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االثنني 1431/04/13هـ
املـوافق 2010/03/29م

حرم خادم احلرمني ال�ش��ريفني ترع��ى حفل اخلريجات
نوال عبد اللـه �أحمد – �إدارة العالقات العامة
والإعالم ب�شطر الطالبات:
برعاية كرمية من �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية ح�صة
بنت ط��راد ال�شعالن حرم خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود حتتفل اجلامعة
بتخريج �أك�ث�ر م� ��ن 4600ط��ال�ب��ة ميثلن دف �ع��ة العام
اجلامعي 1430-1429ه �ـ �ـ للف�صول الدرا�سية الأول
والثاين وال�صيفي ،وذلك يومي االثنني والثالثاء -13
1431/4/14هـ بقاعة االحتفاالت ومركز امل�ؤمترات.
و�سيتم خالل اليوم الأول تكرمي خريجات كلية االقت�صاد
والإدارة ،وكلية العلوم ،وكلية االقت�صاد املنزيل ،وكلية
احلا�سبات وتقنية املعلومات.

�أما اليوم الثاين ف�سيتم تكرمي خريجات كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية و كلية الطب وكلية طب الأ�سنان وكلية
ال�صيدلة وكلية العلوم الطبية التطبيقية ،بالإ�ضافة �إىل
خريجات الدبلوم العايل والدبلوم الرتبوي.
وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة �أعربت �سعادة عميدة �شطر
الطالبات ال��دك�ت��ورة ه�ن��اء بنت ع�ب��داهلل النعيم عن
��س��روره��ا البالغ بهذه ال��رع��اي��ة الكرمية م��ن �صاحبة
ال�سمو امللكي الأمرية ح�صة بنت طراد ال�شعالن ،وهي
رعاية �إن دلت على �شيء ف�إمنا تدل على اهتمام �سموها
بالعلم والتعليم ..و�أ�ضافت �سعادتها �أن جامعة امللك
عبد العزيز تفخر بتخرج كوكبة جديدة من الطالبات،
وقالت� :أوجه تهانينا القلبية �إىل بناتي اخلريجات و�إىل

�أولياء �أمورهن متمنية لهن مزيد ًا من التفوق والنجاح
يف حياتهن العملية خلدمة دينهن ثم املليك والوطن ..
ومن جانبها �أكدت الدكتورة نورة بنت عبد اهلل بادياب وكيلة
عمادة القبول والت�سجيل �أن عدد اخلريجات يتزايد كل عام،
حيث و�صل عدد اخلريجات لهذا العام �إىل  4634خريجة يف
كل املراحل والتخ�ص�صات ،و�أ�ضافت �أن اال�سرتاتيجيات التي
تتبعها اجلامعة ممثلة يف عمادة القبول والت�سجيل ال�ستيعاب
الطالبات امل�ستجدات تتم با�ستقبال طلبات الرت�شيح من
بوابة القبول الإلكرتوين والرد عليها �إلكرتوني ًا وفق املعدالت
املعتمدة وال�سعة اال�ستيعابية ،وم��ن ث��م ا�ستكمال عملية
الت�سجيل خالل املواعيد املحددة .و�أو�ضحت �أن اجلامعة
ا�ستحدثت خطوات ت�سهل �إج��راءات الت�سجيل والقبول مما
ي�سهم يف رفع عدد اخلريجات.

كلمــة العــدد
التهنئة اخلال�صة لبناتنا
اخلـريــجــات ولأولـيــــــاء
�أمورهــن علـى هذا النجاح

بـــرنـــامـــج احلـــفـــــل
-

ال�سالم امللكي
م�سرية �أع�ضاء هيئة التدري�س
م�سرية اخلريجات
القر�آن الكرمي

-

كلمة وكيلة عمادة القبول والت�سجيل
كلمة عميدة �شطر الطالبات
كلمة اخلريجات
ق�سم الكليات ال�صحية

-

�إعالن �أ�سماء خريجات الدكتوراه.

-

�إعالن �أ�سماء خريجات املاج�ستري.

-

�إعالن �أ�سماء خريجات البكالوريو�س بتقدير (ممتاز)

تــــهـــنــئـــــة

كل عام كوكبة ًجديدة من فتيات هذا الوطن
ي�سمو العلم ويزداد
علوا وهمة ًعندما يرقب َّ
ً

آمال عِ َرا�ض
وهن يرفلن يف ثياب ال َّنجاح ،ويحملن العلم والأملُ ،م ْف
الغايل
ٍ
عمات بطموح كبري و� ٍ
َّ
لتب ِه ُج النف�س وتثلج ال�صدر ومتلأ الثغر ب�سمة.
� َّإن تلك ُّ
ال�صورة امل�شرقة َ ْ
لك �أيتها اخلريجة ما حققته من جناح،
فهنيئ ًا ِ

ت بتاج املعرفة وتو�شحت
وهنيئ ًا لوالديك �أن �أقر املوىل-عز وجل�-أعي َنهما بر�ؤيتك وقد تـ ِّو ْج ِ
ُ
ولك منا �أجمل التهاين بهذه املنا�سبة �سائلني املوىل -عزوجل�-أن يكلل
بو�شاح التخرج ..
ِ
جناحك بالتوفيق و�أن يحقق كل ما ت�صبني �إليه.
ِ
�إدارة العالقات العامة والإعالم
ب�شطر الطالبات

�أ.د� .أ�سامة بن �صادق طيب

بحمد اهلل وتوفيقه ،تتوا�صل اجلهود وتتواىل حفالت
التخرج يف جامعة امل�ؤ�س�س م�ؤذنة ب�أن هناك دفعة
جديدة �أ�صبحت جاهزة ملغادرة مقاعد الدرا�سة
�إىل مقاعد الإنتاج والعمل ،وخو�ض غمار احلياة
العملية.
�أهنئ بناتنا اخلريجات الالتي كابدن ال�سنوات،
واج��ت��ه��دن يف ال� �ق ��اع ��ات ،وث ��اب ��رن يف املعامل
واملختربات ،و�سهرن بني �سطور امل�ؤلفات ،حتى كلل
اهلل هذه اجلهود بهذه النتيجة الطيبة ،وهي �أن تعتز
اخلريجة بوجود ا�سمها من بني اخلريجات ،وتلك
بالطبع لي�ست غاية ،بل هي م�ؤ�شر على جناحها
وتفوقها يف م�ضمار التعليم والتعلم ،وو�ضع �أوىل
خطواتها على �أعتاب احلياة العملية ب ��إذن اهلل .
وهي و�سيلة ملزيد من التعلم.
ال�شكر والتقدير ل�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية
ح�صة بنت ط��راد ال�شعالن ح��رم خ��ادم احلرمني
ال�شريفني على رعايتها حلفل بناتها اخلريجات،
وال�شكر ل�ل�أخ��وات يف �شطر ال�ط��ال�ب��ات ،عميدة
ووكيالت و�أع�ضاء هيئة تدري�س و�إداري��ات وفنيات
وم�ستخدمات ،فلكل فئة ب�صمتها الوا�ضحة على
�صفحة التفوق والتميز.
و�أهنئ نف�سي و�إخ��وت��ي يف �إدارة اجلامعة ،و�أقدم
التهنئة اخلال�صة لبناتي اخلريجات ولأولياء �أمورهن
ولأ�سرهن ،فهذا النجاح هو ثمرة تعاون وثيق بني
اجلامعة والأ�سرة واملجتمع ،على حد �سواء.
متمني ًا للجميع مزيد ًا من النجاحات ب�إذن اهلل ،،،،
مدير اجلامعة

2
هيئة التحرير
رئي�س هيئة الإ�شراف
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
د .حممد بن �سعيد الغامدي

االثنني 1431/04/13هـ

ب���ان���ورام���ا

املــــوافـــق 2010/03/29م

�شطر الطالبات بجامعة امل�ؤ�س�س �..إتقان مهني ..وبيئة مالئمة لتخريج
دفعات متميزة قادرة على مواجهة حتديات �سوق العمل
�شطر الطالبات يف �سطور:
النــ�شـــ�أة:

رئي�س التحرير
رئي�س ق�سم الإعالم
د .عاطف عبداهلل ن�صيف

مت �إن�شاء وكالة التطوير و اجل��ودة عام  1422هـ ب�صدور القرار رقم
 /1269ق بتاريخ 1422/2/25هـ و القا�ضي بتعيني وكيلة العميدة للتطوير
و اجلودة ،ثم مت تعديل امل�سمى �إىل وكيلة �شطر الطالبات للتطوير ب�صدور
قرار جتديد التعيني رقم  /3552ق و تاريخ 1426/2/20هـ.

الـــر�ؤيــــــة:
نائب رئي�س التحرير
د� .أمنار بن حامد مطاوع

الريادة يف تقدمي كافة اخلدمات امل�ساندة لقطاعات ومن�سوبات �شطر
الطالبات ،وت�سهيل احل�صول عليها ب�إتقان مهني ومتيز مهاري.

الــر�ســالـــة:
 االرتقاء باخلدمات املقدمة من خالل:

akhbar@kau.edu.sa

�شارك يف هذا العدد :
�أ .ن������وال ع����ب����داهلل �أح���م���د
�إدارة العالقات العامة والإعالم
ب�شطر الطالبات

الطالب امل�شاركون :

•ا�ستخدام الأر�شفة الإلكرتونية بد ًال عن حفظ الأوراق يف ملفات.
•قيا�س �أداء اخلدمات املقدمة من الإدارات التابعة لوكيلة �شطر
الطالبات وتقوميها.

املجموع

4

214

7

70

20

67

14

15

4634

وكـــالـــة �شطـــر الطـــالبـــات للتطـــويـــر..
م�شــــاركـــة فــاعــلـــة يف التخــطيـــط والـتــنـفـيـــذ
ت�شارك وكالة اجلامعة للتطوير ب�شطر الطالبات يف التخطيط و التنفيذ لكل
ما من �ش�أنه تطوير اجلانب الإداري و الأكادميي مبا يحقق معايري االعتماد
امل�ؤ�س�سي  ،ومن جملة الأعمال املناطة بها ما يلي:
•م�شاركة وكالة اجلامعة للتطوير يف و�ضع خطط و�سيا�سات تطوير
اجلانب الأكادميي والإداري و االعتماد امل�ؤ�س�سي لقطاعات اجلامعة.
•تنفيذ خطط و�سيا�سات وكالة اجلامعة للتطوير ب�شطر الطالبات
لالعتماد الأكادميي.
•و�ضع خطط و تنفيذ برامج االعتماد الإداري و �ضمان اجل��ودة يف
الأداء.
•و�ضع خطط تدريب و تطوير تنمية مهارات من�سوبي اجلهازين الإداري
والأكادميي

نغــــــــا�ش البيــ�شــــي
ع���ب���داهلل ال��زب��ي��دي

• ت�شجيع الإبداع واالبتكار يف جمال تطوير التعليم اجلامعي.

�أح����م����د ط��اب��ع��ج��ي

•ن�شر ثقافة اجلودة يف الأداء الإداري مبا ينعك�س على م�ستوى اخلريجات
�أحد �أولويات وكالة �شطر الطالبات

ري����ـ����م الأح�����م�����دي

ت�سخر وكالة �شطر الطالبات كافة مراكزها و�إداراتها لن�شر ثقافة اجلودة
يف الأداء الإداري ومن تلك الإدارات واملراكز ما يلي:

ن�������ورة امل����رزوق����ي

�إدارة اجلودة ال�شاملة :تعمل �إدارة اجلودة ب�شطر الطالبات على ن�شر
ثقافة اجلودة يف الأداء الإداري لت�صبح التزاما يومي ًا يف �سلوكيات و �أداء
من�سوباتها و متابعة و مراقبة تطبيق معايري �ضمان اجلودة لت�سهيل.

�أمــيـــــــــرة ال�سـلمـــي

الف�صل الدرا�سي ال�صيفي

-

106

4

-

20

19

-

-

-

-

149

الدرا�سات العليا

البكالوريو�س

1085 3138

•احل�صول على االعتماد امل�ؤ�س�سي.

• الإ�شراف على �سري �أعمال جلان �ضمان اجلودة بني �شطري اجلامعة.

م������ي ال�������ش���ـ���ري���ف

الف�صل الدرا�سي الثاين

-

57

1

70

-

1881

640

-

-

-

2712

•ا�ستخدام نظام املعامالت الإلكرتوين كبديل عن �إر�سال املعاملة
يدو ًيا.

ح�����س�ين ال��ع��ب��ديل

م���������روج ب���اع�������ش���ن

الف�صل الدرا�سي الأول

4

51

2

-

-

1238

445

67

14

15

1836

•حتويل جميع النماذج الورقية �إىل مناذج �إلكرتونية بحيث يتم
احل�صول عليها وتعبئتها واعتمادها و�إر�سالها عن طريق احلا�سب
الآيل.

