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نحو أسرة معرفية
ف��ي ع�صر �أ�صبحت المعرفة فيه ه��ي �أ�سا�س
بناء المجتمعات وتقدمها والركيزة الأ�سا�سية
للنه�ضة االقت�صادية  ،عر�ضت مجموعة الأغر
ف��ي ع��ام  1428ه �ـ درا��س�ت�ه��ا «ت �ح��ول المملكة
العربية ال�سعودية �إل��ى مجتمع معرفي» على
مقام خ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك عبد
اهلل ب��ن عبد العزيز حفظه اهلل وك��ان��ت ر�ؤي��ة
هذه الإ�ستراتيجية « �أن نكون مجتمع ًا معرفي ًا
منتج ًا ومناف�س ًا عالمي ًا بحلول عام 1444ه �ـ» .
وتوجد الآن عدة برامج وم�شاريع تنمية م�ستدامة
حيث �أخ��ذت ا�ستراتيجية المعرفة تتبلور في
مدارها فعلى �سبيل المثال ال الح�صر برنامج
ي�سر للتعامالت االلكترونية الحكومية وم�شروع
مدينة المعرفة االقت�صادية بالمدينة المنورة
وم�شروع الملك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير
التعليم بمحاوره الأربعة التي �شملت المناهج
والبيئة المدر�سية وت��دري��ب المعلمين �إ�ضافة
�إلى تعليم الطالب �أن�شطة غير �صفية ت�ؤهلهم
م�ستقب ًال لدخول �سوق العمل والمناف�سة فيه ،
و�أخيرا ولي�س �آخر ًا جامعة الملك عبد اهلل للعلوم
والتقنية بثول  .وهنا نتوقف عند ارتباط المعرفة
بالتعليم ف�إن من �أهم مرتكزات تطور المجتمع
ال�سعودي معرفيا ً هو بناء الإن�سان ال�سعودي
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وتزويده بالعلوم والمهارات وجعله ق��ادر ًا على
المناف�سة عالمي ًا .
وم �ن��ذ ذل��ك ال�ح�ي��ن والمجتمع ال���س�ع��ودي في
حراك م�ستمر حيث تت�ضافر جهود الم�ؤ�س�سات
و المجتمع المدني والحوار من جهة والم�ؤ�س�سات
التعليمة والإع�لام من جهة �أخرى للت�أكيد على
�أهمية التعليم للو�صول �إل��ى مجتمع معرفي.
وهناك مقولة قديمة تقول ب�أن «العلم في ال�صغر
كالنق�ش على الحجر» و بينت الدرا�سات الحديثة
�أن �شخ�صية ال�ف��رد تتبلور مابين �سن �صفر
�إل��ى �ست �سنوات  ,وم��ن هنا �شددت مجموعة
الأغر في �إحدى �أهم مبادراتها في ا�ستراتيجية
المملكة ف��ي التحول �إل��ى مجتمع معرفي على
االهتمام بمرحلة ريا�ض الأطفال لما تحمله هذه
المرحلة من �أهمية بالغة في بلورة �شخ�صية
الطفل  .ولكن الم�ؤ�س�سات التعليمية لي�ست
الوحيدة المعنية فالأ�سرة تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا
ف��ي ه��ذه المرحلة ,ب��ال��رغ��م م��ن وج ��ود جهود
مكثفة في المجتمع ال�سعودي للحد من مو�ضوع
الطالق والتفكك الأ�سري  .ولكن ما ينق�صنا
هو التركيز على �أهم عوامل تثقيف الطفل وهي
«الأ�سرة»  ,ولقد �أظهرت درا�سة مبدئية قام بها
الأخ  /يا�سر جوهرجي و المجموعة التي كانت

