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  األستاذ كلمة
 جمعة بن صالح بن اهللا عبد

 التنفيذيين إدارييها كبير ،السعودية أرامكو رئيس
  
  أمام

 األول السعودي الهندسي الملتقى
 

  "الصناعة احتياجات تلبية :٢٠٢٠ عام في الهندسي التعليم"
  
  
  
  

  والمعادن للبترول فهد الملك جامعة
   المملكة العربية السعودية–الظهران 

  
  هـ١٤٢٧ ربيع الثاني ٢٦ إلى ٢٥من 

  م٢٠٠٦ مايو ٢٤ إلى ٢٣ الموافق من
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  أمير المنطقة  الشرقية،نائب  ،صاحب السمو

  أصحاب المعالي والسعادة،

  ،الكرامأيها اإلخوة 

  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

موضوعاً ال أبالغ تناول الذي ي  المؤتمر بينكم في هذا متحدثا، اليوم،يسرني أن أقف

 ني أعتقد أنإذ أن . من تفكيري واهتمامي بشكٍل يوميإذا قلت إنه يشغل حيزاً كبيراً

 في ،ساس بشكل أ،نيكم ، ومواجهتهاتحديات المستقبلل االستعدادمفتاح النجاح في 

األمر الذي  . متقن وتنفيٍذمحكمٍة مستقبليٍة خطٍةعبر  – بكل أركانه -تطوير التعليم 

  . قوٍة وثباتسلم التنمية ب ارتقائها لنهضة بالدنا وركيزةً أساساً يمثل

  

عصر هذا ال في خاصةهذه الفكرة، أحد أهم أجزاء وال شك أن التعليم الهندسي يمثل 

 مرتبطةً  معقدةًتحدياٍت و، متسارعةًتغيراٍت و،تنافساً شديداًالعالم شهد فيه يالذي 

 إال المنافسة والبقاء لألمم الطامحة في  فيهمكان وليس ثمة . العولمةبتطبيق مفاهيم

  .بتكاربقوة العلم وسالح التقنية واال

  

  أيها اإلخوة الحضور،

 ٍة واضح سياسيٍةإرادٍة يرتكز على ،مع ما تشهده المملكة من مناخ اقتصادي مميز

 في  وتوسع، لقطاع البترول قويأداءيدعمه  و،إلصالحنحو التطوير واتتجه 

  لتحقيق نقلٍةتاريخيةً فرصةً علينا واجباً وأمامنا إنف،  التنموية الكبيرةاتالمشروع

   . نوعية في تطوير التعليم الهندسي
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نا من التُي ومثفي أرامكو السعوديةنا، نحن بين والتنسيق التعاون كانعلى مر العقود، و

 من -  دنوالمعا للبترول فهد الملك جامعة مثل -  الجامعات من جهة، وبين المؤسسات

 مرتبة السعودي البترول قطاع بلوغ في األهمية من كبيرة درجة على، جهٍة أخرى

   .تنافسية ميزاٍت من به تمتع يما على المحافظةفي و  متقدمةً،عالميةً

البترول والبيئات التي تعمل  صناعة رتطور وتغي أنه مع  هنا أن أؤكدلكن، يجبو

 ومزايا المهندسين الذين نحتاجهم ما في ذلك صفاتُ ب– الهندسيةَ نااحتياجاِت فإن، فيها

 وما هذا .المستقبل في التغير ستواصلأؤكد لكم أنها و األخرى، هي تغيرت قد -

 القائمين على التعليم الهندسي لعمق بعد نظر على المؤتمر الذي يجمعنا اليوم إال دليٌل

