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صحيفة دورية تصدر عن املركز اإلعالمي بجامعة امللك عبدالعزيز

وفاء جلهودهم وإسهاماتهم

الجامعة تكرم املتقاعدين واملتميزين
يرعى معايل مدير اجلامعة األستاذ
الدكتور أسامة بن صادق طيب حفل تكرمي
املتقاعدين واملتميزين من منسوبي اجلامعة
بشطري الطالب والطالبات للعام اجلامعي
1435/1434هـ وذلك اليوم األحد  5رجب
1435هـ مبركز امللك فيصل للمؤمترات
بحضور وكالء اجلامعة والعمداء ومديري
االدارات وعدد من أعضاء هيئة التدريس

املتميزين واملتقاعدين .وبهذه املناسبة
أوضح معايل مدير اجلامعة أن اجلامعة دأبت
على االعرتاف بجهود منسوبيها عرب االحتفاء
بصفوة من أبنائها وبناتها ممن حملوا بني
أيديهم أمانة العلم والعمل طيلة سنوات
عملهم بهذا الصرح العلمي الكبري ،واالعرتاف
مبا بذلوه من جهود وما سخروه من طاقات
إبداعية ،يف أروقة الفصول الدراسية

واملعامل البحثية وبني ردهات الكتب ،وهم
بذلك أدوا ما عليهم من واجب جتاه دينهم
ومليكهم ووطنهم .وأعرب معايل مدير
اجلامعة عن أن اجلامعة تنتهز هذه الفرصة
لتعرب ملنسوبيها املتميزين واملتقاعدين عن
أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على
ما قدموه من وفاء وبذل وعطاء لوطنهم
وجلامعتهم من جهود تذكر فتشكر.

رئيس اللجنة الدائمة لتكرمي منسوبي اجلامعة

ثالثة معايري أساسية تتيح للموظف
الحصول على جائزة التميز
وجه وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور عبد اهلل بن مصطفى
مهرجي تعميمًا جلميع قطاعات اجلامعة بشأن طلب اللجنة
الدائمة لتكرمي منسوبي اجلامعة حتديد ثالثة معايري للتميز
ملنسوبي اجلامعة ،وأشار التعميم إىل أنه ينبغي أن ال تكون
تلك املعايري لقياس ما يقوم به املوظف من واجبات ومسؤوليات
العمل املسند إليه نظامًا.
كما نوه التعميم بأهمية ترشيح موظف واحد فقط ،لنيل
جائزة التميز وفقًا لآلليات املتبعة ،وأهمية إرفاق ما يؤيد
املعايري .وحددت معايري حصول منسوب اجلامعة على جائزة
التميز يف ثالث معايري هي :األول هو معيار االنتماء وجمموعة
درجاته  40درجة تنقسم إىل أربعة أقسام لكل قسم  10درجات،
وتتمثل تلك األقسام يف  :األعمال التطوعية داخل اجلامعة،
األعمال التطوعية خارج اجلامعة وداخل اململكة ،املواقف

ص

البطولية املتميزة مدعومة باألدلة ،املشاركات يف احملافل
الدولية ممثلًا للجامعة .وأضاف مهرجي أن املعيار الثاين يتمثل
يف املبادرة واإلبداع وجمموع درجاته  50درجة ،وتنقسم إىل
قسمني :قسم املبادرات الفعلية القابلة للتطبيق والتي مت الرفع
عنها أو مت تطبيقها وجمموع درجاتها  25درجة ،أما القسم
الثاين فهو اجلوائز التي مت احلصول عليها من اجلامعة على
أعمال إبداعية أجنزها املوظف وجمموعة درجاتها  25درجة .أما
املعيار الثالث فهو معيار األداء الوظيفي وجمموع درجاته 10
درجات ويعنى باحلصول على تقدير ممتاز يف الثالث سنوات
األخرية .وأعرب وكيل اجلامعة أن الهدف من جوائز التميز
خلق جو من املنافسة الشريفة ،وحتسني وجتويد أداء املوظفني،
وحتسيسهم بأهمية ما يقومون به من أعمال خارج املهام املكلفني
بها رسميًا.

برنامج الحفل
 - 1القرآن الكريم

 -5كلمة المتقاعدين

 - 2كلمة االفتتاح

 -6عرض فقرة ترفيهية

 - 3كلمة رئيس اللجنة

 -7تكريم المتقاعدين

 -4كلمة معالي مدير الجامعة

 -8االعالن عن المنسوبين المتميزين
ختام الحفل

الراعي الرسمي لحفل المتقاعدين والمتميزين

 16صفحة

يوم الوفاء
أ.د /اسامة بن صادق طيب
تأسست جامعة املؤسس بسواعد أبنائها وبناتها منذ ما يقارب
اخلمسني عامًا ،من إداريني وفنيني وأساتذة وعلماء أجالء ،كل أدىل
بدلوه يف ميدان من امليادين ،وقد دأبت اجلامعة على الوقوف وقفة
وفاء كل عام ،حتية وإجاللًا وتقديرًا لنخبة من أبنائها وبناتها الذين
بذلوا الغايل والنفيس ،وسخروا جهودهم ووقتهم وحياتهم خلدمة
مسرية التعليم العايل ،واإلسهام يف النهضة واالزدهار الشامل الذي
يشهده وطننا األبي.
إن تكرمي املتميزين واملتقاعدين من أبناء هذا الصرح العلمي
الشامخ ،هو يف الواقع فرصة نستذكر من خاللها تاريخًا جميدًا من
العطاء العلمي والعملي لصفوة من أبناء جامعة املؤسس ،فرصة
جنتمع فيها ونعرب فيها عن تقديرنا وشكرنا لإلخوة واألخوات
املتقاعدين واملتقاعدات واملتميزين واملتميزات الذين ثابروا عرب
أعوام من اجلد واملثابرة وصنعوا مناذج شاخمة حتتذي بها األجيال
جيلًا بعد جيل ،وليؤكدوا لنا بعصاميتهم عظم املسؤولية امللقاة على
العاملني يف قطاع التعليم العايل .أداء للواجب الديني والوطني.
ال يسعنا ونحن نلتقي باملتميزين واملتقاعدين إال أن نقول لهم
شكرًا على كل ما قدمتموه لدينكم وملليككم ولوطنكم األبي بكم ،شكرًا
على جهودكم وأدائكم وإسهاماتكم يف مسرية هذا الكيان الشامخ،
الذي يتبوأ اليوم مكانة شاخمة بني اجلامعات العاملية ،ويحظى
باحرتام جميع التصنيفات اجلامعية العاملية .شكرًا جلهودكم يف
تدريب وتأهيل وتكوين وتدريس أجيال من أبنائنا وبناتنا الطالب
والطالبات الذين استلموا ج مشعل العطاء نحو املزيد من الرقي
واالزدهار ململكتنا احلبيبة كل يف تخصصه وجماله ،وكما أقول
دائمًا لقد أجزلتم العطاء وأجدمت وكفيتم ووفيتم وأحسنتم فالشكر
كل الشكر لكم.
إن التميز يف جمال من اجملاالت أو يف ميدان من امليادين
يستحق التقدير والشكر ،فقد عودنا العزيزيون والعزيزيات على
اإلبداع واالبتكار والتميز والرقي مبا ميتلكونه من همة وحيوية
ونشاط جعلتهم يحملوا األمانة على أحسن وجه طوال فرتة عملهم
بهذا الصرح العلمي.
نحرص جميعًا على احلضور واملشاركة يف هذا التكرمي
تقديرًا وشكرًا وتعبريًا عما نكنه يف قلوبنا من وفاء وعرفان لكل
من أجزل العطاء وأجاد العمل وأبدع ومتيز ،وندعو اجلميع ملزيد
من التواصل فأبواب جامعة املؤسس مفتوحة ،واألمل يف مزيد من
املساهمة يف املناسبات واألندية وورش العمل لالستفادة من العلم
الوافر واخلربة املرتاكمة التي ستشكل بال شك إضافة مهمة جلامعة
املؤسس.
الشكر والتقدير موصول لكافة اللجان القائمة على إعداد هذا
التكرمي ،واهلل ويل التوفيق والسداد.
* مدير الجامعة
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عربن عن رغبتهن يف استمرار التواصل مع
جامعتهن  ...املكرمات يثمنّ بادرة التكريم
مبناسبة احتفاء اجلامعة باملتميزين واملتقاعدين للعام اجلامعي اجلاري
1435/1434هـ ،عربت عدد من املكرمات من منسوبات اجلامعة بشطر الطالبات
عن بالغ شكرهن وتقديرهن إلدارة اجلامعة ،ولهذه البادرة الطيبة التي
اعتربنها ليست مبستغربة على هذا الصرح العلمي الشامخ الذي ما فتئ يكرم
منسوبيه تقديرًا لهم ،وأشرن خالل حديثهن لصحيفة أخبار اجلامعة عن
أن التكرمي ليس غاية يف حد ذاته ،وإمنا هو ملسة وفاء تقدم ملن أتقن
وأبدع ،وقدم خدماته على مدى أعوام من العطاء واجلهد واالجتهاد،
وأشرن إىل أن التواصل مع اجلامعة مستمر حتى وإن ترجلن عن
مقاعد الوظيفة ،وأن الواجب مستمر جتاه هذا الوطن األبي،
وأكدن أنهن قضني سنوات جميلة يف جامعة املؤسس التي
كانت بيتهن األول وليس الثاين يقضني فيه جل أوقاتهن،
وكانت احلوارات معهن على النحو التايل:
بداية كان اللقاء األول مع األستاذة نبيلة فؤاد
أبو غزالة من كلية العلوم للبنات التي قالت أنها
التحقت بالعمل باجلامعة بكلية الرتبية لألقسام
العلمية بقسم العلوم للبنات منذ عام 1410هـ،
وعايشن هذه الفرتة احليوية من تاريخ الكلية
التي انضمت الحقًا عام 1427هـ ،بعد سنوات
من التطوير واالزدهار ،وقالت أنها عملت يف
بداية حياتها العملية على وظيفة فني خمترب
ثم مسؤولة عن جلنة رصد الدرجات يف
القسم العلمي .وأضافت أن أيام عملها
يف اجلامعة كانت من أجمل أيام العمر
أيام قضتها بني أروقة ومباين ومعامل
اجلامعة ،وأن لقاءها بأخواتها وزميالتها
منسوبات الكلية حتمل بني طياتها
ذكريات جميلة وعديدة ال يسع املقام
حلصرها وكل ما ميكن قوله أنها كانت
أياما جميلة ،واستثمر هذه الفرصة
ألقدم شكري وتقديري جلامعتنا جامعة
امللك عبد العزيز على كل ما قدمته من
خدمة يل ولكافة مسؤوليها على مدى
السنوات التي أمضيتها يف اجلامعة
والشكر ملعايل مدير اجلامعة األستاذ
الدكتور أسامة بن صادق طيب ولوكالء
اجلامعة ولسعادة عميدة شطر الطالبات
الدكتور هناء بنت عبد اهلل النعيم على هذه
املبادرة اجلميلة بتكرميهم لنا وهذا ليس
بغريب على جامعة املؤسس ,وأضافت أنها
تقدمت بطلب التقاعد بعد أن أمضت  24عامًا
يف خدمة اجلامعة ومنسوبيها وهدفها احلايل
أن تتفرغ ألسرتها وأحفادها بعد هذه السنوات
التي قضتها يف رحاب اجلامعة.

نبيلة أبو غزالة :

قضينا أجمل األيام
يف جامعة املؤسس

خريية اخلويل :
نتطلع إىل مزيد من
العناية بأحوال الطالب
والطالبات يف جمالس
األقسام
ميمونة بننت:
إنشاء إذاعة باجلامعة
يساهم يف توسيع دائرة
التواصل مع املتقاعدين
منى الهندي :
التقاعد املبكر حمطة
من حمطات احلياة
ال تخل من أداء
الواجب

التقاعد المبكر

وكان اللقاء الثاين مع إحدى املكرمات يف حل
التكرمي وهي املوظفة منى عبد العزيز علي الهندي إحدى
منسوبات كلية التمريض والتي حتدثت عن بداياتها تقول:
«كانت بداياتي يف كلية العلوم الصحية بوزارة الصحة يف عام
1410هـ ثم انتقلت للمستشفى اجلامعي وبعد ذلك مت تكليفي بالعمل
يف كلية العلوم الطبية التطبيقية ثم كلية التمريض.
وتضيف املكرمة الهندي :قضيت أجمل أوقاتي يف كلية العلوم
الصحية بوزارة الصحة ومل أجد ما أقدمه للجامعة لعدم وجود مسمى
أخصائي أول ضمن هيئة التدريس وعدم متكني من إكمال دراستي للدكتوراه بعد
مطالبتي بها على مدى  7أعوام.
وعن أسباب تقاعدها املبكر تقول الهندي أن وفاة والدها رحمه اهلل ومرض والدتها
شفاها اهلل أجربين على تقدمي تقاعد مبكر وسأجته إىل العمل احلر من خالل افتتاح حمل
للملبوسات الطبية والتفكري والعودة إىل التدريس يف اجلامعات اخلاصة داخل مدينة جدة.