الف�صل

•امل�شاركة يف و�ضع و تنفيذ نظام فعال للقيا�س و التقومي ل�ضمان اجلودة
يف الأداء

ف������ادي������ة ب����خ����اري

دكتوراه �إ�شراف م�شرتك

الربيد الإلكرتوين :

ماج�ستري

جوال0503645848 :

الدكتوراه

الإعــالنــــات:

الدبلوم العايل

فاك�س 6952907

املاج�ستري الرتبوي

هاتف 6952350

انتظام

الرمز الربيدي 21589

انت�ساب

�ص.ب  80202جدة

الدبلوم الرتبوي

املرا�ســــــالت :

دبلوم م�ساعد طبيب ا�سنان

د .حنان بنت �أحمد �شوقي �آ�شي

دبلوم �سكرتارية

م�شرفة ق�سم الإعالم

•ميكنة جميع الإج ��راءات الإداري ��ة �إلكرتوني ًا ب�إحلاقها باملوقع
اخلا�ص لكل �إدارة.

املجموع

نائبة رئي�س التحرير

•توفري بيئة ومناخ عمل مالئمني ب�شطر الطالبات ليكون داف ًعا
للتطوير وال�سعي نحو الأف�ضل.

�إجمايل خريجات العام اجلامعي 1430/1429هـ

مركز تطوير التعليم اجلامعي :يعمل على تقدمي برامج منا�سبة
متطورة لتنمية ق��درات وم�ه��ارات �أع�ضاء هيئة التـدري�س واملحا�ضرين

واملعيدين والرتكيز على تطوير معارفهم الرتبوية وتدريبهم على مهارات
ا�ستخدام تقنيات املعلومات احلديثة يف التدري�س والبحث العلمي ،كما
يقدم برامج منا�سبة للقيادات الأكادميية لالرتقاء مب�ستوى �أدائهم ملهامهم
التعليمية والإداري ��ة ,ه��ذا بالإ�ضافة الهتمامه بتطوير ط�لاب وطالبات
الدرا�سات العليا وطالب وطالبات مرحلة البكالوريو�س من حيث تزويدهم
باملهارات العلمية والبحثية التي يحتاجونها وكذلك تنمية مهارات طالب
وطالبات اجلامعة يف عملية التعلم والتفكري والتعامل احل�سن مع �أع�ضاء
هيئة التدري�س باجلامعة وحثهم على حت�صيل العلم مبا يعود بالنفع عليهم
وعلى جمتمعهم.
�إدارة عالقات موظفة :تتلخ�ص ر�ؤيتها يف بناء مفهوم �إيجابي لدى
من�سوبات اجلامعة من خالل توثيق ال�صلة بني الإدارة واملن�سوبات لتحقيق
عال وج��ودة يف �أداء اخلدمات املقدمة من الإدارة� .أما ر�سالتها
م�ستوى ٍ
فتتلخ�ص يف بناء عالقة �إيجابية بني اجلامعة ومن�سوباتها من خالل ت�سهيل
ح�صولهن على اخلدمات املختلفة (طبية،اجتماعية،جتارية  ,تعليمية
و�إدارية )  .ومن بني �أهدافها العمل على االرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة
ملن�سوبات اجلامعة من �أكادمييات و�إداريات وفنيات وم�ستخدمات .والنظر
يف ال�شكاوى واالحتياجات التي ترد للإدارة و�إيجاد احللول لها بالتن�سيق
مع �سعادة وكيلة �شطر الطالبات والإدارات ذات العالقة واالخت�صا�ص،
بالإ�ضافة �إىل تفعيل دور الإدارة ،وتعريف املوظفة باحلقوق والواجبات
الوظيفية ،و التوا�صل امل�ستمر مع كافة القطاعات باجلامعة لرتجمة �شعار
(تعاونك معنا يدعم �إدارتنا).
�إدارة اخلدمات العامة ب�شطر الطالبات :تتلخ�ص ر�ؤيتها يف ال�سعي
لأن تكون جامعة امللك عبد العزيز (�شطر الطالبات) ال�صرح العلمي
الرائد يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات العامة من خالل التطوير امل�ستمر لكوادره
الإدارية والفنية لتلبي تطلعات جامعة امل�ؤ�س�س وتوقعاتها .وتتمثل ر�سالتها
يف تقدمي اخلدمات العامة جلميع الطالبات واملن�سوبات الإداري��ة والفنية
والإ�شرافية ومتابعة اجنازها وفق معايري اجلودة ال�شاملة.

وكالــة عمــادة �شــ�ؤون الطالب
ل�شــ�ؤون اخلريجـات ترفع �شعار
التميــز املحلــي والعـاملــي
خلــريجــات اجلامعــة
الـــر�ؤيــــــة:
العمل على ال��و��ص��ول بخريجات اجل��ام�ع��ة �إىل املكانة
وامل�ستوى الرفيع املناف�س حمليا وعامليا.

الــر�ســالـــة:

حتقيق ُا لر�سالة اجلامعة يف �أن تكون يف مقدمة اجلامعات
يف متيز خريجات  .ف�إنه يجب تهيئة الظروف املنا�سبة
للطالبات لال�ستفادة م��ن �أف�ضل اخل��دم��ات التعليمية
امل�ساندة باجلامعة وعلى مواءمة �أمكانيا تهن مع متغريات
�سوق العمل وحاجات املجتمع.

الأهـــــداف:
•الإ�سهام يف حتقيق ر�ؤية ور�سالة اجلامعة ب�أن تكون يف
م�صاف اجلامعات العاملية يف جميع املجاالت التعليمية
والبحثية واملعلوماتية.
•ربط خريجي اجلامعة باجلامعة وتوثيق ال�صلة معهم
.الإ�سهام يف حتقيق التكامل بني اجلامعة واملجتمع.
•تقدمي خريجي اجلامعة جلهات العمل املختلفة وتوفري
املعلومات ال�لازم��ة للطالبات اخلريجات وجلهات
العمل.
•الإ��س�ه��ام يف االرت �ق��اء بامل�ستوى العلمي خلريجات
اجلامعة يف كافة التخ�ص�صات.
•الإ� �س �ه��ام يف ال��و��ص��ول �إىل درج ��ة م��ن ال�ت��واف��ق بني
خمرجات اجلامعة و�سوق العمل ومتطلباته.

ل������ق������اءات

االثنني 1431/04/13هـ
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اخلريجات و�أولياء �أمورهن يعربون عن فرحتهم بالتخرج ونيل �شرف ال�شهادة اجلامعية
�أجرت اللقاءات:
نوال عبداهلل �أحمد – �شطر الطالبات

مبنا�سبة احتفال اجلامعة بخريجات
العام اجلامعي 1430/1439ه��ـ ،ووقوف ًا
ع��ل��ى ان��ط��ب��اع��ات وم�����ش��اع��ر الطالبات
و�أولياء �أمورهن وهن ينلن �شرف احل�صول
على ال�شهادة اجلامعية ،التقت �صحيفة
�أخ��ب��ار اجل��ام��ع��ة ب��ع��دد م��ن اخلريجات
و�أولياء �أمورهن حيث عربوا عن �سعادتهم
وفرحتهم و�سرورهم بهذا التخرج ،وقد
جرت اللقاءات على النحو التايل:
يف البداية التقت ال�صحيفة ب�أ�سرة الطالبة �أنوار بنت
حممد هداية اهلل قاري احلا�صلة على امتياز
من كلية اقت�صاد منزيل بق�سم درا�سات الطفولة،
وع�برت والدتها عن �سعادتها قائلة( :م��رت الأيام
�سريعة..منذ �أن ُ كانتِ ابنتي �صغرية �إىل �أن َ كبرُ ت..
لقد كانتِ مثاال للطالبة املجتهدة..املجدة املثابرة..
ك��ان��تِ تق�ضي �أوق��ات �ه��ا يف امل ��ذاك ��رة..والأع� �م ��ال
والأبحاث ..وكنتُ �أراها تتقن واجباتها..ت�سهر عليها
وتعمل بكدٍ وتعب ..و�أخ�ير ًا وبعد هذا العناء ُوفِقها
اهلل وجنحت وو�صلت �إىل هذا املكان الذي حتلم به
كل فتاة جمتهدة ..ب��ارك اهلل فيها ونفع بها الأمة
وجعِله ِا
الإ�سالمية و�أبقاها ذخرا لها وهداها ووفقها ُ
مثاال لكل بنات هذه الأم)� ،أما والد الطالبة �أنوار
�سعادة الدكتور حممد بن هداية اهلل قاري
فقد ع�بر ع��ن فرحته ق��ائ� ً
لا( :ت�خ��رج ابنتي �أن��وار
يعني اجتياز مرحلة مهمة يف حياتها ،فقد اجتهدت
وثابرت و�سهرت ،حتى تكللت جهودها بالنجاح ،عاية
والدتها واهتمامها بها .فال�شكر والتقدير ملن �ساهم
يف تدري�سها ون�صحها و�إر�شادها �أو ترك ب�صمة يف
حياتها يف جامعة امل��ؤ��س����س.و�إين �إذ �أه�ن��ئ نف�سي
ووالدتها على تـفوقها � ...أو�صيها بتقوى اهلل يف ال�سر
والعلن ،و�أن يكتب لها اهلل حياة مليئة بال�سعادة
والنجاح).

د .حممد قاري:
تخرج ابنتي يعني اجتياز
مرحلة مهمة يف حياتها
اخلريجة دانية منقل :
اليوم نحن دمعات رحيل و�آثار
ابت�سامة ونظرة وداع
وك ��ان ال�ل�ق��اء ال �ث��اين م��ع ال�ط��ال�ب��ة دان��ي��ة ع��ادل
منقل من كلية الطب وهي حا�صلة على امتياز مع
مرتبة ��ش��رف ،وق��د ع�برت ع��ن فرحتها بالتخرج
قائلة( :جامعتي احلبيبة ها نحن اليوم طالباتك
اخلريجات ،كن يف هذا ال�صرح كامنات بني جنبيه،
زه��رات يانعات يف مقلتيه ،ب�صي�ص �أم��ل يف عينيه
..واليوم نحن دمعات رحيل و�آث��ار ابت�سامة ونظرة
وداع ،نودعك اليوم بكل ما حملته قلوبنا من حب
..ن��ودع��ك على �أم��ل �أن ن��رى �أمثالنا يتخرجن على
يدك وهن يحملن �شارات التقدم  ،ف�أملنا ورجا�ؤنا
�أن ن�صبح للخري �أعالم وللعلم �أقالم فيعلو مدادنا يف
الوجود وال ميحى ذكرنا من اخللود )� ،أما والدتها
ال�سيدة ب�سمة فقد عربت عن فرحتها و�سعادتها
بقولها  ( :هاهي ابنتي الغالية اليوم على م�شارف
امل�ستقبل وقفت لأرى فيها املا�ضي واملراحل ال�سابقة
...فلم �أرى غري دمعات �شكري� ،إنها وبكل الفخر
ابنتي) ،وم��ن جانبه عرب والدها ال�سيد عادل
منقل عن �سروره وهو يرى ابنته تتخرج من جامعة
امل�ؤ�س�س ق��ائ� ً
لا ( :اب�ن�ت��ي ،انطلقي نحو امل�ستقبل
وم�ساحات الغد امل�شرقة ،واركبي على �أ�شعه الطموح
نحو �أهدافك الرباقة ،وكوين كما عهدتك ،ال�صمود
يف زمن الفنت ،وال�شموخ يف زمن االنك�سار وعني اهلل
ترعاك).
وكان اللقاء التايل مع الطالبة رزان الع�صيمي من

