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السيد صبيح طاهر المصري
السيد صبيح طاهر المصري رجل أعمال سعودي مشهور وعضو مجلس أمناء جامعة 

فهد بن سلطان منذ تأسيسها في العام  2004 و هذه لمحة موجزة عنه:

• يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس - أمريكا 

• مؤسس و رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للتموين والتجارة- استرا.

• رئيس هيئة المديرين لمجموعة استرا الصناعية.

• رئيس مجلس ادارة شركة اإلتصاالت الفلسطينيه - بالتل .

• رئيس مجلس ادارة شركة سيكون لمواد البناء / االمارات العربية المتحدة.

• نائب رئيس مجلس ادارة البنك العربي. 

• رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح.

تحت رعاية صاحب السمو الملكي االمير فهد بن سلطان أمير 
منطقة تبوك ورئيس مجلس أمناء الجامعة إحتفلت جامعة فهد 

بن سلطان بتخريج الدفعة الثالثة من طالبها.
باقي التفاصيل داخل العدد
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إنجاز جديد لطلبة جامعة فهد بن سلطان

التعليم  طالبات  و  لطالب  األول  العلمي  المؤتمر  في  األولى  الجائزة  بعد حصولهم على 

العالي على مستوى المملكة وإدراجهم ضمن قائمة الجوائز الستة األوائل في المؤتمر 

العلمي الثاني لطالب و طالبات التعليم العالي، حقق طلبة جامعة فهد بن سلطان انجازا 

متميزا يضاف إلى سلسلة انجازاتهم العلميه وذلك بفوزهم بجائزة األمير فهد بن سلطان 

للتفوق العلمي واالبتكار العلمي معاً. فقد حصل كل من الطالب محمد بن حامد الحربي 

على جائزة التفوق العلمي في فئة التعليم العالي والطالب محمد بن صالح العريفج على 

الجائزة في مجال االبتكار العلمي .

صاحب  وبحضور  الكريم  سموه  يد  من  التقدير  وشهادات  الجوائز  الطالبان  تسلم  وقد 

الثالث  السنوي  الحفل  في  الباحه  منطقة  أمير  بن سعود  األمير مشاري  الملكي  السمو 

والعشرين من جائزة األمير فهد بن سلطان .

وقد كانت هذه اإلنجازات محل فخر واعتزاز للجامعه. 

شخصية العدد

خادم الحرمين الشريفين يصدر قراراً ملكياً بتسمية جامعة فهد 
بن سلطان بتاريخ 1432/10/30هـ



بن  سعود  بن  مشاري  االمير  السموالملكي  صاحب 
عبدالعزيز ال سعود يزور الجامعة

إستقبل سعادة االستاذ الدكتور أحمد ناصري رئيس الجامعة  صاحب السمو الملكي 

الباحة.  أمير منطقة  ال سعود حفظه هللا  العزيز  األمير مشاري بن سعود بن عبد 

وخالل الزيارة إطلع سموه على مختلف مرافق  الجامعة وعلى التجهيزات والتقنيات 

المختبرات. كما شملت جولة سموه كل من  التدريسية و  القاعات  المستخدمة في 

المبنى الرئيسي والمكتبه وإدارة القبول والتسجيل، حيث اجتمع سموه بمجموعه 

من أعضاء أسرة الجامعة األكاديميه واإلداريه.  وقد استمع سموه إلى شرح مفصل 

التدريس و عن  اللغه االنجليزيه كلغه أساسيه في  التي  اعتمدت  التعليم  آلية  عن 

العالقة األستشارية بين جامعة فهد بن سلطان والجامعة األمريكية في بيروت.

 وفي  ختام الزيارة أجاب سموه على على مجموعة من اسئلة الصحفيين اللذين 

رافقوه في جولته ، كما تحدث إلى التلفيزون السعودي عن انطباعاته األيجابيه حول 

هذه الزياره والجامعة  بشكل خاص و حول زيارته منطقة تبوك بشكل عام .

هذا ة قد ودعت أسرة الجامعة صاحب السمو الملكي بمثل ما إستقبل به من حفاوة 

وتقدير شاكرين سموه على هذه الزياره الكريمة.

استقبل مدير الجامعة سعادة االستاذ الدكتور احمد ناصري صاحبة السمو الملكي 

األميره عادله بنت عبد هللا بن عبد العزيز ال سعود حفظها هللا  والوفد المرافق الذي 

ضم  كل من سعادة الدكتور ماجد القصبي مستشار سمو ولي العهد والسيدة نوره 

الفايز نائب وزير التربيه والتعليم  باإلضافة إلى مجموعه من متخصصي علم اآلثار 

بجامعة الملك سعود.

والتقنيات  التجيهزات  على  واطلعت  الجامعه  مرافق  مختلف  سموها  زارت  وقد 

السمو  صاحبة  جولة  شملت  كما  والمعامل.  التدريسيه  القاعات  في  المستخدمه 

الملكي كل من المبنى الرئيسي وإدارة القبول والتسجيل والقاعات التدريسيه وكافة 

اإلداريه  الجامعة  اسرة  أعضاء  من  بمجموعة  إجتمعت  كما   . العلمية  المختبرات 

الطالبات حيث استمعت سموها  واألكاديميه ورؤساء االقسام والمنسقات في قسم 

إلى شرح مفصل حول آلية التعليم بالجامعة وعن كيفية إعتماد اللغة اإلنجليزية كلغة 

أساسية في التدريس. 

والشكر  بالحفاوة  الملكي  السمو  الجامعة صاحبة  أسرة  ودعت  الزيارة  ختام  وفي 

الجزيل لهذه الزيارة . 

