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المســاهمة فــي إعــداد شــخصية طالبيــة متزنــة مــن خالل 	 
المســاعدة فــي تهيئــة أكاديمية صحيحــة ومتميزة.

ــتوى 	  ــة ذات مس ــة ورياضي ــة وثقافي ــطة علمي ــم أنش تقدي
عــال فــي الجامعــة وخارجهــا.

والتربويــة 	  والنفســية  االجتماعيــة  المســاعدة  تقديــم 
ــيرة  ــرض مس ــي تعت ــات الت ــاوز العقب ــالب لتج ــاد الط وإرش
ــخصية  ــكالت ش ــت مش ــواء كان ــي س ــم العلم تحصيله
أو دراســية وذلــك مــن خــالل وحــدات متخصصــة فــي 

العمــادة
تقديم الخادمات المتنوعة بطرق سهلة وميسرة.	 
بالشــكل 	  الطالبيــة  المواهــب  وتحفيــز  التميــز  دعــم 

. لمفيــد ا
تشــجيع الطــالب علــى اســتثمار أوقاتهــم ، بمــا يعــود 	 

ووطنهــم. مجتمعهــم  وعلــى  عليهــم  بالنفــع 
الرفيــع 	  اإلســالمي  بالســلوك  االلتــزام  علــى  العمــل 

الحســنة. وتقاليــده  المجتمــع  وأعــراف  الكريمــة   واألخــالق 
ــالب 	  ــدى الط ــاركة ل ــادرة ، والمش ــة والمب ــز روح االيجابي تعزي

ــا. وتنميته
ــراف 	  ــد باألع ــي والتقي ــاط الجامع ــز روح االنضب ــة وتعزي تنمي

ــة. األكاديمي
دعــم الطــالب ذو ي االحتياجــات الخاصــة بــكل الســبل 	 

الممكنــة. والوســائل 

أهداف العمادة:

ــوف  ــة الج ــاب بجامع ــؤون الط ــادة ش ــون عم أن تك
مــن أوائــل الجهــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة،  
بمــا تقدمــه مــن خدمــات وأوجــه رعاية ذات مســتوى 
راق لرفــد المجتمــع بأجيــال واعيــة معتــزة بانتمائهــا 
العربيــة،  وأمتهــا  لقادتهــا،  ووالئهــا  لوطنهــا 

واإلســامية.

ــزة، مــن خــال  المســاهمة فــي إعــداد كــوادر متمي
بــراج رياديــة لتنميــة التحصيــل والتفــوق العلمــي، 
واســتثمار أوقــات الفــراغ ودعــم وتحفيــز المواهــب 
والمشــاركة  االيجابيــة  روح  وتنميــة  المتميــزة 
وتعزيــز االنتمــاء للوطــن وااللتــزام باألعــراف والقيــم 

اإلســامية.

رؤية العمادة :

الرسالة:
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المعنيـة  العمـادات  إحـدى  هـي  الطـاب  شـؤون  عمـادة  إن 

بخدمـة الطلبـة ورعايتهـم فكريـً ونفسـيً وثقافيـً، وتهدف 

مـن خـال برامجهـا إلـى تقويـة الصلـة وتعزيزهـا بيـن الطلبة 

وجامعتهـم، وتسـعى لتعميـق روح االنتمـاء للوطـن، وتعمل 

جاهدة لشـغل أوقات فراغهم بكل ما يسـهم في بنائهم، 

خـال  مـن  لهـم  الراحـة  سـبل  كل  توفيـر  إلـى  تهـدف  كمـا 

التـي مـن شـأنها خلـق بيئـة  الخدمـات الطابيـة المختلفـة 

تعليميـة محفـزة.

نحـن في عمادة شـؤون الطاب نعتبـر جميع طاب وطالبات 

جامعـة الجـوف القلـب النابض فبهم تتميـز العمادة وتزدهر 

وتنمـو؛ لذلـك  حرصنـا علـى توفيـر األنشـطة المختلفـة مثـل 

البرامـج  العديـد مـن  والرياضيـة عبـر  الثقافيـة واإلجتماعيـة 

المختلفة والتي تتناسـب مع كافـة الرغبات والميول، اضافة 

الفتتـاح األنديـة والمبـادرات الطابيـة المختلفـة وتشـجيعها 

الدعـم  أواًل ثـم  إال بتوفيـق اهلل تعالـى  ومـا كان هـذا ليتـم 

الامحـدود مـن قبـل إدارة الجامعة الموقـرة وكذلك بتعاون 

هـذه  يرأسـون  والذيـن  وأخاقيـً  علميـً  المميزيـن  الطلبـة 

األنديـة ويتولـون إدارتهـا والتنسـيق لبرامجهـا.