وراء حملة « �أق��م �صالتك « م�ؤخر ًا �أن اعتماد
الأط �ف��ال على الجلي�س االلكتروني ��س��واء كان
التلفاز �أو الكمبيوتر �أو الألعاب االلكترونية في
تزايد على ح�ساب الوقت الذي يق�ضيه الطفل
مع والديه كما �أن الأطفال �أ�صبحوا يم�ضون وقت ًا
�أطول مع المربيات حتى غدونا في �أم�س الحاجة
لتثقيف العائلة على �ضرورة مجال�سة الأطفال
والقراءة لهم و�إعطائهم الوقت الكافي ليغدوا
�أطفا ًال متعلمين فخورين بعروبتهم متم�سكين
ب�إ�سالمهم مناف�سين لأقرانهم .
و من هذا المنطلق،ف�إن الحديث عن مجتمع
م�ع��رف��ي ��ش��ام��ل -ت���ش��ارك ف�ي��ه ��س��ائ��ر طبقات
المجتمع ال يت�أتى �إال بالتوعية الحقيقية للإن�سان
حتى تكون لبنته الأ�سا�سية هي الأ�سرة المعرفية
حيث ال يمكن الو�صول �إلى االقت�صاد المعرفي �إال
من خالل بناء الأ�سرة المعرفية .
ولقد انطلق خ�لال الأ�سابيع الما�ضية م�شروع
الأ�سرة المعرفية لمجموعة الأغر التي تقوم من
خالله بقيا�س وو�ضع معايير الوالدية في المملكة
وكيفية تحويلها �إلى والدية قائمة على المعرفة .
فهد �أ�سعد ابو الن�صر
الرئي�س التنفيذي ملجموعه الأغر