الميداني  التدريب  يجرون  بن سلطان  فهد  طلبة جامعة 
في الجامعة التكنولوجية في ماليزيا

أجرى ستة عشر طالبا وطالبة من كلية الحاسب اآللي في جامعة فهد بن سلطان 

الصيفي  الفصل  خالل  وذلك  الماليزية  التكنولوجية  الجامعة  في  الميداني  التدريب 

2010-2011. و قد باشر الطلبة منذ اليوم األول بإجراء التجارب العلمية والتفاعل 

األكاديمي مع أساتذة وطلبة تلك الجامعة بشكل مؤثر وفعال سينعكس إيجابا على 

مسيرتهم االكاديمية.

 وتكمن أهمية برنامج التدريب الميداني بشكل عام والدولي بشكل خاص  في انها 

تزود  الطلبة ببعض الخبرة العملية  عبر تجربة فريدة هي األكثر إلتصاقا بذاكرتهم 

في حياتهم األكاديمية  والعملية.

و قد عبر الطلبه المشاركون في هذا البرنامج عن خالص شكرهم إلدارة الجامعة 

التي اتاحت لهم هذه الفرصة  في جامعة عريقة كالجامعة التكنولوجية الماليزية.

وفي هذا الصدد:

وصفت الطالبة نجوى ابراهيم تجربتها بإنها غير قابلة للنسيان وانها مليئة • 

بفرص التعلم والخبرات الثقافية.

كما اكدت الطالبة نورة بنت عبد الرحمن القحطاني بأن تجربتها في التدريب • 

الميداني كانت  غنية و رائدة في مجال التخصص .
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صاحب السموالملكي االمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود يجيب على أسئلة الصحفيين

الجامعة التكنولوجية في ماليزيا

صاحبة السمو الملكي االميرة عادلة بنت عبدهللا بن 
عبدالعزيز ال سعود تزور الجامعة



الملحقين العسكرين لدى المملكة يزورون الجامعة

 استقبل سعادة األستاذ الدكتور عبدهللا اللزيق نائب رئيس الجامعة لشؤون األكاديمية و 

من جمعية  وفداً  التطوير  لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  البلوي  األستاذ عبد هللا  سعادة 

الملحقين العسكريين بالمملكه .  

على   تعرف  كما   ، المتطورة  الجامعة  مرافق  مختلف  على  الوفد  اطلع  زيارته  و خالل 

برامج الجامعة الجديدة وما تمثله من تميز اكاديمي بالمنطقه. و في نهاية الزيارة قدمت 

الجامعة للوفد درعا تذكاريا بالمناسبة وودعته بحفاوة بالغة. 

قام ثالثه من اساتذة الجامعة االميريكية في بيروت بزيارة  استشارية للجامعة لتقييم عدد 

من المقررارت الدراسيه، وكذلك تحديد حاجات المختبرات في عدد من حقول المعرفة. 

وقد ضم الوفد كل من: االستاذ الدكتور ربيع سلطان رئيس قسم الكيمياء السابق واالستاذ 

قسم  رئيس  قبالن  كريم  الدكتور  واالستاذ  الفيزياء  قسم  رئيس  اسبر  الدكتورسميح 

الهندسة الكهربائية.

و خالل الزيارة القى االستاذ الدكتور كريم قبالن محاضرة حول برنامج االعتماد الخارجي  

بشكل عام وحول متطلبات مجلس اإلعتماد للهندسة والتكنولوجيا بشكل خاص.

  

رفع  إلى  الهادفة  سلطان  بن  فهد  األمير  لجامعة  المستمرة  التطوير  عملية  أطار  في 

مودل  نظام  استخدام  مشروع  أطالق  تم  لطالبها،  تقدمها  التي  الخدمات  مستوى 

)Moodle(  الرائد في مجال التعليم عن بعد وفي ادارة مختلف االنشطه التعليمية.  وقد 

من  مجموعة  خالل  من  بيروت  في  االمريكية  الجامعة  مع  الكامل  بالتنسيق  ذلك  تم 

اختصاصييها في تقنية المعلومات.  هذا ويؤمن نظام مودل وسيلة فعالة ألتمتة  كل من 

االمور التالية :

                                      Course Management System ادارة المقرارات

 Management Learning System  ادارة التعليم

  Content Management System  ادارة محتويات التعليم

 )eLearning Platform( االلكتروني  التعليم  منصات  احدى  مودل  يعتبر  كما 

المستخدمة بإزدياد مضطرد في آالف المؤسسات التعليمية حول العالم من جامعات و 

التقليدية  المقرارات  دعم  فيها  بما  التعليمية  األنشطة  لتطوير  وسيلة  يعتبر  إذ  كليات 

وتأمين المواد التعليمية على مدار الساعة و عبر تقنية الويب )Web-based(. كذلك  

المرتبطة  المعلومات  انواع  الطلبة في مختلف  بمشاركة   المدرسة  او  للمدرس  يسمح 

بالمقرارات ومتابعة نشاطهم العلمي باالضافة إلمكانية اإلجابة عن مختلف أسألتهم في 

أي وقت ومن اي مكان عبر هذا النظام. 

ويعد استخدام نظام مودل خطوة مهمة في طريق المساهمة في الحفاظ على البيئة إذ  

يتيح االستغناء عن الكثير من الموارد غير المتجددة كالحبر و الورق. هذا ويستمر تنفيذ 

المشروع من ضمن فعاليات مركز خدمات الحاسوب والشبكات في جامعة فهد بن سلطان 

المعلوماتية  لشؤون  الجامعة  رئيس  مساعد  وبإشراف  طه  بني  محمد  السيد  بإدارة 

هيئة  ألعضاء  الضرورية  العمل  ورشات  بتنظيم  المركز  ويقوم  حالل.  هشام  الدكتور 

التدريس و للطالب مع بداية كل فصل دراسي.

