
 (1مسودة )
 حلقة تجريبية برنامج نقطة إلتقاء

 الصوت الصورة
 ث 53الشارة 

 المقدم: االستديو
بكم مشاهدينا الكرام يف حلقة من برنامج نقطة  مرحبا  

 إلتقاء..
جلامية اجملمية،  اميةة اجلقضايا النقطة إلتقاء برنامج يتناول 

عام  تأنشئ اليت وديةالسي اتاجلامي وهي من أحدث
 .(م9112/هـ0341)

 التدريس هةئةلطالب وأعضاء نتناول يف موضوعاتنا مهوم ا
 ...حمافظة اجملمية من وزارة التيلةم اليايل  جمتمعرغبات و 

الدكتور ميي يف ضةف اللقاء وهو ميايل  رحبوايف البداية 
 مدير جامية اجملمية خالد بن سيد املقرن 

 أهال وسال يكم ميايل الرئةس...
 المقدم: 

  المحور األول:
اجلمهور الكرمي يف يف البداية ميايل الرئةس لنيّرف  (0

جامية اجملمية ودورها يف خدمة التيلةم اليايل يف ربوع 
 مملكتنا الغالةة..

أمهةة وجود اجلامية يف منطقة مثل اجملمية على  (9
   االقتصاد الوطين وعجلة التنمةة البشرية

 المقدم: 



عذرا ميايل الرئةس لنتوقف مع التقرير التايل مث نكمل حورنا 
 يف احملور الثاين 

 تقرير مصور ومعد مسبقا
 

 مشاهد من احملافظة
 اجتاميات جملس الوزراء السيودي

 
 مباين حكومةة يف اجملمية

 
 

 جولة على مباين اجلامية
 مبىن وزارة التيلةم اليايل

 
 نص األمر امللكي بإنشاء اجلامية 

 الكلةات داخل اجلامية
 
 

 حوطة - الغاط - الزلفيابرز ميامل 
 رماح – سدير

 
 هجر من احملافظة عموما  

طالب ثانوية وهم يقدمون أوراقهم إىل 
 اجلامية 

 

 التقرير:
 

 وتبيد مسافة  الرياض، مدينة مشال اجملمية حمافظة عاصمة تقع
 سنة إىل اجملمية مدينة عمران تاريخ يرجع .تقريبا كم081

 الشمري سةف بن اهلل عبد يد على( م 0301( )هـ 891)
 اجملمية سكان عدد يبلغ، والةوم مشر قبةلة من - مةبار آل

 .نسمة 041.111 حوايل
ونطالقا  من حرص القةادة على خدمة أبناء الشيب اينما  

 املركزية احلكومةة الدوائر مجةع اجملمية كانوا فقد تأسست يف
 ..  وقراها مدهنا بيض يف فروع وهلا افظةباحمل

 اجلاميات احدث مناليت تيترب  اجملمية جامية كما أسست
 اليلمةة الصروح من للمنظومة انضمت واليت الغايل الوطن يف

 وصرح اجلاميي التيلةم روافد من رافد لتصبح والكبرية الكثرية
 الكثري اجملاورة واحملافظات اجملمية حمافظة أبناء منه ينتظر

 خادم موافقة على بناء اجلامية هذه إنشاء وجاء.  هلم لتقدمه
 رئةس سيود آل عبداليزيز بن عبداهلل امللك الشريفني احلرمني
 وذلك ـ اهلل حفظه ـ اليايل التيلةم جملس رئةس الوزراء جملس
 .م9112 أغسطس 93 املوافق هـ0341 رمضان 4 بتاريخ

 ثالث مع قائمه كلةات تسع ضم مت القرار هذا مبوجبو 
 ومدن حمافظات تشمل، اجملمية جلامية اإلنشاء حتت كلةات
 حةث رماح – سدير حوطة - الغاط - الزلفي - اجملمية



 
 بن خالدنص القرار بتيةني الدكتور 

 رئةس اجلامية املقرن سيد
 

اجتماعات ميايل ادلكتور مع أعضاء 
هةئة التدريس واعضاء اخلطة 

 ساراتةجةاال
 

 طالب
 حماضرات

 اعضاء هةئة تدريس
 
 
 
 

 اجتماعات يف اجلامية
 

 تكساس احتادتوقةع الشركات مع 
 اليربةة واملنظمة TIEC الدويل للتيلةم

 AOTD والتطوير للتدريب

 عدة تشمل كبرية جغرافةه ملنطقة خدمتها اجلامية هذه ستقدم
 اليام التيلةم انتشار فةها اكتمل  وهجر ومدن حمافظات