إشكالية التنظير والتطبيق

عندما نتحدث ع��ن امل�شاريع الكبرية يف اململكة
العربية ال�سعودية وعن امليزانيات املعتمدة واملبالغ
امل�صروفة على هذه امل�شاريع  ،ال نفت�أ يف �أن نعقد
الت�صورات القادمة نحو امل�ستقبل وما يحمله لنا من
تطلعات و�آمال .
ويتطلع العديد من �صناع القرار �إىل �صياغة و�إطالق
العديد من القرارات وامل�شاريع الكربى الواحد تلو
الآخ��ر ام�ت��داد ًا مل�سرية خ��ادم احلرمني ال�شريفني
الإ��ص�لاح�ي��ة  .وق��د يعد بع�ضهم ج ��زء ًا م��ن هذه
امل�شاريع �آما ًال غري قابلة للتطبيق لعدة �أ�سباب  ،و
ي�ستمر اجلدل حول جدوى هذه القرارات وامل�شاريع
ومدى مالئمتها الحتياج الواقع ومدى تفعيل اجلهات
را م��دى ت�أثري هذه
املنفذة لهذه ال�ق��رارات  ,و�أخي� ً
القرارات وامل�شاريع على النه�ضة التنموية الوطنية .
�إن ما يجري الآن على ال�ساحة من ت�سارع هذه
القرارات وامل�شاريع  ,ومن خالل درا�سة �أث��ر هذه
امل�شاريع على تنمية املناطق  ,يبني �أن هناك فجوة
بني ( القرار ) واجلهات املنفذة ( �أي بني املُ�شرع
واملُنفذ )  .وقد يتفاوت هذا االختالف يف الر�أي حول
هذه الفجوة �سوا ًء مبواءمة �أو عدم مواءمة �أو موافقة
هذه القرارات لالحتياج املطلوب� ،إال �أنه وب�إجماع
اجلميع تظل هذه الفجوة وا�ضحة يف التطبيق ( �إما
ب�سبب �إجراءات – �أو ب�سبب قلة الوعي ) .
وم� ��ازال ه�ن��اك ال�ك�ث�ير م��ن ال�ضبابية ح��ول ه��ذه
امل�شاريع والقرارات و�إذا افرت�ضنا جد ًال �أننا �سنقوم
بتحليل الواقع والإجابة عن كل الت�سا�ؤالت ال�سابقة ،
ف�إن ذلك يحتاج �إىل العديد من املقاالت للنقا�ش .
وبح�سب ما تقت�ضيه احلاجة التنموية �س�أركز على
الفجوة بني القرار والفجوة يف التنفيذ من اجلانب
الإج��رائ��ي  ،حيث �إن ال �ق��رارات م��ازال��ت تتواىل
وامل�شاريع وامليزانيات املطروحة تفوق الت�صور ،
و�س�أطرح بع�ض النقاط التي من وجهة نظري تعترب
م�سببة لتعطيل الإنتاج والتنفيذ :
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• �أغ �ل��ب ال��ق��رارات امل�ط��روح��ة تر�سم ال�صورة
ال �ك�برى للتنمية  ،وال ي�ت��م و� �ض��ع ت���ص��ور �شامل
مف�صل لإج � ��راءات تطبيق ه��ذه ال� �ق ��رارات مما
يعرقل تنفيذها �أو يجمدها -مثل ال�سعودة  ،ف�أغلب
القرارات القا�ضية �إىل ال�سعودة �أو التوطني حتتاج
�إىل درا��س��ة �إج ��راءات تطبيق ه��ذه ال �ق��رارات مثل
توفر الكفاءات الوظيفية  ,الإحالل وما يرتتب عليه
لدى القطاع اخلا�ص  ،توفر الكوادر املتخ�ص�صة
يف جماالت ال�سعودة  ،تدرج �إ�سرتاتيجية الإحالل،
درا�سة �أث��ر ال�سعودة على الناجت املحلي والتنمية
الوطنية مبا فيها القطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين .
• مازال عن�صر التخطيط االجتماعي مفقود ًا يف
�أغ�ل��ب خطط التنمية ل��دى القطاعات احلكومية
 ،مم��ا ي ��ؤث��ر �سلب ًا على تطبيق ه��ذه ال �ق��رارات ،
وت�أثريها على الفرد واملجتمع ( مثالً :القرارات
املتعلقة بالتوطني وب�سوق العمل املهني  ،فمن خالل
درا��س��ة قمنا بها �سابق ًا على امل��دن ال�صناعية يف
مدينة جدة بالتعاون مع �إح��دى ال�شركات الأملانية
،كان من �أهم النتائج �أن من �أكرب العوائق امل�سببة
لعدم �إق�ب��ال ال�شباب ال�سعودي على �سوق العمل
املهني هي عوامل اجتماعية ( مثل نظرة املجتمع ،
الأ�سرة  ،عدم توفر امل�سميات الوظيفية الالئقة ) .
• �إع��ادة النظر يف كافة �آث��ار القرارات ال�سابقة
على ك��اف��ة ف�ئ��ات املجتمع بكل ط��وائ�ف��ه وطبقاته
االجتماعية.
• ع��دم اكتمال احللقة التنظيمية ل��دورة قيام
وتنفيذ امل�شاريع والقرارات  ,فمث ًال جند يف معظم
ال �ق��رارات املتعلقة بامل�شاريع ال�ك�برى �أن عن�صر
املتابعة والتقييم مفقودين و�إن وجدت ف�إن الهدف
الرئي�س من املتابعة والتقييم ال يتم تطبيقه  ،و�إمنا
يتم النظر �إىل املتابعة والتقييم ك�آلية �إجرائية
�إلزامية تفقد قيمتها عندما ال يتم اتخاذ الإجراء

