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األمن السيبراني

قــدم نائب وزيــر التعليــم للجامعات 
ــن  ــد ب ــكار د.محم ــث واالبت والبح
أحمــد الســديري شــكره للجامعــة، 
ــز  ــا يف تعزي ــر جهوده ــك نظ وذل
األمــن الســيرباني. وبعث الســديري 
ــة  ــس الجامع ــايل رئي ــا ملع خطابً
أ.د. فــاح بــن فــرج الســبيعي 
أقــدم  أن  »يرسنــي  فيــه  جــاء 
ــق  ــكر ولفري ــل الش ــم جزي ملعاليك
ــة بــإدارة  العمــل يف الجامعــة ممثل
ــة  ــادة تقني ــيرباني وعم ــن الس األم
املعلومــات عــى هــذه الجهــود 
والتعــاون املســتمر مــع فريــق 
العمــل يف اإلدارة العامــة لألمــن 
الســيرباني بــوزارة التعليــم«. هــذا 
ــيرباني  ــن الس ــت إدارة األم وتمكن
املعلومــات  تقنيــة  وعمــادة 
ــاون  ــة بالتع ــاالت بالجامع واالتص
لألمــن  العامــة  اإلدارة  مــع 
ــن  ــم م ــوزارة التعلي ــيرباني ب الس
ــة  ــوزارة املتعلق إنجــاز مشــاريع ال
باألمــن الســيرباني، واملتمثلــة يف 
الســيربانية،  املراقبــة  مــروع 
الثغــرات  إدارة  ومــروع 
الســيربانية، واكتشــاف االخرتاقــات 
مــن جهتــه  لهــا.  واالســتجابة 
ــة  ــس الجامع ــايل رئي ــرب مع أع
عــن شــكره ملعــايل وزيــر التعليــم 
ــب  ــايل نائ ــيخ وملع ــد آل الش د. حم
وزيــر التعليــم للجامعــات والبحــث 
واالبتــكار د. محمــد الســديري عــى 
دعمهــم املســتمر للجامعــة، مؤكــداً 
ــاً  ــدُّ دافع ــكر يُع ــاب الش أن خط
ــي  ــود الت ــن الجه ــد م ــذل املزي لب
تــربز إمكانــات الجامعــة التقنيــة يف 

ــة.   ــة األمني الحماي

شــهد صاحــب الســمو األمــر جلــوي بــن 
ــران  ــة نج ــر منطق ــاعد أم ــن مس ــز ب عبدالعزي
توقيــع الجامعــة لعــدد مــن اإلتفاقيات والــراكات 
ــات  ــع جه ــة م ــارة املنطق ــر إم ــة يف مق التعاوني
ــل  ــن داخ ــة م ــات الحكومي ــن الجه ــة م مختلف

املنطقــة وخارجهــا.
وتهــدف تلــك الــراكات التــي عقدتهــا الجامعــة 
مــع ســجون املنطقــة، واملؤسســة العامــة للتدريب 
العامــة  املديريــة  وكذلــك  واملهنــي،  التقنــي 
ملكافحــة املخــدرات، والشــؤون الصحيــة، إضافــة 
إىل الجامعــة الســعودية اإللكرتونيــة إىل تبــادل 
ــج  ــة الربام ــراف وإقام ــك األط ــع تل ــربات م الخ
التدريبيــة التطويريــة بمــا يســهم يف جــودة األداء 

ــع. ــة املجتم وخدم
وأشــاد ســموه بمــا تقدمــه الجامعــة مــن 
ــاون  ــرات التع ــا ملذك ــال إبرامه ــن خ ــات م خدم
مــع الجهــات الحكوميــة ودور الجامعــة يف تنفيــذ 

ــة. ــة التطويري ــج املجتمعي الربام
مــن جهتــه قــدم رئيــس الجامعــة شــكره 
ــز  ــن عبدالعزي ــوي ب ــر جل ــمو األم ــب الس لصاح
ــه  ــران- لتريف ــة نج ــر منطق ــاعد- أم ــن مس ب
ــات الجامعــة يف مقــر  ــه لعــدد مــن اتفاقي ورعايت
إمــارة املنطقــة، مؤكــداً أن الدعــم املتواصــل 
والتحفيــز الــذي تحظــى بــه الجامعــة مــن ســموه 
ــن  ــد م ــد املزي ــع يف عق ــهم يف التوس ــم أس الكري
ــة. ــة املنطق ــة لخدم ــة الهادف ــراكات املتنوع ال

أشاد بالشراكات الهادفة لخدمة المجتمع

 سمو أمير نجران يشهد توقيع 
عدد من اإلتفاقيات بين الجامعة 

وجهات مختلفة
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أكــد معــايل رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور فــاح بــن 
فــرج الســبيعي أن اليــوم العاملــي للمــرأة والــذي يصــادف 8 
ــة  ــتعراض األدوار القيادي ــة الس ــبة مهم ــو مناس ــارس ه م
للمــرأة يف التنميــة التــي تعيشــها اململكــة العربيــة الســعودية 
ــت  ــي مكن ــة 2030 والت ــة للمملك ــة الطموح ــل الرؤي يف ظ
ــث  ــاملة، حي ــة الش ــاهمة يف النهض ــعودية يف املس ــرأة الس امل

ــة. ــادة التطويري ــة يف القي ــت فاعليتهــا وقدرتهــا العالي أثبت
ــت  ــعودية أصبح ــرأة الس ــأن امل ــبيعي ب ــاف د. الس وأض
ــهد  ــث يش ــة حي ــة والفكري ــادة اإلداري ــال القي ــدة يف مج رائ
ــيدة  ــادة الرش ــا القي ــي منحته ــرص الت ــل الف ــم يف ظ العال
ــن  ــلمان ب ــك س ــن املل ــن الرشيف ــادم الحرم ــادة خ بقي

عبدالعزيــز- أيــده اللــه- وســمو ويل عهــده األمــن صاحــب 
الســمو امللكــي األمــر محمــد بــن ســلمان - حفظــه 
ــة  ــف املرشف ــرة واملواق ــعودية األدوار املؤث ــرأة الس ــه- للم الل
ــل  ــا يف املحاف ــة وتمثيله ــة التنموي ــاهمِتهن يف النهض يف مس

ــة. ــة والدولي الداخلي
ــة  ــة اململك ــت رؤي ــة واكب ــبيعي إىل أن الجامع ــوه د.الس ون
ــادي يف  ــرأة الســعودية يف العمــل القي ــت امل ــث مكن 2030 حي
ــة  ــة التعليمي ــر العملي ــن يف تطوي ــن فاعليته ــة وأثبت الجامع
ورفــع كفــاءة العمــل اإلداري واألكاديمــي يف الجامعــة، 
مشــراً إىل النجاحــات التــي أســهمن يف تحقيقهــا مــن خــال 

ــن اإلدارات. ــا ب ــي فيم ــل الوظيف التكام

القياديــات  مــن  عــدد  أكــد 
بالجامعــة أن تمكــن املــرأة يف التنمية 
العربيــة  اململكــة  تعيشــها  التــي 
ــة  ــة اململك ــة لرؤي ــعودية واملواكب الس
ــي  ــات الت ــات لإلمكان ــو إثب 2030 ه
ــة  ــة نتيج ــاء اململك ــا نس ــع به تتمت
ــو فكرهــن  ملســتواهن األكاديمــي وعل

والتطويــري. اإلداري 
الجامعــة  وكيلــة  وأوضحــت 
ــيف،  ــى س ــات د. من ــؤون الطالب لش
أن املــرأة الســعودية حظيــت بفــرص 
خالهــا  أثبتــت  عاليــة  قياديــة 
ــاركة يف  ــى املش ــة ع ــا الفائق قدراته
ــها  ــي تعيش ــة الت ــة التنموي النهض
ــاً  اململكــة، ولــم يقتــر األمــر داخلي
بــل تجــاوز ذلــك إىل التمثيــل الــدويل 
للمملكــة، حيــث تقلــدن مناصــب 
عليــا يف الدولــة وشــهد العالــم بمــدى 
وأدوارهــن  القياديــة  قدراتهــن 

الفاعلــة.
ــات  ــدة الدراس ــدت عمي ــا أك فيم
ــوم  ــهري، أن ي ــل الش ــا أ.د. أم العلي
املــرأة العاملــي يأتــي يف وقــت حققــت 
ــن  ــدداً م ــعودية ع ــرأة الس ــه امل في
االنجــازات والنجاحــات لتكــون رشيكاً 
كامــاً يف تنميــة الوطــن، وذلــك بدعم 
الحرمــن الريفــن  مــن خــادم 
وســمو ويل عهــده األمــن، حيــث 
ــات  ــا بالتمكين ــرأة جدارته ــدت امل أك
والتعيينــات التــي حظيــت بهــا عــى 

ــدة. ــة األصع كاف
التطويــر  عميــدة  وأضافــت 

أن  اليامــي،  هــدى  د.  والجــودة 
ــازات  ــطرت إنج ــعودية س ــرأة الس امل
ــة  ــة نتيج ــات متنامي ــة ونجاح متتالي
ــا  ــيدة بدوره ــا الرش ــان قيادتن إليم
ــة ونهجهــا الراســخ  يف مســرة التنمي
ــت  ــث أصبح ــرأة، حي ــن امل يف تمك
ــون  ــرأة ألن تك ــأة للم ــرص مهي الف
ــركاً  ــة ومح ــاً يف التنمي ــكاً كام رشي
رئيســاً لهــا، إذ تؤكــد كافــة املــؤرشات 
ــت  ــعودية أصبح ــرأة الس ــى أن امل ع
ــاء الوطــن ممــا  ــة يف بن رشيكــة فعلي
ــدة يف  ــة رائ ــوأ مكان ــن تب ــا م مكنه

ــل. ــات العم ــف قطاع مختل
ــة  ــة كلي ــربت وكيل ــا، ع ــن جهته م
ــي  ــال القحطان ــوم واآلداب د. من العل
الرشــيدة  للقيــادة  شــكرها  عــن 
ــن  ــه م ــا أولت ــى م ــه ع ــا الل حفظه
ــل،  ــرأة الفاع ــدور امل ــان ب ــة وإيم ثق
ــرص  ــال الف ــن خ ــن م ــث أثبت حي
كفائتهــن  لهــن  ُمنحــت  التــي 
ــها  ــي تعيش ــة الت ــة يف التنمي القيادي

ــة. ــا الغالي بادن
العلــوم  كليــة  وكيلــة  أشــارت 
ــا  ــي إىل م ــيماء املالك ــة د. ش االداري
ــن  ــعودية م ــرأة الس ــه امل ــى ب تحظ
ــة،  ــا الغالي ــة يف بادن ــرص وظيفي ف
ــادة الرشــيدة- حفظهــا  وإيمــان القي
اللــه- بكفــاءة املــرأة الســعودية 
ــرة  ــاهمة يف مس ــى املس ــا ع وقدرته
التــي تعيشــها اململكــة،  التنميــة 
ــت  ــي تحقق ــازات الت ــه باإلنج منوه

ــك. ــن ذل ــا م ــال تمكينه خ

رئيس الجامعة: المرأة السعودية قيادة واعدة 
لنهضة تنموية شاملة تواكب الرؤية

قياديات بالجامعة: كفاءة المرأة السعودية أسهمت 
في نهضة وتنمية المملكة
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شــهد أمــر منطقــة نجــران، صاحــب الســمو األمــر جلــوي 
بــن عبدالعزيــز بــن مســاعد يف مقــر اإلمــارة توقيــع 6 اتفاقيات 
تعــاون بــن الجامعــة وعــدد مــن الجهــات الحكوميــة شــملت 
ــة  ــل املنطق ــن داخ ــكرية م ــة وعس ــة وصحي ــات تعليمي قطاع