  . التجاوب معهاها وضرورِةالتغيرات التي طرأت وأهميِت

 التعليم مجال فيء الجامعات عمال أكبر من - السعودية أرامكو في - أننا وحيث

 نظرنا حول ما نطمح إلى أن يكون وجهةَ ، فإنني أود أن أنقل لكمهالهندسي ومخرجاِت

 على نوعية المهندسين وذلك من خالل التركيز ،٢٠٢٠عليه التعليم الهندسي عام 

   .الذين نأمل أن يتم تخريجهم في المستقبل

  ،أيها اإلخوة

 سواء أشعروا بأنهم مهندسون أم لم - عبر قرون التاريخ اإلنساني، كان المهندسون 

  الحياة،ييسرون لهم الحصول على مقوماِت جزءاً حيوياً من حياة الناس؛  - يشعروا 

  . واالقتصاديةَهم االجتماعيةَيحلون مشكالِت، بل وويزيلون من طريقهم العقباِت

 الشخص الذي طورعن  وأبنوا األهرام،  الذين صمموا وث عنوسواء أكنا نتحد

الذين اخترعوا أكثر اآلالت التحاماً عن  أو من العتلة ألول مرة، استفاد أو العجلةَ

  .فإنهم جميعاً كانوا، بشكٍل أو بآخر، مهندسينبحياة الناس، 
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 أن –مهندس  بأنه  آذلك يمكنني أن أصفه-  ماوفي مجال الطاقة تحديدًا، اآتشف شخٌص

 باستخدام ، جراء ذلك،بدأ العالمبقدح الشرر من حجري صوان، ثم النار يمكن أن توقد  

 أغنى عدُتي المواد الهيدروآربونية، الت استخدام مختلفة حتى وصل إلى  وقوٍدأنواِع

 الناتجة عن الطاقة" المهندسون"الطريق، اآتشف  وفي .وأعالها آفاءًةمصادر الطاقة 

  . وطوروا اآلالت التي تعمل بها،ةخار والكهرباء والشمس والذّرالرياح والب

  

نا اليوم مختلفٌة تمامًا عما آانت عليه قبل وفي هذا اإلطار، أظننا جميعًا ُنِقّر بأن حياَت

، مختلفة عما هي ٢٠٢٠وآذلك فإنها ستكون، في عام .  أو عشرين سنًة عشرَةخمَس

  .يه اليوم اختالفًا آبيرًالع

علمياً  تطوير التعليم الهندسي، وبالتالي تطوير مخرجاته، ليس مطلباً  إنلهذا أقول

 استمرار لتراٍث عريٍق من التجدد المستمر اتسم به  كذلك، وإنما هو فحسباًملحوفنياً 

 تسارع غير أننا في هذا العصر نواجه، مع ما ذكرت،ن، هذا المجال آلالف السني

بتكار إلى ضرورة من  القدرة على التغيير واال، وتحول إلى درجة كبيرةوتيرة التطور

  . ضرورات المجتمعات الناجحة

ولكن، أيها اإلخوة، ما هو المطلوب من التعليم الجديد، إذا صح لي استخدام هذا 

  التعبير؟؟

،  الهندسيالتعليم، بما فيها  التعليمية العمليِة تجديد فيهما تجب مراعاتُأعتقد أن أبرز 

ز يركينبغي الت ولكن ،مجرد نقل المعلومات إلى الطالبلتعليم على أن ال يركز اهي 

 المستمر  القدرة الكامنة على التعلمإطالِقو حب التعلم، غرِسو ،التفكير ملكة على تنميِة

 مع ما نزودهم به من ،هذه الصفاتأننا لو غرسنا في أبنائنا  وأظن.  فيهموتطوير الذات

ل نفتح أمامهم آس فإننا –تخصص الذي سيدرسونه  بغض النظر عن ال–  ومعارَفعلوٍم
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 سواٌء أآانوا مهندسين أم غير – ، ونهدي أنفسنا جيًال من المتعلمينأبواب النجاح والتميُّز