ختامـً إن هـذه األنشـطة هـي أحـد العوامـل الهامة فـي بناء 

شـخصية الطالـب والطالبـة وحفـظ أوقاتكـم لمـا فيـه خيـر 

لجامعتنـا ومجتمعنـا ووطننـا وديننـا.

كلمة العمادة

عميد شؤون الطاب	 
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تحـــت شـــعار :دام عـــزك ياوطـــن

جامعة الجوف تقيم
 احتفااًل باليوم الوطني
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رعـى معالـي مدير جامعـة الجوف  

البشـري،   محمـد  بـن  إسـماعيل  أ.د/ 

احتفـال الجامعـة صبـاح يـوم األربعاء 

حضـور  شـهد  الـذي  الوطنـي،  باليـوم 

العديـد مـن طـاب الجامعـة ومنسـوبيها وقياداتها، حيث 

والتهنئـة  التبريـك  آيـات  أسـمى  ذلـك  خـال  معاليـه  رفـع 

لمقـام خـادم الحرميـن الشـريفين ووالة العهد ، حفظهم 

ترسـيخ  أنهـا  أكـد  التـي  الوطنيـة  المناسـبة  بهـذه  اهلل، 

الشـعب حولهـا،  الرشـيدة، والتفـاف  القيـادة  لمـدى دعـم 

إلكمـال مسـيرة العطـاء والتنميـة التـي قادهـا أبنـاء الملك 

يزالـون. المؤسـس وال 

وكان الحفـل الـذي أقيـم بالمدينـة الجامعيـة قـد تضمـن 

أيضـً كلمـة لوكيـل الجامعـة المكلـف د. بـدر الـزارع، أوضـح 

خالها أن هذه الذكرى تجسـد مسـيرة التطور والنماء التي 

تحققـت للباد، بما ُيذكر الموطـن بأهمية المحافظة على 

كل هـذه المكتسـبات، وبضـرورة التفاعـل والتماشـي مـع 

الرؤيـة الطموحـة المسـتقبلية للقيـادة الحكيمـة، مشـيرًا 

إلـى القفـزات التـي حققهـا مجـال التعليـم فـي المملكـة، 

والتـي ُترجمـت بتظافـر الجهـود والعمـل المخلـص.

كمـا تضمـن الحفـل إلقـاء وكيل الجامعـة للدراسـات العليا 

وطنيـة،  قصيـدًة  الحصينـي  نجـم  د.  العلمـي  والبحـث 

بقصائـد  شـاركوا  الذيـن  الطـاب  مـن  عـدد  إلـى  باإلضافـة 

والوفـاء  االنتمـاء  مـدى  عكسـت  الوطـن،  عـن  متنوعـة 

أوبريـت  عـن  فضـًا  ومجتمعهـم،  وطنهـم  تجـاه  لديهـم 

مـن  مجموعـة  أداهـا  التـي  السـعودية،  والعرضـة  »وطـن«، 

طـاب الجامعـة، فيمـا شـارك طاب مـن المرحلـة االبتدائية 

فـي مـدارس آفـاق المسـتقبل األهليـة بعـرض قصيـر بهذه 

المناسـبة.
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جامعة الجوف تستقبل

 ) 6734 ( طالبًا وطالبة
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طلبتهـــا  الجامعـــة  اســـتقبلت 

فـــي  والمســـتجدات  المســـتجدين 

بســـكاكا،  الجامعـــة  فـــروع  جميـــع 

أقامـــت  حيـــث  وطبرجـــل،  والقريـــات، 

لهـــم حفـــات اســـتقبال تعريفيـــة فـــي 

ــات  ــة ومجمعـ ــة الجامعيـ ــن المدينـ كل مـ

نمـــاذج  علـــى  اشـــتملت  البنـــات،  كليـــات 

متميـــزة مـــن طلبـــة الجامعـــة.