زيارة علمية وثقافية تقوم بها طالبات جامعة االمير 
فهد بن سلطان

للمكتبة  وثقافية  علمية  زيارة  الجامعة  في  الطالبات  فرع  المكتبة  قسم  نظم 

النسائية األهلية بتبوك. و قد كان في إستقبال الطالبات لدى وصولهن سعادة 

األستاذة فاطمة النجار مديرة المكتبة  برفقة أمينات المكتبة حيث قامت الطالبات 

الدينية  والعلوم  الدوريات  قسم  منها  المكتبة:  من  أقسام  عدة  على  باالطالع 

المكتبة  تقدمها  التي  الخدمات  على  إطلعن  وكذلك  اللغات.  قسم  و  واألنسانية 

وكيفية  الجامعة  مع  التعاون  سبل  بحث  الزيارة  خالل  وجري  للمستفيدين. 

والثقافي  العلمي  التبادل  إمكانية  على  األتفاق  تم  كما  المكتبة،  من  االستفادة 

المراجع  من  االستفادة  للطلبة  يمكن  بحيث  واألقسام  الكليات  بين  المشترك 

المتوفرة. 
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االستاذ الدكتور عبدهللا لزيق نائب رئيس الجامعة يتسلم الدرع التذكاري

صورة جماعية للوفد الضيف مع كبار مسؤولي الجامعة

خبراء من الجامعة االمريكية في بيروت يزورون الجامعة

فريق من الجامعة االميريكية في بيروت يقوم بتطوير برنامج التعليم 
االلكتروني في جامعة فهد بن سلطان



أخبار الجامعة ونشاطاتها

أصدر خادم الحرمين الشرفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز ال سعود  قرارملكيا 

بتسمية جامعة فهد بن سلطان في تاريخ 1432/10/30هـ. وبهذه المناسبة عبر 

مدير الجامعة االستاذ الدكتور أحمد ناصري بالنيابة عن كافة منسوبي الجامعة 

عن عميق شكره  لمقام خادم الحرمين الشرفيين لهذه المكرمة ولدعمه المستمر 

لمسيرة التعليم العالي في منطقة تبوك خصوصاً والمملكة عموماً.

يعتبر البحث العلمي إحدى ركائز التعليم العالي، و تشجيعا لذلك قررت لجنة البحث  

العلمي في الجامعة  دعم مشاركة اعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم: 

د. نائل حرزهللا                د. عالء فهمي   

د. نزار الفاضل د. أحمد عواد    

د. أحمد كايد د. هشام حالل    

لحضور مؤتمرات علمية وعالمية خالل العام الجامعي الحالي.

 قررت وزارة التعليم العالي ضم طلبة الهندسة المدنية في جامعة فهد بن سلطان 

المختبرات  بتامين  المباشرة  بعد  وذلك   العالي  التعليم  وزارة  منح  لبرنامج 

الضرورية لهذا التخصص. 

لغرض االرتقاء في تقنية تعليم اللغة االنجليزية باشرت الجامعة بأعداد التجهيزات 

الالزمة إلنشاء مختبرين للغة االنجليزية في قسمي الطالب والطالبات .وستكون 

هذه المختبرات من االحدث عالميا من حيث التجهيزات والبرامج.

  

للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  لزيق  الدكتورعبدهللا  األستاذ  سعادة  برعاية 

األكاديمية، عقدت وحدة السنة التحضيرية يوم األحد 2011/4/3م ورشة عمل 

حول تعليم اللغة االنجليزية. وقد اشتملت الورشة على محورين رئيسين: األول 

حول استخدام التكنولوجيا في تعلم وتعليم اللغة االنجليزية  والثاني حول التفكير 

اإلبداعي والتحليل اللغوي. 

في  األمريكية  الجامعة  من  الدكتورغازي غيث  األستاذ  الورشة   في  وقد شارك 

بيروت والذي ألقى  محاضرة حول األساليب الحديثة في تعليم اللغة االنجليزية 

بمحاور  شارك  كما  التقليدية،  واألساليب  بالطرق  ومقارنتها  بها  الناطقين  لغير 

في  التحضيرية  السنة  وحدة  في  األكاديمية  الهيئة  أعضاء  من  خمسة  الورشة 

الجامعة  ناقشوا خاللها طرق تحسين الوسائل المتبعة في تعليم اللغة االنجليزية 

حول  بحث  وحلقات  نقاش  وندوات  بمحاضرات  القيام  خالل  من  الجامعة  في 

المواضيع ذات العالقة. والجدير بالذكر ان أوراق العمل التي نوقشت في الورشة 

هي قيد االعداد فيكتاب يتوقع  صدوره قريباً. 

و قد تضمنت ورشة العمل اوراق البحث االتية:

لألستاذ •  بها  الناطقين  لغير  االنجليزية  اللغة  تعليم  في  الحديثة  اإلتجاهات 

الدكتور غازي غيث

الناطقين •  من  الطلبة  كتابة  على  نظرات  الحاسوبية:  المعجمية  و  المفردات 

باللغة االنجليزية وغيرها للدكتور مـــوســـى البطوش

جدليات استخدام التكنولوجيا في تعليم اللغة االنجليزية للسيد سامر مدراج• 

االحصاء في البحوث اللغوية للسيد محمد أسعد• 

التفكير االبداعي وحل المشاكل في تعلم اللغة االنجليزية للسيدة هناء جمعة• 

مصطفى •  للسيد  االنتاجية  المهارات  تعزيز  في  النحوية  البنى  استخدام 

عبدالرحمن

العام  بدء  تزامن  العالمية،  المستويات  أعلى  يضاهي  متميز  تعليم  تقديم  بهدف 

الهيئتين  واعضاء  الجامعة  ادارة  انتقال  مع   2012/2011 الحالي  الدراسي 

التدريسة واالدارية الى المبنى المتكامل الجديد داخل الحرم الجامعي. وقد سبق 

عملية االنتقال إلى هذا المبنى المكون من خمسة أدوار والمصمم بطريقة هندسية 

مميزة سنوات طويلة من مراحل االنشاء واالعداد والتجهيز. فعند اكتمال االعمال 

التدريس  هيئة  واعضاء  الطلبة  لدى  سيكون  المرافق  جميع  في  االنشائية 

والموظفين خدمات وتسهيالت تشمل:

مكاتب ادارة الجامعة و اعضاء الهيئتين التدريسة واالدارية• 

القاعات الدراسية• 

المكتبة و المختبرات العلمية• 

دائرة القبول والتسجيل• 
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سعود  ال  عبدالعزيز  بن  عبدهللا  الملك  الشرفين  الحرمين  خادم 
يصدر قراراً ملكياً بتسمية جامعة فهد بن سلطان

تمويل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العالمية

إدارة الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية 
ينتقلون الى المبنى المتكامل الجديد شمول طلبة الهندسة المدنية في برنامج منح وزارة التعليم العالي

استحداث مختبري لغات في الجامعة

وحدة السنة التحضيرية تعقد ورشة العمل السنوية االولى حول 
تعليم وتعلم اللغة االنجليزية



تحت رعاية صاحب السمو الملكي االمير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك ورئيس مجلس 
أمناء الجامعة إحتفلت جامعة فهد بن سلطان بتخريج الدفعة الثالثة من طلبتها

وترجمة  للتميز  السعي  الخريجين على  يحث  بن سلطان  فهد  االمير  سمو 

أحالمهم الى واقع ملموس من خالل الجهود الدؤوبة و االخالص في العمل.

سمو االمير فهد بن سلطان يحث الطلبة الخريجين على العمل الجاد لما فيه 

مصلحة وطنهم وأمتهم.

لهم في  بأيجاد وظائف  الخريجين  الطلبة  يعد  االمير فهد بن سلطان  سمو 

مختلف القطاعات.

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك 

ورئيس مجلس أمناء الجامعة، أحتفلت جامعة  فهد بن سلطان مساء يوم األثنين  

الموافق  1432/6/6 هـ، بتخريج دفعتها الثالثة من طالب الجامعة.  وقد أقيم الحفل 

تبوك  منطقة  شخصيات  من  كبير  عدد  وبحضور  للجامعة  الرئيسي  المبنى  في 

وخارجها وعلى رأسهم المتحدث الضيف سعادة األستاذ الدكتور عبد الرحمن الطيب 

األنصاري.  كما شارك في الحفل ممثلين عن  الجامعة األمريكية في بيروت التي 

تربطها عالقة إستشارية مع الجامعة .

أستهل  الحفل الطالب نواف البلوي بتالوةٌ عطرة من الذكر الحكيم تبعه الطالب محمد 

الفاخري  الذي ألقى كلمة الخريجين شاكراً سمو األمير فهد بن سلطان على تشريفة 

الحفل ورعايته الدائمة للعلم وطالبه.  كما شكر أولياء األمور على ما بذلوه في سبيل 

إعداد الجيل القادم ، وتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى الجامعة إدارةً  ومدرسين 

على كل ماقدموه للطلبة في خالل مسيرتهم الجامعية والتي تكللت بحصولهم على 

درجة البكالوريس. متنياً للخريجين مستقبالً واعداً.

ثم ألقى سعادة األستاذ الدكتور أحمد ناصري مدير الجامعة كلمة رحب فيها بالحضور 

هللا.  حفظه  سلطان  بن  فهد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  رأسهم   وعلى 

وقد إستعرض الدكتور ناصري بإيجاز مسيرة الجامعة وكيف أنها بدأت برؤيه من 

الملكي  السمو  قبل صاحب  األساس من  بوضع حجر  ترجمت  والتي  الكريم  سموه 

األمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

والطيران والمفتش العام طيب هللا ثراه.

ثم تابع سعادة الدكتور ناصري حديثه عن تطور الجامعة  حتى أصبحت تضم ثالث 

كليات تقدم تخصصات على مستوى عال من الجودة في التعليم، وقد مكن هذا طالبها 

حتى اآلن من تحقيق إنجازات مميزة على مستوى المملكة كان آخرها فوزطالبها  

بمراكز أولية للمرة الثانية على التوالي في مساراإلبتكار واإلختراع  في المؤتمر 

العلمي الثاني لطالب وطالبات التعليم العالي، وكذلك بجائزة األمير فهد بن سلطان 

للتفوق العلمي.

كما تطرق سعادته إلى دور الجامعة في التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية و 

األهلية وإلى دعم مؤسسات المجتمع المدني في تبوك وخارجها. كما أشار إلى بعض 

النشاطات التي أستضافتها الجامعة إلى ورش العمل التي تقوم بتنظيمها  بالتعاون 

مع جامعات محلية وإقليمية ودولية. ثم زف سعادة  الدكتور ناصري للخرجين خبر 

إعالن الشركة العربية للتجارة والتموين ) استرا( رغبتها توظيف العشرة األوائل 

منهم. 

وفي ختام كلمته هنأ سعادته الطالب وذويهم متمنياً لهم مستقبال باهراً.

و بعد ذلك ألقى ضيف الحفل سعادة األستاذ الدكتور عبدالرحمن األنصاري كلمة عبر 

فيها عن   غبطته بهذه الدعوة و بلقاء سمو األمير الذي تربطه به عالقة مميزة. 

