفــض. وقــد جــاء توزيــع 

األبحــاث المقبولــة علــى محــاور الملتقــى علــى النحــو التالــي: 
المحور األول 8 أبحاث.  •
المحور الثاني 7 أبحاث.  •
المحور الثالث 8 أبحاث.  •

وفــي الختــام ال يســعنا إال أن نشــكر الزمــاء المحكميــن علــى جهودهــم التــي بذلــت 
فــي فــرز وتجويــد األبحــاث التــي قدمــت للملتقــى، كمــا نشــكر الباحثيــن علــى مشــاركتهم 
فــي هــذا الملتقــى وعلــى جهودهــم التــي بذلــت فــي تطويــر أبحاثهــم بنــاًء علــى آراء 

المحكميــن.

وهللا ولي التوفيق،،،

اللجنة العلمية للملتقى 
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المقدمة

الطيبيــن  آلــه  نبينــا محمــد وعلــى  علــى  والســام  العالميــن والصــاة  الحمــد هلل رب 
الطاهريــن، ورضــي هللا عــن صحابتــه الغــرِّ المياميــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم 

الديــن، وبعــد: 
واجتماعيــة  وحضاريــة  جغرافيــة  مقّومــات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  هللا  حبــا  لقــد 
وديموغرافيــة واقتصاديــة عديــدة، تمّكنهــا مــن تبــوء مكانــة رفيعــة بيــن الــدول القياديــة 
علــى مســتوى العالــم. ورؤيــة أي دولــة لمســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك 

مــا انتهجتــه المملكــة العربيــة الســعودية عنــد بنــاء رؤيتهــا . 
فمكانــة المملكــة فــي العالــم اإلســامي ســتمكنها مــن أداء دور ريــادي كعمــق وســند 

ألمتينــا العربيــة واإلســامية. 
وقــد  حــددت رؤيــة المملكــة 2030 األهــداف االســتراتيجية التــي ينبغــي تحقيقهــا علــى 

ثاثــة مســتويات: 
المســتوى األول – أهــداف عامــة للرؤيــة، المســتوى الثانــي أهــداف فرعيــة، المســتوى 
الثالــث أهــداف تفصيليــة، وترجمــت تلــك األهــداف إلــى خطــة عمــل اســتراتيجية ذات 
برامــج مؤسســة علــى آليــة عمــل تكفــل تحقيــق األهــداف المنشــودة، ووضعــت مــن 
مؤشــرات األداء المبنيــة علــى األهــداف مــا يضمــن تحقيــق المواءمــة بيــن مــا تــم إنجــازه 

مــن  تلــك األهــداف ومــا لــم يتــم.
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وتعتمــد رؤيــة 2030 علــى ثاثــة محــاور متكاملــة ومتناســقة فيمــا بينهــا؛ ولــذا فهــي تضمــن 
فــي مجملهــا عنــد تفعيلهــا تحقيــق كافــة األهــداف المنشــودة لرؤيــة المملكــة؛ وتلــك المحــاور 

هــي: المجتمــع الحيــوي، واالقتصــاد المزدهــر، والوطــن الطمــوح.
وتســتهدف الرؤيــة بتحقيــق المجتمــع الحيــوي تعزيــز القيــم اإلســامية الراســخة والهويــة 

الوطنيــة وتمكيــن حيــاة عامــرة وصحيــة لجميــع المواطنيــن .
االســتثمار  معــدالت  وزيــادة  االقتصــاد،  وتنويــع  تنميــة  المزدهــر  االقتصــاد  وبتحقيــق 
والتوظيــف، ورفاهيــة المواطنيــن مــن خــال االســتغال األمثــل لتلــك المقومــات التــي حبــا 

هللا بهــا المملكــة .
وبالوطــن الطمــوح تعزيــز فاعليــة الحكومــة، وتمكيــن المســؤولية االجتماعيــة علــى جميــع 

المســتويات؛ فنكــون وطنــا طموحــًا بإنتاجــه وبإنجازاتــه .
وانطاقــا مــن دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع وتنميتــه،  وتحقيقــا للــدور الــذي ينبغــي 
علــى الجامعــات القيــام بــه تجــاه مشــروع رؤيــة المملكــة 2030  وبرامجهــا التنمويــة، تعتــزم 
جامعــة الجــوف ممثلــة فــي كليــة العلــوم واآلداب بطبرجــل تنظيــم هــذا الملتقــى العلمــي، 
والــذى ســيكون بمثابــة األرضيــة الخصبــة والمناســبة للبحــث والحــوار والنقــاش المنهجــي 
العلمــي؛ كمــا أنــه ســيعد نافــذة تتولــد وتنطلــق منهــا األفــكار والمقترحــات العلميــة مــن 
الباحثيــن والمتخصصيــن األكاديمييــن وغيرهــم والتــي تســعى نحــو اســتثمار كافــة اإلمكانــات 
المتاحــة، واكتشــاف ســبل مواجهــة التحديــات التــي يمكــن أن تؤخــر تحقيــق خطــط تنميــة 
المملكــة وفــق رؤيــة 2030، وكــذا طــرح الــرؤى والمقترحــات الجديــدة والتــي يمكــن أن 
تســهم بشــكل فعــال فــي تحقيــق خطــط التنميــة وفــق األهــداف الطموحــة للوطــن وفــي 
إطــار األســس التــي طرحتهــا وثيقــة  رؤيــة 2030 علــى مختلــف المســتويات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والسياســية والتربويــة والمهنيــة والدينيــة؛ ســعيا نحــو بنــاء مســتقبل أفضــل وفــق 

المبــادئ اإلســامية، وعليــه يعقــد الملتقــى لتحقيــق األهــداف المنشــودة اآلتيــة:
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أهداف الملتقى : 
1 - إبراز دور االقتصاد في تنمية المجتمع وفق رؤية 2030.

-2 أهمية االستثمار المعرفي ودوره في تنمية المجتمع.
-3 دراسة طرق ووسائل تجاوز تحديات تنمية الموارد البشرية.

-4 تعزيز وتطوير االستثمار المعرفي من خال الجامعات والمراكز البحثية.
-5 بيان سياسات وآليات تنوع الهيكل االقتصادي للمملكة.

-6 توعية المجتمع بأهمية ومكانة العمل المهني في تحقيق التنمية.
محاور الملتقى :

يتناول الملتقى المحاور التالية :
المحور األول: االقتصاد ودوره في تنمية المجتمع وفق رؤية 2030.
ـ السياسات االقتصادية المقترحة لرفع نسبة االستثمارات في المجتمع المحلي.

ـ دور التنمية االقتصادية في تنويع الهيكل االقتصادي.
ـ المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنمية المجتمع. 

المحــور الثانــي : االســتثمار المعرفــي ودوره فــي تنميــة المجتمــع 
وفــق رؤيــة 2030. 

 السياســات االقتصاديــة المقترحــة لرفــع نســبة ـ دور الجامعــات والمراكــز البحثيــة 
فــي االســتثمار المعرفــي.

ـ التعليم التقني والمهني ودوره في تحقيق تنمية المجتمع.
ـ متطلبات سوق العمل التنافسية وفق رؤية 2030.
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المحور الثالث: تحديات في تنمية الموارد البشرية.
1ـ عدم االستغال األمثل للموارد.

2ـ العمل المهني والنظرة المجتمعية.
3 – السياسات التعليمية ودورها في تأهيل الموارد البشرية للتنافسية العالمية .
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اللجنة المنظمة للملتقى:

سعادة الدكتور/ مشعل بن محمد العنزي
رئيس الملتقى

سعادة الدكتور/ أحمد بن مرجي الفالح
المشرف على إدارة المؤتمرات والندوات
سعادة الدكتور/ أحمد محمود عثمان

أمين الملتقى
سعادة الدكتور/محمد بن مرضي الشراري

رئيس اللجنة العلمية
سعادة الدكتور/محمد الطاهر أحمد عبد 

رئيس لجنة الخدمات المساندة القادر 
سعادة األستاذ/ أيمن بن ابراهيم السطام

رئيس لجنة العاقات العامة
سعادة الدكتورة/ عايدة بنت محمد األحمدي

رئيسة اللجنة النسائية
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اللجنة العلمية للملتقى:

سعادة الدكتور/ محمد بن مرضي الهزيل 
رئيس اللجنة

سعادة الدكتور/ محمد محمد عطية الغزالي 
أمين اللجنة

سعادة الدكتور/ صالح مرتضى عبد الرحمن 
عضوًا

سعادة الدكتور/ شعبان سيد أبو زيد 
عضوًا

سعادة الدكتور/ أحمد عبد العظيم محمد 
عضوًا

سعادة الدكتور/ سامي حسن عمر صالح 
عضوًا
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 المحور األول: االقتصاد ودوره في تنمية المجتمع وفق رؤية
2030.
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المحتویات