التحديث والتطوير سمة الجامعة
وكان اللقاء التايل مع إحدى موظفات اجلامعة املكرمات وهي املوظفة ميمونة عبد امللك بننت التي استهلت حوارها
باحلديث عن رحلتها العملية باجلامعة وتقول انها أمضت أجمل أيام عمرها بهذه اجلامعة التي ال ميكن أن تنسى
ذكرياتها أبدًا ,وأضافت تقول أن ذكريات العمل باجلامعة كثرية ويف مقدمتها ما يتصل بالطالبات واملعادالت وحضورهن
للمحاضرات السيما يف الفرتة االنتقالية بني نظامي الكلية واجلامعة إذ أفاجأ بطالبات لديهن حماضرات مببنى السالمة
على النظام القدمي يحضرن مببنى الفيصلية حملاضرات بالنظام اجلديد؛ فيسجلن غائبات يف مواد النظام القدمي ولسان
حالهن يقول« :خريها يف غريها».
وتقول أيضا من أبرز املواقف يف املسرية العملية والعلمية ما يتعلق بخريجات الدفعات األوىل يف الكلية .إذ تكلف
املعيدة بجدول تدريسي كامل ال يتوفر مع متطلباته التفرغ إلعداد رسالة املاجستري أو الدكتوراه.
وقالت أن اجلامعة وعلى الرغم من ضخامة العمل بها وكربها إال أن سمة التجديد دائما ما تظهر بني احلني واآلخر
وخاصة يف أنظمتها وتقنيتها العالية و احلمدا هلل على ما أنعم علينا من ثمار هذا التجديد الذي جتلى واضحا يف اخلدمات
اإللكرتونية وتطويرها بني هيئة التدريس والطالبات مثل :التعليم عن بعد (السنرتا) وكذلك إقامة الدورات التدريبية
والورش العملية للرؤى املستقبلية للجامعة.
وقدمت ميمونة اقرتاحا يف جمال النشاط الطالبي متثل يف إقامة منشأة إلذاعة تربوية مسموعة ومرئية مببنى
الطالبات يشاركن يف إعداد براجمها فكريا وتقنيا وربطها بالتدريب امليداين 2حتت إشراف هيئة تدريس من األقسام
األدبية والعلمية وكذلك إقامة متحف للتخصصات األدبية اخملتلفة السيما اللغة العربية؛ لتواكب اليوم العاملي للغة العربية
يف كل عام .أخريا دعائي لطالباتنا بالتوفيق ،وجلامعتنا بالتقدم واالزدهار.
اقتراحات لالرتقاء بالجامعة
وكان اللقاء التايل مع الدكتورة خريية بن حممد بن صادق اخلويل ،التي حتدثت عن مسريتها باجلامعة التي ال تتجاوز
اخلمس سنني ،مشرية إىل أنها لقيت فيها كل خري واحلمد هلل ،واقرتحت لالرتقاء باجلامعة جمموعة من االقرتاحات لدعم
مسرية اجلامعة نحو العاملية ،وأكدت الدكتور خريية على أهمية تقوى اهلل وأن نضع ونكتب أو هدف للجامعة هو تخريج
طالب وطالبات يعتزون ويفتخرون بعقيدتهم وأنها سبب متيزهم وتفوقهم ،وأضافت أن املقرتح الثاين هو اختيار القائد
املتميز واملبدع يف منصب املسؤول سواء كان عميدًا أو وكيلًا أو مشرفًا أو أي منصب إداري آخر ،وأشارت إىل أن اإلبداع
هو املعيار يف اختيار املسؤول وليس كونه أستاذًا أكادمييًا .أما مقرتحها الثالث فهو عند وضع جلان لتطوير اجلامعة
وتطوير املقررات فينبغي اختيار أعضاء على قدر من الكفاءة واملقدرة على التطوير وليس على أساس آخر ،ألن أي أمر
لن ينجح ،وخصصت حديثها عن كلية العلوم بالفيصلية التي ينبغي النظر يف تقليل عدد احملاضرات النظرية واستبدالها
بتدريب عملي أكرث عرب االهتمام باملعامل واخملتربات ألن الطالب والطالبات يشعروا بامللل من احملاضرات النظرية،
ولديهم االستعداد التام للعمل يف معامل ليحققوا اإلبداع والتميز املنشود واإلنتاج ،ألن هذه هي فطرة اإلنسان املتمثلة
يف العمل بيده حتى يرى نتيجة عمل .وأضافت أن من بني املقرتحات التي ستسهم يف االرتقاء باجلامعة النظر يف مسألة
الرتقيات بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ،فبعضهم يرتقى من معيد إىل حماضر ثم إىل استاذ مساعد ثم إىل أستاذ مشارك
ثم إىل أستاذ ،وغالبًا ما يكون ذلك على حساب الطالب و الطالبة حيث أن أغلب جمالس األقسام تهتم بعضو هيئة التدريس
ونادرًا ما تناقش أحوال اجلامعة أو الطالبات.

الجامعة
أخبار

حوار
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وكيل اجلامعة ألخبار اجلامعة

االحتفاء باملتقاعدين واملتميزين اعتزاز بدورهم وإخالصهم للجامعة
تصوير /أحمد مسعود – المركز اإلعالمي

واإلداري.

بمناسبة احتفاء الجامعة بالمتقاعدين
الجاري
الجامعي
للعام
والمتميزين
1435/1434هـ تحت رعاية معالي مدير
الجامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق
طيب ،كان لصحيفة أخبار الجامعة لقاء مع
سعادة وكيل الجامعة األستاذ الدكتور عبد
اهلل بن مصطفى مهرجي ،والذي تحدث عن
قيمة التكريم واالحتفاء بنخبة من أبناء جامعة
المؤسس الذي سخروا جهدهم وأفنوا ووقتهم
وحياتهم خدمة للعلم والتعليم ،مشيراً إلى
أن أبناء جامعة المؤسس تميزوا بأداء الواجب
وتحمل المسؤولية التي كلفوا بها بتوجيهات
من والة األمر ،وأكد وكيل الجامعة على أن
مكافأة من أبلوا البالء الحسن دأبت عليه
الجامعة وهو نهج والة األمر حفظهم اهلل وعلى
رأسهم خادم الحرمين الشريفين ،حفظه اهلل،
الذي ما فتئ يكافئ من قدم خدمات جليلة لهذا
الوطن األبي ،وفيما يلي تفاصيل الحوار:

ما المعايير التي تعتمدها الجامعة في
اختيار المتميزين؟

دأبت جامعة المؤسس على االحتفاء
سنوياً،
والمتميزين
بالمتقاعدين
بصفتكم رئيساً للجنة القائمة على هذا
االحتفاء ،كيف ترون هذا التكريم؟
إقامة هذا االحتفاء لتكرمي املتقاعدين
واالحتفاء باملتميزين ما هو إال عرفان واعتزاز
بدورهم يف مسرية جامعة املؤسس ،فهو أبناء
اجلامعة ممن أخلصوا يف عملهم طيلة خدمتهم
يف املهام والواجبات واملسؤوليات التي كلفوا
بها وهي امتداد لتوجيهات والة األمر حفظهم
اهلل على االحتفاء ومكافأة اخمللصني الذين بذلوا
الوقت واجلهد خالل سنوات عملهم يف خدمة
دينهم ثم مليكهم ووطنهم.
ما األهداف التي تسعون إليها من وراء
هذا التكريم؟

وضعت اجلامعة عددًا من املعايري حلصول
منسوبيها على جائزة التميز ومنها معيار االنتماء
والعمل التطوعي واملواقف البطولية واملشاركات
يف احملافل الدولية وكذلك معيار املبادرة واإلبداع
واألداء الوظيفي املتميز.
ماذا عن إمكانية التعاقد مع المتقاعدين؟
اخلربات ال تتقاعد خصوصًا أن هناك الكثري
من املتقاعدين يتمتعون بفكر وخربة وعطاء
والتزام بالنظم والقواعد ،والذي من شأنه أن
يعزز منظومة العمل اإلداري باجلامعة خاصة
وأن االجيال اجلديدة حتتاج إىل هذه اخلربات .

التكرمي قيمة تعرب عن اإلخالص املتبادل بني
اجلامعة ومنسوبيها
تكرمي املتقاعدين منوذج لوفاء والة األمر
للمخلصني للدين واملليك والوطن
يحظى املتقاعدين واملتقاعدات بنفس
املميزات التي كان يحظى بها قبل بلوغه سن
التقاعد ،واجلامعة لن تدخر جهدًا يف تقدمي أفضل
اخلدمات ألبنائها سواء قبل التقاعد أو بعده ،ومن
الطبيعي أن يستفيد املتقاعدين واملتقاعدات من
اخلدمات الصحية واألنشطة العلمية واملشاركة
يف املؤمترات والندوات وورش العمل البحثية،
واالستفادة من نادي خدمات املنسوبني ،والرعاية
الطبية والصحية ،واخلدمات اإللكرتونية وغريها
من اخلدمات التي لن ترتدد اجلامعة يف إتاحتها
وتيسريها ملنسوبيها.

مثل هذه االحتفاالت التكرميية أمر مهم
جدًا وحيوي حيث أنها تعرب عن مدى اإلخالص
املتبادل وعن تقدير اجلهود التي بذلت وتبذل،
فالعمل ليس عملية منفصلة بل هو مسرية
متكاملة بني األجيال .باإلضافة إىل األهداف
االجتماعية وتوثيق أواصر األخوة واحملبة بني
منسوبي اجلامعة ،والتكرمي فرصة لالجتماع
كأسرة واحدة والتواصل ،واسرتجاع الذكريات.

هل من
للمتميزين؟

ما المميزات التي تقدمها الجامعة
للمتقاعدين؟

هناك العديد من احلوافز واجلوائز التي
تقدمها جامعة املؤسس للمتميزين ،فقد دأبت

جوائز

منسوبو اجلامعة متيزوا باإلخالص يف
العمل والسمعة احلسنة
سيبقى املتقاعدون أخوة أعزاء
يف ذاكرتنا
التكرمي وفاء يضئ بروح احملبة
والتقدير مسرية
من اجلهد
والعطاء

تقدمها

الجامعة

اجلامعة على تكرمي منسوبيها يف خمتلف احملافل
واألنشطة ،باإلضافة إىل التكرمي السنوي الذي
يحظى باهتمام ودعم ورعاية إدارة اجلامعة
وعلى رأسها معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب ،وأصحاب السعادة
وكالء اجلامعة ،والتميز ديدن جامعة املؤسس
التي وضعت من بني أهدافها االسرتاتيجية
الوصول إىل العاملية والتميز على املستوى
و ا لبحثي
لعلمي
ا

كيف تتواصل الجامعة مع المتقاعدين
بعد ترجلهم عن الجامعة ؟
هناك قاعدة بيانات مفصلة عن املتقاعدين
يف اجلامعة وهناك اتصال وتواصل بني اجلامعة
وأبنائها من املتقاعدين بوسائط التواصل االجتماعي
اخملتلفة ودعوتهم للمناسبات ،وعرب خمتلف وسائل
االتصال املتاحة ،وعن طريق نادي املنسوبي ،وكذلك
عن طريق املوقع اإللكرتوين والربيد اإللكرتوين،
فاملتقاعدين جزء ال يتجزأ من هذا الكيان الشامخ،
واجلامعة حريصة على التواصل مع كافة منسوبيها
سواء املتقاعدين أو غريهم ،كذلك هم سفراء للجامعة
ميثلونها يف خمتلف احملافل واألنشطة والفعاليات.
ماذا عن التعاون بين الجامعة وجهات
أخرى بشأن المتقاعدين؟
الشك أن هناك تعاون مستمر ودائم مع املؤسسة
العامة للتقاعد واملؤسسة العامة التأمينات االجتماعية
وجمعية املتقاعدين ،وكافة اجلهات التي من شأنها أن تقدم
خدمات للمتقاعدين.
هل يستفيد المتقاعد من الخدمات التي
تقدمها الجامعة رغم مغادرته الجامعة؟
بالطبع يستفيد املتقاعدون من اخلدمات
الصحية والطبية بعد التقاعد  ،حيث يستمر
العمل مبلفهم الطبي لهم وملن يعولون.
كلمة أخيرة ؟
إننا إذ نحتفي اليوم باملتقاعدين
فإننا نعرب لهم عن تقديرنا
لهم خالل فرتة عملهم حيث
ملسنا منهم اجلد واملثابرة
واإلخالص يف العمل،
وتبقى السمعة احلسنة
واألثر الطيب عالمة
فارقة لعالقات األخوة
والزمالة يف سنوات
الكفاح والعطاء وسيبقى
املتقاعدون أخوه أعزاء
يف ذاكرتنا وأن تكرميهم
يعد من مبادئ الوفاء
الذي يضئ بروح احملبة
والتقدير ملشوار طويل من
اجلهد والعطاء ،ونسعد
برعاية معايل مدير اجلامعة
لهذا االحتفاء .