وقد هنأ الطالب بهذه المناسبة العزيزه على قلوب الجميع  وحثهم على السعي للعمل 

واألمة  الوطن  خدمة  في  الجاد 

مبينأً لهم حجم التسهيالت المتاحة 

الرشيدة  الحكومه  تقدمها  التي 

لخادم الحرمين.

مراحل  سعادته  إستعرض  ثم   

نشأته والتحديات التي واجهها في 

شهادة  على  حصوله  مسيرة  

ليتولى  التاريخ  في  الدكتوراه 

كلية  وكيل  أول  منصب  بعدها 

عميد  أول  بعدها   ومن  سعودي 

سعودي على مستوى المملكة.
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ضيف احلفل البروفسور عبد الرحمن األنصاري يلقي كلمة

صاحب السمو امللكي األمير فهد بن سلطان يوزع الشهادات على الطلبة اخلريجني

مسير الطلبة اخلريجني نحو املنصة الرئيسية



وفي ختام كلمته أكد  سعادة الدكتور األنصاري على أهمية منطقة تبوك وتميزها بما 

 يتعلق بأبحاث الطاقة الشمسية البديلة إضافة إلى زخمها التاريخي وأثارها العديدة.

وبعدها تفضل صاحب السمو الملكي األمير فهد بن سلطان حفظُه هللا ورَعاه بمخاطبة 

أخبار متفرقة

American General Consul  in the Kindom Visits the University
                            القنصل العام االمريكي لدى المملكة يزور الجامعة

FBSU Hosts School Activity Festival Organized by 
the General Directorate of Education in Tabuk Region 

 جامعة فهد بن سلطان تستضيف حفل النشاط المدرسي الذي نظمته االدارة
العامة للتربية والتعليم في تبوك

Students of King Abdulaziz School Visit the University
جامعة فهد بن سلطان تستقبل طلبة مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك

صورة جماعية للطلبة اخلريجني مع صاحب السمو امللكي األمير فهد بن سلطان

األستاذ الدكتور عبدالرحمن األنصاري يحث الطلبة الخريجين على االستفادة 

من التسهيالت المتاحة للعمل الجاد في خدمة الوطن واالمة

األستاذ الدكتور أحمد ناصري رئيس اجلامعة يلقي كلمة

األستاذ  سعادة  الحفل  ضيف  خطاب  في  ماورد  على  مثنياً  و  بهم  الحضورمرحباً 

وذويهم،   مهنأهم  الخريجين  سموه  خاطب  ثم  األنصاري.   عبدالرحمن  الدكتور 

ودعاهم إلى الفرح بهذا اليوم  المجيد وحاثاً إياهم  على متابعة أحالمهم نحو التميز 

مؤكداً أحقية الوطن بأبنائه و كفاءتهم.  ثم زف  للخريجين خبر مساهمة األمارة في 

توظيفهم في مختلف القطاعات العامة والخاصة.

وبعد ذلك عبر سموه عن سعادته بإنجازات الجامعة مشيداً بجهود القيمين عليها 

خاصاً بالذكر السيد صبيح المصري عضو مجلس األمناء و منوهاً بما قدمه للجامعة 

خالل مسيرتها.  

كما   ، التخرج  الخريجين شهادات  بتسليم  الكريم  تفضل سموه   الحفل   وفي ختام 

مدير  و  الحفل  ضيف  و  الخريجين  مع  التذكارية  الصور  بإلتقاط  بالسماح  تفضل 

الجامعة.

لتكرر فخرها  السعيدة  الفرصة  تنتهز جامعة فهد بن سلطان هذه  المناسبة  وبهذه 

التقدم  دوام  للجميع  متمنية  اإلنجاز  هذا  ولذويهم  لهم  لتُبارك  و  الجديدة  بكوكبتها 

والنجاح.



• Prof. Al-Ansari urges students to work hard so as to serve 
their country and nation.
Professor Abdul-Rahman Al-Ansari, the honorary guest of the 
ceremony, delivered a speech expressing his utmost pleasure 
to share these moments with His Royal Highness Prince Fahad 
Bin Sultan, Prince of Tabuk, and the graduates. Prof. Al-Ansari 
congratulated the graduates on this very memorable occasion 
asking them to work hard so as to best serve our country and 
nation. It is worth mentioning that Prof. Al-Ansari, the 

ceremony honorary guest, made a special and distinguished 
guest for this occasion as he was the first Saudi to be appointed 
a college dean at all Saudi universities.
His Royal Highness Prince Fahad Bin Sultan, Prince of Tabuk 
and Chairman of University Board of Trustees, delivered a 
speech congratulating the graduates and their families on 
such a memorable occasion, which would be indelible in their 
memory in the years to come. Moreover, His Royal Highness 
expressed his pleasure at the successive achievements of both 
the university and students, and praised the efforts exerted by 
the University administration, faculty members and staff.  He 
also expressed high regards to Mr. Sabih Masri for his 
significant contributions to FBSU.
His Royal Highness called on the graduates to feel the 
happiness of their graduation and the fullfilment of their 
dreams for the welfare of their country. He also announced  to 
them that the Emara will do its best to facilitate their 
employment.   At the end of the ceremony, HRH Prince Fahad 
Bin Sultan proudly handed the certificates to the graduates 
before taking memorable photographs with them. 
Fahad Bin Sultan University, here, seizes the opportunity to 
express its pride of the class of 2011 and to wish them 
promising and prosperous future.