األول احملور
الباحثم البحثاسم الباحثعنوان جھة

١
الدین نور حامد

خلق في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات دور
البطالة وامتصاص الشغل مناصب

السعودیة العربیة المملكة

٢
مرضي بن الھزیلمحمد

سور " المجتمع على للمحافظة االقتصادیة ةالرؤیة
نموذجا" یوسف

السعودیة العربیة المملكة

ابراھیم٣ شریف عبدالحق
الحسین

الق منظور من الموارد لتنمیة االمثل راناالستغالل
الكریم

السودان

٤
قالمي محمد كمال عبیدهللا

زیادة في الثابت المال رأس بفوائض التمویل دور
المحلیة االستثمارات نسبة

السعودیة العربیة المملكة

محمد٥ محمود محمد امل
ابوزید

والمصري السعودي المجتمع تنمیة في الخامات دور
رؤیة وفق والمتوسطة الصغیرة المشاریع خالل من

٢٠٣٠

العربیة مصر جمھوریة

٦
دكروري صالح ایات

المشروعا وتنمیة دعم في الصناعیة العناقید تدور
والمتوسطة الصغیرة

السعودیة العربیة المملكة

احمد٧ حریش حمید طھ
الفھداوي

الصنادیق مشاریع ضمن االسالمیة الوقوف تطویر
االستثماریة

العراق جمھوریة

الحبیب٨ بن اطھ الي المباشر االجنبي االستثمار اجتذاب لدولعوامل
العربیة

الجزائر
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الشــغل وامتصــاص مناصــب  خلــق  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات   دور 
الجزائــر -البطالــة -دراســة حالــة 

أ.د حامد نور الدين، د.بوبكر ياسين
جامعة الجوف، كلية العلوم واآلداب بطبرجل، المملكة العربية السعودية

 جامعــة محمــد خيضــر، كليــة العلــوم االقتصاديــة، التجاريــة وعلــوم التســيير، بســكرة،
الجزائر

:المستخلص

التنميــة  يخــص  فيمــا  األهميــة  بالــغ  دورا  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  تلعــب   
االقتصاديــة، و امتصــاص البطالــة هــي واحــدة مــن النتائــج المتوقعــة لهــا، والحكومــة 
الجزائريــة هــي واحــدة مــن تلــك الحكومــات التــي أولــت اهتمامــا كبيــرا فــي هــذا الشــأن 
حيــث أنشــئت فــي هــذا الصــدد العديــد مــن البرامــج الحكوميــة التــي مــن شــانها ان تســهل 
عمليــة انشــاء المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن حيــث التمويــل و المرافقــة و دراســة 
الجــدوى و مــا الــى غيــر ذلــك، و كنتيجــة لذلــك تــم اســتفزاز النيــة المقاوالتيــة للشــباب 
الطمــوح و توجيههــم إلنشــاء مشــاريعهم الخاصــة بهــم، وكنتيجــة لذلــك تــم امتصــاص 

جــزأ كبيــر مــن البطالــة و ادماجهــا فــي عالــم الشــغل.
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ملخص بحث
الرؤية االقتصادية في القرآن الكريم للمحافظة على المجتمع 

“ سورة يوسف نموذجا “
للدكتور / محمد بن مرضي الهزيل الشراري

أســتاذ التفســير وعلــوم القــرآن بجامعــة الجــوف كليــة العلــوم واآلداب 
بطبرجــل

مقدم إلى مؤتمر “ملتقى الرؤى التنموية وفق رؤية 2030م”

الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى إمــام المرســلين نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعيــن .

أما بعد ،،
فقــد جــاء في القرآن الكريــم في مواضــع كثيرة مــن اآليــات مــا يحقــق كافــة أشــكال 
االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي ، وقد ورد في ســورة يوســف عليه السام أبعــاًدا 
اقتصاديــة ، وحــددت معالــم فــي علــوم االقتصــاد ، وفــي مجــال معالجــة األزمــات ، 

ولمــن لــه اهتمــام بالرؤيــة االقتصاديــة المســتقبلية .
يتكون البحث من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس، على النحو اآلتي:

المقدمــة، وتتضمــن: أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وأهــداف البحــث، وخطــة 
البحــث.

المبحث األول: تعريف علم االقتصاد، وفيه مطلبان:
المطلب األول: تعريف علم االقتصاد ويشتمل على: 

أ- تعريف االقتصاد لغة.    ب- تعريف االقتصاد اصطاًحا. 
    ج – تعريف االقتصاد اإلسامي.

المطلب الثاني: االقتصاد في القرآن الكريم.
المبحث الثاني: سورة يوسف واألبعاد االقتصادية فيها، وفيه مطلبان:

المطلب األول: بين يدي سورة يوسف.
المطلب الثاني: الخطة االقتصادية في سورة يوسف.

المطلب الثالث: إدارة األزمة ومواجهة الحاالت االقتصادية الطارئة.
الخاتمة: وفيها بيان أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

فهــرس   - والمراجــع  بالمصــادر  مايلي:-ثبــت  فتشــمل  الفهــارس: 
الموضوعات.  
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االستغالل األمثل لتنمية الموارد من منظور القرآن الكريم
د.عبدالحق شريف إبراهيم

جمهورية السودان – والية الجزيرة
جامعة القرآن الكريم  وتأصيل العلوم – ود مدني

المستخلص :

الحمــدهلل الواحــد األحــد والصــاة والســام علــى ســيِّدنا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 
وبعــد ، الشــّك أّن القــرآن الكريــم كتــاب شــامل وصالــح لــكل زمــان ومــكان وليــس مــن 
طبيعةالحيــاة التجــزؤ وال االنحيــاز، فالحديــث عــن االســتغال األمثــل للمــوارد بهــدف 
تنميتهــا حديــث عــن جوانــب “الحيــاة،وأّن االســتغال األمثــل للمــوارد هــو أبــرز ســمة 
مــن ســمات التنميــة فــي القــرآن الكريــم، والقــرآن فــي عرضــه لاســتغال األمثــل دقيــق 
كل الدقــة، واضــح غايــة الوضوح،وكّلمــا غــاص باحــث فــي آيــة مــن القــرآن الكريــم، 

إالوبهرتــه هــذه الدّقــة وذلــك الوضــوح.
ويعــد مفهــوم التنميــة فــي القــرآن مفهومــًا شــامًا متكامــًا يهــدف إلــى تحســين حيــاة 
اإلنســان من مختلف النواحي وفق شــرائع هللا المقررة، ويحرص على التنمية الشــاملة 

لإلنســان مــن الزوايــا المادّيــة والروحّيــة والخلقّيــة كآّفــة.
مــن خــال هــذا التصــور يبــرز القــرآن مفاهيمــه للتفــوق والتقــّدم فــي المجتمــع لتنســجم 
مــع عقائــده وأسســه اإليمانيــة واألخاقيــة، وهــذا بحــّد ذاتــه يعتبــر مــن أهــّم الدوافــع لتنميــة 
المــوارد ألّن اإلنســان يعمــل وفــق معتقداتــه وإيمانه،واليتعــارض معهــا، إذ إّن أّي خطــة 
لتنميــة المــوارد منقولــة مــن مجتمــع مختلــف فــي المعتقــدات والتصــورات البــّد أن تاقــي 

صعوبــات عــدة فــي التطبيــق.
يمكننــا القــول علــى ضــوء ماتقــدم أّن القــرآن الكريــم حــّدد معالــم تنميــة المــوارد بشــكلها 
المتكامــل ومــن نواحيهــا المختلفــة فــي إطــار اســتغال أمثــل لتنميــة متكاملــة ومتوازنــة 
لإلنســان الــذي تتــم التنميــة بــه ولــه ومــن أجــل تحقيــق ســعادته وكرامتــه ورفاهّيتــه فــي 
الدنيــا واآلخــرة، وهــذا الموقــف مبنــي علــى التصــور القرآنــي للكــون والحيــاة واإلنســان 
الــذي هــو غايــة جميــع مــا فــي الطبيعــة، وكّلمــا فــي الطبيعــة ُوِجــد لخدمتــه، لذلــك فــإّن 
هــدف التنميــة هــو اإلنســان، ولــذا تكــون العملّيــة التنموّيــة وســيلة غايتهــا تحقيــق ســعادة 

اإلنســان الماديــة والمعنويــة، فاإلنســان هــو محــور تنميــة  المــوارد وهدفــه الوحيــد.
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 دور التمويــل بفوائــض رأس المــال الثابــت فــي زيــادة نســبة االســتثمارات
المحليــة

عبيد هللا كمال محمد قالمي
طالب دكتوراه – تخصص االقتصاد اإلسالمي

:العنوان
الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة – المملكة العربية السعودية