املكرمون

الجامعة
أخبار
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املكرمون يف حفل املتقاعدين واملتميزين
أ.د.على أحمد سالم الرباعي

محمد عبداهلل حسين القصير « يرحمه اهلل»

هالل مطلق مطيلق العتيبي

د.نجالء عبداللطيف كامل كردي

أ.د.سمير محمد خوجه خان خوجه

الفاروق المطعم طرابزوني

أحمد سليمان محمد الصبحي

د.نور محمد عبداهلل مصيري

أ.د.طالل علي عبداهلل زارع

جميل عبدالوهاب عبداهلل اسماعيل

قليل وازن نويفع السلمي

د.خيريه محمد رضا الخولي

أ.د.عبدالرحمن عبداهلل عبدالغني آشي

سامي عبداهلل عبدالرحمن الفدا

مقبل مطلق محمد الصبحي

د.ناديه محمد صالح باعشن

أ.د.سراج عبدالغني ابراهيم ميره

عبداهلل عمر حسين باجنيد

علي حامد احمد السناني

د.خديجة صالح عبدالرحمن حريري

أ.د.طالل مصطفى محمد قاضي

حمدي هاشم ابو خشبة

عبدالهادي حسين احمد المالكي

د.حنان مأمون محمد سعيد مندوره

أ.د.سراج يوسف محمد عابد

زياد لطفي عبدالكريم الخطيب

عبدالعالي علي المحمدي

عواطف علي بكر رجب

أ.د.صبري احمد يوسف شحاته

احسان محمد صالح ابوزيد

اسامه حسن عطرجي

آمال محمد جان مال

أ.د.حسن محمد علي محمد فارسي

احمد محمد امين بخاري

أ.د.مدبولي حامد نوير

ميمونه عبدالملك زكريا بنتن

أ.د.محمود سعيد ثابت اليماني

عدنان عبداهلل عباس سكر

أ.د .أحمد خيري عبداللطيف

عواطف علي جعفر الوهط

أ.د.حسن اسماعيل عبدالواحد غزنوي

عايض مطلق العتيبي

أ.د.عثمان حسن عثمان عمر

فائزه فرج يسلم العبيدي

أ.د.عبدالرحمن أحمد علي مكاوي

محمد محمد علي سيت الفتني

أ.د.عادل عبدالرافع عبدالرافع

هيفاء محمد حسن عبدالفتاح

أ.د.محمد الصادق عبداهلل الجفري

ابراهيم سعد محمد الحربي

أ.د.نزهت حسين هاشمي

آمال عبدالعزيز سعود البليهد

أ.د .محمد علي محمد عجب نور

مساعد عطية علي الكثيري

أ.د.محمد محمد السعيد عبدالهادي

مها أحمد طلعت عثمان

أ.د.عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي

سعد الدين عبدالمنان بنجر

أ.د.محمد فرج احمد عياد

ود سمير عبداهلل مجدلي

أ.د.محمد سالم بكر باعامر

حمد سالم مبيريك العوفي

د.محمد اسحاق غالم نبي

هنادي حسن محمد نصير

أ.د.محمد عبدالرحيم محمد شاهين

عبدالمحسن عمر احمد العامودي

د.محمد مصطفى السعيد الهنداوي

ضياء علي محمد هذيل

أ.د.محمد حسين عبدالعزيز بسيوني

راضي غالي عيد الجحدلي

د.رضا سيد محمد سرحان

زينه عبداهلل سالم بامسق

د.محمد عبدالحميد حامد مشخص

مقبول عيسى احمد محمد

د.أحمد سيد أحمد حرباوي

ماجدة محمد احمد يوسف

د.وهيب عبدالفتاح محمد صوفي

ماطر زين اهلل عاتق المعبدي

د.ابراهيم السعيد مجاهد «يرحمه اهلل»

فوزية صالح احمد باغفار

د.ناصر عطية عودة الحازمي «يرحمه اهلل»

مسفر عايض الدهاس

د.احمد محمود شكري

رانا قدير يعقوب نقشبندي

د.عيد عبداهلل مسعود الجهني

عبدالكريم عبدالرزاق محمد الحربي

د.قسم السيد آدم بله

نبيله فؤاد فياض ابوغزاله

د.عبداهلل عبدالقادر أحمد نصير

عيسى ناهض عبيد الثقافي

د.سمير عبدالعزيز سنيور « يرحمه اهلل»

خيريه عبداهلل محمد غالب

د.جميل محمود هاشم مغربي

حمد محمد حلمي مكي

عزام فهد النونو

سحر اسامه محمد راضي

د.أحمد عباس أحمد عدس

صالح سند سليمان الحصيني

محمود مصطفى محمد غنام

رقيه محمداول مصطفى

د.عبدالعزيز عثمان آل عبدالعزيز

حميد مبيريك مبارك الذروي

عمار أرماندو بارييكانتي

وفاء محمد صالح الصبان

د.ابراهيم عبدالعزيز عبداهلل الضراب

أحمد محمد سليمان أحمد علي

محمد عثمان محمد جبلي

روضه احمد بكر نفا

د.نزار عبدالمعطي رضوان «يرحمه اهلل»

محمد علي محمد الحمادي

ايرون نور الوس

فاطمة هزاع معيوف الشمري

د.محمد حامد أحمد مندورة

أحمد عيضه صالح المالكي

عصام عبداهلل محمد علي

منى عبدالعزيز علي الهندي

د.سطام سعود عبداهلل لنجاوي

سلطان حمد علي بن يمين

ابراهيم سالمه زمزم

طرفه عبيد علي الدوسري

د.عدنان أحمد سالم بالخيور

عثمان سليمان عثمان فادن

عبدالرحمن محمد الصبر الفاضل

هند حامد احمد جفري

د.محمد احمد محمد كاظم يغمور

وجدي أمين عبدالغني مقالن

محمد معين خان

أريج غازي محمد التركي

د.عبداهلل معتاد صالح الخالدي

ناجي عبدالرازق خليل الجهني

نجم الدين محمد حسن

فوزية حمدان بدر القايدي

د.محمد عبدالكريم احمد بخاري

فهيد بنيه سعد الحازمي

أحمد البشير الطريقي

مي أحمد سالم باكواسه

د.سامي احمد صالح بخاري

بندر محمد نواوي فلمبان

ناهل أحمد عبدالعزيز السيد

نوره حسن احمد الصامطي

د.خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الجميح

ماجد محمد عامر الشيخ

محمد صفي الدين

صفيه مفرح علي الغامدي

د.عبدالعزيز محمد سعيد الغانمي

ثابت ثالب عابد المولد

سامي محمود عليوه النادي

سناء علي حسين دخاخني

د.عبداهلل سعيد عبداهلل باخشوين

حمدي عبدالعزيز محمد العروي

د.ثريا عبدالوهاب وداعة اهلل العباسي

فاطمة سعيد الجهني

د.أحمد احمد حامد ازهري

ربعي ربيع حامد الحربي

د.رفيده حسين حمزة خاشقجي

شريفة احمد علي ردعان

د.خضر محمد سعيد فروان

محمد عثمان ابراهيم دويري

د.احالم احمد عبداهلل العوضي

خديجة علي مقبول زعازع

د.عمر فتحي أحمد الخولي

حسن محمود حسن الزبيدي

د.فائزة محمد صالح سجيني

أ.د .زينب محمد حسين حقي

د.خالد عمر عبداهلل ثابت

محمد علي أحمد شبير

د.بلقيس عابد محمد باخطمة

أ.د.هالة عباس محمد عامر

د.سمير علي سراج جمال

شعيل شاهر عقل السلمي

د.مريم عبدالقادر عبداهلل سالمه

أ.د .زينب السيد احمد درويش

د.نبيل محمد عبده سبانو

عايض معيض شديد المطيري

د.عيشه علي ابوبكر بارضوان

د.تهاني انور حسن الزيات

زهير حمدان علي حمدان

أحمد محمد علي حامد

د.رابعه عبدالحميد احمد الخطيب

د.عزه فاروق عبدالمعبود جوهري

منصور عبدالرحمن صالح السبعان

محمد عفنان نقوان المطيري

د.وفاء فؤاد عبدالحميد الخطيب

د.ايمان عبدالسالم عبدالقادر حسن

خالد عبداهلل احمد باقبص

عابد مطيلق مطلق المعبدي

د.هناء اسعد عبدالقادر قزاز

د.آمال محمد عباس سعيد

عامر سعيد أحمد خلوفه

عباد عوض اهلل عابد السلمي

د.لطيفه محمد أنور مريكي

هبة اهلل سيد حبيب السيد

سلطان علي أحمد الوجيه

فالح صالح مشيخص الحرازي

د.فاطمة محمد سعيد محمد

فاتنه يوسف الحرتاني
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الجامعة تكرم املتقاعدين واملتميزين تقديراً لعطائهم
ووفاء إلسهاماتهم العلمية والعملية
مناسبة دأبت اجلامعة على إقامتها كل عام،
تلتئم فيها القلوب حمبة ،وجتتمع فيها مشاعر الوفاء
واإلخالص والتقدير والعرفان ،لنخبة من أبناء جامعة
املؤسس ،قدمت الكثري من العطاء واجلهد لهذا الصرح
الشامخ ،إسهاماتهم ستظل راسخة السجل التاريخي
للجامعة .نخبة من أبناء اجلامعة الربرة حملوا رسالتها
وعربوا بها إىل مرافئ العلم واملعرفة والبحث العلمي،
بعطائهم العلمي ،ومثابرته العملية ،دون كلل أو ملل،
حملوا أمانة العلم ،وبذلوا شبابهم ووقتهم خلدمة هذا
الصرح الشامخ ،مانحني ما ميلكون من قدرات وخربات
وأفكار.
استمرار التواصل مع المتقاعدين
والمتقاعدات
جامعة امللك عبد العزيز تسعى دائمًا إىل جعل كل من
ينتمي إليها من أعضاء هيئة تدريس وإداريني وفنيني
وتقنيني وطالب وطالبات سفراء لها يف كل مكان ،يعربون
عن رؤيتها ،وينشرون رسالتها .واملتقاعدون واملتميزون
هم نخبة من أبناء جامعة املؤسس على قدر عال من العلم
واملعرفة واخلربة العلمية والعملية ،فهم من األجيال
التي أجنبها هذا الوطن األبي ،ومنهم العلماء واملفكرون
واخلرباء واألطباء واملهندسون ،واستمرار تواصلهم مع
اجلامعة سيصب يف صالح اجلامعة ،وسيقدمون أفكارًا
وإبداعات وخربات ستسهم يف املزيد من االرتقاء بهذا
الصرح العلمي الشامخ .ويرفعون لواءها يف كل حمفل
ومناسبة.
بصمات في مسيرة الجامعة
املتقاعدون واملتقاعدات واملتميزون واملتميزات كل
منها أدىل بدلوه يف خدمة هذا الصرح التعليمي ،وتركوا
بصمات يف مسرية اجلامعة تدعو إىل الفخر واالعتزاز،
وأسسوا لبنة أسهمت يف رسوخ بنيانها على مدى أكرث
من أربعة عقود ،وهم ميتلكون من اخلربة الواسعة
والدراية واملعرف .وكل منهم له تاريخ مليء بالذكريات
اجلميلة ،وبالعطاءات العلمية.
سياسة الباب المفتوح
دأبت اجلامعة منذ نشأتها على العمل مببدأ
التعاون والتعاضد والتآلف ،باعتبارها جزء ال يتجزأ
من هذا الوطن األبي ،ولبنة من لبنات التنمية الشاملة
االقتصادية واالجتماعية ،وصرح تعليمي يربي األجيال
على األخالق اإلسالمية السمحة ،وانتهجت سياسة
الباب املفتوح ،واالستماع إىل جميع األفكار والتواصل
الفعال مع كافة فئات اجملتمع ،خلدمة القضايا االجتماعية
والعلمية والبحثية التي تسهم يف تنمية املكان وبناء
اإلنسان .وتوفر اجلامعة فضاءات متنوعة ميكن من
خاللها للمتقاعدين واملتقاعدين التواصل معها ويف كل
املناسبات العلمية واألنشطة والفعاليات أو من خالل
نادي املنسوبني ،وباقي األندية األخرى الرياضية
والرتفيهية وغريها ،وكذا يف الفعاليات الوطنية
واملناسبات الدينية واألعياد على مدار العام اجلامعي.
الخدمات التي تقدمها الجامعة
للمتقاعدين والمتقاعدات
املتقاعدون واملتقاعدات جزء ال يتجزأ من
هذا الصرح العلمي ،واجلامعة تتيح كل مرافقها
االجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للمتقاعدين
واملتقاعدات ،الذين يستفيدون من االستمرار يف اجلو
األسري بجامعته ،كما يستفيدون من اخلدمات املرورية
التي تقدم من قبل إدارة املرور ملنسوبي اجلامعة ،وكذلك
األمر يف إدارات اجلوازات ،واخلطوط السعودية،
واملستشفى اجلامعي ،واإلدارة الطبية ،وغريها..
سفراء الجامعة
املتقاعدون واملتقاعدات رواد العمل األكادميي
واإلداري ،وهم سفراء للجامعة يف كل املناسبات
واحملافل اجملتمعية سواء يف الداخل أو اخلارج،

يعكسون الصورة اإليجابية والوجه املشرف لهذا
الكيان العلمي ملزيد من العطاء نحو اجملتمع ،فعطاؤهم
للمجتمع ال يتوقف ،واجملتمع دائمًا بحاجة إىل العطاء
واجلهد واملثابرة خلدمته ،واستمرار املتقاعد يف العطاء
سيصب يف خدمة اجملتمع وسيعود بالفائدة الكبرية
عليه ،والوطن يف حاجة إىل كل إسهام يسهم به كل فرد
من أفراده .
استمرار العطاء من جيل إلى جيل
كل فرد من أفراد اجلامعة أسهم يف تكوين جيل
جديد حمل رسالة العلم من بعده ،واالستمرار يف العطاء
من املتقاعدين يحفز األجيال اجلديدة على املزيد من
التميز واإلبداع والبذل والعطاء ،ومواصلة املسرية،
مسرية البناء والعلم والعمل.
خدمات الرعاية الصحية
قامت اجلامعة بإنشاء اإلدارة الطبية لتقوم بتقدمي

الرعاية الصحية جلميع منسوبي اجلامعة من أكادمييني
وإداريني ليستفيد منها املتقاعدون وعائالتهم ،وتتميز
هذه اخلدمات بتنوعها حيث تشمل خمتلف التخصصات
املتوافرة يف اجلامعة والتي ميكن أن تقدم الرعاية
الصحية للمتقاعد ،كما ميكن للمتقاعدين االستفادة مما
تقدمه مستشفى اجلامعة من خدمات وهي جمهزة بأحدث
األجهزة واملعدات املتكاملة ،يف خمتلف أقسامها الطبية
املتنوعة ،ويستفيد املتقاعد من اخلدمة الطبية اجملانية.
الخدمات المصرفية والبنكية
تتيح اجلامعة للمتقاعدين اخلدمات املصرفية
والبنكية عن طريق بنك سامبا بهدف تيسري إجراء
اخلدمات البنكية اخملتلفة من صرف الرواتب واملكافآت
وسداد الفواتري للخدمات اخملتلفة ،كما توفر للمتقاعدين
استخدام أجهزة الصرف اآليل يف أي مكان داخل وخارج
اجلامعة.

