نبذة عن الجامعة:

Email: event@mu.edu.sa

تعــد جامعــة المجمعــة مــن أحــدث الجامعــات فــي الوطــن والتــي

نبذة عن محافظة المجمعة:
ُ
تســمية جامعــةِ المجمعــةِ لمحافظــةِ المجمعــةِ التــي
تعــود
تَقــعُ شـ َ
ـمال مدينــةِ الريــاض ،وهــي إحــدى محافظــات منطقــة

انضمــت للمنظومــة مــن الصــروح العلميــة الكثيــرة والكبيــرة
لتصبــح رافــداً مــن روافــد التعليــم الجامعــي وصــرح ينتظــر منــه

وأكبــر مدنهــا ،وتقــع إلــى الشــمال الغربــي مــن مدينــة الريــاض

لتقدمــه لهــم .وجــاء إنشــاء هــذه الجامعــة بنــاء علــى موافقــة

بمســافة 180كــم ،وعــن القصيــم 150كــم ،وتســتهدف جامعـ ُ
ـة
المجمعــةِ فــي خدماتِهــا ك ًّ
ال مــن محافظــات المجمعــة ،ومحافظــة

أبنــاء المحافظــات التــي تقــع ضمــن نطاقــه الجغرافــي الكثيــر
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل
ســعود رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس مجلــس التعليــم العالــي
ـ حفظــه اهلل ـ وبموجــب هــذه الموافقــة تــم ضــم تســع كليــات
قائمــة مــع ثــاث كليــات تحــت اإلنشــاء لجامعــة المجمعــة  ,تشــمل
محافظــات ومــدن المجمعــة  -الزلفــي  -الغــاط  -حوطــة ســدير
– رمــاح حيــث ســتقدم هــذه الجامعــة خدمتهــا لمنطقــة جغرافيــة

الريــاض ،وتُنْســبُ إلــى مدينــة المجمعــة قاعــدة المحافظــة

الزلفــي ،ومحافظــة الغــاط ،ومحافظــة رمــاح ،ومركــز حوطــة
ّ
ً
ً
جغرافيــة كبيــر ًة تتكــون مــن
منطقــة
لِتُغَطِــي بذلــك
ســدير.
أربــع محافظــات تتبــع لهــا عشــرات المــدن والقــرى والهجــر ،
ـز التابعــةِ
ويبلــغ مجمــوعُ عــددِ ســكانِ هــذه المحافظــاتِ والمراكـ ِ

لهــا أكثــرَ مــن  250ألــف نســمة  ،اكتمــل فيهــا التعليــم العــام
َ
ُ
منظومــة
الجامعــة
فــي وقــت ســابق بحمــد اهلل  ،وأكملــت هــذه

كبيــرة ,حيــث تســاعد الجامعــة فــي اســتيعاب األعــداد المتزايــدة

ـار الكليــاتِ بأقســامها المختلفــة للبنيــن
التعليــم مــن خــال انتشـ ِ

ألبنــاء وبنــات المنطقــة والتخفيــف علــى الجامعــات فــي المــدن

اســتيعاب األعــدادِ المتزايــدةِ
التعليــم الجامعــي  ،وتســاعد فــي
ِ
ِ

مــن خريجــي الثانويــة العامــة وتحــدث اســتقرار اجتماعي ونفســي

ّ
بالتوســع فــي
التعليــم العالــي
لتُحقِــق هــدفَ وزارةِ
والبنــات ،
ِ
ِ

الكبيــرة إضافــة للحــراك العلمــي والثقافــي الــذي ســتضيفه هــذه
الجامعــة للمجتمــع المحلــي .مــع العمــل لخدمــة المجتمــع بشــكل

مــن خريجــي الثانويــات العامــة فــي هــذه المنطقــة الجغرافيــة

واســع فــي عــدة مجــاالت اجتماعيــة وتوعويــة وتثقيفيــة وتدريبــه

الرئيــس فــي
الكبيــرة ،ويَقــعُ مقــرُ المدينــةِ الجامعيــةِ
ِ
األرض
الجهــةِ الجنوبيــةِ مــن مدينــةِ المجمعــةِ فــي جُــز ٍء مــن
ِ

الجهــات والمنشــئات الحكوميــة مــن خــال تقديــم دورات متقدمــة

مربــع  ،وتُشَــاهَدُ مــن الطريــق الســريع الرابــط بيــن الريــاض

مــع أمكانيــة االرتقــاء بمســتوى األداء الوظيفــي والتنظيمــي لــدى
واستشــارات فــي التخصصــات المتوفــرة فــي الجامعــة .مــن خــال
البحــث العلمــي والبرامــج والدراســات التــي تتوافــق مــع مــا رســم
لهــذه الجامعــة مــن رؤيــة مســتقبليه لتحقــق رســالتها الســامية
وتبلــغ أهدافهــا التــي تخطــط للوصــول لهــا ،ويتولــى إدارة الجامعة
الدكتــور خالــد بــن ســعد بــن محمــد المقــرن ،وتشــتمل الجامعــة
علــى العديــد مــن الكليــات تضــم أقســامًا وتخصصــات يحتاجهــا

