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نيابة عن صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل

صاحب السمو الملكي األمير مشعل بن ماجد
يرعى مهرجان تخرج الدفعة ()44

نيابة عن صاحب السمو امللكي األمري خالد
الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري
منطقة مكة املكرمة يرعى صاحب السمو امللكي
األمري مشعل بن ماجد بن عبد العزيز حمافظ جدة
حفل خريجي اجلامعة للعام اجلامعي / 1434
1435هـ للفصول األول والثاين والصيفي ،والذي
يقام اليوم األربعاء  6جمادى األوىل 1436هـ
باإلستاد الرياضي باجلامعة .وقد عرب سعادة مدير
اجلامعة املكلف األستاذ الدكتور /عبد الرحمن بن
عبيد اليوبي باسمه وباسم منسوبي اجلامعة
وطالبها وخريجيها عن خالص الشكر والتقدير
لسمو أمري منطقة مكة املكرمة على رعايته ودعمه
ملسرية اجلامعة نحو حتقيق أهدافها واإلسهام يف

تنمية املنطقة بشكل خاص واململكة بشكل عام ،كما
أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو امللكي
األمري مشعل بن ماجد حمافظ جدة على تشريفه
حلفل أبنائه الطالب ومشاركتهم الفرحة يف يوم
تخرجهم .مقدمًا التهنئة اخلالصة للخريجني
وألولياء أمورهم ،مؤكدًا أن اجلامعة بتقدميها
لهذه الدفعة املباركة من اخلريجني املؤهلني علميًا
وتعليميًا تسعى قدمًا نحو املزيد من التطوير
واالزدهار والتنمية الشاملة من خالل العناية
بالتعليم العايل ،تنفيذًا للتوجيهات امللكية السامية
من مقام خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبد العزيز الراعي األول ملسرية التعليم يف اململكة،
مشريًا إىل أن خريجي الدفعة الرابعة واألربعني

سيشكلون بحول اهلل وقوته لبنة جديدة من لبنات
التنمية الشاملة التي تشهدها اململكة ،وسفراء
وخري ممثلني للجامعة سواء يف سوق العمل أو
يف اجلامعات احمللية الدولية  .وعرب معاليه باسمه
وباسم كافة منسوبي اجلامعة عن عظيم الشكر
والتقدير لكل من كان له دور يف هذا التأهيل لهذه
النخبة املتميزة من الطالب ،سوا ًء من أعضاء هيئة
التدريس أو إداريني أو فنيني أو مشرفني.
هذا وجرت العادة يف حفل التخرج أن يتم
تكرمي املتميزين واملتفوقني من كافة الربامج
الدراسية وتسليمهم جوائز متنوعة وشهادات
تفوق تقديرًا ملا بذلوه من جهود طيلة فرتة
دراستهم باجلامعة.

الجامعة تحتفي بتخرج أكثر من  16ألف طالب
في مختلف التخصصات والبرامج الدراسية

أوضح سعادة مدير اجلامعة املكلف األستاذ
الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي أن اإلجمايل
العام لعدد خريجي اجلامعة للعام اجلامعي
1436/1434هـ للفصول الدراسية األول والثاين
والصيفي ،بلغ أكرث من  16ألف طالب ،مشريًا إىل
أن هذا العدد يشمل املقر الرئيس والفروع ،ويف
كافة الربامج الدراسية االنتظام واالنتساب ويف
كافة الكليات .وأكد سعادة مدير اجلامعة املكلف
أن خريجي املقر الرئيس بكلية اآلداب والعلوم

اإلنسانية بلغ عددهم يف برامج االنتظام  199طالبًا
يف حني بلغ عدد خريجي االنتساب  2862طالبًا،
أما كلية االتصال واإلعالم فقد بلغ عدد خريجي
االنتظام  58طالبًا واالنتساب  202طالبًا ،ويف
كلية االقتصاد واإلدارة بلغ عدد خريجي االنتظام
 492واالنتساب  ،4441كما بلغ عدد خريجي كلية
احلاسبات وتقنية املعلومات يف برامج االنتظام
 180طالبًا ،ويف كلية احلقوق  196طالبًا ،ويف
كلية العلوم  297طالبًا ،ويف كلية الهندسة 298

