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ﻛﻠﻤـﺔ اﻟﻌﺪد

اجلامعة تك��رم املتقاعدين وحتتف��ي باملتميزين


  

 

      

العدد
كلمة
       
لكــم بـمــا قـدمتــم
الـجـــامعـــة ممتنــة

خـــدمــــات
 لهـــا مـــن




 مقولة ترتدد على،وبناتها
اجلامعة ب�أبنائها
 
 وهذا ما ي�صدقه،�أفواهنا يف منا�سبات عديدة

هذا احلفل التكرميي لإخ��وة و�أخ��وات حتملوا
 ونكران

من اجلد واملثابرة 
عرب �سنوات طويلة


 نذروا �أنف�سهم.الذات من �أجل هذه اجلامعة


لرتقية الأداء وتطوير الذات وو�ضع
و�أوقاتهم


 ك��ل يف،�راك��زة مل�سرية اجل��ام�ع��ة
�ال�ق��واع��د ال

إىل جانب ت�أهيل وتدريب تالميذهم
� ،جماله

من املوظفني واملوظفات اجلدد حتى يت�سلموا
 �أ�سامة بن �صادق.د.�أ
طيب

ج��ادوا يف كلو�أ
الأمانة من بعدهم ف�أح�سنوا
  
.ذلك

 �إمنا هم خال�صات،إخوة والأخوات الذين نحتفي بهم اليوم تقدير ًا وعرفان ًا
فه�ؤالء ال


لديهم عرب
 تراكمت، وكميات من التجارب وذخائر من اخل�برات،امل�ع��ارفمن


 لتهيئة املناخ املالئم لها لت�سري يف،اجلامعة
 خدمةيف
�سنوات طوال ق�ضوها جميع ًا

.اهلل 
العاملية ب�إذن
خططها الإ�سرتاتيجية نحو
 
 

 وهم،على �أكتافهم 
أبناء وبنات اجلامعة هم من قامت اجلامعة�
فهذه ال�صفوة من

 
 من
، حيث �أبلوا ح�سن ًا خالل �سنوات العطاء.اجلامعة بجهودهم وتطورت
تقدمت



 حتى و�ضعوها، و�أ�سهموا بخرباتهم يف ت�أهيل من عمل معهم،وعملوا بجد و�إخال�ص

أعتاب

. فكانوا نعم الأ�ساتذة ونعم املعلمني ونعم القدوة،أدائهم
�االرتقاء ب
� على

 بقدر ما هو تكرمي له�ؤالء بقدر،فهذا االحتفاء اجلامعي الذي تقيمه اجلامعة �سنوي ًا

 وهو.ما هو تقدير لتلك الأعمال اجلليلة التي و�ضع كل منهم ب�صمته عليها وا�ضحة

يف الوقت نف�سه م�ؤ�شر وداللة على �أن اجلامعة تقدر من يقدرها ويعمل على تطويرها

.وتقدمها
 
 مبا قدمتم،لكم
والأخوات اجلليالت �أن اجلامعة ممتنة
الإخوة الأجالءؤالء
��أقول له

 

إن الإجنازات 
� ف،دقيق
 والألفاظ ال تعرب ب�شكلالكلمات
 و�إن كانت،خدمات
لها من

 


يظل
أن
�
يف
اجلامعة
وتطمع
.بذلتم
ما
على
دليل
أ�صدق
�
هي
للجامعة
حتققت
التي

، وبكم حققتم �أهدافها،ومتنوعة
 فالقنوات التوا�صلية عديدة،التوا�صل بينكم وبينها


العالقة
ذات
املنا�سبات
كل
يف
وبينها
ويحدوها �أمل كبري يف توا�صل �إيجابي بينكم

 وغريها مما تتيحه،الثقافية واالجتماعية املختلفة
والن�شاطات املن�سوبني
وعرب نادي


.وا�ستمراريته
التوا�صل
لهذا
اجلامعة


 والأداء،يجب عليه الأداء
ما يكون ملن 
 مع �أن ال�شكر الإن�ساين غالب ًا،و�أقول لهم �شكر ًا
فتحملوا
 فكان لزام ًا عليهم �أداء،على ه�ؤالء
اجلامعي كان واجب ًا حمتم ًا

،الواجب


التحية
 ومن،فلهم منا التقدير �أجله
،عال من الدراية واحلنكة واملعرفة
الأمانة بقدر

الروح امل�س�ؤولة التي �أكملوا بها �سنوات خدمتهم دون كلل
تلك
 و�أحيي فيهم،أطيبها
 �
ً
،�صدق وامتنان
بكل
منهم
كل
يد
على
أ�شد
�
و
،
ا
جميع
بهم
نفتخر
أن
�
لنا
فحق
،ملل
�أو

. وفقكم اهلل حيثما كنتم:و�أقول لهم

 

 وما التوفيق �إال من عند اهلل.. وال�سداد يف حياتهم التوفيق
متمني ًا لهم جميع ًا

مدير اجلامعة


حت��ت رع��اي��ة م �ع��ايل م��دي��ر اجل��ام�ع��ة
الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور �أ��س��ام��ة ب��ن �صادق
 تنظم اجلامعة اليوم الثالثاء،طيب
ه�ـ حفل تكرميي ملن�سوبي1432/6/21
اجل��ام �ع��ة امل�ت�ق��اع��دي��ن وامل �ت �ق��اع��دات
واملتميزين وامل�ت�م�ي��زات م��ن �أع�ضاء
هيئة التدري�س والأكادمييني والإداريني
 وذل��ك بقاعة،والفنيني وامل�ستخدمني
امل�ل��ك في�صل ل�ل�م��ؤمت��رات يف رح��اب
.اجلامعة

لإخال�صهم وت�ضحياته ك��ل يف جمال
. يف حماولة لرد اجلميل،تخ�ص�صه
ه��ذا وق��د ب��ارك معايل مدير اجلامعة
ج�ه��ود املتقاعدين واملتميزين ممن
�أ�سهموا يف تطوير اجلامعة وحملوا
�أمانتها ط��وال �سنوات عديدة م�ؤكد ًا
حر�ص اجلامعة على التوا�صل امل�ستمر
مع املتقاعدين من من�سوبيها وا�ستمرار
اخلدمات التي تقدمها لهم يف املجاالت
ال�صحية من خالل امل�ست�شفى اجلامعي
و الإدارة الطبية لهم ولأ�سرهم وغريها
و�أ��ش��ار معاليه �إىل �أن.من اخل��دم��ات
هذا التكرمي ما هو �إال �إرج��اع الف�ضل
لأ�صحابه الذي ال يقا�س بفعالياته بقدر
م��ا يقا�س بقيمته املعنوية الأخالقية
.متمنيا للجميع التوفيق وال�سداد

من�سوبيها من املتقاعدين واملتميزين
�سنوي ًا تعبري ًا لهم عن ال�شكر والتقدير
لعطائهم ووف ��اء جلهودهم وعرفان ًا
ب��اجل�م�ي��ل ال� ��ذي ق��دم��وه ط� ��وال م��دة
 وه��ي،خ��دم�ت�ه��م وع�م�ل�ه��م ب��اجل��ام�ع��ة
فر�صة تقدم فيها اجلامعة تقديرها

ت�شكيـــل جلنــة دائمــة لتكــريــم
من�ســوبــــي ومن�ســـوبــــات اجلــامـعـــة

�إق��ام��ة حفل خا�ص بتكرمي املتميزين
وامل� �ت� �م� �ي ��زات ت� �ق ��دي ��ر ًا واع�ت��راف � � ًا
مب�ج�ه��ودات�ه��م ووف� ��اء مل��ا ق��دم��وه من
ع��ط��اءات خ�ل�ال م�سريتهم العلمية
.والعملية يف �سبيل االرتقاء باجلامعة
يذكر �أن اجلامعة د�أب��ت على تكرمي

هذا و�سي�شهد احلفل ح�ضور �أ�صحاب
ال �� �س �ع��ادة وك �ل�اء اجل��ام �ع��ة وع �م��داء
الكليات والعمادات امل�ساندة ومن�سوبي
ومن�سوبات اجلامعة ومديري املراكز
وامل�ع��اه��د وف ��روع اجلامعة وقطاعات
.اجلامعة املختلفة
و�سيتم خ�لال احل�ف��ل ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ت��ك��رمي امل �ت �ق��اع��دي��ن وامل �ت �ق��اع��دات

ال�شكــر والــوفــاء والتقدير لكم على
مــا قـدمتــم جلــامعتكــم

 وتقدير ًا،رغبة يف ا�ستمرار تبني فكرة تكرمي من�سوبي اجلامعة املتقاعدين ب�شطري اجلامعة
احل � �م� ��د هلل رب ال� �ع ��امل�ي�ن
 فقد �أ�صدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب،جلهودهم وعطائهم
وال�صالة وال�سالم على ر�سوله
، �سعادة وكيل اجلامعة: وتتكون اللجنة من،ق��رار ًا بت�شكيل جلنة دائمة لتكرمي من�سوبي اجلامعة
 ال�ي��وم ونحن نحتفل،ال�ك��رمي
 �سعادة وكيلة �شطر، �سعادة عميدة �شطر الطالبات،�سعادة وكيل اجلامعة للأعمال والإبداع املعريف
بكوكبة من الإخ��وة والأخ��وات
 �سعادة رئي�س، �سعادة مدير مركز الن�شر العلمي، �سعادة امل�شرف العام على �إدارة الإعالم،الطالبات
ال��ذي��ن لهم الف�ضل بعد اهلل
 �سعادة مدير، �سعادة مدير م�شروع ميكنة ال�ش�ؤون املالية �إلكرتوني ًا،حترير �صحيفة �أخبار اجلامعة
�سبحانه وت�ع��اىل يف التطوير
  
 

.اللجنة
 و�سعادة �أمني،إدارة �ش�ؤون املوظفني
� عام
ال ��ذي �شمل اجل��ام�ع��ة �ضمن
 
منظومة هذا الوطن
 حلفل تكرمي من�سوبي اجلامعة بجميع
��داد والتنظيمع
اللجنة الدائمة الإ�شراف على الإ
وتتوىل     ..الغايل




 ويكون االحتفال باملتقاعدين واملتقاعدات واملتميزين واملتميزات �سنوي ًا،فئاتهم
�أيها الإخ��وة الكرام �إن الأمم
عدنان بن عبدا هلل املزروع
.د
  .
      

تعتز ب�أجمادها من امل�ؤ�س�سني
  
ل�ن�ه���ض�ت�ه��ا ون� �ح ��ن يف ه��ذه

            
 يا من بذلتم اجلهد �سنوات،نفخر بكم �أنتم �أيها الأفا�ضل
اجلامعة
واملتميزين
املتقاعدين
تكرمي
حفل
فقرات
   فقد ،ؤ�س�س

   الكبري
   العلمي
  ال�صرح
     هذا
خدمة
  يف
طويلة

� امل جامعة
.الكرمي
آن
�
القر
•
.طيب
�صادق
بن
أ�سامة
�
الدكتور
،�سلف
وكنتم خري
بكل �أمانة
رفعتم راية
   


و�سلمتموها
 جامعتكم
  خدمة
  
•كلمة �سعادة وكيل اجلامعة رئي�س
.•حفل التكرمي
امل�شرف
الوظيفي
تاريخه
له
منكم
واحد
فكل
،إخال�صكم
�
فلن نن�سى


جل �ن��ة ت��ك��رمي م �ن �� �س��وب��ي اجل��ام �ع��ة
.•كلمة وكيلة عمادة القبول والت�سجيل
.املتميز بالعطاء والت�ضحية


.واملتقاعدين  
.•كلمة عميدة �شطر الطالبات


�اف��ة امل�س�ؤولني
��إن جامعتكم حتتفل بكم برعاية م�ع��ايل امل��دي��روك
كلمة املتقاعدين الأكادمييني يلقيها
•
.كلمة اخلريجات
•
واملن�سوبني باجلامعة كل ذلك





� من


.الدكتور حم�سن بن �أحمد من�صوري.أجلكم
.•تكرمي خريجات برامج الدكتوراه

،كلمة املتقاعدين الإداريني والفنيني
•
.•تكرمي خريجات برامج املاج�سرت
،كل ما قدمتم
على
لكم ال�شكر والوفاء والتقدير وجزاكم اهلل خري ًا
ح�سني
بينت
رقية
�اذة
�
ت
�
س
�
�
ل
أ
ا
تلقيها
البكالوريو�س
برامج
خريجات
تكرمي
•
،،،، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،اجلميعيف
وبارك اهلل

.ع�شماوي
.احلا�صالت على تقدير امتياز
  اجلامعة
 
وكيل       
•كلمة معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
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هيئة التحرير
رئي�س هيئة الإ�شراف
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
د .حممد بن �سعيد الغامدي

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

نائب رئي�س التحرير
د�.سعود �صالح كاتب

نائبة رئي�س التحرير
م�شرفة ق�سم الإعالم
د .حنان بنت �أحمد �شوقي �آ�شي

الثالثاء 1432/06/21هـ

املـــوافــق 2011/05/24م

ب���ان���ورام���ا

اجلمعية الوطنية للمتقاعدين ..

�إط������ار وط���ن���ي ي��ج��م��ع امل��ت��ق��اع��دي��ن ال�����س��ع��ودي�ين
نبذة عن اجلمعية:
تعريف �أي جمعية �أو منظمة هو ر�سم لهويتها بالكلمات .واجلمعية
الوطنية اخلريية للمتقاعدين يف اململكة العربية ال�سعودية لي�ست
ا�ستثناء.
لذا نعرفها ب�أنها «�إطار ي�ضم جميع املتقاعدين ال�سعوديني» (ع�سكريني
ومدنيني من القطاعني احلكومي والأه�ل��ي) من الذكور والإن��اث يف
اململكة .

فكرة اجلمعية:
بد�أت الفكرة من معهد الإدارة العامة وتعززت بتو�صية �صدرت عن
امل�ؤمتر الثالث لرجال الأعمال (1419هـ ) تقول باال�ستفادة من خربات
املتقاعدين ,تبناها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز
فتحولت �إىل ن��دوة عقدها املعهد حتت رعاية �سموه ع��ام 1423ه �ـ،
و�صدر عنها تو�صية ب�إن�شاء جمعية للمتقاعدين .تبنى تو�صية الندوة
خم�سة من املهتمني وهم جميع ًا.
وبعد �أن عر�ضوا ما �أجنزوه حول فكرة اجلمعية ا�ستطاعوا ا�ستقطاب
� 35شخ�صية من خمتلف مناطق اململكة ليقدموا با�سمهم جميع ًا طلب
يف �شهر ربيع الثاين  1425هـ لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية للرتخي�ص
وجاءت املوافقة يف رجب 1426هـ ،وبعد ذلك انعقد االجتماع الت�أ�سي�سي
يف � 17شوال  1426هـ وانتخب �أول جمل�س �إدارة للجمعية مكون من 11
ع�ضو ًا اختاروا من بينهم �أ.د عبد الرحمن الطيب الأن�صاري رئي�س ًا
للمجل�س .

�أهداف اجلمعية:
املرا�ســــــالت :
�ص.ب  80202جدة
الرمز الربيدي 21589
هاتف 6952350
فاك�س 6952907

•االهتمام بالأو�ضاع ال�صحية واالجتماعية واالقت�صادية خلري
املتقاعدين
•�إن�شاء مركز جلمع املعلومات عن م�ؤهالت وخربات املتقاعدين
بغر�ض اال�ستفادة منها ملا فيه م�صلحة الوطن واملتقاعد .
•االهتمام بالبحوث والدرا�سات املتعلقة باملتقاعدين وامل�شاركة
يف اللقاءات والندوات وامل�ؤمترات العلمية واملهنية ذات العالقة,
داخل اململكة وخارجها.
•ال�سعي �إىل �إيجاد �صلة بني الراغبني يف العمل واجلهات الراغبة
يف اال�ستفادة من معارف وخربات املتقاعدين.

مرا�سالت التحرير
akhbarkau@yahoo.com

الإعــالنــــات:
هاتف6952350 :
حتويلة 64600

•�إيجاد مراكز للتدريب والت�أهيل وتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية يف
خمتلف املجاالت للراغبني من رجال الأعمال.

 الر�ؤية امل�ستقبلية :
•جت�سري املوروث واملنتج الثقايف بني الأجيال
•�إذكاء ودمج تفاعل املنتج املادي والفكري يف ديناميكية التطوير.
•توثيق روابط االت�صال بني املتقاعدين يف اململكة .

ر�سالة اجلمعية:
•�إفادة املجتمع والدولة من معارف وخربات املتقاعدين .

