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       ي ق 
 

شكل التبادل المعرفي وجهود التعاون والتحالف مع المؤسسات العلمية المحلية 

والعالمية وبتشجيع ودعم من وزارة التعليم العالي هدفاً رئيسياً من أهداف الجامعات 

السعودية في سعيها لرفع كفاءة أدائها وتطوير برامجها وجودة مخرجاتها وتعزيز 

مكانتها  في التنافس العلمي والمعرفي وخدمة مؤسسات المجتمع على الصعيد المحلي 

واإلقليمي والدولي . وقد أضحى نقل التقنية وتوطينها هدفاً أساسياً من أهداف 

الجامعات ومراكز البحوث الوطنية خصوصاً بعد إقرار الخطة الوطنية للعلوم والتقنية 

وانطالق برنامج دعم مشاريعها البحثية المحققة ألهدافها في جملة من االختصاصات 

العلمية الحيوية األساسية والتطبيقية وهذا بدوره عزز من مكانة  ودور البرامج 

واألنشطة التي تخدم أهداف التبادل والتعاون المعرفي ونقل التقنية التي تسعى 

 الجامعات إلى تنفيذها.

وإدراكاً من جامعة الملك فيصل بأهمية التبادل والتعاون المعرفي ودوره في تعزيز 

تطلعات الجامعة ومساقات عملها في تحقيق الجودة النوعية في جميع برامجها 

ومخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية خصوصاً وهي تسعى للحصول على االعتماد 

األكاديمي من الجهات المانحة المحلية والدولية وتبوء المكانة العلمية المرموقة الالئقة 

بها والمساهمة بفعالية في التحول إلى مجتمع المعرفة على المستوى الوطني , فقد 

هـ بإنشاء 63269369/31أ وتاريخ 71/69698صدر قرار معالي مدير الجامعة رقم 

إدارة التبادل والتعاون المعرفي لتكون الجهاز الحاضن والمنظم لجهود الجامعة 

 .وبرامجها في التعاون العلمي والتبادل المعرفي وتحقيق أهدافها الطموحة في ذلك

 

 الرييللة

 

أن تكون جامعة الملك فيصل مؤسسة علمية رائدة في بناء مجتمع خالق قائم على 

 اقتصاد المعرفة , ويكون لها دور في نقل وتوطين التقنيات المتقدمة واالستفادة منها. 

 

Preface  

With granted support from the Ministry of Higher Education, knowledge 

exchange and cooperation with local and international higher education and 

scientific organizations has become a major objective of Saudi universities 

in their quest to upgrade their performance, development programs, quality 

of outputs, and reinforcement of their position in academic competition and 

community service at local and international levels. 

The transfer of technology and its settlement in Saudi Arabia is now a prin-

cipal target of Saudi universities and research centers; especially after the 

endorsement of the   " National Strategic Plan for Science and Technology 

" and the launching of programs in support of its research projects that are 

aimed to realize its ambitious objectives in a range of fundamental basic 

and applied scientific disciplines. This, in turn, has enhanced the position 

and role of programs and activities serving knowledge exchange and coop-

eration objectives and efforts for technology transfer sought by Saudi uni-

versities.   

King Faisal University is aware of the importance of knowledge exchange 

and cooperation and its role in strengthening the university's aspirations for 

and course of action in achieving assured quality in its educational, re-

search and service programs and outputs. This strong conviction is present-

ly accompanied by relentless efforts that are being made to earn academic 

accreditation by well recognized national and international authorities, so 

as to achieve the proper position of excellence KFU deserves and contrib-

ute effectively to the process of turning into a knowledge- based communi-

ty at a national level. 

The establishment of Knowledge Exchange and Cooperation Administra-

tion (KECA) (Ordinance #869/1/17A on 23/12/1429H) is a sheer embodi-

ment of KFU's commitment and systematic approach towards the achieve-

ment of such goals. KECA is to act as the organizational nurturer and cus-

todian of KFU's efforts and programs for knowledge exchange and cooper-

ation. 

Vision 

King Faisal University to be a pioneer academic organization in establish-

ing an innovative community based on knowledge-economy, and to have a 

role in transferring, settling, and using advanced technology. 

 



Mission 

King Faisal University to be a pioneer academic organization in establish-

ing an innovative community based on knowledge-economy, and to have a 

role in transferring, settling, and using advanced technology. 

Objective 

1. Support the university's plans to attract and  invest its financial re-

sources in establishing and developing centers for research excel-

lence, scientific chairs, and the enrichment of the university endow-

ment fund resources, which will all be dedicated to raise  KFU's ca-

pability in satisfying community needs for qualified national cadres 

and improve its position as a reference to furnish studies, applied 

research, consultations, and training in service of sustainable devel-

opment of national economy and its establishment on outstanding 

knowledge-based achievement.  