املنا�سب القا�ضي بتفعيل ال �ق��رار �أو امل���ش��روع �أو
تطويره مبا يتنا�سب مع خمرجات التقييم العامة �أو
حتى �إلغا�ؤه .
• عدم وجود م�ؤ�شرات وا�ضحة ومعلنه �سواء ً كمية
كانت �أو نوعية لقيا�س �أثر تلك القرارات وامل�شاريع
على البيئة املحلية  ،و�إن وجدت ف�إن هذه امل�ؤ�شرات
يتم فر�ضها من جهة �إ�صدار القرار ب��دون الت�أكد
من �أن امل�ؤ�شرات حتقق ( توفر الإمكانات املالية
والب�شرية للعمل و �إمكانية تطبيق ه��ذه القرار).
فمث ًال حتى ي�ستطيع �أي قطاع مثل البلديات �أو
الأمانات �أو ال�صحة تنفيذ اخلطط املعتمدة  ،البد
�أن تكون معايري وم�ؤ�شرات القيا�س للمتابعة والتقييم
اخلا�صة بتنفيذ امل�شاريع مُعدة ومعتمدة توافقي ًا بني
اجلهة احلكومية و�صاحب القرار .
• �إ�شراك املجتمع امل��دين يف تقييم فعالية تلك
ال� �ق ��رارات ع�ل��ى ال �ف��رد وامل�ج�ت�م��ع �إم ��ا م��ن خ�لال
ا�ستطالعات الر�أي �أو تقارير الظل .
• االعتماد على املنظومة الثالثية يف التخطيط
والإجناز .
• تدريب الكـوادر الب�شرية يف القطاعات احلكومية
ب�آلية تطبيق كل قرار و�إجراءات تنفيــــذه .
وبت�سارع ن�سبة الكثافة ال�سكانية يف اململكة مبعدل
يعترب من �أعلى املعدالت يف العامل  ،البد من �إعادة
النظر يف العديد من ا�سرتاتيجيات التنمية و�آليات
تنفيذها والعمل على ربط �أثر تلك القرارات ب�آليات
تنفيذ وا�ضحة على �أن حتقق ال�صلة ب�ين الواقع
وامل�أمول .
ر�شا حفظي
مدير تنفيذي و�شريك �شركة
تي �إل �سي لال�ست�شارات الإدارية

«تمكين المجتمع المدني لبناء المجتمع المعرفي»
أول دراسة للحاوية الفكرية الشبابية لمجموعة األغر

ك�ج��زء م��ن جمموعة الأغ ��ر مت ا�ستحداث حاوية
فكرية �شبابية تتيح الفر�صة لل�شباب للتوا�صل مع
�صناع القرار عن قرب من خالل جل�سات م�صغرة
وحمدودة العدد.
احلاوية الفكرية ال�شبابية مكونة من �شباب ترتاوح
�أعمارهم ما بني � ٢٤-١٦سنة  ،يتم اختيارهم كل
�سنة ليقوموا باختيار وبحث ق�ضية تنموية معينة.
و ت�صب جميع املوا�ضيع مهما اختلفت يف الهدف
والر�ؤية الأ�سا�سية ملجموعة الأغر وهي حتويل اململكة
العربية ال�سعودية �إىل جمتمع معريف  .املنتج النهائي
ال�سنوي الذي ت�سعى �أن تخرج به احلاوية الفكرية
ه��و �إ�سرتاتيجية متكاملة تبحث بعمق الق�ضية
املختارة من وجهة نظر �شبابية.
�إنطالق ًا من هذا الهدف اخرتنا «احلاوية الفكرية
ال�شبابية لهذا العام» ،وبعد ع�صف ذهني ونقا�ش
م�ط��ول �أن ي�ك��ون مو�ضوع ه��ذا ال�ع��ام ه��و « متكني
املجتمع امل��دين لبناء املجتمع امل�ع��ريف « لإمياننا
ب�أهمية املجتمع املدين وم�ؤ�س�ساته ودوره الفاعل يف
�إ�سراع �أو حتى املبادرة يف عملية التحول �إىل جمتمع
معريف .
وباخت�صار يق�صد باملجتمع املدين العمل اجلماعي
امل��دين ال��ذي يقوم حول م�صالح وقيم م�شرتكة .و
ي�شمل املجتمع امل��دين املنظمات غ�ير احلكومية،
اجل�م�ع�ي��ات اخل�يري��ة  ،امل�ن�ظ�م��ات ال�ت�ن�م��وي��ة غري
احلكومية ،م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ،املنظمات
الن�سائية ،االحتادات والنقابات املهنية والتجارية،
التحالفات وكذلك جمموعات ال�ضغط واملنا�صرة.
و هدفنا من خالل اختيارنا لهذا املو�ضوع هو �إبراز
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�أهمية هذه امل�س�ألة اجلوهرية حيث �أنه من املهم �أن
يكون هناك املزيد من الدعم للمجتمع املدين من
خالل توفري البيئة املنا�سبة وامل�ساحة التي ت�ساعد
على التطور والإب��داع  .نريد �أن ت�ضيق الفجوة ما
بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات احلكومية
لتتحد اجلهود للو�صول للهدف امل�شرتك وهو التحول
اىل جمتمع معريف .
و يف النهاية ف ��إن تدعيم وتقوية املجتمع املدين
وم�ؤ�س�ساته وتوفري البيئة املنا�سبة �سيعود ذلك حتم ًا
بالنفع على الوطن واملواطنني.
طريقتنا يف اختيار امل�س�ؤولني الذين �سيتم اللقاء
بهم تبد�أ بتحديد عنا�صر املو�ضوع وو�سائل الو�صول
�إىل ال�ه��دف .على �سبيل املثال  ،من �أه��م و�سائل
تدعيم املجتمع املدين هي توفري البيئة املنا�سبة له
ويتم ذلك من خالل توفري امل�ساحة التي ي�ستطيع �أن
يتحرك فيها املجتمع املدين لي�شارك بفعالية �أكرب
يف عملية التنمية  -كاخلف�ض من البريوقراطية
التي ت�صنف ب�أنها �أكرب العوائق يف طريق امل�ؤ�س�سات.
وب��ال �ت��ايل ت�خ�ت��ار امل�ج�م��وع��ة ال�شبابية م�س�ؤولني
ملناق�شتهم وط��رح الآراء عليهم ليتمحور النقا�ش
ح��ول مو�ضوع متكني املجتمع امل��دين ليكون �أح��د
الروافد املهمة لبناء املجتمع املعريف.
ومن ناحية �أخ��رى ال يوجد جمتمع مدين فعال بال
�أفراد فعالني ،وهنا يتعني علينا النظر يف خمرجات
التعليم ال�سعودي ال��ذي يجب �أن يطور مدخالته
ب�ط��ري�ق��ة ت �خ��رج �أف�� ��راد ًا م ��ؤه �ل�ين ل�لان �خ��راط يف
العمل املدين  ،وكذلك الإع�لام الذي �أ�صبح اليوم
هو امل�ؤثر الأك�بر .لذلك كان �أول لقاء لنا مع �سمو