الطالب امل�شاركون :
حم������م������د خ����ي����اط
م�����اج�����د ق��م��ي�����ش
م�����ص��ع��ب احل���رب���ي
ع���و����ض ال����زه����راين
ع��ب��د اهلل ال��ب��ق��م��ي
�أروى

ال����زه����راين

م�������ي ال�������ش�ري����ف
رمي

الأح������م������دي

•العناية بالو�ضع ال�صحي واالجتماعي للمتقاعدين .
•جمع املعلومات وت�سويق اخلربات و�إجراء الدرا�سات .
•تدريب و ت�أهيل الراغبني بالعمل من املتقاعدين .

التنظيم الإداري للجمعية:
تتكون اجلمعية من الرئي�س الفخري – الهيئة اال�ست�شارية – اجلمعية
العمومية جمل�س الإدارة املنتخب – فروع اجلمعية – اللجان التي
ت�شكلها اجلمعية العمومية �أو جمل�س الإدارة .

الع�ضوية يف اجلمعية :
تنق�سم �إىل ع�ضوية عاملة وع�ضوية منت�سبة ،وكالهما مت�ساويتني يف
احلقوق والواجبات عدا الرت�شيح واالنتخاب والت�صويت يف اجلمعية
العمومية تخت�ص به الع�ضوية العاملة .

اخلطة الإ�سرتاتيجية :

فروعها يف املناطق املختلفة.

بح�سب اخلطة الإ�سرتاتيجية لعمل اجلمعية لل�سنوات (-1427
1432هـ) ،املتوقع �إجنازه ما يلي :

•رفـع التمـا�س �إىل والة الأمر  -يحفظهـم اهلل  -بطلب تخ�صي�ص
عالوة �سنـوية ملعا�ش املتقـاعـد �أ�سوة بعالوة املوظف ال�سنوية
ملواجهة غالء املعي�شة ورفع احلد الأدنى للمعا�ش التقاعدي �إىل
ثالثة �أالف ريال .و�إعطاء تخفي�ض خا�ص مل�ستخدمي اخلطوط
اجل��وي��ة ال���س�ع��ودي��ة وخ �ط��وط �سكة احل��دي��د م��ن املتقاعدين
و�إعفائهم من ر�سوم ت�أ�شرية ال�سائق واخلادمة واجلواز ورخ�صة
ال�سري والقيادة .

•رفع عــدد فروع اجلمعية �إىل ( )20فرعـــــ ًا ترتكــز يف املـدن
الرئي�سية.
•�إن�شاء ثالثة مراكز للدرا�سات واال�ست�شارات والتدريب وي�أتي
يف �أولويات هذه املراكز �إعادة ت�أهيل بع�ض فئات املتقاعدين ملا
يتنا�سب ومتطلبات �سوق العمل .
•توفري �أماكن منا�سبة لعمل اجلمعية وفروعها يف املناطق واملدن
املختلفة.
•متابعة م�شروعات بناء املقرات املقرتحة للجمعية يف املناطق
الرئي�سة ( )13منطقة.
•ت�سويق خربات املتقاعدين لدى اجلهات الراغبة باال�ستفادة من
غنى اخلربات وتراكمها لدى �أفراد هذه ال�شريحة.

•العمل من خالل جمل�س ال�شورى للح�صول على تو�صية ترفع
للمقام ال�سامي وحت ��دد �إع �ط��اء اجلمعية ن�سبة م��ن �أرب ��اح
ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد وامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية .
•التقدم بالتما�س �إىل جميع �أ�صحـاب م�شروعات الإ�سكـان
اخليـري من �أجـل تخ�صي�ص ن�سبة مئوية من هذه امل�شروعات
اخلريية لفقراء املتقاعدين الذين ال ميلكون م�ساكن لأ�سرهم.

•انتهاج �سيا�سة �إعالمية وثقافية هادفة تقود �إىل �إث��راء الفكر
وت�غ�ي�ير ث�ق��اف��ة املجتمـع يف نـظرته ال�سلبيـة نحـو �شريحـة
املتقـاعديــن وتو�سيع دائ��رة التـوا�صل مع اجلهـات الر�سميـة
والفعاليـات االجتمـاعية واالقت�صاديـة وعامة جمهور املجتمع
ال�سعودي.

•التـقـدم بـطـلب بحـث م�ـ��ع �شـركـات التـ�أميـن الـ�صحـي
امل�ستـ�شفيات و امل�ستـو�صـفـات وال�صيـدليـات اخلـا�صة وكبـرى
املحـالت التجـارية والفنـادق ومنتـزهات ال�سيـاحة وخطوط
املوا�صالت التجارية ب�إعطـاء ن�سبـة تخفيـ�ض جمزية ملن يحمـل
بطـاقة متـقاعـد �صادرة من اجلمعية الوطنية للمتقاعدين.

•ت��وث�ي��ق � �ص�لات االت �� �ص��ال ب���أم��راء امل�ن�ـ��اط��ق وط �ل��ب دعمهـم
وم�ساعدتهم يف تذليل ال�صعوبات التي ت��واج��ه اجلمعية �أو

•الرفع للمقام ال�سامي الكرمي بطلب معونة �سنوية مقطوعة تعطى
للجمعية من   وزارة املالية .

ب���ان���ورام���ا

الثالثاء 1432/06/21هـ

املـــوافــق 2011/05/24م

امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ..
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جه��ة حكومي��ة تدي��ر وتطب��ق جمي��ع �ش���ؤون و�أنظم��ة التقاع��د يف اململك��ة
نبذة عن امل�ؤ�س�سة:

الأوىل وراتب �شهرين عن كل �سنة للخم�س �سنوات
التالية ،وما زاد عن ذلك راتب ثالثة �شهور عن كل
�سنة� .أما يف حالة انتهاء خدماته لأ�سباب ت�أديبية
ومل تبلغ خدمته � 18سنة ومل يبلغ ال�سن النظامية
للتقاعد في�سوى ا�ستحقاقه على �أ�سا�س راتب �شهر
عن كل �سنة من اخلم�س �سنوات الأوىل ورات��ب
�شهرين عن كل �سنة تزيد على ذلك.

��ص��در ق ��رار جمل�س ال� ��وزارء رق��م  277وت��اري��خ
1423/12/30ه� � � �ـ بتحويل م�صلحة معا�شات
التقاعد التي �أن�شئت عام 1378ه �ـ �إىل م�ؤ�س�سة
عامة  ،ومبوجب املادة الثانية من تنظيم امل�ؤ�س�سة
ال���ص��ادر ب�ق��رار جمل�س ال���وزراء رق��م  3وتاريخ
14225/1/3ه � � �ـ تتمتع امل�ؤ�س�سة بال�شخ�صية
االعتبارية العامة وباال�ستقالل الإداري واملايل
وميزانية م�ستقلة ،وترتبط �إداريا ً بوزير املالية /
رئي�س جمل�س �إدارتها  .والهدف من �إن�شاء امل�ؤ�س�سة
العامة للتقاعد هو �إدارة جميع �ش�ؤون التقاعد يف
اململكة العربية ال�سعودية .وتقوم امل�ؤ�س�سة بتطبيق
جميع انظمة التقاعد املدنية والع�سكرية منذ �أول
نظام �صدر عام 1364هـ وحتى الآن.

�إجراءات �صرف امل�ستحقات
امل�ستندات املطلوبة:
�أوال :املدنيون:
•بيان اخلدمة ال��ذي ينظمه وزارة اخلدمة
املدنية ويرد عن طريقها.
��ص��ورة طبق الأ� �ص��ل لبطاقة الأح���وال ( الهوية
الوطنية ).

�أوال :النظام املدين:
ا�ستحقاق املعا�ش:
•املحال للتقاعد لبلوغه �سن ال�ستني ي�ستحق
معا�شا مهما تكن مدة خدمته.
•املتوفى واملف�صول ب�سبب عجزه عن العمل
ب�صورة قطعية ي�ستحق معا�شا مهما تكن
م��دة اخل��دم��ة بن�سبة  %40م��ن �آخ��ر رات��ب
تقا�ضاه عند الوفاة �أو العجز� ،أو املعا�ش
امل�ستحق ع��ن م��دة خدمته الفعلية ايهما
اكرب.
•امل�ت��وف��ى �أو ال�ع��اج��ز اث�ن��اء العمل وب�سببه
ي�ستحق معا�شا بن�سبة  %80من �آخر راتب
تقا�ضاه� ،أو عن مدة اخلدمة ايهما اكرب.
•م��ن انتهت خدمته الي �سبب ك��ان ولديه
خدمة � 25سنة فما فوق ي�ستحق معا�شا.
•من انتهت خدمته ب�سبب الغاء الوظيفة �أو
الف�صل بقرار من جمل�س ال��وزراء �أو ب�أمر
�سام وبغري �سبب ت�أديبـي في�ستحق معا�شا
متى بلغت خدمته خم�س ع�شرة �سنة على
االق��ل .اما اذا قلت عن القدر امل�شار اليه
في�ستحق مكاف�أة بن�سبة  %14من جمموع
مرتبه ال�سنوي االخري م�ضروبا يف �سنوات
اخلدمة.
•املحال للتقاعد بناء على طلبه ولديه خدمة
حم�سوبة يف التقاعد ال تقل مدتها عن 20
�سنة كاملة ب�شرط موافقة اجلهة التي متلك
حق تعيينه ي�ستحق معا�شا بقدر خدمته.
•تتم ت�سوية املعا�ش التقاعدي بن�سبة جزء
م��ن االرب �ع�ين ج ��زءا م��ن �آخ ��ر رات ��ب عند
ن�ه��اي��ة اخل��دم��ة ك�م��ا ي�ل��ي( :ع ��دد �سنوات
اخلدمة×الراتب الأ� �س��ا� �س��ي)= 40 /
املعا�ش امل�ستحق
ا�ستحقاق املكاف�أة:
•تتم ت�سوية املكاف�أة ملرة واحدة كما يلي:
•اخلدمة التي تقل عن ع�شر �سنوات .الراتب

•�إخ�لاء ط��رف (ب��راءة ذم��ة) للذين انتهت
خدماتهم باال�ستقالة �أو الف�صل �أو الغياب.
•�إقرار باجلهة التي يرغب �صرف اال�ستحقاق
منها.
•ويف حالة �إن �ه��اء اخل��دم��ة للعجز لأ�سباب
�صحية يرفق مع ما �سبق �صورة من التقرير
الطبي ال�صادر من الهيئة الطبية لتحديد
ن�سبة العجز.

الأ��س��ا��س��ي *  * %10 * 12ع��دد �سنوات
اخلدمة = املكاف�أة امل�ستحقة ملرة واحدة
•اخلدمة التي تبلغ ع�شر �سنوات ومل تبلغ 25
�سنة تتم ت�سويتها كالتايل :الراتب * 12
*  * %11عدد �سنوات اخلدمة = املكاف�أة
امل�ستحقة ملرة واحدة.
•امل��وظ �ف��ات امل���س�ت�ق�ي�لات ب���س�ب��ب ال� ��زواج
فتح�سب مكاف�أتهن على �أ�سا�س  %11مهما
كانت م��دة اخل��دم��ة ،ما مل تكن م�ستحقة
للمعا�ش ح�سب القواعد املقررة يف النظام.

ثانيا :النظام الع�سكري:
 )1ت�سوية املعا�ش التقاعدي:

•ت�سوية معا�ش من ي�صاب بعجز جزئي �أثناء
العمل وب�سببه على �أ�سا�س  %80من راتبه
الأخ�ي�ر �أو على �أ�سا�س خدمته امل�ستحقة
�أيهما �أ�صلح له.
•ت�سوية معا�ش املتوفى �أثناء العمل وب�سببه
على �أ�سا�س �آخر راتب كان يتقا�ضاه.
•ي�سوي معا�ش من ي�صاب من الع�سكريني
بعجز كلي ب�سبب العمليات احلربية �أو ب�سبب
الأ�سر على �أ�سا�س راتب �أعلى درجة يف �سلم
الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مبا�شرة� .أما
�إذا كانت الإ�صابة قد �أحدثت عجز ًا جزئيا
�أوجب ف�صله من اخلدمة الع�سكرية فيمنح
�أربعة �أخما�س هذا الراتب.

•ي�سوى املعا�ش التقاعدي على �أ�سا�س جزء
من  35جزء بالن�سبة للمتقاعد لبلوغه ال�سن
النظامية �أو �إكماله � 18سنة يف اخلدمة
الفعلية الع�سكرية.

 )2ت�سوية املكاف�أة:

•ي�سوى معا�ش املتوفى �أو املف�صول لعدم
اللياقة الطبية على �أ�سا�س  %70من راتبه
الأخ�ي�ر �أو على �أ�سا�س خدمته امل�ستحقة
�أيهما �أ�صلح له.

ي�سوى ا�ستحقاق الع�سكري يف حالة �إنهاء خدماته
لأ�سباب غري ت�أديبية �إذا كانت خدماته اقل من 18
�سنة ومل يبلغ ال�سن النظامية للإحالة للتقاعد على
�أ�سا�س رات��ب �شهر عن كل �سنة للخم�س �سنوات

•عند الإحالة لبلوغه ال�سن النظامي ي�ستحق
معا�شا مهما تكن مدة خدمته .

ثانيا :الع�سكريون:
•ب��ي��ان اخل ��دم ��ة ال � ��ذي ت�ن�ظ�م��ه اجل �ه��ات
الع�سكرية ويرد عن طريقها.
•�صورة طبق الأ�صل لبطاقة الأحوال ( الهوية
الوطنية ).
•�صورة من وثيقة الف�صل.
•�صورة من قرار طي القيد.
•�إق� ��رار ب��اجل�ه��ة ال�ت��ي ي��رغ��ب ال���ص��رف له
بوا�سطتها.
•يف حالة الف�صل لأ�سباب �صحية يرفق مع
م��ا �سبق ��ص��ورة م��ن ق��رار اللجنة الطبية
الع�سكرية.
ثالثا :امل�ستفيدون عن �صاحب املعا�ش :
•من املعلوم �أن املعا�ش التقاعدي للمتوفى،
�سواء ح�صلت الوفاة وهو على ر�أ�س العمل
�أو بعد تقاعده ،حمكوم توزيعه على ورثته
امل�ستحقني بامل�ستندات التالية:
•� �ص��ورة م�صدقة م��ن �صك ح�صر ال��ورث��ة
ال�شرعي يو�ضح ب��ه �أ��س�م��اء ال��ورث��ة ون��وع
قرابتهم للمتوفى.
•�إق ��رار �إع��ال��ة �أو �إث �ب��ات �شرعي (�صك �أو
�شهادة �شرعية) يو�ضح فيها الأ�شخا�ص
املعتمدين يف �إعالتهم على املتوفى �أثناء
حياته  .و�إق��رار الإعالة  ،هو منوذج يعبئه

�صاحب املعا�ش ( املوظف �أو املتقاعد ) �أثناء
حياته ويوجد يف ملف خدمته يف اجلهة التي
يعمل بها �أو �إثبات �إعالة �صادر من املحكمة
ال�شرعية ي�ق��ر ف�ي��ه ب��أ��س�م��اء الأ��ش�خ��ا���ص
الذين يعولهم .وقد حددت �أنظمة التقاعد
الأ�شخا�ص املطلوب �إث�ب��ات �إعالتهم على
�سبيل احل�صر وهم( :الوالدان ،الأخوات،
الإخ� ��وة� ،أب �ن��اء وب �ن��ات االب ��ن ال ��ذي ت��ويف
والدهم يف حياة املتقاعد ،اجلد واجلدة).
•�إثبات �شرعي يو�ضح املوظفني واملوظفات
واملتزوجات من الإن��اث� ،سواء كانوا ورثة
�أو معالني ،على �أن يحدد ت��اري��خ ال��زواج
والتوظيف باليوم وال�شهر وال�سنة .بالإ�ضافة
�إىل ذلك �إذا كان من بني امل�ستفيدين من
يتقا�ضى معا�شا تقاعديا عن �شخ�ص �آخر
غري املتوفى امل��ذك��ور �إي�ضاح ا�سم امل��ورث
كامال.
•�صور بطاقات الأح ��وال (الهوية الوطنية
) للبالغني من الذكور �أو �صورة كاملة من
�أ�سا�س ال�سجل العائلي لوالدهم �إذا كانوا
م�ضافني فيه .
•كفلت �أنظمة التقاعد للذكور الذين جتاوزت
�أعمارهم �سن  21عاما �صرف ا�ستحقاقهم
من املعا�ش �إذا كانوا يوا�صلون درا�ستهم ،
�أو غري قادرين على الك�سب ب�صفة قطعية
ويتطلب ا�ستمرار ال�صرف الآتي:
•�إ��ش�ف��اع �شهادة م��ن امل��در��س��ة �أو اجلامعة
التي ينتمي �إليها الطالب يو�ضح املرحلة
الدرا�سية وانتظامه بها.
•يف حالة وجود احد من امل�ستفيدين م�صابا
بعجز �صحي كامل مينعه من الك�سب �إرفاق
تقرير الهيئة الطبية بذلك.
•حتديد جهة ال�صرف التي يرغب امل�ستفيدون
�أو وكيلهم �صرف ا�ستحقاقهم التقاعدي
منها .ول�ضمان ا�ستمرار ال�صرف يتطلب
الأم��ر عند بداية كل �سنة مالية �أن يقوم
وكيلهم بتعبئة �إقرار لدى جهة ال�صرف عن
احلالة االجتماعية لعموم امل�ستفيدين وعما
�إذا كان قد طر�أ تغيري من توظف �أو زواج
�أو وفاة �أو انتهاء الرابطة الزوجية  ،وموقف
الطلبة من الدرا�سة من عدمه ،وعلى �أن
تخطر امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد عن كل حالة
تطر�أ خالل ال�سنة املالية مدعم بامل�ستندات
التخاذ ال�لازم ب�ش�أنها و�إال �سيتحمل وكيل
امل�ستفيدين دفع املبالغ امل�صروفة دون وجه
حق.وت�سهيال لعمليات ال�صرف للمعا�شات
التقاعدية ال�شهرية ،ب�إمكان امل�ستحق �أن
يوكل �شخ�صا �آخر ال�ستالم ا�ستحقاقه نيابة
عنه مبوجب وكالة ين�ص فيها على ا�ستالم
حقوقه من امل�ؤ�س�سة .
× امل�صدر :وزارة املالية