المكتبة المركزية
املكتبة املركزية مبا حتتويه من مرافق هي متاحة
دون اشرتاك للمتقاعدين ،حيث ميكنهم االستفادة من
حمتوياتها ومن استخدام أجهزتها اخملتلفة ،كما ميكن
للمتقاعد استعارة الكتب واملراجع التي يحتاجها ،وكذلك
االستفادة من أوعية املعلومات من كتب ودوريات ،كما
ميكن للمتقاعد االستفادة من املكتبات الفرعية يف خمتلف
مرافق اجلامعة.
الخدمات اإللكترونية
تضع اجلامعة خدماتها اإللكرتونية اخملتلفة رهن
إشارة املتقاعدين حيث ميكنهم االستفادة من جميع
أنظمة اخلدمات اإللكرتونية التي يوفرها موقع اجلامعة
 ،كما توفر اجلامعة للمتقاعدين خدمات االنرتنت وذلك
من خالل الشبكة الداخلية باجلامعة بشكل افرتاضي.
رحالت إلى مكة المكرمة والمدينة
المنورة
تنظم اجلامعة بصفة دورية رحالت إىل مكة املكرمة
واملدينة املنورة ألداء شعائر العمرة وفريضة احلج
ويستفيد املتقاعدون من هذه اخلدمة.
نشاطات نادي منسوبي الجامعة
أنشأت اجلامعة ناد خاص مبنسوبي اجلامعة،
ويستفيد املتقاعدون من املشاركة يف هذا النادي
الذي يقدم العديد من النشاطات االجتماعية والثقافية
والرياضية ،وقد مت تزويد النادي بالصاالت املناسبة
واألجهزة الالزمة ملمارسة تلك النشاطات.
تخفيضات تذاكر السفر
تقدم شركة اخلطوط العربية السعودية تخفيضات
خاصة ملنسوبي اجلامعة كافة ،ويدخل املتقاعدون يف
هذا النطاق حيث يحصلون على تخفيضات على التذاكر
الداخلية والدولية لهم ولعائالتهم.
خدمات رعاية األطفال
من اخلدمات التي تقدمها اجلامعة جلميع منسوبيها
خدمة رعاية األطفال عن طريق احلضانة من سن سنتني
إىل خمس سنوات ،حيث يتاح للمتقاعد االستفادة من
هذه اخلدمة التي توفر الرعاية الشاملة ألبناء املتقاعد.
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املتقاعدون واملتميزون يستعرضون ذكرياتهم

أسامة عطرجي:
سنوات أفخر بان
تكون جلها يف خدمة
جامعة املؤسس
حممد اجلفري:
تشرفت باالنتماء
إىل هذا الصرح
العلمي الكبري
أحمد عباس :
اليوم ننهي مرحلة
عملية حملت
ذكريات رائعة
ونتطلع على حياة
جديدة

حسن غزنوي
دأبت جامعة املؤسس على تكرمي املتقاعدين واالحتفاء
باملتميزين كل عام ،ووقوفًا على انطباعات وآراء عدد من
املكرمني يف حفل هذا العام ،أجرت صحيفة «أخبار اجلامعة»
عددًا من اللقاءات مع جمموعة من املتقاعدين واملتميزين
املكرمني ،وقد عربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الكرمية ،معربني
عن تشرفهم بخدمة هذا الصرح العلمي الكبري ،وقد جرت
اللقاءات على النحو التايل:
وكان اللقاء األول مع املوظف إحسان بن حممد أبو زيد من
عمادة تقنية املعلومات ،الذي قال أنه تشرف بالعمل يف جامعة
املؤسس منذ عام 1409هـ وقضى فيها سنوات عمل جميلة،
شهدت خاللها اجلامعة الكثري والكثري من اإلجنازات والتطور
يف كافة األصعدة واجملاالت التعليمية والتقنية والبحثية
وأصبحت من كربى جامعات العامل وهلل احلمد ،وأضاف نشعر
بالفخر حينما نكون أحد أفراد أسرة هذه اجلامعة ويزداد الفخر
بقضاء فرتة عمل طويلة بني أروقتها اجلميلة ،حيث عملت مدير
وحدة األكادميية ومدير إدارة األرشفة ومدير إدارة التطبيقات
املالية واإلدارية وجميعها بعمادة تقنية املعلومات.
وعن خطته حلياته املقبلة قال أبو زيد أنه يخطط إلنشاء
شركة خاصة بتقنية املعلومات مبشيئة اهلل وأنه سيكون
جاهزًا يف أي وقت خلدمة اجلامعة والتعامل والتعاون معها
متى ما دعت احلاجة وهذا جزء بسيط ونوع من رد اجلميل لهذا
الصرح العلمي القدير.
شرف العمل وخدمة القبول
ويقول عدنان عبداهلل عباس سكر من عمادة القبول
والتسجيل أنه تشرف بالعمل يف اجلامعة منذ عام  1401هـ
وقضى ما يقارب 35عاما يف خدمة اجلامعة وخدمة طالبها
وأضاف تقلدت العديد من املناصب يف عمادة القبول منها
مشرف عام ومديرًا للسجالت وكان آخرها مشرفًا على
العالقات العامة والتطوير ومل أشعر بكلل أو ملل وهلل احلمد.

احمد عباس

عبدالرحمن مكاوي

فقد كانت أيام جميلة يف عمري أمضيتها بهذه اجلامعة اجلميلة
التي نفخر جميعا باالنتماء لها ,والذكريات طوال السنوات
املاضية جميلة واملواقف التي عشناها أجمل وكثرية وال ميكن
حصرها يف هذا املوقف ولكن األهم هو إنني عملت برفقة نخبة
من االخوة والزمالء وهنا يشعر الشخص باحلزن ملفارقتهم
وانعدام لقائهم بشكل يومي ولكننا بإذن اهلل لن ننقطع عن
بعض وسنتواصل بشكل مستمر وسأكون على تواصل مع
اجلامعة سواء بحضور الفعاليات التي تقام داخل اجلامعة
او الفعاليات اخلاصة التي ينظمها الزمالء بني احلني واآلخر.
أجرى  495عملية
ويستذكر الدكتور عبدالرحمن أحمد علي مكاوي من
كلية الطب بقسم اجلراحة العامة ذكرياته ويقول التحقت
بالعمل يف اجلامعة عام 1396هـ وعملت منذ بداياتي كمعيد
بكلية الطب وتدرجت حتى وصلت لدرجة أستاذ وهلل احلمد
أمضيت أجمل سنوات عمري وشاركت يف العديد من اللجان
واألعمال ،ومن ضمن املشاركات واملساهمات التي ساهمت بها
يف حياتي العملية أن كنت أحد املساهمني يف تخطيط املركز
الطبي حينما كنت معيدا كما عملت على تدريس عدد كبري من
الطالب سابقا وأصبحوا اآلن زمالء واستشاريني وأطباء كما
يدور يف ذهني العمليات اجلراحية التي قمت بإجرائها حيث
وصلت فقط يف العام املاضي ما يقارب  495عملية جراحية.
وأضاف أنه لن يقطع عالقته باجلامعة والعمل بها وأن هناك
تعاون مع اجلامعة يف جمال التدريس باإلضافة إىل االستمرار
يف العيادة اخلاصة مبستشفى بقشان.
التواصل مع الجامعة
ويتحدث األستاذ سامي عبداهلل الفدا عن بدايات عمله
باجلامعة ويقول :التحقت بالعمل يف اجلامعة عام 1398هـ
كمعيد يف كلية األرصاد ثم مدير إلدارة الكلية ثم مدير للشؤون

مقبول عيسى

العامة يف اجلامعة ومساعد مدير العالقات آخرها سكرتريًا
ملعايل مدير اجلامعة .أيام جميلة ال تنسى وبإذن اهلل سيكون
تواصلي مع اجلامعة مستمر ولن يتوقف  ,فاأليام اجلميلة
ال تنسى ,وهنا أتقدم بخالص الشكر جلامعتنا العظيمة التي
تفضلت بإعداد هذا التكرمي فلها منا كل الشكر ووصالنا لن
ينقطع وسنبقى نفخر بانتمائنا لهذه اجلامعة الفتية .
فخر االنتماء إلى جامعة المؤسس
أما أسامة حسن علوي عطرجي من إدارة العقود فقد قال
أنه التحق بالعمل عام 1407هـ وكنت يف ذلك الوقت أعمل على
وظيفة بنظام بند األجور حتى حتصلت على وظيفة رسمية
عام  1409هـ وتشرفت باالنتماء جلامعة امللك عبد العزيز
حيث تقلدت رئيس قسم األمن ومشرف إسكان سابقا وأمضيت
سنوات أفخر بان تكون جلها يف خدمة جامعة املؤسس التي
شهدت تطورا عامليا وحمليات كبريا يف كافة اجملاالت  .وال
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وتجاربهم ويفخرون بانتمائهم لجامعة املؤسس

محمد علي عجب

عبدالرحمن آشي

احسان ابو زيد

أنسى أن املرء مير باللحظات اجلميلة التي يقضيها مع زمالئه
وإخوانه املوظفني وكم يصعب على الشخص أن يبتعد عن
أناس عاش معهم أجمل الذكريات ولسنوات طويلة .ولكنها
سنة احلياة وبإذن اهلل لن تنقطع أواصر احملبة والتواصل
بيننا وسأعمل على لقاء الزمالء واألصدقاء يف املناسبات
واللقاءات بشكل مستمر.

واجهت العديد من الصعوبات منها اخلدمات املتواجدة يف
املبنى ولكن بفضل اهلل سرعان من انتهت االشكالية واستطعت
بفضل من اهلل ثم باجلهود التي قدمتها اجلامعة للوصول إىل
أرقى اخلدمات التي ساعدت يف حتقيق اإلجنازات والتطور
الكبري للكلية بصفة خاصة واجلامعة عامة ,وقال أنه يعمل
حاليًا بوظيفة مستشار متفرغ يف حمافظة جدة.

التطور السريع للجامعة
وقال الدكتور حممد الصادق عبداهلل اجلفري من كلية
الهندسة  :عملت بجامعة املؤسس منذ عام 1399ه،
وتشرفت باالنضمام لهذا الكيان التعليمي الشامخ حيث
تقلدت منصب رئيس قسم الهندسة الصناعية واملشرف على
وحدة التطوير والتعليم بالكلية باإلضافة عميد كلية الهندسة
سابقا والعميد املؤسس ملعهد البحوث واالستشارات.
ويتحدث الدكتور اجلفري بقوله  :يف بداية حياتي العملية

إنهاء مرحلة جديدة من حياة اإلنسان
أما الدكتور أحمد عباس من كلية الهندسة فيقول:
كانت بداياتي مع جامعة امللك عبدالعزيز يف عام 1405هـ،
وتدرجت بالعمل يف عدة مواقع حتى عملت مدير إدارة
احلاسب اآليل بعمادة تقنية املعلومات.
ونحن يف هذا اليوم ننهي مرحلة عملية كانت تتضمن
اجلميل من الذكريات الرائعة التي ال تنسى نتطلع ملرحلة
جديدة من حياة االنسان  ,وحقيقة سأعمل على إنشاء
مشاريع يف جمال هندسة احلاسبات وأمتنى التواصل
والعمل مع جامعة امللك عبدالعزيز مستقبال.
ويقول الدكتور حممد علي حممد عجب أستاذ كلية
الطب أنه أمضى سنوات جميلة يف صرح جامعة امللك عبد
العزيز تدرج فيها منذ التحاقه بوظيفة معيد حتى حصل على
درجة أستاذ وقال املشاعر التي جتتاح املرء عندما يحني وقت
مفارقته ملوقع ومكان أمضى فيه مدة طويلة وكانت أجمل
األيام تكون صعبة لدى اإلنسان ولكنها سنة احلياة يف هذه
اجلامعة عايشت مراحل عديدة من التطور يف كل اجملاالت
التقنية والتعليمية والبحثية وهلل احلمد وصلت جامعة امللك
عبد العزيز اىل مراتب دولية بني كربى جامعات العامل بفضل
التطوير وحتسني كافة عضو هيئة التدريس وكذلك املوظفني
حتى حتققت العاملية جلامعتنا التي لن ننساها ولن ينقطع
تواصلنا معها.

