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مجلس الجامعة يقر التقويم
األكاديمي للدراسات العليا
للعام المقبل

أقــر مجلــس الجامعــة التقويــم األكاديمــي
للدراســات العليــا للعــام الجامعــي املقبــل
 ،1443كمــا وافــق عــى انشــاء وحــدة
التوعيــة الفكريــة ،وذلــك خــال الجلســة
السادســة للعــام الجامعــي الحــايل التــي
عُ قــدت برئاســة معــايل رئيــس الجامعــة،
نائــب رئيــس مجلــس الجامعــة ،األســتاذ
الدكتــور فــاح بــن فــرج الســبيعي،
وحضــور أمــن مجلــس شــؤون الجامعات،
الدكتــور محمــد الصالــح.
وأوضــح وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا
والبحــث العلمــي ،أمــن مجلــس الجامعــة،
الدكتــور ســعيد الرسيعــي ،أن املجلــس
وافــق عــى تعيــن  5أســاتذة مســاعدين
مــن املعيديــن العائديــن مــن االبتعــاث،
واملوافقــة كذلــك عــى ابتعــاث  23طالبــا ً
وطالبــة ،وإنهــاء بعثــة  8مبتعثــن ،مشــرا ً
إىل أن املجلــس أقــر الالئحــة التنظيميــة
ملكافحــة التبــغ ،كمــا تمــت إحاطــة
املجلــس بالقــرارات املتخــذة بالتفويــض،
واســتعراض عــددا ً مــن املواضيــع املدرجــة
عــى جــدول األعمــال.
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دشــن أمــر منطقــة نجــران ،صاحــب الســمو
األمــر ،جلــوي بــن عبدالعزيــز بــن مســاعد
آل ســعود ،عــددا ً مــن املشــاريع التعليميــة
يف املدينــة الجامعيــة بنجــران وفــرع رشورة،
وذلــك يف حفــل نظمتــه الجامعــة يف املــرح
الرئيــس باملبنــى اإلداري «الــرج».
وبــدأ الحفــل بآيــات مــن الذكــر الحكيــم،

ثــم ألقــى معــايل رئيــس الجامعــة ،األســتاذ
ً
كلمــة أوضــح
الدكتــور فــاح الســبيعي،
خاللهــا أن حضــور وترشيــف أمــر املنطقــة
لحفــل تدشــن مشــاريع الجامعــة يأتــي
يف ســياق دعــم ســموه املتواصــل للجامعــة
وحرصــه املســتمر عــى كل مــا يحقــق
نجاحهــا .تفاصيــل ص3

ضاعفــت الجامعــة نســب التخصيــص
ملرحلــة مــا بعــد الســنة التحضرييــة،
وذلــك يف بعــض التخصصــات النوعيــة
يف عــدد مــن كليــات الجامعــة؛ تلبيــة
الحتياجــات ســوق العمــل ،حيــث وجــه
معــايل رئيــس الجامعــة أ.د.فــاح بــن
فــرج الســبيعي بزيــادة نســبة التخصيــص
يف الطــب والجراحــة بنســبة ،32%
والعــاج الطبيعــي بنســبة  ،40%وكذلــك
يف تخصــص الهندســة الكهربائيــة بنســبة
 ، 20%وذلــك مــن إجمــايل املقبولــن لهــذه
التخصصــات.
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سمو أمير منطقة نجران يشكر القيادة على ما
تحظى به المنطقة من دعم كبير في مجال التعليم
رفــع صاحــب الســمو األمــر جلــوي
بــن عبدالعزيــز بــن مســاعد أمــر منطقــة
نجــران باســمه واســم أهــايل املنطقــة الشــكر
والعرفــان لخــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ,وســمو
ويل عهــده األمــن -حفظهمــا اللــه -عــى
مــا تحظــى بــه منطقــة نجــران مــن دعــم
واهتمــام كبــر يف مجــال التعليــم الجامعــي،
أســهم وللــه الحمــد يف تحقيــق قفــزات
تعليميــة يف مختلــف مراحــل التعليــم ومــا
قــدم خــال جائحــة كورونــا وأســهم يف
اســتمرار العمليــة التعليميــة وفــق أعــى
معايــر الجــودة يف التعليــم.
جــاء ذلــك خــال لقــاء ســموه يف مكتبــه
معــايل رئيــس جامعــة نجــران الدكتــور
فــاح بــن فــرج الســبيعي ،ووكيــل الجامعــة
الدكتــور زهــر العمــري ،ووكالء الجامعــة
للدراســات العليــا والبحــث العلمــي والشــؤون
التعليميــة والتطويــر والجــودة وشــؤون
الطالبــات بعــد صــدور عــدد مــن تكليفــات
الــوكالء.
وثمَّــن ســمو أمــر منطقــة نجــران مــا
يقــدم مــن خدمــات تهــدف إىل االرتقــاء
بالتعليــم الجامعــي يف مختلــف التخصصــات
 ،متمنيـا ً التوفيــق لــوكالء الجامعــة يف تقديــم

واألنشــطة التدريبيــة لخدمــة املجتمــع ،
اســتفاد منهــا  89850مســتفيداً.
كمــا اطلــع ســموه عــى املبــادرات
واالتفاقيــات والــراكات بــن الجامعــة
والجهــات الحكوميــة التــي بلغــت 46
اتفاقيــة ،وتســجيل  9078طالبــا ً وطالبــة يف
الفصــل الصيفــي مــن خــال  1054شــعبة
دراســية لعــدد  592مقــررا ً دراســيا ً .
كمــا اشــتمل التقريــر املقــدم لســموه عــى
نســب زيــادة املقاعــد يف التخصيــص لبعــض
التخصصــات النوعيــة التــي يحتاجهــا ســوق
العمــل وشــملت زيــادة  32%يف تخصــص
الطــب والجراحــة  ،و 40%للعــاج الطبيعــي
و 20%لتخصــص الهندســة الكهربائيــة ،
عــاو ًة عــى اســتحداث الجامعــة برنامــج
املاجســتري يف األمــن الســيرباني  ،وبرنامــج
كل مــا يخــدم منســوبيها ويحقــق التطلعــات ،الجامعــي 1442هـــ ،اشــتمل عــى عــدد اإلرشــاد األرسي  ،ومــروع محطــة رصــد
الطلبــة والطالبــات ،الــذي بلــغ  23573الطاقــة الشمســية بالتعــاون مــع مدينــة
ويخــدم الصالــح العــام.
ونــوه ســموه بالكــوادر املؤهلــة ومواصلتهم طالبــا ً وطالبــة ،وإجمــايل عــدد الربامــج امللــك عبداللــه للطاقــة ،و الخطــوات التنفيذية
العمــل واالرتقــاء بالعمليــة التعليميــة ،مباركا ً التعليميــة التــي بلغــت  70برنامج ـا ً تعليمي ـا ً ملبــادرة « توطــن « التــي دشــنتها الجامعــة
مهامهــم الجديــدة ،مشــددا ً عــى الحــرص منهــا  24برنامجـا ً للماجســتري و 48برنامجـا ً بالتعــاون مــع رشكائهــا وتســتهدف 83
عــى الثوابــت اإلســامية والتمســك بالعــادات للبكالوريــوس والدبلــوم  ،وتخصيــص منشــأة خاصــة يف املنطقــة لعــرض فــرص
 7110مقاعــد للعــام القــادم للقبــول يف التوظيــف وتقــدم الجامعــة تأهيلهــم إضافــة
والتقاليــد والهويــة الســعودية.
واطلــع ســمو أمــر منطقــة نجــران عــى برامــج املاجســتري والبكالوريــوس والدبلــوم إىل الرفــع بطلــب افتتــاح كليــة الرشيعــة
تقريــر إحصائــي للجامعــة عــن العــام بالجامعــة  ،وإحصــا ًء عــن الــدورات بمحافظــة رشورة.

معالي رئيس الجامعة يلتقي سفير جمهورية
الهند ويستعرض جهود الجامعة
التقــى معــايل رئيــس الجامعــة
أ.د .فــاح بــن فــرج الســبيعي يف
مكتبــه ســفري جمهوريــة الهنــد
باململكــة العربيــة الســعودية د.
أوصــاف ســعيد والوفــد املرافــق
لــه ،وجــرى خــال اللقــاء إبــراز
إمكانــات الجامعــة املتمثلــة يف
مبانيهــا وأجهزتهــا وكادرهــا
األكاديمــي وكفاءتهــم العلميــة
واملهنيــة.
واســتعرض د .الســبيعي خــال
حديثــه املراكــز البحثيــة داخــل
الجامعــة وأدوارهــا يف الدراســات
عــى املنطقــة ،مشــرا ً إىل مركــز
أبحــاث وتقنيــة النانــو ومــا يقدمــه
مــن أبحــاث علميــة عامليــة
متقدمــة ،مكنتــه مــن تحقيــق عــدد
مــن اإلنجــازات املحليــة

والعامليــة ،وكذلــك برامــج االبتعــاث
والتدريــب وأعــداد املبتعثــن.
وتطــرق د .الســبيعي إىل الكليــات
والربامــج األكاديميــة ،ومواكبــة
الجامعــة لرؤيــة اململكــة  2030مــن
خــال الرتكيــز عــى التخصصــات
النوعيــة التــي يتطلبهــا ســوق العمل
وتجويــد املخرجــات؛ للمســاهمة يف
التنميــة التــي تعيشــها البــاد.
كمــا قــدم رئيــس الجامعــة نبــذة
عــن برامــج طــاب املنــح وأعدادهــم
داخــل الجامعــة والخدمــات التــي
ســخرتها الجامعــة لهــم ،إضافــة إىل
أدوار الجامعــة املجتمعيــة والــدورات
التطويريــة املتنوعــة التــي تقدمهــا
للمجتمــع بكافــة أطيافــه.