  News and Events

The distribution of medals and trophies to winners at 
the season-end activities

 توزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين في حفل اختتام أنشطة الموسم

A speech on “Crime Reporting Responsibility: Obstacles 
& Stimulating Factors” by Dr. Abdul-Rahman Al- Sumairi, 

General Director  of Tabuk Region Services.
 الدكتور عبدالرحمن السميري مدير عام خدمات منطقة تبوك يلقي محاضرة بعنوان

 ”مسؤولية التبليغ عن الجرائم“: معوقات أدائها وعوامل تحفيزها

Students of  Dar Al-Rai’ and Ibin Al-Ameed Schools 
Visit the University

جامعة فهد بن سلطان تستقبل طلبة ثانوية دار الرأي وابن العميد بتبوك

Prof. Nsari, President of FBSU, delivering a speech 

A group photo of the graduating students with HRH Fahad Bin Sultan



Under the Patronage of His Royal Highness Prince Fahad Bin Sultan, Prince of 
Tabuk & Chairman of the University Board of Trustees, Fahad Bin Sultan University 
Celebrates the Graduation of the 3rd Class of its Graduates

His Royal Highness exhorts graduates to seek excellence 
and translate  their dreams into reality through dedication, 
zeal and untiring efforts.
His Royal Highness exhorts the  graduates to work 
diligently  and persevere for the welfare of their country.
His Royal Highness solemnly  promises the meritorious 
graduates suitable employment and jobs for their 
sustenance  in the near future.

Under the patronage of His Royal Highness Prince Fahad Bin 
Sultan, Prince of Tabuk and Chairman of University Board of 
Trustees, FBSU held its 3rd annual graduation ceremony on 
Monday  May 9th, 2011. The ceremony hosted a number of the 
dignitaries and high profile VIPs from the Kingdom, including 
Professor Abdul-Rahman Al-Ansari, the honorary guest of the 
ceremony, and a number of professors and administrators 
from the prestigious American University of Beirut.
The ceremony commenced with verses from the Holy Qur’an 
recited by student Nawwaf Al-Balawi, followed by the speech 
of the graduates delivered by student Mohammed Al Fakhri, 
who expressed his filial gratitude to His Royal Highness Prince 
Fahad Bin Sultan for honoring the ceremony and his pastoral 
care for students, education and science. Mr. Al Fakhri also 
extended gratitude to the graduates’ parents for their untiring 
efforts to prepare this promising generation and to the faculty 
and staff for the endless efforts they exerted to assist the 
students to acquire knowledge and get their first university 
degree.

• Prof. Nasri: the high quality of education at FBSU has 
enabled our studtents to win prizes and awards at 
national level

• Prof. Nasri announces that ASTRA (the Parent Company 
of the University) will employ the top ten students in its 
widespread businesses  

Professor Ahmed Nasri, the University President, started his 
speech by welcoming His Royal Highness Prince Fahad Bin 
Sultan Bin Abdul-Aziz and all the attendees. In his speech, Prof. 
Nasri summarized the initial stages of the University 
establishment, asserting that it was His Royal Highness’s vision 
to establish this academic institution. Such a vision was 
immediately translated into reality by laying the foundation 
stone by the Late His Royal Highness Crown Prince Sultan Bin 
Abdul Aziz Al Saud, Second Deputy of Premier, Minister of 
Defense and Aviation and Inspector General -May Allah 
shower him with mercy and blessings. Currently, the university 
has three colleges for both males and females and is now 
housing more than nine majors and seeking more of the 
required majors in the community while at the same time 
maintaining the highest standards of quality. Such quality, 
according to Prof. Nasri, enabled Fahad Bin Sultan university’s 
students to hunt a number of awards at national competitions, 
including the Second Scientific Conference of Higher 
Education Students in Saudi Arabia, and Prince Fahad Bin 
Sultan Award for Academic Excellence.

Professor Nasri also shed more light on the role of the 
university in cooperating and rendering services to both 
private and governmental sectors and in supporting the civil 
society institutions in Tabuk and the Kingdom. For instance, 
the university hosted a number of events and organized other 
festivities on campus in cooperation with other local, regional 
and international universities 
and institutions. Concluding 
his speech, Professor Nasri 
congratulated the graduates 
on their success and wished 
them a bright future. 
Moreover, he declared that 
the parent company ASTRA 
(Arab Supply and Trading 
Company) has decided to 
employ the top ten graduates 
in its widespread businesses.
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Prof. Al-Ansari delivering a speech

HRH Prince Fahad Bin Sultan presinting certificates to the graduates

Graduates marching towards the platform



Campus News & Activities 

The Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah Bin 
Abdulaziz approved the official naming of Fahad Bin Sultan 
University.

Prof. Ahmad Nasri, the University President, - on behalf of all 
faculty members, staff and students - expressed his deepest 
thanks to the Custodian of the Two Holy Mosques for His 

Majesty’s noble Grant.

The University Research Board has supported the following 
faculty members to attend international conferences and 
deliver talks during the academic year 2010-1011.

Dr. N. El Fadil  Dr. N. Hirzallah
Dr. A. Fahmi  Dr. A. Awwad
Dr. A. Kayed  Dr. H. Hallal

Students of Civil Engineering at the University have been 
included in the Ministry of Higher Education Program of 
scholarships.

In order to improve the quality of language teaching, two 

state-of-the-art language labs are going to be shortly made 
available to use for male and female students. The labs will be 
equipped with the latest technology in this field.