2. Support cooperation between the university and both public and pri-

vate sectors in the Kingdom and contribute efficiently in the identifi-

cation, marketing and increase of opportunities of proper investment 

of the university's academic cadres and scientific and technological  

achievement and its role in developing the national economy. 

3. Develop local and international alliances and collaborations with 

outstanding academic and research institutions and devote them to 

building KFU's capabilities to keep pace with  modern world- tech-

nology and latest scientific developments. 

4. Intensify and diversify programs and activities which aim to enrich 

the university's experience in Knowledge-based cooperation, ex-

change and partnership that enhance the university's academic and 

scientific status locally and internationally. 

5. Work on the attraction and recruitment of distinguished international 

scientists and researchers to teach, train, offer consultations and par-

ticipate in research projects and scientific activities. 

6. Contribute, along with colleges and research centers, to create an 

environment which reinforces innovation and excellence in 

knowledge and technological achievement at the university, and 

work to embrace the university's gifted staff and students and devel-

op their talents.  

7. Contribute to creating an environment that embraces the university's 

creative and innovative ideas and translate them into investment pro-

jects and products that strengthen the national economy and its effi-

ciency in regional and international competition. 

 الرااللة
تنمية قنوات التعاون والتبادل المعرفي بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي 

ذات االرتباط الوثيق بالجامعة وأهدافها وتعزيز دورها كمؤسسة تعليمية وبحثية إبداعية 

 متميزة تضطلع بدور حيوي في تحقيق التنمية الوطنية.

 من    ا  ن  ا ة   ا إل د ا ر ة 
 

دعم خطط الجامعة في إستقطاب وإستثمار مواردها المالية إلنشاء وتطططويطر مطراكطز   .9

التميز البحثي والكراسي العلمية وتنمية موارد صندوق وقف الجامعطة وتسطخطيطر ذلطك 

لرفع قدرة الجامعة على سد حاجة المجتمع من الكوادر الوطنطيطة الطمطؤهطلطة واإلرتطقطاء 

بكفائتها كبيت خبرة لتقديم الدراسات والبحوث التطبيقية واالستشارات والتدريب خدمة 

 للتنمية المستدامه لإلقتصاد الوطني وبنائها على اإلنتاج المعرفي المتميز.

دعم التعاون بين الجامعة والقطاع الخاص وقطاع األعمال بالمملكة والمساهمة بدور   .3

فاعل في التعريف والتسويق وزيادة فرص االستثمار لطخطبطرات الطجطامطعطة وكطوادرهطا 

 العلمية وإنتاجها المعرفي والتقني ودوره في تنمية اإلقتصاد الوطني.

تطوير وتنمية الشركات المحلية والدولية مع المؤسسات العلمية والبحثيطة الطمطرمطوقطة   .2

وتسخيرها في بناء قدرات الجامعة لمواكبة المستجدات العلمية والطتطططورات الطتطقطنطيطة 

العالمية الحديثة.تنويع وتكثيف البرامج والمناشط التي تهدف إلى إثراء تجربة الجامعة 

في التبادل والتعاون والشراكات المعرفية المعززة لمكانة الطجطامطعطة الطعطلطمطيطة مطحطلطيطاً 

 ودولياً.

تنويع وتكثيف البرامج والمناشط التي تهدف إلى إثراء تجربة الطجطامطعطة فطي الطتطبطادل   ./

 .والتعاون  والشراكات المعرفية المعززة لمكانة الجامعة العلمية محلياً ودولياً 

العمل على استقطاب المتميزين من العلماء والباحثين العالميين للعمل بطالطجطامطعطة  أو  .5

تقديم الخدمات اإلستشارية والتدريب والمشاركة في المشاريطع الطبطحطثطيطة والطفطعطالطيطات 

 العلمية المتميزة.

المساهمة مع الكليات ومراكز البحوث في خلق البيئة المعززة لصفة التمطيطز واإلبطداع  ./

لإلنتاج المعرفي والتقني بالجامعة  والعمل على رعاية كوادر الجامعة من الطمطبطدعطيطن  

 من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة وتنمية مواهبهم.

المساهمة في إيجاد البيئة الحاضنة لألفكار اإلبداعية بالجامعة وترجمتها إلى مشاريع   .8

ومنتجات إستثمارية تسهم في تعزيز اإلقتصاد الوطني وقدرته على المنافسة اإلقليميطة 

 والعالمية.