كلية الطب التي عربت عن فرحتها و�سعادتها بالتخرج
قائلة ( :احلمد هلل ..الفرحة ال تو�صف بالتخرج فقد
كنت �أحلم منذ �صغري �أن كون طبيبة �أعالج املر�ضى
و�أوا�سيهم� ،أما وقد حتقق احللم فليبارك يل اهلل يف
وقتي ويعينني على م�ساعدة املر�ضى واملحتاجني)،
لوالدي حفظهما
و�أ�ضافت قائلة( :كلمة �شكر �أقدمها
ِّ
اهلل لوقوفهم �إىل جانبي وحتملهم يل طيلة مدة
درا�ستي جزاهما اهلل خ�ير اجل��زاء ..و�شكر �آخر
�أقدمه لأع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية وامل�ست�شفى
اجلامعي ،وجميع من وقف �إىل جانبي وترك ب�صمة
يف حياتي �أقول جزاكم اهلل خري اجلزاء ..ووفقكم
يف جميع مراحل حياتكم� ،)..أما والدتها ال�سيدة
خديجة فقد عربت عن فرحتها قائلة�( :إن لكل
جمتهد ن�صيب ..فرحتي بابنتي الدكتورة ال تو�صف
فعندما �سمعت خ�بر تخرجها ك��اد �أن يقف قلبي
من الفرح ،فقد كربت ابنتي وحتقق حلمي وحلمها
وفقها اهلل �إىل �أن ت�صبح طبية ا�ست�شارية ..و�أو�صيها
ب�أن تتخذ من مهنتها حافز ًا ملعاجلة الفقري والغني
وال�ضعيف والقوي واملحتاج واملي�سور احل��ال ..على
حد �سواء وفق اهلل فتياتنا لنيل �أعلى املنا�صب فهن
جديرات بذلك) ،ومن جانبه عرب والدها الدكتور
حممود الع�صيمي عن �سعادته ب�إجناز ابنته قائ ًال
(:من الطبيعي �أن تعم الفرحة على كل �أ�سرة بتخرج
ابنتهم من اجلامعة ولكن فرحتي بتخرج ابنتي رزان
يفوق كل فرحة ..فهو يعني يل الفخر ويعني يل خدمة
الإن�سانية والبهجة يف �شفاء مري�ض يدعو لها دعوة
طيبة م�ستجابة ب��إذن اهلل تعاىل ..وتعني يل خدمة
الوطن� ..أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفقها ملا يحبه
وير�ضاه عنها ،ويكتب لها النجاح يف الدنيا والآخرة
�إنه �سميع جميب).
كما التقت �صحيفة �أخبار اجلامعة باخلريجة بدور
�سعيد الرفاعي واحلا�صلة على املاج�ستري يف
املحا�سبة ،والتي عربت عن �سعادتها الكبرية بقولها :
علي ب�إمتام مرحلة املاج�ستري
(احلمد هلل �أن من اهلل ّ
ففرحتي ال تو�صف ،و�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يوفقني لنيل

�أ�شرقت قلوبنا بهذا الزرع اليانع املزهر
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل
وعلى �آله و�صحبه ومن وااله �أما بعد، ، ،
بنياتي العزيزات
وقفتي معكن اليوم وقفة تتكرر كل عام ،وقف ًة
نودع بها بنياتنا العزيزات ،حما�ضن اجليل
امل�سلم ،م�ضينا معكن �أربع �سنوات نرقب هذا
الزرع النامي ،نرعاه ونتعاهده بال�سقيا ،ثم
�أينع و�أزهر ف�أ�شرقت قلوبنا لذلك وها نحن
ن�خ� ّرج تلك ال��زه��رات الغاليات ال�لات��ي كن

مثا ًال يف الدين واخللق ،ف�أ�س�أل اهلل ع ّز وجل
�أن يهي�أ لكن من يوا�صل معكن لتكملن م�سرية
العلم ،زادكن اهلل علم ًا ودين ًا وخلقا.
بنياتي العزيزات
�أو�صيكن بالتم�سك بدينكن فهو م�صدر عزكن،
�أو�صيكن بنياتي �أن تكنّ ق��دوات �صاحلات
ومثا ًال يحتذي باخللق والأدب ،ج ّملكن اهلل
بزينة الإميان ووقاكن مواطن الردى ودروب
ال�شيطان حلظات جميلة و�أن��ا �أق��ف لأرعى

اليوم نقطف ثمار جهد جماعي متكامل
ما �أ�سعدنا اليوم و نحن نحتفي بتخريج دفعة
من نخبة طالباتنا الأك�ف��اء الالتي اجتزن
متطلباتهن اجلامعية باقتدار و جنحن يف
ت�سليح �أنف�سهنّ بالعلم و املعرفة ليكنّ خري
�سند يف بناء املجتمع و رفعته .
واليوم نقطف ثمار منظومة جهد جماعي
ومتكامل منذ البدء ممن ندين لهم بالف�ضل -
بعد املوىل ع ّز وج ّل � -آباء و �أمهات خريجاتنا
ال�ف��ا��ض�لات ..م��ن �سهر عليهنّ بالرعاية
والرتبية وال�صرب والدعاء لهنّ بالتوفيق..
وم�ت��زام�ن� ًة م��ع ج�ه��ود الإخ���وة والأخ� ��وات..
�أع�ضاء هيئة التدري�س ا ّلذين �أ�شرفوا عليهنّ
و على ر�أ�سهنّ �سعادة عميدة �شطر الطالبات،
متبوع ًا بالطاقم الأكادميي و الإداري جلامعة
امل� ّؤ�س�س ..وب�أمل �أنّ جتربتهنّ التي مررن بها
لقطف هذه الثمرة –جناحهن� -أ�ضفت على
�شخ�صيتهنّ الكثري ملواجهة حتديات احلياة

و�ساعدتهنّ على تنمية �إح�سا�سهن بامل�س�ؤولية
اجتاه �أنف�سهنّ �أو ًال ..واجتاه الآخرين ثاني ًا..
لأن�ه��ا اخل�ط��وة الأوىل لتحقيق ال��ري��ادة يف
املجتمع.
ون�س�أل اهلل -لنا -ولهنّ �أن يكنّ من رائدات
الأعمال مبا حباهنّ اهلل من علم ومعرفة.
ملتزمات بثقافة �إ�سالمية ،وه��و ّي��ة عربية
وا�ضحة ..و�أن ي�ضئنّ العامل علم ًا و �إبداع ًا
في�ضم ّ
نن لأ ّمتنا كلم ًة م�سموعة ومكان ًا مرموق ًا
بني الأمم.
�أن �ت� ّ
ن ف�خ��رن��ا و�أم �ل �ن��ا ..رع��اك��نّ اهلل بعني
رعايته ..و�شملكنّ بعطفه وحفظه ..و احلمد
هلل كما يليق بجالل وجهه و عظمة �سلطانه
�أن وفقنا اهلل و�إياكن لذلك.
د .حتية بنت عبداهلل ميمني
وكيلة عمادة �ش�ؤون الطالب للإ�سكان
والتغذية

والدة اخلريجة رزان الع�صيمي:
كبـــرت ابنتـــي...
وتـــحــقــــق حـلـمـــي
اخلريجة بدور الرفاعي :
�أ�شــرق الفــرح يف جميــع
مكامـــن حياتـــي
درجة الدكتوراه وال ي�سعني هنا �إال �أن �أ�شكر والدي
و�أخواتي الذين وقفوا �إىل جانبي و�ساندوين)� ،أما
والدة اخلريجة بدور ال�سيدة نبيلة �أبو املجد فقد
عربت عن �سعادتها البالغة بقولها( :ال ت�ستطيع �أي �أم
يف مثل هذا اليوم �أن تعرب عن مدى �سعادتها وفرحها
بتخرج ابنتها ..لأن ما يجول يف خاطري �أك�بر من
�أن يو�صف لذلك ال ي�سعني �إال �أن �أدعو العلي القدير
�أن يوفق ابنتي وي�سدد خطاها) ،ويقول والدها
ال�سيد �سعيد الرفاعي معرب ًا عن فرحته بطريقته
اخلا�صة خماطب ًا ابنته ق��ائ� ً
لا�( :إن للفرح �شروق
وروعة و�أعلى روعة الفرح �أن تكون بعد جهد اكتمل
عقده ..وق��د �أ�شرق الفرح يف جميع مكامن حياتي
وذلك حل�صولك على درجة املاج�ستري يف املحا�سبة
..فالفخر لي�س له حدود ..وهذا الذي �أحمله من فخر
واعتزاز بك وبتميزك على جميع املراحل الدرا�سية
..وفقك اهلل و�أدام عليك توفيقك وع��زه .)..وكان
لل�صحيفة وقفة مع �أختها رميا الرفاعي املوظفة
مبكتب العميدة التي ع�برت عن �سعادتها البالغة
م�ستهلة حديثا ببيتني �شعريني (:ال ميتطي املجد
من ال يركب اخلطر،وال ينال العال من قدم احلذر)
(ومن �أراد العال عفوا بال تعب ،ق�ضى ومل يق�ض من
�إدراكها وط��را) ،و�أ�ضافت قائلة( :تغمرين الفرحة
�..أقول والفرحة تغمرين وحرويف ترق�ص على �شفتي
لأن�شد �أجمل ن�شيد..فرحة ولكن �أخ�شى �أن اعجز عن

التعبري�..أختي احلبيبة بدور �ألف مربوك ح�صولك
على املاج�ستري بدرجة امتياز).
كما التقت ال�صحيفة اخلريجة �سارة عبداهلل
الرتك�ستاين من كلية العلوم ق�سم كيمياء حيوي
فقالت بفرحة حينما ظهرت نتيجة �آخر اختبار لأخر
مادة يف �أخر ف�صل درا�سي ع�صفت بقلبي موجة من
الأحا�سي�س اجلميلة ...خريجة كلمة ت�سعد النف�س ...
خالل ال�سبع �سنوات حققت الكثري من �أمنياتي...
وال ي�سعني �إال �أن ا�شكر اهلل بان بلغني هذه النعمة...
راجية من اهلل عز وجل ب�أن يبلغني ر�ضا الأحبة ...
�أمي و�أبي رياحني القلب ..وزوجي �شريك حياتي..
ومالئكة الرحمة �أبنائي .وبدوره عرب والد اخلريجة
الدكتور عبداهلل قربان الرتك�ستاين عن فرحته
بقوله( :الكيمياء احليوية ...وابنتي �سارة ،هكذا
كانت م�شيئة اهلل يف تخ�ص�صها .جناحها م�ضاعف
و�أدا�ؤها ال ينظر �إليه من املعدل بل من الإجناز� .إن
حتقيق النجاح يف ظروف غري اعتيادية ،جناح غري
اعتيادي ،فكيف والنجاح بتفوق .ا��س��أل اهلل لها،
ولزوجها وولدها ،احلفظ وال�صون والرعاية الكاملة
وموا�صلة النجاح يف م�ضمار العلم ويف ميدان احلياة.
ن�صيحتي لها عدم التوقف� ،أما والدتها ال�سيدة
�صفية الرتك�ستاين فقد عربت �سعادتها بقولها
�:سنها �صغري وجناحها كبري ...نعم تلك هي ابنتي
الكبرية يف �أخالقها و�أ�صيلة يف عملها والناجحة يف
حياتها واملجاهدة يف درا�ستها… جاهدت وعملت
و�صربت و�أتقنت ففازت  ...هي واهلل خري ابنه وخري
زوجة وخري �أم  ...مبارك لها جناحاتها املتوا�صلة ...
لها مني كل احلب والتقدير .و�أبى زوجها املهند�س
عماد فلمبان � إال �أن ي�شاركنا فرحته بقوله  :مرت
�سبع �سنني بحلوها ومرها ,مرت تلك ال�سنوات بداية
من ارتباطي بزوجتي �سارة يف تخ�ص�صها «الكيمياء
احليوية» وانتهت بالفرحة ال�ك�برى عند �أخ��ر يوم
ذهبت فيه ال�ستالم وثيقتها من اجلامعة..وارجوا
من اهلل �أن يوفقني لأعينها على حتقيق �أمنيتها وهي
ح�صولها على �شهادة الدكتوراه ب�إذن اهلل.

�أننت �أمل الأمة يف مراحل التطور والنماء

م�سرية تخرجكن م��ن جامعة امل�ؤ�س�س من
رحاب االقت�صاد املنزيل ،فهذا اليوم الذي
كنا ننتظره ون�سعد بنتائجه ،وفقكن اهلل
بنياتي وي�س ّر �أم��رك��ن� ،أ��س��أل اهلل تعاىل �أن
ي�سمعني عنكن ما ي�س ّر ويرفع ر�ؤو�سنا لنقول
 :ه�ؤالء بنياتنا ومن هنا خرجن.
د .نهلة بنت حممود قهوجي
وكيلة االقت�صاد املنزيل

�أمل امل�ستقبل� ،آمال الأمة ،بناتي اخلريجات..
حتية من مواطنة تعمل من �أجلكن ،حتية من �أم ت�سعد
لنجاحكن ،حتيه من مربية ومعلمة �شاركتكن رحلة
ترقب �سعيكن ملوا�صلة التعليم لتحقيق
جناحكن ،وهي ُ
الهدف.
بناتي اخلريجات �أمل الأمة..
لكل واحدة منكن هدف �سعت �إليه وحققته بف�ضل من
اهلل وكرمه ثم بجهود بذلتها ووقت �أنفقته ! ..ترى
كم واحدة منكن فكرت؟! ملاذا ي�سعى وطني لتعليمي

تهنئــة مــن الأعمــاق
خلريجــاتنا املتميــزات
تهنئة من الأع�م��اق خلريجاتنا املتميزات “خريجات كلية
االقت�صاد والإدارة “  ..هنيئا للنخبة املتميزة من خريجات
جامعة امل�ؤ�س�س جامعة امللك عبد العزيز �سائلني املوىل الكرمي
لكم التوفيق وال�سداد وان متثلوا كليتكم �أح�سن متثيل وتظهروا
�صــورتها كما هي دائما م�شرقة ومتجددة وداعمة خلدمة
املجتمع ،و�أن تثبتوا للوطن �أن هناك عقو ًال ومهارات و�إبداعات
اقت�صادية و�إدارية مــ�صدرها كــلية االقــت�صاد والإدارة ب�شطر
الطالبات .
والكلية �إذ تعتز وتفخر بكم ت��زف التهنئة �إىل الأمهات
الفا�ضالت على ثمار جهودهن التي �أينعت و�أزهرت .كما �أنها
تزف التهنئة �إىل معايل مدير اجلامعة و�سعادة عميدة �شطر
الطالبات .نكرر دع��اءن��ا اخلال�ص ب ��أن تكونوا ن��واة التقدم
والتنمية لوطننا الغايل  ..وتكونوا م�شاعل العلم والف�ضيلة
ملجتمعنا الكرمي.....