المستخلص

تنبــع أهميــة اســتغال فوائــض المــوارد اإلنتاجيــة مــن أهميــة االســتغال األمثــل واألكفــأ 
تحظــى  فهــي  االقتصاديــة  الجــوف  منطقــة  ولطبيعــة  المحليــة،  اإلنتاجيــة  للعناصــر 
باســتثمارات زراعيــة وحيوانيــة وتعدينيــة وأنشــطة أخــرى ممــا يوجــد بطبيعتــه عــددا ال 
بــاس بــه مــن األصــول اإلنتاجيــة مــن اآلالت والمعــدات الزراعيــة والصناعيــة وغيرهــا، 
وباســتخدام إنفــاق العفــو الــذي حــث عليــه القــرآن والســنة، مــا ســيؤدي إلــى زيــادة نســب 
االســتثمار فــي المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة خصوصــا، نظــرا لصعوبــة اســتقطاب 
هــذه المعــدات بالتمليــك الكامــل بســبب ارتفــاع كلفتهــا الســوقية، لذلــك سيســاهم هــذا 

النــوع مــن التمويــل فــي تقليــل التكاليــف االســتثمارية لهــذه المشــاريع.
وتدخــل هــذه الورقــة البحثيــة فــي ضمــن متطلبــات السياســات االقتصاديــة المقترحــة 
لرفــع نســبة االســتثمارات فــي المجتمــع المحلــي مــن المحــور األول: االقتصــاد ودوره 

فــي تنميــة المجتمــع.
وهللا ولي التوفيق،،،
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دور الخامات في تنمية المجتمع السعودي والمصري من خالل
المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق رؤية 2030

**ا.د/ أمل محمد محمود محمد أبوزيد * ، د/ إيمان محمد وجدي عزت
 أســتاذ ووكيــل كليــة التربيــة الفنيــة لشــئون خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة  -*   

جامعــة المنيــا - جمهوريــة مصــر العربيــة
amalzeed@yahoo.com

 مــدرس أشــغال فنيــة بكليــة التربيــة النوعيــة - جامعــة أســوان - جمهوريــة** 
 مصــر العربيــة

dremanwajdy@gmail.com

المستخلص :
هدفــت الدراســة إلــى: إلقــاء الضــوء علــى بعــض الخامــات البيئيــة والمصنعــة بالمجتمــع 
الســعودي والمصــري مــن خــال الدراســة المســحية، و اإلفــادة مــن األبحــاث العلميــة 
للتعــرف علــى الخامــات البيئيــة والمصنعــة بجمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة 
الســعودية وتوصيــات األبحــاث بشــأنها، وإعــداد تصــور مقتــرح لتنميــة المــوارد البشــرية 
فــي ضــوء األبحــاث العلميــة والدراســة المســحية  لتوظيــف بعــض الخامــات بالمشــاريع 

الصغيــرة والمتوســطة.
وقــد إقتصــرت الدراســة علــى: الخامــات الطبيعيــة: “ســلف الحنــا – العرجــون  - الجلــد 
الــورق - الباســتيك  الطبيعــى- جــوز الهنــد - الخيــزران، و الخامــات المصنعــة: 
 - القيطــان   - الخــرز   - األقمشــة   - الخيــوط   - المعدنيــة  والرقائــق  األســاك   -
عــرض للمشــاريع القائمــة علــى الخامــات ســابقة الذكــر مــن خــال عــرض لألبحــاث 
والدراســات التــي تناولتهــا وتوصلــت الدراســة إلــي إعــداد تصــور مقتــرح لتنميــة المــوارد 
البشــرية لتوظيــف بعــض الخامــات بالمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، وتــم تطبيــق أجــزاء 
مــن المقتــرح بالمجتمــع الســعودي والمجتمــع المصــري وأثبتــت نجاحهــا فــي معالجــة 
المــوارد البشــرية وفــق رؤيــة 2030 والعقبــات التــي تواجههــا واعتمــدت الدراســة علــى 
المنهــج التحليلــي الوصفــي والتطبيقــي. وأوصــت الدراســة بمجموعــة مــن التوصيــات 
أهمهــا : دعــم المواهــب بالكليــات المتخصصــة والمــدارس مــن خــال الــورش والــدورات 
التدريبيــة المتخصصــة لتنميــة مواهبهــم ليكونــوا نــواه لمدربيــن لبعــض الحــرف التــي 
تعتمــد علــى الخامــات البيئيــة الطبيعيــة والمصنعــة، و تشــجيع الشــباب مــن الجنســين 
علــى إقامــة مشــاريع صغيــرة ومتوســطة تســاعد المجتمــع علــى التقــدم اإلقتصــادي 

وزيــادة الصــادرات.
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الصغيــرة المشــروعات  وتنميــة  دعــم  فــى  الصناعيــة  العناقيــد   دور 
لمتوســطة وا

إعداد
د/آيات صالح دكرورى

مدرس االقتصاد والمالية العامة
كلية الحقوق- جامعة حلوان

المســتخلص: تلعــب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة دورا هامــا وأساســيا فــى تنميــة 
االقتصــادات كافــة، إال أن هــذه المشــروعات تحتــاج  لمزيــد مــن الجهــد لتعزيــز دورهــا 
عامــا  باعتبارهــا  الصناعيــة  العناقيــد  فكــرة  لذلــك ظهــرت  والتصديــرى ،   اإلنتاجــي 
تنافســي  أداء  وتحقيــق  والمتوســطة،  الصغيــرة  الصناعيــة  المنشــآت  لتدعيــم  أساســيا 

عالمــي فــي ظــل النظــام االقتصــادي العالمــي الجديــد.
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المحور األول : االقتصاد ودوره في تنمية المجتمع وفق رؤية 2030
 السياســات االقتصادية المقترحة لرفع نســبة االســتثمارات في المجتمع) 

)المحلي
 عنــوان الورقــة : تطويــر الوقــوف اإلســالمية  ضمــن مشــاريع الصناديــق

 االســتثمارية
 االسم واللقب: د. طه حميد حريش الفهداوي

         الرتبـــــــــة  : دكتوراه
                                الجامعـــــــة: كلية اإلمام األعظم)رحمه هللا) الجامعة / العراق

 رقم الهاتف  :009647832962818 
tahahameed090@gmail.com

: المستخلص
 فــا تخفــى علــى الجميــع  القيمــة الحضاريــة لألوقــاف اإلســامية ، خصوصــا بعــد مــا 
ســعت  بعــض المنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الــدول الــى إعــادة تفعليهــا ، بــدءًا مــن 
ــا المؤسســة التــي يتشــكل فيهــا الوعــي  الــدور الدينــي لهــا فــي إنشــاء المســاجد بوصفِه
خــال حلقــات الــدرس والخطــب وغيرهــا ، ثــم توســع دور الوقــف حتــى تغلغــل فــي 
العديــد مــن المجــاالت الســيما الصحــة والتعليــم، فقــد ُخصِصــت أوقافــًا لرعايــة األرامــل 
والمطلقــات واأليتــام والمقعديــن، وتزويــج الشــباب وغيــر ذلــك ، ومــع وتطــور الحيــاة 
أصبــح مــن الضــروري إيجــاد ســبل جديــدة  يمكــن للوقــف اإلبــداع فيهــا خصوصــا بعــد 
بــزوغ فكــرة الصناديــق الوقفيــة التــي قاربــت تجربتهــا علــى عقــد مــن الزمــن كواحــدة 
مــن هــذه اإلبداعــات تمكنــت مــن تحقيــق نجاحــات باهــرة فــي المجــاالت التــي ولجــت 
فيهــا، فكثيــر مــن المؤسســات والمراكــز البحثيــة العلميــة و كذلــك المؤسســات الصحيــة 
والتعليميــة والخيريــة تســتند فــي تأسيســها علــى أمانــات تقــوم برعايتهــا ومــع انحســار 
دور الدولــة فــي تلبيــة احتياجــات المجتمــع االمــر الــذي يتطلــب تطويــر ذلــك لســد هــذه 
االحتياجــات خصوصــا بعــد شــحة مصــادر التمويــل واالســتثمار فبــات مــن الضــروري 
البحــث عــن ادوات تمويليــة جديــدة تمــارس دورهــا فــي االســتثمار مــن خــال البحــث 
نتعــرف علــى الوقــف وأحكامــه،  وبيــان اإلطــار التنظيمــي للصناديــق الوقفيــة، مــع 
عــرض بعــض النمــاذج التطبيقيــة لهــذا المشــروع ، ثــم معرفــة أهــم النتائــج وفــي الختــام 

ارجــو مــن هللا التوفيــق وحســن الختــام وصلــى هللا علــى ســيدنا محمــد .
الكلمــات المفتاحيــة: الكلمــات المفتاحيــة )الوقــف، تصــرف، تطويــر، صناديــق، تكييــف 