املتقاعد  ..ما لك وما عليك
�أخي املتقاعد � .أختي املتقاعدة
هناك بع�ض املعلومات املفيدة التي ينبغي على املتقاعد
واملتقاعدة االطالع عليها ،وهي:
	ال يجوز اجلمع بني معا�شني تقاعديني �أو �أكرث .	ال يجوز للم�ستفيدين التنازل عن املعا�ش املخ�ص�ص لهمل�صلحة �شخ�ص �آخ��ر - .املعا�ش التقاعدي حق كفله
النظام وال يعد �إرث ًا �أو تركة
 التقدم بطلب �ضم اخلدمة املعو�ض عنها من امل�ؤ�س�سةالعامة للتقاعد خ�لال ال�سنة الأوىل من تاريخ العودة
للعمل مرة ثانية .
 -يجب �إ�شعار امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد عن �أي تغيري يطر�أ

على حالة امل�ستفيدين من الورثة.
 ي�ستحق املوظف املدين معا�ش تقاعدي �إذا بلغت خدمته� 25سنة �أيا كانت �سبب نهاية اخلدمة.
 معا�ش املتقاعد املتوفى يوزع بالت�ساوي بني امل�ستفيدينمن الورثة .
	ال فرق بني الرجل واملر�أة املوظفني يف احلقوق التقاعدية.
 حقوق املوظفة التقاعدية ال ت�سقط بعد وفاتها وت�صرفللم�ستفيدين من ورثتها.
 كفل النظام ح�صول املر�أة املوظفة على معا�ش تقاعديحتى لو كان زوجها موظف ًا �أو متقاعد ًا .

	�إيقاف ن�صيب الورثة امل�ستفيدين من املعا�ش التقاعديمن الأبناء �إذا بلغ � 21سنة ما مل يثبت موا�صلته للدرا�سة.
 ي�ستحق امل��وظ��ف الع�سكري معا�ش تقاعدي �إذا بلغتخدمته الفعلية � 15سنة ب�شرط موافقة الوزير على �إحالته
للتقاعد.
 مقدار املعا�ش التقاعدي املدين = الراتب الأ�سا�سي *مدة اخلدمة بالأ�شهر 480
 مقدار املعا�ش التقاعدي الع�سكري = الراتب الأ�سا�سي *مدة اخلدمة بالأ�شهر 420
 قطع ن�صيب الأبناء امل�ستمرين يف الدرا�سة من املعا�شالتقاعدي عند تخرجهم �أو بلوغهم �سن � 26أيهما قبل .

 ا�ستمرار �صرف ن�صيب امل�ستفيد من الورثة من املعا�شالتقاعدي �إذا ثبت عجزه �صحي ًا مبوجب تقرير طبي عند
بلوغه � 21سنة .
	�إبالغ امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد عند وفاة املتقاعد مبا�شرةمع �إرفاق ال�صكوك ال�شرعية .
	�إيقاف �صرف املعا�ش التقاعدي للم�ستفيدين الورثة منالذكور والإناث عند توظفهم .
 يوقف املعا�ش التقاعدي �إذا �شغل املتقاعد وظيفة ثابتةمبيزانية الدولة .
	�إذا تويف الزوجان املتقاعدان ي�صرف للم�ستفيدين منالورثة �أحد املعا�شني الأكرب منهما.
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الثالثاء 1432/06/21هـ

اال�ســــــم
حميد حممد م�سعد املليبي
عو�ض راجح �صقر ال�سفري
م�شبب �أحمد م�شبب ع�سريي
�صديق كرامة �سليمان م�سعود
حمد ح�سني ح�سن م�شعرت
ها�شم عبد احلبيب ها�شم ال�شيخ
حوميد حمود حممد ال�سلمي
عاتق قايد �سويعد املطريي

جهـــــة العمـــــل
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
�إدارة الأمن وال�سالمة
عمادة �ش�ؤون الطالب
الإدارة العامة للت�شغيل وال�سالمة
�إدارة الأمن وال�سالمة
فرع كليات البنات
كلية الهند�سة
�إدارة الأمن وال�سالمة

بيان ب�أ�سماء الإداري�ين والفنيني طالب( تقاعد مبكر – نقل خدمات)
الذين �سيتم تكرميهم لعام 1432هـ
اال�ســــــم

فرحان خالد ح�سن البليهد
ح�سان �صالح يحيى زيني املتوكل
عيدرو�س حامد حم�سن عيدرو�س

جهـــــة العمـــــل

الإدارة العامة للت�شغيل وال�صيانة
كلية الهند�سة
عمادة �ش�ؤون املكتبات

بيان ب�أ�سماء بند الأجور طالب ( تقاعد مبكر -نقل خدمات ) الذين �سيتم
تكرميهم لعام 1432هــ
اال�ســــــم

جهـــــة العمـــــل

معي�ض عوا�ض معي�ض املطريي
م�صطفى عبد العزيز عبد القادر �أبو خ�شبة

امل�ست�شفى اجلامعي
مركز االت�صاالت

بيان ب�أ�سماء املتقاعدات من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهن الالتي
�سيتم تكرميهن لعام 1432هـ
املـــرتبـــة
اال�ســـــــم
الـعلــمــيـــــــة
�أ�ستاذ
�أ.د�.أ�سماء حممد �أحمد باهرمز
�أ�ستاذ م�شارك
د� .آمال علي �صالح �شبك�شي
د .ثريا عبد القادر دروي�ش باعراقي �أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ م�ساعد
د .منى طارق حممود حمودة
�أ�ستاذ م�ساعد
د� .سمرية �أحمد عمر �سنبل
حما�ضرة
بلقي�س عبد الرحيم �أحمد حممد
حما�ضرة
هيفاء ر�ضا ح�سن هزازي
حما�ضرة
نادية ف�ؤاد عبداحلميد اخلطيب
حما�ضرة
ع�صمت ح�سني عبدالرحيم قا�ضي
حما�ضرة
عمادية حممد مدين زكري
بثينة حممد حقي عبا�س ا�سكندراين حما�ضرة

جهــــة العمــــل
كلية الإقت�صاد والإدارة  -طالبات
كلية الطب
كلية العلوم  -طالبات
كلية الرتبية للبنات الأق�سام الأدبية
كلية الرتبية للبنات الأق�سام الأدبية
كلية الطب
ق�سم االقت�صاد املنزيل
ق�سم االقت�صاد املنزيل
كلية االداب والعلوم االن�سانية
كلية االداب والعلوم االن�سانية
ق�سم الإقت�صاد املنزيل

بيان ب�أ�سماء املتقاعدات من الإداريات والفنيات الالتي �سيتم تكرميهن لعام  1432هـ
اال�ســــــم
رقية ح�سني م�صطفى ع�شماوي
كامليا عبداهلل ح�سني ابو زناده
جناة ح�سن حممد ع�شماوي
�سعاد �أحمد �سعيد باحمدان
زينب �سامل �أحمد حريري
منى عبدالعظيم حممد عبدالعظيم
ن�سرين احمد حممد عيا�ش ( يرحمها اهلل

جهـــــة العمـــــل
عمادة �ش�ؤون الطالب – الطالبات
كلية الطب – الطالبات
كلية االقت�صاد واالدارة – طالبات
كلية العلوم ال�صحية للبنات
ق�سم الإقت�صاد املنزيل – الطالبات
كلية العلوم ال�صحية للبنات
كلية الت�صاميم والفنون

بيان ب�أ�سماء املتقاعدات من بند الأجور الآتي �سيتم تكرميهن لعام  1432هـ
�سعاد �سعيد عطية النجيدي
نورة حمزة بالد املولد
�شريفة �سعيد �صالح ق�شا�ش
�أمرية احمد حممد كرك�شان
حامده زاكي عبدربه املولد
خريه بالقا�سم �سعيد القرين

املـــوافــق 2011/05/24م

اجلــامعــة تكـــرم من�ســوبيهـــا املتميــزيـــن واملتقـــاعـــديــن
فــي كــافـــة الكليــات والقطــاعـــات والعمـــادات والإدارات

بيان ب�أ�سماء املتقاعدين من بند الأجور الذين �سيتم تكرميهم لعام 1432هـ

اال�ســــــم

امل��ك��رم��ون

جهـــــة العمـــــل
�إدارة االمن وال�سالمة – طالبات
كلية الرتبية للبنات االق�سام االدبية
كلية الرتبية للبنات لأعداد املعلمات
�إدارة كلية البنات
كلية الت�صاميم والفنون – فرع البنات
كلية الرتبية  -فرع البنات

بيان ب�أ�سماء �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهن طالبات ( تقاعد
مبكر – نقل خدمات ) اللآتي �سيتم تكرميهن لعام  1432هـ
اال�ســـــــم

جهـــة العمـــل

املرتبــــة

فاطمة حممد عاي�ض الراجحي

ا�ستاذ م�ساعد كلية الرتبية للبنات االق�سام االدبية

�سلمى �إبراهيم حممد ال�صبحي

ا�ستاذ م�ساعد كلية العلوم للبنات

�آمنة �ضيف اهلل �سليم القر�شي

حما�ضرة

كلية الرتبية للبنات االق�سام االدبية

فاطمة حممد بكر با�سالمة

مدر�سة

كلية العلوم ال�صحية للبنات

بيان ب�أ�سماء ال�صحية طالبات ( تقاعد مبكر – نقل خدمات ) الالتي
�سيتم تكرميهن لعام  1432هـ
جهـــــة العمــــــل

اال�ســـــــــم
جنوى عبداحلميد خري الدين

امل�ست�شفى اجلامعي

�شادية �أحمد ذاكر خوج

كلية العلوم ال�صحية للبنات

بيان ب�أ�سماء االداريات والفنيات ( تقاعد مبكر – نقل اخلدمات ) الالتي
�سيتم تكرميهن لعام  1432هـ
جهـــــة العمــــــل

اال�ســـــــــم
�صباح �إ�سحاق حممد طيب

ق�سم الإقت�صاد املنزيل

عبري �إ�سحاق مو�سى امليخي

كلية العلوم طالبات

بيان ب�أ�سماء ال�سادة �أع�ضاء هيئة التدري�س واملحا�ضرين ومدر�سي اللغات
غري ال�سعوديني ومن يف حكمهن الذين �سيتم تكرميهم لعام  1432هـ
اال�ســـــــم

املرتبــــة

جهـــة العمـــل

د .جمدي دياب مدبويل علي

�أ .م�ساعد

كلية العلوم برابغ

د .خالد حممود توفيق �إبراهيم

�أ .م�شارك

كلية االداب والعلوم االن�سانية

د .توفيق عبدالكرمي عمريه

�أ .م�شارك

كلية العلوم

د .عادل علي عبداهلل

�أ .م�ساعد

مكتب وكيل اجلامعة للتطوير

بيان باملكرمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتقاعدين ومن يف حكمهم
اال�ســـــــم

املرتبــــة

جهـــة العمـــل

�أ.د.عمر علي ح�سن الزين

�أ�ستاذ

كلية العلوم

�أ.د.علي عدنان عبدالغني ع�شقي

�أ�ستاذ

كلية علوم البحار

�أ.د�.صالح ح�سن �صالح بياري (يرحمه
اهلل)

�أ�ستاذ

كلية الأر�صاد البيئية وزراع��ة
املناطق احلارة

�أ.د.عبدالرزاق �سليمان �أحمد �أبو داود

�أ�ستاذ

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

�أ.د.عبداهلل حممد �صالح الرتكي

�أ�ستاذ

كلية الهند�سة

�أ.د.ح�سان ح�سني داود فطلني

�أ�ستاذ

كلية الطب

�أ.د.م�صطفي عباللطيف حممد �سعيد
املغربي (يرحمه اهلل)

�أ�ستاذ

كلية الرتبية

د�.أحمد �سعيد م�سفر �سعده

�أ�ستاذ م�شارك كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

د.عابد مرزوق عطيوي احلازمي

�أ�ستاذ م�شارك كلية الطب

د� .أ�سعد حممد عبدالرازق العطية عطيه �أ�ستاذ م�شارك كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
د� .صادق �سعيد �صادق حمرو�س

�أ�ستاذ م�شارك كلية االقت�صاد والإدارة

د.حم�سن احمد حممد من�صوري

�أ�ستاذ م�ساعد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

د�.أ�سامة �إبراهيم ها�شم فاليل

�أ�ستاذ م�ساعد كلية االقت�صاد والإدارة

د.لطفي عبدالرحمن ح�سن فيزو

�أ�ستاذ م�ساعد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

د.حممد احمد عمر الثقفي (يرحمه اهلل) �أ�ستاذ م�ساعد كلية العلوم
د.يو�سف حامد عبدالرحمن بدر

�أ�ستاذ م�ساعد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

د.ح�سني حممد احمد مليباري

�أ�ستاذ م�ساعد كلية الطب

حممد احمد عبا�س الف�ضلي

حما�ضر

كلية االقت�صاد والإدارة

خالد عمر �صالح مرداد

حما�ضر

كلية العلوم

عبداحلفيظ عبدالكرمي رجب

حما�ضر

كلية علوم الأر�ض

عبا�س حممد �سعيد عبا�س الف�ضلي

حما�ضر

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

بيان ب�أ�سماء املتقاعدين من الإداريني والفنيني الذين �سيتم تكرميهم لعام
1432هـ
جهـــــة العمـــــل

اال�ســــــم

الإدارة العامة للمتابعة والرقابة الداخلية
حممد ها�شم حممد ابوخ�شبة
كلية العلوم
عوده احمد �صالح اخلالدي االحمدي
كلية الهند�سة
ع�صام عمر حممد �شعبان
مركز التقنيات متناهية ال�صغر
عبداالله حممد �صالح البعداين
مكتب مدير اجلامعة
حممد عبداجلليل حممد خليدي
حممد �سعيد عبدالعزيز مري �سعيد طا�شكندي كلية علوم الأر�ض
حممد �سعيد عبدالكرمي حممد �سعيد فدا مركز الإنتاج الإعالمي
عماد القبول والت�سجيل
عبداملغيث مدير�س عبداملغيث النعماين
�إدارة العالقات العامة
مهدي حممود البدري املدين
عمادة �شئون الطالب
غازي عو�ض بخيت احلربي
كلية العلوم ال�صحية للبنني بجدة
طه ابراهيم عبده حلواين
كلية علوم البحار
حميد �أحمد عبيد دخيل اجلربتي
كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات
عبداهلل علي الب�شريي الزهراين
كلية علوم البحار
عابد عبداهلل عوي�ض الذروي
كلية العلوم ال�صحية للبنني بجدة
زيد حمادي حامد اجلحديل

بيان ب�أ�سماء املتقاعدين من امل�ستخدمني الذين �سيتم تكرميهم لعام
1432هـ
اال�ســــــم
�شاكر عوي�ض �سليمان اجلامعي ال�سلمي
عتيق عبداهلل عتيق املالكي
عطية �سامل �أحمد القرين
معتق عاتق عتيق الذوري
عواد معو�ض عاي�ش العروي
مبارك حميد بريك املالكي
عبيد ا�سمري عرميط اجلابري احلربي
حممد علي عبداهلل �آل فرع (يرحمه اهلل)

جهـــــة العمـــــل
عمادة الدرا�سات العليا
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
امل�ست�شفى اجلامعي
كلية العلوم والأدب برابغ
كلية االقت�صاد والإدارة
كلية الرتبية
الإدارة العامة للت�شغيل وال�صيانة
الإدارة العامة للت�شغيل وال�صيانة

بيان ب�أ�سماء �أع�ضاء هيئة التدري�س واملحا�ضرين ومدر�سي اللغات غري
ال�سعوديني ومن يف حكمهم الذين �سيتم تكرميهم لعام 1432هـ
اال�ســـــــم