وكان معالـــي مديـــر الجامعـــة أ.د/ إســـماعيل بـــن محمـــد البشـــري 

ـــة  ـــراض بالمدين ـــددة األغ ـــة متع ـــي الصال ـــي ف ـــل الرئيس ـــى الحف ـــد رع ق

ـــا  ـــم فيه ـــتجدين هنأه ـــة المس ـــة للطلب ـــه كلم ـــه خال ـــة، وج الجامعي

ـــدة مـــن حياتهـــم  ـــة مرحلـــة جدي بانضمامهـــم لجامعـــة الجـــوف وبداي

تتطلـــب مزيـــداً مـــن االجتهـــاد والمثابـــرة والتعلـــم الجـــاد، معبـــراً 

عـــن ســـعادته الكبيـــرة كأب لجميـــع طـــاب الجامعـــة وطالباتهـــا 

ــرف  ــة التعـ ــى أهميـ ــًا إلـ ــة، والفتـ ــة المهمـ ــذه المرحلـ ــم لهـ بوصولهـ

ـــل  ـــات العم ـــة وآلي ـــة األكاديمي ـــة الجامع ـــى أنظم ـــق عل ـــاع العمي واالط

البدايـــة الجـــادة هـــي الســـبيل  فيهـــا منـــذ اليـــوم األول، معتبـــراً 

ــاء اهلل. ــة إن شـ ــيرة الناجحـ للمسـ

حفـــل اســـتقبال الطلبـــة المســـتجدين بالجامعـــة شـــهد عروضـــًا 

ــجيل  ــول والتسـ ــال القبـ ــي مجـ ــا فـ ــا وأنظمتهـ ــن آلياتهـ ــة عـ تعريفيـ

ـــمل  ـــًا ش ـــًا تفصيلي ـــادة عرض ـــد العم ـــمري عمي ـــدر الش ـــدم د. بن ـــث ق حي

كل مـــا يفيـــد الطالـــب منـــذ يومـــه األول فـــي الجامعـــة، مشـــيراً إلـــى 

ـــًا،  ـــغ ) 3339 ( طالب ـــا بل ـــة فروعه ـــي كاف ـــة ف ـــة الجامع ـــي طلب أن إجمال

ــة. وكذلـــك )3395( طالبـ

كمـــا قـــدم رئيـــس مركـــز اإلرشـــاد األكاديمـــي والطابـــي بالجامعـــة د. 

حســـن الجليـــدي تفصيـــًا عـــن مركـــز الخدمـــات اإلرشـــادية وكيفيـــة 

ــز  ــازات المركـ ــًا إنجـ ــة، موضحـ ــنوات الدراسـ ــال سـ ــه خـ ــتفادة منـ االسـ

وبرامجـــه التطويريـــة التـــي اعتمـــدت إلفـــادة الطالـــب.

ـــد د.  ـــن بع ـــم ع ـــي والتعلي ـــم اإللكترون ـــد التعل ـــاول عمي ـــك تن ـــد ذل بع

ســـالم العنـــزي، مـــا تقدمـــه العمـــادة مـــن خدمـــات تعليميـــة إلكترونيـــة 

حديثـــة كالبـــاك بـــورد والمحاضـــرات اإللكترونيـــة والمقـــررات المدمجـــة، 

داعيـــًا الطلبـــة ألهميـــة التفاعـــل مـــع هـــذه البرامـــج واالســـتفادة مـــن 

ـــة. ـــة ممكن ـــر درج ـــا بأكب ميزاته

وكان الحفـــل قـــد اخُتتـــم الحفـــل بعـــرض قدمـــه مديـــر إدارة عمـــادة 

ـــة  ـــات الجامع ـــول مكتب ـــع، ح ـــد المان ـــة فه ـــات بالجامع شـــؤون المكتب

ـــة  ـــم البحثي ـــي مهاراته ـــة وتنم ـــد الطلب ـــات تفي ـــن إمكان ـــا م ـــا فيه وم

وقدراتهـــم العلميـــة، ومـــا تتضمنـــه مـــن مصـــادر معلومـــات مطبوعـــة 

ـــة. أو إلكتروني
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تتويج وزير التعليم

ــبت )2015/10/29(  ــوم الس ــت ي  انطلق

للجامعــات  الرياضــي  االتحــاد  بطولــة 

“السادســة”  للكاراتيــه  الســعودية 

الجــوف  بجامعــة  الرياضيــة  الصالــة  علــى 

جامعــة.  17 يمثلــون  العبــًا   77 بمشــاركة 

الـــكاتا  علــى  البطولــة  منافســات  وتشــمل 

فــردي وجماعــي لــأوزان ) تحــت 55 كجــم و 60 

ــت  ــم وتح ــت 75 كج ــم وتح ــت 67 كج ــم وتح كج

الجماعــي. والقتــال  84 كجــم  وفــوق 

وأقيــم أمــس تحديــد األوزان واالجتماع الفني للمنافســات 

إضافــة إلــى حفــل عشــاء لرؤســاء الوفود.