 ..ويستقبل مدير عام تعليم المنطقة

اســتقبل معــايل رئيــس الجامعــة أ.د .فــاح
بــن فــرج الســبيعي يف مكتبــه مديــر عــام
التعليــم باملنطقــة فهــد بــن صالــح عقــاال،
حيــث تــم خــال الزيــاره بحــث أوجــه التعــاون
بــن الجهــات التعليميــة بمــا؛ يســهم يف تطويــر
الحركــة العلميــة باملنطقــة.
وأكــد د .الســبيعي أن الزيــارة حظيت بمناقشــة
العديــد مــن املواضيــع التــي تخــدم أبنــاء وبنــات
املنطقــة يف مســرتهم التعليميــة وبمــا يســهم يف

رفــع كفــاءة تحصيلهــم العلمــي واملعــريف.
وأشــار رئيــس الجامعــة إىل قــدرات الجامعــة
يف كوادرهــا
التدريســية ومنشــآتها العمالقــة ومــا تتميــز
بــه مــن أجهــزة حديثــة وكليــات علميــة وأدبيــة
تقــدم خدماتهــا لطالبهــا واملجتمــع واســتعدادها
لتســخريها للمســاهمة يف خدمــة التعليــم العــام
والعمــل عــى تحقيــق التكامــل بــن الجهــات
التعليميــة يف املنطقــة.
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سمو األمير جلوي بن عبدالعزيز يدشن مشاريع
جامعية بنجران وشرورة

دشــن صاحــب الســمو األمــر جلــوي بــن
عبدالعزيــز بــن مســاعد أمــر منطقــة نجــران،
عــددًا مــن املشــاريع التعليميــة يف جامعــة
نجــران وفــرع الجامعــة بــرورة.
وأقيــم حفــل خطابــي بهــذه املناســبة بآيــات
مــن الذكــر الحكيــم ،ثــم ألقــى معــايل رئيــس
ً
كلمــة
الجامعــة الدكتــور فــاح الســبيعي،
ثمــن فيهــا دعــم ســمو أمــر منطقــة نحــران
املتواصــل للجامعــة وحرصــه املســتمر عــى
التوســع يف املرشوعــات التعليميــة وكل مــا
يحقــق نجاحهــا ،مؤكــدا ً أن الجامعــة حرصــت

عــى إكمــال مشــاريعها العمالقــة ،وعملــت عــى
إكمــال مســرة التعليــم مــن خــال إنشــاء
جيــل متســلح بالعلــم واملعرفــة ،وتوســيع
نطــاق أدوارهــا لتتجــاوز أســوارها وتمُ ــد
املجتمــع باملعرفــة التطويريــة مــن خــال
إقامــة الربامــج التدريبيــة.
بعــد ذلــك ،دشــن ســمو أمــر املنطقــة
مشــاريع مبنــى كليــة الطــب للطالبــات،
وتحتــوي عــى  45قاعــة دراســية ،و 134
ً
معمــا ،وتبلــغ
مكتبــا ً إداريــاً ،وكذلــك 16
القــدرة االســتيعابية للكليــة  1650طالبــة،

ومبنــى عمادة الســنة
التحضرييــة للطالبــات،
وتحتــوي عــى  71قاعــة
دراســية ،و 121مكتبـا ً إداريـاً،
ً
معمــا ،وتبلــغ القــدرة
و18
االســتيعابية للكليــة  2304طالبــة
وجميعهــا يف املدينــة الجامعيــة بنجــران،
ً
إضافــة إىل مبنــى كليــة العلــوم
واآلداب للبنــن بــرورة ،وتحتــوي
عــى  70قاعــة دراســية،
و 139مكتبــا ً إداريــاً ،و27
ً
معمــا ،وتبلــغ القــدرة
االســتيعابية للكليــة
طالــب،
1500
وكذلــك برجــان
ســكنيان عبــارة
عــن  36وحدة ســكنية
باملحافظــة.
ويف نهايــة الحفــل ســلم
معــايل رئيــس الجامعــة درعــا ً
تذكاريًــا ألمــر املنطقــة بهــذه
املناســبة.
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رئيس الجامعة يهنئ القيادة
الرشيدة بنجاح حج هذا العام
رفــع معالــي رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور فــاح
بــن فــرج الســبيعي باســمه ونيابــة عــن منســوبي
الجامعــة التهنئــة لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،ولصاحــب
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز
آل ســعود ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر
الدفــاع  -حفظهمــا اهلل  -بمناســبة نجــاح حــج هــذا العــام،
معتبـ ً
ـرا قــرار القيــادة الرشــيدة -حفظهــا اهلل -بمحدوديــة
الحــج بالقــرار االســتثنائي ،والــذي تواصــل مــن خاللــه
الدولــة دورهــا اإلنســاني فــي حمايــة اإلنســان وذلــك
فــي ظــل هــذه األزمــة.

وأكــد الدكتــور الســبيعي أن حكومــة خــادم
الحرمــن الرشيفــن حملــت عــى عاتقهــا ســامة
حجــاج بيــت اللــه الحــرام مــن خــال تســخري
الجهــود لتأديــة هــذه الشــعرية يف ظــل هــذه
الظــروف؛ حيــث الزالــت اململكــة تُبهــر العالــم
بالتدابــر التــي تتخذهــا وتواصــل تنظيــم هــذه
الشــعرية وســط األعــداد الكبــرة القادمــة ألداء
فريضــة الحــج بــكل احرتافيــة ،لتثبــت للعالــم
بأنهــا قــوة كــرى يف التخطيــط والتنفيــذ تضــاف
إىل تأثريهــا الــدويل عــى خارطــة العالــم.
وقــال رئيــس الجامعــة  »:نســعد يف كل عــام

بإنجــاز عظيــم يتحقــق يف بالدنــا الغاليــة رغــم
الظــروف التــي أحاطــت بالعالــم وأطاحــت
بأنظمــة الــدول الصحيــة؛ وتبقــى بالدنــا شــامخة
بقيادتهــا الحكيمــة وخططهــا الســليمة التــي
تقودنــا دائمــا ً نحــو األمجــاد ،فحقــا ً علينــا
أن نفتخــر بدولتنــا العظيمــة ملــا تقدمــه مــن
تســهيالت» ،مشــيدا ً بجهــود رجــال األمــن
والكــوادر الصحيــة يف خدمــة حجــاج بيــت اللــه
الحــرام والذيــن أســهموا يف أداء هــذه الشــعرية
بســكينة وروحانيــة؛ ليبعثــوا رســالة للعالــم
بأننــا «مملكــة اإلنســانية».
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اللجنة العليا بالجامعة تعقد اجتماعها الثالث لمناقشة
العودة اآلمنة للدراسة حضوري ًا

 كثفــت الجامعــة جهودهــا االحرتازيــة؛
اســتعدادًا الســتقبال الطــاب عــى مقاعــد
الدراســة مطلــع العــام القــادم ،حيــث
عقــدت اللجنــة العليــا لعــودة الدراســة
حضوريًــا برئاســة معــايل رئيــس الجامعــة
أ.د .فــاح بــن فــرج الســبيعي وعضويــة
أعضــاء اللجنــة اجتماعهــا الثالــث؛ للوقــوف
عــى مــا تــم تنفيــذه يف االجتماعــات
الســابقة والحــث عــى اســتكمال متطلبــات
اســتقبال الطــاب والطالبــات العــام
الجامعــي القــادم؛ بمــا يضمــن ســامتهم
وســر الحركــة التعليميــة عــى أكمــل وجــه.
وناقشــت اللجنــة إحصائيــة عــدد
املحصنــن مــن منســوبي ومنســوبات
الجامعــة ،مشــددة عــى تطبيــق التوجيهــات
العليــا بمنــع دخــول املدينــة الجامعيــة
لغــر املحصنــن بعــد انتهــاء املهلــة
واملقــررة بتاريــخ  22ذو الجحــة مــن هــذا
العــام.
كمــا حثــت اللجنــة عــى توجيــه لعمــداء
الكليــات والعمــادات املســاندة ،ومديــري
اإلدارات بــرورة توجيــه منســوبيها لتلقــي
اللقــاح يف أقــرب وقــت قبــل تاريــخ  22ذو
الحجــة.

وأوضــح املتحــدث الرســمي للجامعــة
د .صالــح الحارثــي أن االجتمــاع ناقــش

األنمــاط التعليميــة املتنوعــة « حضــوري،
مدمــج ،عــن بُعــد» مــع تدويــن أهــم

املــواد التــي سـتُدرس عــن بُعــد ،ومناقشــة
مســتجدات مراكــز لقاحــات كورونــا
بالجامعــة وعــدد مــا قدمتــه مــن الجرعات،
وركــزت اللجنــة عــى رضورة أن تكــون
املراكــز متاحــة يف إجــازة عيــد األضحــى
املبــارك لجميــع منســوبي الجامعــة مــن
موظفــن وأعضــاء هيئــة تدريــس وطلبــة.

وكيل الجامعة يتابع تطبيق اإلجراءات ويؤكد
على التقيد باألنظمة
تابــع وكيــل الجامعــة د .زهــر بــن حســن
العمــري ســر عمليــات إدارة الخدمــات املســاندة يف
تطبيــق اإلجــراءات االحرتازيــة الالزمــة؛ للوقايــة من
فــروس كورونــا داخــل الجامعــة وأهميــة تقيــد
موظفــي الجامعــة وطالبهــا وزوارهــا بتوجيهــات
الــوزارة الهادفــة إىل الحــد مــن انتشــار الفــروس
وحمايــة منســوبي الجامعــة.
جــاء ذلــك خــال زيارتــه ملقــر إدارة الخدمــات
املســاندة حيــث اطلــع عــى أدوار اإلدارة يف تطبيــق
االحــرازات وأبــرز مــا تقدمــه لتأمــن الســامة
والتقيــد بالتوجيهــات التــي أقرتهــا الجهــات
املختصــة.
وشــدد د .العمــري عــى التــزام حــراس األمــن
بفــرض كافــة التدابــر عــى مداخــل الجامعــة
والكليــات والعمــادات وإلــزام جميــع املتعاملــن
مــع الجامعــة وكذلــك منســوبيها بالتقيــد بلبــس
الكمامــة وإبــراز تطبيــق « توكلنــا» ومنــع أي
شــخص مخالــف مــن الدخــول.
وحــث وكيــل الجامعــة عــى مضاعفــة الجهــود
وتنفيــذ جــوالت دوريــة داخــل مبانــي الجامعــة؛
للتأكــد مــن التقيــد بذلــك ،إضافــة إىل نــر اللوحــات
التوعويــة بهــذا الشــأن ،منوهــا ً بــرورة ترسيــع
آليــة التعامــل مــع البالغــات ومتابعتهــا.
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مكتبة الجامعة المركزية ..مخزون علمي ورافد
معرفي بتقنيات حديثة وخدمات شاملة
تقرير :فاتن الشهري
مــع التوســع فــي اســتحداث البرامــج األكاديميــة لمراحــل

البكالوريــوس والماجســتير والدبلــوم واإلقبــال المتزايــد مــن
الطــاب والطالبــات لاللتحــاق بالجامعــة ،ســعت الجامعــة فــي
تأميــن المراجــع العلميــة التــي تشــكل رافـ ًـدا مهمـ ًـا فــي دعــم
احتياجــات الدارســين فــي الجامعــة وأعضــاء هيئــة التدريــس

مــن خــال إنشــاء مكتبــة تضــم مــا يقــارب  28ألــف عنــوان
بواقــع  142166نســخة.