املـــرتبـــة

�أ�ستاذ
�أ.د� .صادق حامد ح�سانني
�أ�ستاذ
ا.د .م�صطفى عبداحلميد م�صطفي
�أ�ستاذ
�أ.د حممود حممد �شيحه
�أ�ستاذ
�أ.د .احمد بدوي ميهوب
�أ�ستاذ
�أ.د�.أنور عبدالعزيز الفقي
�أ�ستاذ م�شارك
د�.سليمان املهدي الكرمي
�أ�ستاذ م�شارك
د.عمرو عبدالعزيز �شرف
�أ�ستاذ م�شارك
د .حممد حمدي من�سي
�أ�ستاذ م�شارك
د.م�صطفي احمد �صادق
�أ�ستاذ م�شارك
د.م�صطفى علي �سامل
�أ�ستاذ م�شارك
د.عبدالفتاح حممود فار�س
�أ�ستاذ م�شارك
د.جمال الدين حممد عطوة
�أ�ستاذ م�ساعد
د.حممد ربيع الرحيباين
�أ�ستاذ م�ساعد
د.حممد عبالغني القمريي
�أ�ستاذ م�ساعد
د.ال�سيد خالد مطحنة
�أ�ستاذ م�ساعد
د.احمد عزالدين عوا�ض
�أ�ستاذ م�ساعد
د.احمد عو�ض العربي
�أ�ستاذ م�ساعد
د .عرفة حلمي احمد
�أ�ستاذ م�ساعد
د� .صالح ف�ؤاد ال�شعراوي
�أ�ستاذ م�ساعد
د� .سامر حممد عرار
�أ�ستاذ م�ساعد
د.حممود ال�سيد البواب
�أ�ستاذ م�ساعد
د�.سامي فاروق ابو�سيف
�أ�ستاذ م�ساعد
د.اياد عبداالله خنفر
�أ�ستاذ م�ساعد
د�.أ�شرف حممد �شعراوي
د.راجا جون بوماين 0يرحمه اهلل) �أ�ستاذ م�ساعد
حما�ضر
حممد طه را�شد العقيلي
حما�ضر
م�صطفى حممود الديب
حما�ضر
عرفان احمد
مدر�س لغة
يو�سف احمد حممد
مدر�س لغة
عي�سى روبرت مارتن
حممد رم�ضان اخلويل (يرحمه اهلل) فني �أكادميي

جهــــة العمــــل
كلية االقت�صاد والإدارة
كلية طب اال�سنان
كلية املجتمع بجدة
كلية العلوم للبنات
كلية علوم الأر�ض
كلية الهند�سة بجدة
كلية احلا�سبات بجدة
كلية العلوم ال�صحية للبنني
كلية الرتبية للبنني
كلية الرتبية للبنني
كلية احلا�سبات بجدة
كلية الرتبية للأق�سام الأدبية
كلية العلوم ال�صحية للبينني
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
كلية احلا�سبات بجدة
كلية الرتبية للبنني
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
كلية الرتبية للبنني
كلية الرتبية للبنني
كلية علوم البحار
كلية املجتمع بجدة
كلية املجتمع بجدة
كلية علوم البحار
كلية االقت�صاد والإدارة
كلية الرتبية للبنني
كلية الرتبية للبنني
كلية املجتمع بجدة
كلية الرتبية للبنني
معهد اللغة االجنليزية
كلية الهند�سة

امل��ك��رم��ون

الثالثاء 1432/06/21هـ

بيان ب�أ�سماء ال�سيبيان ب�أ�سماء ال�صحية طالبات (تقاعد مبكر -نقل
خدمات) الالتي �سيتم تكرميهن لعام 1432هـ
اال�ســـــــم
جنوى عبداحلميد خريالدين
�شادية �أحمد اكر خوج

جهــــة العمــــل
امل�ست�شفى اجلامعي
كلية العلوم ال�صحية للبنات

الوظيفة
طبيب �أخ�صائي
�أخ�صائية

بيان ب�أ�سماء املتقاعدين من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهن الالتي
�سيتم تكرميهن لعام 1432هـ
اال�ســـــــم
�أ.د .عائ�شة فتح اهلل دروي�ش
د.عواطف حممد على
د.ان�سجام �إ�سماعيل ذهني
د.هالة ها�شم حممد �صالح
د.بدوية حممد ب�سيوين
د.ذكية على حممد القناوي
د.هدى حمي حممد �إبراهيم
د .فاطمة �سيد عبدالعال بكر
د�.سحر حممود حممد االع�صر
د.بيلندا ماراليت فيلينيا

املـــرتبـــة
�أ�ستاذ
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ م�ساعد
م�ساعد �صحي

جهــــة العمــــل
كلية الت�صاميم والفنون
كلية العلوم طالبات
كلية العلوم برابغ
كلية العلوم برابغ
كلية الآداب طالبات
كلية العلوم طالبات
كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية الت�صاميم والفنون
كلية الت�صاميم والفنون
كلية العلوم ال�صحية للبنات

قائمة ع�ضوات هيئة التدري�س املتميزات للعام اجلامعي 1432 -1431هـ
اال�ســــــم
عفة بنت حممود جنيد
لطيفة بنت خ�شمان القثامي
جيهان بنت عبداهلل حممد بخاري
�سراء بنت �صالح ال�شمراين
ر�شا بنت �أمني ح�سني
جنالء بنت �أ�سعد بدر
ملياء بنت ف�ؤاد �أبو اخلري
عزة بنت على الغامدي
وريدة بنت مرزوق ال�سبهان
فاطمة بنت ح�سن علويل
�سامية بنت حممد رحيم ترك�ستاين
�سهى بنت �أحمد الكنيدري
ح�صة بنت �سليمان ال�صوينع
طيبة بنت �سامل باجبع
ليلى بنت �سليم دمياطي
منى بنت �سامي بخاري
منرية بنت عبدالقادر بوقري
خديجة بنت يو�سف اجلهمي
وفاء بنت �أيوب الدين

جهـــــة العمـــــل
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
كلية العلوم
كلية الطب
كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية ال�صيدلة
االقت�صاد املنزيل
كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات
معهد اللغة االجنليزية
عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر
عمادة �ش�ؤون الطالب للإ�سكان والتغذية
عمادة تقنية املعلومات
عمادة الدرا�سات العليا
عمادة �ش�ؤون املكتبات
عمادة القبول والت�سجيل
التطوير الإداري
برنامج الدبلوم الرتبوي
كلية العلوم فرع البنات
كلية العلوم ال�صحية للبنات
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية  -فرع البنات

بيان ب�أ�سماء الإداريات والفنيات طالبات (تقاعد مبكر -نقل خدمات)
الالتي �سيتم تكرميهن لعام 1432هـ
اال�ســـــــم
�صباح ا�سحاق حممد طيب
عبري ا�سحاق مو�سى امليخي

جهــــة العمــــل
ق�سم االقت�صاد املنزيل
كلية العلوم طالبات

العرفــان واالمتنــان �صبغة
تت�ســـم بهـــا
جامعــة امللك عبد العزيز
�إن ثمرة البذل والعطاء ..والتفاين والإخال�ص ...هي �شكر
وتقدير ..وحب وفري ..ت ّكنه القلوب ..وت�سعد به ال�صدور.
فلطاملا ذخرت �صفحات �إجنازات جامعتنا احلبيبة ..مبعامل
ورم��وز ..ت�ستحق �أن تفوز وتتوج  ..على كل ما قدمت من
جتارب قيمة ..وخربات مميزة� ..أثرت تاريخنا وزانته..
واالحتفاء يف يوم خا�ص ب�أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين و
تكرميهم هو حق لزام ًا علينا الوفاء به ،،لأنه ما من جمهود
متت ت�أديته� ..إال و�شملتنا �إيجابياته وفوائده..فالأبحاث
وامل�شاركات العلمية ال تعلي �ش�أن ع�ضو هيئة التدري�س
مبفرده ،،و�إمنا ت�سمو با�سمه وبجامعته ككل وتخدم الحق ًا
جمتمعه ووطنه.
كما �أن العرفان واالمتنان هما �صبغة تت�سم بها جامعة
امل��ؤ��س����س وتقدمها بكل ح��ب ملن�سوبيها مم��ن ت�ف��ان��وا يف
خدمتها ..وبذلوا ما بو�سعهم لتطويرها وتنميتها ..و�آن لهم
الأوان ب�أن ي�سعدوا بح�صد ثمار عطائهم على مدى �سنوات
م�ضت من حياتهم.
فتحية خال�صة من كلية طب الأ��س�ن��ان ..مفعمة بال�شكر
اجلزيل ..و�أج��ل التقدير لكم جميع ًا ..راج�ين من املوىل
ب��أن يوفقنا لل�سري على نهجهم وخطاهم وت�أدية الر�سالة
الإن�سانية على �أكمل وجه..
د�.سمر بنت مدين عالقي
وكيلة كلية طب الأ�سنان

الوظيفة
�سكرتريه خا�صة
فنية خمترب

املـــوافــق 2011/05/24م

ع�ضوات هيئة التدري�س واملحا�ضرات ومدر�سات اللغات غري ال�سعوديات
ومن يف حكمهم الالتي �سيتم تكرميهن لعام 1432هـ
املـــرتبـــة
اال�ســـــــم
�أ�ستاذ
�أ.د.بدرية فتحي عبداملجيد
�أ�ستاذ
�أ.د.جندية حممد �إبراهيم
�أ�ستاذ
�أ.د.زينب عبالعظيم �أحمد
�أ�ستاذ
�أ.د.عزة حممد هنو
�أ�ستاذ
�أ.د�.سناء حب�شي �شاهني
�أ�ستاذ
�أ.د .منى �سامي خليل
�أ�ستاذ
�أ.د� .إميان حممود اجلندي
�أ�ستاذ م�شارك
د.كوثر �سيد ال�شناوي
�أ�ستاذ م�شارك
د.الهام عبا�س �ضرغام
�أ�ستاذ م�شارك
د�.سحر انور رزق
�أ�ستاذ م�شارك
د.هبه �إبراهيم الق�شي�شي
�أ�ستاذ م�ساعد
د.ثناء �إبراهيم الد�سوقي
�أ�ستاذ م�ساعد
د.منال خمتار�أبواملجد
�أ�ستاذ م�ساعد
د.عفاف عبدالعزيز عايد
�أ�ستاذ م�ساعد
د�.سهام حممد بيومي
�أ�ستاذ م�ساعد
د.درية عبداهلل مريغني
�أ�ستاذ م�ساعد
د�.أفراج عزب ال�سيد با�شا
�أ�ستاذ م�ساعد
د�.سومية م�صطفى �سامل
د�.سماح حممد م�شرف «يرحمها اهلل» �أ�ستاذ م�ساعد
مدر�سة لغة
بيبي فريدة عثمان بكارايل

جهــــة العمــــل
كلية العلوم للبنات
كلية العلوم للبنات
كلية االقت�صاد والإدارة
كلية طب الأ�سنان
كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية االقت�صاد املنزيل
كلية العلوم للبنات
كلية العلوم للبنات
كلية العلوم للبنات
كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
كلية العلوم بجدة
كلية الرتبية للأق�سام الأدبية
كلية االقت�صاد والإدارة
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
كلية الرتبية للبنات للأق�سام الأدبية
كلية الرتبية للبنات للأق�سام الأدبية
كلية العلوم للبنات
كلية االقت�صاد املنزيل
معهد اللغة الإجنليزية

قائمة ع�ضوات هيئة التدري�س املتميزات للعام اجلامعي 1432 -1431هـ
اال�ســــــم
د .ابت�سام بنت عبدالرحمن حلواين
د.فايزة بنت �أحمد �إ�سماعيل اكرب
د.ثريا بنت دروي�ش باعراق�س
د.ماجدة بنت حممد هجر�س
د�.سلمى بنت �أحمد بحنان
د.فتحية بنت �أحمد الهندي
د.هند بنت ر�ضا جمل الليل
د�.إميان بنت �سامل بارعيدة
د.وداد بنت عبدال�سميع نور الدين
د.نادية بنت �صالح العمودي
د.ليلى بنت حممود جاد
د.نهالء بنت عبدالوهاب خليفة
د.حنان بنت عبدال�سالم جمبي
د.منال عبالعزيز علي عبداهلل
د.منال بنت عبدالعال مبارز

جهـــــة العمـــــل
كلية االقت�صاد والإدارة
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
كلية العلوم
كلية الطب
كلية طب الأ�سنان
كلية العلوم -فرع البنات
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية -فرع البنات
كلية الرتبية -فرع البنات
كلية الأعمال برابغ
كلية الت�صاميم والفنون -فرع البنات
كلية ال�صيدلة
كلية العلوم الطبية التطبيقية
االقت�صاد املنزيل
كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات
برنامج الدبلوم الرتبوي

تابع قائمة ع�ضوات هيئة التدري�س املتميزات للعام اجلامعي 1432 -1431هـ
هند بنت على احمد العمودي
نعمة بنت عبداهلل حمدي
عزيزة بنت �صالح اجلهني
ب�سمة بنت حممد �سيف
خديجة بنت علي العري�شي

كلية الت�صاميم والفنون -فرع البنات
مكتب عميدة �شطر الطالبات
وكالة �شطر الطالبات
وكالة �شطر الطالبات للتطوير
�إدارة الأمن وال�سالمة

التميز طريق املعايل
تقا�س الأمم بعطاءاتها ومتيز �أبنائها وماقدموه للب�شرية
من خدمات و�أداء واجن��ازات فتعلو الأمم وت�صغر  ،وتتميز
�أو ترتاجع فتقود الركب �أو تنقاد  ..هذه هي املعادلة وهذه
مكوناتها ويبقى االن�سان هو العن�صر واملكون والرقم الأهم
وهو املحرك والباعث للنه�ضة بح�سن �أدائه والتزامه ومتيزه
وعطائه ومن ثم ابداعه وابتكاره وم�ساهمته يف نه�ضة �أمته ..
ويف ه ��ذا ال �ي��وم نحتفل ع�ل��ى م���س�ت��وى اجل��ام �ع��ة بتكرمي
من�سوباتها املتميزات الالتي مت اختيارهن من بني متميزات
ليمثلن عنا�صر النجاح الذي تن�شده اجلامعة يف �أداء اداراتها
و�أق�سامها وعماداتها لت�سري عربة االجناز وقافلة العطاءات
بهن وبزميالتهم اىل الأم��ام واجت��اه واح��د يو�صل جامعة
امل�ؤ�س�س لبغيتها يف التميز دائما  ..وهذا حتما مبعث �سعادة
للمكرمات وللقيادات التي تقول للمتميزة �شكرا وهانحن
ن�ق��در ع�ط��اءات��ك وتفانيكي واجن��ازات��ك وم�ساهماتك مع

زميالتك فبمثلكن ت�سري اجلامعة وتتحقق ال�سعادة للكثريات.
�إن من تن�شد التميز عليها �أن تقدم ما ي�ستحق التميز و�أن
جتعله خال�صا هلل دائما حتى حت�س بالر�ضا عن النف�س �أوال
وثانيا لتك�سب الثواب من عند رب العباد الذي نن�شد جميعا
كرمه ومر�ضاته .واليك زميلتي املوظفة �أقول كما قال �أحد
ال�شعراء ب�أن ت�سريي يف املعايل كوكبا � ..أيها الباغي للرثيا
مطلبا  ..و�أمت�ن��ى م��ن اهلل ل��ك وللجميع التوفيق .و�أختم
بالتهنئة القلبية لكافة الزميالت املكرمات و�أرف��ع ال�شكر
ل�سعادة عميدة �شطر الطالبات ووكيالتها ومعايل مدير
اجلامعة على هذه املبادارات وهذا التكرمي.
د .منى بنت داخل ال�سريحي
وكيلة عمادة �ش�ؤون املكتبات

قدمتم �شعلة العلم ب�أيدي العطاء لتظل مداد ًا للفكر والب�صرية
�إن خطوات الرقي على �سلم الطموح حتتاج لأيدٍ متكاتفة ...
وعزمي ٍة قوية ..وتعاونٍ وا�ضح  ..ف�إىل من �أعطى  ..و�أجزل
بعطائه� ..إىل من �سقى ...ور َوى بتفانيه � ..إىل من �ضحى
بوقته وجهده ...من اجل الو�صول للأ�سمى  ..لينري دروب
الآخ��ري��ن ع�ط��ا ًء و�آم���اال ..فجميل �أن ن��رى م��ن ي�ترك �أث��را
ك�أثركم ..و�أريجا فواحا كعبقكم ...فمعكن تعلمنا �أن للنجاح
قيمة ومعنى ..ومنكن تعلمنا كيف يكون التفاين والإخال�ص
يف العمل ..و�آم َنا �أن ال م�ستحيل يف �سبيل الإب��داع والرقي