عدنان سكر

تواصل مستمر
مقبول عيسى أحمد من كلية الهندسة يقول أن
سنوات العمر التي أمضاها يف جامعة امللك عبد العزيز
ال ميكن نسيانها ونسيان اللحظات الرائعة التي مر بها
خالل تلك الفرتة وقال أن تواصلنا مع اجلامعة يجب
أال ينقطع ونتطلع إن يكون هناك نادي وملتقى لكافة
منسوبي اجلامعة سواء من هم على راس العمل او
املتقاعدين وان يتم تفعيل دور نادي منسوبي اجلامعة
من خالل توفري بيئة نادي رياضي اجتماعي مناسب.
تطوير وتحديث الجامعة
ويتحدث الدكتور عبد الرحمن بن عبد اهلل اشي من
كلية الطب قسم اجلراحة ويقول أنه عمل بجامعة امللك
عبد العزيز منذ سنوات عديدة وشهدت اجلامعة طوال
هذه السنوات العديد من التطور والتحديث يف بنيتها
التحتية ويف أسلوب العملية التعليمية وحتى يف اليات
القبول التي حتولت اىل الكرتونية كاملة سنوات ال
تنسىويقول حسن بن إسماعيل غزنوي من كلية طب
االسنان أن اشكر اجلامعة على هذه البادرة احلسنة
بتكرميها عدد من منسوبي اجلامعة الذين امضوا
سنوات ليست بقليلة يف خدمة اجلامعة ومنسوبيها
فالسنوات التي امضيتها يف هذه اجلامعة ال ميكن أن
تزول من الذاكرة وسأبقى استذكر كل اللحظات اجلميلة
وكل ما أمتناه أال تنقطع سب التواصل مع اجلامعة
ومنسوبيها من الزمالء واألصدقاء وبأذن اهلل يكون
هناك تواصل دائما سواء يف املناسبات او يف اللقاءات
اخلاصة مع بقية الزمالء يف الكلية واجلامعة.

عدنان سكر :قضيت
ما يقارب  35عامًا يف
هذا الصرح العلمي
تكللت بالنجاح
عبد الرحمن مكاوي:
أعتز مبا قدمته
طيلة مسريتي يف
جامعة املؤسس
إحسان أبو زيد:
اجلامعة شهدت
تطورًا كبريًا على
كافة األصعدة

الجامعة
أخبار
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بهدف االهتمام باألوضاع الصحية واالجتماعية واالقتصادية للمتقاعدين

تعاون وشراكة بني الجامعات وجمعيات ومؤسسات التقاعد

تهتم اجلامعة بتوفري كافة السبل والتعاون
مع خمتلف القطاعات احلكومية واخلاصة،
وعقد شراكات تعاونية وتكاملية ،لتقدمي
اخلدمات لكافة أبنائها ومنسوبيها ،ومن تلك
اخلطوات توعية منسوبيها بأهمية االستفادة
مما تتيحه الدولة حفظها ألبنائها من خدمات
هدفها االرتقاء باملستوى اخلدمي والصحي
واالجتماع واالقتصادي لكافة أبناء هذا الوطن،
ومن أمثلة تلك املؤسسات اجلمعية الوطنية
للمتقاعدين ،وفيما يلي نبذة عنها وعن اخلدمات
التي تقدمها:
الجمعية الوطنية للمتقاعدين
تعريف أي جمعية أو منظمة هو رسم
لهويتها بالكلمات .واجلمعية الوطنية اخلريية
للمتقاعدين يف اململكة العربية السعودية ليست
استثناء.
لذا نعرفها بأنها «» إطار يضم جميع
املتقاعدين السعوديني «» (عسكريني ومدنيني
من القطاعني احلكومي واألهلي) من الذكور
واإلناث يف اململكة .
البذرة األولى للجمعية
بدأت الفكرة من معهد اإلدارة العامة
وتعززت بتوصية صدرت عن املؤمتر الثالث
لرجال األعمال (1419هـ ) تقول باالستفادة
من خربات املتقاعدين ,تبناها صاحب السمو
امللكي األمري نايف بن عبد العزيز ،رحمه اهلل،
فتحولت إىل ندوة عقدها املعهد حتت رعاية
سموه عام 1423هـ ،وصدر عنها توصية
بإنشاء جمعية للمتقاعدين.
وبعد أن عرضوا ما أجنزوه حول فكرة
اجلمعية استطاعوا استقطاب  35شخصية من
خمتلف مناطق اململكة ليقدموا باسمهم جميعًا
طلب يف شهر ربيع الثاين  1425هـ لوزارة
الشؤون االجتماعية للرتخيص وجاءت املوافقة
يف رجب 1426هـ ،وبعد ذلك انعقد االجتماع
التأسيسي يف  17شوال  1426هـ وانتخب
أول جملس إدارة للجمعية مكون من  11عضوًا
اختاروا من بينهم أ.د عبد الرحمن الطيب
األنصاري رئيسًا للمجلس .
االهداف
االهتمام باألوضاع الصحية واالجتماعية
واالقتصادية خلري املتقاعدين
إنشاء مركز جلمع املعلومات عن مؤهالت
وخربات املتقاعدين بغرض االستفادة منها ملا
فيه مصلحة الوطن واملتقاعد .
االهتمام بالبحوث والدراسات املتعلقة
باملتقاعدين واملشاركة يف اللقاءات والندوات

واملؤمترات العلمية واملهنية ذات العالقة ,داخل
اململكة وخارجها.
السعي إىل إيجاد صلة بني الراغبني يف
العمل واجلهات الراغبة يف االستفادة من
معارف وخربات املتقاعدين.
إيجاد مراكز للتدريب والتأهيل وتقدمي
اخلدمات االستشارية يف خمتلف اجملاالت
للراغبني من رجال األعمال.

جمع املعلومات وتسويق اخلربات وإجراء
الدراسات.
تدريب و تأهيل الراغبني بالعمل من
املتقاعدين .
التنظيم اإلداري للجمعية:
تتكون اجلمعية من الرئيس الفخري –
الهيئة االستشارية – اجلمعية العمومية جملس
اإلدارة املنتخب – فروع اجلمعية – اللجان التي
تشكلها اجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة .

الرؤية المستقبلية :
جتسري املوروث واملنتج الثقايف بني
األجيال
إذكاء ودمج تفاعل املنتج املادي والفكري يف
ديناميكية التطوير.
توثيق روابط االتصال بني املتقاعدين يف
اململكة .

العضوية في الجمعية :
تنقسم إىل عضوية عاملة وعضوية منتسبة،
وكالهما متساويتني يف احلقوق والواجبات عدا
الرتشيح واالنتخاب والتصويت يف اجلمعية
العمومية تختص به العضوية العاملة .

الرسالة
إفادة اجملتمع والدولة من معارف وخربات
املتقاعدين.
العناية بالوضع الصحي واالجتماعي
للمتقاعدين .

الخطة اإلستراتيجية :
بحسب اخلطة اإلسرتاتيجية لعمل اجلمعية
للسنوات (  1432 – 1427هـ) ،املتوقع إجنازه
ما يلي :
رفع عــدد فروع اجلمعية إىل ( )20فرعـــــًا

ترتكــز يف املـدن الرئيسية.
إنشاء ثالثة مراكز للدراسات واالستشارات
والتدريب ويأتي يف أولويات هذه املراكز
إعادة تأهيل بعض فئات املتقاعدين ملا يتناسب
ومتطلبات سوق العمل .
توفري أماكن مناسبة لعمل اجلمعية
وفروعها يف املناطق واملدن اخملتلفة.
متابعة مشروعات بناء املقرات املقرتحة
للجمعية يف املناطق الرئيسة ( )13منطقة.
تسويق خربات املتقاعدين لدى اجلهات
الراغبة باالستفادة من غنى اخلربات وتراكمها
لدى أفراد هذه الشريحة.
انتهاج سياسة إعالمية وثقافية هادفة
تقود إىل إثراء الفكر وتغيري ثقافة اجملتمـع
يف نـظرته السلبيـة نحـو شريحـة املتقـاعديــن
وتوسيع دائرة التـواصل مع اجلهـات الرسميـة
والفعاليـات االجتمـاعية واالقتصاديـة وعامة
جمهور اجملتمع السعودي.
توثيق صالت االتصال بأمراء املنـاطق
وطلب دعمهـم ومساعدتهم يف تذليل الصعوبات
التي تواجه اجلمعية أو فروعها يف املناطق
اخملتلفة.
رفـع التمـاس إىل والة األمر – يحفظهـم
اهلل – بطلب تخصيص عالوة سنـوية ملعاش
املتقـاعـد أسوة بعالوة املوظف السنوية
ملواجهة غالء املعيشة ورفع احلد األدنى للمعاش
وإعطاء
التقاعدي إىل ثالثة أالف ريال .
تخفيض خاص ملستخدمي اخلطوط اجلوية
السعودية وخطوط سكة احلديد من املتقاعدين
وإعفائهم من رسوم تأشرية السائق واخلادمة
واجلواز ورخصة السري والقيادة .
العمل من خالل جملس الشورى للحصول
على توصية ترفع للمقام السامي وحتدد إعطاء
اجلمعية نسبة من أرباح استثمارات املؤسسة
العامة للتقاعد واملؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية .
التقدم بالتماس إىل جميع أصحـاب
مشروعات اإلسكـان اخليـري من أجـل تخصيص
نسبة مئوية من هذه املشروعات اخلريية لفقراء
املتقاعدين الذين ال ميلكون مساكن ألسرهم.
التـقـدم بـطـلب بحـث مـع شـركـات التـأميـن
الـصحـي املستـشفيات و املستـوصـفـات
والصيـدليـات اخلـاصة وكبـرى احملـالت
التجـارية والفنـادق ومنتـزهات السيـاحة
وخطوط املواصالت التجارية بإعطـاء نسبـة
تخفيـض جمزية ملن يحمـل بطـاقة متـقاعـد
صادرة من اجلمعية الوطنية للمتقاعدين.
الرفع للمقام السامي الكرمي بطلب معونة
سنوية مقطوعة تعطى للجمعية من وزارة
املالية .

إعالن
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شكراً إلسهامكم يف إنجاح مشاريع الجامعة
الوفاء من شيم العزيزيني
والعزيزيات ،أبناء جامعة
املؤسس اعتادوا يف كل
املناسبات واحملافل على تقدير
العطاء والتميز واإلبداع،
نحتفي
ونحن
واليوم
واملتقاعدين
باملتميزين
نستطلع تاريخًا من اجلهد
بذله نخبة من زمالئنا
وإخواننا يف ميادين العلم

واملعرفة والعمل اإلداري،
كل ساهم بنصيبه وجهده
ومبا ميليه عليه الواجب يف
االرتقاء بهذا الكيان الشامخ.
إن اجلامعة اليوم وهي
تكرم أبناءها اخمللصني،
هي يف احلقيقة تعرب لهم
عن فخرها واعتزازها بهم
وبعطائهم ،وتقدر جهودهم،
وتعرب عن وفائها ملسريتهم

العلمية والعملية الزاخرة
باإلجنازات ،فكل منهم ساهم
بإسهاماته يف جمال من
اجملاالت ،حتى أضحت جامعة
املؤسس جامعة عاملية يفخر
كل من ينتمي إليها.
كل الشكر والتقدير
أخرى
مرة
والعرفان
واملتقاعدات
للمتقاعدين
واملتميزات،
واملتميزين

وحتية إكبار لكل من أدى
األمانة على أحسن وجه،
وعمل بإخالص خدمة لهذا
الصرح العلمي ولوطننا
األبي ،كل من مكانه وموقعه
سواء كان عضو هيئة تدريس
أو إداريًا أو فنيًا أو تقنيًا،
فعلى أكتاف هؤالء النخبة
تأسست مشاريع اجلامعة
وحققت جناح غري مسبوق

وأسهم كل منهم يف مسرية
إجناح العديد من املشروعات
التي مازالت مستمرة.
الشكر موصول لراعي
هذا احلفل معايل مدير
اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب ،لكافة
اللجان التي سهرت على إعداد
هذا احلفل ،واهلل ويل التوفيق
والسداد.