طالبًا ،وبلغ عدد خريجي كلية تصاميم البيئة 142
طالبًا ،وكلية علوم األرض  55طالبًا ،أما خريجي
كلية األرصاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة فقد
بلغ  14طالبًا ،وكلية علوم البحار  16طالبًا .فيما
بلغ عدد خريجي الدراسات البحرية  20طالبًا،
وكلية الطب  143طالبًا ،وتخرج من كلية الصيدلة
 23طالبًا ،وكلية العلوم الطبية والتطبيقية 40
طالبًا ،وكلية طب األسنان  24طالبًا.
(التفاصيل الصفحتني )5-4

ها نحن نلتقي جمددًا اليوم اعتزازًا وفخرًا بتخرج
كوكبة جديدة من أبنائنا الطالب ،وهم يعتلون منصة
التتويج ،ويتلقون التهنئة من اجلميع على ما بذلوه من
جهد يف حتصيل العلم واملعرفة يف هذا الكيان العلمي
الشامخ املبارك ،جنتمع لنقول هنيئًا لنا بهؤالء الشباب
احلريصني على خدمة هذا الوطن املعطاء واإلسهام يف
مسرية البناء والتطوير.
جنتمع يف هذا املهرجان البهيج الذي يرعاه نيابة
عن صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل مستشار
خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة ،صاحب
السمو امللكي األمري مشعل بن ماجد بن عبد العزيز حمافظ
جدة.
ونحن يف هذه املناسبة نتذكر فقيد األمة خادم
احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،طيب
اهلل ثراه ،وأسكنه فسيح جناته ،وندعو اهلل عز وجل أن
يتغمده برحمته وأن يجزيه عنا خري اجلزاء على ما قدمه
للوطن عامة وللتعليم بشكل خاص ،وما هذه الكوكبة
املباركة إ ًال ثمرة من ثمرات تلك اجلهود املباركة فتغمده
اهلل بواسع مغفرته.
ويف هذه املناسبة السعيدة أيضًا نؤكد مبايعة خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،وسمو
ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري مقرن بن
عبد العزيز ،وسمو ويل ويل العهد صاحب السمو امللكي
األمري حممد بن نايف بن عبد العزيز ،حفظهم اهلل ،على
كتاب اهلل وسنة نبيه وعلى السمع والطاعة .وندعو اهلل
تعاىل أن يوفق حكومتنا وقيادتنا الرشيدة إىل مزيد من
االزدهار والتطوير واألمن واألمان لوطننا األبي.
إننا اليوم نعيش الفرحة مع أبنائنا اخلريجني،
وندعوهم إىل أن يكون خري سفراء وممثلني جلامعتهم
جامعة املؤسس ،ولوطنهم سواء يف الداخل أواخلارج،
وأن يسهموا يف تنمية هذا الوطن األبي والسعي لرفعته
ورفع رايته عاليًا ،واحلفاظ على مكتسباته ،فاملسؤولية
عظيمة يف ظل التحديات التي تفرضها الظروف اإلقليمية
والدولية ،فواجبنا جميعًا أن نقف وقفة رجل واحد
متالحمني ومتكاتفني مع قيادتنا الرشيدة.
الشكر والتقدير واالمتنان لصاحب السمو امللكي
األمري خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني
أمري منطقة مكة املكرمة ولصاحب السمو امللكي األمري
مشعل بن ماجد بن عبد العزيز حمافظ جدة على دعمهما
املتواصل لكل ما من شأنه رفعة وطننا الغايل والوصول به
إىل أعلى مراتب التقدم واالزدهار ،والشكر لكافة اللجان
املنظمة حلفل اخلريجني ،ونهنئ أبناءنا اخلريجني متمنني
لهم مزيدًا من التوفيق والسداد.
مدير الجامعة المكلف
أ.د /عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
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عميد شؤون الطالب