الأم�ير في�صل بن عبد اهلل بن حممد �آل �سعود ،
وزير الرتبية والتعليم  ،وح�ضر االجتماع م�س�ؤولون
من «برنامج امللك عبد اهلل لتطوير التعليم العام يف
اململكة» .دار النقا�ش حول �آخر تطورات التعليم يف
اململكة وتفاعل امل�س�ؤولني مع ال�شباب يف الرد على
الأ�سئلة واالقرتاحات.
يف احلقيقة ن��رى �أن �إدم��اج ال�شباب يف كيان مثل
الأغ��ر يف دولة ن�سبة ال�شباب فيها تتعدى الـ ٪ ٦٠
هي خطوة ت�ستحق الدعم كما �أن ا�ستحداث حاوية
فكرية �شبابية م��ن ه��ذا ال�ن��وع حتم ًا �ست�ؤدي �إىل
ت�صغري الفجوة بني الأجيال ودعم التوا�صل بينها.
جو جمموعة الأغر هو جو �شبابي م�ساند بالدرجة
الأوىل  ،يوفر امل�ست�شارين واخلرباء ثم يرتك الأمر
لنا ك�شباب يف النهاية لنختار املو�ضوع واجلهات
وال�شخ�صيات التي نريد االجتماع بها .
�إن �ن��ي ك�ج��زء م��ن احل��اوي��ة الفكرية ال�شبابية يف
جمموعة الأغر يجب �أن �أقول �إن من �أبرز ما مييز
ل�ق��اءات جمموعة الأغ��ر ه��ي امل�ساحة املتاحة لنا
ك�شباب لإبداء �آرائنا بحرية من غري �أي رقابة غري
مربرة  ،وهذا يف احلقيقة يعترب
تقدم ًا ت�شكر عليه جمموعة الأغر.
يا�سمينة ها�شم