  . وبعد ذلك بكثير،٢٠٢٠ وفي عام ، التي نريدها اآلن يطابق المواصفاِت -ذلك 

  أيها الحضور الكرام،

 ، التعليم الهندسي لذوي االختصاص وبرامِج الحديث عن أساليِبأتركاسمحوا لي أن 

ز، فيما تبقى أركس و. خالل جلسات المؤتمر باستفاضٍة هذا الموضوعالذين سيبحثون

  المهندسينتوفرها في ضرورةَنرى  التي  والمهاراِت على القدراِت،من كلمتي هذه

  مجاالٍتِةخمس وسأوجزها في .يطمحون إلى النجاح والتميز في الحياة العملية الذين

  : هيرئيسٍة

 الذي  الجانب النظري وقوةَ، العلميثبحال مهاراِت  وهذه تشمل العلمية؛القدرة: أوالً

، في حرصناوقد  .ونتائج آثار من الجديدة األفكار على يترتب ما إدراك يعين على

 علىموظفينا وشجعنا اهتماماتنا، مقدمة في االبتكار جعل على أرامكو السعودية،

 نرغب ونحن .تزيد أعمالنا فاعلية وكفاءة التي الطرق حول وآرائهم بأفكارهم اإلسهام

  .اإلبداعي التفكير من المزيد  يقدمونمهندسي المستقبل نرى أن في

 التقنياتو  األفكار النظرية معالتعامِلالمهارة في هي و  التطبيقية؛المهارة: ثانًيا

 وفي .بكفاءة األعمال اسب إلنجازالمنها موضع التطبيق وضِعها، وتطويِعو الحديثة

 ، وهيالحقيقي المهندس ميزهذه القدرة أو المهارة هي التي ت فإن الخاص، رأيي

 إلى النظرف . خارج األطر التقليدية ملكة التفكيرالتعليم تنميةَقطاع  تتطلب من مهارةٌ

علم  التطبيقُ ثم ، واحد في آٍنكتحٍد وفرصٍة للنجاح ، مهما كانت معقدة،المشكلة

 الهندسة خالصةُ ،في رأيي ،هو  مبتكرٍة من خالل أفكاٍرلحلها التقنية تطويعالنظري و

  .الحقيقية
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  المتعارف عليهاالنظرة السائدةإطار  قد تخرج عن وهذه صفةٌ ؛التجاري حسال: ثالثُا

  وقد. فقطالهندسيةالفنية  على مهاراته  بناًء الواحد منهمكفاءةُ تقاسن  الذيينللمهندس

أن و ا جيدا،تجاري احسيجب أن يمتلك الجديد من المهندسين  الجيل علمتنا التجربة أن

تحقيق  في هميس ل،المالية والمؤشراِت األرقام قادراً على استيعاب مهندس كليكون 

   . المؤسسة التي يعمل فيهاربحيِة

 فهمقدراتهم ومعارلون  ويكم، األعمالرجاِل حنكِةب يتمتعون مهندسين نريد نحن

فهناك . ألعمالقتصادي لفي مجال التحليل االأكاديمية قوية  بمهاراٍت  والفنيةالهندسية

تحقيق  إلى ، بطبيعتها، تجارية تهدفشآٍت من من المهندسين يتولون قيادةَ متزايدةٌأعداد

 تكبدقد  عدا إعدادا جيدا في هذا الجانب فإن قراراتِه ملم يكن المهندس ، ومااألرباح

 في األكاديمية األوساط تنجح أن آملجديًدا  تحدًيا يمثل وهذا . كبيرةً خسائرمؤسسته

 .مواجهته

 المجاالِتلتعامل مع تلخص في قدرة المهندسين على ا ويالفكر المستقبلي؛: رابعاً

 ستشهدالتي   المعقدِةوالموضوعاِت مع القضايا، و التي ستعرفها األجيال القادمةالهندسيِة

  بين عدة مجاالٍت على الموازنِةالقدرِة، و المستدامِة التنميِة مثل؛ المستقبلتوسعًا أآبر في

  وهو تحدي، قريبًاالاوهنا أود أن أضرب مث. لها أثارها على المجتمع والعالم متشابكٍة

   . انبعاثات الكربون علىالسيطرِة

 ،اثات الكربون انبعللتحكم فيفي الندوة اإلقليمية األولى بالمشارآة  يوم أمس حظيتلقد 

، وقد  البارزينالتي نظمتها أرامكو السعودية في الدمام بحضور حشد من خبراء العالم

 أهمية أن يكون مهندسونا ، التي اشتملت عليها الندوة،أثبتت لي العروض والنقاشات

 ، والتشابِك التعقيِدمستعدين الستيعاب ومواجهة جميع جوانب مثل هذه القضايا الشديدِة

  .  من الناحيتين البيئية واالقتصادية متوازنةحلوٍليجاد إل
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يمكن أن أو ما  ،"مهارات التعامل"وأخيًرا، ينبغي أن يتمتع المهندس بما أسميه 

