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ــبة  ــة شقراءبمناس ــال جامع ــر أعم تقري
مــرور 5 أعــوام علــى إطــاق رؤيــة2030

رئيــس جامعــة شــقراء: رؤيــة 0302 نبعــت مــن همــة عاليــة 
كالجبــال وحولــت الحلــم بعــد 5 ســنوات إلــى حقيقــة وواقــع

قــال رئيــس جامعــة شــقراء األســتاذ الدكتــور علــي بن محمــد الســيف: إن الرؤية 
التــي أطلقهــا ســمو ولــي العهــد – حفظــه هللا –  قبــل خمســة أعوام،نبعــت مــن همة 
عاليــة كالجبــال، وحولــت الحلــم إلــى حقيقــة وواقــع، ولــم تكــن درًبــا مــن دروب الخيــال، 
ــابات  ــان، وحس ــة وإمع ــكل دق ــا ب ــم التخطيطله ــة ت ــتراتيجية واضح ــت اس ــا كان ولكنه
دقيقــة ونظــرة ثاقبــة، مــع مراعــاة كافــة األســس المنهجيــة القائمــة علــى دراســات 
ــا إلــى أن أهــم  علميــة لالنتقــال بالوطــن إلــى مرحلةجديــدة مــن العمــل واإلنتــاج، الفًت
مــا تميــزت بــه هــذه الرؤيــة الدعــم الالمحــدود مــن مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين – 
ــمو  ــة س ــباب ورغب ــوح الش ــة، وطم ــن جه ــتقبلية م ــة المس ــه هللا – لهذهالرؤي حفظ

ولــي العهــد فــي التحــدي وهمتهــم العاليــة مــن جهــة أخــرى.    

ــدي  ــا تقت ــا نبراًس ــل منه ــا، وجع ــر عمًق ــزى أكث ــا مغ ــاف له ــان، أض ــاء اإلنس ــى بن ــة عل ــز الرؤي ــيف، أن تركي ــح الس وأوض
ــي  ــا ف ــي دائم ــان يأت ــاء اإلنس ــم، وبن ــة األم ــا نهض ــوم عليه ــي تق ــزات الت ــم المرتك ــريةهي أه ــروة البش ــعوب، ألن الث ــه الش ب
المقــام األول، مشــيًرا إلــى أن هــذا مــا اتضــح جلًيــا خــالل األعوامالقليلــة الماضيــة، حيــث أولــت اســتراتيجية الرؤيــة أهميــة كبــرى 
لقطاعــي الصحــة والتعليــم، ووضعتهمــا فــي طليعــة المجــاالت مــن حيــث اإلنفــاق والرعايةوالدعــم، بمــا يضمــن بنــاء إنســان 
ســليم الجســم والنفــس، راجــح العقــل والفهــم، قــادر علــى المشــاركة الفاعلة فــي صنــع المســتقبل لمجتمعــه ووطنه،منوًها 
ــع  ــم م ــاني الكري ــل اإلنس ــا، والتعام ــة كورون ــي جائح ــالل تفش ــان خ ــيدة باإلنس ــا الرش ــه حكومتن ــذي قدمت ــغ ال ــام البال باالهتم

الجميــع دون تفرقةللتغلــب علــى هــذه األزمــة. 

وأكــد رئيــس جامعــة شــقراء، أن قطــاع التعليــم وفــي القلــب منــه الجامعــات الســعودية قــد شــهد في هذه الســنوات 
الخمــس قفــزة كبــرى علــى األصعدةكافــة، بمــا نالتــه مــن دعــم ســخي ورعايــة وعنايــة ومتابعــة مســتمرة مــن لــدن حكومــة 
خــادم الحرميــن الشــريفين – أيدهــا هللا – ممــا مكــن الجامعاتالســعودية مــن منافســة مثيالتهــا فــي دول العالــم المتقــدم فــي 
ــة رائدةعلــى مســتوى منطقــة الشــرق  ــوأت الجامعــات الســعودية مكان ــة وأحدثهــا، كمــا تب تقديــم أرقــى الخدمــات التعليمي
األوســط فــي التعليــم والبحــث العلمــي، مبيًنــا أن نظــام الجامعــات الجديــد كان أحــد أهــم ثمــار الرؤيــة فــي مجــال التعليمألنــه 
أعطــى الجامعــات مرونــة أكبــر فــي اســتثمار مواردهــا وإمكاناتهــا علــى نحــو يضمــن االرتقــاء بالعمليــة التعليميــة والبحثيــة فــي 

المملكــة.