المخصصــةِ للجامعــة  ،والبالــغ مســاحتها أكثــر مــن  6مليــون متــر

والقصيــم كأحــد أبــرز المعالــم فــي المنطقــة  ،ويتبــع للجامعــة
أكثــر مــن عشــرين مبنــىً إلدارة الجامعــة  ،وللكليــات  ،والعمــادات
 ،والخدمــات الطبيــة  ،ووحــدات الجامعــة المختلفــة اإلداريــة
واألكاديميــة منتشــرة فــي المحافظــات األربــع  ،لتقــدم الجامعــة
خدماتهــا فــي مجــال التعليــم والبحــث العلمــي  ،وخدمــة المجتمــع
لســاكني هــذه البقعــة الجغرافيــة الغاليــة مــن الوطــن.

ســوق العمــل فــي الطــب والعلــوم والهندســة والتربيــة واآلداب

وتُــو ِّزع جُهودَهــا بيــن هــذه المحافظــات لِتُسَــاهِم فــي التنميــة

العديــد مــن اإلنجــازات فــي كافــة المجــاالت علــى المســتويات

محافظــة المجمعــة ،محافظــة الزلفــي ،محافظــة رمــاح ،محافظــة

وإدارة األعمــال ،ولقــد حصلــت الجامعــة فــي مســيرتها علــى
الداخليــة والخارجيــة.

والتطويــر والتقــدم الــذي تشــهده هــذه المحافظــات وهــي:

الغــاط

مقدمة:
تعمــل جامعــة المجمعــة علــى أن تكــون رافــداً مــن روافــد
التعليــم الجامعــي ،وصرحـاً ينتظــر منــه أبنــاء محافظــة المجمعــة
والمحافظــات الواقعــة ضمــن نطاقهــا الجغرافــي الكثيــر لتقدمــه
لهــم.
فباإلضافــة للحــراك العلمــي والثقافــي الــذي تســعى الجامعــة
إلشــعال جذوتــه فــي المجتمــع المحلــي؛ فإنهــا تعمــل علــى إنجــاز
وظيفتهــا التعليميــة والبحثيــة ،وفــق المعاييــر العالميــة فــي
هــذا المجــال ،حيــث حرصــت الجامعــة وال تــزال علــى أن تكــون
مخرجاتهــا التعليميــة داعمــة البتــكار طالبهــا ،كمــا عملــت علــى
وضــع األســس التــي تأمــل مــن خاللهــا أن تتحــول هــذه المبتكــرات
إلــى منتجــات يتــم تســويقها مــن أجــل أن تجــد فرصتهــا فــي عالــم
اقتصــاد المعرفــة.
وبالنظــر إلــى واقــع العالقــة بيــن الجامعــات وأصحــاب المبتكــرات
نجــد أن هنــاك فجــوة بينهمــا ،حيــث لــم تقــم الجامعــات فــي كثيــر
مــن األحيــان بواجبهــا تجاههــم بحيــث تتلمــس الجامعــة متطلبــات
هــؤالء المبتكريــن وحاجاتهــم ،وتتبنــي الخطــط ،والبرامــج،
والنشــاطات التــي تســهم فــي قيــاد العمــل نحــو تطويــر صناعــة
االبتــكار.
وانطالق ـاً مــن ذلــك وتماشــياً مــع توجهــات دول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة ،عملــت الجامعــة علــى عقــد هــذا المؤتمــر
الخليجــي تحــت عنــوان :الجامعــات ورؤيــة المســتقبل « ابتــكار
واســتثمار» فــي الفتــرة مــن  3 / 30إلــى  / 4 / 2مــن العــام
1439هـــ الموافــق 2017 / 12 / 20 – 18م ،بحيــث يكــون هــذا
المؤتمــر موجهـاً نحــو البحــث فــي أســاليب رعايــة مبتكــرات الطلبة
وتحويلهــا إلــى منتــج قابــل للتســويق.
وإن المؤمــل مــن هــذا المؤتمــر أن يســاعد علــى ردم هــذه الفجــوة
وذلــك بتنبيــه القائميــن علــى الجامعــات إلــى أهميــة االلتفــات
إلــى أصحــاب االبتــكارات والعمــل العاجــل علــى بنــاء المؤسســات
الداعمــة لهــم بمختلــف أشــكال الدعــم ،خصوصــ ًا وأن هــذا
المؤتمــر يقــام بالتزامــن مــع انعقــاد االجتمــاع الثالــث والعشــرين
للجنــة رؤســاء ومديــري الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي
بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ،والــذي تســتضيفه
جامعــة المجمعــة فــي الفتــرة مــن
1439 / 4 / 2 – 1هـ الموافق 2017 / 12 / 20-19م . .