وخارجهــا.
ــن  ــاون ب ــرة تع ــع مذك ــات توقي ــك االتفاقي ــت تل وتضمن
ــايل  ــة مع ــل الجامع ــث مث ــة حي ــجون املنطق ــة وس الجامع
رئيســها أ.د. فــاح بــن فــرج الســبيعي، فيمــا مثــل الســجون 
ــذ  ــر وتنفي ــك لتطوي ــي، وذل ــح البقم ــن فال ــد ب ــد خال العمي
ــا  ــجناء، كم ــة الس ــال خدم ــا يف مج ــرتكة بينهم ــال مش أعم
تشــتمل املذكــرة عــى تنفيــذ دورات تدريبيــة يف الحاســب اآليل 
واللغــة اإلنجليزيــة واملهــارات الشــخصية، إضافــًة إىل التنســيق 
والتعــاون يف مجــال البحــوث وعقــد املؤتمــرات وورش العمــل 
ــزالء  ــارضات للن ــل مح ــارية وعم ــات االستش ــم الِخْدم وتقدي
املنتســبن يف الجامعــة قبــل االمتحانــات بعــدة أشــهر وتقديــم 
الدعــم الفنــي للســجون، وكذلــك تقديــم محــارضات ونــدوات 

ــري. ــلوكي والفك ــراف الس ــج االنح ــة تعال توجيهي
ونــوه ســموه بمــا قامــت بــه الجامعــة بتقديــم جملــة مــن 
ــزالء يف ســجون املنطقــة والعمــل عــى اســتمرار  الِخْدمــات للن
تقديمهــا واالســتفادة مــن الربامــج، مؤكــداً عــى تقديــم كل مــا 
يمكــن للنــزالء ليكونــوا أعضــاء فاعلــن يف املجتمــع بعــد قضــاء 

محكومياتهــم.
ــة  ــة واملؤسس ــن الجامع ــة ب ــة الثاني ــت اإلتفاقي ــا ُوقع كم
العامــة للتدريــب التقنــي واملهنــي، ممثلــًة يف محافــظ املؤسســة 
ــة  ــن املؤسس ــل ب ــدف التكام ــك به ــد، وذل ــد الفهي د. أحم
ــادرات  ــج واملب ــل الربام ــم لتفعي ــاون القائ ــة والتع والجامع

ــن. ــن الجانب ــة م ــن والطلب ــة املتدرب ــق مصلح لتحقي
وشــهد ســموه أيضــاً توقيــع مذكــرة رشاكــة بــن الجامعــة 
ــًة يف  ــة ممثل ــدرات باملنطق ــة املخ ــة ملكافح ــة العام واملديري

ــي. ــد القرن ــد محم ــا العمي مديره
ــي  ــي والعم ــي والعلم ــاون التدريب ــرة التع ــن املذك وتتضم
ــة  ــات الفني ــم الخدم ــم وتقدي ــام القائ ــاث ذات االهتم يف األبح
والتدريبيــة  العلميــة  الــدورات  وإقامــة  واالستشــارات 

ــاءات. ــن الكف ــتفادة م واالس
ورعــى األمــر جلــوي بــن عبدالعزيــز أيضــاً بمقــر اإلمــارة، 
ــة  ــة العام ــة واملديري ــن الجامع ــاون ب ــة تع ــَع اتفاقي توقي
ــح  ــن صال ــم ب ــور إبراهي ــًة يف الدكت ــة ممثل ــؤون الصحي للش

ــم. ــي همي بن
وتهــدف االتفاقيــة إىل تطويــر عاقــة التعــاون والراكــة يف 
ــة  ــة والوقائي ــة والتدريبي ــة والتعليمي مجمــل الخدمــات الصحي
ــة  ــص االتفاقي ــا تن ــن، كم ــن الجهت ــة ب ــة والبحثي والعاجي
عــى القيــام بتنفيــذ برامــج وأنشــطة مشــرتكة تخــدم األهــداف 
ــة  ــات املتعلق ــادل املعلوم ــال تب ــاون يف مج ــات؛ كالتع والتطلع
باألبحــاث والدراســات ذات العاقــة بموضــوع االتفاقيــة 
ــم  ــم وتقيي ــال تحكي ــة يف مج ــربة الجامع ــن خ ــتفادة م واالس
األبحــاث العلميــة والتعــاون يف تنفيذهــا واالســتفادة مــن 
خدمــات أعضــاء هيئــة التدريــس يف الجامعــة ومــن يف حكمهــم 

ــة. ــآت الصحي ــن باملنش ــر متفرغ ــارين غ كمستش
ــن  ــم ب ــرة تفاه ــع مذك ــة توقي ــر املنطق ــى أم ــا رع كم
الجامعــة والجامعــة الســعودية اإللكرتونيــة، ممثلــًة يف رئيســة 
الجامعــة الدكتــورة ليلــك بنــت أحمــد الصفــدي، حيــث 
تهــدف املذكــرة إىل تأطــر مشــاريع ومبــادرات التعــاون بــن 
ــق  ــا يحق ــا بم ــا وخرباتهم ــف إمكانياتهم ــن وتوظي الجامعت
ــي  ــال العلم ــاً يف املج ــن؛ خصوص ــرتكة للطرف ــة املش املصلح
ــي  ــايف والتقن ــي والثق ــر املهن ــي والتطوي ــي والتدريب والتعليم

ــرى. ــاالت األخ ــن املج ــدداً م وع
ــاون  ــة تع ــموه اتفاقي ــة س ــة برعاي ــس الجامع ــع رئي  ووق
مشــرتك مــع فــرع وزارة املــوارد البريــة والتنميــة االجتماعيــة 

ــر  ــا مدي ــة ومثله باملنطق
الفــرع أ. عبداللــه بــن محمــد 

ــة  ــة التجاري ــدورسي، والغرف ال
الصناعيــة ممثلــة يف رئيســها محيميد 

ــز  ــك لتحفي ــة، وذل ــح آل رشم ــن صال ب
القطــاع الخــاص الســتقطاب الســعودين 

املؤهلــن لســوق العمــل بمــا يحقــق مســتهدفات 
ــي  ــول الوطن ــادرات التح ــة 2030 ومب ــة اململك رؤي
ــف،  ــب والتوظي ــل والتدري ــال التأهي ــن خ 2020 م

العمــل  عــن  الباحثــن  مســاعدة  وكذلــك 
ــف  ــن الوظائ ــم، وتوط ــم وتأهيله وتدريبه

ــن. ــعودين املؤهل ــغلها بالس وش
وقــال ســموه »إننــا نســعد بأبنائنا 

ــم  ــة وطنه ــعون لخدم ــن يس الذي
مــن خــال مــا يملكونــه 

ــدرات  ــهادات و ق ــن ش م
توفــر  و  وتأهيــل، 

املناســبة  العمــل  فــرص 
ذلــك  أن  والشــك  ملؤهاتهــم، 

ــواء  ــتمر، س ــيق املس ــي بالتنس يأت
ــاص«  ــام أو الخ ــاع الع ــل القط ــن قب م

ــن«  ــادرة »توط ــم مب ــموه الكري ــاً س ، مثمن
ــات ذات  ــن الجه ــل ب ــق التكام ــة إىل تحقي الرامي

العاقــة بســوق العمــل يف املنطقــة؛ لتأهيــل وتوظيــف 
ــف و  ــن الوظائ ــم وتوط ــل وتدريبه ــن العم ــن ع الباحث

شــغلها باملواطنــن املؤهلــن.
مــن جهتــه قــدم رئيــس الجامعــة شــكر ه لصاحــب الســمو 
ــة  ــر منطق ــاعد- أم ــن مس ــز ب ــن عبدالعزي ــوي ب ــر جل األم
نجــران- لتريفــه ورعايتــه لعــدد مــن اتفاقيــات الجامعــة يف 
ــز  ــل والتحفي ــم املتواص ــداً أن الدع ــة، مؤك ــارة املنطق ــر إم مق
ــهم يف  ــم أس ــموه الكري ــن س ــة م ــه الجامع ــى ب ــذي تحظ ال
ــة  ــة الهادف ــركات املتنوع ــن ال ــد م ــد املزي ــع يف عق التوس

ــة. ــة املنطق لخدم

أمير نجران يشهد توقيع 6 اتفاقيات تعاون بين 
الجامعة وجهات مختلفة
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تقرير

ــادي  ــة الري ــدور الجامع ــتمراراً ل   اس
مبــدأ  مــن  وانطاقــاً  والتعليمــي 
ــة  ــدت الجامع ــة، عق ــؤولية املجتمعي املس
املجتمعيــة  الــراكات  مــن  العديــد 
مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة، 
وذلــك حرصــاً مــن الجامعــة عــى 
ــك الجهــات  ــر العمــل اإلداري يف تل تطوي
ــورش  ــج وال ــذ الربام ــال تنفي ــن خ م
ــا  ــات بم ــك الجه ــوبي تل ــة ملنس التدريبي
ــة  ــات املجتمعي ــم الخدم ــهم يف تقدي يس

ــة. ــة باملنطق ــودة عالي بج
وتمكنــت الجامعــة خــال الفــرتة 
ــة  ــو 45 اتفاقي ــد نح ــن عق ــة م املاضي
ــة  ــات حكومي ــع جه ــاون م ــة تع رشاك
مختلفــة شــملت القطاعــات املدنيــة 
ــن  ــذت ضم ــة نف ــكرية والصحي والعس
بنــود تلــك االتفاقيــات الكثــر مــن 
ــرة  ــة وقص ــة طويل ــدورات التدريبي ال
ــر  ــدد كب ــتفادة ع ــت بإس ــدى وحظي امل

ــن. ــن املتدرب م
كمــا عــززت الجامعــة -ممثلــة يف 
والتعليــم  املجتمــع  خدمــة  عمــادة 
املســتمر - دورهــا املجتمعــي، حيــث 
قدمــت الخدمــة املجتمعيــة لكافــة أفــراد 
املجتمــع عــرب برامــج تعليميــة وتدريبيــة 
وتطويريــة واستشــارية والقــت اهتمامــاً 
ــا  ــة إمكاناته ــخرت الجامع ــراً. وس كب
أفــراداً  املجتمــع  تطويــر  ســبيل  يف 
ومؤسســات وحــّل مشــكاته واملشــاركة 
املختلفــة،  االجتماعيــة  النشــاطات  يف 
رياديــاً  دورهــا  يكــون  أن  متطلعــًة 

وفاعــاً يف محيطهــا.

ــال  ــا خ ــة جهوده ــت الجامع وكثف
الفــرتة املاضيــة؛ إذ لــم تشــكل الظــروف 
الراهنــة املتمثلــة يف جائحــة كورونــا 
دورهــا  مواصلــة  يف  أمامهــا  عائقــاً 
يف خدمــة املجتمــع حيــث نفــذت 41 
املجتمــع  ألفــراد  قصــراً  برنامجــا 

ومؤسســاته اســتفاد منــه نحــو 70325 
ألــف شــخص، كمــا تــم تنفيــذ 7 برامــج 
ــدة  ــتمرت مل ــدى اس ــة امل ــة طويل تدريبي
ــا   ــتفاد منه ــر، اس ــهر وأكث ــة أش ثاث

706 مســتفيد.
ــة أ.د.  ــس الجامع ــايل رئي ــح مع وأوض

ــة  ــبيعي أن الجامع ــرج الس ــن ف ــاح ب ف
ــا  ــت أبوابه ــة فتح ــرتة املاضي ــال الف خ
أمــام املجتمــع وجهــات العمــل باملنطقــة 
كونهــا مؤسســة تعليميــة عاليــة تمتلــك 
إمكانــات كبــرة وخــربات أكاديميــة 
عــى مســتوى عــايل ومــن هــذا املنطلــق 
أمــام  نفســها  الجامعــة  وضعــت 
مســؤولية كبــرة يف العمــل عــى التطوير 

ــة. ــدم املنطق ــا يخ ــب بم والتدري
وأكــد د. الســبيعي أن تلــك االتفاقيــات 
صاحبهــا تنفيــذ عــى أرض الواقــع 
ــات  ــك الجه ــع تل ــة م ــق الجامع لتحق
ــا  ــال برامجه ــن خ ــة م ــج إيجابي نتائ
ــر  ــي شــهدت تفاعــل كب ــة والت التدريبي
مــن تلــك الجهــات وإشــادات عاليــة بمــا 
ــة  ــزات نوعي ــن قف ــه م ــه وأحدثت قدمت
أن  إىل  مشــراً  الجهــات،  تلــك  أداء  يف 
ــات  الجامعــة ســتواصل توســيع اإلتفاقي
لتشــمل جميــع الجهــات يف املنطقــة 
وســتعمل عــى جــودة الربامــج املقدمــة 
ــك الجهــات بمــا يواكــب الرؤيــة  مــع تل

الطموحــة للمملكــة 2030.
الجامعــة  أن  الســبيعي،  د.  وبــن 
مــدت جســور التعــاون مــع كافــة 
ــخرت  ــا وس ــة وأفراده ــات املنطق قطاع
الخدمــات  لتقديــم  إمكاناتهــا  كافــة 
ــهم يف  ــي تس ــة الت ــة والتطويري التعليمي
ــي  ــات الت ــودة الخدم ــاءة ج ــة وكف تنمي
تقدمهــا تلــك الجهــات، منوهــاً إىل الــدور 
التطويــري والتوعــوي التــي تقدمــه 
ــال  ــن خ ــع م ــراد املجتم ــة ألف الجامع

ــة. ــة املتنوع ــج التدريبي الربام

45 اتفاقية تعاون  و 71 ألف متدرب تبرز دور الجامعة 
ومسؤليتها المجتمعية
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أ.د.  الجامعــة  رئيــس  معــايل  زار 
فــاح بــن فــرج الســبيعي كليــة 
العلــوم واآلداب بــرورة حيــث كان 
ــي  ــة د. ترك ــد الكلي ــتقباله عمي يف اس

القرنــي وعــدد مــن اإلداريــن.