فقهــي، اســتثمار( .
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ورقــة بحثيــة تحــت عنــوان: عوامــل إجتــذاب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة إلــى 
الــدول العربيــة

Attracting foreign direct investment to Arab countries
الدكتور: طه بن الحبيب

جامعة العربي التبسي_تبسة الجزائر
tahabenlahbib@yahoo.fr

المستخلص:

نهــدف مــن خــال هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى المتغيــرات االقتصاديــة التــي لهــا 
تأثيــر علــى تدفــق االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة إلــى الــدول العربيــة خــال الفتــرة 
2014-1995، حيــث شــملت عينــة الدراســة 19 دولــة عربيــة، مــن خــال االعتمــاد 
علــى نمــوذج قياســي تمثــل فــي بيانــات نمــاذج البانــل الســاكن والديناميكــي، مــن خــال 
األجنبــي  االســتثمار  تدفقــات  مســتوى  فــي  كبيــر  إختــاف  هنــاك  أن  تبيــن  الدراســة 
المباشــر إلــى الــدول العربيــة وأن دول الخليــج العربــي كان لهــا الصــدارة فــي مســتوى 
التدفقــات الوافــدة مــن االســتثمارات األجنبيــة، فــي حيــن أن كل مــن االنفتــاح التجــاري 
ورصيــد الموازنــة العامــة لهمــا تأثيــر موجــب علــى تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر 
إلــى الــدول العربيــة فــي األجــل الطويــل، بينمــا رصيــد الحســاب الجــاري فتأثيــره معنــوي 

وســالب فــي األجــل القصيــر.
The objective of this study is to identify the economic variables 
that have an impact on the flow of foreign direct investment to 
the Arab countries during the period 1995-2014. The study 
sample included 19 Arab countries, relying on a econometric 
model represented by static and dynamic The study shows 
that there is a significant difference in the level of foreign direct 
investment flows to the Arab countries and that the Gulf coun-
tries have been at the forefront of the level of inflows from for-
eign investments, While both trade openness and the balance 
of the public budget have a positive impact on foreign direct 
investment flows to Arab countries in the long term, While the 
current account balance has a significant and negative effect 
in the short term
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المحور الثاني
االستثمار المعرفي ودوره في تنمية المجتمع وفق رؤية 

.2030
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 دور الجامعــات والمراكــز البحثيــة الســعودية فــي  تحقيــق االســتثمار
المعرفــي فــي ضــوء  رؤيــة 2030 ومؤشــرات االقتصــاد المعرفــي

د/زويد بن معيوض الزايدي
د/محمد عباس محمد عرابي

إدارة تعليم الطائف

المستخلص

تناولــت الورقــة دور الجامعــات والمراكــز البحثيــة الســعودية فــي  تحقيــق االســتثمار 
المعرفــي فــي ضــوء  رؤيــة 2030 ومؤشــرات االقتصــاد المعرفــي مــن خــال ثاثــة 
تحقيــق  فــي   الســعودية   الجامعــات  :دور  األول  المبحــث  تنــاول  حيــث  مباحــث؛ 
فــي   الســعودية   الجامعــات  دور  حــول  الثانــي  المبحــث  المعرفــي،ودار  االســتثمار 
تحقيــق االســتثمار المعرفــي فــي ضــوء  رؤيــة 2030 ،وناقــش المبحــث الثالــث دور 
الجامعــات الســعودية  فــي  تحقيــق االســتثمار المعرفــي فــي ضــوء  مؤشــرات االقتصــاد 

المعرفي،وقــد توصلــت الورقــة إلــى :
- اهتمــام الجامعــات الســعودية باالســتثمار المعرفــي مــن خــال رفــع مخرجــات التعليــم، 
وتأهيــل الطــاب علمًيــا وفنًيــا وثقافًيــا ، وتعزيــز مبــادئ العمل،تطبيًقــا لمتطلبــات »رؤيــة 

السعودية 2030«
-2 اهتمــام  الجامعــات الســعودية باألبحــاث العلميــة لحــل المشــكات الميدانيــة فــي 
مختلف المجاالت ،وفتح القنوات بين الطاب وســوق العمل، و التركيز في البحوث 

التطبيقيــة والبحــوث الخاصــة علــى القضايــا التــي تنمــي اإلنتاجيــة.
-3 قيام الجامعات الســعودية القيام بدورها في  تحقيق االســتثمار المعرفي في ضوء  
مؤشــرات االقتصــاد المعرفــي: مؤشــر نظــام الحوافــز االقتصاديــة والنظــم المؤسســية، 
مؤشــر االبتكار، مؤشــر التعليم والتدريب، مؤشــر تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. 
-4 حــرص الجامعــات الســعودية  علــى تشــجيع البحــث العلمــي، وتوثيــق العاقــات 
التبادليــة مــع مؤسســات القطاعيــن الحكومــي واألهلــي لدفــع مســتوى المســاندة الماليــة 
لإلنفــاق علــى أنشــطة البحــوث التطبيقيــة والتطويــر التقنــي وتوثيــق العاقــات التبادليــة 
مع القطاع الخاص الذي يضطلع بدور مهم في عملية التنمية الشاملة في المملكة. 
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وفي ضوء ذلك أوصت بـضرورة:
- قيــام الجامعــات الســعودية بعقــد محاضــرات وورش عمــل ونــدوات لتعريــف الطــاب 
وأوليــاء األمــور ،وأعضــاء هيئــة التدريــس بــدور الجامعــات الســعودية  فــي  تحقيــق 

االســتثمار المعرفــي فــي ضــوء  رؤيــة 2030 ومؤشــرات االقتصــاد المعرفــي.
- إجــراء دراســات حــول  دور الجامعــات الســعودية  فــي  تحقيــق االســتثمار المعرفــي 

فــي ضــوء البرنامــج الوطنــي  2020 ومتطلبــات التنميــة المســتدامة .
الكلمات المفتاحية )االستثمار المعرفي -رؤية 2030 -مؤشرات االقتصاد المعرفي(
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 اللغــة العربيــة واالقتصــاد القومــي رؤيــة اســتراتيجية فــي ضــوء رؤيــة
2030م

 الدكتور/ محمد محمود عبدالقادر على
 أســتاذ النحــو والصــرف المســاعد بكليــة التربيــة جامعــة 6 أكتوبــر ووكيــل

الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث

المستخلص

الحمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول هللا ) صلــى هللا عليــه وســلم (. وبعــد، فــإن 
اللغــــة العربيــة لهــا دورهــا المؤثــر فــى النمــو االقتصــادى؛ وتنميــة الشــعور باالنتمــاء 
القومــي، ومــن ثــمَّ  فــإن هــذا البحــث وســم بعنــوان: )اللغــة العربيــة واالقتصــاد القومــي 
رؤيــة اســتراتيجية فــي ضــوء رؤيــة 2030م(. والغــرض مــن هــذا البحــث هــو محاولــة 
جعــل اللغــة العربيــة عامــًا اســتثمارًيا ووجهــة اقتصاديــة وتنمويــة للمجتمــع العربــي، 
البحــث عــن ســبل تحقيقهــا؛ للخــروج  ثــم  وذلــك مــن خــال وضــع أهــداف علميــة، 
بمنهجيــة علميــة، تســهم فــي إبــراز دور اللغــة العربيــة - مــن الوجهــة االقتصاديــة-  

وأثرهــا علــى زيــادة نمــو االقتصــاد القومــى فــى الــدول العربيــة.
أهداف البحث: ولهذا البحث أهداف يجب الوصول إليها.يتمثل مجملها فيما يأتى: 

- الكشف عن عاقة اللغة باالقتصاد القومى .
 - عرض خبرات بعض الدول األجنبية في استثمار لغتاها اقتصادًيا .

- إمكانية استثمار اللغة العربية في رفع مستوى الدخل القومي.
- بيان  المجاالت االقتصادية التي تجعل اللغة العربية مشروًعا استثمارًيا.

محاور البحث:  ولهذا البحث أربعة  محاور رئيسة يمكن إجمالها فيما يأتي:  
المحــور األول: عاقــة اللغــة باالقتصــاد القومــى.  المحــور الثانــى : خبــرات الــدول 

األجنبيــة فــي اســتثمار لغتاهــا اقتصادًيــا
المحور الثالث: إمكانية استثمار اللغة العربية في رفع مستوى الدخل القومي.