�أوق��دمت �شعلة العلم ب��أي��دي العطاء ...لتظل م��داد ًا للفكر
والب�صرية تنري ملن بعدكم دروب احلياة  ..فهنيئا لكن هذا
التميز والإبداع للرقي بجامعتنا احلبيبة
�سدد اهلل اخلطى ..و�أجزل لكنَ الأجر والثواب
زينب بنت �سعد قباين
وكيلة عمادة تقنية املعلومات
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كلمة الأكادمييني املتقاعدين يف حفل
تكرمي املتميزين واملتقاعدين من
من�سوبي جامعة امللك عبد العزيز
�إنها لفر�صة طيبة �أن �أقف بني �أيديكم نيابة
عن زمالئي الأكادمييني املتقاعدين يف حفل
تكرميهم ،حفل الوفاء واالهتمام والإح�سان
من جامعتنا احلبيبة  ،،،الوفاء  :لأبنائها
وبناتها الذين عملوا فيها ل�سنوات طوال
 ،و�شاركوا بجهدهم وعلمهم وعملهم يف
حتقيق �أه��داف اجلامعة  ...و�أ�سهموا مبا
وفقهم اهلل يف م�سرية تطوير هذا ال�صرح
العلمي الكبري...
�إن اهتمام جامعتنا احلبيبة بتكرمي �أبنائها
ال��ذي��ن �أن �ه��وا م�شوار حياتهم العملية يف
جنباتها تقليد يثلج �صدور املكرمني حني
يح�سون ب ��دفء االح �ت �ف��اء ب �ه��م ،ك�م��ا ان��ه
يحفز من هم على ر�أ�س العمل �إيل الإتقان
والإجادة � ،إنه تقليد �أر�ساه رجل عرفته كما
عرفتموه  ,جمدا يف عمله  ،وثابا يف �سعيه
 ,عظيمة �أهدافه  ،م�ضاعفة جهوده ،ينجز
الكثري يف الوقت القليل  ,وال يتوقف طموحه
عند حد يف النهو�ض باجلامعة واالرت�ق��اء
بها  ,ومن هنا حظيت جهوده تلك بالتقدير
فكان ا�ستمراره ليكمل م�سريته املباركة .
ج��زى اهلل م��دي��ر جامعتنا خ�ير اجل ��زاء ,
و�شكر اهلل ح�سن �صنيعه ،وم��وف��ور �سعيه
 ,وب��ارك اهلل فيمن عاونوه وازروه  ,وعلى
را�س ه�ؤالء ال�سادة وكالء اجلامعة الأفا�ضل
الذين نكن لهم كل �إعزاز وتقدير .
كل ما له بداية له نهاية  ،و�أه��م ما بينهما
حت�ق�ي��ق ال �غ��اي��ة ،ف� � ��إذا حت�ق�ق��ت ف��ال�ف��رح
والب�شرى  ،والندم والأ�سى �إن كانت الأخرى
 ،و�إمنا يندم على املا�ضي املق�صر  ،ويفرح
املجيد ويهن�أ وي�ستب�شر  ,لكن يف كل الأحوال
يع�ض الواقف يف نهاية الطريق �إ�صبعه  ،غري
را�ض على ما قدم  ،ف�إن كان جميد ًا متنى �أن
لو كان �أكرث  ،و�إن كان م�سيئ ًا فاحلزن والأمل
على ما فرط وق�صر .
�سنن حياتيه ع�شناها  ،وجت��ارب من غرينا
تعلمناها � ،إليها انتبهنا ف�أفدنا منها و�أ�ضفنا
 ،ف�أح�سنا و�أن�صفنا  ،و�أغفلناها � ،أو �أغفلنا
بع�ضها �أو �أغفلها بع�ضنا ف�ضيع الفر�صة  ،و
�أ�ساء اىل نف�سه  ،و �إىل املكان الذي �شغله
� .إن ك��ل ما�ض ذك��رى  ،و�أف�ضل م��ا يذكر
االن�سان ويذكر به عمل �صالح قدمه � ،أجاد
فيه ف�أفاد  ،وبلغ به كل ما �أراد � ،أو جل ما
�أراد .
يف م�شوار العمل  ،يقابل الإن���س��ان �أنا�س ًا
ك�ث�يري��ن  ،ب�ين م��واف��ق وخم��ال��ف  ،وم��ؤي��د
وراف�ض  ،ونا�صح وغ�ير نا�صح  ،و�أج��ل ما
ينفع الإن�سان ن�صح النا�صح  ،و�أعظم �شيء
�أن ينتفع الإن���س��ان بالن�صح  .فالإن�سان
دائم ًا ال يرى عمله �إال �صوابا ،ولكن امل�ؤمن
مر�آة �أخيه يرى فيه ح�سنه وقبحه ،و�صوابه
وخط�أه ،ومن هنا جاء الق�صر يف �أ�سلوب
ال��ر��س��ول �صلى اهلل عليه و�سلم « الدين
الن�صيحة «  .....ومن واجبنا �أن نتوا�صل
ونتنا�صح  ،ونتكا�شف ون�ت���ص��ارح  ،و�أن
يكون هدفنا الأ�سمى االرتقاء مب�ؤ�س�ساتنا ،
والنهو�ض بها  ،وتعظيم دورها و�إعالء �ش�أنها
 ،وتكثري ثمارها  ،وجتويد �أدائها  ،لأن يف
ذلك ر�ضا النف�س  ،ف�سرور النف�س يف ر�ضا
اهلل و�أداء الواجب َ « ،و ُق ِل ْاع َم ُلوا َف َ�سيرَ َ ى
هَّ ُ
الل َع َم َل ُك ْم َو َر ُ�سو ُل ُه َوالمْ ُ�ؤ ِْم ُنونَ َو َ�سترُ َ دُّونَ �إِلىَ
َع�المِ ِ ا ْل َغ ْي ِب َوال�شَّ هَا َد ِة َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم بمِ َ ا ُك ْنت ُْم
َت ْع َم ُلونَ «
�إن التقاعد ال يعني االن�سحاب من احلياة
وعدم التفاعل مع الأحياء  ،واجلنوح للك�سل

د  /حم�سن بن �أحمد من�صوري

 ،واخللود �إىل الراحة  .ولكن يجب �أن ننظر
�إىل هذه املرحلة من العمر على �أنها ذروة
الن�ضج واملعرفة والإدراك و الفهم  ،وتراكم
اخلربة مبا ميكن املتقاعد من العمل يف كثري
من املجاالت النافعة دين ًا ودنيا  ،والإ�سهام
يف رك��ب احلياة تعليما وتوجيها و�إر� �ش��اد ًا
وانتاج ًا .
�إن حياة امل�ؤمن عطاء كلها  ،وعليه �أن يزيد
عطاءه كلما تنامت �سنوات عمره تواكبا مع
ازدياد علمه وخربته� .إن التقاعد مبفهومه
امل�صطلحي ال يعني �سوى مغادرة موقع �إىل
مواقع �أخ��رى  ،ليعطي للجميع الفر�صة ،
ولي�أخذ كل يف احلياة دوره  ،وليف�سح �أمام
اجل�م�ي��ع امل �ج��ال  ،لي�ضيف ك��ل واح ��د ما
ي�ستطيع .
�إنني �أهيب بنف�سي وزم�لائ��ي املتقاعدين
�أن ن�شمر ال�سواعد ون�شحذ الهمم لنتفاعل
ب�إيجابية كل واح��د يف حميطه  ...فالأمة
يف هذا الزمن بالذات يف �أم�س احلاجة �إىل
علم العلماء و عمل العاملني � ...إنني �أرى
�أن كثريا من مواقع عمل اخل�ير �شاغرة،
وه��ي بحاجة �إىل جهد املخل�صني ،وب��ذل
ال�شرفاء..
�إن�ن��ي بالأ�صالة ع��ن نف�سي  ،،و نيابة عن
زم�لائ��ي املتقاعدين � ،أت�ق��دم بكل ال�شكر
والتقدير لكل من عملنا معه � ،شددنا على
يده و�شد على �أيدينا من �أجل حتقيق �أهداف
جامعتنا احلبيبة  ،كما �أتقدم �إىل كل من
علمنا معه فلم نح�سن  ،حمق ًا �أو غري حمق
� ،أن ي�سامح وي�صفح  ،و �إىل كل من عملنا
معه فلم ير يف عملنا ما ي�سوء �أال يحرمنا
من دعوة خال�صة �صادقة بظهر الغيب علها
تكون �سببا يف �سعادة الدارين .
كما وان�ن��ي با�سمهم جميع ًا نعد جامعتنا
احلبيبة ب ��أن ي�ستمر التوا�صل بيننا و�أن
نقدم ثمار م�شوارنا الطويل � ،أفكار ًا بناءة
و �أراء � �س��دي��دة يف ك��ل م��ا م��ن � �ش ��أن��ه ان
يرتقي بجامعتنا ويخدم طالبنا  .كما �أعد
ان��ا و زمالئي جامعتنا احلبيبة ب��أال نبخل
ب��ر�أي و�أال نحجب فكره نتو�سم فيها النفع
 ,اعرتافا لها بالف�ضل فان كنا قد �أعطينا
�سني عمرنا العملي  ,فقد �أعطتنا هي
لها ّ
ما هو اكرث  ,فنحن لها مدينون وبف�ضلها
معرتفون.
وف ��ق اهلل ج��ام�ع�ت�ن��ا ع �ل��ى اي� ��دي ق��ادت�ه��ا
املخل�صني ,وابنائها ال�شرفاء املجدين �إىل
حتقيق �أهدافها وطموحاتها.
ويف اخلتام �أدع��و للجميع بالتوفيق واخلري
وال�سعادة  ،جزى اهلل اجلميع خري ًا  ،ووفقنا
جميع ًا اىل م��ا يحب وير�ضى  ،ووف��ق من
هم على ر�أ���س العمل اىل كل �صالح وفالح
و خري وجناح  ....اللهم اختم بال�صاحلات
�أعمالنا  ،و�سهل يف بلوغ ر�ضاك �سبلنا .

كلمة وفاء للمتقاعدين واملتميزين
تكرميكم اليوم �أكرب دليل على �أنكم تركتم ب�صمات ال تن�سى وتفانيتم يف العطاء  ..وبذلتم
جهود ًا متميزة يف �إخراج اجليل ال�صالح و�أديتم الأمانة على �أكمل وجه ،وهذا هو النهج الذي
ن�سري عليه جميع ًا ،فالعطاء الذي ال ين�ضب و�سمو الفكر الذي يتخطى هامات التميز ي�ستحق
التكرمي والوفاء.
ويكفيكم فخرا ارتباط �أ�سمائكم ب�إ�سم جامعة هي منار للعلم.فهنيئا لكم هذا التميز وهنيئا
لكم هذا التكرمي.
د.رويدا احلارثي
وكيلة كلية العلوم
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م�����ش��ارك��ات

من�سوبو اجلامعة يعربون عن �شكرهم للمتقاعدين واملتميزين
مزيد من العطاء...مزيد من الثناء
حني ينبع الإخال�ص يف العمل والأمانة فيه من خ�شية اهلل �سبحانه وتعاىل والرغبة يف
ثواب عظيم بحجم النعم والأماين ينتاب الإن�سان �شعور بالر�ضا والقناعة فكيف لو
اقرتن ذلك �أي�ض ًا بحب املكان ،بعمق ال�شعور باالنتماء له  ..تلك هي م�شاعرنا جتاه
جامعتنا احلبيبة التي كنا ندرك �أنه حتى و�إن طال االنتظار فالبد �أن ي�أتي منها
يوما الثواب والثناء والتقدير فلي�س من الغريب عليها �أن تكرم من �أفنوا من �سنني
عمرهم يف خدمتها و�أن حتتفي باملتميزين من موظفيها ف�شكر ًا ملن فكر وقرر وقدر
و�إىل مزيد من االجناز والتقدم والرقي يا جامعتنا احلبيبة.
عزة حممد الغامدي

مل�سة ووفاء  ...من مل ي�شكر النا�س مل ي�شكر اهلل
ال�شكر والتقدير لإدارة اجلامعة على مل�سة الوفاء والعرفان ملن �أم�ضوا حقبة من
الزمن يف خدمة جامعتنا احلبيبة.

وكلمة ح��ق ووف��اء للمتقاعدين م��ن �أك��ادمي�ين و�إداري�ي�ن وفنيني نقول لهم مهما
ابتعدمت فب�صماتك �ستظل دائم ًا و�أبد ًا باقية وحمفورة يف �أرجاء جامعتنا احلبيبة
ويف قلوبنا،و�ستكونون املرجع لنا فهنيئ ًا لتلك ال�سواعد التي قدمت وبذلت جهودها
ف�أثمرت بالعطاء والتميز فجزاكم اهلل خري اجلزاء ون�س�أل اهلل �أن ي�سدد خطاكم
دائ ًما و�أبد ًا �أينما كنتم.
هالة عطار

خطوة طيبة وبارك اهلل فيكم
�إن ما جبلت عليه النف�س الب�شرية حق ال�شكر والثناء ملن بذل و�أعطى واجتهد يف
عمله ،وال يكون اجلهد والبذل والعطاء انتظار ًا للتكرمي �أو احلمد والثناء ولكن
التكرمي حق ملن بذل و�أعطى �.شكر ًا جلامعتنا على هذه اخلطوة و�أمتنى �أن حتذو
حذوها جميع قطاعات الأعمال ،واهلل املوفق ،،،
حممد بن مقبول احلربي

ال انقطاع
كلمة حق

�أع�ضاء هيئة التدري�س والإداري�ين الذين حتتفي بهم جامعة امللك عبد العزيز ال
ينقطعون عنها �أبد ًا لأنهم �سيتكركون �أبناءهم و�أحفادهم و�أقاربهم �سواء كانوا
دار�سني للعلم �أو �إداريني و�سوف يروا ثمرة ما زرعوه من عطاءات مثمرة يف هذا
البلد املعطاء

متقاعدو ال�ي��وم ،ه��م جيل الأم����س ال��ذي �أع�ط��ى ،وق� �دّم ،وع��ان��ى ظ��روف احلياة
بتداعياتها ال�سهلة ،واملعقدة،

�أحمد حممد �أمني بخاري

علي �سعيد ال�شبيلي

اجل���ام���ع���ة ت�����س��خ��ر �إم���ك���ان���ي���ات���ه���ا ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن م����ن م��ن�����س��وب��ي��ه��ا
ت��درك جامعة امل�ل��ك عبد العزيز ال��واج��ب امللقى على
عاتقها لها خدمة للمتقاعدين ،فت�سخر �إمكاناتها كافة
يف خمتلف امل�ستويات اخلدمية والرعاية املختلفة جلميع
الإخ��وة املتقاعدين والأخ ��وات املتقاعدات من �أع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفني والإداري�ين والعاملني ومن تلك
اخلدمات ما يلي:

اجل�����ام�����ع�����ة ت����ت����ي����ح م����راف����ق����ه����ا خل�����دم�����ة امل���ت���ق���اع���د
املتقاعد ي�ستفيد م��ن اخل��دم��ات الإل��ك�ترون��ي��ة ع�بر م��وق��ع اجلامعة

اخلدمات الإلكرتونية
ت�ضع اجلامعة خدماتها الإلكرتونية املختلفة رهن �إ�شارة
املتقاعدين حيث ميكنهم اال�ستفادة من جميع �أنظمة
اخلدمات الإلكرتونية التي يوفرها موقع اجلامعة  ،كما
توفر اجلامعة للمتقاعدين خدمات االنرتنت وذلك من
خالل ال�شبكة الداخلية باجلامعة ب�شكل افرتا�ضي.

خدمات الرعاية ال�صحية

رحالت �إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة

ق��ام��ت اجلامعة ب�إن�شاء الإدارة الطبية لتقوم بتقدمي
الرعاية ال�صحية جلميع من�سوبي اجلامعة من �أكادمييني
و�إداري�ين لي�ستفيد منها املتقاعدون وعائالتهم ،وتتميز
هذه اخلدمات بتنوعها حيث ت�شمل خمتلف التخ�ص�صات
امل �ت��واف��رة يف اجل��ام�ع��ة وال �ت��ي ميكن �أن ت�ق��دم الرعاية
ال�صحية للمتقاعد ،كما ميكن للمتقاعدين اال�ستفادة مما
تقدمه م�ست�شفى اجلامعة من خدمات وهي جمهزة ب�أحدث
الأجهزة واملعدات املتكاملة ،يف خمتلف �أق�سامها الطبية
املتنوعة ،وي�ستفيد املتقاعد من اخلدمة الطبية املجانية.