د.  التقــى  الزيــارة  بدايــة  ويف 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــبيعي بأعض الس
ــم  ــة وحثه ــة بالكلي ــم القيادي والطواق
التعليميــة  املخرجــات  عــى جــودة 
ــة  ــة املتعلق ــروف الراهن ــاوز الظ وتج

بجائحــة » كورونــا« مــن خــال إنجــاح 
ســر العمليــة التعليميــة واالســتمرار يف 
عمليــة التحــول اإللكرتونــي والخدمــات 

ــك.  ــة يف ذل ــا الجامع ــي تقدمه الت
عــى  الســبيعي  د.  اطلــع  كمــا 

انطــاق  مــع  الكليــة  اســتعدادت 
ــي  ــام الجامع ــن الع ــي م ــل الثان الفص
ــة  ــط الكلي ــى خط ــع ع ــاري واّطل الج
التدريبيــة  وأنشــطتها  وبرامجهــا 

اإللكرتونيــة.

الجامعــة  رئيــس  معــايل  وقــف 
ــى   ــبيعي ع ــرج الس ــن ف ــاح ب أ.د. ف
ــرشورة،  ــة ب ــة الجامعي ــي املدين مبان
د.  الجامعــة  وكيــل  رافقــه  حيــث 
ــر العمــري ومديــر عــام اإلدارة  زه
العامــة للمشــاريع والصيانــة واملرافــق 
أ. حســن آل جريــب اطلــع خالهــا 
عــى جاهزيــة املشــاريع والخطــة 
الزمنيــة لانتقــال للمدينــة الجامعيــة، 

إضافــة إىل اســتكمال مشــاريع البنيــة 
ــا  ــي تحتويه ــات الت ــة والخدم التحتي
عــى  اطلــع  كمــا  املبانــي،  تلــك 
مرافــق الكليــة والتجهيــزات التــي 
وفرتهــا الجامعــة للمعامــل والقاعــات 
الدراســية، والتــي تؤكــد الدعــم القــوي 
ــة  ــل الحكوم ــن قب ــم م ــاع التعلي لقط
يف  املشــاركة  يف  وأهميتــه  الرشــيدة 
التنميــة التــي تعيشــها اململكــة وتضع 

املســؤولية عــى الطــاب والطالبــات يف 
ــم. ــه له ــا وفرت ــل م ظ

ويف نهايــة الزيــارة أكــد معــايل رئيس 
ــع  ــوف م ــى رضورة الوق ــة ع الجامع
طــاب وطالبــات الجامعــة مــن خــال 
ــر  ــة وتطوي ــات التعليمي ــم الخدم تقدي
التدريبيــة  بالربامــج  مهاراتهــم 
ــرتهم  ــدم مس ــي تخ ــة الت والتطويري
األنظمــة  واســتغال  التعليميــة 

ــة املتطــورة التــي ســخرتها  اإللكرتوني
الجامعــة ملواصلــة التعليــم عــن بُعــد، 
مشــيداً بربامــج الكليــة وخططهــا 

ــة. ــطة الطابي ــة لألنش الفصلي
وأضــاف د. الســبيعي بــأن الجامعــة 
ــرة  ــة الكب ــا الثق ــى عاتقه ــت ع حمل
مــن قبــل القيــادة الرشــيدة يف تخريــج 
أجيــال متســلحة بالعلــم واملعرفــة 

ــا. ــا ووطنه ــة مليكه لخدم

رئيس الجامعة يزور 
كلية العلوم واآلداب 
بشرورة ويؤكد على 

جودة المخرجات

..ويترأس مجلس
كلية العلوم واآلداب

٠٠ويقف على 
مشاريع المدينة 

الجامعية بالمحافظة

تــرأس معــايل رئيــس الجامعــة أ.د. فــاح بــن فــرج الســبيعي مجلــس كليــة العلــوم واآلداب بــرورة، واطلــع 
عــى جــدول أعمــال املجلــس واحتياجــات الكليــة، مؤكــًدا أن الجامعــة عملــت وال زالــت تعمــل مــن أجــل تقديــم 
كل مــا يخــدم طــاب وطالبــات الجامعــة، ويضمــن توفــر البيئــة التعليميــة التــي تســهم يف تميزهــم كونهــم مــن 
ــم  ــا له ــي وفرته ــرص الت ــل الف ــه يف ظ ــاهمة يف بنائ ــايل؛ للمس ــن الغ ــذا الوط ــا  ه ــول عليه ــي يُع ــات الت املخرج

ــة املواطــن. ــي تقودهــا اململكــة لرخــاء ورفاهي ــة الطموحــة 2030 الت ــا الرشــيدة والرؤي ــا بقيادته مملكتن

المدينة الجامعية بشرورة
في عام 1430هـ تم إعادة هيكلة الكلية ضمن كليات 

الجامعة.

تحتضن فيها 12 قسما للبنين والبنات.

تضم 7 مشاريع عمالقة بقيمة تتجاوز 700 مليون ريال 
بمساحة تقدر بـ أربعة مليون متر مربع.

يدرس فيها أكثر من 3000 طالب وطالبة.
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شــدد معــايل رئيــس الجامعــة، األســتاذ الدكتور 
يف  االســتثمار  أهميــة  عــى  الســبيعي،  فــاح 
الجامعــة تزامنـًـا مــع النظــام الجديــد للجامعــات؛ 
ورضورة التكامــل مــع كافــة الجهــات ذات العاقــة 
يف الجامعــة لتوحيــد الجهــود نحــو تحقيــق أهداف 
مصلحــة الجامعــة لاســتثمار يف املــكان واإلنســان.

ــة  ــاع اللجن ــته اجتم ــال رئاس ــك خ ــاء ذل ج
ــوارد  ــة امل ــاف وتنمي ــتثمار واألوق ــة لاس الدائم
رضورة  عــى  معاليــه  أكــد  وقــد  بالجامعــة، 
ــق  ــم الطري ــم معال ــق لرس ــة طري ــع خارط وض
االســتثماري للجامعــة واالنخــراط الذكــي ملنظومــة 
التنميــة واالســتثمار املنشــودة يف ظــل رؤيــة 

.2030 اململكــة 
جــدول  اســتعراض  الجلســة  خــال  وتــم 
ــرص  ــة والف ــات املنظم ــك التريع ــال، وكذل األعم
املتاحــة لاســتثمار يف الجامعــة، وخرجــت اللجنــة 
بعــدد مــن التوصيــات والقــرارات املهمــة لتفعيــل 

ــة. ــتقبل الجامع ــوي ملس ــف الحي ــذا املل ه

رئيس الجامعة يترأس اجتماع اللجنة الدائمة 
لالستثمار بالجامعة

ــة 2021 – 2025،  ــة للجامع ــرتاتيجية الثاني ــة االس ــة الخط ــس الجامع ــر مجل أق
والخطــة االســرتاتيجية للتحــول الرقمــي للجامعــة لنفــس الفــرتة، وذلــك خــال الجلســة 
الثالثــة للعــام الجامعــي الحــايل التــي ُعقــدت عــن بُعــد برئاســة معــايل رئيــس الجامعــة 
نائــب رئيــس مجلــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور فــاح بــن فــرج الســبيعي، وحضــور 

أمــن مجلــس شــؤون الجامعــات، الدكتــور محمــد الصالــح.
وأوضــح وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، أمــن مجلــس الجامعــة، 
ــس  ــة تدري ــو هيئ ــن 11 عض ــى تعي ــق ع ــس واف ــي، أن املجل ــعيد الرسيع ــور س الدكت
ــًة إىل  ــارضاً، إضاف ــداً ومح ــاث 21 معي ــاث، وابتع ــن االبتع ــن م ــن العائدي ــة م بالجامع
ــات  ــوس بكلي ــج البكالوري ــية لربام ــة الدراس ــط التطويري ــن الخط ــدد م ــة ع مناقش
الجامعــة، ومناقشــة الحســاب الختامــي للجامعــة للعــام املــايل 1442/1441، والتقريــر 

ــي 1441/1440. ــام الجامع ــنوي للع الس
ــيدة  ــادة الرش ــن القي ــخي م ــم الس ــة الدع ــس الجامع ــايل رئي ــن مع ــه، ثم ــن جهت م

ــا. ــة كورون ــة جائح ــل أزم ــاً يف ظ ــات خصوص للجامع

مجلس الجامعة يقر الخطة االستراتيجية الثانية
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من خالل 21 برنامج أكاديمي ومهني

عميدة الدراسات العليا: قبول 956 طالبًا وطالبة
في برامج الماجستير للعام الحالي

حوار: فاتن الشهري
الدراســات  عميــدة  أكــدت 
ــا، أ.د. أمــل الشــهري، أن عــدد  العلي
الماجســتير  لبرامــج  المقبوليــن 
األكاديمــي للعــام 1442/1441، 
بلــغ 303 طالبــًا وطالبــة، فيمــا بلــغ 
برامــج  لدراســة  المقبوليــن  عــدد 
الماجســتير مدفوعــة الثمــن للعــام 
الجامعــي نفســه، نحــو 653 طالبــًا 

وطالبــة.
أجرتــه  حــوار  فــي  وأوضحــت 
معهــا صحيفــة »صــدى الجامعــة«، 
العــام  فــي  البرامــج  عــدد  أن 
ــًا  ــغ 21 برنامج ــي 1442 بل الجامع
العــام  فــي  برامــج  ب3  مقارنــة 
نــص  وإلــى   .1432 الجامعــي 

الحــوار:

كم أعداد برامج الماجستير األكاديمي والمهني في 
الجامعة؟

ــج  ــي 10 برام ــتر األكاديم ــج املاجس ــدد برام ــغ ع بل
 11 و  التخصصــات  مختلــف  يف  متنوعــة  أكاديميــة 

برنامجــاً مهنيــاً يف تخصصــات نوعيــة مختلفــة.

هل شروط عملية القبول لبرامج الدراسات العليا 
موحدة في جميع التخصصات، أم تختلف من عام آلخر؟

تختلــف الــروط لــكل برنامــج عــى حــده حســب التخصصات 
ــاس  ــة تق ــاك رشوط عام ــا؛ فهن ــة له ــة التابع ــام العلمي واألقس
لجميــع التخصصــات مــن ضمنهــا حصــول املتقــدم عى الشــهادة 
ــة  ــعودية أو جامع ــة س ــن جامع ــوس( م ــة )البكالوري الجامعي
أخــرى معــرتف بهــا، والتقديــر العــام للمتقــدم اليقــل عــن جيــد 
جــداً. أضــف إىل ذلــك أن بعــض التخصصــات تتطلــب الحصــول 
عــى دبلــوم عــام مثــل التخصصــات الرتبويــة وبعضهــا يتطلــب 
اجتيــاز االختبــارات واملقابــات الشــخصية التــي يجريهــا القســم 
ــاق  ــة لالتح ــم رضوري ــا القس ــة يراه ــواد تكميلي ــص أو م املخت
بالربنامــج، وهنــاك رشوط أخــرى ألقســام تتطلــب الحصــول عــى 
اختبــارات تقييــم درجــة إتقــان املتقدمــن للغــة اإلنجليزيــة لغــر 

الناطقــن بهــا.

