
بسم الله الرحمن الرحيم 

إخوىت منابر العلم ..األساتذة األجالء .. إخواىن أيادى العطاء الطاقم الفنى واإلدارى بالجامعة إبتداء 

باألعزاء نواب رئيس الجامعة وختاماً بكافة الوظائف بالجامعة ..األبناء الطالب ..البذور التى سنظل 

نسقيها حتى تنبت للبالد جيالً ينهض بها ..مبا  نهل من فيض أساتذتها بكافة درجاتهم العلمية  

املحرتمني 

السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته 

املوضوع / تدشني الربيد اإللكرتوىن واملوقع اإللكرتوىن بالجامعة
لقد كانت التقانة ..والزالت منذ عهدها األول رمزاً للعلم والتقانة وتعترب  أفضل الجامعات ىف إستخدام 

التقنيات الحديثة ..واالَن ونحن عىل أبواب اإلحتفال مبرور خمسة وعرشين  عاماً  عىل تأسيس هذا 

الرصح العظيم الذى كانت لكم األيادى الطوىل ىف نهضته وتفوقه ..وإلمياننا التام بأن هذا الزمان هو 

عرص إستخدام أحدث التقنيات التى الغنى ألى مؤسسة عنها .. فكيف مبؤسستنا التى حملت إسم 

)التقانة ( وهى الرائدة فيها  ؟؟

لذا فقد قررت جامعة العلوم والتقانة من أعىل مستوياتها القيادية واإلدارية متمثلة ىف رئيس الجامعة 

األفضل  مثلام هى  للتقنيات  إستخداماً  بالبالد  األفضل  الجامعة هى  تظل هذه  أن  والعمداء  ونوابه 

أكادميياً ..

ولقد عارصتم ذلك حيث كانت جامعتكم من أوائل الجامعات التى إستخدمت نظام التعلم اإللكرتوىن 

الهجني كمساند للتعليم التقليدى فكانت التجربة جديرة باإلحرتام بنجاحها الباهر وهى تطبقها للمرة 

األوىل ىف وقت أعلنت فيه معظم الجامعات عن عدم قدرتها عىل تطبيق التعلم اإللكرتوىن .. والتجربة 

التزال قيد التطور وصوالً بها إىل مراحل الرضاء التام وقد تم اإلنتقال بها إىل مراحل أعىل تطوراً وحداثة 

.. وتتواصل الجهود االَن بتدشني خدمة الربيد اإللكرتوىن لألساتذة والطالب والعاملني بالجامعة ..حيث 

تم إنشاء خدمة الربيد اإللكرتوىن ولعل من أبسط فوائد هذه الخدمة بالنسبة للطالب أنها متكنه من 

الدخول إىل أكرب عدد من املكتبات العاملية واإلطالع عىل كل مايحتاج من املراجع .. والحصول عىل 

التواصل  اليد هذا فضالً عن إمكانية  .. فتكون ىف متناول  التطبيقية غرياملتاحة  الربامج  مايحتاج من 

أخبار  والبحوث ومتابعة  الرسوم  والتسجيل وسداد  النتائج  .. ومعرفة  بالجامعة  األساتذة  الدائم مع 

مابعد  إىل  التواصل  ..وإمتداد  والخدمية  العلمية  الطالبية  والقوافل  وسمناراتها  ومؤمتراتها  الجامعة 

تخريج الطالب من الجامعة بنفس الخدمة الربيدية اإللكرتونية .

األساتذة األجالء .. األبناء الطالب 

أمامنا الكثري لنقدمه من أجل رفعة هذا الرصح الشامخ حتى يغدو ىف مصاف الجامعات العاملية ونحن 

ىف إدارة الجامعة قمنا بتطوير التقنيات وعملنا جهدنا لتسهيل الولوج إىل كافة املصادر العلمية من 



 ust .edu.sd مكتبات ومراجع ومواد علمية وغريها .. من خالل موقع الجامعة

وما عىل األبناء  الطالب بعد ذلك إال التفاعل مع موقع الجامعة لإلستفادة منه إىل أبعد الحدود .. 

فاملوقع يحمل  من أجلكم الكثري الكثري .. ومجرد دخولك إىل املوقع يعترب مساهمة فاعلة منك أيها 

الطالب ىف دعم هذه  الجامعة ورفعها لتكون ىف مصاف وتصنيف الجامعات العاملية وحينها ستتضاعف 

الجهود لنصل بالجامعة منافسة للمراتب األوىل ىف العاملية . 

وختاماً نرجو ونتوقع تفاعل جميع أهل جامعة التقانة من األساتذة األجالء والعاملني الكرام والطالب 

النجباء مع موقع الجامعة والربيد اإللكرتوىن 

ونسأل الله صادقني التوفيق والسداد 

لخدمة هذا الرصح العظيم 

والله وىل التوفيق 

د.املعتز محمد أحمد الربير 

رئيس جامعة العلوم والتقانة 


