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مالمُح ُهِويَّة جامعِة الملِك فيصل

ماهيّة األمن الغذائي واالستدامة البيئية

عةانعكاسات تحديد الُهِويَّة على وظائف الجام

دوافع ومنطلقات الُهِويَّة

مجاالت األمن الغذائي واالستدامة البيئية

فيصلجامعِة الملِك عناصرُهِويَّة



إلىميةومنتمحفّزةتعليميةبيئةخلقفيرائدة ًجامعة ًفيصلالملكجامعةتكونأن

.وعالميًّاوإقليميًّامحليًّاالمستقبل

واالستدامةالغذائياألمنتحقيقفيللمساهمةوتنمويًّابحثيًّامنتجة ًجامعة ًتكونأن

.للمملكةالبيئية

يَّةُهوً عنتنبثقاستثماريةونظمرؤيةوتصميماالقتصادية،الجامعةقدراتإطالق

.الجامعة

االبيئيةواالستدامةالغذائياألمنمجاالتفياالستثمارجعل .للجامعةااستراتيجيًًّخيار 

ناألعمالفاعلةتتجيرنوافذلتمثلواالبتكاريةاالستثماريةالجامعةأذرعةتوظيف

بيئتهاعلىةوالمحافظالغذائي،أمنهاوتعزيزلبالدنا،رافد ايشكلوبماالبحثية،ومنتجاتنا

.الثرية

فيصلمالمُح ُهِويَّة جامعِة الملِك 



وأحدالعالمي،المستوىعلىالمستدامةالتنميةأهدافأهمأحدالغذائياألمنيمثل

.2030المملكةرؤيةتحقيقبرامجمنلعدداألساسيةوالركيزةاالستراتيجية،األهداف

القدرةعنيعبرالغذائياألمنفإنالمتحدة،لألممالتابعةوالزراعةاألغذيةلمنظمةوطبق ا

علىيدالتأكمعواستخدامهعليه،الحصولوتسهيلالغذائي،المنتجتوفيرعلىالوطنية

.عليهوالحصولمنهاالستراتيجيالمخزونإدارة

وإمكانيةوسالمته،الغذاءتوفير:فيتتمثلرئيسية،أركانخمسةالغذائياألمنيتضمن

.األمثلالنحوعلىوإدارتهمنه،اإلمداداتواستقرارواستخدامه،عليه،الحصول

اهمةالمسعاتقهاعلىحملتوالبحثيةاألكاديميةقطاعتهابجميعفيصلالملكجامعةإن

البيئيةواالستدامةالغذائياألمنلتحقيقاألهميةبالغةتحدياتمواجهةفي

البيئيةماهيّة األمن الغذائي واالستدامة 



لجامعةانعكاسات تحديد الُهِويَّة على وظائف ا

الشراكة •علمالتعليم والت•
المجتمعية

االبتكار •البحث العلمي•
وتنمية 
األعمال

35% 45%

10%10%



دوافع ومنطلقات الهوية

توفرًالمعرفةًوالخبرةًالتراكميةًالمتخصصةًفيًمجاالتًاألمنًالغذائيً•
عـــــــيةًواالستدامةًالبيئيةًالحتضانًالجامعةًكلياتًمتخصصةًكالعـلومًالـــــزرا

.كليةًأخرىًداعمة13واألغــذية،ًوالطـــبًالبيطري،ًإلىًجانبً

ةًتوسعًالجامعةًفيًمجالًاألبحاثًالزراعية،ًوالمائية،ًوالحيوانيةًوالبيئي•
.واحتضانهاًستةًمراكزًبحثيةًمتخصصة

والخاصالعامالقطاعينفيالجهاتمنعددمعاالستراتيجيةالجـامعةشراكة•
.يئيةالبواالستدامةالغذائيباألمنصلةذاتمجاالتفيالتعاونحولالمتمركزة