وأضــاف، إن المرحلــة المقبلــة ســتكون مرحلــة مهمــة لجنــي بعــض ثمــار الرؤيــة علــى الصعيــد السياســي واالقتصــادي 
واالجتماعــي وتطــور الخدماتوالمشــاريع العمالقــة والمبــادرات التــي ســتتيح لبالدنــا الغاليــة االســتفادة من مواردهــا الطبيعية 
التــي وهبهــا لهــا هللا تعالــى، مثــل مشــروع نيوم،ومبــادرة الســعودية الخضــراء، ومشــاريع الطاقــة المتجــددة وتوطيــن 
الصناعــات التكنولوجيــة وغيــر ذلــك الكثيــر، ســائاًل هللا جــل وعــال أن يبــارك فيجهــود قيادتنــا الرشــيدة وأن يحفــظ بالدنــا مــن 

كل مكــروه وســوء، وأن يجعــل مــن هــذه الرؤيــة ســبًبا فــي نهضــة البــالد وتقدمهــا وازدهارهــا.

كلمة رئيس الجامعة
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ــبة  ــة شقراءبمناس ــال جامع ــر أعم تقري
مــرور 5 أعــوام علــى إطــاق رؤيــة2030

الحوكمــة  مشــروع  وتطلــق  الرشــيدة  اإلدارة  منهــج  تتبنــى  شــقراء  جامعــة 
الشــاملة المؤسســية 

دشــنت جامعــة شــقراء، مكتــب التحــول المؤسســي، والــذي يتولــى تنفيــذ مشــروع »الحوكمــة 
المؤسســية الشــاملة« كأحــد أدوات تطبيــق منهــج اإلدارةالرشــيدة، اســتجابة لمنطلقــات رؤيــة المملكــة 
لــدٰى  والممارســات  السياســات  كافــة  بحوكمــة  الخاصــة  ومســتهدفاتها   0302 الســعودية  العربيــة 

الحكوميــة. كاّفةالجهــات 

ويهــدف مشــروع »الحوكمــة المؤسســية الشــاملة« إلــى إنشــاء نظــام فعــال لحوكمــة وأتمتــة كافــة 
السياســات والممارســات داخــل الجامعــة مــن خاللتطبيق منهــج اإلدارة الرشــيدة، بما يضمــن تعزيز كفاءة 
العمــل األكاديمــي واإلداري والمالــي والرقمــي علــى أكمــل وجــه ويتناســب مــع متطلباتالتنمية المســتدامة 
وتحقيــق مؤشــرات كفــاءة اإلنفــاق، األمــر الــذي سيســاهم فــي زيــادة ارتبــاط الجامعــة بالمجتمــع المحلــي 

وتســهيل التواصــل معالمســتفيدين والتفاعــل مــع محيطهــا.

وتعمــل إدارة جامعــة شــقراء علــى نشــر ثقافــة مؤسســية حديثــة تحكمهــا قاعــدة بيانــات معرفيــة 
ــادة وعــي  ــة( تســاهم فــي زي راســخة فــي ذهــن المجتمــع الجامعــي )قيادات،أكاديمييــن، منســوبين، طلب
المنســوبين وإدراك جميــع قــوى المــوارد البشــرية العاملــة بالجامعــة بــاألدوار والمســؤوليات المناطبهــا 
إليهــم، اســتناداً إلــى أدلــة تنظيميــة محكمــة ومعاييــر معلنــة وإجــراءات عادلــة تســد الفجــوات التــي تحــول 
دون تحقيــق األهــداف وإعاقــة الوصولللغايــات واألهــداف والــرؤى، ليكــون تطبيــق منهج اإلدارة الرشــيدة 

ومشــروع »الحوكمــة المؤسســية الشــاملة« منطلقــاً لعمليــة تطويــر شــاملة فــي جامعةشــقراء.

األخبار الصحفية
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ــبة  ــة شقراءبمناس ــال جامع ــر أعم تقري
مــرور 5 أعــوام علــى إطــاق رؤيــة2030

انطالًقــا مــن روح رؤيــة 0302 التــي دشــنها صاحــب الســمو المليك 

األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد، قبــل خمــس ســنوات، تســعى 

ــا  ــا بم ــا وتخصصاته ــا وكلياته ــة إداراته ــادة هيكل ــقراء، إلع ــة ش جامع

يتماشــى مــع توجهــات وأهــداف الرؤيــة التــي تســعى لتطويــر التعليــم 

والبحــث العلمــي، ووفًقــا لمــا تضمنتــه رؤيــة 0302.