حفل التخرج مهرجان سنوي يدعو إلى الفخر واالعتزاز بأبنائنا الخريجين

حوار :عبد العزيز عركوك
تصوير :أحمد مسعود

عمادة شؤون الطالب إحدى قطاعات اجلامعة
املتميزة التي تقوم بدور كبري يف خدمة الطالب،
وتقوم بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية
واألنشطة الرياضية ،وتهتم بكافة شؤون الطالب
طيلة فرتة دراستهم باجلامعة ،وحتظى العمادة
بدعم من إدارة اجلامعة لتؤدي مهامها على أكمل
وجه ،ومبناسبة تنظيم اجلامعة حلفل التخرج
للدفعة الرابعة واألربعني ،كان لصحيفة أخبار
اجلامعة حوارًا مع سعادة عميد شؤون الطالب
للوقوف على جانب من الدور الذي تقوم به عمادة
شؤون الطالب واخلدمات التي تقدمها للطالب
واخلريج ،وفيما يلي نص احلوار:
بداية ،نهنئكم على النجاح المتواصل
لعمادة شؤون الطالب:
أشكركم على هذا اللقاء وإتاحة الفرصة
للحديث عن عمادة شؤون الطالب ،كما يعلم
اجلميع فإن عمادة شؤون الطالب جزء من
منظومة اجلامعة التي تهدف إىل خدمة الطالب
والطالبة ،وحتمل شعار الطالب أو ًال ،والنجاح
الذي حتققه العمادة يسهم فيه اجلميع ،سواء
أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو منسوبي
اجلامعة من املوظفني والفنيني واإلداريني،
فصناعة النجاح كانت بتكاتف وتعاضد اجلميع
الذين يعملون كأسرة واحدة.
ماذا عن أهم إنجازات العمادة
ونحن نحتفل بتخريج الدفعة الرابعة
واألربعين؟
إن وصول عدد اخلريجني إىل  16000خريج،
هو يف حد ذاته إجناز كبري يحسب للجامعة ككل،
وقد كان لعمادة شؤون الطالب دور أيضًا يف
هذا النجاح ،أما عن اإلجنازات األخرى للعمادة
فهي عديدة نذكر منها زيادة مشاركات اجلامعة
يف املناسبات الرياضية وحصول اجلامعة على
مراكز متقدمة يف معظم األنشطة الرياضية ،كذلك
متيز اجلامعة يف املشاركات الداخلية واخلارجية
على حد سواء ومشاركتها يف األيام الثقافية
واملهرجانات يف جامعة دول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية ،وكذلك املهرجان الدويل
للمسرح باململكة املغربية ،وإسهامها بفعالية يف
ملتقى شباب مكة ،وامللتقيات العلمية والثقافية
املتنوعة ،وخلق شراكات قوية مع القطاع اخلاص
وتنظيم امللتقيات الوظيفية مع جهات خمتلفة
حكومية وخاصة ،مثل وزارة الداخلية ،ووزارة
الدفاع ،وشركة أرامكو ،وشركة بن الدن ،وشركة
سابك ،وغريها من الشراكات الهادفة .كما كان
للعمادة مشاركات يف املعارض الفنية املصاحبة
للملتقيات العلمية.
ما الفوائد التي يكتسبها خريج
الجامعة وهو يشارك في هذه األنشطة
المتنوعة؟
بطبيعة احلال فإن الهدف من هذه األنشطة
والفعاليات واملؤمترات واملسابقات واملهرجانات
واألنشطة الطالبية الالصفية ،هو تكوين شخصية
الطالب ،وإبراز مواهبه وإبداعاته ،وإكسابه
القدرة على التميز وصقل موهبته ،واكتساب
معارف ومهارات جديدة ،وتعزيز القيم األخالقية
ومبادئ الدين اإلسالمي احلنيف يف نفسيته ،ومن
تلك املسابقات التي وضعت لهذا الغرض االحتفال
باليوم الوطني للمملكة والذي يشهد مشاركة كثيفة
من أبنائنا الطالب تدل على التالحم والتقدير الذي
يحظى به وطننا الغايل وقيادتنا احلكيمة ،وكذلك
مسابقات فرسان اجلامعة ،واملهرجان اخلتامي،
واألنشطة الصيفية ،والفعاليات الرياضية

¶ عمادة شؤون الطالب تقوم بدور كبري يف تقدمي اخلدمات للطالب
¶ العمادة حتمل شعار الطالب أو ًال باعتباره الهدف األسمى
¶ وصول عدد اخلريجني إىل  16000جناح يف حد ذاته
¶ رابطة اخلريجني تهتم بالتواصل مع اخلريجني وإرشادهم
¶ هناك دورات وملتقيات تنظمها العمادة خمصصة للخريجني
املتنوعة ،والتي تسهم يف تكوين شخصية الطالب
.طيلة فرتة وجوده باجلامعة

اإلرشاد اجلامعي ،وأنشطة اخلريجني ،والسكن
الداخلي ،وإدارة وتنظيم األندية الطالبية وغريها.

