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 الفرصة لي كممثل   العربي للنقل الجوي ومنظمي هذا اللقاء على إتاحة   د أن أشكر االتحاد  وفي البداية أ

 نوعيةً  ةً هذا االتحاد التي أحدثت نقلمنية بأن ألتقي بكم مشيداً بإنجازات لجامعة نايف العربية للعلوم األ

ت ر  ط  حت للجامعة من قبل االتحاد التي أ  إلى الثقة التي من في مفهوم النقل الجوي. كما أود أن أشير  

 بين الجامعة واالتحاد العربي للنقل الجوي عندما رأى مسيرو هذا االتحاد أن جامعة   تفاهم   بمذكرة  

 ومنها أمن   ،أهم المؤسسات العربية للتعليم العالي المتخصص نايف العربية للعلوم األمنية إحدى

 اإلسهام اإليجابيوهذا ما يتوافق مع توجهات االتحاد في المحافظة على أعلى معايير األمن و ،الطيران

 أعلى معايير التدريب األمني لألعضاء. في تطوير القوى البشرية التي تشمل توفير  

  

االتحاد في تحقيق التعاون المشترك في دمج اإلطار المهني الذي  إرادة  ع مالجامعة  إرادة  هنا تالقت و

 يقدمه االتحاد العربي للنقل الجوي ألعضائه باإلطار العلمي والبحثي ألمن الطيران الذي توفره جامعة  

مدربين ال والمادية والبشرية توفر  بإمكاناتها العلمية والعملية  نايف العربية للعلوم األمنية. فالجامعة  

المؤهلين والمناهج العلمية المتقدمة والتجهيزات المادية والمكانية لجميع من يرشحهم االتحاد للدورات 

 التدريبية التي يتم االتفاق على تنفيذها من قبل الطرفين.
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على مستوى رصد الظواهر األمنية في إن جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ومن خالل أهدافها 

ن يثمانالو وقعت حتى تاريخه ما يقارب المائة   اً سهام في مواجهتها بحثاً وتدريبالوطن العربي واإل

مع مؤسسات علمية وأمنية ومنظمات أمنية ودولية وجامعات عالمية أسهمت في التعاون  تفاهم   مذكرة  

الشامل وأفرزت أكثر من شملت جميع مظاهر األ ، وقدالمشترك في إجراء بحوث ودراسات وتدريب

ك   ئة إصدار  م من ست  ن ألف  بية بلغ عدد المستفيدين منها خمسيقدمت برامج تدريكما  ،معلمي مح 

 متدرب.

 

وأنشأت مركزاً خاصاً إلدارة  ،دلة الجنائيةوتخصصات األ ،والقضائية ،انب العدليةكذلك في الجو

في  متخصصةً  العليا، وفي الجانب األكاديمي أنشأت كليةً  القيادات   زمات وتطوير  الكوارث واأل

إلى كلية أمن المعلومات  إضافةً  ،المستوى األكاديميعلى  نادرة   ستراتيجية كبادرة  الدراسات اإل

 التعليم الجامعي الرقمي. أساليب   بأحدث  والشبكات المجهزة 

 

ستراتيجيات إعداد الكوادر األمنية إلى في إ ير  التي أحدثت السعي إلى تغي المتتالية للتغيرات   إن المتابع  

أدت إلى قيام الجامعة ومن خالل كلية التدريب فيها أنها  يجد  ها الوطني جانب اضطالع الجامعة بدور  



البرامج  النظر إلى المعايير التدريبية التي تتيح لبرامجها مواكبة التغيرات المعاصرة، بحيث يقوم قسم  ب

برامج التدريب المهني الفعال واالنتقال من وحدة الهدف إلى عمومية  بانتهاجالخاصة في الكلية 

جزءاً  تعد  المواطنة الرقمية التي كانت  انطالقاً من مبادئ المعرفة وإنهاء تطبيقها وفق مفهوم   ؛الهدف

 عنها. الحياد   في مهامنا المهنية التي ال يمكن  
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 ة ومن خالل مذكرات التفاهم بينها وبين اتحاد النقل الجوي أن تكون مخرجات  ما نرجوه في الجامع كل  

 للعمل المقدر الذي يقوم به االتحاد. نوعيةً  هذا التعاون والتفاهم إضافةً 

 

ل في العم اً ستراتيجيإ اً أكرر شكري وتقديري لكم أوالً ولالتحاد بأن أتاح لنا في الجامعة أن نكون شريك

 .الجوي العربياألمني في النقل 
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