Under the patronage of Prof. Abdallah Lyzzaik, Vice President 
for Academic Affairs, the Foundation Year Unit (FYU) at Fahad 
Bin Sultan University held its 1st annual workshop on Language 
Learning & Teaching on April 3rd, 2011.
The workshop sought to shed light on the recent development 
and innovations in teaching English as a second language and 
the use of technology in such a mission. By so doing, two 
major themes were addressed: Using Technology in Teaching 
and Learning, and Creative Thinking and Language Analysis. 
In his paper on Recent Trends in TEFL Methodology, Prof. Ghazi 
Ghaith, the workshop keynote speaker, spotted light on the 
methods that dominated the SL/FL scene during much of the 
past century and the first decade of the present century. Five 

other faculty members from Fahad Bin Sultan University 

participated in this event. The papers presented in this 

workshop are currently in press and will be published soon in: 
Proceedings of FBSU First Annual Workshop on Language 
Learning & Teaching

 Papers presented in the workshop:
• Recent Trends in TEFL Methodology, by Prof. Ghazi 

Ghaith.
• Computational Lexicology & Lexicography: Perspectives 

on L1 & L2 Students’ Writing, by Dr. Mousa A. Btoosh.
• Controversies in Using Technology in Language Teach-

ing, By Mr. Samer Medraj.
• Statistics in Linguistic Research, by Mr. Mohammad 

Ass’ad.
• Utilizing Grammatical Structures to  Enhance Productive 

Skills, By Mr. Mustafa Abdurahman.
• Critical Thinking and Problem Solving in English Lan-

guage Learning, by Ms. Hana Jum’ah.

Driven by the commitment to deliver quality education and 
services to our students, faculty members and people of the 
local community, the beginning of the academic year 2011-12 
coincided with the relocation of FBSU’s administration and 
staff to the new building. The relocation was preceded by 
years of preparation and deliberation. Upon the completion of 
all construction works in this state-of-art five-storey building, 
students, staff and other target sectors will have most services 
and facilities in one building:

• Presidency;
• Faculty members;
• Lecture halls;
• Administrative units;
• Library and labs; and
• Admission & Registration Dept.
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Foundation Year Program Holds its 1st Annual 
Workshop on Language Learning & Teaching

Two State-of-the-Art Language Labs are Underway

Funding to Attend Academic Conferences

Inclusion of Civil Engineering Students in MoHE 
Scholarship Program

The Custodian of the Two Holy Mosques King 
Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud Approves the 
Official Naming of Fahad Bin Sultan Univeristy

FBSU Administration and Faculty Move to the 
New Building



Military Attachés in the Kingdom Visit the University

 A delegation representing the Military Attaché Association in 
Kingdom of Saudi Arabia visited Fahad Bin Sultan University. 
Upon their arrival, the delegation was cordially received by 
Professor Abdallah Lyzzaik, Vice President for Academic Affairs, 
Mr. Abdallah Balawi, Vice President for Development, and a 
number of the top officials of the University. The delegations’ 
tour included the main building, the Library, and Admission 
and Registration Department, teaching halls and laboratories. 
By the end of the visit, the delegation presented a memorable 
shield to the University.

Professors from AUB Visit the University to Assess 
University Courses, Labs and Lab Assignments
Three professors from AUB visited the University to assess the 
University courses and their respective lab assignments in each 
field. The team included Prof. R. Sultan, former Chair of the 
Chemistry Dept., Prof. S. Isber, Chair of Physics Dept. and Prof. K. 
Kabalan, Chair at AUB Electrical Engineering the department.
Prof. Kabalan delivered a talk on program external accreditation 
with emphasis on ABET’s accreditation.    

Fahad Bin Sultan University, in collaboration with the American 
University of Beirut, launched a new project to deploy the course 
management system Moodle at the university. Moodle, a virtual 

learning environment already in use in more than 6000 
institutions around the world, allows instructors to provide 
documents, graded assignments, quizzes, discussion forums, 
etc. to their students with an easy to learn and use interface. 
Being a Web based application, Moodle offers the freedom to 
students and instructors to access course materials at any time 
on campus and around the world. In addition to its role as a 
virtual classroom, Moodle can also be used as a testing 
environment where a variety of tests can be taken online with a 
high flexibility for both instructors to formulate tests and 
students to answer questions. On the other hand, the efficient 
use of Moodle makes the management of courses more 
environment friendly where significant savings on the 
consumption of resources like paper and ink can be achieved.
The project Moodle was launched in the Summer of 2011. Later 
in September 2011, a consultative team from AUB, visited FBSU 
and helped in the installation of the application on the servers 
of the university. In addition, the team organized tutorial 
sessions during which FBSU faculty members were introduced 
to Moodle and given helpful guidelines for efficient usage of it in 
the educational process. Cooperation with AUB continues on 
customizing the Moodle application to the specific needs of 
FBSU. The Moodle Project is being managed by the Computer 
and Networking Center (CNS)  at FBSU under the direction of 
Eng. Mohammad Bani Taha and under supervision from Dr. 
Hicham H. Hallal, Assistant to the President on IT.

Library Director at Fahad Bin Sultan University 
Female Section Visits Tabuk Public Library

In order to increase the awareness of the important role 

of libraries in educating the society at large and the 

University students, in particular, the Library Director at 

Fahad Bin Sultan University-Female section organized a 

visit to the Public Library in Tabuk (PLT).  Potential ways 

of cooperation between PLT and the University libraries 

were explored.  