يالغذائاألمنمجاالتفيعالميةجامعاتمعللجامعةالبحــثيةاالتفـاقيـــات•
.البيئيةواالستدامة

وعمشرإنشاءبدءخاللمناألعمالوريادةاالستثمار،لمنظومةالجامعةتحفيز•
مار،لالستثاألحساءواديشركةوتأسيسهاوالتقنية،لالبتكاراألحساءواحة
.األعمالريادةومركز

دوافعً
داخلية



دوافع ومنطلقات الهوية

.203المملكةرؤيةمعالمباشرالتقاطع•

.يئةوالبوالمياهالغذائيلألمنوطنيةاستراتيجياتصدور•

لكةوالممعامة،بصفةالعالمتواجهالتيالحاليةالتحديات•

.لبيئيةاواالستدامةالغذائيباألمنيتعلقفيماخاصةبصفة

أغراضلخدمةتحوليةلمبادراتالجهاتمنعددإطالق•

مجاالتفيسيماالالبيئيةواالستدامةالغذائياألمن

.المتجددةالطاقةوصناعاتالغذائية،الصناعات

الوطنيةالصناعةتطويربرنامجمعالمباشرالتقاطع•

.اللوجستيةوالخدمات

.يةالشرقبالمنطقةاألحساءمحافظةوتضاريسجغرافية•

راعيةالزالتقنياتمجاالتفيقائملسوقالشديداالحتياج•

يفالبيئيةواالستدامةالغذائياألمنعلىوتطبيقاتها

.المملكة

دوافعً
خارجية



1

2
تشكل الزراعة ركيزةً أساسية لتحقيق األمن الغذائي: الزراعة•

3
لبيئيتواجه المملكة عدًدا من التحديات البيئية مثل التصّحر وانحسار الغطاء النباتي والتلوث ا: البيئة•

4
الة إلدارة لإلدارة دور كبير في تحقيق كل من األمن الغذائي واالستدامة البيئية، بإيجاد نماذج إدارية فع: اإلدارة•

البيئة والغذاء على نحو يضمن توافر اإلمدادات

5
تقنيات الطائرات المسيرة وتقنيات المياه الحديثة: التقنية•

6
باتات والحيوانات ارتباط الصحة بشكل أساسي بالتغذية التي ال تقتصر على اإلنسان فحسب، بل تشمل الن: الصحة•

.والثروة السمكية

7
لمحددة من يسهم النقل بشكل مباشر في تحقيق األمن الغذائي من خالل نقل الغذاء وتخزينه في األماكن ا: النقل•

.أجل الحفاظ عليه

8
صناعات يمثل التصنيع أحد أهم ركائز األمن الغذائي، تطوير صناعة غذائية، وصناعات مرتبطة بال: التصنيع•

.الغذائية

9
ستفادة الطاقة الجديدة والمتجددة وتربطها باألنظمة الزراعية والمائية المتعددة، ال سيما االالتركيزعلى: الطاقة•

من تكنولوجيا الطاقة الحيوية والطحالب

البيئيةمجاالت األمن الغذائي واالستدامة 



موقع كلية الهندسة من هوية الجامعة

اقةالط–التصنيع –النقل –التقنية -البيئة –املياه اجملاالت

االإجتاهات

زراعةالطباعة ثالثية الأبعاد يف ال

3D Printing in 

Agriculture

الزراعة الصحراوية

Desert Agriculture

هندسة الري

Irrigation Engineering

ادلرونز الزراعية

Agricultural Drones

اذلاكء الاصطناعي وانرتنت 

الاش ياء يف الزراعة

AI & IOT in Agriculture

الطاقة العضوية

Bio Energy

املستشعرات الزراعية

Agricultural sensors

حفظ البيئة

Environment  

Conservation

التصنيع الغذايئ

Food Processing

البالستيك احليوي

Bioplastic

مراقبة جودة الأغذية

Food Quality Control

دارة اخملزون الاسرتاتيج ي اإ

للغذاء

Strategic Inventory of 

Food