كيف تقارنون أعداد المتقدمين من عام آلخر، وهل 
تستهدف العمادة عددًا معينا في المستقبل للوصول 

إليه؟
تســعى العمــادة بدعــم وحــرص مــن معــايل رئيــس 
الجامعــة إىل التوســع يف أعــداد املتقدمــن للربنامــج حيث 

تقــوم يف الوقــت الحــايل إىل اســتكمال إجــراءات القبــول 
ــات  ــات يف الكلي ــراء املفاض ــم إج ــن ث ــن، وم للمتقدم
ــن  ــماء املقبول ــن أس ــان ع ــي واإلع ــا النهائ واعتماده
ــام  ــات واألقس ــاهمة الكلي ــال مس ــن خ ــوالت م واملقب
ــات  ــادة الدراس ــع عم ــال م ــا الفع ــة ودوره األكاديمي
العليــا يف إتمــام عمليــات القبــول للمتقدمــن يف مختلــف 

ــل. املراح
وفيمــا يخــص العــدد الــذي تطمــح العمــادة للوصول 
إليــه مســتقباً؛ فــإن العمــادة تســعى جاهــدًة إىل زيــادة 
برامــج الدراســات العليــا، حيــث بلــغ عــدد الربامــج يف 
ــة ب3  ــاً مقارن ــي 1442 إىل 21 برنامج ــام الجامع الع
ــداً يف العــام الجامعــي  ــل 10 ســنوات وتحدي برامــج قب
ــادة يف  ــول الري ــو وص ــاه ه ــت االنتب ــا يلف 1432. ومم
أعــداد املتقدمــن لربامــج الدراســات العليــا لهــذا العــام 
ــادة يف  ــى الزي ــدل ع ــا ي ــة مم ــاً وطالب إىل 956 طالب
عــدد اإلقبــال لربامــج الدراســات العليــا للحصــول عــى 
درجــة املاجســتر وحــرص الكليــات واألقســام العلميــة 
ــاً  ــول وفق ــات القب ــام عملي ــج وإتم ــة الربام ــى إتاح ع

ــة. ــروط املطلوب ــر وال ــط واملعاي للضواب

هل توفر العمادة برامج تأهيلية للطالب بالتزامن مع 
الدراسة، وهل هناك قنوات تواصل مع الخريجين؟

بالتدريــب  خاصــة  وحــدة  العمــادة  اســتحدثت 
ــا لتقديــم عــدد مــن  والتطويــر لطــاب الدراســات العلي
الربامــج و ورش العمــل والــدورات التدريبيــة  بالتعــاون 
مــع األقســام األكاديميــة لتســعى جاهــدًة إىل تقديــم كل 
مــا يســهم يف تنميــة وتطويــر املهــارات والقــدرات املهنية 
ــة  ــة والتخصصي ــتجدات املهني ــاً للمس ــن وفق للخريج

ــج  ــة 4 برام ــوم اإلداري ــة العل ــدم كلي ــث تق ــة حي املتنوع
ــج  ــة »برنام ــة التنفيذي ــوارد البري ــة يف إدارة امل متنوع
إدارة  املهنــي، برنامــج  املحاســبة  املهنــي،  األنظمــة 
ــة  ــوم الصحي ــة العل ــت كلي ــذي«، وقدم ــال التنفي األعم
ــا  ــث، كم ــة الحدي ــربات اإلكليني ــج املخت ــة برنام التطبيقي
ــة  ــة وتطبيقي ــة وتربوي ــرى رشعي ــج أخ ــاك برام أن هن
ــوق  ــات س ــا لحاج ــة مخرجاته ــدف إىل تلبي ــرى ته أخ
ملواكبــة  املختلفــة  املهنيــة  التخصصــات  يف  العمــل 
التطــورات والتنميــة املســتدامة وتنميــة املصــادر الذاتيــة 

ــعودية. ــات الس ــد للجامع ــام الجدي ــاً للنظ وفق
وبشــأن قنــوات التواصــل فــإن العمــادة تقــوم بإنشــاء 
ــة  ــن ومتابع ــاب الخريج ــاملة للط ــات ش ــدة بيان قاع
ــات  ــة والتدريب ــربات العلمي ــم الخ ــم وتقدي احتياجاته
الازمــة، إضافــًة إىل أنهــا تهــدف إىل إقامــة ملتقــاً 
للخريجــن بالتعــاون مــع اإلدارات والكليــات ذات العاقــة 
للمســاهمة يف الخدمــة املجتمعيــة وفقــاً لرؤيــة الجامعــة 

ــة. ــم واملعرف ــع العل ــاء مجتم ــة يف بن ــاركة الفاعل للمش

هل هناك خطط مستقبلية لفتح المزيد من برامج 
الماجستير المواكبة لبرامج رؤية المملكة 2030 

وتالمس احتياجات سوق العمل؟
تســعى العمــادة إىل دراســة اســتطاعية ملتابعــة 
ــات  ــع الهيئ ــل م ــل والتواص ــوق العم ــات س احتياج
الســعودية املتخصصــة، حيــث تقــوم هيئــات التصنيــف 
الســعودية بالربــط بــن ماتقــوم بــه املؤسســات 
ــا  ــع م ــة م ــج األكاديمي ــة للربام ــن مواكب ــة م التعليمي
ــة  ــة القطاعــات الحكومي يحتاجــه ســوق العمــل يف كاف
ــة  ــيدة رؤي ــا الرش ــات قيادتن ــق تطلع ــة لتحقي والخاص

اململكــة 2030.



8www.nu.edu.sa@Najran_Univers العدد األربعون / أبريل2021

ــرج  ــن ف ــاح ب ــة أ.د. ف ــس الجامع ــايل رئي ــتقبل مع اس
الســبيعي يف مكتبــه رئيــس الجامعــة الســعودية اإللكرتونيــة 
أ.د. ليلــك بنــت أحمــد الصفــدي، حيــث جــرى خــال اللقــاء 
مناقشــة ســبل التعــاون بــن الجامعتــن وتعزيــز الراكــة 
فيمــا يخــدم الطرفــن ويســهم يف التطويــر لضمــان الجــودة 

ــات. يف املخرج
واســتعرض د. الســبيعي خــال الزيــارة أبــرز اإلنجــازات 

ــا  ــة، وم ــوام املاضي ــال األع ــة خ ــا الجامع ــي حققته الت
تحتويــه املدينــة الجامعيــة مــن مشــاريع وبرامــج تعليميــة 
ــفى  ــة إىل املستش ــتوى، إضاف ــة املس ــاث عالي ــز أبح ومراك

ــه. ــرز منجزات ــامه وأب ــي وأقس الجامع
ــات  ــى النجاح ــاء ع ــال اللق ــة خ ــس الجامع ــرج رئي وع
التــي حققتهــا األنظمــة اإللكرتونيــة للجامعــة والتــي 
أســهمت يف ســر العمليــة التعليميــة بتميــز ونجــاح خــال 

ــيدة  ــادة الرش ــات القي ــاً بتوجيه ــا، منوه ــة كورون جائح
ــر  ــايل وزي ــن مع ــتمرة م ــة املس ــه- واملتابع ــا الل -حفظه

ــان. ــامة اإلنس ــى س ــرص ع ــم يف الح التعلي
ــد  ــد مزي ــعى إىل عق ــة تس ــبيعي أن الجامع ــد د. الس وأك
مــن اتفاقيــات التعــاون مــع جهــات عــدة بمختلــف 
ــة  ــب رؤي ــر ويواك ــة التطوي ــن مواصل ــا يضم ــا بم مجاالته

اململكــة 2030.

دشــن معــايل رئيــس الجامعــة أ.د. فاح بــن فرج الســبيعي 
النســخة الجديــدة مــن نظــام إدارة املشــاريع البحثيــة الجديــد 
ــى  ــاء ع ــة وبن ــات املتبع ــل املمارس ــا ألفض ــي( وفق )بحث
اللوائــح التنظيميــة يف إدارة البحــث العلمــي، وذلــك بحضــور 
وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي د. ســعيد 
الرسيعــي و عميــد عمــادة البحــث العلمــي د. ماطــر محنــي 
وأعضــاء مجلــس الجامعــة عــن طريــق املنصــة اإللكرتونيــة.

وأوضــح د.الرسيعــي بــأن هــذا النظــام يأتــي تماشــياً مــع 
رؤيــة اململكــة 2030 يف دعــم منظومــة البحــث العلمــي إلنتاج 
ــرة  ــدم مس ــي تخ ــي، والت ــر العلم ــة ذات األث ــاريع بحثي مش
ــاء والتطويــر، مشــراً إىل أن النظــام الجديــد يُمكــن مــن  البن
ــام،  ــة بالنظ ــارج الجامع ــل وخ ــن داخ ــن م ــط الباحث رب
ــراءات  ــاذ اإلج ــام واتخ ــاز امله ــات يف إنج ــح الصاحي ويمن
ــي،  ــث العلم ــادة البح ــس عم ــي، ومجل ــث العلم ــد البح لعمي
ــة،  ــة، ومديــري املراكــز البحثي ــك إدارة املشــاريع البحثي وكذل
واملحكمــن والفاحصــن مــن داخــل وخــارج الجامعــة، 

ــة. ــؤون املالي ــة إىل إدارة الش إضاف
ــج ودوره يف  ــزات الربنام ــي ممي ــتعرض د. محن ــا اس فيم
تســهيل عمليــة تقديــم وتتبــع املقرتحــات البحثيــة مــن مرحلة 
ــتحداث  ــة اس ــد، وإمكاني ــع العق ــة توقي ــم إىل مرحل التقدي
ــة و  ــرق البحثي ــج الف ــل برنام ــدة مث ــة جدي ــج بحثي برام

الكــرايس البحثيــة وغرهــا مــن الربامــج، إضافــة إىل احتوائــه 
ــن، و  ــن  والفاحص ــة باملحكم ــة خاص ــة إلكرتوني ــي بواب ع
شــمول جميــع النمــاذج اإللكرتونيــة التــي يحتاجهــا الباحــث 
ــة  ــر، وإمكاني ــة الن ــي وعلمي ــروع البحث ــة إدارة امل يف عملي
ــآت،  ــلف واملكاف ــي وإدارة الس ــروع البحث ــة امل ــع ميزاني تتب
واإلعــان والتســجيل يف الــدورات والــورش واألنشــطة املعلنــه 
ــر  ــب توفــر الكشــوفات والتقاري ــادة، إىل جان ــل العم مــن قب

ــة. ــات البحثي ــة للمنافس ــم ومتابع ــات التحك ــة ولوح الذكي
ــأن الخطــوات  ــه أكــد معــايل رئيــس الجامعــة ب مــن جهت
ــا  ــا وأنظمته ــف مجاالته ــة يف مختل ــهدها الجامع ــي تش الت
ــج  ــودة املنت ــة وج ــة القائم ــزات التطويري ــم القف ــربز حج ت
ــداث،  ــب األح ــذي يواك ــليم وال ــط الس ــن التخطي ــج ع النات
ــة  ــات الجامع ــتمر يف خدم ــر املس ــة التطوي ــاً إىل أهمي منوه

ــك. ــود يف ذل ــة الجه ــا ومضاعف وأنظمته

رئيس الجامعة يبحث تعزيز الشراكة مع رئيسة 
الجامعة السعودية اإللكترونية

تدشين نظام إدارة المشاريع البحثية 
الجديد »بحثي«
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الجامعــة،  رئيــس  معــايل  التقــى 
الســبيعي،  فــاح  الدكتــور  األســتاذ 

األرسة  لجنــة شــؤون  أعضــاء  يف مكتبــه 
باملنطقــة بمشــاركة ممثــل لجنــة شــؤون 

األرسة بالجامعــة الدكتــور عبداللــه أبــو دارس، وذلــك 
ــري،  ــر العم ــور زه ــة الدكت ــل الجامع ــور وكي بحض

وعميــد عمــادة خدمــة املجتمــع والتعليــم املســتمر الدكتور 
ســامي الشــهراني.