د .زينب بنت عبد الرحمن ال�سحيمي
وكيلة كلية االقت�صاد والإدارة

وتهيئة كل ال�سبل للتطوير من ذاتي بل واال�ستثمار �إىل
ماال نهاية يف بناء كوادر ب�شرية قادرة منتجة؟!!
�أننت �أمل الأمة يف مراحل التطور والنماء لوطن عزيز
تخفق قلوبنا جميع ًا بحبه ،والوالء له.
بكل احل��ب ،وبكل م�شاعر الفخر وال��زه��ور �أهنئكن
و�أهنئ الوطن يا �أمل امل�ستقبل و�آمال الأمة.
والدتكن
د .رفيدة ح�سني خا�شقجي
عميدة �شطر الطالبات �سابق ًا

يـــوم التخــرج  ..تتـــزاحــم فيــه امل�شــاعر
بني الفـــرح ودمـــوع اال�شتيـــاق

ي��وم التخرج هو ي��وم احل�صاد تتزاحم فيه
امل�شاعر بني ابت�سامات الفرح بالتخرج وجني
ثمار اجلد واالجتهاد ودموع ا�شتياق لفراق هذا
ال�صرح العلمي ال�شامخ �صرح جامعة امللك
عبدالعزيز وترقب �أم��ل ق��ادم مع الأي��ام يزهو
بالرغبة يف خدمة وطن يتطلع �إىل زهراته ب�شوق
وحنني وفخر.
فاليوم كلنا اع �ت��زاز وف�خ��ر ب��رائ��دات جيل
امل�ستقبل بعد �أن زودن بينابيع العلم واملعرفة
،لي�سهمن يف بناء وتنمية هذا الوطن املعطاء
الذي يحظى باهتمام حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني التي ما فتئت باهتمام دائم بالفتاة
ال�سعودية على وجه العموم والفتاة اجلامعية
على وجه اخل�صو�ص واليوم جامعة امللك عبد
العزيز وكلية العلوم حتتفي بخريجاتها وبتكرمي
ثلة من املتفوقات واملثاليات الالتي حققن �أعلى

الدرجات يف م�ستوى التح�صيل العلمي واجلانب
اخللقي الرفيع .
تهنئة �صادقة من القلب لكل �أم �سهرت وتعبت
و�أقول لها هنيئ ًا لك مردود جهدك فقد ح�صدت
م��ا زرع��ت ث�م��رة جهد و�سهر ال�ل�ي��ايل وهاهو
ح�صادك يتوج ويكلل بالتوفيق واملثالية و�شكر
وتقدير وعرفان للأ�ستاذات الفا�ضالت اللواتي
مابخلن ب�أي عطاء ممكن من �أجل ما هو مفيد
لهن وللجامعة واملجتمع.
متمنية جلميع بناتنا اخلريجات التوفيق يف
جميع مراحل حياتهن العلمية والعملية املقبـــــــلة
�إن �شاء اهلل.
د.فوزية بنت حممد النوي�صر
وكيلة كلية العلوم
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م�����ش��ارك��ات

ع�ضوات هيئة التدري�س يعربن عن فرحتهن و�سع
خــريجــاتنــا  ..الأمــل معقــود عليكــن ..فــ�أنتــن لبنــات

تهانينا لكل من جدت واجتهدت لنيل النجاح

�صاحلــات لبنــاء الـــوطـن
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء
واملر�سلني .تعز علي الكلمات فال �أج��د منها ما يفي بناتنا
اخلريجات حقهن منها فخر ًا واعتزاز ًا ،وما يويف منها �أولياء
�أمورهن و�أ�ساتذتهن حتية و�شكر ًا.
�إنه ل�شرف يل �أن �أ�ساهم بكل مودة واعتزاز يف �صياغة كلمة
تهنئة خلريجاتنا و�أ�شاركهن الفرحة لتفوقهن وتخرجهن،
و�أقدم لهن تهنئة �صادقة من الأعماق م�شفوعة ب�أمنيات غالية،
خلادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني ،ومقرونة
يف الوقت ذاته بالكثري من الآمال العري�ضة التي نتو�سمها من
خريجاتنا.

اكت�سبنت م��ن علم وم�ع��رف��ة ،في�ؤتي الغر�س ث �م��اره ،وال��زرع
ح�صاده ،فتقر العيون ،وت�سعد النفو�س ،ويزدهر الوطن ،ويزهو
امل�ستقبل ،وتقام احل�ضارة.
داعية اهلل العلي القدير �أن يوفقكن جميع ًا للعمل اجلاد لتحقيق
املزيد من االجن��ازات لرفعة �ش�أن وطننا الغايل ،ملتزمات
با�ستمرار النجاح والتفوق يف التح�صيل العلمي والعملي ،وهو
ما نتوخاه منكن واننت تبذلن �صادق اجلهد ،لت�سابقن الزمن
يف خطوة نحو امل�ستقبل ،يف خطى ثابتة تر�سخن مبادئ ديننا
الإ�سالمي احلنيف يف �سلوككن وتوجهاتكن.

لبنات �صاحلات لبناء وطنكن املعطاء ،ت�صلحن وال
فلتكنَّ
ٍ
تف�سدن ،تبنني وال تهدمن ،تفدن وطنكن وجمتمعكن مبا

د .نورة بنت عبد اهلل بادياب
وكيلة عمادة القبول والت�سجيل

احلمد هلل املنعم علينا بالعلم والإميان ،وال�صالة وال�سالم
على خري ول��د عدنان �سيدنا امل�صطفى حممد وعلى �آله
و�صحبه �أهل اجلمال والإح�سان..وبعد
�إننا ن�شهد اليوم رعاية كرمية من �صاحبة ال�سمو امللكي
�سمو الأم�ي�رة /ح�صة بنت ط��راد ال�شعالن حفظها اهلل
حلفل اخلريجات للعام اجل��ام�ع��ي1430/1429ه�ـ ون�شهد
عر�سا جامع ًيا ،تن ّور �سماءه كوكب ٌة �شذية من ح�صاد املعرفة
ً
واحلكمة ،فمن هذا املنرب �أبثّ تهنئ ًة قلبية لكل من جدّت
واجتهدت فكان لها اليوم �أن حت�صد الثمرة الطيبة بهذا
النجاح..
وكلية الآداب والعلوم الإن�سانية هي عندي درة العقد الثمني
ووا�سطته ملا �أخرجته من �أجيال عظيمة حملت راية العلم،
والقيادة ،وخدمت الدين واملليك والوطن منذ �إن�شائها وحتى
يومنا هذا...فمبارك خلريجات الآداب خا�صة ،ومبارك

حتيـــة تفــــوح بـــرائحـــة التميــز
لكــــل خــــريجـــة

بنــاتنــا اخلـريجـات � ..أمامكــن الكثيــر
من الواجبــات جتــاه وطنكــن وجــامعتكن

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�سالم على الهادي الأم�ين �سيدنا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني  ..حتية تفوح برائحة التم ّيز �أقدمها �إىل كل
خريجة يف يوم احل�صاد ..
��ط امل��ج��د م��ن مل ي��رك��ب اخلطر
ال مي��ت ِ
وال ينــال العـــال م��ن قـــدم احلــــذر
ق�ضى ومل يق�ض من �إداركها وطرا
ومن �أراد العــــال عفــــوا بـــال تـعب
�إنه ملن دواعي �سروري �أن �أبارك لك جهودك خالل �سنني من ال�سهر واجلد
واالجتهاد .فال ي�صل ال�شخ�ص �إىل حديقة النجاح دون �أن مير مبحطات
التعب والي�أ�س لكن �صاحبة الإرادة القوية ال تبطئ الوقوف يف هذه املحطات،
و�أنت بجدك ومثابرتك حققت �آمالك وها هو تاج العلم قد توجت به لتخطني
قدم ًا �أوىل خطوات النجاح مرتقية بذاتك وبعلمك لتزهو بك كلية الطب
جمدً ا و�شرف ًا  .كلل اهلل جناح دنياك وتوجه بنجاح �آخرتك.
ودعواتي جلميع اخلريجات باملزيد من التقدم والتوفيق ملا فيه خري هذا
البلد املعطاء و�أن يكن جنوم ًا المعة ت�سطع يف �سمائه ..

ال ي���ت���م���ط���ى امل����ج����د م�����ن مل ي����رك����ب اخل���ط���ر

�أ.د .دعد بنت ح�سن �أكرب
وكيلة كلية الطب ب�شطر الطالبات

وال ي�����ن�����ال ال���ع���ـ���ـ�ل�ا م������ن ق�������دم احل���ـ���ـ���ـ���ـ���ذر
م��������ن �أراد ال�������ع���ل���ا ع�������ف�������وا ب����ل���ا ت���ع���ب
ق�������ض���ى ومل ي���ق�������ض م�����ن �إدراك�������ه�������ا وط�����را
هنيئ ًا لبناتنا ح�صـولهن على الدرجة
العلـمية وح��ق لهـن �أن يفخرن ويتباهني
ويفرحن بـها كيف ال وهي ممنوحة لهن من
جامعة امللك عبد العزيز �أم اجلامعات...
وبعد هذا اجلهاد الطويل واملعـاناة وال�سـهر
فزتن بال�شهـادة فهنئيـا ومبارك عليكن
ولي�س هذا �آخر املطـاف.
بناتنا اخل��ري �ج��ات� ...أم��ام �ك��ن الكثيـر
لت�ؤدينـه جتـاه جامعتكـن ووطنكـن ...عليكن
امل�ساهمة يف دفع �سري مركبة التقدم والرقي
لهذه اجلامعة ...عليكن االنطالق �إىل احلياة

العملية ف�سوق العمل له متطلبات كثرية منها
ما تعلمتنه خالل �سنوات الدرا�سة ومنها ما
�ستتعلمنه م��ن خ�لال عملكن وخربتكن..
عليكن رف��ع ر�أ���س اجلامعة عاليا ,عليكن
�إثبات �أنف�سكن وقدراتكن بطريقة مهنية
احرتافية وابد�أن بو�ضع ر�ؤيتكن ور�سالتكن
و�أهدافكن ثم با�سم اهلل اب��د�أن م�سريتكن
وم�شواركن العملي...
�أ�سال اهلل �أن ينفع بكن ويوفقكن لكل خري
د.فايدة بنت ح�سن بامانع
وكيلة كلية ال�صيدلة    

التــخـــرج كـــلمـــة تعنـــي النجــــاح
� إن الفتاة ال�سعودية قد �أثبتت دائم ًا �أنها �أهل لتحمل التبعية والنهو�ض بامل�س�ؤولية،
و�إننا نتطلع �إىل ذلك اليوم الذي تتمكن فيه اخلريجة ال�سعودية بعلمها وخربتها من
العمل يف جماالت كثرية تنتظرها.
�إن املت�أمل واملتابع للجهود املخل�صة التي تبذلها قيادتنا الر�شيدة لتطوير التعليم
واالرتقاء بكفاءته ليدرك بجالء مدى اهتمام خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبد العزيز �آل �سعود ،حفظه اهلل ،وتوجيهاته ال�سامية ب�إعداد �شباب
و�شابات امل�ستقبل الطموح امل�ستعد للعطاء ومواجهة التحديات املعا�صرة وذلك من
خالل الرتكيز على تنمية مهاراته و�صقل مواهبه وتوفري البيئة التعليمية التي تنطلق
يف رحابها طاقاته و�إبداعاته.
نحتفي اليوم بتخرج بنات الوطن بنات جامعة امل�ؤ�س�س ..ون�شعل �أ�ضواء االحتفاء
بهن ،ون�شرع لهن الأفق بدعوة مفتوحة للتمتع بالإجناز ،يف حلظات م�شرقة من
حياتهن يتالقى فيها الفرح باملنجز بعاطفة االحتفاء مبكاف�أة النف�س على ما بذل
من جهد ومثابرة...
فالتخرج كلمة تعني النجاح وه��ي حلظة تتويج اجلهود والتفوق وب�شرى اخلري
للمكرمني وحلظات مفعمة بال�سعادة والفرح نرجو من اهلل �أن ت�ستمر معكم يف
م�شواركم العملي بعد �أن رافقتكم يف م�شواركم العلمي.
ونتطلع �أن تكون احل�صيلة التي نهلتموها من معني العلم ذخرا لكم يف حياتكم،
ونربا�سا ي�ضيء لكم دروبكم ،ولتكون لبنة بناء لت�أ�سي�س منظومة عملية علمية يف