هــذا وقــد قــام صاحــب المعالــي وزيــر التعليــم  أ.د أحمــد 

العيســى بتتويــج جامعــة الجــوف ممثلــة بعمــادة شــؤون 

الجامعــات فــى  بــدرع أفضــل اســتضافة لبطولــة  الطــاب 

الماضــي. العــام  والتــى نظمتهــا  الكاراتيــه 
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جامعة الجوف تنظم 
الملتقى العلمي 

الطالبي السابع
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افتتح معالي مدير جامعة الجوف 
البشـري  محمـد  بـن  إسـماعيل  أ.د/ 

للمؤتمـر  المؤهـل  الطابـي  الملتقـى 
لمـدة  اسـتمر  والـذي  السـابع،  الطابـي 

يوميـن.

واسـتعرض مديـر الجامعـة وعـدد مـن مسـؤوليها المشـاركات 
الطابيـة، وقـدم الطـاب عرضـا مختصـرا عـن مشـاريعهم التـي 
المجتمـع،  الطابيـة مثـل: خدمـة  األنشـطة  شـملت عـددا مـن 
األبحـاث  الخطابـة،  األعمـال،  ريـادة  الفنيـة،  األعمـال  االبتـكارات، 

الوثائقيـة. ،األفـام  العلميـة 

وذكر عميد شـؤون الطاب بالجامعة الدكتور هزاع الفويهي أن 
الملتقـى يهـدف لتنميـة مهارات الطاب في عـدد من المجاالت 
العلميـة واإلبداعيـة، وأن محـاور الملتقى تكرس فلسـفة الخبرة 
للطـاب  اكسـابها  علـى  الجامعـة  تحـرص  التـي  الجامعيـة 
والتـي تتضمـن، إضافـة إلـى التميـز العلمـي، اكتسـاب المهـارات 
الشـخصية وتطوير الجوانب السـلوكية لبناء شخصيات قيادية

وأضـاف أنـه تـم اسـتقبال العديـد مـن المشـاركات وفرزهـا مـن 
خـال لجنـة تحكيـم تتبـع أدق المعاييـر، موضحـا أن المشـاركات 

ال تقتصـر علـى الجوانـب العلميـة بـل تتضمـن عددا مـن المحاور 
الفنيـة اإلبداعيـة التـي تشـكل جـزءا مـن النشـاط الطابـي فـي 
الجامعـة علـى تفعيلهـا مـن  أنشـطة تحـرص  الجامعـة وهـي 
خـال برامـج الجامعـة واألنشـطة الطابيـة التـي تتـم مـن خـال 

األنديـة الطابيـة.

وأضـاف الدكتـور الفويهـي أن الملتقـى يشـكل منصـة للطـاب 
إلبـراز مواهبهـم وإيجـاد تنافسـية بنـاءة تطـور مهـارات الطـاب 
واالبتـكار  البحـث  ثقافـة  وتفعـل  الازمـة  بالمهـارات  وتزودهـم 

واإلبـداع وريـادة األعمـال وخدمـة المجتمـع.

وأوضـح أنـه سـيتم فـرز أفضـل المشـاركات فـي جميـع المحـاور 
لترشـيحها للمؤتمـر العلمي السـابع لطاب وطالبـات التعليم.
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عمادة شؤون الطالب تقيم 
حفل ختام األنشطة

برعاية معالي مدير جامعة الجوف
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هّنــأ   معالــي   مديــر   جامعــة   الجــوف  

 أ . د / إســماعيل   بــن   محمــد   البشــري  

 عمــادة   شــؤون   الطــاب   علــى   كل   هــذه  

ــة   ــاد   التنمي ــتهدف   عم ــي   تس ــة   الت ــزة   والمكثف ــطة   المرك  األنش