ــة  ــج التعليمي ــة المناه ــادة هيكل ــا بإع ــة توجًه ــمل الرؤي ــث تش حي

ــى  ــظ عل ــا يحاف ــة وبم ــع الرؤي ــواءم م ــا يت ــة بم ــات الجامعي والتخصص

ــة. ــم الوطني القي

كمــا تمكنــت الجامعــة فــي ذات الســياق، وخــالل فتــرة وجيــزة، من 

ــى  ــة عل ــاالت متنوع ــدة مج ــي ع ــازات ف ــن اإلنج ــة م ــق مجموع تحقي

الصعيــد المحلــي، وذلــك بعــد الخطــوات المتســارعة التــي تتخذهــا 

الجامعــة إلرســاء منظومــة عمــل مؤسســي تســهم فــي تحديــث 

وتطويــر األســاليب التعليميــة المســتخدمة.

وتحقيــق معــدالت أعلــى مــن الجــودة مــن خــالل برامــج أكاديميــة 

معتمــدة مــع خطــة مكتملــة إلعــادة هيكلــة كافــة جهــات الجامعــة 

بمــا يضمــن تأديتهــا لــألدوار المنوطــة بهــا بمهنيــة عاليــة، ولتســاهم 

الجامعــة بدورهــا مــع مختلــف الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق 

ــة 0302. ــة المملك رؤي

إعادة الهيكلة:
تعمــل الجامعــة حالًيــا وبشــكل متواصــل علــى مشــروع إعــادة 

الجامعــات  جميــع  بــه  تقــوم  وطنــي  مشــروع  وهــو  الهيكلــة، 

الســعودية، نســعى مــن خاللــه إلــى إعــادة هيكلــة الكليــات واألقســام 

ــى  ــل ويتماش ــوق العم ــات س ــع متطلب ــب م ــا يتواك ــات بم والتخصص

مــع رؤيــة المملكــة 0302 الطموحــة وذلــك مــن خــالل عــدة خطــوات 

ــا: منه

االعتمــاد  مــن  لالنتقــال  محكمــة  تنفيذيــة  خطــة  وضــع   –

الكامــل. المؤسســي  االعتمــاد  الــى  المشــروط  المؤسســي 

الممارســات  وحوكمــة  التعليميــة  المخرجــات  جــودة  ضمــان   –

شــمولي. بشــكل  المؤسســية 

برامــج  وتهيئــة  لتجهيــز  تنفيذيــة  خطــة  وضــع  علــى  العمــل   –

درجــة البكالوريــوس المختلفــة فــي الجامعــة لتأهيلهــا للحصــول علــى 

االعتمــادات البرامجيــة المحليــة والدوليــة.

– تبنــي مشــاريع ومبــادرات عــدة لتعزيــز المشــاركة المجتمعيــة 

مــع محيطهــا فــي المجتمــع المحلــي ســواًء فــي شــقراء أو فــروع 

الجامعــة المختلفــة.

الثقافيــة واالجتماعيــة فــي ســبيل  التفاعــل مــع االحتياجــات   –

المســتدامة. والتنميــة  المعرفــي  االقتصــاد  تعزيــز 

االعتماد المؤسسي:
ــه الجامعــة مؤخــًرا  وجــاء االعتمــاد المؤسســي الــذي حصلــت علي

مــن هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب بالمملكــة، كأحــد ثمــار هــذه 

نوعيــة  لجــان  تنفــذه  الــذي  الــدؤوب  والعمــل  المبذولــة  الجهــود 

متخصصــة تــم تشــكيلها مــن كفــاءات متميــزة تــم اختيارهــا بدقــة 

المؤسســي. االعتمــاد  متطلبــات  كافــة  وتحقيــق  لمراجعــة 

والتطويــر  التميــز  طريــق  علــى  خطــوة  يعتبــر  اإلنجــاز  وهــذا 

عليــه  للبنــاء  متيــن  وأســاس  الجامعــة،  داخــل  العمــل  لمنظومــة 

ــات  ــن الجامع ــا بي ــق به ــة تلي ــة متقدم ــى مكان ــة إل ــول بالجامع للوص

الســعودية.

وتحقيــق مزيــٍد مــن اإلنجــازات فــي المرحلــة المقبلــة بــإذن هللا، 

ــر  كمــا أن هــذا اإلنجــاز يؤكــد أن لــدى الجامعــة رؤيــة طموحــة لتطوي

شــامل علــى كل المحــاور المتعلقــة بالعمليــة التعليميــة والبحثيــة 

والخدميــة بمــا يتماشــى مــع أهــداف ورؤيــة المملكــة 0302.