وطن النماء الذي يعي�ش ع�صر العلم والتكنولوجيا ،لأن العمل كما قيل عنه هو
الغاية املق�صودة من العلم ،والعلم مهما بلغ ف�ضله ما هو �إال و�سيلة للعمل ،وال يكون
له من الثمرة �إال بقدر ما يعمل به ،و�سوى ذلك يكون ك�شجرة بال ثمر .و قد قيل
�أن التعلم ي�ضاعف املواهب والعمل يفعلها� ،إن غاية العلـــم هو اخليــر ،قال �سلمان
الفار�سي ر�ضي اهلل عنه�( :إنك لن تكون عامل ًا حتى تكون متعلم ًا ،ولن تكون بالعلم
عامل ًا حتى تكون به عامال) .و ال يكون علم الطالب مثمر ًا �إال �إذا كان خمل�صا يف
طلبه ،وهذا ما نرجوه منكم.
و�إن كنا قد و�صلنا �إىل نهاية رحلتنا معكم ف�إننا نت�شوق لأن يجمعنا بكم موعد
فرح �آخر ،وروعة لقاء يذكرنا ب�أجمل اللحظات التي ع�شناها معكم حقيقة �أكدت
لنا �أن احلب والود واملعاين اجلميلة واقع ميكن �أن يعاي�ش� ،سربنا �أغوار قدراتكم
الإبداعية ،فخرجنا ب��درر التميز املكنون يف �أعماق حميطكم الفكري ،فحلقت
�أطيافنا يف �سماوات �إبداعاتكم املو�سومة بالألق ال�سرمدي .وبخبايا الفكر الوقاد.
وي�سرنا �أن نزجي لكم �أرق عبارات ال�شكر والتقدير على ما بذلتموه من جهد
ومثابرة لتنهلوا العلم� .أمانينا �أن يكون اخلتام بوجودكم م�سكا يفوح �شذاه يف �سدمي
الكون .وندعو اهلل لكم مبزيد من التفوق و�أن ينفع بكم دينكم ووطنكم.
فدوى بنت �سعد الهوميلي

لكل اخلريجات  ،وهنيئ ًا جلامعة امل�ؤ�س�س امللك عبد العزيز
رحمه اهلل كل هذا الفخر ،وعقود من اجلمان وال�شكر لليد
الراعية لهذه الغرا�س منذ �أن كانت بذو ًرا �صغرية ،ف�أنفقت
يف رعايتها وحمايتها عم ًرا طوي ًال� ،إنها يد الأم املثابرة
والأب ال�صادق يف توجيه ودعم طالبات العلم واملعرفة واهلل
خري من يجزيهم ويجزي �أ�سرهم بال�سعادة يف الدارين.
و�أل� ��ف �أل���ف حت�ي��ة ت�ق��دي��ر واح �ت��رام ل�ل�أ� �س��ات��ذة الكرام
والأ�ستاذات الكرميات الذين كانوا م�صابيح هدى مل�سرية
الطالبات العلمية..
و�أقول لوطننا الغايل هذه هديتنا لك هذا العام فاقبلها بني
يديك تن�شر اخلري والنور والعلم واملعرفة..
د�.سلوى بنت �سعد الغالبي
وكيلة كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

بناتي اخلريجات� ..أبارك لكن من كل �أعماقي
بناتي الطالبات �أمل��ح يف �أعينكن جمموعة من امل�شاعر اجليا�شة ..م�شاعر فرح
بالتخرج وجني ثمار �سنوات من التعب وال�سهر ..وم�شاعر خوف من التحول من
دعن اخلوف وراء ظهوركن ف�أنتم متتلكن
مقاعد الدرا�سة �إيل �سوق العمل الوا�سع َّ .
�سالح يجنبكن اخلوف ..ا�ستعن باهلل جلني ثمار طلب العلم ,واجعلن خمافة اهلل
�أمام �أعينكن وحينها لن تخ�شن �شيئ ًا.
�أبارك لكن من �أعمق �أعماق قلبي � ..أبارك لأمهاتكن و�آبائكن � ..أبارك لأ�ستاذتكن
� ..أبارك ملجتمعنا مبقدمكن  ..و�إىل مزيد من التوفيق يف حياتكن العلمية والعملية
واالجتماعية ب�إذن اهلل تعاىل..
د .ح�سنة بنت عرفان بنجر
وكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية

بناتي اخلريجات ..هنيئــ ًا لكـــن
وهنيئــ ًا للوطـــن بكـــن
من الأيام اخلالدة يف تاريخ الأمم تلك التي ي�ستطيع فيها بع�ض �أبنائها وبناتها �إنهاء
مرحلة الدرا�سة اجلام ِعية ،م�سلحني بالعلم واملعرفة ،فينتقلون �إىل ميدان العمل
وي�شاركون يف نه�ضة البالد وحت��دي ال�صعاب ،فعندما تتبلور ال� ُق��درات وتتّحد مع
الإرادة ،تتحقق الإجنازات وت�صنع املعجزات.
وها نحن اليوم نزُف الدفعة الرابعة من خريجات ماج�ستري طب �أ�سنان الأطفال،
والدفعة ال�سابعة ع�شرة من خريجات بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان ،والدفعة
ال�سابعة من خريجات دبلوم م�ساعد طبيب �أ�سنان  .فهني ًئا لهن  ،وهني ًئا للوطن بهن.
� أخواتي وبناتي  ..هي كلمات من القلب �أبعثها ر�سائل خا�صة ملن لهم مكانة يف نف�سي..
�أبد�ؤها بك �أيتها املر�أة العظيمة� ..أيتها الأم الغالية ..فلوال اهلل ثم عنايتك وبذلك
ودعا�ؤك ملا حتقق هذا النجاح  ..بارك اهلل لك بها وجعلها قرة عني لك ولأبيها و�أبقاها
فخ ًرا لكما .
الر�سال ُة الثانية فلأختي ع�ضوة هيئة التدري�س ..لك مني باقة �شكر وعرفان وتقدير،
ِ
فقد تكللت جهودك بالنجاح ،وهذه ثمرة عطائك وتفانيك يف �أداء الر�سالة ،وما �أجلُّها
من ر�سالة .
� أما ر�سالتي الأخرية البنتي اخلريجة ف�أقول � :إن من �أعظم نعم اهلل توفيق املرء يف
حتقيق طموحه و�آماله ،ولعل ُ�شكر النعم يكون ب��أداء حقها ،وحق العلم �أن ننفع به
ِ
الآخرين .
بنيتي  ..لتكن ُخطاك وا�ضحة يف دروب اخلري ،ولتكن �آثارك بينة فيقولوا :مرت وهذا
الأثر ،ولي ُكن كل يوم يف حياتك ك�سنني من عمر �آحاد الب�شر .
تذكري دائ ًما �أنك �إن�سانة متميزة ،حباك اهلل بقدرات عظيمة وطاقة هائلة ،فلتكن
ب�صمتك وا�ضحة ،فما احلياة �إال �صفحة بي�ضاء ُ
تخطيها بيديك فلتختاري لنف�سك
�أجمل �صورة .حفظك اهلل ورعاك ،وعلى طريق اخلري وال�صالح �سدد خطاك

م�ست�شارة عميدة �شطر الطالبات

د�.سلمى باحنان

ومديرة التطوير بعمادة القبول والت�سجيل

وكيلة كلية طب الأ�سنان
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عادتهن بتخريج دفعة جديدة من بناتهن الطالبات
�أهنئـك بالنجـــاح و�أمتنـــى لـــك حيــاة مليئـــة بـــالتميـــز

اليــوم طــالبــاتنــا يح�صــدن
ثمـــار جهــودهـــن

هاهي الأي��ام مت�ضي وطالباتنا يكربن �أم��ام �أعيننا وحت�صد جامعة
امللك عبدالعزيز ثمار جهودها خالل �سنوات م�ضت يف تقدمي جيل �آخر
ملجتمعنا وتهيئة كوادر ب�شرية م�ؤهلة لهذا البلد املعطاء .
ففي كل عام يتخرج جيل من فتياتنا لالنخراط يف احلياة ون�ستقبل
جي ًال �آخ��ر ،ن�سعد با�ستقبالهم ونحزن على فراقهم ولكن تخرجهم ال
يعني انف�صالهم عن جامعتهم جامعة امل�ؤ�س�س �إمنا هم �سفراء جامعتنا
احلبيبة.
�أو�صيكن بتمثيلنا �أف�ضل متثيل والتقيد بتعاليم ديننا واالجتهاد واجلد
يف عملكم وجمتمعكم ف�أنتم ثمرات هذا ال�صرح الكبري و�أنتم �أمهات
امل�ستقبل فلتكن على قدر امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقكن يف خدمة دينكم
ووطنكن وطاعة والة �أمركن و�أن ت�شكروا اهلل على نعمه وف�ضله وت�سلحكم
بالعلم .
فيوم تخرجكن هو اليوم ال��ذي تتزاحم فيها امل�شاعر وال��دع��اء لكن
بالتوفيق والنجاح يف جميع مراحل عمركن والتحلي بالثقة وال�صرب
وب�أخالق و�صفات ر�سولنا وقدوتنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم .
كما يطيب يل يف هذه املنا�سبة ب�أن �أتقدم بال�شكر لكل من �ساهم و�أ�س�س
و�شارك يف بناء وتثقيف وتخريج طالباتنا بدء ًا من مدير جامعتنا الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ،و انتها ًء بجميع عمداء ووكالء ومن�سوبني
وموظفني ،وال�شكر لعمادة �ش�ؤون الطالب خا�صة وجميع من�سوبيها ملا
لهم من دور بارز يف بناء وم�ساعدة طالباتنا خالل درا�ستهم ،وتوفري كل
احتياجاتهم وبذلهم كل اجلهد لبلوغ هذا اليوم .
�أ.د .هناء حممد جمجوم
وكيلة عمادة �ش�ؤون الطالب ب�شطر الطالبات

} َي ْر َف ِع اللهَّ ُ ا َّلذِ ينَ � َآم ُنوا ِمن ُك ْم َوا َّلذِ ينَ �أُوتُوا ا ْل ِع ْل َم َد َر َج ٍات
ري{ (� )11سورة املجادلة
َواللهَّ ُ بمِ َ ا َت ْع َم ُلونَ َخ ِب ٌ
�إن املر�أة �صانعة الأجيال ،وبانية امل�ستقبل �سواء بنف�سها �أو
بغرا�سها يف تربية الن�شء .املر�أة معلمة وطبيبة ،مهند�سة
وعاملة� ،أخ�صائية وممر�ضة� ،سيدة �أعمال �أو عاملة ،ابنة،
�أخ��ت ،زوج��ة و�أم ...يف �أي جم��ال يجب �أن تبدع وترتك
ب�صمة.
بناتي اخلريجات� ...إن نهاية املرحلة اجلامعية ما هي �إال
بداية حلياة عملية ،واقعية ال بد من �أن تثبت جدارتكن
فيها ،وال يكون ذلك �إال بالتحلي بال�صرب والعزمية واالجتهاد
يف العمل واحلر�ص على االتقان يف جميع املجاالت ومراقبة
اهلل يف كل كبرية و�صغرية.

هنيئ ًا لكن بناتي اخل��ري�ج��ات ح�صولكن على ال�شهادة
اجلامعية والتي �أ�س�أل اهلل العظيم �أن ينفعكن بها وتكون
خ�ط��وة لكن ل�ل�أم��ام ولبنة ج��دي��دة متينة وداع �م��ة لبناء
م�ستقبل م�شرق لوطن �شامخ نعمل جميع ًا يد ًا بيد لإعالء
ا�سمه وت�شريفه .وفقنا اهلل و�إياكم ملا يحبه وير�ضاه.
د .ليلى بنت جابر �آل غالب
وكيلة عمادة التعليم عن بعد

ابنتنا اخلــريجــة  ..جنــاحــك تاج مر�صــع ب�أحلــى فـــرحـــة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل حمد ًا كثريا طي ًبا
مبارك ًا فيه ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني �سيدنا
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
نحتفل اليوم بتخرج دفعة جديدة ثابرت ونا�ضلت حتى حتقق
حلمها ،فباملثابرة تتحقق الأماين والأحالم .خريجتنا وابنتا
نهنئك على هذا االجن��از وحتقيقك هذه النقلة يف م�سرية
تطور حياتك وخدمة دينك ووطنك.