 وهــو   الطالــب،   وقــال :  أهنئــك   دكتــور   هــزاع   وفريــق   العمــل  

 معــك   علــى   كل   مــا   تقدمونــه   مــن   برامــج   رائعــة،   جعلــت   جامعة  

 الجــوف   تحجــز   لهــا   مقعــداً   متميــزاً   بيــن   الجامعــات   فــي   كل  

 المناســبات .  ،   

جــاء   ذلــك   أثنــاء   رعايــة   معاليــه   لحفــل   ختــام   األنشــطة   الطابيــة  

 لهــذا   العــام   الجامعــي،   حيــث   بــدأ   الحفــل   بآيــات   مــن   الذكــر  

 الحكيــم،   ثــم   كلمــة   األنديــة   الطابيــة،   شــاهد   الحضــور   بعدهــا  

ــاً   ــاب،   وتفصي ــؤون   الط ــادة   ش ــداف   عم ــاول   أه ــاً   تن ــاً   مرئي  عرض

 عــن   األنديــة   التــي   تشــرف   عليهــا   العمــادة   وأبــرز   نشــاطات   تلــك  

 األنديــة،   كنــادي   القــراءة   والجوالــة   واالحتياجــات   الخاصــة   والنادي  

 التطوعــي   والنــادي   الصحــي   وغيرهــا . 

ثــم   قــدم   عميــد   شــؤون   الطــاب   د . هــزاع   الفويهــي   كلمــة  

ــة   ــن   الطلب ــل   م ــة   جي ــي   صناع ــادة   ف ــا   دور   العم ــتعرض   فيه  اس

 متميــز،   قــادر   علــى   اســتثمار   قدراتــه   بالشــكل   الصحيــح،   وحمايــة  

 وطنــه   مــن   كل   يــدٍ   عابثــة،   كمــا   لفــت   إلــى   عــزم   العمــادة   علــى  

 تنفيــذ   برامــج   حديثــة   ومتميــزة   تتوافــق   مــع   رؤيــة   المملكــة2030   

 مــن   خــال   اكتشــاف   القــدرات   واســتثمارها   وتوجيــه   الشــباب  

ــة .  ــق   الصحيح  للطري

وقــدم   الدكتــور   الفويهــي   شــكره   لــكل   مــن   ســاهم   فــي  

 مناشــط   الجامعــة   مــن   منســوبين   وطــاب   وجهــات   داخليــة  

ــر   الجامعــة   علــى   كل   مــا    وخارجيــة،   رافعــاً   شــكره   لمعالــي   مدي

ــاعدة   ــة   ومس ــج   الطابي ــكل   البرام ــة   ل ــم   ورعاي ــن   دع ــه   م  يقدم

 العمــادة   فــي   تحقيــق   أهدافهــا . 

وفــي   ختــام   الحفــل   كــرم   معالــي   مديــر   الجامعــة   جميــع  

 المســاهمين   فــي   إنجــاح   األنشــطة   الطابيــة   مــن   جهــات   وأفــراد،  

ــور   ــه   والحض ــول   معالي ــم   تج ــا،   ث ــة   وخارجه ــل   الجامع ــن   داخ  م

ــبة .  ــذه   المناس ــدة   به ــة   المع ــة   الطابي ــة   األندي ــي   أجنح  ف
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ضمــن سلســلة الــدورات التطويريــة لطــاب جامعــة الجــوف 
والتــي تقدمهــا عمــادة شــؤون الطــاب دورة بنــاء الفــرق 
والعمــل الجماعــي قدمهــا د.محمــد الســرحاني وكيــل كليــة 

ــة ــة بالجامع التربي

مشــاركة نــادي نزاهــة فــي اللقــاء الســنوي األول لمنســوبي 
بجامعــة  المقــام  التعليميــة  بالمؤسســات  نزاهــة  أنديــة 

ــعود ــك س المل

أقـام  الطـاب  شـؤون  مـع  بالتعـاون  العربيـة  اللغـة  قسـم 
مسـابقة اإللقـاء فـي حضـور متميز بمناسـبة اليـوم العالمي 

للغـة العربيـة
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القــى الدكتــور هــزاع الفويهــي محاضــرة عــن برنامــج التحــول 

الوطنــي لرؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ لطــاب الجامعــة فــي مســرح 