ولــم يقتصــر األمــر علــى ذلــك ،حيث قامــت الجامعــة  -ممثلة

فــي عمــادة شــؤون المكتبــات  -باالشــتراك فــي المكتبــة

الرقميــة الســعودية ،التــي تعــد أكبــر تجمــع أكاديمــي لمصــادر
المعلومــات فــي العالــم العربــي ،وهــي تتبــع لــوزارة التعليــم

الســعودية ،حيــث تضــم  15801477مابيــن كتــب إلكترونيــة
ومقــاالت المجــات العلميــة وكذلــك الرســائل الجامعيــة
وبحــوث المؤتمــرات ،إضافــة إلــى الوســائط المتعــددة
والتقاريــر والتــي تغطــي كافــة التخصصــات األكاديميــة.

وعملــت العمــادة عــى تزويــد املكتبــة بأحــدث التقنيات
واألجهــزة الحديثــة لتصبــح مكتبــة شــاملة تخــدم
آالف الطــاب والطالبــات وفــق أســهل الطــرق املتبعــة
حديثــا ً يف مجــال التكنولوجيــا التــي توفــر الوقــت عــى
املســتفيدين ،حيــث بــادرت بتزويــد املكتبــة بأجهــزة
االســتعارة واإلعــادة الذاتية والتــي تتيح للمســـــتفيدين
اســـــتعارة وإعــادة الكتــب ،وتمديــد املــدة الزمنيــة
لإلعــارة بشــكل ذاتـــــي دون تدخــل موظف املكتبـــــة،
وكذلــك أجهــزة التصويــر الورقــي واإللكرتونــي والتــي
لديهــا قــدرة عــى تصويــر ال ُكتــب ،ومــن ثــم تحويلهــا
إىل صيغــة الـــ  ،PDFوأجهــزة ذوي االحتياجــات الخاصــة
والتــي تســمح بتكبــر الكتابــة مــن صفحــات ال ُكتــب
ماركــة  ،TOPAZوالعــرض عــى الشاشــة ،إضافــة إىل
طابعــات كمبيوتــر تعمــل بلغــة برايــل لفاقــدي البــر،

وجهــاز التعليــم الطبــي  Virtual ware CPRوالــذي
يعمــل عــى محــاكاة الجانــب العمــي يف تدريــس عمليــات
اإلنعــاش القلبــي الرئــوي.
وتماشــيا ً مــع التوجــه الــذي تســر عليــه الجامعــة،
وتنفيــذا ً لتوجيهــات معــايل رئيســها أ.د .فــاح بــن فــرج
الســبيعي يف تســخري الطاقــات البرشيــة واإلمكانــات
العاليــة التــي تمتلكهــا الجامعــة يف خدمــة املجتمــع،
نفــذت العمــادة خــال جائحــة كورونــا  6برامــج
تدريبيــة ونــدوات علميــة اســتفاد منهــا أكثــر مــن 3000
مســتفيد.
وأوضــح عميــد عمــادة شــؤون املكتبــات د .محمــد آل
مرعــي ،أن العمــادة رشعــت يف تنفيــذ مــروع تطويــر
مركــز إدارة املعرفــة الــذي يهــدف إىل تطويــر وتحســن
وظائــف نظــام إدارة املكتبــة اإللكرتونــي املتكامــل

بالعمــادة لتقديــم خدمــات املعلومــات بأعــى مســتوى
مــن الحداثــة والجــودة والرسعــة والســهولة ،وكذلــك
إنشــاء وتطويــر مســتودع رقمــي لجمــع وتنظيــم وإدارة
وإتاحــة اإلنتــاج الفكــري العلمــي الصــادر مــن منســوبي
الجامعــة ،وتوفــر أداة ألخصائــي املكتبــات واملعلومــات
لبنــاء أدلــة معرفيــة لتمكــن الباحثــن مــن اكتشــاف
مقتنيــات مجموعــات املكتبــات والوصــول إليهــا بيــر.
وأكــد ،أن العمــادة تعمــل عــى تطويــر بوابــة اكتشــاف
موحــدة تمكــن املســتفيدين مــن البحــث والتصفــح يف
جميــع مــوارد ومقتنيــات العمــادة ،حيــث يتم بنــاء مركز
إدارة املعرفــة عــى أنظمــة مختلفــة مفتوحــة املصــدر
مندمجــة ومتكاملــة وخاضعــة التفاقيــة الربمجيــات
مفتوحــة املصــدر تدعــم كافــة متطلبــات اللغــة العربيــة
عــى مســتوى الواجهــات والبحــث واالســرجاع.
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أكثر من  80خدمة إلكترونية سخرناها لخدمة الطالب

وكيل الجامعة :عمليات القبول إلكترونية..
وتجاوز عدد المقبولين  6000طالب وطالبة
حوار :يحيى رديف

أكــد وكيــل الجامعــة د .زهــر بــن
حســن العمــري بــأن الجامعــة هيــأت
أنظمــة إلكرتونيــة عاليــة لتقديــم أفضــل
الخدمــات اإللكرتونيــة بــدءا ً مــن عمليــة
القبــول وحتــى تخــرج الطالــب وتســليم
الوثائــق عــر الربيــد املمتــاز.
كــم بلــغ عــدد املقبولــن ؟ وكيــف
كانــت آليــة اســتقبال الطلبــات؟
أوجــدت العمــادة نظــام إلكرتونــي متكامل
الســتقبال طلبــات القبــول ولضمــان ســر
عمليــة القبــول بسالســة بمــا تحفــظ
حقــوق الطــاب وتضمــن العدالــة.
تجــاوز عــدد املقبولــن  6000متقــدم
ومتقدمــة ملرحلتــي البكالوريــوس
والدبلــوم بعــد أن اســتمرت عمليــة القبــول
اســبوع كامــل.
هــل وجدتــم أي صعوبــات خــال
عمليــة التقديــم؟ وهــل كان هنــاك
استفســارات مــن قبــل املتقدمــن؟

أســهم تحــول العمــادة نحــو النظــام
اإللكرتونــي مُنــذ الســنوات املاضيــة يف
تجــاوز كافــة املعوقــات ،وتمكنــت العمادة
مــن خــال منصاتهــا مــن اإلجابــة عــى
 530طلــب عــر خدمــة استفســار عــن
القبــول ،كمــا تــم معالجــة  376طلــب
إلكرتونــي للمتقدمــن واملتقدمــات ،إضافــة
إىل الــرد عــى  452اتصــال هاتفــي.
ماهــي الخطــوة التــي يتطلــب عــى
الطالــب القيــام بهــا لضمــان حجــز
املقعــد الــدرايس؟
بعــد إعــان الجامعــة نتائــج املقبولــن،
يتوجــب عــى الطالــب تأكيــد القبــول
وإصــدار الرقــم الجامعــي إلكرتونيــا حتى
نهايــة يــوم األربعــاء 1441-12-04هـــ.
يف األعــوام املاضيــة يتــم القبــول
عــى مرحلتــن ،هــل ســتكون هنــاك
مرحلتــن للقبــول؟ ومتــى ســتنطلق
املرحلــة األخــرى؟
نعــم ،ســيكون هنــاك مرحلــة القبــول

اإلحتياطــي والتــي تُمنــح فيهــا الفرصــة  80خدمــة نوعيــة إلكرتونيــة أســهمت يف
ملــن لــم يتــم قبولهــم يف املرحلــة الرئيســية رسعــة اإلنجــاز ودقتــه بمــا يخــدم مســرة
يف حــال انســحاب بعــض املتقدمــن وعــدم الطــاب التعليميــة.
وقدمــت العمــادة خدماتهــا الطالبيــة بــد ًء
إكمــال اإلجــراءات يف القبــول الرئيــي.
وســيتاح القبــول للمرحلــة الثانيــة مــن مرحلــة طــرح الجــداول الدراســية،
«القبــول االحتياطــي» للفصلــن حســب والتحويــل الداخــي (تغيري_التخصــص)،
املقاعــد املتاحــة عــر البوابــة اإللكرتونيــة وكذلــك طلبــات تأجيــل الدراســة للفصــل،
1441-12-16هـــ ويســتمر حتــى  -24وطلبــات إعــادة القيــد ،إضافــة إىل
1441-12هـــ  ،عــى أن تعلــن النتائــج اســتقبال طلبــات التحويــل الخارجــي،
وحتــى تســليم الوثائــق عــر الربيــد
يــوم الخميــس 1441-12-28هـــ.
املمتــاز ســوا ًء داخــل املنطقــة وخارجهــا
يشــهد قطــاع التعليــم تطــورا ً يف وذلــك خــال التعــاون املشــرك بــن
خدماتــه اإللكرتونيــة ،كيــف واكبتــم يف الجامعــة والربيــد الســعودي لتصبــح
العمــادة هــذا التطــور ومــاذا قدمتــم عمليــات القبــول الجامعــي عمليــات
إلكرتونيــة كاملــة تضمــن الدقــة والعدالــة
مــن خدمــات؟
ســارعت عمــادة القبــول والتســجيل يف لطــاب وطالبــات الجامعــة وتســهم يف
ظــل التســارع الــذي يشــهده قطــاع حفــظ الوقــت ورسعــة اإلنجــاز.
التعليــم يف الخدمــات اإللكرتونيــة انطالق ـا ً وتســعى العمــادة عــى مواصلــة تقديــم
مــن مســؤليتها تجــاه طــاب وطالبــات الخدمــات النوعيــة مــن خــال ابتــكار
الجامعــة تنفيــذا ً لتوجيهــات معــايل وتفعيــل املزيــد مــن الخدمــات التــي
رئيــس الجامعــة د .فــاح بــن فــرج تواكــب التطــور اإللكرتونــي يف مجــال
الســبيعي يف توفــر وإتاحــة أكثــر مــن التعليــم.
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الجامعة تحقق المركز األول «مكرر» سعودي ًا وعربي ًا
في االستشهادات العلمية وفق تصنيف

