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يمية الدكتور عبدهللا بن عبدالرحمن العثمان بالرعاية واالهتمام والدعم نوه وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعل
الذي يلقاه التعليم العالي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي 

 - العام  األمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش
في المملكة والمتمثل في التوسع المطرد في الجامعات والكليات في مختلف مناطق المملكة، جاء ذلك  -حفظهم هللا 

بمناسبة الموافقة السامية على قرارات مجلس التعليم العالي بإنشاء عدد من الكليات في بعض مناطق المملكة حيث 
ت بمنطقة الباحة تابعة لجامعة ام القرى وكلية العلوم الطبية صدرت الموافقة الكريمة على انشاء ثالث كليا

التطبيقية وكلية للعلوم بجامعة جازان، وانشاء كليتين في تبوك تابعتين لجامعة الملك عبدالعزيز وهما كلية العلوم 
ضمنت انشاء كلية واضاف وكيل وزارة التعليم العالي قائالً ان الموافقة الكريمة ت. الطبية التطبيقية وكلية العلوم

 ً  .للعلوم في محافظة الزلفي تابعة لجامعة القصيم وكلية للمجتمع ترتبط بالجامعة ايضا

وقال الدكتور العثمان ان صدور الموافقة الكريمة على انشاء هذه الكليات سوف يشكل مع ما هو قائم من كليات 
منظومة من مؤسسات التعليم العالي تهدف الى التأهيل العلمي البناء المعرفي والحضاري  وجامعات في المملكة

 .لإلنسان السعودي بما يحقق اهداف التنمية الوطنية والعمل على تحقيق االكتفاء الذاتي من الخبرات الوطنية

يط والعلم الدؤوب على تلبية مضيفاً ان قراءة متأنية لمسميات هذه الجامعات واقسامها العلمية سوف نلحظ التخط
 .احتياجات سوق العمل والمجتمع في االجل المتوسط والطويل من خالل مخرجات مؤسسات التعليم العالي

واستطرد وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية قائالً ان امالنا وطموحاتنا في وزارة التعليم العالي كبيرة في 
الوطنية من خالل جودة مخرجات التعليم العالي، وتوقع الدكتور العثمان ان يشكل تحقيق كل ما يخدم متطلباتنا 

هذا التوسع المطرد في افتتاح الجامعات والكليات الحكومية واالهلية بكافة مناطق المملكة خطوة متقدمة نحو 
عليم العالي الدكتور خالد االمام لتلبية الطلب المتنامي على التعليم العالي، ونوه بتوجيهات وحرص معالي وزير الت

 .العنقري على كل ما يحقق ذلك

  