المحور الرابع: المجاالت االقتصادية التي تجعل اللغة العربية مشروًعا استثمارًيا.
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آليات ومجاالت االستثمار المعرفي للشباب العربي وفق أهداف 2030
.دراسة تحليلية ورؤى استشرافية لنخبة من الخبراء والمعنيين
إعداد الدكتور /عبد المعبود محمد عبد الرسول عبداللطيف

قسم علم االجتماع ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جامعة قناة السويس – جمهورية مصر العربية

ت/ 01061974379
Abdelmabodm61@yahoo.com / البريد اإللكتروني

المستخلص

    تعــد المعرفــة المقتــدرة المحــور األساســى فــى عمليــة التنميــة اإلنســانية المســتدامة، 
حيــث تســتهدف بنــاء القــدرات و توظيفهــا علــى مســتوى الفــرد و المجتمــع ، و هنــاك 
ارتبــاط وثيــق بيــن المعرفــة و التنميــة المســتدامة ، فالمعرفــة تــؤدى دور الرافــد و الرافــع 
القــوى للتنميــة و تحســين نوعيــة الحيــاة ، و االســتثمار المعرفــى بصفــة عامــة مــن أهــم 

و أبــرز مجــاالت االســتثمار فــى الوقــت الراهــن و المســتقبل .
   و تنطلــق الدراســة مــن عــدة أهــداف محــددة ، لعــل أبرزهــا توضيــح العاقــة بيــن 
مؤشــر المعرفــة  العربــى 2016 ، و أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 م ، وتســتخدم 
أدوات بحثيــة مثــل المقابلــة مــع بعــض الخبــراء و المعنييــن بموضــوع المعرفــة و التنميــة 
المســتدامة ، وتحليــل المحتــوى ، و اســتخدام التقاريــر و الســجات و اإلحصــاءات 
الرســمية و غيرهــا ، و توصلــت لعــدة نتائــج أهمهــا االرتبــاط الوثيــق بيــن مكونــات 
مؤشــر المعرفــة العربــى 2016 و أهــداف التنميــة المســتدامة ، و الفرصــة متاحــة 
وســانحة اآلن للشــباب العربــى الــذى يزيــد عــن مائــة  مليــون للولــوج الــى مجتمــع 

المعرفــة و التنافســية العالميــة .
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الدور المستقبلي للمراكز البحثية
 بالجامعات السعودية في إدارة المعرفة 

وفق رؤية المملكة 2030 “تصور مقترح
أ . منصور بن حمود اللهيبي

ماجستير أصول التربية-  أمانة منطقة المدينة المنورة

المستخلص

بالجامعــات  البحثيــة  للمراكــز  المســتقبلي  الــدور  علــى  التعــرف  إلــى  البحــث  يهــدف 
.2030 المملكــة  رؤيــة  وفــق  المعرفــة  إدارة  فــي  الســعودية 

وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي لتحليــل االدبيــات التــي تناولــت الموضــوع, 
وتحــددت مشــكلة الدراســة فــي الســؤال الرئيــس: مــا الــدور المســتقبلي للمراكــز البحثيــة 
بالجامعات السعودية في إدارة المعرفة وفق رؤية المملكة 2030؟ وتوصلت الدراسة 
إلــى جملــة مــن األدوار المســتقبلية التــي قــد تســهم بهــا المراكــز البحثيــة بالجامعــات 
الســعودية فــي إدارة المعرفــة وعملياتهــا وفــق رؤيــة المملكــة 2030 علــى النحــو التالــي:

إيجــاد قيــادة مؤسســية فاعلــة تدعــم التوجهــات الحديثــة إلدارة المعرفــة وتعمــل   •
مع الشركاء في كافة مؤسسات المجتمع على تفعيل دور المراكز البحثية بالجامعات 

الســعودية فــي االســتثمار االقتصــادي للمعرفــة.
االنتقــال مــن العمــل احــادي االتجــاه فــي إدارة المعرفــة إلــى العمــل الجماعــي   •

اســتراتيجية. شــراكات  وبنــاء  المعرفــة  تبــادل  خــال  مــن  المنظــم 
التركيــز علــى االهتمــام بتســويق ونشــر المعرفــة ووضــع اآلليــات المناســبة   •

المجتمــع. مؤسســات  جميــع  منهــا  يســتفيد  بحيــث 
تبنــي معاييــر واضحــة تعمــل علــى تقييــم مســتوى إدارة المعرفــة داخــل المراكــز   •

 .2030 المملكــة  رؤيــة  بأهــداف  ربطهــا  خــال  مــن  البحثيــة 
إقــرار خطــط اســتراتيجية لزيــادة االســتفادة مــن المعرفــة وعملياتهــا انطاقــًا مــن   •

المعرفــة. علــى  المبنــي  االقتصــاد  فــي  االســتثمار  نحــو   2030 المملكــة  رؤيــة 
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آفاق األوقاف في تعزيز االستثمار المعرفي وفق رؤية 2030
SDF233 تحت رقم

د. أحمد قاسمي األستاذ المساعد بكلية العلوم واآلداب بطبرجل

المستخلص

تتنــاول هــذه الورقــة المعنونــة بــــــ : آفــاق األوقــاف فــي تعزيــز االســتثمار المعرفــي وفــق 
رؤيــة 2030

إلــى كل مــن مفهومــي الوقــف اإلســامي واالســتثمار المعرفــي، وإلــى دور الوقــف فــي 
االســتثمار المعرفــي، ومــا هــي الفــرص التــي يحظــى بهــا الوقــف فــي ظــل رؤيــة المملكــة 

العربيــة الســعودية 2030 فــي تعزيــز االســتثمار المعرفــي بهــا.
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International Publication’s Philosophy and  
Trends: the                    Situation of Knowledge 
Synthesis in the Arab World Scientific Organiza-

tions
Mustafa Shazali Mustafa Ahmed

Al- Jouf University-Faculty of Arts and Sciences-
Tabarjal

Department of English Language
Abstract:

 The study displays the real situation of the Arab universities
 and scientific organizations )intermediaries( in synthesizing
their own research. There are also a lot of of International

 scientific research written, using the Internet as a 
 dissemination strategy, by Arab scholars , and non- Arab
 scholars. Arab universities should draw their attention to these
works by synthesizing them and inundate the Arab policymak-

 ers with policy briefs that may help them serve their strategic
 plans. Those who who work in the different Arab universities
should be employed to guarantee research quality and

  inundate the Arab policy-makers with competing research,  
 appropriate synthesis, and policy briefs which may help a
 country in what is called knowledge management and  how this
 kind of knowledge may serve its future plans. The paper has
 collected its data by generating and grounding in observations,
 developing tentative general conclusions )hypothesis( that may
 suggest new types of further observations. The paper also
 touches lightly on some qualitative and quantitative methods
 of synthesis and provides some background information about
 the knowledge of synthesis itself. The paper has contributed
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by enlightening the issue of synthesis as the most important
 category to be seriously considered when universities or 
 countries are planning for the future. The paper also arrived at
 that most of the Arab universities have not yet reached to the
right path of synthesizing their own scientific research
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 المعلوماتيــة فــي المكتبــات الجامعيــة ودورهــا فــي التحصيــل المعرفــي لــدى
فئــة الطالبــات : جامعــة الجــوف نموذجــًا

إعداد
د.مروة السيد سعيد عماشة

دكتوراه في اآلداب بقسم المكتبات والمعلومات – جامعة حلوان
 مسؤولة قواعد المعلومات اإللكترونية والتدريب بجامعة الجوف

المملكة العربية السعودية 
Sh61236@gmail.com :للتواصل عبر البريد االلكتروني

الهاتف: 00966544542071
ملتقى الرؤى التنموية  للمجتمع وفق رؤية 2030

2018
المستخلص

تلعــب الجامعــات دوًرا حيًويــا فــي مجــال إعــداد القــوى البشــرية فــي المجتمــع وذلــك 
مــن خــال مــا تقدمــه مــن خدمــات حيويــة مــن خــال برامجهــا ومراكزهــا الخدميــة 
والتــي مــن بينهــا المكتبــات الجامعيــة التــي ال يمكنهــا ان تقــف جامــدة فــي مواجهــة 
ظــروف العصــر بــل البــد مــن المشــاركة الفاعلــة فــي رســم البرامــج ووضــع الخطــط 
وتيســير خدماتهــا للمســتفيدين لمحــو أميتهــم المعلوماتيــة ونخــص منهــم طالبــات جامعــة 
إليــه مــن ثقافــة  إلــى مــا يحتاجــون  الجــوف وذلــك بإكســابهم القــدرة علــى الوصــول 
معلوماتيــة ومســاعدتهم علــى تقييمهــا وحســن اســتثمارها، فالمعلوماتيــة اليــوم أصبحــت 
مــن القطاعــات االقتصاديــة التــي تلعــب دوًرا رئيســًيا فــي عمليــة اإلنتــاج القومــي حتــى 
أصبــح اليــوم يطلــق تســمية مجتمعــات معلوماتيــة وخاصــة فــي العقديــن األخيريــن أو 