حققــت الجامعــة املركــز األول «مكــرر» مــع جامعــة
امللــك عبدالعزيــز عــى مســتوى الجامعــات الســعودية
والعربيــة ،يف عــدد االستشــهادات العلميــة ،وذلــك حســب
تصنيــف ،QS University Ranking
الــذي يعــد واحـدًا مــن أكثــر ثــاث تصنيفــات جامعيــة
عــى مســتوى العالــم مــن حيــث املصداقيــة واألهميــة
وكذلــك التأثــر.
وأوضــح وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث

العلمــي ،الدكتــور ســعيد الرسيعــي ،أن هــذا اإلنجــاز يأتــي
تأكيــدًا لجــودة وعمــق البحــوث املنشــورة مــن الجامعــة
وأثرهــا عــى الســاحة العلميــة يف مختلــف التخصصــات،
مشــرا ً إىل أن معيــار االستشــهادات العلميــة مــن أهــم
املعايــر واملــؤرشات املوثوقــة التــي تــدل عــى أصالــة
وتميــز النشــاط البحثــي ألي مؤسســة تعنــى باألبحــاث
العلميــة.
وأكــد الرسيعــي ،فخــر الجامعــة بمنظومتهــا البحثيــة يف

مختلــف التخصصــات وعــى رأســها مركــز أبحــاث املــواد
املتقدمــة ،واملجســات النانومترييــة الــذي أســهم يف نــر
العديــد مــن البحــوث املميــزة وحصــد عــددا ً مــن بــراءات
االخــراع؛ نتيجــة جهــود الباحثــن املتميزيــن واملتمكنــن
مــن أعضــاء املركــز ،مثمن ـا ً دعــم وتشــجيع معــايل رئيــس
الجامعــة ،األســتاذ الدكتــور فــاح الســبيعي ،ملراكــز
األبحــاث يف الجامعــة انطالقــا ً مــن حرصــه عــى تحقيــق
توجهــات اململكــة البحثيــة وفــق رؤيــة .2030

نحو  9آالف طالب وطالبة بالجامعة ينهون
اختباراتهم النهائية للفصل الصيفي

أنهــى نحــو  9آالف طالــب وطالبــة بالجامعــة يف أثبتــت جودتهــا ونجاحهــا ،حيــث ضاعــف الخدمات
مختلــف الكليــات والتخصصــات أداء االختبــارات التقنيــة اســتعدادا ً لالختبــارات واســتمرت يف عمليــة
النهائيــة للفصــل الصيفــي مــن العــام الجامعــي تدريــب الطــاب وتهيأتهــم مــن خــال تنظيــم
 1442هـــ إلكرتونيــاً ،فيمــا أدى طــاب وطالبــات برامــج تدريبيــة شــملت إىل جانــب الطــاب أعضــاء
املــواد العلميــة اختباراتهــم التطبيقيــة حضوريــا ً هيئــة التدريــس ،مؤكــدا ً بمتابعــة إدارة الجامعــة
وســط تنظيــم واســتعدادات مكثفــة تُطبــق مــن للكليــات واالطــاع املســتمر عــى خططهــا؛
خاللهــا الجامعــة االحــرازات واإلجــراءات املتبعــة لضمــان ســر االختبــارات عــى الوجــه املطلــوب.
وأشــار رئيــس الجامعــة إىل مضاعفــة الجهــود
للحفــاظ عــى ســامة الطــاب وأعضــاء هيئــة
التدريــس .وأوضــح معــايل رئيــس الجامعة األســتاذ يف الحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا مــن خــال
الدكتــور فــاح بــن فــرج الســبيعي أن الجامعــة تكثيــف اإلجــراءات االحرتازيــة وتعقيــم املعامــل
هيــأت أنظمتهــا اإللكرتونيــة يف ظــل عمليــة التحول والقاعــات الدراســية بشــكل دوري لضمــان ســامة
اإللكرتونــي لضمــان ســر العمليــة التعليميــة والتي الطــاب.
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الجامعة تضاعف نسب التخصيص في الطب
والجراحة والعالج الطبيعي والهندسة الكهربائية
ضاعفــت الجامعــة نســب التخصيــص ملرحلة
مــا بعــد الســنة التحضرييــة ،وذلــك يف بعــض
التخصصــات النوعيــة يف عــدد مــن كليــات
الجامعــة؛ تلبيــة الحتياجــات ســوق العمــل،
حيــث وجــه معــايل رئيــس الجامعــة أ.د.فــاح
بــن فــرج الســبيعي بزيــادة نســبة التخصيــص
يف الطــب والجراحــة بنســبة  ،%32والعــاج
الطبيعــي بنســبة  ،%40وكذلــك يف تخصــص
الهندســة الكهربائيــة بنســبة  ، %20وذلــك مــن
إجمــايل املقبولــن لهــذه التخصصــات.
وأكــد د .الســبيعي بــأن زيــادة نســب
التخصيــص جــاء حرصــا عــى مواكبــة
احتياجــات ســوق العمــل ومســاهمة مــن
الجامعــة يف زيــادة عــدد املختصــن يف بعــض
التخصصــات النوعيــة ووفقــا ملــا تمتلكــه
الجامعــة مــن إمكانــات برشيــة وفنيــة عاليــة
تدعــم التوســع يف هــذه التخصصــات .
وأشــار رئيــس الجامعــة بــأن الجامعــة
تميــزت يف التخصصــات الصحيــة وأصبــح
طالبهــا مطلبــا ً للعمــل يف العديــد مــن
القطاعــات الصحيــة داخــل املنطقــة
وخارجهــا ،إىل جانــب امتالكهــا ملستشــفى
جامعــي كواحــدة مــن أربــع جامعــات
باململكــة ،وهــو مــا أســهم يف تميــز طــاب
الجامعــة ،و ســيعزز مــن دور الخدمــات

الصحيــة يف املنطقــة.
الجديــر بالذكــر أن
املستشــفى الجامعــي
يضــم حاليــا ً  30عيــادة
متنوعــة ،ويجــري العمــل
حاليــا ً عــى إنجــاز مــروع
املستشــفى الجامعــي داخــل املدينــة
الجامعيــة بمســاحة تقــدر ب155.600
ألــف مــر مربــع بتكلفــة إجماليــة تبلــغ
 400مليــون ريــال ،ومــع نهايــة اكتمــال
املــروع ســتتضاعف ســعته الرسيريــة
عمــا كان عليــه ،حيــث ســيحتوي يف
مرحلتــه األوىل عــى  200رسيــر،
وسيســتمر يف التوســع حتــى
تصــل ســعته إىل 800
رسيــر بجميــع العيــادات
التخصصيــة للرجــال
والنســاء.

جامعتا نجران واإلمام
تعززان سبل التعاون المشترك
اســتقبل معــايل رئيــس الجامعــة أ.د .فــاح
بــن فــرج الســبيعي يف مكتبــه وكيــل جامعــة
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية لتطويــر
األعمــال واالســتثمار أ.د .عبدالرحمــن بــن عبداللــه
الصغــر ،حيــث جــرى خــال اللقــاء بحــث ســبل
تعزيــز التعــاون املشــرك بــن الجامعتــن بنــا ًء
عــى االتفاقيــة املربمــة بــن الجهتــن.
وأكــد د .الســبيعي أن الزيــاره ستســهم يف
تكثيــف العمــل عــى االســتمرار يف تفعيــل
الرشاكــة عــى مختلــف األصعــدة بمــا يضمــن
تحقيــق املصالــح العامــة للطرفــن واالســتفادة
مــن اإلمكانــات والخــرات التــي تحظــى بهــا
الجامعتــن.
وأضــاف رئيــس الجامعــة بــأن الجامعــة
خــال الفــرة املاضيــة ،والتــي شــهدت توقيــع
العديــد مــن االتفاقيــات مــع جهــات حكوميــة
وخاصــة أثمــرت عــن تحقيــق نتائــج عاليــة كان
لهــا األثــر اإليجابــي يف التطويــر لتلــك الجهــات
املتعاونــة وتقديــم الخدمــات املجتمعيــة عــى
أكمــل وجــه وبمــا يؤكــد دور وفاعليــة التعــاون
املشــرك.
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 276ألف مستخدم لنظام التعلم اإللكتروني
بالجامعة خالل  26يوم ًا
أصــدرت عمــادة التعلــم اإللكرتونــي والتعليــم ألــف جلســة افرتاضيــة بواقــع  17811ألــف سـ ً
ـاعة
عــن بُعــد بالجامعــة تقريــرا ً إحصائي ـا ً يتضمــن مــا زمنيــة ،كمــا بلــغ عــدد الحارضيــن يف جميــع
قدمتــه الجامعــة مــن خدمــات إلكرتونيــة تعليميــة الجلســات نحــو  210ألــف ،ووصــل عــدد الحارضيــن
للطــاب والطالبــات يف الفــرة مــن  11شــوال املــايض الفريديــن  126588ألــف ،ووصــل أكــر عــدد مــن
حتــى  7ذو القعــده الحــايل؛ حيــث تجــاوز عــدد الجلســات املتزامنــة إىل  1929جلســة.
وأبــان التقريــر أنــه تــم عقــد  5دورات تدريبيــة
املســتخدمني  276ألــف مســتخدم ومســتخدمة.
وأوضــح التقريــر أن عــدد إحصائيات املســتخدمني ألعضــاء هيئــة التدريــس حرضهــا  272أكاديميــاً،
بلــغ نحــو  9449ألــف طالــب وطالبــة ،و 313فيمــا تــم تنفيــذ  6دورات تدريبيــة للطــاب حرضهــا
أكاديميــاً ،ووصــل عــدد املقــررات  836مقــررا ً  257طالب ـاً ،كمــا
اســتعرض التقريــر إحصائيــات الدعــم الفنــي؛ إذ
دراســياً ،فيمــا
بلــغ عــدد لوحــات النقــاش  2688ألــف لوحــة ،بلغــت بطاقــات الدعــم الفنــي لهيئــة التدريــس 156
وعــدد التقييمــات نحــو  28ألــف تقييــم ،وتجــاوز بطاقــة ،و 538بطاقــة للطــاب ،وكذلــك  16رســالة
عــدد امللفــات املســتعرضة نحــو  7ماليــن ملــف ،توعويــة تــم إرســالها.
ورصــد التقريــر إحصائيــات املــواد التعليميــة
وتجــاوز عــدد الجلســات التــي أُنشــئت 22348