ــن  ــة ع ــن اللجن ــل م ــة إىل رشح مفص ــس الجامع ــتمع رئي واس
أعمالهــا املقدمــة لــألرسة، حيــث أكــد رئيــس الجامعــة عــى أهميــة 

ــؤون األرسة  ــل ش ــدم عم ــا يخ ــم كل م ــا يف تقدي ــة ودوره ــال اللجن أعم
بمــا يعــزز مكانتهــا ودورهــا يف املجتمــع للقيــام بدورهــا يف تربيــة ورعايــة 

ــزم  ــم كل مايل ــة لتقدي ــتعداد الجامع ــراً إىل اس ــاً، مش ــاً ووطني ــشء ديني الن
ــامية. ــا الس ــق أهدافه ــبيل تحقي ــة يف س ــع اللجن ــاون م والتع

ــا  ــي قدمته ــهامات الت ــاء اإلس ــال اللق ــع خ ــة املجتم ــد خدم ــتعرض عمي واس
ــج  ــة والربام ــدورات التدريبي ــن ال ــدٍد م ــذ ع ــرب تنفي ــة ع ــرتة املاضي ــال الف ــة خ الجامع

ــال. ــذا املج ــتقبلية يف ه ــا املس ــك خططه ــؤون األرسة، وكذل ــة بش الخاص

رئيس الجامعة يلتقي لجنة شؤون 
األسرة بالمنطقة

ــة  ــا االحرتازي ــن إجراءاته ــة م ــت الجامع كثف
ــة  ــي اإلداري ــل املبان ــة وداخ ــل الجامع ــى مداخ ع
والكليــات والعمــادات، واشــرتطت لدخولهــا تفعيــل 

ــا. ــع مرتاديه ــل جمي ــن قب ــا م ــق توكلن تطبي
والتفتيــش  الرقابــة  وحــدة  مديــر  وبــّن 
ــة  ــري أن اللجن ــر عس ــد عام ــة أ.محم بالجامع
والربوتوكــوالت  اإلجــراءات  ملتابعــة  املكلفــة 
الصحيــة رصــدت عــدًدا مــن املخالفــات عــى 
ــراءات  ــن لإلج ــه املخالف ــوبي الجامع ــض منس بع
االحرتازيــة ملكافحــة فايــروس كورونــا كوفيــد 19، 

ــس  ــايل رئي ــات ملع ــذا لتوجيه ــه تنفي ــاً إىل أن منوه
الجامعــة أ.د. فــاح بــن فــرج الســبيعي ســتواصل 
ــزام  ــن االلت ــد م ــة للتأك ــا الدوري ــة جوالته اللجن
باإلجــراءات الصــادرة مــن الجهــات املختصــة بهــذا 

ــأن. الش
مــن جهتــه أكــد املتحــدث الرســمي للجامعــة د. 
ــا يأتــي  ــق توكلن يوســف الحازمــي أن توفــر تطبي
ضمــن سلســلة مــن االشــرتاطات االحرتازيــة 

ــة. ــول الجامع ــة لدخ اإللزامي
ــن  ــددت م ــة ش ــي أن الجامع ــاف د. الحازم وأض

ــل  ــية داخ ــوالت تفتيش ــال ج ــن خ ــا م إجراءاته
ــراءات  ــق اإلج ــن تطبي ــد م ــة للتأك ــق الجامع مراف
االحرتازيــة وتحقيــق التباعــد ولبــس الكمامــة، إىل 
ــراً  ــل اإلدارات، مش ــات داخ ــن املعقم ــب تأم جان
ــن  ــة املوظف ــى توعي ــاً ع ــي حرص ــك يأت إىل أن ذل
ــاع  ــراءات واتب ــد باإلج ــة التقي ــات بأهمي واملوظف
ــن  ــة م ــة والوقاي ــدف إىل الحماي ــي ته ــر الت التداب
ــة  ــن الجامع ــؤولية م ــعاراً باملس ــروس استش الف
ــاظ  ــة الحف ــوباتها بأهمي ــوبيها ومنس ــاه منس تج

ــامتهم. ــى س ع

الجامعة تكثف إجراءاتها االحترازية 
وتشترط تطبيق »توكلنا« للدخول
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رئيس المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي يزور الجامعة
زار وفــد مــن املركــز الوطنــي للتقويــم و االعتماد 
األكاديمــي - برئاســة ســعادة رئيــس املركــز 
ــر  ــه مدي ــال يرافق ــالم باجم ــهيل س ــور/ س الدكت
ــب  ــوم الحاس ــية وعل ــوم الهندس ــج العل إدارة برام
ــر إدارة  ــال، ومدي ــن الخيّ ــن عبدالرحم ــدر ب د. بن
ــت  ــد الصمي ــن فه ــح ب ــاد   أ. صال ــات االعتم عملي
وكيــل  اســتقبالهم  يف  كان  حيــث   ، الجامعــة 
ــن  ــور ب ــودة أ.د. منص ــر والج ــة للتطوي الجامع

ــي. ــف العتيب ناي
ــد  ــن بُع ــاع ع ــد اجتم ــارة عق ــت الزي وتضمن
ــادات  ــات والعم ــداء الكلي ــة وعم ــع وكاء الجامع م
ــات  ــريف و مرف ــات و م ــاندة ووكاء و وكي املس
الجــودة وعــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
و  مهــام  املركــز  رئيــس  خالهــا  اســتعرض 

ــز. ــازات املرك إنج
ــة  ــق الجامع ــل مراف ــد داخ ــول الوف ــا تج بعده
ومركــز النانــو واطلعــوا عــى مــا تحظــى بــه  مــن 
إمكانــات عاليــة وتجهيــزات كبــرة داخــل مرافقهــا 

ــل  ــذة يف ظ ــراءات املتخ ــة إىل اإلج ــة، إضاف التعليمي
جائحــة كورونــا ودورهــا يف التوعيــة بذلــك.

ويف نهايــة الزيــارة اســتقبل معــايل رئيــس 
الجامعــة األســتاذ الدكتــور فــاح بــن فــرج 
الســبيعي الوفــد الزائــر يف قاعــات اجتماعــات 
مجلــس الجامعــة موضحــاً  اإلنجازات التــي حققتها 
الجامعــة عــى مختلــف األصعــدة ومــا تقدمــه مــن 
برامــج تعليميــة وتدريبيــة داخــل الجامعــة وكذلــك 
ــتفادة  ــدى االس ــر وم ــي يف التطوي ــا املجتمع دوره
املجتمعيــة مــن الربامــج التــي تقدمهــا، إىل جانــب 
ــة  ــه الجامعــة يف عملي النجــاح الكبــر الــذي حققت
التحــول اإللكرتونــي للتعليــم واألنظمــة التــي 
وفرتهــا الجامعــة لضمــان ســر العمليــة التعليميــة 
وحــر اللقــاء ســعادة عميــدة التطويــر والجــودة 
د. هــدى يحــي اليامــي وبعــض منســوبي العمــادة 
واملــرف العــام عــى اإلدارة القانونيــة ومديــر عــام 
اإلدارة املاليــة وتــم مناقشــة عــدد مــن املوضوعــات 

ــة. ــة واملالي ــة واإلداري األكاديمي

تدشين برنامج التمويل المؤسسي بالجامعة

  دشــن معــايل رئيــس الجامعــة، األســتاذ الدكتــور 
التمويــل  برنامــج  الســبيعي،  فــرج  بــن  فــاح 
الجامعــة  بالجامعــة بحضــور وكيــل  املؤســي 
ــعيد  ــور س ــي الدكت ــث العلم ــا والبح ــات العلي للدراس
ــر  ــور ماط ــي الدكت ــث العلم ــد البح ــي، وعمي الرسيع

ــي. محن
وأوضــح وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحث 
ــال  ــه خ ــي يف كلمت ــعيد الرسيع ــور س ــي الدكت العلم
التدشــن أن الربنامــج يهــدف إىل دعــم الباحثــن 
ــي  ــرش العلم ــودة الن ــع ج ــة، ورف ــة البحثي والعملي
ــة  ــات البحثي ــع الجه ــة م ــبكات العلمي ــاء الش وبن

ــة  ــة التحتي ــم البني ــك دع ــة، وكذل ــة والدولي املحلي
ــة  ــتهدفات رؤي ــا ملس ــربات تحقيق ــل واملخت يف املعام

اململكــة 2030.
ــن  ــي أم ــث العلم ــادة البح ــل عم ــتعرض وكي واس
اللجنــة الدائمــة للتمويــل املؤســي الدكتــور مبخــوت 
الصيعــري األولويــات البحثيــة للربنامــج والتــي 
تشــمل أبحــاث املــواد املتقدمــة وتكنولوجيــا التعديــن 
واألمــن البيئــي، وأبحــاث الطاقــة، واألبحــاث الصحية 

ــاه. وأبحــاث مســتقبل املي
وبــن الصيعــري أن عــدد املشــاريع التــي تــم 
ــراً إىل  ــاً، مش ــاً وخارجي ــا داخلي ــا 21 مرشوع دعمه

ــة  ــل يف 159 ورقــة علمي أن املخرجــات املتوقعــة تتمث
منشــورة يف مجــات علميــة محكمــة ومصنفــة 
»ISI«، إضافــًة إىل 4 كتــب علميــة و بــراءات اخــرتاع.

مــن جهتــه، أكــد رئيــس الجامعــة يف كلمتــه 
ــال  ــز املج ــج يف تعزي ــذا الربنام ــة ه ــه أهمي التوجيهي
البحثــي، منوهــاً عــى أهميــة تمثيــل الجامعــة 
محليــاً ودوليــاً وبنــاء جســور التواصــل العلمــي مــع 
املراكــز البحثيــة املتميــزة ونقــل املعرفــة وتوطينهــا.

وقــدم د. الســبيعي شــكره للقيــادة الرشــيدة 
ولــوزارة التعليــم عــى الدعــم الســخي الــذي يحظــى 

ــة. ــم يف اململك ــه التعلي ب
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ــف  ــجيل املكل ــول والتس ــد القب ــة عمي ــل الجامع ــد وكي أك
بالجامعــة د. زهــر العمــري أن لقــاء عمــداء القبول والتســجيل 
ال 25 بالجامعــات الســعودية الحكوميــة واألهليــة والــذي 
ــة  ــات الهادف ــن التوصي ــدد م ــرج بع ــة، خ ــتضافته الجامع اس
يف مجملهــا إىل باســتحداث أنظمــة متطــورة مواكبــة للتقنيــات 
املســتخدمة يف عمليــات القبــول والتــي تخــدم الطالــب وتســهم 

ــات. ــودة املخرج يف ج
ــجيل يف  ــول والتس ــادات القب ــأن عم ــري ب ــاف د. العم وأض
ــربات  ــة وخ ــة عالي ــاءات قيادي ــود كف ــاز بوج ــات تمت الجامع
إداريــة أســهموا يف تطويــر الخدمــات الطابيــة لعمليــات 
القبــول خــال األعــوام املاضيــة وخلقــوا منظومــة مــن 
الخدمــات والسياســات الناجحــة للقبــول، لذلــك حــرص 
ــادل  ــى تب ــنوية ع ــاءات الس ــك اللق ــال تل ــن خ ــع م الجمي
ــى  ــل ع ــة والعم ــارب املاضي ــن التج ــتفادة م ــربات واالس الخ
ــي  ــز يف األوراق الت ــهد تمي ــاء ش ــراً إىل أن اللق ــا، مش تطويره
تضمنهــا حيــث أكــدت يف مضامينهــا عــى رضورة خلــق 
ــات،  ــاب والطالب ــة الط ــهم يف خدم ــة تس ــات إلكرتوني خدم

ــادات. ــن العم ــاون ب ــز التع وتعزي

لقاء عمداء القبول والتسجيل 
يناقش 6 أوراق أكاديمية

ــول  ــداء القب ــاء عم ــهد لق ش
للجامعــات  ال25  والتســجيل 
ــادة  ــتضافته عم ــذي اس ــعودية ال الس
القبــول والتســجيل بالجامعــة عــن بُعــد، 
تقديــم 6 أوراق أكاديميــة ناقشــها املجتمعون.
وافتتــح اللقــاء بكلمــة ملعــايل رئيــس 
جامعــة نجــران، األســتاذ الدكتــور فــاح 
الســبيعي، أكــد خالهــا أن الجامعــات تعــول 
عــى اللقــاء الــيء الكثــر لتطويــر أنظمــة 
القبــول والتســجيل وتوحيدهــا بمــا 
ــات  ــات الجامع ــاب وطالب ــدم ط يخ

ــراً إىل  ــعودية، مش الس
ــك  ــات كذل ــع الجامع تطل
ــرج  ــي يخ ــات الت للتوصي
ــهام  ــاء؛ لإلس ــا اللق به
ــال  ــر أعم يف تطوي
ــول  القبــــــ
والتســجيل 

الخدمــات  جــودة  مواكبــة  واســتمرارية 
التنفيذيــة لطلبــة الجامعــات الســعودية.