مــا تســمى بمجتمعــات مــا بعــد الصناعــة.) (
لذلــك ترجــع أهميــة الدراســة اإلســهام فــي تنميــة الوعــي المعلوماتــي لــدى طالبــات كليــات 
جامعــة الجــوف، نشــر الوعــي الثقافــي والمعلوماتــي فــي المجتمــع األكاديمــي وخاصــة 

لــدى طالبــات كليــات جامعــة الجــوف. 
وهدفــت الدراســة  إلــى: معرفــة المســتوى الوعــي المعلوماتــي لــدى طالبــات وحصــر 
الصعوبــات والعقبــات التــي تواجهــن فــي الحصــول علــى المعلومــات، ومــدى دعــم 

مكتبــات الجامعــة للطالبــات للحصــول علــى مــا يرغبــون مــن مصــادر معلومــات  
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وحــددت مشــكلة الدراســة فــي التعــرف علــى مســتوى الوعــي المعلوماتــي والمعرفــي الــذي 
يتمتــع بــه طالبــات ودور عضــوات هيئــة التدريــس فــي تشــجيع الطالبــات علــى اســتخدام 
قواعــد المعلومــات االلكترونيــة، ونظــًرا لعــدم قياســه مــن قبــل بشــكل تتبــع فيــه األســاليب 
والمناهج العلمية. وتوصلت الدراسة إلى اعتماد الطالبات على قواعد المعلومات, التي 
تشــارك بهــا عمــادة شــؤون المكتبــات؛  للوصــول الــى مصــادر المعلومــات اإللكترونيــة. 

تعــاون اخصائــي المكتبــات مــع الطالبــات فــي تلبيــة احتياجاتهــن المعلوماتيــة.
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المحور الثالث: تحديات في تنمية الموارد البشرية.
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الثالث احملور
الباحث البحثاسم الباحثجھةعنوان

العسیري١ علي محمود
في التعلم مدن تجاه التعلیمیة القیادات وعي وءضمدي

السعودیة العربیة المملكة ٢٠٣٠رؤیة
السعودیة العربیة المملكة

محمد٢ عبدالمقصود أحمد
أحمد

الشباب وعي وتنمیة المجتمع على المرتكز التأھیل
رؤیة إطار في السعودي بالمجتمع المھني ملكةالمبالعمل

٢٠٣٠

السعودیة العربیة المملكة

٣
عبدالرحیم ابراھیم
حمیدة ابراھیم

challenges and factors affecting
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)مــدى وعــي القيــادات التعليميــة تجــاه مــدن التعلــم فــي ضــوء رؤيــة 
)2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة 
اسم الباحث : محمود علي العسيري

أهداف الدراسة : 
تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى وعــي القيــادات التعليميــة تجــاه مــدن التعلــم 
فــي ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، والكشــف عــن فــروق ذات داللــة 
فــي ضــوء رؤيــة  التعلــم  التعليميــة تجــاه مــدن  القيــادات  فــي مــدى وعــي  إحصائيــة 
الســعودية 2030تبعــًا لألبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة,   العربيــة  المملكــة 

ويهــدف البحــث أيضــًا إلــى معرفــة ركائــز بنــاء المــدن المتعلمــة.

أهمية الدراسة:
 تكمــن أهميــة هــذا البحــث مــن أهميــة مــدن التعلــم التــي أصبحــت أنموذجــًا مــن نمــاذج 
التنميــة التــي يفرضهــا العصــر الحاضــر والــذي يتصــف بالتطــور والتغيــر المتســارعين , 
والــذي يفــرض علــى الــدول والهيئــات والمنظمــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي واألفــراد 
مواكبتــه. فيســلط هــذا البحــث الضــوء علــى قضيــة المــدن المتعلمــة ومفاهيمهــا المتعــددة 
وهــذه  ومتزايــدة،  متعــددة  تحديــات  العصــر  هــذا  فــي  والتعليــم  التربيــة  تواجــه  حيــث 
التحديــات لــن يتوقــف أثرهــا علــى التعليــم بــل ســيتعداها إلــى بنــاء المجتمــع وكيانــه، ولــن 
يقــف أمــام هــذه التحديــات إال بنيانــًا تربويــًا يقــوم عليــه رجــال يدركــون معنــى التنميــة، 
ولذلــك فإنــه مــن المتوقــع  أن تســهم هــذه الدراســة فــي تســليط الضــوء علــى مــدى وعــي 
فــي ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  التعلــم  التعليميــة تجــاه مــدن  القيــادات 
2030أمــا األهميــة العمليــة، فمــن المتوقــع أن يســتفيد مــن هــذه الدراســة كافــة أفــراد 

المجتمــع بمؤسســاته وهيئاتــه .

مشكلة الدراسة:
أن  المفتــوح  وحيــث  المســتمر  التعليــم  يســتند عليهــا  التعلــم  مــدن  إن            
التفاعــل الواعــي مــع التطــورات الحضاريــة العالميــة فــي مياديــن العلــوم والثقافــة واآلداب 
، بتتبعهــا والمشــاركة فيهــا، وتوجيههــا بمــا يعــود علــى المجتمــع واإلنســانية بالخيــر 
والتقــدم، ، ومراكــز األحيــاء المتعلمــة هــي مــن يقــوم بتطبيقهــا ، ولذلــك فــإن مــدن التعلــم 
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تقــوم للتصــدي لهــذه المتغيــرات المتســارعة والمتزايــدة العــدد واألثــر، شــرط مهــم لحفــظ 
التــوازن ، خصوصــًا بــأن بلدنــا يمــر بمرحلــة تنمويــة شــاملة ، وعلــى ضــوء مــا ســبق 

تتبلــور مشــكلة الدراســة الحاليــة بالتســاؤالت التاليــة :
مــا مــدى وعــي القيــادات التعليميــة تجــاه مــدن التعلــم فــي ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة 

الســعودية 2030؟ 
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي وعــي القيــادات التعليميــة تجــاه مــدن التعلــم 
فــي ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030  ) المؤهــل - الخبــرة – التخصــص 

(؟

المنهج المستخدم: 
كــي نحقــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي ويعتبــر هــذا 
المنهــج األكثــر مائمــة لتحقيــق أهــداف الدراســة الحاليــة حيــث ســيتم مــن خالــه التعرف 
علــى مــدى وعــي القيــادات التعليميــة تجــاه مــدن التعلــم فــي ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة 

الســعودية 2030.

أداة الدراسة:
قــام الباحــث ببنــاء أداة الدراســة وهــي االســتبانة, بهــدف التعــرف علــى مــدى وعــي 
فــي ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  التعلــم  التعليميــة تجــاه مــدن  القيــادات 

.  2030
وأجــرى الباحــث دراســته علــى مجتمــع الدراســة والمتمثــل فــي بعــض القيــادات فــي وزارة 
التعليــم ومديــري ومســاعدي ادارات التعليــم بالمحافظــات ومديــري ادارات تعليــم الكبــار 
بــإدارات التعليــم ومديــري مكاتــب التعليــم ومشــرفي الــوزارة لتعليــم الكبــار مــن)59( قائــد, 
وقــد اختــار الباحــث لعينــة الدراســة العينــة العشــوائية الطبقيــة حيــث قــام الباحــث بتوزيــع 

)113( اســتبانه .

أهم نتائج الدراسة :
تبين من نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0,05( 
بيــن متوســط القيــادات التعليميــة تبعــًا لمتغيــر المنظمــة والتحصيــل العلمــي, وقــد تبيــن 
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات القيــادات التعليميــة 
بالنســبة لمتغيــر العمــر , وقــد خلــص البحــث إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
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بيــن متوســط إجابــات المســتفيدين فــي أبعــاد التنميــة المســتدامة اقتصاديــا واجتماعيــا 
تبعــًا للمجــاالت التنمويــة للرؤيــة 2030 التوعيــة والتعليــم , التأهيــل والتدريــب. وقــد 
تبيــن مــن البحــث إلــى أنــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط إجابــات 
قيــادات التعليــم فــي البعــد البيئــي للرؤيــة تبعــًا للمجــاالت التعليميــة  التوعيــة والتعليــم , 
والتأهيــل والتدريــب. وحيــث يؤكــد البحــث أن الرؤيــة 2030 تحقــق بعــض المتطلبــات 

فــي مجــال التوعيــة والتعليــم  والتدريــب والتأهيــل لتحقيــق أهــداف التغييــر . 