بواقــع  39فيديــو تعليميًــا لهيئــة التدريــس ،و
 10أدلــة اســتخدام ،إصافـ ً
ـة إىل  14فيديــو تعليميًــا
للطلبــة و  2أدلــة اســتخدام ،فيمــا بلغــت تقاريــر
املتابعــة لإلنجــاز التفصيــي  8تقاريــر تفصيليــة،
و  20تقريــرا ً يوميــاً ،ووصــل عــدد املنشــورات
واالنفوجرافيــك إىل  25منشــوراً.
مــن جهتــه ،أكــد عميــد العمــادة ،الدكتــور خالــد
ـكل الفــت يف إدارة
آل عامــر ،أن العمــادة نجحــت بشـ ٍ
العمليــة التعليميــة عــن بعــد وتســيريها للدراســة
بــدون صعوبــات ســواء عــى الطــاب أو املحارضيــن،
مشــرا ً إىل متابعــة وحــرص معــايل رئيــس الجامعــة،
األســتاذ الدكتــور فــاح الســبيعي ،عــى مواصلــة
العمــل؛ لضمــان اســتمرار الدراســة بــدون وجــود
عوائــق.
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الجامعة تدعو منسوبيها إلى الحصول
على لقاح كورونا
دعــت الجامعــة جميــع منســوبيها
الذيــن لــم يحصلــوا عــى لقــاح كورونا إىل
املبــادرة بالحصــول عــى اللقــاح؛ حفا ً
ظــا
عــى ســامتهم وحمايــة لهــم مــن اإلصابة
بفــروس كورونــا ،وقــد خصصــت
الجامعــة راب ً
طــا ملنســوبيها ومنســوباتها
وطالبهــا وطالباتهــا عــر بوابــة إنجــاز
للخدمــات اإللكرتونيــة بموقــع الجامعــة؛
وذلــك لحجــز موعــد لتلقــي الجرعــة
األوىل مــن لقــاح كوفيــد 19 -مــن خــال
مراكــز اللقــاح بالجامعــة ،واملتمثلــة يف
مركــز املستشــفى الجامعــي ،ومركــز
عيــادات أعضــاء هيئــة التدريــس باملدينــة
الجامعيــة ،إضافــة إىل مركــز كليــة
العلــوم واآلداب بــرورة.
وأكــدت الجامعــة بــأن حجــز املوعــد
متــاح عــى الرابــط اآلتــي | https://
enjaz.nu.edu.sa
ّ
وحــث معــايل رئيــس الجامعــة أ.د.
فــاح بــن فــرج الســبيعي منســوبي
ومنســوبات الجامعــة باملبــادرة بحجــز

موعــد لتلقــي اللقــاح اســتجابة
لتوجيهــات والة األمــر  -حفظهــم اللــه-
الراميــة إىل تأمــن ســامة املواطنــن.
وأكــد د .الســبيعي أن الجامعــة
عملــت عــى تطبيــق كافــة اإلجــراءات
االحرتازيــة يف جميــع مبانيهــا وبــادرت
بتنفيــذ جــوالت تعقيميــة دوريــة شــملت
القاعــات واملعامــل واملكاتــب اإلداريــة،
كمــا طبقــت رشوط الدخــول للجامعــة
مــن خــال إلــزام املوظفــن واملراجعــن
بإبــراز تطبيــق « توكلنــا» ،إىل جانــب
نرشهــا للمعقمــات والكمامــات يف جميــع
املبانــي.
مــن جهتــه أوضــح املتحــدث الرســمي
للجامعــة د .صالــح بــن ســالم الحارثــي
أن مراكــز لقــاح كورونــا بالجامعــة هيأت
مواقعهــا الســتقبال جميــع املتقدمــن
وفــق اإلجــراءات املتبعــة ،وذلــك يف ظــل
التوجيهــات املعلــن عنهــا بــرورة أخــذ
اللقــاح قبــل تاريــخ  22ذو الحجــة
كــرط أســايس لدخــول املنشــآت.

وكيل الجامعة للتطوير والجودة يلتقي
أمين مجلس شباب المنطقة
التقــى وكيــل الجامعــة
للتطويــر والجــودة ،األســتاذ
الدكتــور منصــور بــن نايــف العتيبي
يف مكتبــه أمــن عــام مجلــس شــباب
املنطقــة ،محمــد بــن منيــف ،وبعــض
أعضــاء املجلــس.
وقــدم العتيبــي نبــذة مختــرة عــن أهــم
منجــزات الجامعــة يف املجــاالت األكاديميــة والعلميــة
وخدمــة املجتمــع ،مســتعرضا ً أهــم الربامــج األكاديميــة
واملهنيــة التــي تقدمهــا الجامعــة ،إىل جانــب رشح معالــم
الخطــة اإلســراتيجية الثانيــة للجامعــة ومــا تضمنتــه مــن
محــاور وخطــط إســراتيجية وتشــغيلية ومبــادرات ومــؤرشات،
وكذلــك الــدور الــذي قامــت بــه الجامعــة لتجــاوز أزمــة جائحــة
كورونــا.
كمــا تحــدث املــرف العــام عــى وحــدة ريــادة األعمــال بالجامعــة،
الدكتــور تركــي العليانــي ،عــن أبــرز الربامــج التــي قدمتهــا الوحــدة
وخططهــا املســتقبلية يف مجــال ريــادة األعمــال.
وتــم خــال اللقــاء مناقشــة عــدة جوانــب متعلقــة بريــادة األعمــال وأهميــة
التعــاون بــن الجامعــة ومجلــس شــباب املنطقــة ورواد األعمــال يف عــدة مجــاالت؛
كحاضنــات ومرسعــات األعمــال ،وكذلــك أهميــة إجــراء الدراســات العلميــة لتحديــد
االحتياجــات الشــبابية يف مجــال ريــادة األعمــال.
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د .أحمد الحسيني الشهري
أستاذ علم الفيروسات السريري المساعد
جامعة نجران

التحول الرقمي وقت األزمات
لــم يعــد يخفــى عــى أحــد تأثــر التحــول الرقمــي عــى شــتى
مجــاالت الحيــاة بشــكل غــر مســبوق والــذي يعــد نتــاج الــدور
اإلبداعــي يف توظيــف التطبيقــات التكنولوجيــة يف انتــاج املعرفــة.
قدمــت مختلــف األدوات الرقميــة حلــوال جديــدة للتحديــات التــي
واجهتهــا املجتمعــات يف جميــع أنحــاء العالــم جــراء جائحــة
كوفيــد 19.-فزيــادة معــدل اســتخدام الفــرد ملنصــات التواصــل
االجتماعــي أســهم يف الحفــاظ عــى العالقــات والصــات مــع
اآلخريــن يف زمــن التباعــد الجســدي .أيضــا تلــك املنصــات
وفــرت الراحــة واألمــل للعديــد مــن األفــراد يف أوقــات كان يمألهــا
الغمــوض والقلــق الشــديد يف بدايــة الجائحــة نتيجــة لكثــرة
الجوانــب املجهولــة عــن فــروس كورونــا املســتجد .انتفاعنــا
بالتعليــم والثقافــة يف مختلــف أشــكالها مــن خــال الوســائط
الرقميــة وقــت األزمــة الراهنــة هــو نجــاح وطنــي مميــز .ومــن
بــاب اإلنصــاف فــإن قيــادة هــذا الوطــن فرضــت التحــول إىل
العالــم الرقمــي وخدماتــه اإلليكرتونيــة منــذ عــام  2017ونجاحنــا
يف مواجهــة األزمــة وتحقيــق النجــاح ملــروع التعليــم عــن بعــد
ماهــو إال أحــد ثمــار التحــول الوطنــي يف رؤيــة اململكــة .2030
أرى أننــا أمــام ازدهــار ثقــايف إنســاني غــر مســبوق وســتتضح
معاملــه أكثــر طاملــا تســارعت وتــرة التحــول الرقمــي عــى نطــاق
أوســع واســتمرينا يف رفــع األداء والتطويــر والتحســن وابتعدنــا
عــن عقــدة الكمــال واملثاليــة.
مــن دواعــي فخرنــا بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية
وقطاعاتهــا املختلفــة أنهــا تعمــل بتناغــم مــع الجهــود العامليــة
للتصــدي لجائحــة كوفيــد -19وتتميــز بالتفاعــل املتــزن عقليــا
ومنطقيــا مــع املســتجدات املعرفيــة ذات العالقــة .التقــدم ملحــوظ
عــى املســتوى الوطنــي يف ســن األنظمــة والترشيعــات التي تناســب
التصــدي لعمليــات التظليــل والتالعــب الرقمــي والــذي تــوج
مؤخــرا باإلنجــاز امللفــت يف حصــول الســعودية عــى املركــز الثاني
عامليــا واألول عربيــا مــن بــن  193دولــة يف املــؤرش العاملــي لألمــن
الســيرباني الصــادر عــن وكالــة االتحــاد لالتصــاالت بمنظمــة
األمــم املتحــدة .املنصــات الرقميــة ليســت مجــرد منصــات لتبــادل
املنافــع والخدمــات وحســب ،بــل منصــات لبنــاء األفــكار وصناعــة
الفكــر .لذلــك الســعودية اليــوم تــويل أهميــة قصــوى لفلســفة
النمــو والتطــور واالبتــكار املحــددة باألولويــات والقيــم اإلنســانية
يف املجــال الرقمــي .تطبيــق مدرســتي وتوكلنــا وتباعــد واعتمرنــا
وإحســان وغريهــا مــن التطبيقــات الرقميــة التــي أســهمت يف