 وزارة هدف وحتقق فةها ةمالتيل منظومة اجلامية هذه لتكمل
 إرجاء كل لةشمل اجلاميي التيلةم يف بالتوسع اليايل التيلةم
 األعداد استةياب يف اجلامية هذه ستساعد حةث اململكة
 اجتماعي استقرار وحتدث اليامة الثانوية خرجيي من املتزايدة
 يف اجلاميات على والتخفةف املنطقة وبنات ألبناء ونفسي

 ستضةفه الذي والثقايف اليلمي للحراك إضافة الكبرية املدن
 . احمللي للمجتمع اجلامية هذه

 023/أ: برقم ملكي أمر بصدور تأسةس مراحل توجتو 
  م9112 ديسمرب 01 املوافق هـ0341 احلجة ذو 41 وتاريخ
 جلامية مديرا   املقرن حممد بن سيد بن خالد الدكتور بتيةني
 .املمتازة باملرتبة اجملمية

ونطالقا من حرص جامية اجملمية على انفاذ توجةهات خادم 
احلرمني الشريفني فقد اصدرت إدارة اجلامية اخلطة 

 تكاملةة بطريقة املؤسسة وعملةات أنشطة دارةإل اإلساراتةجةة
 األكادميي نظامها تطوير إىل اجملمية جامية وتسيى منظمة،
 املسؤولني تطليات مع يتسق مبا املخرجات وحتسني وحتديثه
 التنمةة واحتةاجات اليمل سوق يتطلبه وما القرار، وصناع

 مفاهةم تتبىن اجملمية جامية فإن وهلذا شامل، بشكل اجملتميةة
 ومن اجلاميةة، املؤسسات يف وتطبةقاهتا االساراتةجي التخطةط

 اخلطة وضع عقد وقيت قد اجلامية فإن املنطلق هذا
 TIEC الدويل للتيلةم تكساس احتاد شركائها مع االساراتةجةة

  AOTD والتطوير للتدريب اليربةة واملنظمة



 فاصل/ فاصل/ فاصل
 االستديو

 
 المقدم:

 مرحبا بكم جمددا مشاهدينا الكرام
 نكمل ما بدأنا فةه حوارنا 

 المحور الثاني:
 أهداف اخلطة االساراتةجة جلامية اجملمية (0

 ما الذي حتقق منها بيد سنوات من تأسةسها (9
 االستديو

 
داخل احلرم اجلاميي ويظهر السؤال 

 على الشاشة مرة واحدة

 المقدم:
ومليرفة رأي طالب واعضاء هةئة التدريس كان لنا هذا اللقاء 

  التدريسالسريع مع جمموعة من أعضاء هةئة 
  :التدريسسؤال أعضاء هيئة 

كةف تنظرون إىل اخلطة االساراتةجة للجامية )املأمول  (0
 للمستقبل( منها واملتوقع

 سؤال الطالب:
وميايل الدكتور خالد  ماذا تريدون من جامية اجملمية (0

 ؟ املقرن حتديدا  
 فاصل/ فاصل/ فاصل

 االستديو
 

  :المقدم
 :الثاني المحورتكلمة 

 أهال بكم مشاهدينا جمددا
أعضاء هةئة  آراءميايل الدكتور تيلةقكم على  (0

 التدريس
 أعضاء مستوى مناالساراتةجةة  اخلطة ترفع كةف (9



 التدريس هةئة
 للجامية االساراتةجة اخلطة من الطالب موقع (4

 فاصل/ فاصل/ فاصل
 االستديو

 
 المقدم:

مرحبا بكم جمددا يف القسم األخري من لقاء الةوم مع ميايل 
 الدكتور خالد املقرن 

 المحور الثالث:
على  اجلاميةاالثر الذي تاركه على الصيةد اجملتميي  (0

 اجملميةاجملتمع احمللي يف حمافظة 

دور اجلامية يف رسم مستقبل التيلةم اليايل يف اململكة  (9
 أسوة بباقي جاميات الوطن.

نتائج هذا الرزع املبارك إن شاء اهلل ونرى  دمىت حنص (4
 خرجيي مجاعة اجملمية يف سوق اليمل.

 المقدم: 
خالد  رشكري مليايل الدكتو  ختاما  مشاهدينا الكرام..أكرر

حىت نتلتقي جمددا لكم قرن ولكم أنتم مشاهتدينا الكرام، امل
  .وعلةكم ورمحه اهلل وبركاته والسالمتحةة المين 

 ث 53الشارة 
 
 