أهم توصيات الدراسة : 
ضرورة التعرف على ركائز بناء مدن التعلم .  -

ترسيخ مبدأ التنمية من أجل الرؤية العامة للمملكة 2030.  -
تعزيز التعلم الشامل والمستمر .  -

وجوب التأهيل والتدريب أثناء العمل.  -
- التنــوع فــي بنــاء مراكــز األحيــاء المتعلمــة ودعمهــا مــن قبــل وزارة التعليــم ووزارة 

العمــل.
- مشــاركة المؤسســات والمنظمات والهيئات الحكومية والخاصة في بناء مدن التعلم 

لتحقيــق الرؤيــة العامــة . 
- لتحقيق مبدأ المواطنة لبلوغ الرؤية العامة 2030ضرورة بناء مدن تعلم  . 
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 التأهيــل المرتكــز علــى المجتمــع وتنميــة وعــي الشــباب بالعمــل المهنــي فــي المجتمع
 السعودي

في إطار رؤية المملكة 2030

 بحث مقدم إلى ملتقى الرؤى التنموية للمجتمع وفق رؤية المملكة 2030
المحور الثالث: تحديات في تنمية الموارد البشرية

إعــــــــــــــداد
د/ أحمد عبدالمقصود محمد أحمد

أستاذ الخدمة االجتماعية المساعد بجامعتي حائل السعودية - وحلوان مصر
مدير الجودة والتطوير بعمادة القبول والتسجيل

والمشرف على مركز اإلرشاد األكاديمى بجامعة حائل
 عضــو مجلــس إدارة بيــت الخبــرة بدايــة لممارســة الخدمــة االجتماعيــة - بجامعــة

حائــل

هـ / 2017 م1439
المستخلص

يعتبــر المــورد البشــرى بصفــة عامــة والشــباب بصفــة خاصــة إحــدى تلــك األنســاق 
المجتمعيــة التــي تلعــب دورًا كبيــرًا فــي تحقيــق التنميــة للمجتمــع حيــث إن مشــاركة 
الشــباب فــي التنميــة لــه أثــره الفعــال؛ وذلــك مــن خــال تنميــة أو زيــادة الوعــي بأهميــة 
العمــل المهنــى لتعزيــز مشــاركتهم فــي تنميــة وتطويــر المجتمــع فــى إطــار اســتراتيجية 

مجتمعيــة تحقــق رؤيــة المملكــة 2030.
 ويعتبــر نمــوذج التأهيــل المرتكــز علــى المجتمــع أحــد النمــاذج األساســية التــي تســتخدم 
في تنمية المجتمع والذي يهدف التمكين وتفعيل قدرات الشــباب في بيئتهم المختلفة، 
ويســهم فــي تغييــر االتجاهــات الخاطئــة لديهــم مــع إبــراز الــدور الــذي يمكــن أن يقومــوا 
بــه فــي المشــاركة الفعالــة لتحقيــق التنميــة الشــاملة. حيــث يركــز علــى تدريــب الشــباب 
إلكســابهم مهــارات المشــاركة لتمكينهــم مــن العمــل المهنــى ووضــع البرامــج والخطــط 

التــي تتعلــق بتنميــة مجتمعهــم.
وهــدف البحــث تحديــد المتطلبــات الواجــب توافرهــا لتنميــة وعــى الشــباب بالعمــل المهنــى 
بالمجتمــع الســعودى فــى ضــوء رؤيــة 2030 التــي حــددت فــي ضــوء ذلــك المتطلبــات 

المعرفيــة، والمهاريــه، الســلوكية؛ فضــًا عــن التوصــل لمؤشــرات برنامــج 
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تدريبــي إلكســاب  الشــباب تلــك المتطلبــات لتنميــة وعيهــم بأهميــة العمــل المهنــى، بمــا 
يســهم  فــي تطويــر أدائهــم المهنــى.

واعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــال أداتيــن: دليــل مقابلــة 
للجلســات البؤريــة لعينــة مــن الطــاب، دليــل مقابلــة الخبــراء فــى مجــال العمــل المهنــى 
بجامعــة حائــل، وحــددت مجــاالت البحــث فــى المجــال المكانــى ويشــمل الكليــة التقنيــة 
بحائــل، والبشــري عينــة مــن الطــاب بالكليــة التقنيــة بحائــل وعينــة مــن الخبــراء فــى 
مجــال العمــل المهنــى بجامعــة حائــل، والزمنــى ثاثــة أشــهر ميدانيــة إلنجــازه فــي 
صورتــه النهائيــة؛ وكانــت أهــم نتائجــة أنــه البــد مــن تأهيــل وتنميــة وعــي  الشــباب 
نحــو العمــل المهنــى حيــث ظهــرت بنســبة %83.2، كمــا أن أكثــر المتطلبــات هــى 
المتطلبــات المعرفيــة والمهاريــة التــى ظهــرت عــن طريــق آراء الخبــراء، وبنــاًء علــى 
ذلــك تــم التوصــل لمؤشــرات برنامــج تدريبــى لتنميــة وعيهــم معرفيــًا ومهاريــًا حــول العمــل 

المهنــى.
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Challenges and Factors affecting Human 
Resources development in Aljouf university’s 

academic staff and employees
Dr. Ibrahim Abdelrahim Ibrahim HumaidaAcademic 
Counseling Unit Director-Faculty of sciences and 

arts-Tabarjal
Abstratct 

The main objective of this research was to investigate the 
effect of the following factors affecting organizational 
development, such as: organizational behavior, organizational 
trust, 
organizational commitment, and work/job motivation on 
academic staff and employees of Aljouf University-Faculty of 
sciences and arts. To fulfill this aim, the researcher employed 
causal research methodology, and the selected sample 
consisted of )70( academic staff and employees from both 
males and females, based on stratified random sampling tech-
nique. The instruments of data collection were scales for meas-
uring: organizational behavior, trust, commitment, and work 
motivation. These scales were statistically manipulated to 
obtain their reliability and validity through Alpha Cronobach 
formula. The collected data representing the research’s hy-
potheses were also analyzed by using )SPSS(, the following 
statistical tests were used to verify the hypotheses: Multiple 
regression, 
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correlation coefficient, T-test, and ANOVA. The findings
 revealed that there was significant statistical difference on 
factors affecting academic staff and employees as human
 resources, also there was significant correlation and effect as 
well among above-mentioned factors. Conclusion: These four 
factors had a mutual impact and were considered as aspects 
of organizational development in both academic staff and 
employees  
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منظور القرآن والسنة التربوي للعمل المهني والِحرفي

الدكتور عبد السالم درداح فالح عودات
جامعة الجوف

كلية العلوم واالدآب بطبرجل
قسم الدراسات اإلسالمية

المستخلص

 هدفــت هــذه الدراســة إلــى إبــراز منظــور القــرآن والســنة التربــوي للعمــل المهنــي       
المجتمــع فيهمــا، وتشــكيل رؤيــة  والحرفــي  المهنــي  العمــل  مكانــة  وبيــان   واِلحرفــي، 
 المســلم للعمــل المهنــي وصياغتهــا وفــق الرؤيــة القرآنيــة, وبيــان مشــروعية  العمــل
 المهنــي مــن خــال التوجيهــات الشــرعية، والمحفــزات التربويــة العمليــة واالقتــداء بســيرة
 األنبيــاء والمرســلين والعلمــاء الصالحيــن، الذيــن مارســوا العمــل المهنــي والحرفــي فــي
 حياتهــم، وكانــوا قــدوة للخلــق والبشــرية بالعمــل واإلنتــاج، والكســب واألكل مــن عمــل

.اليــد؛ صيانــة للنفــس عــن الســؤال واالبتــذال
 وهــذه الرؤيــة القرآنيــة تبيــن عاقــة العمــل المهنــي وارتباطــه بالطابــع التعبــدي       
 وآثــار العمــل المهنــي وتوظيفــه فــي الحيــاة ، وتقــوم علــى تعزيــز منظومــة القيــم الناظمــة
 للحيــاة وتعــزز النظــرة اإليجابيــة لألعمــال والمهــن ؛ألن قيمــة اإلنســان بدينــه وإيمانــه
 ال بعملــه وحرفتــه، فهــذه النظــرة اإليجابيــة للعمــل المهنــي تعــزز االتجــاه لــدى أفــراد
 المجتمــع لاحتــراف وممارســة األعمــال المهنيــة، بعيــًدا عــن النظــرة الســلبية للمهــن

.والحــرف
Abstract
The perspective of the Quran and Sunnah for the professional 
and craft work. 
This study aimed at demonstrating the Islamic educational 
perspective of professional work. Moreover, it aimed at  
highlighting the attitude of the Quran and Sunnah towards the 
professional and craft work, explaining its status, formulating 
the vision of the Muslim community of these professions and 
crafts according to the Quranic vision as well as showing the 
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permissibility of them through Islamic guidance, practical
 educational incentives, following the example of Prophets, 
Messengers and good scholars who practiced professional and 
craft work themselves and set a great example for people in 
work, production and earning their living straight so as not to 
live off others.
This Quranic vision explains the relationship of professional 
work and how closely it is connected to obedience as well as 
the impact of the professional work on life in general.  It also 
reinforces the value system that organizes life and 
reinforces the positive perspective towards professions and 
crafts because the value of man is measured only through his 
religious commitment and not his job. Therefore, this positive 
perspective for professional work reinforces individuals’
 attitude to professional and craft work away from that negative 
perception of professions and crafts.
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أسباب وعالج عدم االستغالل األمثل للموارد البشرية بالجامعات السعودية
بالتطبيق على جامعة الملك خالد