حفــظ أرواح النــاس تعتــر خــر مثــال للبدايــات الطموحــة يف عالم
التنميــة الرقميــة وقــت األزمــات والقــادم أرقــى بــإذن اللــه.
التــداول امللحــوظ لألخبــار املزيفــة حــول فــروس كورونــا
املســتجد منــذ بدء تفــي الوبــاء يف شــتى أنحــاء املعمــورة وامتناع
بعــض األفــراد عــن أخــذ اللقاحات بســبب تصديــق األخبــار املزيفة
تعتــر مــن املمارســات الخطــرة يف اســتخدام التقنيــات الرقميــة.
ليــس مــن املبالغــة القــول أن الشــائعات يف شــكلها الرقمــي حــول
وبــاء كورونــا تشــكل خطــرا وذعــرا يضاهــي خطــر الفــروس
نفســه ناهيــك عــن انعكاســاتها الســلبية عــى الصحــة العامــة
وربمــا تمتــد إىل تدمــر مكتســبات اقتصاديــة واجتماعيــة ألي بلــد.
لذلــك فــإن إيقــاف تــداول الروابــط واملقاطــع الصوتيــة واملرئيــة
املزيفــة حــول وبــاء كورونــا وغريهــا مــن األزمــات مســؤولية
عــى عاتــق كل مــن يعيــش عــى أرض هــذا الوطــن املعطــاء.
أيضــا مرحلــة التحــول الرقمــي الراهــن تتطلــب مــن املؤسســات
األكاديميــة واملهنيــة ذات االهتمــام مضاعفــة الجهــود املبذولــة يف
هــذا الصــدد واملبــادرة بتقديــم حلــول إبداعيــة يف مجــال األمــن
والثقافــة املعلوماتيــة .تواجــد املركــز الوطنــي لألمــن الســيرباني
والهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي « ســدايا»
وهيئــة تنميــة البحــث والتطويــر واإلبتــكار وتوافــر منصــات
التواصــل الحكومــي والخــاص يهيــأ فرصــة تعــاون ممكنــة
إلبتــكار منتــج رقمــي يســاعد املســتفيد يف التفريــق بــن املعلومــة
املوثوقــة واملزيفــة.
ختامــا ،فإننــا وبــكل فخــر نعايــش ازدهــارا رقميــا متناميــا
ويعــد مكتســبا وطنيــا يوجــب التعــاون املجتمعــي لتنميته بشــكل
مســتدام.
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سعيد القثامي
د .جري
ّ
أستاذ الكيمياء التحليلية البيئية المساعد
كلية العلوم واآلداب بشرورة
العلمية والهندسية
عضو مركز البحوث
ّ

خمس سنوات خضراء

تواجــه اململكــة العربيــة الســعودية عــدة تحديــات بيئيــة نتيجــة لزيــادة
الطلــب عــى امليــاه والطاقــة والتطــور االقتصــادي والنمــو الســكاني املســتمر
واالنتشــار العمرانــي الرسيــع ،ومــن أبــرز تلــك التحديــات زيــادة انبعــاث
ملوثــات الجــو ثانــي أكســيد الكربــون وثانــي أكســيد الكربيــت وأكســيد
النيرتوجــن ،مخلفــات املصانــع ،ميــاه اآلبــار امللوثــة ،تدهــور األرايض
والتصحــر .عندمــا أطلقــت القيــادة الحكيمــة رؤيــة اململكــة  2030يف عــام
2016م ،حــاز قطــاع البيئــة عــى االهتمــام الكبــر وأنــه أحــد املقاصــد
واملســتهدفات الرئيســية للرؤيــة .فلقــد أولــت الرؤيــة حمايــة البيئــة واملــوارد
الطبيعــة أهميــة قصــوى ملــا لهــا مــن دور أســايس يف دعــم جــودة الحيــاة
ورفاهيــة املجتمــع وتحقيــق التنميــة املســتدامة.
منــذ ذلــك الحــن ،بذلــت اململكــة جهــود كبــرة يف معركــة حمايــة البيئــة
وصــون مواردهــا ومراقبــة مصــادر التلــوث .عــى ســبيل املثــال ،ففــي عــام
2018م انخفضــت انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون يف اململكــة بمقــدار
 15مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون .وهــذا أمــر مهــم ألنــه أول
تخفيــض كبــر يف انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بفعــل السياســة يف
اململكــة العربيــة الســعودية .اململكــة أصبحــت رابــع أرسع مخفــض للغــازات
املســببة لالحتبــاس الحــراري بــن دول مجموعــة العرشيــن .أيض ـا ً يف هــذا
الشــأن أعلنــت «نيــوم» إنشــاء أكــر مــروع للهيدروجــن األخــر بالعالــم
الــذي يســتهدف الحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بمــا يفــوق
 3ماليــن طــن ســنوياً .باإلضافــة إىل ذلــك ،ســاهمت حملــة «لنجعلهــا
خــراء» يف تنميــة الغطــاء النباتــي والحــد مــن آثــار التصحــر حيــث تمــت
زراعــة  10ماليــن شــجرة خــال  6أشــهر يف  670موقعـا ً يف جميــع مناطــق
اململكــة بواســطة جميــع فئــات املجتمــع وهيئاتــه الرســمية والخاصــة.
مؤخــرا ً أعلــن ويل العهــد صاحــب الســمو امللكــي األمــر محمــد بــن
ســلمان – حفظــه اللــه  -مبادرتَــي «الســعودية الخــراء» و»الرشق األوســط
األخــر» اللتــن تهدفــان إىل تقليــل االنبعاثــات الكربونيــة يف املنطقــة بأكثــر

مــن ( )10%مــن اإلســهامات العامليــة ،وزراعــة خمســن مليــار شــجرة (10
مليــار شــجرة يف الســعودية و 40مليــار شــجرة يف منطقــة الــرق األوســط)
للحفــاظ عــى البيئــة .الجديــر بالذكــر إن جهــود اململكــة يف حمايــة البيئــة
امتــدت للصعيــد الــدويل لتشــمل إطــاق مبادرتــن دوليتــن للحــد مــن
تدهــور األرايض وحمايــة الشــعب ا ُملرجانيــة أثنــاء ترؤســها قمــة العرشيــن
املاضيــة.
اســتبرش الشــعب الســعودي باللقــاء االســتثنائي للمُلهــم صاحــب الســمو
امللكــي األمــر محمــد بــن ســلمان -حفظــه اللــه – بمناســبة مــرور 5
ســنوات مــن بــدء تنفيــذ رؤيــة الســعودية  2030وتطــرق ســموه الكريــم
إىل اإلنجــازات منــذ انطــاق الرؤيــة وكان نصيــب قطــاع البيئــة خصــب
ووافــر مــن اإلنجــازات منهــا :إنشــاء  7محميــات طبيعيــة ملكيــة لحفــظ
األنــواع النباتيــة والحيوانيــة ،تأســيس  5مراكــز متخصصــة يف مجــاالت
البيئــة ،تحقيــق خفــض يف انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بلــغ  28مليــون
طــن ســنوياً ،تحقيــق ارتفــاع يف نســبة الغطــاء النباتــي إىل  40%خــال 4
ســنوات والتــي أدت يف نفــس الوقــت إىل تقليــل العواصــف الرمليــة بنســبة
 30%وســاهمت بشــكل كبــر جــدا ً يف زيــادة منســوب األمطــار يف الســنوات
املاضيــة.
صفــوة القــول :إن مــا تحقــق مــن إنجــازات يف عــدة مجــاالت مختلفــة،
وخصوصـا ً البيئــة ،يدعــوا للفخــر واالعتــزاز ،ففــي  5ســنوات فقــط أصبحت
األحــام واقعــا ً نشــاهده بأعيننــا ونلمســه بجوارحنــا ونســتطيع القــول
بأنهــا خمــس ســنوات خــراء .إن اململكــة الغاليــة – حفظهــا اللــه – تثبــت
للعالــم أجمــع أنهــا وطــن الخــر واإلنســانية والســام وتقــوم بــدور ريــادي
يف حمايــة كوكــب األرض والطبيعــة واملســاهمة يف تحســن املنــاخ العاملــي.
أيضــاً ،ال نغفــل بأنــه تقــع عــى املجتمــع مســؤولية كبــرة مــن خــال
املســاهمة يف حمايــة البيئــة مــن أجــل اســتدامة ثــراء املــوارد الطبيعيــة
والحفــاظ عــى البيئــة لألجيــال القادمــة.

المشرف العام
رئيس الجامعة

أ .د فالح بن فرج السبيعي
نائب المشرف العام
وكيل الجامعة

د .زهير بن حسن العمري
رئيس التحرير

وكيل الجامعة للتطوير والجودة

أ.د .منصور بن نايف العتيبي
مدير التحرير

حسين بن محمد المصعبي
هيئة التحرير

محمود بن صالح الحارثي
فاتن بنت ظافر الشهري
وفاء بنت سالم آل حزية

مساعد العربي

حفصة بنت عبدالله الحازمي

وحدة إدارة األداء الوظيفي
التصوير

يحيى بن أحمد آل رديف
سعيد بن سالم القحطاني

تقييم األداء من الجانب اآلخر
يعتقــد البعــض أن تقييــم األداء الوظيفــي وضــع فقــط ملحاســبة املوظــف
والبحــث عــن اخطائــه ومعاقبتــه عليهــا كمــا أن هنالــك مــن يجعــل التقييــم
طريقــا ً لــه لالنتقــام والتســلط ومحابــاة شــخص آخــر ألهــواء شــخصية
بــدون وجــه حــق  ،وهــذا تصــور خاطــئ والصحيــح أن تقييــم األداء هــو
طريــق لتحســن كفــاءة املوظــف ورفــع أدائــه ومســاعدته يف أداء مهامــه
وواجباتــه الوظيفــة بشــكل محــدد وواضــح وتحديــد نقــاط القــوة والضعف
لــدى املوظــف ومســاعدته عــى تطويــر قدراتــه ومهاراتــه والتــي تحتــاج
للمزيــد مــن التطويــر و التدريــب املســتمر حتــى يتغلــب عــى مــا يواجــه
مــن مشــاكل وصعوبــات كانــت ســبب يف قلــة انتاجيتــه وتشــجيعه للعمــل
بشــكل افضــل خــال املراحــل القادمــة.
كمــا أن تقييــم األداء هــو عنــر أســايس مــن عنــارص الرتقيــات والتقــدم

الوظيفــي وتحديــد املوظــف املتميــز واســتحقاقه للمكافــأة بمســتوى أدائــه
الوظيفــي ،كمــا ان املــادة ( )116نصــت عــى « أن تقــوم الجهــة الحكوميــة
بتطبيــق عمليــة إدارة األداء بهــدف رفــع أداء موظفيهــا وزيــادة إنتاجيتهــم
بشــكل مســتمر.
ووفقــا ً لديــل يــودر فــأن تقييــم األداء « يشــمل جميــع اإلجــراءات
الرســمية املســتخدمة لتقييــم الشــخصيات واملســاهمات واإلمكانيــات ألعضــاء
املجموعــة يف منظمــة العمــل كعمليــة مســتمرة لتأمــن املعلومــات الالزمــة
التخــاذ قــرارات صحيحــة وموضوعيــة بشــأن املوظفــن.
علمــا ً بــأن إدارة شــؤون املوظفــن ممثلــة بوحــدة إدارة األداء الوظيفــي
اقامــت العديــد مــن الــدورات وورش العمــل يف توضيــح املــواد واللوائــح
التــي تخــص إدارة األداء الوظيفــي خــال الفــرة الســابقة.