فيمــا أوضــح وكيــل الجامعــة، عميــد 
ــر  ــور زه ــف، الدكت ــجيل املكل ــول والتس القب

ــش ــاء ناق ــري، أن اللق العم
تطويــر العمــل لــدى عمــادات القبــول 
والتســجيل مــن خــال تبــادل الخــربات 
أفضــل  لتقديــم  تهــدف  التــي  العمليــة 
ــرب  ــات ع ــودة املخرج ــان ج ــات لضم الخدم
ــة  ــهم يف خدم ــة تس ــات إلكرتوني ــق خدم خل
تعزيــز  إىل  إضافــة  والطالبــات،  الطــاب 
التعــاون بــن العمــادات واالطــاع عــى 

أحــدث املســتجدات يف أنظمــة القبــول.
ــت  ــي نوقش ــن األوراق الت ــت عناوي وتنوع
ــجيل يف  ــول والتس ــادات القب ــن دور عم ماب
ــة  ــل تجرب ــول يف ظ ــات القب ــر سياس تطوي
التعلــم اإللكرتونــي، وخدمــة تعديــل الجــداول 
النظــام األكاديمــي، وكذلــك  الدراســية يف 
ــية  ــداول الدراس ــداد الج ــاس إع ــؤرشات قي م
أنصبــة  وحوكمــة  املقــررات،  وتســجيل 
أعضــاء هيئــة التدريــس يف ظــل تحــول 
ــع  ــل م ــة التعام ــًة إىل آلي ــات، إضاف الجامع
الطــاب املتعثريــن يف درجــة البكالوريــوس، 
وتجربــة عمــادة القبــول والتســجيل 
بجامعــة الطائــف يف تفعيــل اإلرشــاد 
جائحــة  خــال  األكاديمــي 

ــا. كورون

وكيل الجامعة: لقاء عمداء القبول أوصى 
باستحداث أنظمة متطورة لخدمة الطالب
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تتعــدد مظاهــر االســتثمار يف شــتى جوانــب الحيــاة وتتبايــن 
األهــداف واملنطلقــات لاســتثمار بتبايــن التوجهــات الفكريــة 
ــرى أن  ــن ي ــاك م ــعوب،  فهن ــدى الش ــات ل ــراد والثقاف لألف
والصناعــات  كالعقــارات  املاديــة  الجوانــب  االســتثمار يف 
املختلفــة وهنــاك مــن يــراه يف البورصــات واالســهم والســندات 
ونحــو ذلــك، ولكــن مهمــا كانــت التوجهــات الفكريــة 
هــو  الحقيقــي  االســتثمار  فــإن  املجتمعيــة  والثقافــات 
ــتثمارية  ــات االس ــد للعملي ــه القائ ــان ألن ــتثمار يف اإلنس االس
واملحــرك للتنميــة املســتدامة يف شــتى مناحــي الحيــاة، ولهــذا 
ــن  ــن الريف ــادم الحرم ــادة خ ــيدة بقي ــة الرش ــإن الدول ف
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وســمو ويل عهــده األمــن األمــر 
ــّل  ــان ُج ــون اإلنس ــز يول ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب محم
ــان  ــوق اإلنس ــل حق ــة مايكف ــن األنطم ــوا م ــم فوضع اهتمامه

واتخــذوا مــن القــرارات مــا يحفــظ صحــة اإلنســان عــى هــذه 
البــاد الغاليــة مــن مواطنــن ومقيمــن مهمــا كانــت التكلفــة 
املاديــة لهــذه القــرارات، وكذلــك أنشــأوا املــدارس والجامعــات 
واملعاهــد واملراكــز وغرهــا مــن أجــل االســتثمار  يف اإلنســان، 
إنهــا النظــرة الحقيقــة لاســتثمار  التــي تــدل عــى استشــعار 
املســؤولية وتحمــل األمانــة، وطــاب وطالبــات الجامعــة نموذج 
مــرف إلســتثمار الدولــة رعاهــا اللــه يف اإلنســان. وهــم خــر 
ــز كل يف  ــد واألداء املتمي ــاء والجه ــم يف العط ــل وطنه ــن يمث م
ــاج لقــدرات ومهــارات أبنائــه، والوطــن  ــه فالوطــن يحت مجال

ــه  ــواعد أبنائ ــو  إال بس ــن أن ينم اليمك
ــى  ــي ع ــليم املبن ــري الس ــه الفك ــم التوج ــي له فنصيحت
ــة  ــى املواطن ــي ع ــص املبن ــل املخل ــة والعم ــدة الصافي العقي

ــة. الحّق

ملــا كانــت قواعــد اإلتيكيــت والربوتوكــول وأبجديــات التواصــل عنــد 
محادثــة اآلخريــن مــن األمــور املهمــة بشــكل كبــر يف حياتنــا العمليــة 
ــاً  ــر اجتماعي ــع اآلخ ــل م ــة تواص ــاح أي عاق ــة إذ أن نج واالجتماعي
ــه  ــدى إيمان ــل، وم ــز التعام ــه بركائ ــدى وعي ــى م ــز ع ــاً ترتك وعملي
ــام  ــذوق الع ــة وال ــة واللباق ــؤرشات اآلداب العام ــق م ــرورة تطبي ب
ــلوب  ــب باألس ــت املناس ــبة يف الوق ــة املناس ــتخدام الكلم ــات اس وأوق
ــن  ــه م ــا وفرت ــة وم ــاالت الرقمي ــورة االتص ــع ث ــه وم ــب؛ فإن امُلناسِّ
تســهيل ورسعــة يف عمليــات التواصــل تحولــت معهــا حياتنــا اليوميــة 
ــت  ــح النيتيكي ــا مصطل ــر لن ــة؛ ظه ــاة رقمي ــد لحي ــكل متزاي وبش
Netiquette أو إيتيكيــت االنرتنــت، والنيتيكيــت هــو اختصــار يدمــج 
ــد  ــبكة و etiquette أي آداب وقواع ــي الش ــي Net وتعن ــن كلمت ب
ــد  ــات وقواع ــه آداب وأخاقي ــح يف مجمل ــي املصطل ــلوك، ليعن الس
الســلوك »املســؤول« الــذي يجــب مراعاتــه عنــد اســتخدام اإلنرتنــت 
عندمــا نكــون خلــف الشاشــات، ويعــد اإلتيكيــت الرقمــي أو اللياقــة 
ــة التســعة التــي تتضمن كيفية  ــة الرقمي ــة أحــد أبعــاد املواطن الرقمي
ــوق  ــي تتمثل يف: )الحق ــتخدام األمثـل للتكنولوجيـا الرقمية والت االس
واملســؤوليات الرقميــة، القانــون الرقمــي، االتصــال الرقمــي، التجــارة 
الرقميــة، الثقافــة الرقميــة، الوصــول الرقمــي، األمــن الرقمــي، قواعــد 

ــة(. ــة الرقمي ــة والرفاهي ــي، الصح ــلوك الرقم الس
ولقــد أصبــح الســؤال املطــروح اآلن ماهــو دورنــا كرتبويــن تجــاه 

أنفســنا وطلبتنــا ومجتمعنــا يف هــذا الجانــب؟ 
ــعى  ــة أن نس ــتخدمن للتقني ــراد ومس ــد كأف ــا بالتأكي ــن واجبن م
ونتعــاون يف رفــع مســتوى الوعــي تجــاه االســتخدام األمثــل 
ــي  ــت« الرقم ــة اإلتيكي ــق »ثقاف ــر وتطبي ــت، ويف ن ــي لانرتن والواع
ــي  ــع رقم ــل مجتم ــؤولن يف ظ ــوا مس ــم ليكون ــا وتدريبه ــن طلبتن ب
ــة ســليمة مراعــن  ــاً لقواعــد أخاقي ــد، ليترفــوا بتحــر وفق جدي
ــن ُروح  ــة م ــة واملنبثق ــة والقانوني ــط الديني ــادئ والضواب ــم واملب القي
ثقافتنــا اإلســامية الســمحة وذلــك مــن خــال تزويدهــم بعــدد مــن 
ــي تســتند عــى تدريبهــم  األنشــطة أو الربامــج أو االســرتاتيجيات الت
عــى كيفيــة ممارســة الســلوك الرقمــي املقبــول، وتعريفهــم بالقواعــد 
واملســئوليات امللقــاة عــى عاتقهــم يف املجتمــع الرقمــي عندمــا يكونــو 

ــة.  ــف الشاش خل
ــم  ــر أدوات التعلي ــا بتطوي ــعينا واهتمامن ــدر س ــا بق ــر بن فجدي
ــن  ــعى جاهدي ــة؛ أن نس ــات الحديث ــات التقني ــع متطلب ــجاماً م انس
ــا  ــي تمكنن ــة الت ــة الصحيح ــة الرقمي ــم املواطن ــق قي ــر وتطبي إىل ن
ــي  ــم الرقم ــات العال ــن إيجابي ــتفادة م ــن االس ــا م ــن طلبتن وتمك
وتــايف ســلبياته بحيــث تصبــح ممارســة الســلوك اإلنســاني الصحيح 
ــه  ــاً نابعــاً مــن امُلســتخدِّم نفســه وليــس مفروضــاً علي التزامــاً ذاتي
بحيــث يكــون مواطنــاً رقميــاً مســؤوالً وقــدوة ونموذجــاً يحتــذى بــه 

ــوح.  ــي املفت ــاء الرقم ــرب الفض ــاني ع ــل اإلنس يف التعام

د. راقع محمدالقحطاني
         كلية التربية

د. غيداء بنت علي الزهراني
وكيلة كلية العلوم واآلداب بشرورة

االستثمار في اإلنسان

ر النيتيكيت.. نحَو ُمجتمع رقمي ُمتحضِّ

رأي
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ــة  ــياً يف التنمي ــراً أساس ــرأة عن ــكلت امل ش
ــدن مناصــب  ــم وتقل ــدان العال التــي تعيشــها بل
عليــا يف مختلــف القطاعــات حتــى وصلــن 
ــا  ــي تقوده ــة األدوار الت ــدول، وألهمي ــادة ال لقي
املــرأة تــم تخصيــص يومــاً عامليــاً بإســم املــرأة 
ليحــدد كل يــوم 8 مــن شــهر مــارس لــكل عــام 
ــرأة  ــة امل ــعار  أهمي ــك إلستش ــرأة وذل ــاً  للم يوم
ــرك يف  ــاة ومح ــايس يف الحي ــرك أس ــا مح كونه

ــدان. ــها البل ــي تعيش ــة الت التنمي
ــت املــرأة عــى عاتقهــا أدواراً أساســية يف  حمل

الحيــاة فلــم يقتــر دورها عــى الرتبيــة والعناية 
ــل تجــاوز األمــر إىل مســتوى خــارج  ــة، ب املنزلي
ذلــك، حيــث شــكلت محــوراً أساســياً يف نهضــة 
ــه  ــي تعيش ــر الت ــاهمة يف التطوي ــدول واملس ال
ــة  ــرص الوظيفي ــال الف ــن خ ــدول م ــك ال تل
التــي ُمنحــت لهــن ونتيجــة لتحصيلهــن العلمــي 
ــن  ــي وقدراته ــن األكاديم ــن تميزه ــذي أثبت وال

