
 

 

 المستدامة   والتنميةعميدة عمادة خدمة المجتمع سعادة 

 الملحم                حفظها للا   عبد للا أ.د / فاطمة بنت 

 

 وبركاته ،،،،، هللا  ورحمةالسالم عليكم  

التنمية   اهداف  مع  الجامعات  في  واستراتيجيات  من خطط  حاليا  العمل  عليه  يتم  ما  مواءمة  أهمية  منطلق  من 

تمالمستدامة، و   ما  المجتمع    مناقشته  تبناء على  اجتماع عمادة خدمة  ليوم  والتنميةخالل  الخميس    المستدامة 

( المنح التعليمية للدراسات العليا في مجال التنمية المستدامة بخصوص مقترح مبادرة )  ١٤٤١رمضان    ٧الموافق  

 القرار   إلصحابنرفع لسعادتكم طلب رفع المقترح 

 التعريف بالمبادرة: 

في    كشريكإلبراز دور الجامعة  هي مبادرة مقترحة من وكالة شؤون التنمية المستدامة بعمادة خدمة المجتمع  

    والدكتوراه دراسية لدرجة الماجستير    حلتوفير منتسعى المبادرة    والعالمي.التنمية على المستوى المحلي واإلقليمي  

التنمية    نفي برامج الدراسات العليا في جامعة االمام عبد الرحم بن فيصل للمهتمين من الباحثين في مجاالت 

المستدامة في المعرفة واالبتكار والحلول لمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه التنمية  لتوفير  المستدامة. وذلك

 . المملكة 

 التفصيلية:األهداف 

 الجامعة بما يضمن موائمتها مع تحقيق أهداف رؤية المملكة تطوير سياسات  •

 الجامعة.   ومبادرات  واستراتيجياتدمج وتضمين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن خطط  •

 التنمية المستدامة  أهداف في مجال تطبيق  متوفرةغير ال  والمعلومات سد الثغرات في البيانات •

 بمجال التنمية المستدامة.  مختصة  توفير قاعدة أبحاث ودراسات  •

 والمنصفالتعليم الجيد )ضمان التعليم الجيد  وهوتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة  •

 للجميع( الحياةفرص التعلم مدى  وتعزيزللجميع   والشامل

 توفير فرص للمتميزين علمياً من افراد المجتمع إلكمال مسيرتهم التعليمية.  •

 



 

 

 

 

 الشروط: 

عبد برامج الدراسات العليا التابعة لكليات جامعة االمام   أحدالحصول على قبول غير مشروط من  •

 بن فيصل   نالرحم

 اهداف التنمية المستدامة   بأحد البحث مرتبط بشكل مباشر  ومقترحان يكون موضوع  •

ساعة   ٩٠وتطوعية لتقديم على المنحة الدراسية التابعة لبرامج الماجستير  ساعة ٣٠عن  ل ماال يقانجاز  •

 تطوعية لبرامج الدكتوراه  

عن بحث علمي واحد في مجلة علمية متخصصة ومعتمدة في قائمة الدراسات العليا   ل نشر ما ال يق  •

 لمرحلة الماجستير وعدد بحثين لمرحلة الدكتوراه  

 موافقة اللجنة االستشارية بوكالة التنمية المستدامة على الترشيح للمنحة الدراسية   •

 

 

 

 

 . الالزم لما فيه مصلحة الوطن واتخاذ لالطالعصحاب القرار مل من سعادتكم رفع المقترح ل أ ن وعليه

 

 التقدير،،،، مع جزيل الشكر و 

 

 وكيلة العمادة لشؤون التنمية المستدامة 

 د / مي بنت محمد الجامع  