 على والقدرةَ ،القيادية المهاراِت تشمل وهذه ، أو الشخصيةَ الفرديةَنسميه المهاراِت

كما .  العمل المتزايدةِطلصعبة وتحت ضغوالحوار اإليجابي في المواقف االتفكير و

 التفاهم بما يتيح لهم ، العالم على ثقافاِت أن ينفتح المهندسونتتطلب تلك المهاراتُ

قد علمتنا التجارب و .متنوعٍة ثقافاٍت ولجنسياٍت المنتمين مع  بفاعليٍةوالتعاون بعمٍق

 مع املالتع إجادة إلى يحتاج الالواقعية أن المهندس، لكي يحقق التميز والنجاح، 

  مهاراِتإجادة إلى أيًضا يحتاج وإنما فحسب، الحاسب اآللي وأجهزة المخططات

   .اإلقناعو  التواصلوفنوِن

  ،أيها اإلخوة

وفي هذا اإلطار . إن أعمالنا، وبالدنا، والعالم كله من حولنا يتغير ويتطور ويتقدم

 يصعب تصور يلعب المهندسون، أدواراً مهمةًالحيوي تلعب علوم وفنون الهندسة، و

  . الحياة بدونها

ام  بحلول ع نوعيةًومع أملنا الكبير بأن يحقق التعليم الهندسي في بالدنا نقالٍت

وحده تقديم  التعليمقطاع لن يكون بمقدور نه ل إ القو من اإلنصاِف، إال أن٢٠٢٠

 إذ ال بد للحصول .نفا التي ذكرتها آمواصفات مهندسي المستقبلب  تتمتعمخرجاٍت

 التجربة المهنية، وممارسِة العملية،  الحياة غمارخوِضلك المواصفات من على ت

 خبراته تطويِرالبرامج التطويرية في صقل شخصية المهندس و من ستفادِةواال

  . وقدراته

 التعليمي وقطاع الصناعة واألعمال؛ ما بين القطاع  والتكامِلهنا تكمن أهمية الشراكِة

ة قدرال و، الحر مهندسين لديهم ملكات التفكيِرجرخَ ي قطاع التعليم أنتكون مهمةإذ 

سهم في حين يمع تزويدهم بالمعارف األساس، تطوير الذات، و ، المستمرعلى التعلم



  آلمة الرئيس أمام مؤتمر التعليم الهندسي  
   ص١١:٠١:٤٤م ٢٠٠٦ مايو ٢٣  منقح في -النص النهائي  

   ص٠٨:٠٥:١٣ 

8

 وإطالق جوانب اإلبداع ، الهندسيةفي صقل المواهبقطاع الصناعة واألعمال 

   .  طوير الت وجهوِدالبحوث  باإلضافة إلى تحديد توجهاِت،التميز لديهاو

  أيها الحضور الكرام،

 الهندسة، منذ فجر التاريخ اإلنساني، قدرةً فائقةً على قد أثبت المهندسون، وعلومل

هم، و.  بشكل فاعل وإيجابي في إحداثها بل واإلسهاِم،التجاوب مع تغيرات الحياة

التي يعيشها العالم في كل مجاالته، مطالبون بمواكبة التطوراِتاليوم .   

، فإن علينا أن نبدأ ٢٠٢٠نريد الوصول إلى التعليم الهندسي المثالي في عام آنا وإذا 

بقاء أعيننا وعقولنا ع إ م،ِة الطريق الحيوي في هذِه السيرّذوأن نُغ ، تأخيٍردوَن، اآلَن

وإذا ما أردنا أن يتمكن مهندسونا من المنافسة  . لكل التطورات والتغيرات حولنامفتوحًة

، وأن عاليًة وبعيدة المدىدائًما وطموحاتنا العمل، فيجب أن تكون نظرتنا بقوٍة في مجال 

  .   المستوى لتعليٍم هندسي راٍق إلى وضع أسس دائمٍة رفيعِة المؤقتةالحلولنتجاوز 

 االتجاه  هذافيبارزة وهنا أود أن أؤآد اقتناعي التام بأن مؤتمرنا هذا هو خطوٌة 

  . وأن تتكلل جميعها بالنجاح،ٌتالصحيح، أسأل اهللا أن تتبعها خطوا

   .أشكر لكم جميعًا حسن إصغائكم، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

    