التدمير الخالق
كما يعلم بع�ضكم ب��أن �إح��دى �إجن��ازات جمموعة
الأغ��ر كانت و�ضع الإط��ار العام ملنظومة االبتكار
الوطنية بال�شراكة مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية حيث تناولت ه��ذه ال��درا��س��ة امل�ؤ�س�سات
القائمة لدعم االب�ت�ك��ار ب�شكل حتليلي  ،وارت� ��أت
الأغر �أهمية درا�سة حلقة من حلقات هذه املنظومة
للتعرف عن قرب على واقع االبتكار يف اململكة و�أين
تقع املعوقات على �أر���ض ال��واق��ع  ،وذل��ك ملا ميثله
من �أهمية لدعم التنمية االقت�صادية احلديثة التي
ترتكز على ت�شجيع االبتكار للو�صول �إىل اقت�صاد
قائم على املعرفة .
ومن هنا انطلق برنامج «من االبتكار �إىل ال�سوق»
والذي اختار �شريحة الدرا�سة من املبتكرين الذين
ا�شرتكوا يف معر�ض ابتكار  2008و 2010م  .وب�سبب
غياب اخلربة التجارية عند �أغلب املبتكرين تعني
على الأغر تخ�صي�ص م�شرف لكل مبتكر ومبتكرة
بالربنامج لإ�سداء الن�صيحة والتوجيه العملي حول
�سبل حتويل هذه االبتكارات �إىل منتجات وا�ستغالل
قنوات الت�سويق املتاحة يف عامل الأعمال .
و كان البد من جمموعة الأغر اال�ستعانة بذوي اخلربة
يف عامل املال والأعمال للقيام بهذا الدور الإ�شرايف
فكانت ال�شراكة مع جمموعة رواد الأعمال The( -
)Entrepreneurs›› Organization (EO
– �إن جمموعة رواد الأعمال � -شبكة عاملية ت�ضم

�أكرث من  7500من �أ�صحاب الأعمال يف  38دولة
ب�إجمايل  118فرع حول العامل  *.مت �إن�شاء هذه
املجموعة يف عام  1987من قبل جمموعة من رواد
الأعمال ال�شباب  ،بهدف متكني �أ�صحاب امل�شاريع
اجلديدة من التعلم واال�ستفادة من خربات بع�ضهم
بع�ض ًا مبا ي�ساهم يف منو م�شاريعهم وحتقيق النجاح
(مبا يطلق عليه نقل املعرفة)  .كما بادرت جمموعة
من رواد الأعمال ال�سعوديني ب�إن�شاء فرع باململكة
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منذ � 6سنوات يتبنى نف�س التوجهات ومعايري اختيار
الأع�ضاء التي تتلخ�ص يف �أن يكون حجم العائدات
على العمل اخلا�ص للم�شرتك يف حدود مليون دوالر
�سنوي ًا بالإ�ضافة �إىل �أن ال يقل عمر امل�شروع عن 3
�سنوات .
�إن ال��ري��ادة يف ع��امل الأع�م��ال لها دوره��ام يف بناء
القطاعات ال�صناعية املختلفة وتطويراالقت�صاد
على امل��دى الطويل ملا ت�ساهم به من بناء �أ�سواق
نا�شئة وتقدمي تكنولوجيا جديدة ت�ساعد على زيادة
الإنتاجية و خلق فر�ص وظيفية متعددة .وجدير
بالذكر �أن ما مييز رائد الأعمال عن �أي رجل �أعمال
هو الإرادة والقدرة على حتويل الفكرة اجلديدة �إىل
منتجات ومن��اذج عمل مبتكرة مع اكت�شاف موراد
غري تقليدية لتحقيق ذلك  ،وقد عرب عن ذلك العامل
االقت�صادي الكبري  Joseph Schumpeterيف
نظريته املعروفة «التدمري اخل�لاق» ملا يتوفر عند
رواد الأعمال من القدرة على ك�سر اجلمود والركود
ال�سائد يف الأنظمة االقت�صادية مبا يطرحونه من