كليــة طــب االســنان  وذلــك لسلســلة مــن البرامــج التوعويــة 

لطــاب الجامعــة مــن تنظيــم عمــادة شــؤون الطــاب

ضمـن »لقـاءات ثقافية« بحضـور عدد من الشـباب المهتمين 
بالقـراءة والثقافـة بـدء اللقاء األول مع الدكتور نواف الراشـد
هديـة  الكتـب  مـن  مجموعـة  تقديـم  علـى  الشـكر  فلـه 
لركـن النـادي، وعلـى حديثـه الماتـع حـول تجاربه مـع القراءة 

. لـه  وفوائدهـا 

مقهـى  زار  البشـري  إسـماعيل  أ.د/  الجـوف  جامعـة  مديـر 
بالتعـاون مـع  القـراءة هنـاك  مجلـس تعاليـل ودشـن ركـن 

القـراءة نـادي 
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كليــة الهندســة تفــوز بالمركــز األول و تحــرز كأس الجامعــة 

ــي كليــة  ــراق الضاحيــة جــاء فــي المركــز الثان لمســابقة اخت

العلــوم وأحــرزت الســنة التحضيريــة المركــز الثالــث.

االلـه  عبـد  الجـوف  جامعـة  العبـي  تـّوج  التعليـم  وزيـر  معالـى 

الهبانـى الميداليـة برونزيـة المركزالثالـث وزن67ك  للكاراتية كما 

الثانـى فـى  الناصـر الفضيـة والمركـز  الرحمـن  أحـرز الاعـب عبـد 

وزن 73 ك  والاعـب سـليم السـرحانى برونزيـة الـدورى العالمـى 

فـى الكاتـا الجماعـى، كمـا أحرز يزيـد الفهيقى الميداليـة الفضية 

والمركـز الثانـى فـى وزن 60 ك لبطولـة الجامعـات فـى الكاراتيـة

فــي بطولــة اختــراق الضاحيــة للجامعــات الســعودية والتــى 

أعطــى اشــارة البــدء لهــا معالــى وزيــر التعليــم منتخــب 

ــة ــن 22 جامع ــابع ضم ــب الس ــة يحرزالترتي الجامع
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وكيــل الجامعــة وعميــد شــؤون الطــاب يتوجــان كليــة 

ــس  ــى التن ــة ف ــكأس الجامع ــانية ب ــة واإلنس ــوم االداري العل

والتــى أختتمــت فعاليتهــا بنــادى الجنــدل

بمشــاركة 81 العــب أنطلقــت بطولــة التنــس األرضــي 
األولــى والتــى تتظمهــا جامعــة الجــوف بالتعــاون مــع 

ــادى الجنــدل ن

معالـى مديـر الجامعـة يرعـى المبـاراة النهائيـة لـدورى كـرة 

القـدم لكليـات جامعة الجـوف بين كليتى العلـوم االدارية و 

واإلنسـانية والهندسـةحيث حققـت كليـة العلـوم االداريـة و 

واإلنسـانية كأس المعالـى مديـر الجامعـة
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الرشــيدة  الحكومــة  نهــج  فــي  الواضــح  التحــول  إن 
ــوع  ــادي وتن ــاح االقتص ــات اإلص ــي عملي ــفافيتها ف وش
ــدر  ــط كمص ــى النف ــاد عل ــدم االعتم ــل وع ــادر الدخ مص
أساســي، ســتحدث تغييــراً شــامًا فــي كل المجــاالت، 
لمواكبــة  فرصــة  الدولــة  قطاعــات  كل  وســتعطي 
التحــول الوطنــي وتحقيــق رؤيــة المملكــة كمــا هــو 

مخطــط لهــا إن شــاء اهلل 
  وســتعمل جامعــة الجــوف مــن خــال دورهــا التنمــوي 
ــتراتيجية  ــا االس ــق خطته ــى تحقي ــام عل ــي اله الوطن
المتوافقــة مــع برنامــج التحــول الوطنــي 2020 ورؤيــة 
الســعودية 2030 وســتبذل قصــارى جهدهــا فــي إعــداد 
جيــل منتــٍم لوطنــه وقــادر علــى حمايتــه والمســاهمة 
ــن  ــر م ــه الكثي ــدم ل ــن ق ــل لوط ــه، ورّد الجمي ــي بنائ ف

ــم.  ــل التعلي ــف مراح ــي مختل ــة ف ــم والرعاي الدع

 أ.د/ إســماعيل بــن محمــد البشــري

دور الجامعة