ما الخدمات التي تقدمها العمادة
للطالب والخريجين؟

ذكرتم ،أنشطة الخريجين ،ما أبرز تلك
األنشطة؟

بتوفيق من اهلل تعاىل وبفضل الدعم الالحمدود
من إدارة اجلامعة ،فقد وفرت العمادة العديد من
اخلدمات ألبنائنا الطالب ،ومنها على سبيل املثال
ال احلصر توفري العديد من احلافالت املكيفة
احلديثة ،والتي تقدم خدمات النقل اجملاين سواء
داخل اجلامعة أو من اجلامعة إىل السكن اجلامعي،
باإلضافة إىل توفري شبكة خدمات اإلنرتنت يف
السكن اجلامعي ،باإلضافة إىل املكافآت التي متنح
للطالب والطالبات.
كما تقوم العمادة بتقدمي جمموعة من
الفعاليات واألنشطة املركزية والرياضية والثقافية
واالجتماعية والدينية التوعوية ،وكذلك أنشطة
صنع بيدي ،وأنشطة املوهبة واإلبداع ،وأنشطة

حرصًا من عمادة شؤون الطالب على تقديـم
الربامج واخلطط العـلمية الناجحـة ،والتي تهدف
إىل توفـري الفرص الوظيفية و التدريبية خلـ ـ ــريجـي
اجلامـعة ،وتوعيتهم باملـستقبل املهنـ ــي الذي
يناسب تخصصاتهم اخملتـلـفـة ،ورغـبـة من العمـادة
يف مــد جسـور التعـاون مع القطاعات اخلارجية،
وإتـاحة الفـرص للجـهات اخلارجية لتـقديــم الفرص
الوظيفية فإن العمادة تقوم مبجموعة من األنشطة
التي تهم اخلريجني ،فهناك رابطة اخلريجني التي
تقوم بدور مهم يف بقاء اخلريج على تواصل مع
اجلامعة ،وهناك ملتقيات ومعارض مهنية ودورات
وحماضرات وورش عمل يستفيد منها اخلريج
وكذلك املتوقع تخرجهم ،لتسهيل عملية إدماجه يف

سوق العمل.
كلمة أخيرة من سعادتكم؟
نشعر اليوم بالفخر ونحن نشاهد أبناءنا يعتلون
منصة التتويج ،ويرفعون معول البناء والتشييد يف
هذا العهد الزاهر ،حتت قيادة خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز ،وسمو ويل عهده األمني،
وسمو ويل ويل العهد ،حفظهم اهلل ،ونأمل من أبنائنا
أن يكونوا على قدر عظم املسؤولية امللقاة على عاتقهم
يف احلفاظ على مكتسبات هذا الوطن األبي ،والشكر
والتقدير لصاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل
مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة
املكرمة ولصاحب السمو امللكي األمري مشعل بن
ماجد بن عبد العزيز ،على رعايتهم للتعليم والتنمية
الشاملة يف هذه املنطقة املباركة يف وطننا الغايل،
والشكر لسعادة مدير اجلامعة األستاذ الدكتور/
عبد الرحمن بن عبيد اليوبي ،وللجان املنظمة لهذا
املهرجان املبارك ،وبالتوفيق ألبنائنا اخلريجني.

متابعات
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الجامعة توفر عدد ًا من البرامج التأهيلية لتوظيف الخريجين

دأبت اجلامعة على العمل على
عدة وجهات لتوفري الربامج املتطورة
التي متكن اخلريج من االنخراط يف
سوق العمل ،والتي تقدم له املشورة
والدعم وتساعده على احلصول
على مقعد وظيفي يف ظل املنافسة
الكبرية يف سوق العمل ،ومن تلك
الربامج تدشني املوقع اإللكرتوين

«فرصة» الذي يهتم بتوفري فرص
وظيفية خلريجي وخريجات اجلامعة
وتأهيلهم لسوق العمل بتنظيم العديد
من الدورات والربامج التدريبية
اخملتصة يف املهارات املهنية
والشخصية.
ويعد الربنامج نقلة نوعية يف
جمال توفري فرص وظيفية خلريجي

وخريجات اجلامعة ويحتوي املوقع
على العديد من خدمات التوظيف
كاإلعالن عن الوظائف داخل اجلامعة
ويف القطاعني احلكومي واخلاص،
كما يحتوي املوقع على حمركات
بحث عن وظائف عاملية وعربية
وحملية ،باإلضافة إىل قائمة لشركات
التوظيف املباشر ،والشركات املعلنة