ــة. الفائق
 ومــن منطلــق املــرأة نصــف الحيــاة نســتذكر 
مقولــة ســيدي ويل العهــد صاحــب الســمو 

امللكــي األمــر محمــد بــن ســلمان والــذي 
ــف  ــعودية، ونص ــم الس ــا أدع ــا: » أن ــال فيه ق
الســعودية مــن النســاء؛ لــذا أنــا أدعــم النســاء«، 
ــرة  ــا جدي ــعودية بأنه ــرأة الس ــت امل ــث أثبت حي
بالثقــة وباملســؤولية التــى وضعهــا لهــا ســموه 

ــر. ــد والتغي ــع املج ــم صان الكري
ــاً  ــة ونموذج ــة مرق ــرأة واجه ــت امل وأصبح
ــاً  ــاً واقتصادي ــا اجتماعي ــل تمكينه ــاء يف ظ للعط
وسياســياً وثقافيــاً، فالرؤيــة الطموحــة للمملكــة 
الكريــم مكــن  قادهــا ســموه  التــي   2030
املــرأة مــن اعتــاء املناصــب وقيــادة النجاحــات 
ــان  ــة اإليم ــة نتيج ــا الغالي ــها بادن ــي تعيش الت

ــن. بأدواره
ملــوالي  الســماء  عنــان  يامــس  فشــكراً 
ــن  ــلمان ب ــك س ــن املل ــن الريف ــادم الحرم خ
عبدالعزيــز -أيــده اللــه- وســمو ويل العهــد 
ــي  ــمو امللك ــب الس ــة صاح ــد النهض ــن قائ األم
األمــر محمــد بــن ســلمان - حفظــه اللــه- عــى 
ــم  ــعودية ودعمك ــرأة الس ــدرات امل ــم بق إيمانك
لهــا حتــى أصبحــت األم املربيــة واملعلمــة امللهمــة 

ــة. ــدة الناجح والقائ

المرأة في عيون المملكة

أ. فاتن بنت ظافر الشهري

العالقات العامة واإلعالم الجامعي

كافة اآلراء الواردة في 
الصحيفة تعبر عن وجهة 
نظر أصحابها وال تعكس 
بالضرورة رأي الصحيفة أو 

رأي الجامعة

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

التصوير
يحيى بن أحمد آل رديف

سعيد بن سالم القحطاني

للتواصل مع الصحيفة
وإرسال المشاركات

pr-@nu.edu.sa

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

حفصة بنت عبدالله الحازمي

يُعــد قــرار وزارة التعليــم باســتحداث وحــدات تعنــى بالتوعيــة الفكريــة يف الجامعــات 
الســعودية بمثابــة صمــام أمــان للمجتمــع ألهميــة الفكــر يف صــاح أو فســاد املجتمعــات، 
ــات  ــى رأس األولوي ــي ع ــة يأت ــة والهدام ــكار الدخيل ــن األف ــع م ــة املجتم ــث أن حماي حي
ــة  ــه، إضافــًة إىل دورهــا يف تعزيــز الوســطية وتنمي التــي ال بــد أن تعمــل الجامعــات علي

الحــس الوطنــي لــدى أفــراد املجتمــع.
ــف  ــود بتثقي ــد الجه ــى توحي ــات ع ــة يف الجامع ــدات الفكري ــاعد الوح ــر أن تس ويُنتظ
وتعليــم الطــاب ودعــم انتمائهــم للوطــن ليكونــوا لبنــة صالحــة يف املجتمــع، انطاقــاً مــن 
ــا الرشــيدة - حفظهــا اللــه- وعنايتهــا الكبــرة بفئــة الشــباب مــن أبنــاء  اهتمــام قيادتن
ــاء الفكــري والوعــي الوطنــي لديهــم كونهــم املحــرك  ــاء الوطــن وحرصهــا عــى البن وبن
ــى  ــوم ع ــة تق ــدول املتقدم ــع ال ــة 2030، فجمي ــة اململك ــق رؤي ــس لتحقي ــول الرئي واملع

اســتغال طاقــات شــبابها مــن خــال تنميــة أفكارهــم أثنــاء مراحــل تعليمهــم.
وأثبــت أبنــاء وبنــات اململكــة مــدى وعيهــم الفكــري والوطنــي يف ظــل الراعــات التــي 
أحاطــت العالــم حيــث وقفــوا حاجــزاً منيعــاً للدفــاع عــن وطنهــم يف جميــع املنابــر، وذلــك 
نتيجــة العنايــة التــي تحظــى بهــا هــذه الفئــة يف بادنــا الغاليــة، والــدور الفعــي الــذي 
ــاء  ــن البن ــدة م ــاء الوح ــيُعزز إنش ــك. وس ــيخ ذل ــال ترس ــن خ ــات م ــه الجامع ــوم ب تق

الفكــري وســتدعم أدوار الجامعــة األساســية القائمــة عــى بنــاء اإلنســان. 
ــتهدف  ــة تس ــط مدروس ــق خط ــة وف ــة الفكري ــدة التوعي ــر وح ــا تس ويف جامعتن
ــدال  ــم االعت ــر قي ــي ون ــب الوع ــي جان ــا يُنم ــة بم ــات الجامع ــاب وطالب ــات ط احتياج
لديهــم، ونــدرك أنــه يقــع عــى عاتقهــا املســؤولية الكــربى مــن خــال تكثيــف برامجهــا 
ــات  ــى توجيه ــة ع ــوزارة القائم ــات ال ــداف وتطلع ــق أه ــي تحق ــة والت ــطتها الفاعل وأنش

ــه-. ــا الل ــيدة- حفظه ــادة الرش القي

د. يوسف بن عبدالله الحازمي
مشرف وحدة التوعية الفكرية

الفكر صمام أمان 
المجتمعات

رأي
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4 ماليين مستخدم 
لنظام التعلم 

اإللكتروني بالجامعة 
خالل عام

ــراً  ــد بالجامعــة تقري ــم عــن بُع ــم اإللكرتونــي والتعلي أصــدرت عمــادة التعل
ــة  ــة تعليمي ــات إلكرتوني ــن خدم ــة م ــه الجامع ــا قدمت ــن م ــاً يتضم إحصائي
ــى 13  ــايض 1441 حت ــام امل ــب للع ــن 14 رج ــرتة م ــات يف الف ــاب والطالب للط
رجــب الحــايل للعــام 1442، إذ تجــاوز عــدد املســتخدمن 4 مايــن مســتخدم 

ــتخدمة. ومس
ــف  ــو 65 أل ــغ نح ــتخدمن بل ــات املس ــدد إحصائي ــر أن ع ــح التقري وأوض
ــرراً  ــررات 17698 مق ــدد املق ــل ع ــاً، ووص ــة، و3712 أكاديمي ــب وطالب طال

ــا ــياً، فيم دراس
بلــغ عــدد لوحــات النقــاش 98424 ألــف لوحــة، وعــدد التقييمــات نحــو 800 
ألــف تقييــم، وتجــاوز عــدد امللفــات املســتعرضة 109 مليونــاً و 509 ألــف ملف، 
وتجــاوز عــدد الجلســات التــي أُنشــئت 579 ألــف جلســة افرتاضيــة بواقــع 306 
ألــف و 606 ســاعًة زمنيــة، كمــا تجــاوز عــدد الحارضيــن يف جميــع الجلســات 
مليونــان و 840 ألــف، وبلــغ عــدد الحارضيــن الفريديــن مليــون و760 ألــف، 

ووصــل أكــرب عــدد مــن الجلســات املتزامنــة إىل 15573 جلســة.
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــة ألعض ــد 80 دورة تدريبي ــم عق ــه ت ــر أن ــان التقري وأب
حرهــا 6076 أكاديميــاً، وكذلــك تنفيــذ 39 درســاً تعليميــاً، فيمــا تــم تنفيــذ 
56 دورة تدريبيــة للطــاب حرهــا  6024 طالبــاً وتنفيــذ 14 درســاً تعليميــاً، 
كمــا تــم مناقشــة 40 رســالة علميــة لدرجــة املاجســتر وتخريــج 3714 طالبــاً.

واســتعرض التقريــر احصائيــات الدعــم الفنــي طــوال الفــرتة املاضيــة إذ بلــغ 
ــرت«،  ــى »توي ــاًرا ع ــا 760 استفس ــاراً منه ــارات 11781 استفس ــدد االستفس ع
و3943 اتصــاالً مبــارشاً، و 5910 استفســاراً عــى »الواتــس آب«، والــرد 1168 

استفســاراً عــى خدمــة تواصــل. 
ــر  ــر، أن التقري ــد آل عام ــور خال ــادة، الدكت ــل العم ــد وكي ــه، أك ــن جهت م
الصــادر أثبــت نجــاح العمــادة يف إدارة العمليــة التعليميــة عــن بعــد وتســيرها 
ــراً إىل  ــن، مش ــاب أو املحارضي ــى الط ــواء ع ــات س ــدون صعوب ــة ب للدراس
ــبيعي  ــاح الس ــور ف ــتاذ الدكت ــة األس ــس الجامع ــايل رئي ــرص مع ــة وح متابع
عــى مواصلــة العمــل خــال الفــرتة املقبلــة لضمــان اســتمرار الدراســة بــدون 

ــق. ــود عوائ وج

ــم  ــأت وزارة التعلي ــم، هي ــاع التعلي ــيدة لقط ــا الرش ــه قيادتن ــذي تولي ــم ال ــل الدع يف ظ
جامعاتهــا بأحــدث التقنيــات التــي يتطلبهــا مجــال التعليــم ممــا أســهمت يف جــودة التعليــم 
ــي شــهد  ــة؛ لينقــي عامــاً كامــاً للتحــول اإللكرتون ــا عــى الظــروف الراهن ــا وتغلبه لدين

ــات الوطــن. ــاء وبن ــل العلمــي ألبن ــق األهــداف املرجــوة واســتمرار التحصي ــه تحقي خال

وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

  عــاٌم عــى التحــول اإللكرتونــي للتعليــم، شــهد نجاحــات 
ــودة  ــت ج ــة؛ ليثب ــة التعليمي ــتمرار العملي ــة يف اس عالي
ــا  ــي تقوده ــة الت ــة الناجح ــل التعليمي ــط والبدائ التخطي
وزارة التعليــم ؛ نتيجــة الدعــم الامحــدود مــن قبــل القيــادة 

ــه. ــا الل ــيدة، حفظه الرش

معالي رئيس الجامعة

بعــد ُمــي عــام ُمنــذ إعــان تحــول التعليــم عــن بُعــد 
ــة يف  نتيجــة جائحــة كورونــا، تمكنــت وزارة التعليــم ممثل
ــل  ــث واص ــة، حي ــات عالي ــق نجاح ــن تحقي ــا م جامعاته
التعليــم مســرته واســتمرت الجامعــات يف تقديــم برامجهــا 
ــق  ــه لتحقي ــل وج ــى أكم ــة ع ــك التدريبي ــة وكذل التعليمي
الخطــط واألهــداف التــي ترســمها الــوزارة دون أي عوائــق.

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

ــهده  ــذي يش ــارع ال ــعودية التس ــا الس ــت جامعتن واكب
العالــم يف مجــال التعليــم مــن حيــث التقنيــات املســتخدمة، 
ــة  ــة ملواجه ــة والبري ــا التقني ــع طاقاته ــخرت جمي وس
ــة  ــة التعليمي ــرة التنمي ــل مس ــة، لتكم ــات الراهن التحدي
ــت  ــم؛ لتثب ــليحهم بالعل ــان وتس ــاء اإلنس ــى بن ــة ع القائم
ــة  ــم ملواصل ــه وزارة التعلي ــذي تقدم ــي ال ــز النوع التمي

ــة. ــودة عالي ــة بج ــة التعليمي العملي

وكيل الجامعة للتطوير والجودة

التحــول  ظــل  يف  نوعيــة  قفــزات  التعليــم  حقــق 
ــم  ــه للتعلي ــذُ تحول ــام ُمن ــرور ع ــد م ــي، وبع اإللكرتون
ــوده وزارة  ــي تق ــط الت ــة التخطي ــت متان ــد أثب ــن بُع ع
ــات  ــه الجامع ــى ب ــي تحظ ــات الت ــوة اإلمكان التعليم،وق
ــات  ــاب والطالب ــل الط ــتخدمة؛ ليواص ــا املس يف تقنياته

مســرتهم التعليميــة بمرونــة وجــودة عاليــة.