تنظم اجلامعة ب�صفة دوري��ة رح�لات �إىل مكة املكرمة
وامل��دي�ن��ة امل �ن��ورة لأداء �شعائر العمرة وفري�ضة احلج
وي�ستفيد املتقاعدون من هذه اخلدمة.
ن�شاطات نادي من�سوبي اجلامعة
�أن�ش�أت اجلامعة ناد خا�ص مبن�سوبي اجلامعة ،وي�ستفيد
املتقاعدون من امل�شاركة يف هذا النادي الذي يقدم العديد
من الن�شاطات االجتماعية والثقافية والريا�ضية ،وقد مت
تزويد ال�ن��ادي بال�صاالت املنا�سبة والأج �ه��زة الالزمة
ملمار�سة تلك الن�شاطات.

اخلدمات امل�صرفية والبنكية
تتيح اجلامعة للمتقاعدين اخلدمات امل�صرفية والبنكية عن
طريق بنك �سامبا بهدف تي�سري �إجراء اخلدمات البنكية
املختلفة من �صرف الرواتب واملكاف�آت و�سداد الفواتري
للخدمات املختلفة ،كما توفر للمتقاعدين ا�ستخدام �أجهزة
ال�صرف الآيل يف �أي مكان داخل وخارج اجلامعة.

تخفي�ضات تذاكر ال�سفر

ت����ق����دمي ال�����رع�����اي�����ة ال�������ص���ح���ي���ة ل���ل���م���ت���ق���اع���د وع���ائ���ل���ت���ه
خ�������دم�������ات ب����ن����ك����ي����ة �����س����ه����ل����ة ل�����������ص�����رف ال�������روات�������ب

املكتبة املركزية
املكتبة املركزية مبا حتتويه من مرافق هي متاحة دون
ا� �ش�تراك للمتقاعدين ،حيث ميكنهم اال��س�ت�ف��ادة من
حمتوياتها ومن ا�ستخدام �أجهزتها املختلفة ،كما ميكن

للمتقاعد ا�ستعارة الكتب واملراجع التي يحتاجها ،وكذلك

ميكن للمتقاعد اال��س�ت�ف��ادة م��ن املكتبات الفرعية يف

اال�ستفادة من �أوعية املعلومات من كتب ودوري��ات ،كما

خمتلف مرافق اجلامعة.

تقدم �شركة اخلطوط العربية ال�سعودية تخفي�ضات خا�صة
ملن�سوبي اجلامعة كافة ،ويدخل املتقاعدون يف هذا النطاق
حيث يح�صلون على تخفي�ضات على التذاكر الداخلية
والدولية لهم ولعائالتهم.
خدمات رعاية الأطفال
من اخلدمات التي تقدمها اجلامعة جلميع من�سوبيها
خدمة رعاية الأطفال عن طريق احل�ضانة من �سن �سنتني
�إىل خم�س �سنوات ،حيث يتاح للمتقاعد اال�ستفادة من
هذه اخلدمة التي توفر الرعاية ال�شاملة لأبناء املتقاعد.

جم��ل��ة ال��ت��ق��اع��د  ..م��ن�بر م��ه��م ل��ت��ل��م�����س اح��ت��ي��اج��ات امل��ت��ق��اع��دي��ن
اجلمعية الوطنية للمتقاعدين
جم �ل��ة ال �ت �ق��اع��د �إح � ��دى امل� �ج�ل�ات ال�ت��ي
ت�سلط ال�ضوء على الق�ضايا ذات العالقة
باملتقاعدين ،وقد �صدر العدد الـ  36من
جملة التقاعد ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة
للتقاعد ،حافال بعديد م��ن املو�ضوعات
التي مت�س احتياجات املتقاعدين وغريهم
من �شرائح القراء املتعددة .وتناول العدد
ف��رح��ة ال���ش�ع��ب ال �� �س �ع��ودي ب �ع��ودة خ��ادم
احلرمني ال�شريفني �ساملا معافى �إىل �أر�ض
الوطن ،وال�ق��رارات والأوام��ر امللكية التي

�صدرت بالتزامن مع عودته ،وما تركته من
�أثر طيب يف نفو�س كل �أبناء الوطن .فيما
ت�صدر ال�غ�لاف التقرير اخل��ا���ص مبركز
امللك عبد اهلل املايل� ،أحد �أكرب امل�شروعات
الداخلية ،وال��ذي متلكه امل�ؤ�س�سة العامة
للتقاعد ،حيث مت �إجن��از  80يف املائة من
امل��رح�ل��ة الأوىل م��ن امل���ش��روع حتى الآن.
وت�ن��اول��ت ق�ضية ال �ع��دد م��و��ض��وع «ت��وري��ث
اخلربات جليل ال�شباب �ضرورة» ،خ�صو�ص ًا
من قبل الآباء واملتقاعدين وممن ميلكون
اخلربة املرتاكمة على مدى �سنوات العمر.

ورك� ��ز ت �ق��ري��ر �آخ� ��ر ع �ل��ى ح �ق��وق امل� ��ر�أة
التقاعدية ،وما تتمتع به املوظفة ال�سعودية
م��ن ح �ق��وق ك�ف�ل�ه��ا ل �ه��ا ن �ظ��ام ال�ت�ق��اع��د
املدين الذي تنطبق �أحكامه على املوظف
واملوظفة ،حيث كفل نظام التقاعد امل�ساواة
بني الرجل واملر�أة .ومن جانب �آخر� ،ألقى
العدد ال�ضوء على مو�ضوع ،كيفية �إدارة
امل�شروعات وحتقيق النجاح ،م��ن خالل
�سل�سلة م��ن اخلطط التي يجب اتباعها
لتحقيق النتائج الإيجابية وال�سري بامل�شروع
نحو �أف�ضل النتائج لي�صبح م�شروعا رياديا.

وح�ظ��ي م��و��ض��وع ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تواجه
الأنظمة التقاعدية يف خمتلف دول العامل،
وع �ل��ى ر�أ� �س �ه��ا ال �ت �ح��دي ال��دمي��وغ��رايف،
باهتمام يف تقرير اجلمعية الدولية لل�ضمان
االجتماعي  ،ISSAحيث ا�ستعر�ض العدد
�أهم ال�سبل التي ميكن اتباعها ملواجهة هذه
التحديات ،وا�ضطالع الأنظمة التقاعدية
مب�س�ؤولياتها نحو املتقاعدين.

م�����ش��ارك��ات

الثالثاء 1432/06/21هـ

نفخر ونزهو بعطائكم واجتهادكم
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على الهادي
الأم�ين� ،سيدنا حممد ،وعلى �آله و�صحبه ،ومن �سار على
هديه �إىل يوم الدين.
ع�ط��ا ٌء ج��رى ن�ه��ره ال�صايف ��س�ن��وات ،وع� ّ�م نفعه �أرج��اء
�صرحنا ب�شطريه (الطالب والطالبات) ،وهانحن نقف
تكر ًميا واعتزا ًزا وفخ ًرا مبن �أفنوا العمر يف خدمة جامعة
امللك عبدالعزيز ،رحمه اهلل تعاىل ،التي جمعتنا على
مائدة العلم والعمل.
فبجهود �إخوتنا املتقاعدين واملتقاعدات ،بعد عون اهلل
تعاىل وت�سديده� ،أحرزت جامعة امللك عبدالعزيز العديد
من النجاحات ،ويف م�ضمار االزده ��ار والنماء تقدّمت
قفزات ،فلكم منا جزيل ال�شكر و وافر التقدير ،ومن اهلل
الأجر واملثوبة.
وباملتميزين من من�سوبي ومن�سوبات �صرحنا الكبري (
جامعة امللك عبدالعزيز ) نفخر ونزهو فلوال عطا�ؤهم
واجتهادهم ،بعد توفيق اهلل تعاىل ،ما و�صلت اجلامعة �إىل
ما و�صلت �إليه اليوم،
أكادميي
فالعمل يف من�ش�أة تعليمية �ضخمة وكيان له ثقله ال
ّ
كجامعة امللك عبدالعزيز ،عمل يحتاج �إىل الكثري من
البذل ،و�صهر ال��ذات يف روح اجلماعة؛ لأن تلك اجلهود
ملجتمع و
جمتمعة تخدم جي ًال ب�أكمله ،والفائدة تجُ ْ ـ َنى
ٍ
وطن.
وال يخفى على اجلميع ما توليه جامعة امل�ؤ�س�س ملن�سوبيها
ومن�سوباتها من الرعاية واالهتمام ودعمهم علم ًّيا وثقاف ًّيا
لينعك�س ذلك على جودة �إنتاجهم ورفع كفاءتهم ،وتن�صب
تلك اجلهود كافة لالرتقاء مبا تقدمه هذه اجلامعة الغراء
على الأ�صعدة كافة ،فلم يكن من من�سوبيها ومن�سوباتها
�سوى ر ّد اجلميل  ،والوفاء للكيان الذي �أظلهم واحتواهم،
فهني ًئا لوطننا الغايل ب ُّر �أبنائه وبناته و وفا�ؤهم  ،ولهم منا
خال�ص الدعوات و�أ�صدق الأمنيات بالتوفيق والفالح.
وفق اهلل اجلميع ملا يحبه وير�ضاه
د .هناء بنت عبداهلل النعيم
عميدة �شطر الطالبات

تكرمي املتميزين واملتقاعدين �أحد فعاليات اجلامعة الثابتة
ف�أ�صبح م��ن فعاليات اجلامعة
ك��م ه��و جميل ج��د ًا �أن ال تن�سى
الثابتة هذا احلفل املتميز ،احلفل
اجل��ان��ب امل �ع �ن��وي والإج �ت �م��اع��ي
الذي يرد فيه الف�ضل لأهله ،وما
والنف�سي حتى ون�ح��ن يف زحمة
�أجملها من منا�سبة يبقى وقعها يف
ال �ع �م��ل وامل�����س���ؤول��ي��ات وامل��ه��ام
نف�س املكرم طوي ًال .
اجل�سيمة.
�أح �ي��ى امل �ك��رم�ين م��ن متميزين
وهذا ما د�أبت عليه جامعة امل�ؤ�س�س
ومتقاعدين ومتعاقدين  ،و�أق��ول
 ..نف�س ال��وق��ت ال��ذي تعي�ش فيه
لهم لو مل تكونوا �أهل للتكرمي ملا
اجلامعة يف معرتك م�س�ؤولياتها
املناطة بها ( الأكادميية والبحثية �أ.د .حممود بن �شاهني الأحول مت ذلك .
وفقكم اهلل يف م�ستقبل حياتكم
 ،وخ��دم��ة املجتمع وخالفها) مل
العلمية واالجتماعية  ،وال حرمكم �أجر
تغفل يوم ًا تكرمي من كان له �شرف خدمة اجلامعة
يف �أي وظيفة كانت � ،سواء يف �أعلى ال�سلم �أو
عميد كلية الطب
�أ�سفله � ،سعودي �أو غري �سعودي .

يوم الوفاء للمتميزين واملتقاعدين
�صرفتموه تفانيا يف �إعمالكم
يف يوم الوفاء لأهل الوفاء  ،يف
على ح�سابكم وح�ساب �أهاليكم
ي��وم املحبة وال�صفاء ،يف يوم
وع�لاق��ات�ك��م االج�ت�م��اع�ي��ة� ،آن
الأه��ل والأح �ب��ة يف ي��وم تكرمي
الأوان ل�ت�ب��دءون ح�ي��اة �أخ��رى
املتميزين و�أي�ضا يوم العرفان
وجم��اال �آخ��ر تعطون فيه مثلما
وال���ش�ك��ر مل ��ن �أدوا ر�سالتهم
�أعطيتم �سابقا ولكن هذه املرة
و�أ�صبحوا على م�شارف التقاعد
بالتوجيه والإر�شاد لغريكم ونقل
نقول لهم جميعا �شكرا لكم على
خرباتكم لهم و�أي�ضا ملزيد من
ما قدمتموه ،فللمتميزين ننقل
د .عبدالغني �إبراهيم مرية
الأعمال التي يرت�ضيها اهلل لكم
لهم حتياتنا و�شكرنا اجلزيل
م��ن ال�سياحة الإمي��ان�ي��ة و�صلة
لتفوقهم ومتيزهم يف �أداء مهام
الرحم والتفرغ للجانب ال��روح��ي �أك�ثر من ذي
عملهم� ،أولئك الذين ت�أ�سوا بقول الر�سول الكرمي
قبل.
�صلى اهلل عليه و�سلم �أن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم
لهم
عمال �أن يتقنه� ،أتقنوا و�أجادوا فتميزوا فحق
�شكرا لكم جميعا على ماقدمتموه وما بذلتموه
التكرمي وال�شكر والعرفان.
واهلل ي��رع��اك��م جميعا وي��وف�ق�ك��م اىل م��ا يحب
ونقول لإخوتنا و�أخواتنا الذين اقبلوا على التقاعد،
نقول لهم عجبا لأم��ر امل�ؤمن فهو ال يتوقف عن
العمل حتى املمات و�إمن��ا ينتقل من عمل لآخر
ها�أنتم �أن�شئتم �أجياال و�أ�شرفتم عليهم و�ساهمتم
�إىل و�صلوا ملرحلة �أن يت�سلموا منكم الراية ليكملوا
ما بد�أمتوه يف هذا املجال ثم لتبد�ؤون حياة �أخرى
لالهتمام بذواتكم ولتعوي�ض �أنف�سكم وذويكم عما

تهنئة من القلب �إىل املكرمني واملكرمات
ن�ح�م��د اهلل ت �ع��اىل ح�م��د ال���ش��اك��ري��ن
ون�صلي ون�سلم على �أ� �ش��رف اخللق
�أجمعني نبينا حممد بن عبد اهلل النبي
الأمي الكرمي وعلى �آله و�أ�صحابه ومن
اهتدى بهداه �إىل يوم الدين.
تهنئة من القلب �إىل جميع املكرمني
واملكرمات يف هذا احلفل الكرمي لـمن
قدموا كل ما يف و�سعهم خلدمة هذا

ال�صرح ال�شامخ وا�ستحقوا به التكرمي
يف ه ��ذا ال �ي��وم وف� ��ا ًء ل �ه��م وت �ق��دي��ر ًا
ملجهوداتهم..
فبارك اهلل فيكم وجعل ما قدموه يف
موازين ح�سناتكم..
�أ.د .دعد بنت ح�سن �أكرب
وكيلة كلية الطب

عطاء ي�ستحق �أن ي�سطر ب�أحرف من نور

احلمد هلل الذي علم بالقلم علم الإن�سان
ما مل يعلم ،وال�صالة وال�سالم على من
بعثة اهلل رحمة للعاملني؛ ليعلمنا الكتاب
واليقني.
�إن التميز عن�صر من الطبيعة ي�تراءى
لنا يف كل مكان ،فت�ست�أن�س به نفو�سنا يف
رحالت حياتها املختلفة ،وهو من العنا�صر
امل�ستقلة التي ب�إمكان �أيّ منا �إتقانها فقط
�إذا ك��ان لدينا الإرادة الكافية للقيام
بالعمل.
ف��إن تقدم �أي �أم��ة يعتمد يف املقام الأول
على مدى ما حتققه من بناء وتطور ،وعلى
قدر البناء جتنى الثمار.
فمن باب الوفاء وتكرمي العطاء ،وحر�صا
منا على �شكر املبدعات ،وتقدير ًا للجهود
بعد م�سرية طويلة من االجناز.
نحن اليوم نحتفل يف �صرح من �صروح
العلم واملعرفة يف جامعة امل�ؤ�س�س جامعة
امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه؛ لتكرمي
نخبة �أعطت وبذلت الكثري و�أظهرت يف
عمرها الق�صري عطاء ا�ستحق �أن ي�سطر

املـــوافــق 2011/05/24م

ب�أحرف من نور.
مثلت لنا ك��ل م�ع��اين الأخ���وة ال�صادقة
وامل�شاعر النبيلة ب��روح �صافية مل�ؤها
احل�م��ا���س و��ش�ع��اره��ا دائ��م��ا (ال�ف��ائ��دة
وامل�صلحة ال�ع��ام��ة وم�صلحة ال�ط�لاب
والطالبات).
وت �ك��رمي �ه��م وف � ��اء مل �� �س�يرت �ه��م ودع �م��ا
الجن��ازه��م ،واليوم تعجز الكلمات وتقل
التعابري لر�صف املعاين فانا �أحتدث عن
نخبة ب��ذل��ت ال�غ��ايل والنفي�س يف �سبيل
العلم واملعرف فقلوبنا �ستظل على الدوام
مفتوحة لكم مل�ؤها ال�سعادة والهناء ،
ولها اعتزاز بكم وفخرا بكل مابذلتموه
م��ن ج�ه��ود ه��ي لبنات يف � �ص��روح قيمنا
ال�شاخمة.
فلكم منا كامل ال�شكر ومنتهى العرفان ملا
قدمتموه لدفع عجلة النجاح وتقبلوا منا
فائق التحية والتقدير
�أ .د .هناء بنت حممد جمجوم

وكيلة عمادة �ش�ؤون الطالب ب�شطر الطالبات

وير�ضى ،واختم بقوله تعاىل (وقل اعملوا ف�سريى
اهلل عملكم ور�سوله وامل�ؤمنون و�سرتدون �إىل عامل
الغيب وال�شهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون) �صدق
اهلل العظيم.