عن الوظائف ،ومقاالت ونصائح
خاصة باملقابالت الشخصية ،وكتابة
السرية الذاتية ،والتطوير املهني،
وكذلك الدورات وورش العمل
التدريبية التي تنظمها العمادة على
مدار العام الدراسي ملن هم على وشك
التخرج.
وتشرف على الربنامج تقنيًا

عمادة تقنية املعلومات ويعتمد
موقع «فرصة» على آلية احلصول
على املعلومات واستقطاب اجلهات
اخلاصة واحلكومية لإلعالن عن
وظائفها يف املوقع وتوفري الدورات
والربامج التدريبية بأشراف نخبة
من اخملتصني.
ويشكل املوقع فرصة حقيقية من

شأنها أن تشكل دعمًا خلريج اجلامعة
وتسهل عليه عناء البحث عن وظيفة
ويف املقابل تسهم يف تأهيل الطالب
اجلامعي لسوق العمل ،ويعتمد
املوقع على عمل احرتايف منظم ينم
عن مدى التطور الذي وصلت إليه
جامعة «املؤسس» مواكبة للتقدم
التقني وأسلوب جديد يسهل على
اخلريجني عملية احلصول على
الوظيفة املناسبة.
وقد مت وضع موقع «فرصة» يف
الصفحة الرئيسية ملوقع اجلامعة
الرسمي لدعم توجه اجلامعة
نحو استقطاب اجلهات اخلاصة
واحلكومية كما تقوم برتشيح
اخلريجني لتلك اجلهات من خالل
إرسال قوائم لتخصصات علمية،
وبتدشني املوقع الرسمي للتوظيف
«فرصة» سيكون العمل يف هذا
السياق أكرث حرفية وسيسهل من
عملية توفري الوظائف ويجعل
اخلريج على إطالع دائم على كل
جديد سواء وظائف داخل اجلامعة
أو خارجها يف قطاعني احلكومي
واخلاص.
ويهدف الربنامج إىل مساعدة
اخلريجني و حثهم على العمل
بتسجيل سريهم الذاتية يف املواقع
املدرجة يف املوقع و متابعة الوظائف
املعلن عنها و التسجيل بها ،وإدراك
أهمية وضرورة البحث عن وظيفة
واكتساب املهارات الالزمة لذلك،
وحث اخلريجني على التعلم املستمر
وتطوير مهاراتهم من خالل الدورات
وورش العمل وزيادة فرص التطوير
املهني والتخصصي لديهم ،وعرض
ملقاالت ونصائح تكون ذات صلة
بالتوظيف ،وإعالنات عن وظائف
وأخبار اجلامعة ،وعرض أحداث
ومناسبات ذات صلة يف التقومي،
والرد على االستفسارت ،وعرض
لألسئلة الشائعة واملتكررة ألي خريج
باحث عن فرصة عمل.
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الجامعة تتوج  16ألف طالـب في مختـــــ

تتمة ص:1
ويف فرع اجلامعة مبحافظة رابغ بلغ عدد اخلريجني
للعام اجلامعي 1435/1434هـ  312طالبًا يف برنامج
االنتظام و  2001طالب يف برنامج االنتساب ،فقد بلغ
عدد خريجي كلية األعمال برابغ  176طالب انتظام ،و
 2001طالب انتساب ،وبلغ عدد خريجي كلية العلوم
واآلداب مبحافظة رابغ  52طالبًا ،وكلية احلاسبات وتقنية
املعلومات برابغ  14طالبًا ،وكلية الهندسة برابغ  44طالبًا،
وكلية الطب برابغ  26طالبًا.
أما عدد اخلريجني يف فرع حمافظة الكامل فقد بلغ
إجمايل عدد اخلريجني  85طالبًا ،ففي كلية احلاسبات
وتقنية املعلومات مبحافظة الكامل بلغ عدد اخلريجني
 46طالبًا ،ويف كلية العلوم واآلداب مبحافظة الكامل بلغ
عدد اخلريجني  14طالبًا ،يف حني بلغ عدد خريجي كلية
األعمال برابغ  26طالبًا.
ويف فرع اجلامعة مبحافظة خليص بلغ عدد
اخلريجني للعام اجلامعي 1435/1434هـ للفصول
الدراسية األول والثاين والصيفي  187طالبًا ،حيث بلغ
عدد خريجي كلية العلوم اآلداب بخليص  116طالبًا ،وكلية
احلاسبات وتقنية املعلومات بخليص  35طالبًا ،وبلغ عدد
خريجي كلية األعمال بخليص  36طالبًا.
ويف فرع اجلامعة شمال جدة بلغ عدد خريجي كلية
الهندسة  39طالبًا ،يف حني بلغ عدد خريجي فرع الفيصلية
بجدة  198طالبًا ،منهم  23طالبًا من كلية املعلمني ،و175
طالبًا من كلية الرتبية.
وفيما يلي بيان تفصيلي بأعداد اخلريجني يف املقر
الرئيس وكافة فروع اجلامعة:

خريجو الجامعة للعام الجامعي 1435- 1434هـ
حسب الكلية والفروع واإلجمالي في المقر الرئيسي والفروع واإلجمالي العام
المركز الرئيسي
الكلية

انتظام

انتساب

كلية اآلداب

199

2862

كلية االتصال واإلعالم

58

2082

كلية االقتصاد واإلدارة

492

4441

الحاسبات وتقنية المعلومات

180

-

كلية الحقوق

196

-

كلية العلوم

297

-

كلية الهندسة

298

-

تصاميم البيئة

142

-

علوم األرض

55

-

أرصاد

14

-

علوم بحار

16

-

دراسات بحرية

20

-

كلية الطب

143

-

كلية الصيدلة

23

-

كلية العلوم الطبية التطبيقية

40

-

كلية طب األسنان

24

-

االجمالي

االنتظام 2197

االنتساب 9385

تقارير
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ــــلف التخصـصات والـبرامج الـدراسـيـة

فرع محافظة رابغ
الكلية

انتظام

انتساب

األعمال  -رابغ

199

2862

العلوم واآلداب  -رابع

58

2082

الحاسبات  -رابغ

492

4441

الهندسة  -رابغ

180

-

اجمالي

االنتظام 312

اإلنتساب 2001

فرع محافظة الكامل
الكلية

انتظام

انتساب

الحاسبات  -الكامل

46

-

العلوم واآلداب  -الكامل

13

-

األعمال  -الكامل

26

-

الهندسة  -رابغ

180

-

إجمالي

85

فرع محافظة خليص
الكلية

انتظام

انتساب

العلوم واآلداب  -خليص

116

-

الحاسبات  -خليص

35

-

6
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عميد القبول والتسجيل

تنوع البرامج الدراسية والخدمات اإللكترونية
أسهمت في ارتفاع نسبة الخريجين
أجرى الحوار :عبد اهلل بخاري
تصوير :مساعد المالكي
مبناسبة تنظيم اجلامعة حلفل تخرج الدفعة
الرابعة واألربعني ،كان لصحيفة أخبار اجلامعة
حوارًا مع سعادة عميد القبول والتسجيل الدكتور/
أمني يوسف نعمان ،الذي حتدث عن أهمية هذا احلدث،
مشريًا إىل أن أعداد اخلريجني يف ارتفاع متزايد عامًا
بعد عام ،وأن ذلك يعكس اجلهد الذي تبذله اجلامعة
يف استقطاب أكرب عدد من الطالب من خالل تسهيل
عملية القبول والتسجيل التي أصبحت تتم بأحدث
الطرق التقنية ،ودون احلاجة إىل مراجعة اجلامعة أو
تكبد عناء التنقل ،مؤكدًا أن عملية القبول والتسجيل
تتم إلكرتونيًا بالكامل ،وال يحضر الطالب للجامعة
خالل معظم مراحل التسجيل ،باإلضافة إىل العديد من
الربامج التي استحدثتها اجلامعة والتي أسهمت يف
ارتفاع أعداد اخلريجني ،وفيما يلي تفاصيل احلوار:
بداية ،ما السر وراء ارتفاع أعدد الخريجين
عاماً بعد عام:
أشكركم على إتاحة هذه الفرصة ،وكما يعلم
اجلميع فإن اجلامعة يف السنوات األخرية حققت
جناحًا غري مسبوق يف استخدام التقنية احلديثة على
جميع املستويات اإلدارية واألكادميية واخلدمية،
وهذا األمر سهل على الطالب التسجيل من خالل
املوقع اإللكرتوين والبوابة اإللكرتونية التي تعد من
أهم قنوات االتصال بني اجلامعة وطالبها وخريجيها،
واجملتمع الداخلي واخلارجي بشكل عام ،باإلضافة
إىل اجلهود التي بذلت على املستوى اإلعالمي لتوفري