أ.د .عبد اهلل بن عمر بافيل

تاريخ زاخر بالعطاء
ونكران الذات

املتأمل يف تاريخ مسرية جامعة
املؤسس منذ نشأتها ،يجد بني ردهاتها نخبة
ممن قدموا خدمات جليلة ،وأخلصوا يف
عملهم ،وأفنوا حياتهم ووقتهم من أجل أداء
الواجب ،وتبليغ رسالة اجلامعة ورؤيتها.
كذلك فإن املتأمل يف تاريخ اجلامعة الزاخر
بالعطاء والبذل ،يجد مناذج مشرفة ومواقف
بطولية وتضحيات نبيلة قام بها أبناء
اجلامعة ،سواء من أعضاء هيئة التدريس
أو من إداريني ،فقد شهدت اجلامعة نقالت
نوعية وقفزات تطويرية نفخر بها ونعتز
بها.
واليوم نستحضر جزءًا من تاريخ
جامعة امللك عبد العزيز الزاخر بالعطاء،
ونستغل الفرصة لتكرمي املتقاعدين الذين
أبلوا البالء احلسن ،وقدموا خدمات جليلة
لوطنهم أولًا ثم جلامعتهم .ستكتب يف سجل
اجلامعة احلافل باإلجنازات والنقالت
التطويرية.
نقدم اليوم الشكر والتقدير والعرفان
للمتقاعدين واملتقاعدات على وفائهم
وعطائهم وجهدهم خالل سنوات عملهم
باجلامعة ،ونقدم الشكر والتقدير والعرفان
أيضًا للمتميزين الذين أبدعوا وأجادوا
وأحسنوا ،وسخروا سواعدهم وأفنوا
حياتهم وأوقاتهم يف سبيل أداء الواجب.
الشكر والتقدير موصول لراعي حفل
تكرمي املتميزين واملتقاعدين معايل مدير
اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق
طيب ،ولرئيس اللجنة الدائمة لتنظيم
احلفل سعادة األستاذ الدكتور عبد اهلل بن
مصطفى مهرجي ،وكل التوفيق للمتقاعدين
واملتميزين يف حياتهم املستقبلية ،جعلها
اهلل حياة هناء ورفاهية ،واهلل املوفق.
د .عبد الفتاح بن سليمان مشاط
وكيل الجامعة للتطوير

وكيل الجامعة للمشاريع

الشكر لكم على ما قدمتموه للبحث
العلمي والدراسات العليا

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى اهلل
عليه وسلم  .دأبت جامعة املؤسس على االحتفاء يف يوم الوفاء والعرفان
والتقدير ،معتربة هذا اليوم يومًا متميزًا حترص على تنظيمه كل عام،
يوم نلتقي فيه بزمالء وإخوان تشرفنا بالعمل معهم وبزمالتهم ،فكانوا
نعم السواعد التي بنت وشيدت فأجادوا وأثمر عطاؤهم.
إن من بني احملتفى بهم اليوم زمالء ساهموا بعلمهم وأبحاثهم
ودراساتهم يف تطوير الدراسات العليا ،وقدموا خدمات جليلة لتطوير
البحث العلمي أسهموا يف االرتقاء بربامج الدراسات العليا ،واليوم
جندها فرصة لتقدمي الشكر لهم على ما عطائهم اجلزيل.
واليوم ونحن نقف وقفة وفاء ندعو لهم بالتوفيق ،ونتضرع إىل
اهلل عز وجل أن يعني األجيال األخرى على إكمال املسرية التي قادوها
من قبلنا .إن إخواننا وأخواتنا املتقاعدات مل تنته جهودهم يف خدمة
اجلامعة ،وإمنا هم يف مرحلة انتقالية من ميدان إىل ميدان ،فالوطن
بحاجة إىل جهودهم وعطائهم ،فالواجب يحتم عليهم االستمرار يف البذل والعطاء ،وتقدمي النصح جلامعتهم
األبية ،واألمانة تتطلب منهم تقدمي الدعم والعون لألجيال القادمة ليستلموا األمانة ولتبقى اجلامعة يف أيادي
أمينة حترص على ازدهارها وتطويرها لبلوغ مستويات أعلى من التقدم واالزدهار.
يأتي هذا التكرمي عرفانًا وتقديرًا للمتميزين واملتقاعدين شكرًا لهم على ما بذلوه من دور فاعل خالل
السنوات التي قضوها بني أروقة اجلامعة ،وتقديرًا لعطائهم يف خدمة اجلامعة ،واإلسهام يف ازدهارها ..اليوم
نقف وقفة لتكرمي املتقاعدين واملتميزين ،داعني لهم بالتوفيق والسداد يف حياتهم املقبلة ،سائلني لهم دوام الصحة
والعافية ،وفقنا اهلل وإياكم ملا يحبه ويرضاه ،إنه سميع جميب.
أ.د .عدنان بن حمزة محمد زاهد

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

من هنا يبتدئ مشوار العطاء الحقيقي
جميلة هي احلياة  ..بكل مراحلها
وتفاصيلها  ..ومت ُّر األيام متسارعة وكأن قرار
السنون
تعييننا قد كان باألمس ؛ ومتضي ِّ
لتسجل يف الذاكرة أجمل أيام العمر  ،وتعلن
ساعة املغادرة  ..وتتقدم قدمًا وترتاجع أخرى
وتقف النفس لتتساءل ..
أهذه هي نهاية املطاف ؟
هل انتهى عهد احليوية واإلنتاج والعطاء؟
ماذا تركت من أثر ؟
هل كسبت الذكرى الطيبة ؟
ما هي البصمة التي تركتها عند زميالتي
وطالباتي ؟
هل سأفرح مبا قدمت يوم الفرح احلقيقي ؟
هل ستتوقف احلياة ؟
بالتأكيد ال  ..وألف ال  ..من هنا يبتدئ
مشوار العطاء احلقيقي ؛
العطاء  ..أوال لنفسك ؛ يا نفس كم قدمت
وكم أعطيت وتستحقني أن تكافئي  ..جلسات
د  .هناء عبد اهلل ابوداود

اسرتخاء وتفكر وتأمل  ،إعادة لشحن الهمة
والنشاط  ،نظرة حانية وترقب للمستقبل
القادم بكل تفاؤل ..
وأنت يا جمتمعي  ..لك مني كل حب وو ٍّد
وتفاعل ؛ فهو ينتظر منا الكثري ؛ هذه املرحلة
مرحلة احلكمة والنضج واملشورة السديدة ..
تكوين مستشارة متميزة مفعمة بالعطاء ..
أفراد أسرتك الذين حتملوا معك أعباء
احلياة وساندوك ووقفوا إىل جانب جناحك
اآلن بحاجة إىل احلضن الدافئ واللمسة
احلانية  ..وكلما أعطيت زاد فرحك وسرورك..
إنها فعلًا مرحلة قادمة جميلة فعيشيها
بكل استمتاع  ..اضبطي عيار ساعتك لتحددي
حلظة انطالقك  ..ال ترتددي وال تأبهي مبا
يردده اآلخرون من عبارات التثبيط.
كوين متفائلة ..ولتشرق نور ابتسامتك
على الكون وانظري اىل فجرك القريب ؛ حياة
احلب والعطاء ..
قسم الدراسات اإلسالمية

أديتم األمانة
وعملتم بإخالص
احلمد هلل رب العاملني،
والصالة والسالم على النبي
األمني ،وعلى آله وصحبه
أجمعني ،ومن سار على نهجه
إىل يوم الدين ..إنه لشرف
عظيم يل أن أشارك بكلمة
يف هذا اليوم ،يوم تكرمي
السواعد الفتية التي ساهمت
يف خدمة جامعتنا جامعة
املؤسس وساعدت بذلك يف
خدمة هذا الوطن الغايل.
إن األيام متضي سراعًا
وميضي معها قطار العمر ..
سنوات مرت وكأنها حلظة
هاربة فرت من عقال الزمن ..
إن اإلحالة إىل التقاعد
مرحلة ماضية على كل
موظف ممن أمضى السنوات
الطوال يف العمل باذلًا كل ما
يستطع يف سبيل أداء مهمته
ولكنها ال تعني النهاية بل
تعني انقضاء مرحلة لتعقبها
مرحلة أخرى ،فعمر اإلنسان
كله مراحل.
أيها الزمالء  ..إن هذا
التكرمي تعبري ملا يكنه لكم
إخوتكم من احلب واالحرتام
والتقدير وكلمة شكر وعرفان
وإجالل إليكم جميعًا وعرفان
بفضلكم واعرتافًا بدوركم..
فقد أديتم األمانة ،وعملتم
بإخالص وإن كلمات التكرمي
اليوم جميعها تتوشح رداء
التقدير واالحرتام لكم ،فكم
من صفات رسمتم معاملها
وشيدمت صرحها من عطائكم
املتميز وإبداعكم املبهر
وسواعدكم البناءة وكدكم
لتحقيق األفضل جلامعتكم
وسوف تنالون من اهلل
اجلزاء األوفى إن شاء اهلل.
محمد بن عبد العزيز السحيباني
مدير عام إدارة شؤون الموظفين

الجامعة
أخبار

رأي
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تحية إعظام وإجالل وتقدير للمبدعني واملتميزين واملتقاعدين
التقدير والعرفان والشكر
من األخالق اإلسالمية الفاضلة
وم��ن اخل��ص��ال احل��م��ي��دة التي
ت��دخ��ل على ال��ن��ف��وس البهجة،
ف��ق��د أوص���ان���ا دي��ن��ن��ا احل��ن��ي��ف
ب��ص��ل��ة ال��رح��م وال��ت��واص��ل يف
اخل��ي��ر ،وج���ام���ع���ة امل���ل���ك ع��ب��د
ال���ع���زي���ز دأب�������ت يف خم��ت��ل��ف
احملافل االجتماعية واألنشطة
على توطيد أواص��ر التواصل
م���ع م��ن��س��وب��ي��ه��ا وخ��ري��ج��ي��ه��ا
وم��ت��ق��اع��دي��ه��ا ت��ع��ب�يرًا ل��ه��م عن

الشكر والتقدير واالمتنان.
ويأتي هذا التكرمي ليؤكد
هذا النهج الذي تتبناه اجلامعة
امتثالًا لتوجيهات والة أمرنا
ح��ف��ظ��ه��م اهلل وع���ل���ى رأس���ه���م
خادم احلرمني الشريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز ،حفظه
اهلل ،الذي ما فتئ يكرم كل من
أح��س��ن وأب��ل��ى ال��ب�لاء احلسن
لهذا الوطن املعطاء.
االح���ت���ف���اء ب��امل��ت��ق��اع��دي��ن
وامل����ت����م����ي����زي����ن ع�����رف�����ان ل��ه��م

ب��ج��م��ي��ل��ه��م ،وت��ق��دي��ر ل��ه��م على
إح��س��ان��ه��م ،وش���ك���ر ل��ه��م على
ك���ل م���ا ق���دم���وه م���ن ج��ه��ود كل
يف جم��ال��ه وت��خ��ص��ص��ه .إن��ن��ا
اليوم ونحن نكرم املتقاعدين
ون��ح��ت��ف��ي ب��امل��ت��م��ي��زي��ن ،نعتز
أمي�����ا اع�����ت�����زاز ون���ف���خ���ر أمي���ا
فخر بعطائهم وم��ا أف��ن��وه من
سنني يف ه��ذا الصرح العلمي
الشامخ.
حت���ي���ة إع����ظ����ام وإج���ل��ال
وتقدير لكل املبدعني من أبناء

جامعة امل��ؤس��س ،العزيزيون
وال����ع����زي����زي����ات ،ون���ش���د ع��ل��ى
أي�����دي امل���ت���ق���اع���دي���ن ب���ح���رارة
تثمينًا وتقديرًا وعرفانًا لكل
م���ا ق���دم���وه جل��ام��ع��ت��ه��م بشكل
خ��اص ول��وط��ن��ه��م بشكل ع��ام،
فلكل منهم جزء من لبنة البناء
والتشييد واالزدهار والتطور
والنهضة العلمية والتعليمية
وال��ع��م��ران��ي��ة ال���ت���ي ت��ش��ه��ده��ا
مملكتنا احلبيبة.
والشكر والتقدير لراعي

ه������ذا احل����ف����ل م����ع����ايل م���دي���ر
اجل���ام���ع���ة ال����دك����ت����ور أس���ام���ة
ب���ن ص�����ادق ط���ي���ب ،ول��رئ��ي��س
اللجنة ال��دائ��م��ة لتنظيم حفل
املتقاعدين واملتميزين سعادة
وك����ي����ل اجل����ام����ع����ة األس����ت����اذ
الدكتور عبد اهلل بن مصطفى
م��ه��رج��ي ،ول��ك��ل م��ن س��ه��ر على
إعداد هذا احلفل املتميز الذي
يحظى ب��دع��م اإلدارة العليا.
ووف�����ق اهلل اجل���م���ي���ع مل���ا ف��ي��ه
اخلري.

د .أحمد بن حامد نقادي

وكيل الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفي

جهود مخلصة
تستحق التقدير
دأب�����ت ج��ام��ع��ة
امل�����ؤس�����س يف ك��ل
ع������ام ع���ل���ى ت��ك��رمي
امل������ت������ق������اع������دي������ن
وامل������ت������ق������اع������دات
م������������ن أع��������ض��������اء
ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري���س
واإلداري�������������ي�������������ن
والفنيني تقديرًا وعرفانًا منها بجهودهم ووفا ًء
ملا قدموه من جهود خملصة يف سبيل اإلرتقاء
باجلامعة  .فقد قدموا الكثري وحملوا أمانة
ط��وال س��ن��وات ع��دي��دة ق��ام��وا ب���أدائ اه��ا على
اكمل وجه حيث أسهموا بشكل مباشر وغري
م��ب��اش��ر يف ال��وص��ول ب��اجل��ام��ع��ة اىل م��ان��راه
اليوم من صرح علمي عظيم كانوا له خري األثر
يف بنائه .
وق���د ح����ددت اجل��ام��ع��ة ح��ف��ل املتقاعدين
ليكون يومًا للوفاء لهذه الفئة الغالية علينا
ج��م��ي��ع��ًا .ل��ن��ق��ول ل��ه��م ب���ارك اهلل يف جهودكم
وأع��م��ال��ك��م ال��ت��ي ق��دم��ت��م��وه��ا خ�ل�ال س��ن��وات
خدمتكم بجامعة امللك عبدالعزيز وجعلها يف
ميزان حسناتكم ونتمنى لكم التوفيق والسداد
يف حياتكم املستقبلية.
د .مروان محمد قماش
المشرف العام على إدارة التطوير اإلداري
عضو اللجنة الدائمة لتكريم
المتميزين والمتقاعدين

التهنئة القلبية للمكرمات  ..والشكر
والتقدير للمتقاعدين واملتقاعدات
يف هذا اليوم نحتفل على مستوى اجلامعة بتكرمي منسوباتها املتميزات الالتي
مت اختيارهن من بني متميزات ليمثلن عناصر النجاح الذي تنشده اجلامعة يف أداء
اداراتها وأقسامها وعماداتها لتسري عربة االجناز وقافلة العطاءات بهن وبزميالتهم
اىل األمام واجتاه واحد يوصل جامعة املؤسس لبغيتها يف التميز دائما  ..وهذا حتما
مبعث سعادة للمكرمات وللقيادات التي تقول للمتميزة شكرا وهانحن نقدر عطاءاتك
وتفانيكي واجنازاتك ومساهماتك مع زميالتك فبمثلكن تسري اجلامعة وتتحقق
السعادة للكثريات.
إن من تنشد التميز عليها أن تقدم ما يستحق التميز وأن جتعله خالصا هلل دائما
حتى حتس بالرضا عن النفس أوال وثانيا لتكسب الثواب من عند رب العباد الذي
ننشد جميعا كرمه ومرضاته .واليك زميلتي املوظفة أقول كما قال أحد الشعراء بأن
تسريي يف املعايل كوكبا  ..أيها الباغي للرثيا مطلبا  ..وأمتنى من اهلل لك وللجميع
التوفيق .وأختم بالتهنئة القلبية لكافة الزميالت املكرمات وأرفع الشكر لسعادة عميدة
شطر الطالبات ووكيالتها ومعايل مدير اجلامعة على هذه املبادارات وهذا التكرمي.