المركز الـ 6 في رخصة المهن الصحية:
بشــقراء  الطــب  كليتــي  فــي  ممثلــة  الجامعــة،  وحصلــت 

 %  59 بلغــت  اجتيــاز  بنســبة  الســادس  المركــز  علــى  والدوادمــي، 

فــي إحصائيــة أداء خريجــي الجامعــات والكليــات فــي اختبــار الرخصــة 

الســعودية لمزاولــة مهنــة الطــب البشــري، وفًقــا لإلعــالن الــذي 

الصحيــة. التخصصــات  هيئــة  عــن  صــدر 

واحتــوى علــى نســب النجــاح ومتوســط درجــات طــالب الجامعــات 

ــار الرخصــة الســعودية لمزاولــة مهــن  والكليــات الســعودية فــي اختب

الطــب البشــري وطــب األســنان والتمريــض والصيدلــة، خــالل الفتــرة 

مــن 1 ينايــر 8102 وحتــى 82 فبرايــر 1202م.

الطــب  كليتــي  مخرجــات  جــودة  علــى  اإلنجــاز  هــذا  ويؤكــد 

ــز  ــا لتعزي ــف جهوده ــى تكثي ــا إل ــعى دائم ــة تس ــة، وأن الجامع بالجامع

ــة  ــر الدولي ــى المعايي ــا ألعل ــم وفق ــة وتأهيله ــوادر الطبي ــارات الك مه

بمــا يضمــن االرتقــاء بالقطــاع الصحــي ومواجهــة كافــة الطــوارئ 

والمســتجدات وتخريــج كــوادر وطنيــة مؤهلــة قــادرة علــى المنافســة 

ــل. ــوق العم ــي س ف

“هاكاثــون  فــي  والثالــث  األول  المركزيــن 
: ” طيبــة

وفــي إنجــاز جديــد، حققــت طالبــات كليــة الحاســب اآللــي وتقنيــة 

“هاكاثــون  فــي  والثالــث  األول  المركزيــن  بالجامعــة،  المعلومــات 

طيبــة” الــذي أقامتــه جامعــة طيبــة عــن ًبعــد مــن بيــن أكثــر مــن 003 

طالــب وطالبــة مثلــوا أكثــر مــن 02 جامعــة ســعودية، حيــث شــاركت 

الجامعــة مــن خــالل عــدة فــرق.

حيــث نجــح الفريــق المكــون مــن الطالبــات شــموع فــرز العتيبــي، 

والهنــوف عمــر العصيمــي، ميــان نــواف الشــعالن، وعبيــر محمــد 

الصحــة  محــور  فــي  األول  المركــز  علــى  الحصــول  فــي  المطيــري، 

الرقميــة.

ــة  ــر الحماي ــق لتوفي ــن تطبي ــارة ع ــروع عب ــالل مش ــن خ ــك م وذل

أثنــاء   91 كوفيــد  بالعــدوى  اإلصابــة  مــن  والممرضيــن  لألطبــاء 

ــي  ــا ف ــض كورون ــة لمري ــة الكامل ــر الرعاي ــى، وتوفي ــالط بالمرض االخت

حجــره المنزلــي وإنقــاذه ســريًعا عنــد الخطــر.

حمــد  “ريمــاس  الطالبــات:  مــن  المكــون  الفريــق  تمكــن  كمــا 

ســلطان  وســارة  الغامــدي،  الرحمــن  عبــد  وفاطمــة  المحيميــد، 

العصيمــي”، مــن الحصــول علــى المركــز الثالــث فــي محــور المجتمــع 

الســيبراني، مــن خــالل مشــروعهن الــذي حمــل عنــوان “ســايبر كيــدز: 

ــال”،  ــدى األطف ــياته ل ــيبراني وأساس ــن الس ــي باألم ــادة الوع ــة لزي لعب

ــر  والــذي اســتهدف األطفــال مــن ســن 6-8 ســنوات، بهــدف تطوي

معرفتهــم حــول األمــن الســيبراني وتعليمهــم كيفيــة تصفــح الويــب 

ــان. بأم

األداء  مؤشــر  فــي  الســادس  المركــز 
: ضــي يا لر ا

حققــت الجامعــة المركــز الســادس علــى مســتوى الجامعــات 

منافســات  مــن  العاشــر  للموســم  األداء  مؤشــر  فــي  الســعودية 

االتحــاد الرياضــي للجامعــات الســعودية للعــام الجامعــي 2441هـــ مــن 

بيــن 13 كليــة وجامعــة أهليــة وحكوميــة.

األخبار الصحفية

شملت إنجازات أكاديمية وطبية وتكنولوجية ورياضية..
جامعة شقراء تستلهم من رؤية 0302 في الذكرى الخامسة إلطالقها وتعيد الهيكلة وتحقق مجموعة من اإلنجازات
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https://www.alweeam.com.sa/760933
http://almnatiq.net/?p=977526
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