أعزائــي طلبــة الجامعــة وخريجيهــا
موظفــي الجامعــة
أوليــاء أمــور الطلبة

�دب يف �أروق��ة جامع��ة ال�س��لطان قابو���س م��ع
�إنّ احلي��اة لت� ّ
بداية ف�صل ربيع ٢٠١٧م ،بعد ق�ضاء عطلة ممتعة� ،آمال �أن
جت��دد عزمك��م وتنع���ش حيويتكم.
�إن الإجن��ازات الب��ارزة الت��ي كان��ت خ�لال الف�ص��ل املا�ض��ي
(خري��ف  )٢٠١٦ال ت��زال عالق��ة يف ذهن��ي ،وت�ش��كل م�ص��در
�إله��ام لن��ا خ�لال الأ�ش��هر املقبل��ة؛ و�أن��ا �أحم��د اهلل على حظوة
اجلامعة بوجود �أمثالكم �أيها املوهوبون املبدعون الطاحمون.
وفيم��ا يل��ي بع���ض الإجن��ازات الب��ارزة خ�لال ف�ص��ل خري��ف
2016م:
انط�لاق برنام��ج « تفاع��ل « للتوا�ص��ل م��ع �أولي��اء �أم��ور
الطلب��ة.
�إج��راء انتخاب��ات املجل���س اال�ست�ش��اري الطالب��ي للف�ترة
الثانية.
ح�ص��ول اجلامع��ة عل��ى العالم��ة الأك�ثر ثق��ة يف فئ��ة
الكلي��ات واجلامع��ات بال�س��لطنة لع��ام 2016م.
ف��وز ع��دد م��ن الطلب��ة والأكادميي�ين بجوائ��ز حملي��ة
وخليجي��ة وعاملي��ة يف جم��االت معرفي��ة خمتلف��ة.
و�إذ �إنن��ا نرك��ز عل��ى حتدي��د �أولوياتن��ا ،وتبن��ي منهجي��ة
االبت��كار ،وتر�س��يخ الأه��داف الطموح��ة ،ف�إنن��ا ن�س��عى
معك��م ملزي��د م��ن الإجن��ازات يف جم��ال التعلي��م ،والبح��وث،
واخلدم��ات ،وتطوي��ر الرعاي��ة ال�صحي��ة .وفيم��ا يل��ي بع���ض
النق��اط الت��ي نن��وي ب ��إذن اهلل تنفيذه��ا خ�لال ف�ص��ل ربي��ع
2017م:

الب��دء يف تنفي��ذ اخلط��ة اال�س�تراتيجية للجامع��ة 2016
 2020م.�إن�شاء نادي اخلريجني واعتماد الئحته التنظيمية.
�إط�لاق ع��دد م��ن مب��ادرات اجلامع��ة لتمك�ين الطلب��ة
ك�ـ :جائ��زة �أف�ض��ل كلي��ة ريا�ضي��ة ،وجائزة �أف�ض��ل جماعة
طالبي��ة ،وجائ��زة �أف�ض��ل م�ش��روع بحث��ي طالب��ي.
وال يخف��ى عليك��م يف الآون��ة الأخ�يرة ظه��ور تقاري��ر ر�س��مية
تب�ين حج��م التحدي��ات املالي��ة الت��ي تواجه االقت�ص��اد العاملي
والوطن��ي ،فت��م توجي��ه جمي��ع �أجه��زة الدول��ة خلف���ض الإنفاق
�اون ملمو�� ٍ�س م��ن �أع�ض��اء
مب��ا يق��ارب ( .)%10وبالفع��ل ،وبتع� ٍ
جمل���س اجلامعة وفريق العمل من نواب الرئي���س وم�س��اعدته
وم�ست�ش��اريه وعم��داء الكلي��ات والعم��ادات ومديري الوحدات
الإداري��ة والبحثي��ة واخلدمي��ة؛ مت �إدارة املرحل��ة املا�ضي��ة ـ
بتوفي��ق اهلل ـ ب��كل اقت��دار  ،مع وجود بع�ض التحديات العالقة
الت��ي جنته��د حل ّلها يف القري��ب العاجل.
علم��ا �أنن��ا �ش��هدنا ا�س��تقرا ًرا يف امل�س��توى الأكادمي��ي للجامع��ة
من خالل الت�صنيف العاملي للم�ؤ�س�س��ات التعليمية ،وال زالت
خدم��ات امل�ش��اريع الإمنائي��ة والإن�ش��ائية والبعث��ات والتدري��ب
وموازن��ة البح��ث العلم��ي قائم��ة ،ويب��ذل القائم��ون عليه��ا كل
جهوده��م لإكماله��ا على النح��و املطلوب.
وختاما ،ف�إنني �أتطلع من اجلميع دعمنا بكل ما ي�ستطيعون؛
ً
ملوا�صل��ة التق��دم عل��ى النح��و الرائد ،وتنفي��ذ خطط اجلامعة
اال�سرتاتيجية ٢٠٢٠ - ٢٠١٦م .واهلل املوفق لكل خري.
د .علي بن سعود البيماني
رئيس الجامعة