�أزف التهنئـــة ال�صــادقــة لكـــل خـــريجـــة
حتتفل خريجة جامعة امللك عبد العزيز ونحتفل معها بيوم
تخرجها بعدما ت�سلحت بالعلم وعرفت �أدوات النجاح وو�ضعت
قدميها على بداية الطريق ملرحلة جديدة يف حياتها قد تتجه
فيها �إىل العمل �أو متابعة التح�صيل والدرا�سة �أو �أي اجتاه
�آخر...
ويف كل الأحوال فاليوم هو يوم البداية ولي�س النهاية فمتابعة
التح�صيل وتطوير ال��ذات هي عملية م�ستمرة ت�ستثمر فيها
اخلريجة ما تعلمته من م�ه��ارات يف البحث عن املعلومات
وتقييمها وا�ستخدامها ...وك��ل ذل��ك لأن خريجة جامعة
امل�ؤ�س�س هي �صاحبة همة عالية وتبحث عن النجاح وتعي �أنه:
بالهمة العالية ترقى �إىل العال
فمن كان �أعلى همة كان اظهرا
فالنجاح يف املرحلة القادمة هو ل�صاحبات الهمة العالية

بناتي اخلريجات  ...مطلوب من فتاة اليوم �أن تكون على
م�ستوى الع�صر من الثقافة والعلم وال��ر�ؤي��ة البعيدة� ،أن
تتخطى �سياج اجلهل والتخلف وتواكب التطور يف جميع
امل�ج��االت ،كل ذل��ك مع مت�سكها بدينها وتعاليم �شريعتنا
ال�سمحة التي حتث على العلم والعمل والإنتاجية...

وملن ت�ستثمر ما تعلمته يف حياتها اجلامعية ل�صالح املرحلة
الالحقة  ,وملن تبحث عن التميز والتطوير واملتابعة .وم�صادر
املعلومات و�أدواتها هي خري مرافق لكن يف م�ستقبل الأيام فال
تنقطع �صلتكن بها ,وال تتوقفن عند ح��دود عامل املعلومات
ال��ذي تعرفونه ،فباملعرفة يرقى الإن�سان وتتطور الأمم ...
وبالدكن ت�سعد بتخرجكن وتنتظر منكن الكثري لت�ساهمن يف
تطورها ورقيها وموا�صلة البناء حيث تعي�ش مملكتنا احلبيبة
حركة تنموية يف كل اجتاه وحتتاج لكافة اجلهود للم�ساهمة
يف هذه النه�ضة.
و�أخري ًا �أزف التهنئة ال�صادقة لكل خريجه و�إىل كل �أم و�أب
فهذا اليوم هو يوم فرح و�سرور و�أ�سال اهلل العلي القدير �أن
يحقق للخريجات �أمنياتهن ويوفقهن يف خططهن للم�ستقبل .
د .منى بنت داخل ال�سريحي
وكيلة عمادة �ش�ؤون املكتبات

بناتنا اخلريجات  ..اليوم حان وقت ح�صاد ثمار جهودكن
نلتقي اليوم لالحتفاء بتخريج دفعة جديدة من طالبات جامعتنا فهو يوم ح�صاد لهن اجتهدن وثابرن ل�سنوات عدة م�ضت وهاهو اليوم
�أتى جلني ثمار تلك اجلهود.
ابنتي اخلريجة قبل مغادرتك �أود تذكريك ب�أن جني الثمار ال يعني النهاية بل هو البداية؛ لأن ثمار اليوم هي بذور الغد وحتى تكون
هذه البذور �صاحلة ينبغي رعايتها و�صيانتها .هذه �أنت وهذا هو علمك ال تنظري �إىل ح�صيلتك يف مقاعد الدرا�سة و�إمنا احر�صي
على طرق كل �أبواب العلم؛ فالعلم بحر مياهه ال تن�ضب و�أنهاره ال جتف وكلما ا�ستزدت منه زادك وازداد بك فاحلكيم من انتفع بعلمه
ونفع به ،لذلك اقرين علمك باحلكمة فهي �ضالة امل�ؤمن كما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :من وجدها فهو �أحق بها ،ومن فتح
اهلل عليه بها فقد فتح له اخلري كما قال تعاىل ] ُي�ؤْ ِتي الحْ ِ ْك َم َة َمنْ َي َ�شا ُء َو َمنْ ُي�ؤْتَ الحْ ِ ْك َم َة َف َقدْ �أُو ِت َي َخ رْي ًا َك ِثري ًا َو َما َي َّذ َّك ُر �إِ َّال �أُو ُلو
اب[ .واعلمي �أن احلياة دورة ال تنقطع والفر�ص فيها حمدودة والأيام معدودة فاغتنمي الفر�صة متحلية بالعلم واحلكمة لت�صلي
الأَ ْل َب ِ
ملر�ضاة ربك.
وفقك اهلل و�سدد للخري خطاك و�سهل لك طري ًقا �إىل اجلنة.
د� .سامية عواد حممود الأن�صاري
نائبة امل�شرف العام على برنامج الدبلوم الرتبوي

�إن جناحك كالتاج ترتدينه مر�صع ًا ب�أحلى فرحة وال�شكر هلل
والثقة بالــنف�س.
فهنيئ ًا لوالديك بنجاحك فقد فرحا لأجلك وذرفا دموع الفرح
بعد م�شاركتك م�شوار درا�ستك اجلامعية .واليوم يح�صدان
معك ثمار هذا امل�شوار ومن حولكم الأهل والأحباب جمتمعون
 ،ندعو لك بدوام التوفيق يف حياتك العلمية املقبلة .

د .اعتماد بنت احمد فا�ضل
وكيلة كلية احلا�سبات وتقنية معلومات

الثمـــار �أينعــت وحـــان
وقـــت قطـــافهـــا

ي�سر جامعتنا احلبيبة �أن تفخر بهذا اليوم الذي تخطو به خطوات عظيمة
يف م�سالك احلياة خطوات تتوجت بالطموح وتكللت بالفالح.
فهنيئ ًا لكل من جنت ثمار ال�صرب واالجتهاد جناح ًا حتقق به الآمال يف
دروب العلم الذي يف تعلمه هلل خ�شية ،وطلبه عبادة ،ومذاكرته ت�سبيح،
والبحث عنه ج�ه��اد ،فهو الأن����س يف الوح�شة ،وال�صاحب يف الغربة،
واملحدث يف اخللوة ،والدليل على ال�سراء وال�ضراء ،وال�سالح على الأعداء،
وال�صدق عند الأخالء ،يبلغ العبد به منازل الأخيار والدرجات العال يف
الدنيا والآخرة ،فهو �إمام العمل يفقهه ال�سعداء ويحرم منه الأ�شقياء.
ويف هذه املنا�سبة نبارك للجميع هذا النجاح امل�شهود ،يف هذا التاريخ
املنقو�ش يف الذاكرة فليبقى عالمة ت�ضيء بنور الأمل كل الدروب ،ولن�صنع
الأمل ب�أنامل مبدعة ذات مل�سات لها بالغ الت�أثري لت�شييد ح�ضارة عظيمة
لبالدنا الكرمية ،وليكن هذا النجاح بداي ًة الجتهاد �أكرب لر�سم م�ستقبل
م�شرق ي�ساهم يف بناء �أوطاننا بكوادر ذات عقليات متجددة يكون لها دور
فعال يف �سد احتياجات جمتمعاتنا ،وم�سايرة ركب احلياة والتفرد ب�أفكار
خالقة تعزز التناف�س يف التطور املعريف احلا�صل حالي ًا.
ونحن اليوم �إذ نهيب بخريجاتنا العزيزات ،وجنمل بال�شكر والثناء كل
من بذل ق�صار اجلهود لالرتقاء بالذات والوطن.
فاليوم نحتفل بكن ونبارك هذا الإجناز ،ونتمنى لكن حتقيق عنان الآمال
ب��إمي��ان يبعث يف النف�س احلياة وي�صل بها �إىل �أوج التقدم يف جميع
املجاالت.
كما �أن جامعتنا الأبية كانت ومازالت تنجب العديد من املواهب املنتجة
التي تتمتع ب��إرادة عظيمة يف جماالت متعددة ي�شهد لها تاريخ مملكتنا
احلبيبة.
ومن هذا املنطلق تتمنى جلميع اخلريجات �أن يكن يف ال�صدارة دائم ًا،
و�أن يقرتن هذا النجاح بعمل يت�سم مبثابرة دون كلل �أو ملل للوقوف �أمام
�صعوبات احلياة بثبات وثقة لتحقيق الأهداف املرجوة وامل�ساهمة يف دفع
عجلة التقدم يف بالدنا التي نت�شرف بخدمتها واالنتماء �إليها.
ويف اخلتام نبتهل هلل بدعواتنا �أن يكون علمنا وعملنا خال�ص ًا له جل وعال
و�أن يعيننا على البذل والعطاء لغد مثمر يحمل يف طياته اخلري للجميع.
د.فاتن بنت عبداهلل الربيكان
نائبة مدير مركز تطوير التعليم اجلامعي

ر�ســـــالــــــة �إلـــى
اخلــــريجـــــة

ي�سعدين �أن �أرحب بكم جميع ًا يف هذا اليوم املبارك
الذي نحتفل فيه بتخريج باقة جديدة من طالبات
جامعة امللك عبد العزيز “ جامعة امل�ؤ�س�س “ نحن
فخورون بهذه الكوكبة العظيمة وما ح�صلنا عليه
من مراتب علمية .
عزيزتي اخلريجة..
�إىل �إ�شراقه العلم� ،إىل حم�ضن الرتبية اجلديد..
�إىل خريجة اجلامعة..
�أبعث هذه الكلمات ع�سى �أن تكون من القلب �إىل
القلب..
ف�أقول :احلمد هلل ،لقد �أط ّلت بنجاحك بوادر الأمل
املن�شود ،لعطاءٍ طاملا �أ ّملنا فيه خري ًا...
لقد كنت خ�لال �سنني درا�ستك تتهيئني لأم��ر لو
فطنت له لأدركت �ضخامة امل�س�ؤولية وعظم الأمانة..
ها قد حان وقت العطاء بعد �سنني من الأخذ ،ها
قد �آن الأوان لرد اجلميل ومقابلة املعروف مبعروف
مثله ،هذا وقت �شكر النعم والتحديث بها ،فهل
�أدركت ذلك؟ ..ال �أخالك �إال كذلك.
عزيزتي اخلريجة..
من املهم �أن تدركي �أن هناك مهمة تنتظرك ،ودور ًا
يعد لك طوال ال�سنني املا�ضية؛ لت�شاركي يف بناء
وطنك ،ورفع م�ستوى جمتمعك� ،إىل ذلك امل�ستوى
الرفيع الذي ير�سمه لنا هذا الدين العظيم.
ال تظني �أختي احلبيبة �أين �أح�صر ذلك يف الوظيفة
�أو العمل الر�سمي ،ال ..لي�س ذلك بال�ضرورة ،و�إمنا
م��ع ذل��ك ك��ل م��ا ميكن �أن تقدميه لنفع �أ�سرتك
وجمتمعك ،يف امل�شاركة ..يف العطاء ،والبناء،
والت�أثري املبا�شر وغري املبا�شر ،مبا حتملينه من
علوم نافعة ،ومبا متلكينه من طاقات هائلة.
وال يخفى عليك �أننا يف ع�صر م�شحون ب�صنوف
الإغ ��واء و�أن ��واع الإغ ��راء ،فنحن حق ًا بحاجة لك
ولأمثالك  ،للأخذ ب�أيدي النا�س ،وال�سيما الأجيال
النا�شئة� ،إىل م�سالك ال�سالمة وطريق النجاة ..وقد
بلغتِ مرحلة الن�ضج التي جتعلك حت�سنني االختيار
والقرار ،وبالتايل ف�أنت قدوة ملن حولك.
يا رعاك اهلل ..ا�ستح�ضري دائم ًا م�س�ؤولية العلم
والتعلم ،وتذكري �أنك �ست�س�ألني “عن علمك ماذا
عملت به ؟” ..فبورك لك يف علمك ويف عملك.
ويف اخلتام..
�أو�صيك بتقوى اهلل وطاعته يف �سرك وعالنيتك،
وا�ستغالل وقتك فيما ينفعك يف دينك ودنياك ،كما
�أو�صيك بالتوا�صل مع العلم ال�شرعي النافع؛ ف�إنه
العلم الذي ال يخيب طالبه وال�ساعي فيه ،و�أعظم
العلم قراءة القر�آن الكرمي بتدبر وفهم ،ثم النظر
يف ال�سنة وم ��ؤل �ف��ات العلم ال���ش��رع��ي ،واالنتفاع
باملو�سوعات العلمية والوعظية النافعة ،وقد ا�شتدت
احلاجة ،بل ال�ضرورة� ،إىل اتخاذ �سالح الدفاع
واملواجهة والت�صدي حلمالت الت�ضليل والكيد �ضد
امل�سلمني ،ال �سيما املر�أة امل�سلمة ،وال يكون ذلك �إال
بالعلم ال�شرعي ال��ذي من �ش�أنه �أن يزيد الإميان
ويقوي احلجة.
�أ�س�أل اهلل الكرمي الرحيم �أن يتوىل �أمرك ،وي�صلح
�ش�أنك كله ،و�أن يوفقك وي�سدد خطاك ،وينفع بك
الإ�سالم وامل�سلمني.
د .فاطمة بنت خنيف�س الثبيتي
وكيلة عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر
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املــــوافـــق 2010/03/29م