للتواصل مع الصحيفة
وإرسال المشاركات
pr-@nu.edu.sa
كافة اآلراء الواردة في
الصحيفة تعبر عن وجهة
نظر أصحابها وال تعكس
بالضرورة رأي الصحيفة أو
رأي الجامعة
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عددا من البرامج
الجامعة تطلق
ً
الصيفية المجانية للمجتمع
أطلقــت عمــادة خدمــة املجتمــع والتعليــم املســتمر بالجامعــة
عــدد مــن الربامــج التدريبيــة « املجانيــة» املجتمعيــة للرجــال
والنســاء.
وانطلقــت أوىل هــذه الربامــج بتاريــخ  17ذو القعــدة بــدورة
بعنــوان « مقدمــة يف الــذكاء االصطناعــي» ،قدمهــا د .ســعيد
األحمــري ،حيــث تناولــت التعــرف عــى مفهــوم الــذكاء
االصطناعــي ،وأدواتــه وبرمجياتــه ،وكذلــك تطبيقاتــه يف الحيــاة
اليوميــة ،واملتطلبــات واملصــادر لتعلــم الــذكاء االصطناعــي.
فيمــا ُقدمــت الــدورة الثانيــة بتاريــخ  24مــن ذات الشــهر،
بعنــوان « مقدمــة يف إنرتنــت األشــياء» وقدمهــا د .عبداللــه
خفتــور ،حيــث تناولــت التعــرف عــى مفهــوم إنرتنــت األشــياء،
وأدوات وبرمجيــات إنرتنــت االشــياء ،وتطبيقاتــه يف الحيــاة

اليوميــة ،إضافــة إىل متطلبــات واملصــادر لتعلــم إنرتنــت األشــياء.
ونفــذت العمــادة الــدورة الثالثــة التــي حملــت عنــوان « مقدمة
يف تقنيــات الواقــع االفــرايض» ،بتاريــخ  26ذو القعــدة ،وقدمها د.
عــادل آل ســليمان ،وتطرقــت إىل التعــرف عــى مفهــوم الواقــع
االفــرايض ،وأدوات وبرمجيــات تقنيــات الواقــع االفــرايض،
وكذلــك التعــرف عــى تطبيقاتــه ،ومتطلبــات ومصــادر لتعلــم
تقنيــات الواقــع االفــرايض.
وأوضــح عميــد عمــادة خدمــة املجتمــع والتعليــم املســتمر
الدكتــور ســامي ســفر الشــهراني أن هــذه الربامــج قدمهــا نخبــة
مــن األكاديميــن املتخصصــن مــن كليــة علــوم الحاســب اآليل،
مشــرا ً إىل أنهــا اســتهدفت جميــع أفــراد املجتمــع واملتخصصــن
يف مجــال الحاســب اآليل.

..وتعلن التسجيل في ثالث دورات مجتمعية
طويلة المدى
أعلنــت عمــادة خدمــة املجتمــع
والتعليــم املســتمر بالجامعــة عــن
التســجيل يف عــدد مــن الــدورات
املجتمعيــة والتــي تمتــد كل دورة منهــا
ملــدة أربعــة أســابيع ،لتواصــل بذلــك
الجامعــة تقديمهــا للربامــج التطويريــة
الهادفــة إىل تنميــة املهــارات لــدى
املســتفيدين وتنوعهــا.
وتنطلــق أوىل هــذه الــدورات بتاريــخ
 22ذو الحجــة بعنــوان« :
«التجــارة اإللكرتونيــة» ،حيــث
تهــدف إىل التعــرف عــى أساســيات
التجــارة اإللكرتونيــة ،وطــرق
التســويق وتحفيــز املســتهلك للــراء
عــر اإلنرتنــت ،ومعايــر املحتــوي
اإللكرتونــي ،وكذلــك اإلعالنــات
بالتجارةاإللكرتونــي،
والتســويق
والدعــم التقنــي واإلداري ،إضافــة إىل
طــرق الدفــع اإللكرتونــي والتعامــل
املــايل ،وتحليــل البيانــات ،أيضــا ً
التعــرف عــى ذكاءاألعمــال.
بينمــا تنطلــق الدورتــان األخريــان
بتاريــخ  23ذو الحجــة بعنــوان« :
املهــارات الرقميــة املتقدمــة» ،ودورة
« مقدمــة يف األمــن الســيرباني»،
حيــث ســتمكن األوىل املتدربــن
مــن تمييــز التقنيــات الرقميــة يف
القــرن الواحــد والعرشيــن ،وإكســابهم
املهــارات األساســية يف العــر الرقمي،
واملهــارات املكتبيــة الرقميــه املتقدمــة،

إضافــة إىل توظيــف الخوارزميــات يف
حــل املشــكالت ،والحوســبة الســحابية
يف أداء مهــام الشــخصية والوظيفيــة،
والتعامــل مــع الشــبكات واألمــن
الســيرباني ،أيضــا ً إدراك الــذكاء
االصطناعــي والبيانــات الضخمــة،
وإنرتنــت األشــياء وتطبيقاتــه .فيمــا
تهــدف الــدورة األخــرى إىل دراســة
املفاهيــم النظريــة لألمــن الســيرباني.
وتعلــم نظــام الــكايل لينكــس،
وكذلــك التعــرف عــى العديــد مــن
األدوات املــزودة يف نظــام الــكايل

التــي تســتخدم يف التطبيــق العمــي
للمفاهيــم النظريــة ،و تعليــم كيفيــة
اســتخدام هــذه األدوات يف دراســة
الثغــرات األمنيــة يف الشــبكات ومحاولة
ســد هــذة الثغــرات ،وتعزيــز األمــن
الســيرباني لــدى املنظمــة أو املؤسســة
التــي ينتمــي إليهــا.
ودعــت العمــادة الراغبــن يف
االلتحــاق بتلــك الربامــج إىل بالتســجيل
عــر الرابــطhttps://training. :
 ،nu.edu.saمشــرة إىل أن املقاعــد
محــدودة.
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المستشفى الجامعي ..صرح طبي أسهم في
تطور الخدمات الصحية بالمنطقة
شــكل املستشــفى الجامعــي بجامعــة
نجــران تحــوال ً كبــرا ً يف تقــدّم الخدمــات
الصحيــة باملنطقــة؛ نظــر دعمــه مــن كليــات
الجامعــة الصحيــة ،وتمتعــه بطواقــم طبيــة
ســعودية ذات كفــاءة علميــة وعمليــة عاليــة،
حيــث أســهم يف النهــوض بالحركــة الصحيــة
يف املنطقــة ،ولعــب دو ًرا أساســيًا يف تعزيــز
الجانــب الصحــي وكفــاءة الجــودة يف تقديــم
الخدمــة حتــى أصبــح أحــد املستشــفيات
الرئيســة التــي تقــدم خدمــات صحيــة
شــاملة.
ومُنــذ نشــأة املستشــفى الجامعــي عملــت
الجامعــة عــى دعمــه باألجهــزة الطبيــة
الحديثــة والكــوادر املؤهلــة؛ ليكــون منــارة
صحيــة وتعليميــة لطــاب الكليــات الصحيــة
بالجامعــة ،حيــث بــدأ املستشــفى بعيــادات
محــدودة لتتضاعــف وتصــل يف وقتنــا الحــايل
إىل  30عيــادة متخصصــة.
وتمكــن املستشــفى مــن التوســع يف
اســتقبال املســتفيدين ،فقــد وصــل عــدد
املســتفيدين مــن عياداتــه وأقســام الطــوارئ
أكثــر مــن  300ألــف مســتفيد وبمعــدل
يفــوق الخمســن ألــف مراجــع ســنويا ُقدمت
لهــم الرعايــة الصحيــة عــى أكمــل وجــه.
ومــع التطــور يف أقســام املستشــفى
وعياداتــه وتواجــد الكــوادر الطبيــة عاليــة
املســتوى؛ حقــق املستشــفى نجاحــات كبــرة
بإجــراء العمليــات الجراحيــة منهــا البســيطة
والنوعيــة ،حيــث تــم إجــراء نحــو  300عملية
جراحيــة يف جراحــة التكميم ،وتحويل املســار،
وكذلــك جراحــة إزالــة الغــدة الدرقيــة ،وإزالة
الكليــة ،إضافــة إىل عمليــات يف تخصصــات
الجراحــة العامــة ،واألنــف واألذن والحنجــرة،
وأيضــا ً املســالك البوليــة ،والعيــون ،وكذلــك
جراحــة األطفــال وغريهــا مــن العمليــات.
ويقــدم املستشــفى خدماتــه مــن خــال
قســم الطــوارئ عــى مــدار الســاعة وطــوال
أيــام األســبوع ،وبتواجــد طاقــم طبــي مــن
أطبــاء وتمريــض وبقيــة الطواقــم املســاعدة،
ويوجــد يف الطــوارئ قســم للرجــال وآخــر
للنســاء ،وقســم متخصــص لألطفــال ،وكذلــك
قســم غــرف لإلنعــاش للحــاالت الطارئــة
لتقديــم الخدمــة للمــرىض املحتاجــن ،إذ بلــغ
عــدد املــرىض الذيــن زاروا القســم خــال
العــام املنــرم قرابــة  15ألــف مراجــع.
ويضــم املستشــفى قســما ً للتنويــم الباطني
وجهــازا للمناظــر للرجــال والنســاء ،وقســمً ا
للعنايــة املركــزة يضــم متخصصــن ذوي
تأهيــل عــايل ،كمــا يحتــوي عــى مختــر
مركــزي متكامــل بأحــدث األجهــزة تجــاوزت
فحوصاتــه املخربيــة  200ألــف فحــص
ســنوياً.
كمــا يشــتمل املستشــفى عــى مركــز