املعلومات الضرورية عن اجلامعة وفروعها ،وكلياتها
وتخصصاتها وبراجمها الدراسية على اختالف
أنواعها ،وتوضيح شروط القبول واألنظمة واللوائح
الضرورية التي يحتاج إليها الطالب قبل وخالل وبعد
التحاقه باجلامعة ،كما أن البوابة اإللكرتونية تسمح
للطالب باالستفسار واحلصول عل اإلجابة التي
يريدها بوضوح وبسرعة ،وكانت هذه من العوامل
احملفزة الستقطاب أكرب قدر ممكن من الطالب،
وانعكس ذلك بطبيعة احلال على أعداد اخلريجني.
ماذا يمكن أن نقول للطالب الذين ما
زالوا على مقاعد الدراسة؟
لعل أبناءنا الطالب وهم يشاهدون زمالءهم
يرتدون زي التخرج ،يبعث ذلك يف نفوسهم شيء
من التحفيز ،وأؤكد ألبنائنا الطالب أن عمادة القبول
والتسجيل بجامعة املؤسس البيت احلاضن لهم خالل
حياتهم اجلامعية وطيلة فرتة دراستهم ،ونسأل اهلل
تعاىل أن يوقفهم إىل التخرج واالنضمام إىل زمالئهم،
وستبقى العمادة رهن إشارة أبنائنا الطالب.
ما أهم البرامج اإلرشادية التي استحدثتها
عمادة القبول والتسجيل؟
وفرت اجلامعة ممثلة يف عمادة القبول والتسجيل
للطالب جمموعة من األدلة والربامج إلرشادهم ،بدءًا
بدليل القبول والتسجيل ،واملتوافر على الصفحة
اإللكرتونية للعمادة لتوفري كافة املعلومات التي
ترشدهم بشكل سليم الختيار املسار أو الكليات
أو التخصص الذي يتالءم ورغباتهم وقدراتهم،
والعمادة مل تأل جهدا يف متابعة وتطوير برامج

¶ القبول والتسجيل أصبح يتم بطريقة إلكرتونية دون
استخدام الورق
¶ الربط اإللكرتوين للبيانات بني القطاعات احلكومية س ّهل
التسجيل يف اجلامعات
¶ يتم رفع معدل الثانوية العامة ودرجات قياس إلكرتونيًا
بشكل تلقائي
القبول والتسجيل ملواكبة التقنية احلديثة املتسارعة،
وهو ما يسهم يف حتسني آلية العمل وتسريع خدمة
الطالب ،وتبسيط اإلجراءات من خالل تطوير بيئة
عمل إلكرتونية بالكامل ،وفق توجيهات اإلدارة العليا
باجلامعة والتي تهدف إىل التحول إىل بيئة إلكرتونية،
وبالتعاون مع القطاعات األخرى ذات العالقة والربط
اإللكرتوين للبيانات واملعلومات ،حيث أن األنظمة
اإللكرتونية تتطلب دائمًا التحديث املستمر لتتالءم
واملستجدات يف هذا الباب لتكون أكرث فاعلية ،وقد
وضعت العمادة ذلك يف خططها املستقبلية لتحديث
منظومة اخلدمات اإلكادميية اإللكرتونية ،ومنها نظام
القبول اإللكرتوين (عزز) الذي أصبح ميسرًا لطالب
اجلامعة ،حيث يتمكن الطالب من خالله اختيار املسار

الذي يرغبه من منزله عرب بوابة القبول اإللكرتوين،
هذا إضافة إىل تسهيل كافة اإلجراءات من نظام
التسجيل اآليل ،واملتابعة األكادميية للطالب سوا ًء
عن طريق العمادة أو الكليات ،والرصد اإللكرتوين
للنتائج ،وتخريج الطالب آليًا وغريه .
كلمة أخيرة ألبنائكم الخريجين.
أتقدم بالتهنئة ألبنائنا اخلريجني ،وندعوهم
لالستمرار يف اجلد واالجتهاد فأمامهم مسرية طويلة
يف سوق العمل أو استكمال دراستهم اجلامعية،
فالعلم واملعرفة ال حدود لهما ،كما أتقدم إليهم بالنصح
ليكونوا خري سفراء جلامعتهم ولوطنهم يف كافة