عميد كلية طب اال�سنان

يحق لنا �أن ن�شكر جهودكم يف االرتقاء بجامعتنا
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تكرمي املتقاعدين واملتميزين تتويج
لعطاء �أكادميي و�إداري
ب ��الإجن ��از ..وح ��ري بنا
�إن (ر� � �س� ��ال� ��ة ع� �م ��ادة
�أن ن �ك��رم �ه��م ب��اع�ت�ب��ار
الدرا�سات العليا) تنبثق
�إب��داع��ات �ه��م وت�ف��وق�ه��م
من ر�سالة اجلامعة التي
وع �ط��اءات خمرجاتهم
ت�سعى مع من�سوبيها �إىل
الإجنازية التي �ساهمت
ن���س��ق ال��وف��اء وال �ع��رف��ان
يف �صياغة منهج العمل
والتقدير ومتعة الإجن��از
امل� � ��ؤث�� ��ر يف اخل ��دم ��ة
وتثمني التم ّيز ..
الأك��ادمي��ي��ة والإداري�� ��ة
لذا ف�إن تكرمي املتقاعدين
والفنية ..
وامل�ت�م�ي��زي��ن  ..منا�سبة
د .عدنان بن �سامل احلميدان
�شكر ًا هلل من قبل ومن
تفرحنا جميع ًا كونها تُعد
بعد..
تتويج ًا و�إجن� ��از ًا لعطاء
وجلامعتنا جامعة امل�ؤ�س�س بتوجيه من
�أكادميي �إداري تعليمي بعد �سنوات من
معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
خدمة جيل م�سلم بكل اجلهد واملثابرة
�أ�سامة بن �صادق طيب التي ال تزهد يف
 ..ولأنها توا�صل للنجاح لكل متميز �أنتج
الفخر باملتقاعدين واملتميزين وترغب
و�أجاد يف �أدائه وط َّور ذاته ..
�أن يظل الوفاء مو�صو ًال فالفكر الأكادميي
و�إن يوم التكرمي للمتقاعدين واملتميزين
عطاء ال ين�ضب ور�أي ال ينفد..
هو عرفا ٌن لوفاء ،وتقدير لعمل مو�صول
ً
�شكرا للمتقاعدين واملتميزين الذين
بر�سالة خ�ّيررّ ة هي مهنة ت�صدير العلم
كان يف ت�صميم �أعمالهم مت�سع لرعاية
والتعليم ..بل هو خطاب ناجع م�سبوق
الأج�ي��ال وخل��دم��ة الوطن وتوفري �سبل
بر�صد واق��ع اجلامعة اجلميل ال��ذي ال
ال �ن �ج��اح ل�ل�ط�لاب  ..و�إمت� ��ام التكوين
يركن �إىل غري هذا التعاون وهذه اخلدمة
املعريف لر�سالة اجلامعة ..
وهذا التكرمي لكل تفعيل وتعامل وعطاء
وع��رف��ان� ًا  ..جلميع من�سوبي اجلامعة
وج �ه��د ل�ل�أدم �غ��ة ال ��زاخ ��رة ب��ال �ق��درات
على االهتمام الدائم بالعلم والتعليم يف
الفاعلة كانت والتزال ..
ظل رعاية وعناية واهتمام موالي خادم
نح�س
العليا
�ات
ونحن بعمادة ال��درا��س�
ُ
احلرمني ال�شريفني ..
مبتعة ه��ذا الإجن��از وه��ذا اجلهد وتلك
وتهنئة  ..حل���ص��اد الإجن� ��از امل�ستمر
املثابرة فنتذوقها ثمرات ح�صاد وجناح
ودع � ��ا ًءا ب��ال�ع��اف�ي��ة وال���ص�ح��ة ال��دائ�م��ة
عائدها الوطن ،ال �سيما و�أن املتقاعدين
لإخواننا املتقاعدين واملتميزين م�سجي ًا
واملتميزين قد هي�أوا بعد توفيق اهلل ،ثم
ب�شذى النجاح وعطر الوفاء ..فال نزال
رعاية موالي خادم احلرمني ال�شريفني
نقدّر الأع�م��ال والعطاءات ل�شخ�صيات
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل
ِ
�أ َّث��رت وف��ق مقت�ضيات الت�أثري والعطاء
طاقات ب�شرية هي كنز الوطن وثروته
والإجناز.
و�آماله ..
اللهم انفعنا مبا علمتنا � ..سبحان اهلل
ل��ذا فمن ح��ق املتقاعدين واملتميزين
وبحمده.
�أ� �س��ات��ذة وق�ي��ادي�ين و�إداري�ي��ن و�سواهم
عميد الدرا�سات العليا
�أن ن��زج��ي لهم ع��اط��ر امل ��ودة والتكرمي

�إن جامعة امل�ؤ�س�س ت�ؤ�س�س ..هذا هو �شعارنا ..ونحن اليوم نحتفي مبن �ساهم يف ت�أ�سي�س طالبنا
ويف تر�سيخ قواعد جامعتنا احلبيبة ،تلك الأيدي التي ما بخلت والتي �أعطت وتفانت يف رفعة
جامعتنا احلبيبة ودفعها يف طريق النمو والرقي .فحق لنا �أن ن�شكر تلك اجلهود لأن �شكر
النا�س من �شكر اهلل �سبحانه وتعاىل �أوال ثم لأن جامعة امل�ؤ�س�س ديدنها الوفاء وميثاقها تقدير
وتكرمي من�سوبيها� .إن احتفائنا باملكرمني اليوم قد ال يفي تلك اجلهود حقها ولكن ندعو اهلل
�سبحانه وتعايل �أن يجزيهم اجلزاء الأوف��ى ويقبل عملهم ويجعله خال�صا ويثقله يف ميزان
�أعمالهم.
�إن مفتاح التميز والإتقان ،وقد ّ
ب�شر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم املتقنني مبحبة اهلل �سبحانه
وتعاىل يف احلديث ال�شريف �»:إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عمال �أن يتقنه» فهنيئا للمتميزين
حب اهلل �سبحانه وتعاىل لهم والذي هو �أعظم تكرمي ،وبعد هذا التكرمي ال تتوانى جامعة امل�ؤ�س�س
عن االحتفاء باملتميزين من �أبنائها يف كل حمفل واليوم هو يوم خا�ص لالحتفاء بهم ،فهنيئا
للمتميزين متيزهم وهنيئا جلامعتنا احلبيبة وجودكم بني جوانبها توقدون الهمم وتولدون
الطاقات لرفعة البناء نحو ال�سماء.
د .رمي بنت حممد �أبورا�س الطويرقي
وكيلة �شطر الطالبات للتطوير

تكرمي العلم ورفع قدر �أهله مطلب �إمياين

�إن تكرمي العلم ورفع قدر �أهله مطلب �إمياين وا�ضح حث عليه الدين احلنيف
ودعا �إليه نبينا حممد �صلى اهلل وعليه و�سلم و�سار عليه �سلفنا ال�صالح حتى
ع�صرنا هذا الذي �أولت فيه حكومتنا الر�شيدة بقياده خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل عناية فائقة بالتعليم ب�شتى �أنواعه
وحر�صت على تكرمي املبدعني واملتفوقني �إميانا َ منها ب�أن نه�ضة الوطن ال تبنى
�إال على �أكتاف �أبنائه املزودين بالعلم واملعرفة الذين يحملون يف قلوبهم احلب
لوطنهم.
لذا �إنه لي�سعدين ب�أن �أتقدم بالتهنئة ال�صادقة للمكرمني واملكرمات ملا ح�صلوا
عليه من تفوق وتكرمي وحثهم على تقدمي املزيد من العطاء والتميز وان يثقوا
�أن الوطن يوليهم العناية والرعاية وي�سعد بتفوقهم وينتظر منهم �أن يكونوا بناة
ملجده .و هذا التكرمي ال يعد �سوى حافز ًا ملوا�صلة اجلد والعطاء خدمة جلامعتنا
العريقة و�أداء الر�سالة ال�سامية التي نقوم بها يف املجال الرتبوي.
�أ�س�أل اهلل �أن يدمي عليكم نعمة ال�صحة و العافية و �أن يحقق �أمانيكم،،،
�أ.د.فوزية بنت حممد النوي�صر

وكيلة عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر

�إجنازاتكم خالقة متيزت بالطموح وتكللت بالنجاح

يفخر مركز تطوير التعليم اجلامعي يف هذه املنا�سبة
ال�غ��راء ب�ك��وادر خطت لنف�سها هدف ًا �سامي ًا وبذلت
ق�صار جهودها يف �سبيل نيله وحتقيقه،فح�صدت
�إجنازات خ َالقة متيزت بالطموح وتكللت بالنجاح
كما �أننا نقف وجامعتنا الأبية �إجال ًال وتقدير ًا ملثل هذه
الطاقات املبدعة ذات العقول النرية التي �أ�ضاءت لنا
دروب العلم واملعرفة ب�أفكار متجددة لها بالغ الأثر يف
حتقيق �أهداف جامعتنا امل�أمولة.
ونحن نثمن جميعا كل عمل م�ب��د�أه الأم��ان��ة وقوامه
املثابرة والتفاين دون كلل �أو ملل فهنيئ ًا لكم هذه
اخلطوات الواعدة والتي تر�سم لنا م�ستقبل يرتكز على
العلم ويطمح �إىل االبتكار ويتعداه �إىل التفوق.
كما نبارك لكم هذه الب�صمات اجللية التي ا�ستحقت
التكرمي وال�شكر من خالل عملكم الدءوب امل�شهود له

من قبل اجلميع.
ولي�س بجديد على هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية العريقة �أن
متد املجتمع مبثل هذه املواهب املتفردة والتي حتمل
على عاتقها م�س�ؤولية العمل البناء والأداء املتميز.
فقد �أولت موظفيها َ
جل اهتمامها منذ بداية ن�ش�أتها
باعتبارهم �أ�سا�س تقدمها ورقيها ،فقامت بت�أهيلهم
�أكادميي ًا ودعمهم وظيفي ًا وتثقيفهم ب�شتى الطرق
والو�سائل املمكنة ل�صقل مهاراتهم واال�ستفادة من
مواهبهم الكامنة ،كما �أن�ه��ا وف��رت للجميع البيئة
العملية املنا�سبة التي نتخطى بها خدمة الوطن �إىل
الإبداع والتميز فيها.
فحققت بهذه اجلهود اجلبارة جناح ًا منقطع النظري
دليله الوا�ضح احتفالنا اليوم بكم.
واملركز بدوره يهيب بهذه الإجنازات التي جتاوزت كل

ال�صعاب ب�إرادة عظيمة وعمل متوا�صل وتناف�س مثمر
حققت من خالله هذا التقدم امللمو�س والذي �أ�ضاف
جلامعتنا الأبية رموز ًا يفخر بها تاريخها التليد.
كما نتمنى �أن تكون هذا الإ�سهامات اجلليلة انطالقة
موفقة ملزيد من الإنتاجية املتميزة  ،ونتطلع �أن تكون
مثل ه��ذه ال�ن�م��اذج امل�شرفة ق��دوة جلميع من�سوبي
اجلامعة يحتذى بها وي�ستفاد من جتاربها التي ت�ساهم
ب�شكل جذري يف �إثراء وتطوير الأداء العملي باجلامعة.
�أخ�ير ًا نبتهل �إىل اهلل �أن يكون عملنا خل�ص ًا له جل
وعال و �أن يعيننا على البذل والعطاء لغد يحمل يف
طياته اخلري للجميع.
د.فاتن بنت عبداهلل الربيكان

نائبة مدير مركز تطوير التعليم اجلامعي

8

الثالثاء 1432/06/21هـ

تقدير العاملني والثناء على �أهل الف�ضل
�سمة من �سمات املجتمع الإ�سالمي

حتية تقدير و�إجالل ،وحمبة و�إكبار
يفي�ض ب�ه��ا ال �ق �ل��ب ،وجت���ري على
الل�سان ،تعب ًريا عن بع�ض م�شاعر
ال�شكر والعرفان واالمتنان جلامعتنا
احلبيبة جامعة امللك عبد العزيز
ال �ت��ي رف �ع��ت راي ��ة ال�ع�ل��م وامل�ع��رف��ة
خفا ًقا يف هذا البلد الطيب  ،ودفعت
عجلة ال�ت�ق��دم واالزده� ��ار خطوات
�أ.د .عبد اهلل بن عمر بافيل
وا��س�ع��ة �إىل الأم� ��ام مب��ا رف ��دت به
املجتمع من نتاجها الطيب ممث ًال يف
الكوادر الوطنية الغفرية من اخلريجني واخلريجات يف �شتى املجاالت
والتخ�ص�صات.
وت�أبى اجلامعة �إال �أن توا�صل م�سريتها يف العطاء فتجتمع لتكرم
�أبناءها ومن�سوبيها  ،من املتميزين واملتقاعدين .
�إن تقدير العاملني ،والثناء على �أهل الف�ضل والإح�سان �سمة �أ�صيلة من
�سمات املجتمع الإ�سالمي ،درج فيها على هدي القر�آن حني دعا الأمة
كلها �إىل تكرمي من جعله اهلل �سب ًبا لهدايتها ،وانت�شالها من ظلمات
ال�ضالل والكفر �إىل نور الهداية والإميان  ،فقال �سبحانه وتعاىل�( :إن
اهلل ومالئكته ي�صلون على النبي يا �أيها الذين �آمنوا �صلوا عليه و�سلموا
ت�سلي ًما)  ،ثم ر�أينا هذه ال�سمة ترتجم يف املجتمع الإ�سالمي ب�شكل
وا�ضح متمثلة يف �ألقاب التكرمي والتقدير التي هي �أعظم من الأو�سمة
والنيا�شني ف�أبو بكر لقب بال�صديق  ،وعمر بالفاروق .
واجلامعة �إذ تكرم �أبناءها ومن�سوبيها من املتميزين واملتقاعدين ممن
�أم�ضوا عقودًا من الزمن يف خدمتها و�أح�سنوا العمل وحملوا ر�سالة
التعليم ب�أمانة و�إخال�ص  ،وقدموا عطاءات متميزة وجهودًا م�ضنية
للجامعة و�أ�سهموا بجهودهم املقدرة على مر العقود يف و�ضع لبنات
يف هذا ال�صرح العلمي ال�شامخ حتى �أ�صبحت اجلامعة �شجرة وارفة
ي�ستظل بظلها طالب العلم واملعرفة ومنارة من منارات العلم التي ت�شع
نورها على م�ستوى العامل العربي والإ�سالمي والعامل �أجمع .
قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف حمكم التنزيل ( وقل اعملوا ف�سريى اهلل
عملكم ور�سوله وامل�ؤمنون )
لقد د�أبت اجلامعة �سنو ًيا على تكرمي �أبنائها ومن�سوبيها من املتميزين
واملتقاعدين �إمي��ا ًن��ا منها ب�أهمية حتفيز اجلهود ،وبعث الطاقات،
وا�ستثارة الهمم ملزيد من البذل والعطاء ،حيث تت�شابك الأي��دي،
وتتالحم ال�سواعد ،ويتعاون اجلميع يف فريق واحد بغية حمل الأمانة
وحتقيق الر�سالة و الأهداف املن�شودة للجامعة .
فتحية لكل من �ساهم وي�سهم بعلمه وخربته يف خدمة وطنه وتطوير
جمتمعه ،فجزاه اهلل خري اجلزاء ،وح�سبه �أنه �أدى ر�سالته كاملة طوال
مدة خدمته باجلامعة حتى و�صل �إىل ربيع العمر .
وهذا احلفل ما هو �إال تعبري من اجلامعة عن م�شاعر احلب والعرفان
مل�سرية ال�ع�ط��اء املتميز ملن�سوبيها  ،واجل��ام�ع��ة تفخر وتعتز بهم
وخلدماتهم اجلليلة التي قدموها للجامعة والوطن  .و�سوف تظل
ب�صماتهم عالمات م�ضيئة ي�سري على دربها من يحملون اللواء من
وينبوعا من العطاء للأجيال املتعاقبة وحاف ًزا لهم على
بعدهم  ،وزادًا
ً
موا�صلة امل�سرية اخلرية .
مت�سلحا بالعلم والإمي��ان ،
واملح�صلة – �إن �شاء اهلل  -جيل متميز
ً
ينه�ض بهذا البلد الكرمي.
وكيل اجلامعة للم�شاريع