 إعداد د: رقية محمد محمد أحمد كرتات
 أستاذ مساعد بكلية المجتمع للبنات بخميس مشيط

جامعة الملك خالد/ المملكة العربية السعودية
موبايل: 0552587098 أو0565943659

kratat@kku.edu.saايميل 
المستخلص

أهــم النتائــج: تــم تصميــم اســتبيان وتوزيعــه ثــم تحليلــه وذلــك الختبــار صحــة 
فرضيــات الدراســة وقــد اثبــت صحتهــا جميعــا وأهمهــا اآلتــي:

-1 أن %69.9 أجبــن بالموافقــة علــى :أن  االختــاف الكبيــر بيــن التخصــص ومهــام 
ومســمي الوظيفــة الحاليــة مــن أســباب عــدم االســتخدام األمثــل للمــوارد البشــرية بجامعــة 

الملــك خالد.
-2 %89.3  أجبــن علــى أن :وضــع الموظــف/ الموظفــة أو المــورد البشــري فــي 
وظيفــة ال تتناســب وإمكاناتــه وقدراتــه، ســواء كانــت إمكاناتــه وقدراتــه أكبــر أو أقــل مــن 
مهــام هــذه الوظيفــة مــن أســباب عــدم االســتخدام األمثــل للمــوارد البشــرية بجامعــة الملــك 

خالــد.
-3 أن %69   أجبــن بالموافقــة علــي أن ضعــف إدارة وتخطيــط المــوارد البشــرية مــن 

أســباب عــدم االســتخدام األمثــل للمــوارد البشــرية بجامعــة الملــك خالــد. 
-4أن %69   أجبــن بالموافقــة علــى أن :ضعــف إدارة وتخطيــط المــوارد البشــرية مــن 

أســباب عــدم االســتخدام األمثــل للمــوارد البشــرية بجامعــة الملــك خالــد.
-5 أن %82.1 مــن مفــردات العينــة أجبــن بالموافقــة علــى أن: تنويــع وتجديــد وســائل 
تنميــة المــوارد البشــرية، أحــد التحديــات التــي تواجــه المــوارد البشــرية بجامعــة الملــك 

خالــد.
-6 أن %92.2 أجبــن بالموافقــة علــى أن :إشــهار العمــل الجيــد ونشــر اإلنجــازات 
للمــوارد  االمثــل  االســتخدام  لعــدم  األمثــل  المناســبة والعــاج  الحلــول  أحــد  الرفيعــة، 

البشــرية بجامعــة الملــك خالــد.



44

Saudi Medical Society’s Perspectives on
 Electronic-Consultations
Afnan Mohammed Alsalim

Albaha University 
Abstract

From the standpoint of two strategic goals of Vision 2030, 
which are )a( increasing the efficient utilization of available
 resources, and )b( Improving the efficiency and effectiveness 
of the healthcare sector through the use of information 
technology and digital transformation. This study aims to find 
out the perspectives of the Saudi medical society about the 
electronic-consultation in their institutions.  It was applied
 between 25 March 2017 and 8 April 2017 on health care 
providers from Mecca, Saudi Arabia. 
The results of the questionnaire and the interview shows )a( 
the needing for the doctors to contact with other professional 
doctors; )b( healthcare providers’ need of consultation in 
certain symptoms that may be sometimes urgent, and )c( 
seeking conventional external consultations )where the doctor 
provides the consultation belongs to another hospital / 
geographical area( may be time and cost consuming.
Based on the research’s findings, electronic-consultations 
might be a solution for facilitating their communication. It
 provides a medium for medical discussions of a certain 
symptom. It enables a group of doctors, even from different 
geographic areas, to contact to each other to exchange 
information and experiences enhancing diagnosing certain 
symptoms, helping to make the right decision and save much 
time, efforts, and costs.
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The Role of Woman Education in Preventing
 Intel-lectual Extremism in Society: Lecturers at 
University of Hail in Saudi Arabia attitudes and

 expectations
Dr.Tasneem Elkhateeb

Self-Development Skills Department, College of the 
Preparatory Year, University Of Hail, Saudi Arabia

t.alhhateeb@uoh.edu.sa
Abstract 

This study aimed at investigating the role of woman education 
in pre-venting intellectual extremism in society. This study was 
quantitative in nature and was conducted using survey
 methodology. The survey will be cross-sectional because the 
data will be collected at one point in time. Means, Standard 
deviations, and one way analysis of variances )ANO-VA( were 
utilized in this study. Means and standard deviations were used 
to measure the attitudes and expectations of the
 lecturers at univer-sity of hail in Saudi Arabia. One-way
 analysis were used to determine whether, at a        selected
 probability level )α < 0.05(, there are signifi-cant differences 
among lecturers at university of hail in Saudi Arabia at-titudes 
and expectations.   Results of this study revealed that the 
faculty members’ attitudes and         expectations of the role 
of woman educa-tion in preventing intellectual       extremism 
were in moderate levels. When attitudes of faculty members 
were categorized by gender, academic rank and academic
 discipline, the data      significantly revealed that fac-
ulty members in the humanities discipline have higher attitudes 
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than those in scienn
symptoms, helping to make the right decision and save much 
time, efforts, and costs.
tific discipline. No significant differences in attitudes of faculty 
members related to their gender, and academic rank. When 
expec-tations of faculty members were categorized by gender,           
academic rank and academic discipline, the data significantly 
revealed that no sig-nificant differences in expectations of 
faculty members toward the role of woman education in 
preventing intellectual extremism related to their gender, 
academic rank and academic discipline.                           
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 مواءمــة مخرجــات التعليــم الجامعــي لمتطلبــات ســوق العمــل وانعكاســاتها علــى
2030( )رؤيــة 

 رقية الطيب على أحمد
جامعة الملك خالد، أبها، المملكة العربية السعودية

raahmed@kku.edu.sa

المستخلص

تعتبــر المواءمــة بيــن مخرجــات التعليــم الجامعــي ومتطلبــات ســوق العمــل مــن اكبــر 
التحديــات التــي تواجــه الــدول وذلــك لوجــود فجــوة بيــن مخرجــات التعليــم الجامعــي 
وحاجــات ســوق العمــل ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة إلبــراز دور الجامعــات فــي 
تجســيد وتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية )2030( وذلكــم خــال التكامــل بيــن 
مخرجاتها ومتطلبات ســوق العمل التنافســية  كأداة فاعلة في التنمية االقتصادية مما 
ينعكــس إيجابــا علــى اهــداف رؤيــة المملكــة والتــي تتمثــل فــي خلــق مجتمــع حيــوي بيئتــه 
عامرة وان ســعادة المواطنين والمقيمين على راس األولويات ،واعتمدت الدراســة على 
المنهــج الوصفــي التحليلــي لدراســة الظاهــرة بغــرض الوصــول الــى نتائــج وتوصيــات 
يمكــن االعتمــاد عليهــا لتصبــح الجامعــات رياديــة قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات ســوق 
العمــل المتجــددة مــن الكفــاءات العلميــة المختلفــة ونقــل المعرفــة العلميــة الــى مرحلــة 
اإلنتــاج وخدمــة المجتمــع والــذى يمثــل اهــم مرتكــزات رؤيــة 2030وقــد توصلــت الدراســة 
الــي عــدد مــن النتائــج أهمهــا أن مــن  أهــم العوامــل  التــي تؤثــر فــي ماءمــة المخرجــات 
لمتطلبــات ســوق العمــل ضعــف اســتعانة الجامعــات بــآراء اربــاب العمــل فــي وضــع 
الخطــط  وغيــاب الدراســات التحليليــة لمتطلبــات ســوق العمــل المتجــددة يومــا بعــد يــوم 
وان دعــم برنامــج التحــول الوطنــي وتجســيد رؤيــة 2030 بحاجــة الــى أدوار تكامليــة 
بيــن كافــة المجــاالت والقطاعــات كمــا اوصــت بعــدد مــن التوصيــات أبرزهــا ضــرورة 
إعــادة هيكلــة الجامعــات الســعودية فــي إطــار يضمــن احتيــاج المملكــة مــن القــوى 

العاملــة الوطنيــة لتحقيــق وتجســيد رؤيــة 2030 
كلمات مرجعية: التعليم، سوق العمل ، الرؤية 2030  .
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