�إح�����ص��اءات

حتت رعاية حرم خادم احلرمني ال�شريفني

اجلـامعــة حتتفــي بتكـريـم  4634خـريجـة فـي خمتلـف التخ�ص�صـات
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

بلغ عدد خريجات العام اجلامعي 1430-1429ه���ـ ()4634خريجة للف�صول الدرا�سية الأول والثاين

الق�سم

وال�صيفي ،هن خريجات كلية االقت�صاد والإدارة ،وكلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،وكلية العلوم  ،وكلية
الطب ،وكلية طب الأ�سنان ،وكلية ال�صيدلة ،وكلية العلوم الطبية التطبيقية ،وكلية االقت�صاد املنزيل،
وكلية احلا�سبات وتقنية املعلومات ،وخريجات الدبلوم العايل والدبلوم الرتبوي ،ويف جميع املراحل
:الدكتوراه واملاج�ستري والبكالوريو�س انتظام وانت�ساب ،والدبلوم العايل ،والدبلوم الرتبوي.
وتبني الإح�صاءات التالية عدد اخلريجات يف كل كلية من كليات اجلامعة املختلفة:

الف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 1430/1429هـ
امل�ؤهل

االقت�صاد
والإدارة

الآداب والعلوم
الإن�سانية

العلوم

االقت�صاد
املنزيل

علوم
احلا�سبات

الطب

طب الأ�سنان

ال�صيدلة

العلوم الطبية
التطبيقية

املجموع

دكتوراه
املاج�ستري
البكالوريو�س انتظام
البكالوريو�س انت�ساب
املجموع

14
338
189
541

2
11
470
256
739

15
278
293

5
98
103

4
54
58

1
1

1
1

-

-

2
51
1238
445
1736

الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 1430/1429هـ
امل�ؤهل

االقت�صاد
والإدارة

الآداب والعلوم
الإن�سانية

العلوم

االقت�صاد
املنزيل

علوم
احلا�سبات

الطب

طب الأ�سنان

ال�صيدلة

العلوم الطبية
التطبيقية

املجموع

دكتوراه
ماج�ستري
البكالوريو�س انتظام
البكالوريو�س انت�ساب
املجموع

19
418
286
723

1
20
507
354
882

10
231
241

4
217
221

3
45
48

163
163

1
59
60

57
57

184
184

1
57
1881
640
2579

علوم املكتبات واملعلومات
اجلغرافيا
التاريخ
علم االجتماع
لغات �أوربية  /اجنليزي
لغويات �أوربية  /لغويات
اللغة العربية
املجموع
كلية العلوم
الق�سم
ق�سم الإح�صاء
ق�سم كيمياء
ق�سم كيمياء حيوية
ق�سم الفيزياء
ق�سم ريا�ضيات
ق�سم �أحياء
ق�سم �أحياء حيوان
ق�سم �أحياء نبات
ق�سم �أحياء دقيقه
ق�سم فلك
املجموع
كلية االقت�صاد املنزيل

الف�صل الدرا�سي ال�صيفي للعام الدرا�سي 1430/1429هـ
امل�ؤهل

االقت�صاد
والإدارة

الآداب والعلوم
الإن�سانية

العلوم

االقت�صاد
املنزيل

علوم
احلا�سبات

الطب

طب الأ�سنان

ال�صيدلة

العلوم الطبية
التطبيقية

املجموع

دكتوراه
ماج�ستري
البكالوريو�س انتظام
البكالوريو�س انت�ساب
املجموع

34
34

1
16
17

3
28
19
50

7
7

6
6

15
15

-

-

-

4
106
19
129

خريجات مرحلة الدكتوراه الإ�شراف امل�شرتك للعام اجلامعي 1430/1429هـ
4
طالبات الدكتوراه الإ�شراف امل�شرتك
خريجات مرحلة الدرا�سات العليا ( دكتوراه ) للعام اجلامعي 1430/1429هـ
الآداب
الق�سم
العلوم املجموع
والعلوم الإن�سانية
2
2
الف�صل الأول
1
1
الف�صل الثاين
4
3
1
الف�صل ال�صيفي
7
3
4
املجموع
خريجات مرحلة الدبلوم العايل للعام اجلامعي 1430/1429هـ
الف�صل الف�صل الف�صل
الق�سم
املجموع
الثاين ال�صيفي
الأول
16
16
العوق العقلي
14
14
�صعوبات التعلم
6
6
تفوق عقلي وموهبة
15
15
العوق ال�سمعي
19
19
ا�ضطرابات �سلوكية وتوحد
70
70
املجموع

خريجات مرحلة املاج�ستري الرتبوي للعام اجلامعي 1430/1429هـ
الف�صل
الف�صل الف�صل
الق�سم
املجموع
ال�صيفي
الثاين
الأول
36
20
16
تقنيات التعليم
خريجات مرحلة دبلوم الرتبوي للعام اجلامعي 1430/1429هـ
67
طالبات مرحلة الدبلوم الرتبوي

خريجات مرحلة الدرا�سات العليا  /ماج�ستري
كلية االقت�صاد والإدارة
الق�سم
�إدارة الأعمال
�إدارة الأعمال التنفيذي
الإدارة العامة
�إدارة خدمات �صحية
وم�ست�شفيات
ق�سم االقت�صاد
املحا�سبة
ق�سم حما�سبة مهنية
املجموع

الف�صل
الأول
2
2
2

الف�صل
الثاين
3
11
-

الف�صل
ال�صيفي
19
3

5
32
5

-

-

1

1

8
14

1
3
1
19

2
1
8
34

3
12
9
67

املجموع

الف�صل
الأول
3
1
1
2
2
2
11

الف�صل الف�صل
املجموع
الثاين ال�صيفي
1
1
11
3
5
7
3
3
3
2
5
1
2
3
1
17
7
8
47
16
20

الق�سم
�إ�سكان و�إدارة املنزل

الف�صل
الأول
2
2
6
1
4
15
الف�صل
الأول
3

الف�صل الف�صل
املجموع
الثاين ال�صيفي
2
11
6
3
19
10
3
3
2
8
3
1
3
3
4
2
2
1
1
1
1
1
1
53
28
10
الف�صل الف�صل
الثاين ال�صيفي
-

املجموع
3

الفنون الإ�سالمية الرتبوية

1

-

-

1

غذاء وتغذية

1

2

-

3

ق�سم اقت�صاد منزيل تربوي

-

2

7

9

املجموع

5

4

7

16

كلية علوم احلا�سبات
الق�سم
علوم احلا�سبات
كلية الطب

الف�صل
الأول
4

علم الأدوية

الف�صل
الأول
1

الق�سم

الف�صل الف�صل
الثاين ال�صيفي
6
3

الف�صل الف�صل
الثاين ال�صيفي
-

املجموع
13

املجموع
1

الت�شريح التقني والأن�سجة

-

-

15

15

املجموع

1

-

15

16

كلية طب الأ�سنان
الق�سم
طب �أ�سنان الأطفال

املجموع العام
الدرا�سات العليا

الف�صل
الأول
1

الف�صل
الأول
51

الف�صل الف�صل
الثاين ال�صيفي
1

الف�صل الف�صل
الثاين ال�صيفي
57

106

املجموع
2

املجموع
214
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خريجات مرحلة البكالوريو�س
كلية االقت�صاد والإدارة

الكلية

االنت�ساب
االنتظام
الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل الف�صل املجموع
الق�سم
الأول الثاين ال�صيفي الأول الثاين ال�صيفي
77
27
23
14
13
�إدارة �أعمال  -ت�سويق
292
98
61
82
51
�إدارة الأعمال � -إدارة �أعمال دولية
42
22
20
�إدارة �أعمال  -نظم املعلومات الإدارية
286
75
40
86
�إدارة اعتمال � -إدارة وتنظيم املوارد الب�شرية 85
163
64
49
27
23
الإدارة العامة  -التنظيم والتطوير الإداري
�إدارة عامة �إدارة  -اخلدمات
74
22
16
20
16
ال�صحيةوامل�ست�شفيات
13
9
4
االقت�صاد  -اقت�صاد الأعمال
25
12
االقت�صاد  -اقت�صاد النقود وامل�ؤ�س�سات املالية 13
158
90
68
املحا�سبة
93
50
43
انظمه
8
6
2
االقت�صاد  -ت�أمني
1231
286
189
418
338
املجموع
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
اللغات الأوربية ( اللغة االجنليزية )
اللغات الأوربية ( اللغة الفرن�سية )
التاريخ
اجلغرافيا
املكتبات واملعلومات
علم االجتماع
اللغة العربية و�آدابها
الدرا�سات الإ�سالمية
علم النف�س
املجموع
كلية العلوم
الق�سم
علوم الأحياء  -نبات
�أحياء ـ الأحياء الدقيقة
علوم الأحياء  -حيوان
الريا�ضيات
الفيزياء
الكيمياء
الكيمياء احليوية
الإح�صاء
الإح�صاء  /علوم احلا�سبات
املجموع

69
24
26
16
42
125
13
31
124
470
الف�صل الأول
انتظام
2
76
21
39
22
18
73
14
13
278

كلية االقت�صاد املنزيل
الإ�سكان ـ �إدارة �سكن
الإ�سكان ـ ت�صميم داخلي
االقت�صاد املنزيل الرتبوي
الغذاء والتغذية
الفنون الإ�سالمية الرتبوية
املالب�س والن�سيج
درا�سات الطفولة
املجموع

8
19
4
15
11
9
32
98

كلية علوم احلا�سبات
علوم احلا�سبات  /علوم

54

كلية الطب
الكلية
طب وجراحة

الف�صل الدرا�سي الأول
-

-

82
22
11
19
48
134
16
54
121
507

21
1
187
6
41
256

الف�صل الثاين
انتظام
3
58
9
50
17
12
71
3
8
231

26
3
188
20
73
44
354

الف�صل ال�صيفي
انتظام
10
2
3
4
19

53
28
9
45
25
13
44
217

198
46
41
35
90
634
55
199
289
1587

-

املجموع
5
144
32
92
39
30
148
17
21
528

-

45

61
47
13
60
36
22
76
315

-

الف�صل الدرا�سي الثاين
163

99
املجموع
163

كلية ال�صيدلة
ال�صيدلة

-

57

7
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57

الف�صل الدرا�سي الأول

كلية طب الآ�سنان
طب وجراحة الأ�سنان

-

كلية العلوم الطبية التطبيقية
التمري�ض
تقنية املختربات
عالج طبيعي
التغذية العالجية
�أ�شعة ت�شخي�صية
املجموع

-

الف�صل الدرا�سي الثاين
59

37
26
30
24
8
125

59

60
53
24
35
12
184

البكالوريو�س انتظام  /طالبات االمتياز مع مرتبة ال�شرف االوىل
الف�صل الثاين
الف�صل الأول
الكلية
27
10
الآداب والعلوم الإن�سانية
24
12
االقت�صاد واالدارة
12
18
العلوم
24
6
االقت�صاد املنزيل
9
11
احلا�سبات
2
الطب
2
طب الأ�سنان
20
ال�صيدلة
24
التقنية الطبية
144
57
املجموع
البكالوريو�س انتظام  /طالبات االمتياز
الآداب والعلوم الإن�سانية
االقت�صاد والإدارة
العلوم
االقت�صاد املنزيل
احلا�سبات
ال�صيدلة
التقنية الطبية
املجموع

املجموع

60
53
24
35
12
184
الف�صل ال�صيفي
1
1

51
61
12
58
2
8
3
195

2
2

البكالوريو�س انت�ساب  /طالبات االمتياز مع مرتبة ال�شرف الأوىل
الف�صل الثاين
الف�صل الأول
الكلية
14
3
الآداب والعلوم الإن�سانية
8
2
االقت�صاد واالدارة
22
5
املجموع
البكالوريو�س انت�ساب  /طالبات االمتياز
5
الآداب والعلوم الإن�سانية
5
االقت�صاد واالدارة
10
املجموع
الدرا�سات العليا  /امتياز
الكلية
الآداب والعلوم الإن�سانية
االقت�صاد والإدارة
االقت�صاد املنزيل
العلوم
احلا�سبات
الطب
طب الأ�سنان
املجموع