املـــوافــق 2011/05/24م

متيز ..وحب ..وا�ستدامة انتماء
ّ
ب��ذل الن�صح لنا ،والأم��ان��ة ت�ستوجب منكم
يوم الوفاء والعرفان
م�ساعدتنا على �إكمال امل�سرية فال غنى لنا
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم
عنكم  ،وال تقاعد ملن �أراد �أن يعي�ش يف �أمة
على �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم  .يوم
جديرة باحل�ضارة والتقدم.
الوفاء والعرفان� ،أحد الأيام امل�شهودة التي
ً
ي��أت��ي ه��ذا التكرمي ع��رف��ان�ا باجلهود التي
حتر�ص اجلامعة على �إ�ستمراريتها كل عام،
بذلتموها ودورك��م الفاعل خ�لال ال�سنوات
هذا اليوم الذي نرحب فيه بزمالء ت�شرفنا
بزمالتهم يف خدمة اجلامعة وها نحن اليوم �أ.د .عـدنـان بن حمـزة زاهــد التي ق�ضيتموها يف خدمة اجلامعة  ،واعرتافا
منا بف�ضلكم وعلى ما بذلتموه من جهد طوال
نكرمهم بعد �أن عملوا ف ��أج��ادوا ف�أثمروا،
عملكم باجلامعة ن��داوم على االحتفاء بكم
م��ؤم�ل�ين ال�ت��وف�ي��ق يف �إك �م��ال امل���س�يرة التي
وتكرميكم يف حفل يح�ضره زمال�ؤكم الذين الزال��وا على
قادوها من قبلنا � ،إخوتنا املتقاعدون مل تنته جهودكم يف
ر�أ���س العمل  ،متمني ًا لكم حياة �سعيدة بعد �أن تفرغتم
خدمة اجلامعة و�إمنا انتقلت من ميدان �إىل ميدان وهذا ال
حلياتكم اخلا�صة.
يعني �أننا تخلينا عن زمالتكم وعن حاجتنا �إليكم بل العك�س
لقد زادت م�س�ؤوليتكم ،ف�أمامكم الدنيا ب�أ�سرها ،ف�أنتم
وفقنا اهلل و�إياكم ملا يحبه وير�ضاه � ..إنه �سميع جميب.
ل�ستم م�سئولون عن �أ�سركم فقط بل �أنتم م�سئولون عنا
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
نحن الذين نعمل يف هذه اجلامعة والواجب يحتم عليكم

متيز ..وحب ..وا�ستدامة انتماء
ّ
ويطيب يل من جهة �أخرى �أن �أث ّمن و�أقدّر
د�أبت الإدارة العليا املو ّقرة بجامعتنا من
�إخواننا وزمالئنا من املتقاعدين  ،ممن
خ�لال ت��راث ممتد على تثمني وتقدير
قدّموا الكثري من اجلهد والعمل والإجناز
جهود �أبنائها  ..فبكل فخر واعتزار تقدّر
يف خدمة جامعتهم على م��دار حياتهم
وتك ّرم �أبنائها ممن متيزوا يف �أدائهم ،
الوظيفية  ،فاجلامعة بكل م��ا ّ
ت�ضمه
وكذلك ممن �أم�ضوا حياتهم الوظيفية يف
م��ن من�سوبني و�أروق ��ه ومكاتب وقاعات
خدمة جامعتهم ل�سنوات طويلة  ..وعليه
ت�شهد على ما قدّموه من حيوية و�أن�شطة
كان هذا احلفل لتكرمي زمالئنا و�إخواننا
و�إ��س�ه��ام��ات وت�ف��ان وجهد ال حم��دود يف
م��ن امل�ت�م�ي��زي��ن م��ن ج�ه��ة وامل�ت�ق��اع��دي��ن
د .زهري بن عبد اهلل دمنهوري
ال�ع�م��ل  ،فعلى �أي��دي �ه��م وزم�لائ �ه��م من
م��ن جهة �أخ ��رى وذل��ك للعام اجلامعي
من�سوبي اجل��ام �ع��ة حتققت �إجن� ��ازات
1432/1431هـ.
وتر�سخ وعال  ،وبجهدهم وعرقهم
البنيان
منا
حيث
عديدة
ّ
�إن لقائنا ب�أبنائنا و�إخواننا املتميزين يف عملهم و�أدائهم
وفكرهم ارتقت اجلامعة وجت�� ّذرت مكانتها الرفيعة يف
لتقديرهم ه��و عر�س �سنوي مي ّثل قيمة مهمة ،ف�أعمق
النفو�س ويف وج��دان املجتمع  ،وعلى امل�ستويات الوطنية
حاجات النف�س الب�شرية هو حاجتها للتقدير  ،فتقديرنا
والعربية والعامل ّية ارتقى مركز اجلامعة وعال مت ّيزها يف
لهم هو تكرمي لروح اجلد واملثابرة  ،ومل�سعى الإ�صرار على
كافة املجاالت .فتكرمي وتقدير اجلامعة لكم هو عرفان
التم ّيز والريادة ،وللت�شجيع للجميع على البذل والعطاء من
ملا قدّمتوه  ،ويف حقيقته هو رمزي يف طبيعته ،فال يوجد
�أجل مزيد من اجلودة والتم ّيز يف الأداء  ،و�إن ما حققته
�أي �شيء يكافئ �صفوة متم ّيزة تفانت و�أعطت على مدار
جامعتنا احلبيبة من تط ّور وتقدّم  ..ما هو �إ ّال نتاج وح�صيلة
م�سارها الوظيفي � .إال �أن اجلامعة ال تن�سى حبكم لها..
لأدائ�ن��ا مع ًا وتكاتفنا و�إ��ص��رارن��ا على النجاح والو�صول
فكما �أحببتموها حت ّبكم جامعتكم وتقدّركم ..وتتط ّلع �إىل
بجامعتنا �إىل �آفاق وا�سعة من التم ّيز على امل�ستويات املحلية
التوا�صل الدائم معكم  ..فاجلامعة تتطلع دائم ًا لال�ستفادة
والعاملية  ،وعليه ف��إن تقدير التم ّيز واملتميزين هو قيمة
من فكركم النا�ضج وحكمتكم امل�شهودة وكذلك خرباتكم
ر�سختها جامعتنا لتكون من بني القيم التي ت ّعول عليها
ّ
التي �صقلتها وع ّمقتها الأيام.
اجلامعة كثري يف م�سريتها نحو ا�ستدامة اجلودة والنجاح
ويطيب يل �أن �أ�شكركم جميع ًا متميزين ومتعاقدين� ..إال �أن
 ،فهدفنا من خالل التم ّيز يف الأداء هو �أن ي��زداد عطاء
ما �أكتبه من كلمات ال ميكن �أن يوفيكم حق ّكم من التقدير..
جامعتنا خلدمة املواطن ال�سعودي وبلدنا احلبيب من خالل
ً
كما �أن هذه الكلمات ال تعبرّ �أي�ضا عن مكنون ما �أ�ست�شعره
مت ّيز جامعتنا يف �أداء �أدواره��ا �سواء التعليمية �أو البحثية
جتاهكم من تقدير وعرفان� .أدعو اهلل �سبحانه وتعاىل �أن
�أو االقت�صادية �أو خدمة املجتمع  .و�أم�ل��ي �أن ي�أتي يوم
ً
يوفقكم جميعا �إىل ما فيه اخلري ..و�أن يفي�ض عليكم من
تزداد �أعداد املك ّرمني من املتميزين لي�شمل كافة العاملني
نعمه و�آالئه� ..إنه نعم املوىل واملجيب.
باجلامعة ..و�أثق �أنه ميكن بعزائمكم و�إخال�صكم وتفانيكم
�أن يتحقق هذا الأمل.
وكيل اجلامعة للتطوير

تكرمي املتميزين واملتقاعدين من من�سوبي اجلامعة
التكرمي لهو جزء مما ي�ستحقه
زميلنا املن�سوب ��س��واء �أك��ان
متميز ًا �أدى �أمانته على �أكمل
وجه فا�ستحق التحية والتقدير
�أم ك��ان متقاعد ًا ق��دم ثمرة
��ش�ب��اب��ه ووق��ت��ه وج��ه��ده لكي
ي�ساهم يف الري بهذا ال�صرح
ال�شامخ ..نعم �أخ��ي املن�سوب
�أنت ت�ستحق ذلك.

املنا�سبة التكرميية ال�سنوية
ل�ل�م�ت�م�ي��زي��ن وامل�ت�ق��اع��دي��ن
م��ن من�سوبي اجل��ام�ع��ة هي
واج� ��ب وع ��رف ��ان وت��وا� �ص��ل
وت �ق��دي��ر و� �ش �ك��ر واع��ت��زاز
ووف� � ��اء وف� �خ ��ر وام� �ت� �ن ��ان،
وت�أتي �أهمية هذا االحتفال
لأن اجل��ام�ع��ة ت�ت��وا��ص��ل مع
من�سوبيها ،وتدعم االرتقاء
�أ .طلعت بن حممد ح�سني غراب
بهذا ال�صرح العلمي ليزداد
�إن اجلامعة تهدي ملن�سوبها
العطاء والتميز واجل ��ودة،
امل �ت �م �ي��ز �أو امل �ت �ق��اع��د درع
فهذا االحتفال هو داللة قوية على �أن اجلامعة
التكرمي ليبقى دوم ًا و�أبد ًا ذكرى م�ضيئة يعلوها
ممثلة يف الإدارة العليا وفية ك��ل ال��وف��اء مع
�شعار جامعة امل�ؤ�س�س له ولأبنائه ولأحفاده.
�أبنائها املن�سوبني.
�شكر ًا جلامعة امللك عبد العزيز �شكر ًا ملعايل
فمعايل م��دي��ر اجلامعة و�أ��ص�ح��اب ال�سعادة
مدير اجلامعة والوكالء ولر�ؤ�سائي .واهلل ويل
الوكالء يعتزون ويفتخرون ويجددون ال�شكر
التوفيق.
ع��رف��ان� ًا للمتميزين واملتقاعدين ،مل��ا قدموه
نائب مدير عام �إدارة �ش�ؤون املوظفني
وبذلوه جتاه جامعة امللك عبد العزيز.
ع�ضو و�أم�ي�ن جلنة ت��ك��رمي املتميزين
�إن ك��ل اجل�ه��د وال �ب��ذل ال ��ذي ت�ق��وم ب��ه جلنة
واملتقاعدين

الأخ�����ي�����رة

نبادلكم الوفاء بالوفاء والود بالود
احلمد الذي �أنعم علينا
بنعمة الإ�سالم ،وا�صلي
وا�� �س� �ل ��م ع��ل��ى ن�ب�ي�ن��ا
الكرمي حممد بن عبد
اهلل وعلى �آل��ه و�صحبه
و�سلم �أجمعني.
�إن��ه��ا ل� �ب ��ادرة حميدة
وك� ��رمي� ��ة �أن ت � ��داوم
اجل��ام �ع��ة ع�ل��ى تكرمي �أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
م �ن �� �س��وب �ي �ه��ا ال ��ذي ��ن
�أم�ضوا �سنوات طويلة
يف خدمتها و�ساهموا بعلمهم وجهدهم يف مراحل تطورها
وازدهارها  ،وعملوا ب�إخال�ص وتفان يف مرافقها املختلفة،
فا�ستحقوا منها ال�شكر والعرفان والتقدير ..و�إن اجلامعة وهي
حتتفي بهم اليوم ت�شعر بالفخر واالعتزاز وهي تقوم بواجب
التكرمي لكوكبة من من�سوبيها املتقاعدين وكوكبة �أخرى من
من�سوبيها املتميزين يف مواقع عملهم وهم يوا�صلون م�سرية
البذل والعطاء من �أج��ل رفعة جامعتهم متزودين بالعلم
واملعرفة واخل�برات ال�ثرة كل يف جمال تخ�ص�صه وامتلكوا
من املعارف والعلوم والتجارب واخل�برات ما يعينهم على
توا�صل عطائهم يف �شتى املواقع وامل�سئوليات  ،م�ؤكدين لهم
�أن التكرمي الذي خ�صتهم به جامعتهم هم �أهل له وي�ستحقونه
بجدارة  ،وهو حافز م�ستمر للمزيد من البذل والعطاء ..كما
�أن التقاعد لي�س نهاية لرحلة االنتماء لهذا ال�صرح ال�شامخ
 ،بل هو بداية مرحلة هامة من مراحل امل�شاركة يف بناء
الوطن و�إثراء املجتمع بالتجارب النافعة التي اكت�سبوها خالل
م�سريتهم العلمية والعملية يف جامعتهم الفتية ،وهي مرحلة
تعني ا�ستمرار التوا�صل احلميم بينهم وجامعتهم التي لن
ت�ستغني يوم ًا عن خرباتهم الوا�سعة و�آرائهم النرية لت�ستعني
بها يف م�سريتها املتوا�صلة نحو الرقي والتطور املن�شود .
واجلامعة �إذ تكرم ه���ؤالء ال��رم��وز م��ن من�سوبيها املتقاعدين
ومن�سوبيها من املتميزين على ر�أ���س العمل  ،ف�إنها بهذا الفعل
النبيل حتفظ الف�ضل لأهله ،وت��رد اجلميل ملن �ساهموا بجهود
مقدرة ومتميزة يف خدمة العلم وطالبه  ،فتبادلهم وفاء ًا بوفاء
وود ًا بود  ،وت�ؤكد لهم �أن �أبوابها �ستظل مفتوحة ومرحبة بتوا�صلهم
معها  ،وتت�شرف ب�أن تتيح لهم من ثمرات غر�سهم فيها ما يعينهم
على موا�صلة ر�سالتهم نحو جمتمعهم ووطنهم احلبيب ،كما �أنها
�ستظل حمافظة على هذه البادرة النبيلة يف االهتمام مبن�سوبيها
بالتحفيز والتكرمي للمتميزين منهم يف كل عام.
�سائلني املوىل �أن يبارك يف �أعمار و�أعمال من�سوبي اجلامعة
من املتقاعدين و�أن يجعل ث��واب ما بذلوه من عمل �صالح
من �أجل جامعتهم الفتية يف موازين ح�سناتهم ،و�أن يوفقهم
لإكمال م�ساعيهم اخلرية نحو وطنهم و�أ�سرهم .
واهلل ويل التوفيق وال�سداد،،
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية

كلية الطب بجامعة امل�ؤ�س�س تكرم من�سوبيها يف حفل التميز والوفاء
رع��ى وك�ي��ل جامعة امل�ل��ك عبدالعزيز الدكتور
عدنان بن عبداهلل املزروع ظهر اليوم حفل التميز
والوفاء التي �أقامته كلية الطب ملن�سوبيها بالقاعة
الرئي�سية بامل�ست�شفى اجلامعي.
�إميانا باجلهود التي قدمها �أع�ضاء هيئة التدري�س
والإداريني والفنيني وغريهم وعرفانا ملا يقدمونه
لهذا ال�صرح العلمي و�شحذا للهمم م��ن �أج��ل
الرقي والو�صول �إىل الأف�ضل.
وق��د ك��رم راع��ي احل�ف��ل امل��رح��وم ال��دك�ت��ور علي
عبداهلل الفقيه رئي�س ق�سم طب الأ�سرة واملجتمع
�سابقا بالإ�ضافة �إىل تكرمي املتقاعدين والقيادات
الإداري��ة التي انتهت فرتة تكليفها و�أع�ضاء هيئة
ال�ت��دري����س احل��ا��ص�ل�ين ع�ل��ى ال�ترق �ي��ات العلمية
واحلا�صلني على جوائز علمية وكذلك �أع�ضاء
هيئة التدري�س الأكرث �أبحاثا خالل العام 2010م
بالإ�ضافة �إىل املتميزين واملتميزات من �أع�ضاء
هيئة التدري�س واال�ست�شاريني ومن هيئة التمري�ض
بامل�ست�شفى اجلامعي واملتميزين من الإداري�ين
والفنيني وقد �شمل التكرمي اجلهات املتعاونة مع

الكلية يف تدريب الطالب والطالبات.
كما �شهد احلفل عر�ض متثيلي قدمه طالب كلية
الطب نال على ا�ستح�سان اجلميع.
ومن جهته �أ�شار عميد كلية الطب الأ�ستاذ الدكتور
حممود بن �شاهني الأحول �أن احلفل الذي �أقامته
الكلية ه��و تعبريا �صادقا عما يكنه م��ن تقدير
و�إكبار لهذه النخبة من �أفراد امل�ؤ�س�سة التعليمية

الذين بذلوا الكثري لهذا املركز الطبي العمالق
وال ��ذي �أ�صبح الآن ع�لام��ة ب ��ارزة يف ال�صروح
الطبية لي�س على م�ستوى اململكة فح�سب و�أمنا
على م�ستوى دول ال�شرق الأو�سط مقدما �سعادته
خال�ص ال�شكر والتقدير للمكرمني واملكرمات
ومتمنيا لهم م��زي��د م��ن التوفيق وال �� �س��داد يف
حياتهم العلمية والعملية.