د .منى بنت داخل السريحي

وكيلة عمادة شؤون المكتبات

كلمة وفاء للمتقاعدين واملتميزين
تكرميكم اليوم أكرب دليل على أنكم تركتم بصمات ال تنسى وتفانيتم يف العطاء  ..وبذلتم جهودًا متميزة
يف إخراج اجليل الصالح وأديتم األمانة على أكمل وجه ،وهذا هو النهج الذي نسري عليه جميعًا ،فالعطاء الذي
ال ينضب وسمو الفكر الذي يتخطى هامات التميز يستحق التكرمي والوفاء.
ويكفيكم فخرا ارتباط أسمائكم بإسم جامعة هي منار للعلم.فهنيئا لكم هذا التميز وهنيئا لكم هذا التكرمي.
د.رويدا الحارثي

لن ننسى عطاءكم
لهذا الصرح الشامخ
إن االحتفاء بأهل الفضل من املوظفني
واملوظفات املتقاعدين واجب علينا نؤديه
ملنسوبينا ولذا  ,نسطر لهم حتية احرتام
وعرفان تقديرًا لسنوات العمر التي يستحيل
تعويضها فشكرًا لكم متقاعدي جامعة امللك
عبد العزيز فال تزال بصماتكم واضحة
وراسخة يف مسرية اجلامعة.
أنتم من حملوا واجباتهم ومهامهم
بأمانة وسلموها بشرف ,فلن ننسى عطاءكم
وحماسكم ،فلكل واحد منكم تاريخه الوظيفي
وخدمته العملية التي متيزت بالتضحية
ونكران الذات يف سبيل أداء األمانة التي
حملتموها يف خمتلف مواقع اخلدمة.
وهذه املناسبة ما هي إال تعبري صادق
عن تقديرنا ملرحلة من مراحل العطاء
الوظيفي الذي ساهمتم به يف تنمية وتطوير
وحتقيق أهداف جامعتنا الغالية ,ونؤكد لكم
يف هذه املناسبة أن احلاجة إليكم ستضل
قائمة ومستمرة ولن ننساكم وبصماتكم
حمفورة يف صرحنا الشامخ ،ونفتخر بكل
ما بذلتموه من جهود وظيفية فاعلة ,فجزاكم
اهلل عن اجلامعة خري اجلزاء ونفعكم بعملكم
وجعله اهلل يف ميزان حسناتكم.

وكيلة كلية العلوم

أ.د /هناء محمد جمجوم
وكيلة شطر الطالبات

ال واحرتاماً
يقف التاريخ عند عطائكم إجال ً
احل��م��د هلل رب ال��ع��امل�ين وال���ص�ل�اة وال���س�ل�ام ع��ل��ى أش��رف
األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آل��ه وصحبه أجمعني
وبعد
مير على الزمان أن��اس البد أن يقف التاريخ عند عطائهم
د /فاتن بنت محمد السايس

إجاللًا واحرتامًا ملا قدموه طيلة عملهم برسالة عظيمة اختص
اهلل بها ال��رس��ل واألن��ب��ي��اء فقد ك��ان ل��زام��ًا علينا أن نقابل ذاك
العطاء بالوفاء والتفاين واإلخ�ل�اص ب��دع��اء م��ن رب السماء
بالتوفيق لهم مدى احلياة..

فهنيئًا لكل نفس أعطت بإخالص وأمانة هنيئا لكم هذا
النجاح ال��ذي حققتموه  ،وب��ارك اهلل لكم يف أيامكم القادمة
.ولكم جزيل احرتامنا وتقديرنا وشكرنا.

وكيلة كلية الطب

الجامعة
أخبار

رأي
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رد الجميل ألهل الوفاء
التقاعد مرحلة جديدة مشرفه ملن وصل إليها بعد أن أدى
املوظف عمله على أكمل وجه  ،وليس نهاية احلياة كما يظن
البعض .
وتسعى اجلامعة يف رد اجلميل ملن قدم لها يد العون
واملساعدة  ،وساهم يف مسرية التطوير والتخطيط يف بناء هذا
الكيان الشامخ  ،كال يف تخصصه  .و متد اجلامعة يد الوفاء

واالمتنان لكل من املتقاعدين واملتقاعدات أساتذة وزمالء لنا
امضوا فرتة من الزمن من حياتهم يف هذا الصرح  ،قدموا لنا
كل ما ميلكون من خرباتهم ووقتهم وشبابهم .
ويف هذا اليوم تسعد جامعة امللك عبدالعزيز بجده أن
حتتفل وترد لهم القليل من الشكر والعرفان ملن انتهت مدة عملهم
يف اجلامعة من اإلخوة واألخوات  ،وتتمنى لهم حياة عامرة

بالصحة والنشاط  ،حيث إننا على ثقة بأنهم لن ينعزلون عن
اجملتمع ،بل سيشاركون يف اغلب األنشطة االجتماعية يف هذا
الوطن املعطاء وتقول لهم اجلامعة حان وقت احلرية واالنطالق
لبناء حياة جديدة ،وفرصة الكتشاف الذات ،والتفرغ ألعمال
كانت زحمة العمل اليومية تعيقهم عن اكمالها أو حتى التفكري
فيها .

نائبة المشرف العام على ادارة التطوير االداري

د .ماجدة عزت غريب

كلمة ثناء تقديراًَ
ألربعني عاماً من الخدمة
األستاذ :مقبول بن عيسى  ...تتسابق كلمات الوفاء والعطاء والثناء فكل منها تريد أن تسميك يا (صاحب
الفعل اجلميل)

(مقبــول) أنت رمز ألسمى صور العطاء
أبحرت وتفانيت حتى خجل منك الوالء
فيـامن بـذلت جلـ ــامعتي شـ ـبـابك كله
فلـقـد طمـعـت ب��أن أص��ـ��وغ مشــاعري

فتــون بنت أحمد بن عثمان

يتجدد اللقاء
بالتكريم والوفاء
يتجدد لقاءنا يف كل عام لنحتفل بتكرمي
بعض من زمالئنا وزميالتنا الذين تركوا
اخلدمة يف هذا الصرح الكبري بعد أن أمضوا
سنوات طويلة شاركن خاللها يف عملية البناء
والتطوير ،وبهذه املناسبة أود أن أوجه كلمتي
ليس للمتقاعدين واملتقاعدات فحسب وإمنا لنا
جميعًا؛ إن احتفال اجلامعة كل عام مبناسبتني
األوىل تخريج جيل صاعد تسلح بالعلم ليساهم
يف بناء وتنمية اجملتمع من خالل التخصصات
اخملتلفة ،وتكرمي جيل أعطى من فكره وجهده
وحان له الوقت ليبدأ مشوار جديد من حياته .
فجامعتنا دائمًا والدة متد اجملتمع بالعلم واخلربة
يف كل املراحل.
لذا التقاعد ال يعني النهاية وإمنا هي
البداية ملرحلة أخرى مستقبلية تتطلب اخلربة
واملهارة فكل شيء تتحقق االستفادة منه بعد
النضج (مثل الثمار ال تؤكل إال ناضجة) اخلربات
مطلوبة والسعيد منا من خطط لهذه املرحلة
ليستثمرها االستثمار األمثل يف حينها.
د .سامية عواد محمود األنصاري
وكيلة شطر الطالبات لشؤون فرع
كليات البنات

أنت فخرًا لصرح جامعة املؤسس املعطاء
(أربعونعامـًا)سيذكرهاالتاريخعهدًاللوفاء
حـفـظـك ال��ـ��ـ��م��وىل ذخ��ـ��ـ��ـ��رًا ل��وط��ـ��ـ��ن الرخ ــاء
كابنة تفتخر بك علـمًا يف عامل العظمــاء
محاضر بقسم علم المعــلومات

بذور أينعت وطاب قطافها
لتمنحنا ثماراً يانعة
دأبت جامعة املؤسس كل عام على تكرمي منسوبيها
يف جميع احملافل واملناسبات تقديرًا وعرفانًا منها ملن
قدموا خالصة جهدهم وأفكارهم وعاصروا مراحل
تطور هذا الصرح العلمي الشامخ وأفنوا سنوات
شبابهم لالرتقاء بالعلم واملعرفة واللحاق بركب التطور
التقني الهائل للوصول إىل مصاف املنافسة العاملية.
وهاهي اليوم جامعة املؤسس تزدان بنجوم
تألألت إبداعًا وإجنازًا ،نفخر بهم جميعًا ،فمنهم
من يرتقي منصة التكرمي متيزًا ،ومنهم من يرتقيها
فخرًا بلمسة وفاء وبداية عهد جديد إلجنازات أكرب
وخطط مستقبلية أعمق ملا بعد التقاعد ،نقف اليوم
بفخر وآذاننا تسمع أصوات تصفيقات األحبة مهنئني
بالتكرمي ،ونزداد فخرًا كلما تقدمنا خطوة لألمام

جمانة بنت صبحي باكير

نحتفي اليوم برفيقات درب ترجلن
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خري املعلمني وعلى آله وصحبه وسلم ..دار الزمان ومرت
االيام وهاهن رفيقات الدرب يرتكن هذا الصرح بطوعهن ورغبتهن عندما تكرمن امنا هو تكرمي ملهنة العلم
وعرفانا بسنوات العمر التي يصعب تعويضها  ,التقاعد سنة ماضية فكل من امتطى صهوة جواد التعليم فسوف
يرتجل عن اجلواد يوما ما.
التقاعد هو بداية االستجمام والراحة وبدأ التمتع بأيام العمر القادمة واالندماج يف اجملتمع أكرث وأكرث
ويبدأ العمل التطوعي (والناصح) طاملا هناك نفس املعنى ان هناك عمل ولكن الفرق أن املتقاعد هو املتحكم يف
ساعات العمل وتكون له صدقة بال أجر .
ولقد احتوانا هذا الصرح الشامخ يف جو مفعم بالعطاء والرغبة االكيدة يف الوصول إىل للهدف .
وهذا التكرمي يأتي عرفانا باجلهود التي بذلت يف أشرف ميادين العمل وأقل كلمة شكر تقدم لهن هو
االحتفال بهن وتكرميهن يف حفل يحضره حمبيهم تقديرًا لهن على أعمالهن ودورهن الفاعل خالل السنوات التي
قضوها يف مواقعهم .
لقد بذلن كل ما لديهن من جهود يف سبيل حتقيق الرسالة النبيلة التي أينعت بهن وقمن بها خري قيام .
أخواتي نهدي قبلة على جباهكن ملا عرف عنكن من نقاء السرية وطهارة السريرة والصدق والقوة واألمانة
واحللم واحلزم واالنضباط والتسامح وحسن اخللق وبشاشة الوجه وهذه الصفات رئيسية يف تكوين
الشخصية .
هذه الصفات متلي علينا أن الرقيب احلقيقي على سلوك اإلنسان بعد اللسان هو الضمري اليقظ واحلس
املرهف اللذان ال يرقى مستواهما إىل أي رقابة خارجية مهما تنوعت اساليبها.
أخواتي  ...كننت حريصات على أن يكون األثر يف الناس حممودًا وباقيا وهذا يأتي من حرصكن على
عملكن وبذلكن اجلهد ليتحقق بذلك أسمى صور العطاء  .حتية إجالل وإكبار اىل من حملن األمانه وأدين الرسالة
وساهمن يف بناء هذا الوطن باقتدار .
إن لكن أن تسرتحن ولتهنأن بحياة ملؤها السعادة والراحة  .التقاعد ليس نهاية املطاف وسنظل نستفيد
من خرباتكن والتواصل معكن .
ويف اخلتام ال يسعنا إال الدعاء لكن بالتوفيق وان يجعل ما يأتي خريا مما مضى  .واهلل ويل التوفيق.
أ.د.نـدى بنت حـسن التواتي القـرشي

وكيلة كلية الـعلوم للـبنات

بأعمارنا ،فالزلنا نسمع دعواتهم وعبارات مباركاتهم
وتصفيقات أيديهم تعلوا أكرث وأكرث مهنئة على
إجنازات أكرب حتى لو اقرتنت بصروح أخرى فقد
اعتاد صرحنا الشامخ إخراج املبدعني للمجتمع ،عندها
ندرك متامًا أننا نسري على خطى النجاح والتميز ،ولن
يقف التقاعد حائلًا بيننا وبني إجنازاتنا ،فكلما منحنا
اهلل تعاىل يومًا جديدًا تشرق فيه شمس األمل يف
قلوبنا ،يجب علينا أن جنتهد فيه بقدر ما أمكن لتحقيق
إجناز جديد ،والتكرمي اليوم بذرة غرس أينعت وطاب
قطافها لتمنحنا ثمارها مستقبلًا كلما أينعت بإجناز
جديد ومنحت األجيال القادمة شذا من عبري يجعلهم
يطمحون ألن يرتقوا يومًا ما هذه املنصة املشرفة
لتصفق لهم األيادي بكل حمبة ووالء.