أهداف المؤتمر:
يهدف هذا المؤتمر لتحقيق األهداف التالية:
•االســتفادة مــن الزخــم الــذي يحدثــه اجتمــاع لجنــة رؤســاء ومدراء
جامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي بــدول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة لمناقشــة موضــوع تحويــل المبتكــرات
إلــى منتجــات اســتثمارية.
•تســليط الضــوء علــى اللوائــح واألنظمــة التــي تحكــم عمليــة
االســتثمار فــي االبتــكارات مــن أجــل مراجعتهــا وفــق المســتجدات
المحليــة.
•تحديد الحجم الحقيقي لما تم تقديمه من ابتكارات فاعلة.
•تحديد دور االبتكارات في جانب التنمية.
•اســتعراض مراكــز األبحــاث واالبتــكارات فــي العالــم لتحديــد
موقفنــا منهــا.
•ســبر معوقــات ومعــززات االبتــكار فــي االســتثمار لتحديــد كيفيــة
العمــل فــي هــذا المجــال.
•بناء خطة لتحديد دور القطاع الخاص في استثمار االبتكارات.
•بنــاء تصــور يقــود إلــى اســتثمار االبتــكارات فــي التحــول وفــق
الــرؤى الوطنيــة للتنميــة.
محاور المؤتمر:
يتناول المؤتمر المحاور التالية:
المحور األول :االستثمار في االبتكار « التمكين ،والريادة».
ويتضمن هذا المحور الحديث عن الموضوعات التالية:
اللوائح والتشريعات واألنظمة « .ماذا نحتاج «؟نماذج فاعلة « ماذا قدمنا «؟مراكز األبحاث في االبتكارات « أين نقف «؟المحور الثاني :االبتكار وجاذبية االستثمار» الفاعلية والفرص».
ويتضمن هذا المحور الحديث عن الموضوعات التالية:
القطاع الخاص واالبتكارات « ماذا نريد «؟المعوقات والتطلعات « كيف نعمل «؟المحور الثالث :الرؤية الوطنية واالبتكارات « التنافسية والتميز»
-1االبتكارات والتنمية « كيف نستديم «؟
-2البرامج الوطنية واالبتكار « كيف نتحول «؟
المشاركة في المؤتمر:
ترحــب جامعــة المجمعــة بمشــاركة الجامعــات والمؤسســات والهيئــات
والقطــاع الخــاص والمتخصصيــن العامليــن فــي مجــاالت التعليــم
بشــكل عــام واالبتــكارات بشــكل خــاص ،والباحثيــن والخبــراء
والمخترعيــن مــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة

بآرائهــم وأبحاثهــم ودراســاتهم ومناقشــاتهم ومخترعاتهــم مــن
خــال جلســات البحــوث وأوراق العمــل وورش العمــل ،والمعــرض
المصاحــب للمؤتمــر.
شروط ومواصفات كتابة األبحاث وأوراق العمل:
أن يكون البحث أو الورقة تخدم أحد محاور المؤتمر.يقدم البحث أو الورقة باللغة العربية أو اإلنجليزية.اتســام البحــث أو الورقــة باألصالــة وااللتــزام بأخالقيــات البحــثالعلمــي.
أال يكــون البحــث أو الورقــة قــد تــم تقديمهــا إلــى مؤتمــر آخــر أونــال مــن خاللهــا درجــة علميــة
االلتــزام بشــروط كتابــة الورقــة العلميــة ومتطلباتهــا( :يرجــىتحميــل النمــوذج) مــن خــال الرابــطhttp://event.mu.edu.sa :
أال تتجاوز الورقة العلمية  20صفحة.يرسل البحث من خالل موقع المؤتمر على الرابط: http://event.mu.edu.saأو على إيميل event@mu.edu.sa
ارفــاق الســيرة الذاتيــة فــي صفحــة واحــدة فقــط مــن خــالالرابــطhttp://event.mu.edu.sa :
يتــم تحكيــم األبحــاث واألوراق العلميــة ونشــر المقبــول منهــابســجل المؤتمــر ويتــم تقديــم شــهادة قبــول للبحــث أو الورقــة.
وشــهادة حضــور بعــد تقديــم البحــث أو الورقــة فــي المؤتمــر.
آخــر موعــد لتســليم البحــث أو الورقــة كامــا1439/1/15 :هـــالموافــق 2017/10/6م.
آخــر موعــد للــرد بقبــول البحــث أو الورقــة1439/2/1 :هـــالموافــق 2017/10/22م.
ال يلتــزم المؤتمــر بتبريــر عــدم قبــول األبحــاث التــي لــم يتــمقبولهــا.
ال يلتــزم المؤتمــر بإعــادة األبحــاث أو األوراق التــي لــم يتــمقبولهــا فــي المؤتمــر.
يمتلك المؤتمر حق طبع ونشر األبحاث المقبولة فيه.ورش العمل:
ينظــم المؤتمــر عــدداً مــن ورش العمــل المتعلقــة باالســتثمار
فــي المبتكــرات ،ويمكــن المشــاركة فــي هــذه الــورش مــن خــال
الرابــط التالــيhttp://event.mu.edu.sa :
وسائل التواصل بالمؤتمر :
+966164043737 / +966164043925 / +966164041064

الجوال +966557957457 / + 966555824440 /
Wep Site: http://event.mu.edu.sa

