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 زار كلية دار الحكمة بجدة

 التعليم العالي في المملكة يثير إعجاب وفد جامعة هارفارد األمريكية
 :منى الحيدري -جدة 

  

ار زيارته الحالية للمملكة قام وفد من جامعة هارفارد األمريكية أمس بزيارة لكلية دار الحكمة للبنات بجدة في اط
 .العربية السعودية لالطالع على االنجازات التي حققتها المملكة في مجال التعليم العالي

طالبة من طالبات الدراسات العليا في كلية ادارة األعمال وأربعة  40 ويضم وفد جامعة هارفارد األمريكية
 .أعضاء من أعضاء هيئة التدريس

وفي بداية الزيارة قدم رئيس مجلس أمناء كلية دار الحكمة المهندس زهير حامد فايز شرحاً مفصالً عن 
االنجازات التي حققتها الكلية في مجال التعليم العالي من خالل التخصصات التي تتوافق مع طبيعة المرأة 

 .لي من األداء والكفاءةالسعودية واحتياجات سوق العمل للكوادر الوطنية المتخصصة على مستوى عا

وتناول المهندس فايز مراحل انشاء الكلية والتوسع الذي شهدته اضافة إلى المشروعات المستقبلية التي ستشهدها 
الكلية في المستقبل القريب من خالل افتتاح المزيد من التخصصات التي تمكن الفتاة السعودية من خدمة وطنها في 

التواصل  ب بالوفد الطالبي من كلية األعمال في جامعة هارفارد مشيراً إلى أهميةورح. مجاالت التنمية المختلفة
الثقافي والحضاري بين الكلية والجامعة واالستفادة من الخبرات والمنهجية العلمية التي تتمتع بها هذه الجامعات 

الوفد إلى شرح مفصل من بعد ذلك قام وفد جامعة هارفارد األمريكية بجولة على الكلية حيث استمع . العريقة
عميدة الكلية الدكتورة سهير حسن القرشي عن الكلية وما تضمه من تخصصات مهمة تسهم في اعداد المرأة 

السعودية للعمل بما يتوافق مع طبيعتها من خالل البحث عن تخصصات يحتاجها سوق العمل مشيرة إلى ان الكلية 
علومات والتربية الخاصة وعلوم التمريض والتصميم طالبة في تخصصات نظم الم700تضم حاليا قرابة 

والديكور وهي تعكف حالياً على انشاء برنامج العداد المرأة السعودية للعمل في مجال البنوك المصرفية 
ولفتت الدكتورة القرشي ان كلية دار الحكمة للبنات تتبوأ اليوم مكانة علمية عالمية على مستوى العالم . والتمويل

الكلية العديد من االنجازات وهناك العديد من الطالبات يدرسن حالياً الماجستير والدكتوراه في حيث حققت 
جامعات امريكية وأوروبية وفي تخصصات مختلفة إلى جانب ما نالته الكلية من اعترافات دولية وتعاون علمي 

الدراسية والمعامل والمرافق الخاصة وشاهد الوفد الطالبي الفصول . بينها وبين الكليات المماثلة لها في العالم
 .بخدمة الطالبات والمكتبة التي تضم العديد من المراجع العلمية إلى جانب التجهيزات األخرى التي تضمها الكلية



ولفتت إلى ان التعليم العالي في المملكة حقق التفوق والتميز بفضل من هللا ثم برعاية حكومة خادم الحرمين 
المحدود لتعليم الفتاة السعودية وعبر الوفد الطالبي من جامعة هارفارد األمريكية بما شاهدوه الشريفين والدعم ال

 .من انجاز علمي متطور في كلية دار الحكمة للبنات بجدة

وقال البروفيسور الدكتور نيول مورور استاذ االقتصاد الحكومي والعالمي في الجامعة ان ما شاهدناه يعبر بحق 
ة العربية السعودية في مجال تعليم الفتاة السعودية موضحاً ان المستوى المتقدم في االنجاز على تميز المملك

والبرامج التي تضمها الكلية يضع المملكة في مصاف الدول األكثر تقدماً في مجال التعليم ولفت إلى ان زيارتهم 
لها وعكست الوجه المشرق الذي يتمتع  للمملكة العربية السعودية فتحت لهم آفاقاً جديدة لرؤية المنجز الحضاري

بها الطالب والطالبات في المملكة وما توفره لهم الدولة من امكانات متقدمة إلى جانب ان زيارتهم فتحت باب 
من جهتها قالت رئيسة الوفد الطالبي . الحوار الحضاري والثقافي والتعليمي والتواصل مع المجتمعات العربية

تي تدرس الماجستير في جامعة هارفارد لقد ذهلت وأنا أرى كل هذه االمكانيات المتقدمة لور دلون من ايرلندا ال
 .التي تمنح للفتاة السعودية في مجال التعليم العالي

لقد وجدت طالبات سعوديات على مستوى عاٍل من العلم واألخالق والتفاعل مع التطورات الحديثة : وأضافت
 .ي الحصول على المعرفةواستخدام التقنية المتقدمة جداً ف

ولفتت ان التطور التنموي والحضاري الذي شاهدته خالل زيارتنا للرياض وجدة يفوق الوصف وسنحمل كل ما 
شاهدناه إلى طالب وطالبات جامعة هارفارد من أجل المزيد من التواصل الثقافي والحضاري بين الجامعات 

 .السعودية واألمريكية

  