نائبة المدير العام للتخطيط والميزانية والمتابعة

الوفاء ألهل الوفاء
لقد ظل هذا الصرح العمالق
(جامعة امللك عبد العزيز) شاخمًا قائمًا
ومستمرًا على مر الزمن حتى أضحى
من الكيانات العلمية املشهود لها يف
رفع راية العلم والتقدم على املستوى
احمللى واإلقليمي والعاملي حيث تخرج
حتت ظالله الوارفة العديد من العلماء
واألدباء.
يف هذا اليوم الكرمي َح ِرىٌ ِب َنا أن
نقدم الوفاء واالمتنان ألساتذة وخرباء
ما زال بعضهم مواكبًا مسرية العلم
متوان يف تقدمي ا ُ
جلهد
والتقدم غري
ٍ
من أجل أبناء هذا الوطن العزيز،
وح ِرىٌ ِب َنا أن نذكر الذين توفاهم
َ
اهلل من األساتذة واملعلمني والعاملني
حيث كان لهم الفضل يف بناء َل ْب َنة هذا
الصرح العمالق ،والذين حملوا راية
التعليم من بعدهم من اجليل املواكب
يف مسرية العلم والتقدم وبصماتهم
الواضحة يف أجيال متعاقبة ،فهم وإن
ذهبوا أو أقاموا هُ م غدوة األجيال
السابقة والالحقة أصحاب الفضل يف
قيام واستمرار هذا الكيان العلمي
مبملكتنا احلبيبة.
د .هدى الدرديري
قسم علم النفس

الجامعة
أخبار

متابعات
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تشمل خدماته املتقاعدين واملتقاعدات

فرع سامبا بجامعة املؤسس ..
الراعي الرسمي لحفل تكريم املتقاعدين واملتميزين

نبذة عن بنك سامبا:
بنك سامبا واحدة من أكرب اجملموعات
املالية واكرثها حصوال على اجلوائز يف
املنطقة ،نقدم خدمات بنكية عاملية املستوى،
تتميز باالبتكار واجلودة ،ونتمتع بقيم
عريقة وثقافة متجذرة ،جتعلنا جاهزين دائمًا
للمستقبل .
يقدم سامبا ،البنك السعودي الرائد،
خدمات مصرفية مبتكرة تتميز باجلودة
والتطوير املستمر .وكون سامبا البنك األكرث
شعبية يف اململكة العربية السعودية يجعله
حريصًا دومًا على احلفاظ على القيم املتأصلة
يف اجملتمع السعودي ،كما يسعى دوما ملواكبة
و تقدمي أحدث اخلدمات البنكية
منذ إنشائه يف  12فرباير  ،1980كان
سامبا وال يزال الرائد يف تقدمي عدة خدمات
مصرفية للمجتمع السعودي ،ومنها :اخلدمات
املصرفية اخلاصة (الذهبية واملاسية) ،الهاتف
املصريف ،تأمني وقاية االئتمان ،التأمني
املرتبط باملدخرات ،اإليداع النقدي باستخدام
الصراف االيل ،والكثري من اخلدمات األخرى،
التي كان بنك سامبا سباقًا يف تقدميها يف
اململكة.
وقد افتتح أول فرع يف جدة عام 1955عن
طريق سيتي بنك ،ولدى البنك تاريخ متميز،
حيث تأسس سامبا بأمر ملكي عام  1980وقد
توسع البنك ليصبح أحد أهم املؤسسات املالية
يف الشرق األوسط.

الريادة في تقديم الخدمات
ا لبنكية
يُعد سامبا البنك األول والرائد يف تقدمي
اخلدمات واحللول البنكية اجلديدة واملتطورة
يف اململكة العربية السعودية ،ومنها:
· اخلدمات املصرفية اخلاصة
· خدمات سامبا املاسية و سامبا الذهبية
· خدمة الصراف اآليل
· بطاقات الدفع الفوري
· بطاقات االئتمان
· البطاقات اإلئتمانية اإلسالمية
· متويل نقدي عن طريق املرابحة
· الهاتف املصريف (رد صوتي آيل
ومباشر)
· االستثمار املصريف والوساطة
· متويل الشركات وتوفري خدمات
االندماج واالستحواذ
· التأجري
· مشتقات صرف العمالت األجنبية
· مشتقات سعر الفائدة
· البطاقات االئتمانية للسيدات (برنامج
سامبا اخلري)
· تأمني وقاية االئتمان
· التأمني املرتبط باملدخرات
· استخدام الصراف اآليل لإليداع النقدي
و بواسطة الشيك
· خدمة احلواالت املالية (سبيدكاش)
· التحقق اآليل من التوقيع
· عملية االكتتاب املتوايل

· وحدة خدمات استثمارية متخصصة
كاملة مع خدمة وساطة وإدارة أصول كاملة
· صندوق أسهم حملية مفتوحة
للمستثمرين يف اخلارج واملدرجة يف بورصة
لندن
· أول صندوق نقدي عقاري يف اململكة
· أول صندوق نقدي صيني يف اململكة
تقديم الخدمات للمتقاعدين
والمتقاعدات ولكافة أفراد المجتمع
يعمل بنك سامبا تقدمي األعمال املصرفية
التي تعنى بتوفري خدمات ،ومنتجات،
واستشارات متميزة لعمالئنا ،إضافة إىل
االستثمار يف موظفينا ،واملساهمة يف خدمة
اجملتمعات احمللية وحتقيق عوائد عالية
للمستثمر ين .
التنوع اجلغرايف جزء من اسرتاتيجيتنا
التي تهدف إىل توسيع أعمالنا ،وتعزيز عوائد
مساهمينا .ونواصل مسريتنا نحو املزيد من
التوسع يف أسواق عاملية جديدة مما يضمن
وصولنا إىل أسواق أخرى ،وحتسني خدماتنا،
وحتقيق التآزر املطلوب مع عمالئنا.
املسؤولية االجتماعية
تعمل جمموعة سامبا املالية على تطوير
وتنمية الرأس املال االجتماعي عن طريق
الرتكيز على األنشطة التي تبنى على األنشطة
األساسية ،وتعزز العالمة التجارية ،وتشرك
العمالء ،وتساعد على إلهام ومتكني موظفي
اجملموعة ،وتنطلق سامبا من املبادئ التالية:

· إن مسؤولية اجملموعة االجتماعية هي
فلسفة سلوك ومفهوم ممارسة األعمال ملا فيه
مصلحة جميع األطراف املعنية.
· املسؤولية االجتماعية حتدو إىل
التفكري يف جماالت العمل األساسية على أنها
تستجيب ملصالح جمتمعية.
· مسؤولية اجملموعة االجتماعية تخلق
واجبات ومسؤليات نحو جميع املعنيني
مماثلة للمسؤوليات نحو املساهمني ،ولكن
حتكمها أولويات وتخضع ملسارات تطويرية.
تتجلى وتتبلور املسؤولية
·
االجتماعية للمجموعة مع الوقت تبعًا
للمستجدات وتتطلب التواصل املستمر مع
أصحاب املصلحة املعنيني.
أبرز إنجازات سامبا
أكمل سامبا ما يزيد عن  25عاما من العمل
يف اململكة املتحدة من جمرد مكتب متثيل إىل
بنك مرخص وكامل اخلدمات عام .1987
افتتح سامبا أول فرع متكامل له يف دبي
يف يونيو  2008بعد حصوله على رخصة
مبزاولة األعمال املصرفية الكاملة هناك.
افتتح سامبا فرعه األول يف الدوحة
عاصمة قطر مطلع العام  ،2010بعد أن حصل
على رخصة مبزاولة النشاط يف قطر.
استحوذ سامبا على حصة األغلبية يف بنك
كريسنت التجاري يف الباكستان عام 2007
وأعاد تسميته ببنك سامبا احملدود وزاد عدد
فروعه إىل  28فرعًا خالل وقت قياسي.

أخبار

الجامعة

عد
د
خا

يوم الوفاء والتكريم
للمتقاعدين واملتميزين
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رئيس التحرير
د .شارع مزيد البقمي

نائب رئيس التحرير املكلف

يوم تكريم وعرفان بالجميل

احلمدهلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،معلمنا ومرشدنا إىل اخللق
القومي ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أجمعني ،اليوم هو يوم تكرمي وعرفان باجلميل ملن قضني بيننا
أعوامًا يف عمل دؤوب ،وعطاء متواصل لبناء هذا الصرح واملشاركة يف دعمه وتطويره،
إن الشكر والتقدير كلمتان بليغتان ولكنهما تعجزان عن التعبري عما هو أعمق منهما ،والوفاء
والتكرمي كلمتان رائعتان لكنهما تقصران عن وصف ما جتيش به املشاعر ،فهني ًئا لنا جميعًا هذه األنفس
التي أعطت بسخاء ،واأليدي التي غرست وشاركت يف إعالء البناء ،فكان نتاج غرسها تطو ًرا وازدها ًرا
لصرحنا العريق (جامعة امللك عبدالعزيز) ،فلوال تضافر تلك اجلهود املباركة – بعد فضل اهلل تعاىل – ملا
كان لنا أن نرى جامعتنا قد وصلت إىل ما وصلت إليه اليوم ،فلكن أخواتي أصدق الدعوات مبواصلة
العطاء واجلود بخرباتكن وجتاربكن يف جماالت أخرى تخدم هذا الوطن الغايل.
د .هناء بنت عبد اهلل النعيم
عميدة شطر الطالبات

املتقاعدون يرسمون
لوحة شكر باناملهم

د .محمد عبد الغني الصائغ

نائبة رئيس التحرير
د .ريـم علي الرابغي

مدير التحرير املكلف
إياد يونس خوجة

بجامعة امللك عبد العزيز
مراسالت التحرير
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أ.د /عبد الرحمن بن عبيد اليوبي

اجلامعة توشح منسوبيها
املكرمني قالئد الوفاء والعرفان
احلمد الذي أنعم علينا بنعمة اإلسالم ،واصلي واسلم على نبينا
الكرمي حممد بن عبد اهلل وعلى آله الطاهرين وصحبه املكرمني.
وقفة وفية كرمية تداوم عليها اجلامعة بتكرميها ملنسوبيها الذين
امضوا سنوات طويلة يف خدمتها وساهموا بعلمهم وعملهم يف مراحل
تطورها وازدهارها  ،وبذلوا جهدهم بإخالص وتفان يف مرافقها اخملتلفة،
فاستحقوا منها الشكر والعرفان والتقدير والوفاء ..واجلامعة إذ حتتفي
بهم اليوم تشعر بالفخر واالعتزاز وهي تقوم بواجب التكرمي لكوكبة
من منسوبيها من املتقاعدين واملتقاعدات وكوكبة أخرى من منسوبيها
املتميزين واملتميزات يف مواقع عملهم وهم يواصلون مسرية البذل
والعطاء من أجل رفعة جامعتهم متزودين بالعلم واملعرفة واخلربات الرثية
التي اكتسبوها من زمالئهم وزميالتهم من كوكبة املتقاعدين  ،واستفادوا
منهم الكثري من املعارف والتجارب واخلربات ما يعينهم على تواصل
عطائهم يف شتى املواقع واملسؤوليات كل يف جمال تخصصه ،مؤكدين لهم
أن التكرمي الذي خصتهم به اليوم جامعتهم هم أهل له ويستحقونه بجدارة
وامتياز ،وهو حافز حترص اجلامعة على استمراره لبذل املزيد من العطاء
النافع ..كما أن التقاعد ليس نهاية لرحلة االنتماء لهذا الصرح الشامخ  ،بل
هو بداية مرحلة مهمة من مراحل املشاركة يف بناء الوطن وإثراء اجملتمع
بالتجارب النافعة التي اكتسبوها خالل مسريتهم العلمية والعملية يف
جامعتهم الفتية ،وهي مرحلة تسهم يف استمرار التواصل احلميم بينهم
وجامعتهم التي لن تستغني يومًا عن خرباتهم الواسعة وآرائهم النرية
لتستعني بها يف مسريتها املتواصلة نحو الرقي والتطور املنشود .
واجلامعة حني تكرم هؤالء الرموز من منسوبيها املتقاعدين
واملتقاعدات واملتميزين واملتميزات على رأس العمل  ،فإنها بهذا العمل
النبيل ترد دينًا طوقوا به عنقها وحتفظ الفضل ألهله ،وترد اجلميل
ملن ساهموا بجهود مقدرة ومتميزة يف خدمة العلم وطالبه  ،فتبادلهم
وفاءًا بوفاء وودًا بود  ،وتؤكد لهم أن أبوابها ستظل مفتوحة ومرحبة
بتواصلهم معها  ،وتتشرف بأن تتيح لهم من ثمرات غرسهم فيها ما يعينهم
على مواصلة رسالتهم نحو جمتمعهم ووطنهم احلبيب ،كما أنها ستظل
حمافظة على هذه البادرة الكرمية يف االهتمام مبنسوبيها بالتحفيز
والتكرمي يف كل عام.
سائلني املوىل أن يبارك يف أعمار وأعمال منسوبي اجلامعة من
املتقاعدين واملتقاعدات وأن يجعل ثواب ما بذلوه من عمل صالح من أجل
جامعتهم الفتية يف موازين حسناتهم ،وأن يوفقهم إلكمال مساعيهم اخلرية
نحو وطنهم وأسرهم  ،وأن يوفقنا جميعًا ملا يحبه ويرضاه.
واهلل ويل التوفيق والسداد،،
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