متكامــل للتشــخيص اإلشــعاعي ،يضــم معظــم أنــواع األجهــزة وأحدثهــا
كجهــاز التصويــر التشــخييص للثــدي( )Manogramالوحيــد مــن نوعه،
وجهــاز قيــاس كثافــة العظــام ،وجهــاز الرنــن املغناطيــي ،إضافــة إىل
جهــاز حديــث ومميــز للتصويــر الطبقــي املحــوري ،وعــدد مــن أجهــزة
األمــواج الصوتيــة ،وأجهــزة األشــعة العاديــة واملتحركــة.
وأوضــح مديــر املستشــفى ،الدكتــور عــوض الرسحانــي ،أنــه إىل
جانــب الخدمــات الصحيــة التــي يقدمهــا املستشــفى يجــري تقديــم
العديــد مــن الــدورات التدريبيــة واألنشــطة التطويريــة املعتمــدة مــن
قبــل الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة مــن خــال مركــز
التعليــم والتدريــب باملستشــفى ،مشــرا ً إىل أن
املستشــفى كان لــه دور رئيــي خــال جائحــة كورونــا حيــث تــم
إجــراء نحــو  500ألــف فحــص ،تأكــدت إصابــة  200حالــة منهــم،
وتــم تنويــم قرابــة  70مريضـا ً باملستشــفى تلقــوا معهــا كامــل العنايــة
الفائقــة حتــى خروجهــم وشــفائهم ،إىل جانــب إصابــة  40ممارســا ً
صحيــا ً باملستشــفى خــال تقديــم الخدمــة للمــرىض.
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وكيلالجامعة للشؤون التعليمية د .بندر الشهريُ ،ي ّ
ن ركن لقاحاتفيروس كورونا
دش ُ
في بهو المبنى الرئيسي» البرج».

محمية
«عروق بني
معارض»

01

تمتد على
مساحة تقدر
بـ  11,980كيلو
مربعا في
مت ًرا
ً
الحافة الجنوبية
لصحراء الربع
الخالي.

03

تعد آخر المواطن
التي شوهد فيها
المها العربي
قبيل انقراضه عام
1970م.

04

جزء هام من
نطاق انتشار
حيوانات المها
العربي ،وظباء
الريم ,واآلدمي
في المملكة.

02

وتتخللها بعض
األودية التي
تنتشر بها
النباتات الحولية
وشبة الحولية
والمعمرة.

05

سجل بها
العديد من
أنواع الثدييات
البرية ،إضافة
إلى تسجيل
 104أنواع من
الطيور ،بعضها
مهدد باالنقراض
عالمي ًا.

الجامعة ُتطلق اللقاء
السنوي الرابع لخريجي
وخريجات الثانوية
أطلقــت عمــادة القبــول والتســجيل
بالجامعــة اللقــاء الســنوي الرابــع للقبــول
الجامعــي لخريجــي وخريجــات الثانويــة
العامــة وذلــك عــر منصــة  ،zoomحيــث
افتتــح اللقــاء وكيــل الجامعــة د .زهــر
العمــري والــذي رحــب يف بدايتــه بالطــاب
والطالبــات الحارضيــن للقــاء ،مؤكــدًا بــأن
القيــادة الرشــيدة  -حفظهــا اللــه -قدمــت
الدعــم الكبــر للتعليــم يف اململكــة مــن
أجــل أبنــاء الوطــن وذلــك لتهيئتهــم نحــو
املســتقبل املــرق الــذي وضعتــه اململكــة
أمامهــم وإلكمــال مســرة التنميــة التــي
تعيشــها البــاد.
كمــا تحــدث د .العمــري خــال اللقــاء
عــن أهميــة اللقــاء يف توســيع نطــاق
املعرفــة لــدى الطــاب والطالبــات الراغبــن
يف االلتحــاق بمرحلــة البكالوريــوس وذلــك
حرصـا ً مــن الجامعــة عــى توعيــة خريجــي
وخريجــات الثانويــه العامــة بآليــات القبــول
الجامعــي وتهيئتهــم للمرحلــة الجامعيــة.
بعدهــا تنــاول وكيــل عمــادة القبــول
والتســجيل د .تركــي العليانــي التعريــف
بالكليــات والتخصصــات املتاحــة ،ورشوط
ومعايــر القبــول الرئيســة ،وكذلــك رشح
طريقــة تقديــم الطلــب اإللكرتونــي،
واألنظمــة واللوائــح والقوانــن الجامعيــة.
ويف ختــام اللقــاء أتيحــت الفرصــة
للحضــور لتلقــي استفســاراتهم واإلجابــة
عنهــا.

تحدثنــا يف العــدد الســابق عــن أهــم مــؤرشات النجــاح يف رؤيتنــا
الوطنيــة  2030مبتدأيــن بكلمــات خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز وويل عهــده األمــن األمــر محمــد بــن ســلمان
بــن عبدالعزيــز حفظهمــا اللــه تلــك الكلمــات التــي تضــع األســس
العامــة والتوجــه اإلســراتيجي وخارطــة الطريــق نحــو النجــاح
والتميــز يف رؤيتنــا الوطنيــة الطموحــة ،ثــم تطرقنــا ملكامــن القــوة يف
هــذه الرؤيــة ،ويف هــذا العــدد نتطــرق  -إن شــاء اللــه  -ألهــم األهــداف
اإلســراتيجية يف املســتوى األول ،فهــذه األهــداف تتمثــل يف:
.1تعزيــز القيــم اإلســامية والهويــة الوطنيــة للمملكــة العربيــة
الســعودية ،فهــذه القيــم هــي مــن تبنــي الفكــر اإلنســاني املعتــدل
الــذي يســهم يف بنــاء الوطــن ويعــزز التنميــة الشــاملة ،وتعزيــز
الهويــة الوطنيــة يســهم يف بنــاء اإلنســان القائــد بفكــر وطنــي الفاعــل
الــذي يبنــي أجيــاال وطنيــة متعاقبــة تقيــم الديــن املســتقيم وتحمــي
الوطــن الغــايل.
.2تمكــن حيــاة عامــرة وصحيــة ألن العقــل الســليم يف اإلنســان الســليم،
وكلمــا كان اإلنســان ســليما كلمــا أســهم يف تقليــل التكاليــف وزيــادة
العوائــد ،فعمــل األســباب التــي تســاعد عــى تعزيــز الصحــة بأمــر
اللــه مطلــب رشعــي ووطنــي يجــب أن يكــون مرشوعــا وطنيــا وهدفــا
فرديــا لــكل مواطــن ومواطنــة.
.3تنميــة وتنويــع االقتصــاد ،فهــذا األمــر يجــب أن يكــون هدفــا
إســراتيجيا لــكل مواطــن ومواطنــة ،فالفكــر املعتــدل يســهم يف
االقتصــاد ،والســلوك املســتقيم يعــزز االقتصــاد ،واملعرفــة الشــاملة
واملتخصصــة تبنــي اقتصــادا ،والتفاعــل اإليجابــي مــع اآلخريــن
يجــذب االقتصــاد ،والرتشــيد عــى كافــة املســتويات الفرديــة
واملجتمعيــة واملؤسســية يقــوي االقتصــاد ،واستشــعار املســؤولية
الدينيــة واملجتمعيــة والوطنيــة تحمــي االقتصــاد بــإرادة اللــه ،فمــا
أجمــل أن يتبنــى الجميــع كافــة البدائــل االقتصاديــة املمكنــة بفكــر
وطنــي معتــدل.
.4زيــادة معــدالت التوظيــف ،فالتوظيــف الوطنــي حــق مــروع لــكل
مواطــن ومواطنــة ومــن األهــداف اإلســراتيجية لرؤيتنــا العمــل عــى
زيــادة معدالتــه ،ويف املقابــل يجــب عــى املواطــن أن يتلمــس مكامــن
احتياجــات الســوق الوطنــي ويتعلــم مهاراتــه ويتقــن توجهاتــه
وتنظيماتــه حتــى يكــون مواطنــا فاعــا ويتمتــع بكفــاءة عاليــة.
.5تعزيــز فاعليــة الحكومــة ،فالواجــب عــى املســؤولني عــن القطاعــات
الحكوميــة بشــكل عــام والخدميــة بوجــه خــاص تجويــد أدائهــا
مــن خــال نــر ثقافــة تنظيميــة مؤسســية هادفــة ،ويف الوقــت
نفســه تنميــة قــدرات ومهــارات العاملــن لديهــا بكافــة املســتويات
مــن خــال التعليــم والتدريــب والتمكــن والتفويــض وفقــا لألســس
العلميــة واإلداريــة والقياديــة املنظمــة لذلــك.
.6تمكــن املســؤولية املجتمعيــة ،ألن املجتمــع هــو الجانب املســتهدف أكثر
مــن غــره يف رؤيتنــا الوطنيــة ،فجميــع الخدمــات التــي تقدم مــن أجل
املجتمــع ،وجميــع الربامــج التــي تصمــم املســتهدف فيهــا املجتمــع،
وهكــذا كلمــا تقــدم املجتمــع كلمــا أعطــى ذلــك مــؤرشا لنجــاح رؤيتنا،
فالواجــب عــى كل مســؤول أن يجعــل تعزيــز املســؤولية الوطنيــة هدفا
إســراتيجيا ،يوجــد األدوات واآلليــات التــي تســهم يف تحقيقه.
ختامــا األهــداف اإلســراتيجية لرؤيتنــا الوطنيــة  2030تتطلــب مواطن
مخلــص يتمتــع بالفكــر املعتــدل واالعتــزاز بعقيدتــه اإلســامية
واالنتماءالحقيقــي لوطنــه اململكــة العربيــة الســعودية وإتقــان املهارات
الحياتيــة العامــة والتخصصيــة كل يف مجالــه.