As a results of this initiative,  FBSU female students are 

permittied to visit PLT during morning hours to benefit 

from the available resources in their daily academic 

activities. 
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Prof.  Lyzzaik, Vice President for Academic Affairs, receiving the Shield

A group photo of the visiting delegation with the top officials of FBSU

AUB IT Team Installs Moodle System at FBSU

AUB Teams Visit FBSU 



His Royal Highness Prince Meshari Bin Saud Bin 

Abdulaziz Al Saud Visits the University

Under the guidance of His Royal Highness Prince Fahad Bin 
Sultan, Prince of Tabuk and Chairman of the University Board 
of Trustees, His Royal Highness Prince Meshari Bin Saud Bin 
Abdulaziz Al Saud, Prince of Al-Baha, paid a visit to Fahad Bin 
Sultan University. His Royal Highness visited the university’s 
various facilities and was briefed on the equipment and 
techniques used in the teaching halls and laboratories.
Upon their arrival, Professor Ahmad Nasri, the University 
President, received His Royal Highness and the accompanying 
delegation.  His Royal Highness tour included the main 
building, the Library, and Admission and Registration 
Department. His Royal Highness met a group of the University 
academic and administrative staff members, where he was 
introduced to the process of education at the university and 
the adoption of English language as the medium of instruction 
as well as the advisory relationship of the University with the 
American University of Beirut. 
At the end of the visit, His Royal Highness Prince Meshari 
responded to the questions of the journalists who 
accompanied His Royal Highness in the round. In an interview 
with Saudi TV, HRH expressed his positive impressions on his 
visit to Tabuk region, in general, and the University, particularly. 
The visit concluded with thanking his Royal Highness for 
honoring the University with such valuable visit.

Her Royal Highness Princess Adelah Bint Abdullah BinAbdulaziz 
Al Saud honored us with a flash visit to Fahad Bin Sultan 
University. Her Royal Highness visited the university’s various 
facilities and was briefed on the equipment, technology 
integrated in classrooms, and the latest techniques used in the 
teaching halls and laboratories to make  the learning process 
more effective, purposeful and goal-oriented.

Upon their arrival, Her Royal Highness Princess Adelah and the 
accompanying delegation were cordially received by Professor 
Ahmad Nasri, the University President, and a number of the 
top officials of the University. The accompanying delegation 
included Dr. Majed Al-Qasabi, the Advisor to His Royal 
Highness the Crown Prince, Mrs. Noor Alfayez, Deputy of the 
Minister of Education, a group of specialists in antiquities, and 
the female students of the Antiquities Department at King 
Saud University.
Her Royal Highness tour included the main building, the 
Library, and Admission and Registration Department, teaching 
halls and laboratories. Her Royal Highness met a group of the 
university academic and administrative staff members, as well 
as the departments’ directors and coordinators in the female 
section, where she was introduced to the process of education 
at the University and the advisory relationship of the University 
with the American University of Beirut. In this connection, Her 
Royal Highness appreciated the adoption of English language 
as the medium of instruction at the University.

The visit concluded with extending deep thanks and heartfelt 
gratitude to Her Royal Highness for honoring the university 
with such valuable visit.

FBSU Students Spend Summer 2011 as Interns 
in Malaysia 

Sixteen of Fahad Bin Sultan University’s male and female 
students spent summer 2011 as interns at the Universiti 
Teknologi Malaysia. No doubt, international internships give 
students one of the most memorable experiences of their 
academic careers. Students who participated in this event 
expressed their deepest thanks and gratitude to FBSU’s 
administration for giving them the chance to intern at this 
prestigious university. Student Najwa Ibrahim described her 
time abroad as “unforgettable, and filled with endless learning 
opportunities and cultural experiences.” Student Nora Bint 
Abdulrahman Al-Qahtani said that “right from day one, we 
were at the center of things, doing scientific applications, 
forming new visions and expolring new places and societies.” 
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HRH Prince Meshari Bin Saud Bin Abdulaziz responding to journalists questions

University of Technology in Malaysia

Her Royal Highness Princess  Adelah Bint  Abdullah 
Bin Abdulaziz  Al Saud  Visits Fahad Bin Sultan  
University
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Mr. Sabih Taher Masri
Mr. Sabih Taher Masri is a renowned Saudi business executive 
and a BOT member of Fahad Bin Sultan University since its 
inception in 2004.  
A brief summary of  his profile follows:
• Holder of a Bachelor’s degree in Chemical Engineering 

from the University of Texas at Austin, USA. 
• Founder and Chairman of Arab Supply and Trading 

Company (Astra Group).
• Chairman of the Board of Directors of Astra Industrial 

Group.
• Chairman of Palestine Telecommunications Group 

(PALTEL).
• Chairman of Cicon Buidling Materials Co. in UAE. 
• Vice Chairman of Arab Bank Plc.
• Chairman of the Board of Trustees of Al Najah University.

Under the Patronage of His Royal Highness Prince Fahad 
Bin Sultan, Prince of Tabuk & Chairman of the University 
Board of Trustees, Fahad Bin Sultan University Celebrates 
the Graduation Ceremony of the 3rd Class of its Graduates. 
             
Details on pages 5 & 6

Personality of the Issue

The Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah Bin 
Abdulaziz Al Saud Approves the Official Naming of Fahad Bin 
Sultan Univeristy

FBSU Students Win HRH Prince Fahad Bin Sultan  Awards 
For Innovation and Scientific Performance, following their 
Outstanding Achievements at the First and Second 
Students’ Scientific Conferences. 

For the second consecutive year, Fahad Bin Sultan University 
students achieved outstanding results at national scientific 
competitions.  Two FBSU students were honored this year at 
the 23rd  Annual Ceremony of Prince Fahad Bin Sultan Award 
for Scientific Excellence held under the patronage of His Royal 
Highness Prince Fahad Bin Sultan, Prince of Tabuk .

• Student Mohammad Bin Saleh Al-Oreifij was the 
recipient of His Royal Highness Prince Fahad Bin 
Sultan’s Award for Innovation.

• Student Mohammad Bin Hamed Al-Harbi was the 
recipient of His Royal Highness Prince Fahad Bin 
Sultan’s Award for Scientific Performance.

Noteworthy that FBSU students got the First Award at the 
National Students’ Scientific Conference held in 1430 and were 
among the recipients of the top six awards in the Second 
Students Scientific Conference held in 1431.