ابتكارات ونظم جديدة فيتبعهم الآخ��رون فتحدث
النقلة االقت�صادية الإيجابية» **
وك��ان ه��ذا داف �ع � ًا ق��وي� ًا لكي تنوع جمموعة الأغ��ر
�شراكتها م��ع جمموعة رواد الأع �م��ال منذ و�ضع
ا�سرتاتيجية ال�ت�ح��ول �إىل جمتمع م�ع��ريف م��رور ًا
مبنظومة االبتكار الوطنية وا�سرتاتيجية تطوير
منطقة مكة املكرمة ومنتدى االقت�صاد املعريف
ومنتدى املياه والطاقة ال�ساد�س .
ونلتقي يف املرة القادمة مع ق�صة �شراكة جديدة �إن
�شاء اهلل ،،،
مروه الهادي
مديرة �إدارة ال�شركات والعالقات
* http://www.eonetwork.org/Pages/default.aspx
– ** The Concise Encyclopedia of Economics
Creative Destruction – by W.Michael Cox and
Richard Alm, Library of Economics & Liberty

بشائر المجتمع المعرفي
وزارة التربية و التعليم تنظم المعرض
و المنتدى الدولي للتعليم العام
برعاية �سمو الأم�ير� /سلطان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر الدفاع
وال �ط�يران واملفت�ش ال�ع��ام ،نظمت وزارة الرتبية
والتعليم املعر�ض واملنتدى ال��دويل للتعليم العام
خالل الفرتة بني  22-19مار�س  ،2011يف مركز
املعار�ض يف مدينة الريا�ض� .ضم املعر�ض التجارب
العاملية يف تطوير العملية التعليمية ،و�شارك فيه عدد
كبري من ال�شركات املخت�صة يف تكنولوجيا التعلم
والتعليم ،و�صناعة املناهج وتطوير وت�أهيل القيادات
التعليمية  ،وي�شارك يف املنتدى نخبة من اخلرباء

الدوليني والوطنيني لإقامة حما�ضرات وور�ش عمل
تتناول دور التقنية يف تطوير التعليم ولقد قام
بزيارة املعر�ض جمموعة من �شباب جمموعة الأغر
امل�شاركني مب�شروع احلاوية الفكرية لل�شباب لإبداء
مرئياتهم حول التقنية احلديثة يف تطوير التعليم
العام
http://www.aleqt.com/2011/03/07/
article_511930.html

اف��ت��ت��اح ال��م��ع��رض و ال��م��وت��م��ر ال��دول��ي
الثاني للتعليم العالي
برعاية كرمية من خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود  ،مت
افتتاح املعر�ض وامل�ؤمتر ال��دويل الثاين للتعليم
العايل خالل الفرتة � 22-19أبريل 2011م  ،يف
�أر�ض املعار�ض مبدينة الريا�ض مب�شاركة وا�سعة
من اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل يف �أكرث
من  34دولة� ،إ�ضافة �إىل خرباء وقيادات يف عدد
من الدول املتقدمة  ،و املعر�ض يف دورته الثانية
يهدف �إىل تعزيز النجاح الذي حققه يف دورته

مناسبات قادمة :

الأوىل� ،إ�شارة �إىل �أن عدد اجلامعات واملنظمات
الدولية التي �شاركت هذا العام بلغ  371جامعة
من بينها  65جامعة م�صنفة �ضمن �أف�ضل 100
جامعة يف العامل � ،إ�ضافة �إىل  58جامعة وكلية
�سعودية منها  24جامعة حكومية و 28جامعة
وكلية �أهلية و�ست م�ؤ�س�سات تعليمية .
_http://www.alwatan.com.sa/Local/News
Detail.aspx?ArticleID=50205&Category
ID=5

• يعقد اللقاء الثاني للحاوية الفكرية الشبابية لمجموعة األغر تحت شعار «شباب
اليوم قادة الغد « بتاريخ  26مايو 2011م
• ورشة العمل األولى لدراسة العائلة المعرفية بتاريخ  31مايو 2011م
• ورشة عمل بعنوان « القيادة » في إطار برنامج مجموعة األغر « من ابتكار إلى السوق «
تعقد المجموعة ورشة عمل بعنوان « القيادة « بتاريخ  16يونيو 2011م
• ورشة عمل « خطط العمل »
في إطار برنامج مجموعة األغر « من ابتكار إلى السوق « تعقد المجموعة ورشة عمل
بعنوان « خطط العمل « بتاريخ  15سبتمبر 2011م
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