الف�صل الأول
8
8
4
13
4
1
1
39

الدبلوم الرتبوي  /امتياز
الإجمايل

املجموع
37
36
31
30
20
2
2
20
24
202

املجموع
17
10
27

24
11
35
الف�صل الثاين
16
14
3
8
3
1
45

88
87
44
82
10
8
3
322

29
16
45
الف�صل ال�صيفي
14
21
4
21
4
15
79
51

�إجمايل طالبات االمتياز مع مرتبة ال�شرف الأوىل

229

�إجمايل طالبات االمتياز

581

املجموع
38
43
11
42
11
15
2
163
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ً
هنيئا خلريجات جامعة امل�ؤ�س�س
ووفقهن اللـه ملزيد من النجاح
نبي الهدى وم��ن وااله,
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ّ
وبعد.
حلمت به
�إن هذا اليوم هو يوم مميز يف حياة ك ّل خريجة ْ ،
ون�سجت حوله ��ص��و ًرا للم�ستقبل ،وب��ذل� ْ�ت من �أجله الوقت
ْ
واجلهد،وجدّتْ الفكر ،و�شحذتْ الطاقات.
وكما هو مم ّيز لدى خريجاتنا فهو مميز � ً
أي�ضا لدى اجلامعة
ّ
التي �ض ّمت �أح�لام�ه��نّ ح�ين ُك��نّ طالبات يتلقينْ َ العلم يف
ف�صولها ،ويتدار�سْـ َنه يف �أَ ْرو َقتـِها ،واليوم تزفهنّ وقد ت�س ّلحن
ّات لالنخراط يف احلياة
أ�صبحنَ م�ستعد ٍ
ب�سالح العلم ،و� ْ
والتخ�ص�صات،
العملية ،وخدمة املجتمع يف �شتّى املجاالت
ّ
� ْإذ �أثبتت خريجاتنا اجل��دار َة والقدر َة على حت ّمل امل�س�ؤولية
املنوطة بهنّ بكفاء ٍة عالي ٍة.
لك – بن ّيتي – اخل ِّريجة هذا النجاح ،وهني ًئا لوالد ْي ِك
فهني ًئا ِ
و�شاركاك ا ُ
والطموح ،وهاهما اليوم
حل َلم
اللذين رب ّيا وتعبا،
ِ
َ
ِ
ي�شاركا ِن ِك الفرحة واالحتفال.
ب��ارك اهلل لكنّ فيما ِن ْلتـُنّ من العلم ،و وفقكنّ ملزيد من
النجاحات والإجنازات.
د .هناء بنت عبداهلل النعيم
عميدة �شطر الطالبات

الأخيـــرة

املــــوافـــق 2010/03/29م

للمعالــي �أعيــن ت�سهــر وللنجـــاحــات
�أنفــ�س تعطـــي وت�صبـــر
للمعايل �أع�ين ت�سهر وللنجاحات �أنف�س
تعطي وت�صرب،تظهر للأفق عامل ًا ومتعلم ًا
�أن قيمة االجن ��از تكمن يف علو الهمة
وال�ط�م��وح النبيل ال��ذي ي ��أم��ل يف �صنع
امل�ستحيل ويبحث ع��ن ال�ن�ج��اح الرائع
وح ����ض ال�ن�ف����س ع�ل��ى ال �ك �م��ال و جمال
اخل�صال وال يكون ذل��ك �إال بعلم نافع
ومعرفة مب�صرة حتيى الأنف�س والعقول
وقد قال ال�شاعر
رب م��ي��ت �� �ص ��ار ب��ال �ع �ل��م حيا
وم �ب �ق��ي ق ��د م� ��ات ج �ه�لا وعيا
فاقتنوا العلم ك��ي تنالوا خلود ًا
الت �ع��دو احل �ي��اة يف اجل �ه��ل �شيا
فهنيئ ًا لك ابنتي اخلريجة مرتني
الأوىل لأن��ك �أمتمت ج��زء من م�سريتك
العلمية والحد للعلم،
وال�ث��ان�ي��ة لأن ��ك ت�شرفت بت�شريف اهلل
ل�صاحب العلم يف تلك ال�سنوات التي
�أم�ضيت �أيامها ،قال الر�سول �صلى اهلل

عليه و�سلم (( �صاحب العلم ي�ستغفر له
كل �شيء حتى احلوت يف البحر))
وهنيئا جلامعتك التي احت�ضنتك بكل
احلب والعطاء ف�أنت جيل من رباها...
التن�سي
موقدة العزمية ومهيئة �أ�سباب جناحك
بعون اهلل تعاىل القلب الرقراق والوجدان
املن�ساب حبا ونبال والدتك التي تنتظر
بفارغ ال�صرب جناحا تعانقه من خاللك
ك��وين لهاابنة ب��ارة كما كانت ل��ك اما
�صاحلة.
و�أو�صيك
ان الجتعلي العلم ين�ساك الزمي طريقه
واب�ح��ري يف جلجه ب��روح ت��واق��ة للمزيد
وباجتهاد يزيدك و�صول وبلغة بهمة العلم
وتوا�ضع الزاهد وطموح الينقطع ومب�ضي
اليلني.
د.عزيزة بنت عبداهلل طيب
وكيلة �شطر الطالبات للتطوير

دعــــــوة

من خارج الوطـن � ..أبـارك جلـامعتـي
العــزيــزة هــذا االحتفــال البهيــج
ك�ل�م��ا ت��رك��ت ل�ق�ل�م��ي �أن ي�ك�ت��ب مب��داد
ال�صفحات كلمة لبناتي اخلريجات �أبى
�أن يطاوعني ...كتبت يف ال�سابق كلمات
كثرية يف حفالت التخرج املا�ضية واليوم
يعاندين قلمي يف الكتابة لأن امل�شاعر اليوم
خمتلفة ع��ن الأم� �� ��س ..ف��ال �ي��وم �أكتب
كلماتي من خارج الوطن فتمتزج بداخلي
م�شاعر الفرح مبنا�سبة التخرج وم�شاعر
الأمل لأين ل��ن �أ�ستطيع م�شاركة �آالف
اخلريجات و�أمهاتهن ومن�سوبات اجلامعة
ه��ذه الفرحة التي ال يعادلها يف قيا�س
حلظات ال�ف��رح والإجن ��از مثلها �شيء..
واليوم ابنتي خريجة �ستزف مع زميالتها
�ضمن باقة من زهرات الوطن �...سيعملن
من �أج��ل ازده��اره و�سي�شاركن يف عملية
التنمية االجتماعية و�سيكر�سن ك��ل ما
تعلمن يف خدمة الدين والوطن.
�أبارك جلامعتي العزيزة جامعة امل�ؤ�س�س
هذا االحتفال البهيج وبه تزدان �أروقتها
ب�أجمل امل�شاعر و�أطيب الأمنيات ،وتتوق
نف�سي �أن �أ�شارك ابنتي وزميالتها هذا

املهرجان اجلميل .فاليوم ح�صدن تعب
الأي ��ام و �سهر الليايل وام�ت��زج��ت دموع
ال�ف��رح ودم ��وع ال ��وداع لأح�ل��ى جامعة يف
عيوين وعيونهن ،وت��زدان �أروق��ة جامعتي
براعية احلفل الأم�يرة ح�صة بن طراد
ال�شعالن حرم خادم احلرمني ال�شريفني
التي ت�شارك اجلميع الفرحة وال�سرور،
وتتو�شح جامعتي بو�شاح فخر الأمهات
الفا�ضالت ببناتهن اخلريجات و�أي فخر
يوازي فرحي بتخرج ابنتي!!!
فهنيئا لك جامعتي وهنيئا لك يا وطني
مب�شاعل النجاح وب�أيدي �ستبني جمدك
و�ستكتب مب��داد من ذه��ب �صفحات من
�إجنازات عاملية ب�إذن اهلل.

د�.سمر بنت حممد عمر ال�سقاف
عميدة �شطر الطالبات �سابق ًا
امل�شرفة على الربامج الطبية يف امللحقية
الثقافية ال�����س��ع��ودي��ة ب�����س��ف��ارة خ��ادم
احلرمني ال�شريفني بالواليات املتحدة
الأمريكية

بناتنــا اخلريجـات  ..عليكن يعقد الأمل
احلمد هلل رب العاملني  ,مدمي النعم على ال�شاكرين ,وال�صالة وال�سالم على قائد الغر املحجلني,
حممد بن عبداهلل القوي الأمني ،وبعد .
ن�سعد يف كل عام ونحن ن�شهد تخريج دفعة من بناتنا الغاليات ,بعد �أن تخطني املرحلة اجلامعية،
ووقفن على عتبة التمام بعد �سن ٍني من اجلد والطلب.
بجيل واعدٍ يكمل م�سرية العطاء  ,ويعد مب�شاريع النماء  .ف�أمتنا
وال نكون �إال فرحني م�ستب�شرين ٍ
ال�شابة تنتظر الهمم العالية لت�صعد بها يف دروب العال.
وال منلك �إال �أن نو�صي بناتنا احلبيبات ب�شعلة �أمل ال تنطفئ ,و وقود عزمية ال ينفذ ,حتى نفوق الأمم
ب�أقوى الهمم .
ن�س�أل اهلل لهن التوفيق والعون وال�سداد .
د .خديجة بنت عمر بادحدح
وكيلة �شطر الطالبات

من القلب �إىل خريجات الدرا�سات العليا
ي�سر جامعة امللك عبد العزيز دعوة بناتها اخلريجات حل�ضور

احل�م��د هلل ال ��ذي بنعمته تتم ال�صاحلات,
وال�صالة وال�سالم على الهادي �إليها ...

امللتقى املهني الثاين

بناتي و�أخ��وات��ي اخل��ري �ج��ات :نهنئكن على
تخرجكن ونحن نهيء �أنف�سنا بكوكبة جديدة
تن�ضم �إيل م�سرية البناء� ,إننا نحتفي بكن
و�أعيننا ترمق تلك العزمية التي �صاحبت رحلة
التح�صيل العلمي و�أننت حت�صدن ثمرتها اليوم,
ونلمحها يف �أعينكن نظرة واعدة مب�ستقبل مل�ؤه
بذل وعطاء تفني فيه باجلميل لوطن مهد لكن
�سبل ما و�صلنت �إليه.

د .فايزة بنت بكر عبده

�إن القلوب التي �أح��اط��ت بكن والعيون التي

وكيلة عمادة الدرا�سات العليا

الذي تنظمه وكالة عمادة �ش�ؤون الطالب للخريجات يومي
االثنني والثالثاء 1431/6/4-3هـ
املوافق 2010/5/18-17م
من ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا حتى اخلام�سة ع�صر ًا
بقاعة امل�ؤمترات الكربى -جامعة امللك عبد العزيز
لال�ستف�سار يرجى االت�صال على:
هاتف  )02( 6952000حتويلة 26863

�أو على الربيد الإلكرتوين dsaag@kau.edu.sa

�سهرت �إىل جانبكن و�أنتم تعددن لهذا اليوم
هي �شريكة يف االجناز وحقيقة ب�أن ن�شكر لها
�صنيعها  ,ف�شكر ًا لآبائكن و�أمهاتكن وكل من
كان لكن عون ًا.
�إن جامعة امللك عبدالعزيز تقف مزهوة وهي
تنظر �إىل خريجاتها وق��د وقفن يف رحابها
يتهيئن لالنخراط يف ركب التطوير والنماء,
لكونها ت��درك �أن�ه��ن و��س��ام لها يف ك��ل موقع
وجمال .وفقكن اهلل وبلغكن ما ت�صبون �إليه.

العلــــــم نــــــور
يف كل عام نتطلع و ب�شوق للم�شاركة يف االحتفال بتخرج عدد من بناتنا الطالبات ,وم�شاركة �أ�سرهن
الفرحة املنتظرة ،قال تعاىل(( :يرفع اهلل الذين �آمنوا منكم والذين �أوتوا العلم درجات))...
بناتنا اخلريجات ..لعلكن يف هذا اليوم تتذكرن اخلطوات الأوىل لكن  ..وما كان فيها من جهد وعناء
رافقكن خالل م�سريتكن التعليمية ...وتتذكرن �أن هذه اخلطوة هي اخلطوة الأوىل يف احل�صاد
العلمي ...و�أن �آمال الوطن والأمة معلقة بكن ...فال تدخروا جهدا �إال بذلتنه ...وال ترتكوا بابا �إال
طرقتنه ...وكن دائما جذورا �أ�صولها ثابتة ...وفروعها ممتدة يف ال�سماء با�سقة .وكما قيل لكن من
ال�صغر«:العلم نور»،وكما �أ�ضاء �أنف�سكن �أ�ضئن به الدنيا واحملن م�شاعله لترننه طريق من يحتاجه.
د.منال بنت �إبراهيم مديني
وكيلة عمادة �ش�ؤون الطالب للأن�شطة