وكيل الجامعة

ــتغال  ــى اس ــة 2030 ع ــة اململك ــداف رؤي ــز أه ترك
الطاقــات الشــبابية مــن أبنــاء الوطــن؛ لذلك ســخرت وزارة 
ــه-  ــا الل ــيدة - أيده ــا الرش ــم قيادتن ــل دع ــم يف ظ التعلي
كافــة إمكاناتهــا لخدمــة الوطــن مــن خــال تنميــة طــاب 
ــاً وحرصــت عــى اســتمرارية  ــات الجامعــات معرفي وطالب
ــن  ــاً م ــاً ناجح ــون عام ــا ليكمل ــخر تقنياته ــم بتس التعلي

ــاً. ــم إلكرتوني التعلي

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

عام على التعليم عن بعد
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صحة

ــرج  ــن ف ــاح ب ــة أ.د. ف ــس الجامع ــايل رئي ــن مع دش
 »19 كوفيــد   « كورونــا  لقاحــات  مركــز  الســبيعي 
باملستشــفى الجامعــي، والــذي يأتــي ضمــن ثاثــة 
مراكــز بالجامعــة، وذلــك بحضــور وكاء الجامعــة، حيــث 

ــا  ــاح كورن ــن لق ــة األوىل م ــة الجرع ــس الجامع ــى رئي تلق
باملستشــفى الجامعــي.

املركــز  جاهزيــة  عــى  الجامعــة  رئيــس  واطلــع 
ــرز  ــجيل والف ــن التس ــدًءا م ــا ب ــي يقدمه ــات الت والخدم
الحــراري وكذلــك ســجل املريــض الصحــي وأخــذ الجرعــة، 

ــة. ــي الجرع ــد تلق ــة بع ــراءات الازم واإلج
ــز  ــن املرك ــال تدش ــه خ ــبيعي يف كلمت ــح  د.الس وأوض
ــن  ــن الريف ــادم الخرم ــادة خ ــيدة بقي ــة الرش أن الحكوم
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز -أيــده اللــه- وســمو يل عهــده 
ــلمان -  ــن س ــد ب ــر محم ــي األم ــمو امللك ــب الس صاح
حفظــه اللــه - جعلــت ســامة املواطــن أوالً يف ظــل تداعيــات 
جائحــة كورونــا، ووفــرت الدولــة - رعاهــا اللــه - لقاحــات 
هــذا الوبــاء يف جميــع أنحــاء اململكــة وذلــك حرصــاً منهــا 

ــة األرواح. ــى حماي ع
ــاح  ــز للق ــة مراك ــار إقام ــأن اختي ــبيعي ب ــد د . الس وأك
كورونــا تابعــة لجامعــة نجــران أتــت حرصــاً مــن الجامعــة 
ــى  ــي تحظ ــي والت ــا املجتمع ــل دوره ــة تفعي ــى مواصل ع
ــاً  ــه وتفعي ــمو نائب ــة وس ــر املنطق ــمو أم ــن س ــم م بدع

التعليــم والصحــة؛ لتوســيع  للراكــة بــن وزارتــي 
التغطيــة الشــاملة للقاحــات كورونــا، مشــراً إىل أن الجامعــة 
ُخصــص لهــا 18 ألــف جرعــة يف مرحلتهــا األوىل وســتخدم 
منســوبي ومنســوبات الجامعــة وكافــة املواطنــن واملقيمــن 
ــة  ــمي للجامع ــدث الرس ــن املتح ــه ب ــن جهت ــة. م يف املنطق
ــة  ــع للجامع ــي تتب ــز الت ــأن املراك ــي ب ــف الحازم د. يوس
ــة  ــاء هيئ ــادات أعض ــي، وعي ــفى الجامع ــددت يف املستش ُح
التدريــس باملدينــة الجامعيــة، وكذلــك مركــز بكليــة العلــوم 
واآلداب يف محافظــة رشورة، منوهــاً إىل أن تلــك املواقــع 
تــم تجهيزهــا بــكادر طبــي متخصــص إضافــة إىل توفــر 

ــك. ــة لذل ــزات اإلضافي ــع التجهي جمي

تدشين مركز لقاحات كوفيد 19 
بمستشفى الجامعة
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أنهــت الجامعــة ممثلــة يف عمــادة 
ــليم  1682  ــجيل تس ــول والتس القب
ــات  ــاب والطالب ــرج للط ــة تخ وثيق
يف منازلهــم عــرب الربيــد املمتــاز 
ــك  ــة، وذل ــق اململك ــع مناط يف جمي
ــن  ــة م ــه الجامع ــا تقدم ــداداً مل امت
إلكرتونيــة  وخدمــات  تســهيات 

ــة ــات الجامع ــاب وطالب لط
ــر  ــة د. زه ــل الجامع ــد وكي وأك
العمــري أن الجامعــة واصلــت توفر 
ــل الوثائــق إىل مواقــع  خدمــة توصي
مــن  والخريجــات،  الخريجــن 
ــي  ــوان الوطن ــث العن ــال تحدي خ
عــرب البوابــة، وذلــك لتوفــر الوقــت 
اســتمراراً ملــا تقدمــه الجامعــة مــن 

ــورة. ــة متط ــات إلكرتوني خدم
أن  العمــري  الدكتــور  وبــن 
ــر  ــاً إىل تطوي ــعى دائم ــادة تس العم
ــدم  ــا يخ ــة بم ــا اإللكرتوني خدماته
الطــاب والطالبــات حيــث تجــاوزت 
 80 اإللكرتونيــة  الخدمــات  عــدد 
ــة  ــهمت يف رسع ــة أس ــة نوعي خدم
اإلنجــاز ودقتــه بمــا يخــدم مســرة 

ــة. ــاب التعليمي الط

الجامعة تسلم 
1682 وثيقة تخرج 

عبر البريد الممتاز

جانب من تطبيق اإلجراءات االحترازية لدخول موظفات الجامعة عبر إبراز تطبيق »توكلنا« 
كأحد الشروط الالزمة.

افتتح السد في 
عام 1402هـ 

وبتكلفة إنشائية 
قدرها 277مليون 

ريال.
يقع على مسافة 

35كم من المدينة.

سد نجران

يشتمل السد 
على ثالثة مخارج 
قريبة من قاعدته 

قطر كل منها 
2,25متر تتحكم 

فيها بوابات 
انزالقية.

أسطواني 
الشكل مقوس 

بنصف قطر 140م 
وعرض 9,50م 

وأقصى ارتفاع له 
من األساسيات 
إلى القمة 73م 

وطول قمته 
274م.

يستطيع السد حجز 
86مليون م3 من 

المياه.
يبلغ المخزون 

اإلجمالي حتى 
مستوى الفيض 

المصمم 200مليون 
متر مكعب.

يمر من فوقه 
طريق على 

جسر عرضه 4,5م 
مبني من كتل 

خرسانة طول كل 
منها 16م تفاديا 

للتشقق.
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ــي  ــا Covid-19 الت ــة كورون ــع بجائح ــم أجم ــر العال يم
ــة  ــمية واالجتماعي ــية والجس ــب النفس ــة الجوان ــرت يف كاف أث
والثقافيــة واالقتصاديــة وأظهــرت مــدى كفــاءة الخطــط 
السياســية والصحيــة، إذ انكشــف ضعــف بعــض تلــك 
الخطــط، بــل وجــد انهيــار شــبه كامــل للمنظومــة الصحيــة يف 
بعــض الــدول ممــن تصنــف نفســها دول متقدمــة، ونحــن يف 
اململكــة العربيــة الســعودية جــزء مــن هــذا العالــم الــذي تأثــر 
ــادة  ــم بوجــود قي ــه أوالً، ث بهــذه الجائحــة، ولكــن بفضــل الل
رشــيدة استشــعرت املســؤولية أمــام اللــه عــز وجــل ثــم أمــام 
ــا  ــيادية محوره ــرارات س ــدة ق ــاذ ع ــادرت باتخ ــعبها فب ش
ــط  ــورة الخط ــات وبل ــب األولوي ــا ترتي ــان أوالً، وأدواته اإلنس
املتفاعلــة واملتكاملــة يف الوقــت نفســه، فالخطــط التــي بلــورت 
ــة رغــم  ــة ثقافي ــة اجتماعي ــة أمني ــارة عــن منظومــة صحي عب
ــة، إاّل  ــرص البديل ــة الف ــم تكلف ــل رغ ــة، ب ــا االقتصادي تكلفته
ــذه  ــور ه ــان أوالً يف منظ ــة اإلنس ــون صح ــدت لك ــا أعتم أنه

ــة. ــت التكلف ــا كان ــادة مهم القي
ومــن هــذا املنطلــق فــإن واجبنــا نحــن املواطنــن واملقيمــن 
ــة  ــن املنظوم ــزء م ــون ج ــو أن نك ــة ه ــاد الغالي ــذه الب يف ه
ــة للتفاعــل اإليجابــي مــع هــذه الجائحــة وأن تكــون  الحكومي

ــي: ــا كاآلت أولوياتن
ــه عــز وجــل وأن هــذه الجائحــة  أوالً: استشــعار عظمــة الل
ــك،  ــة يف ذل ــه حكم ــه، وأن لل ــإرادة الل ــم إاّل ب ــت لتت ــا كان م
قــال اللــه تعاىل«مــا أصــاب مــن مصيبــة إاّل بــإذن اللــه«، وقــال 
تعاىل«ومــا أصابكــم مــن مصيبــة فبمــا كســبت أيديكــم ويعفو 
عــن كثــر«، ثــم التــوكل عــى اللــه، ألنــه وحــده القــادر عــى 
رفــع هــذه الجائحــة، قــال تعاىل«ومــن يتــوكل عــى اللــه فهــو 
حســبه إن اللــه بالــغ أمــره قــد جعــل اللــه لــكل شــئ قــدرا«، 
فالواحــب علينــا استشــعار هــذه العظمــة للــه، وإمعــان التوكل 

عليــه جــل شــأنه قبــل االحــرتازات املاديــة.
ثانيــاً: التقيــد بكافــة االحــرتازات املاديــة التــي أوصــت بهــا 
الجهــات ذات االختصــاص ألن يف التقيــد بهــا طاعــة لــويل األمر، 
ــوا  ــه وأطيع ــوا الل ــوا أطيع ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــال تعاىل:«ي ق
ــن  ــرتازات م ــاً اح ــا أيض ــم«، وفيه ــر منك ــول وأويل األم الرس
ــه، ومــن هــذه االحــرتازات  ــإذن الل ــة بهــذا الفــروس ب اإلصاب
ذات األهميــة عــدم املصافحــة ولبــس الِكمامــة والتعقيــم 
ــارع  ــوق والش ــل والس ــت والعم ــدي يف البي ــد الجس والتباع
ــق  ــو والتوفي ــف والعف ــه اللط ــأل الل ــاجد، نس ــى يف املس وحت
والســداد، وأن يجعــل مايقدمــه خــادم الحرمــن الريفــن امللك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز وويل عهــده األمــن األمــر محمــد بــن 
ســلمان وكافــة القطاعــات يف الدولــة بميــزان حســناتهم، وليكن 
ــة  ــعار عظم ــة »استش ــذه الجائح ــع ه ــل م ــعارنا يف التعام ش
ــة  ــزام بكاف ــر وااللت ــة ويل األم ــم طاع ــه ث ــوكل علي ــه والت الل

ــة«. ــرتازات الوقائي االح

أولويات االحترازات 
الوقائية

رئيس التحرير

أ.د.
منصور بن نايف العتيبي

وكيل الجامعة 
للتطوير والجودة