احملافل احمللية أو الدولية ،وأن يتحلوا باألخالق
واملسؤولية ،ونشر رسالة اجلامعة ورؤيتها التي
تشربوها خالل فرتة دراستهم بها ،واالستفادة من
إبداعاتهم ومواهبهم واستغاللها خلدمة وطنهم،
وأتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو امللكي
األمري خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني
الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة ،ولصاحب السمو
امللكي األمري مشعل بن ماجد حمافظ جدة ،ولسعادة
مدير اجلامعة املكلف األستاذ الدكتور /عبد الرحمن
اليوبي ،وألصحاب السعادة وكالء اجلامعة ،ولكافة
اللجان املنظمة حلفل اخلريجني ،ومتنياتنا ألبنائنا
اخلريجني بالتوفيق والسداد.

أخبار
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اللجنة العليا لحفل الخريجين توزع أرواب التخرج
وهدايا للخريجين
قامت عمادة شؤون الطالب باجلامعة
بتوزيع أرواب التخرج وذلك استعدادًا ملهرجان
تخريج الدفعة  ،44وشهد اليوم األول لتوزيع
أرواب التخرج توافد أعداد كبرية من اخلريجني
حيث وضعت العمادة ممثلة يف وكالة اخلريجني
آلية توزيع يتم من خاللها تسليم اخلريج روب
التخرج وجمموعة من الهدايا التذكارية ،كما
وفرت استديو تصوير فوتوغرايف احرتايف
باإلضافة إىل تسليم بطاقة خريج جلميع
اخلريجني والتي حتمل مزايا متعددة داخل
وخارج اجلامعة ويستمر استقبال اخلريجني
حتى يوم احلفل وذلك برابطة اخلريجني
بالعمادة.
واطلع عميد شؤون الطالب األستاذ الدكتور
عبداملنعم بن عبدالسالم احلياين وعميد القبول
والتسجيل الدكتور أمني نعمان ووكيل العمادة
للخريجني الدكتور حممد بن ونيس الربيع على
آلية تسليم أرواب التخرج والهدايا التذكارية ويف
اخلتام التقطت الصور التذكارية مع اخلريجني.
وهنأ عميد شؤون الطالب اخلريجني
ومتنى لهم التوفيق يف حياتهم العملية موضحًا
أن العمادة استعدت منذ وقت مبكر حلفل
اخلريجني حيث مت جتهيز قاعة رابطة اخلريجني
الستقبال اخلريجني؟

من جانبه قدم عميد القبول والتسجيل
الدكتور أمني نعمان تهانيه للخريجني وأثنى على

اجلهود التي تقوم بها عمادة شؤون الطالب يف
سبيل خدمة الطالب أثناء وبعد تخرجه معتربًا أن

هذا اجلهد الذي تقوم به العمادة هو أحد ركائز
تطور طالب جامعة «املؤسس» الذي بات مطلبًا

لسوق العمل ،ومتنى للجميع التوفيق والنجاح.

وكالة عمادة شؤون الطالب للخريجين ...
اهتمام برعاية الخريج والتواصل معه
أنشئت وكالة اخلريجني بتاريخ 1426/2/29هـ
وهي وحدة إدارية ترتبط بعميد شؤون طالب ,وتهتم
برعاية خريجي اجلامعة والتواصل معهم وتوفري اخلدمة
املعلوماتية لهم من فرص التدريب والتوظيف املتوفرة يف
القطاعني اخلاص والعام  ،وتعمل على حتقيق األهداف
املتمثلة يف التواصل مع اخلريجني وإعدادهم اإلعداد
املهني املناسب ,ومساعدتهم يف احلصول على الوظائف
املالئمة والتي تتوافق مع تخصصاتهم ومتطلبات سوق
العمل وتعريف القطاعني العام واخلاص بالكفاءات من
اخلريجني مبختلف التخصصات يف كل عام .
تتوفر وكالة عمادة شؤون الطالب للخريجني على
ثالث وحدات وهي:
إدارة عالقات التوظيف :ومن بني مهامها
-1
ربط عالقات خارجية مع خمتلف القطاعات احلكومية
واخلاصة ،من أجل خدمة اخلريج ومساعدة على إيجاد
الوظيفة التي تتالءم وميوله وتناسب مهاراته وما اكتسبه
من معارف وتدريب طيلة فرتة دراسته باجلامعة.
 -2رابطة اخلريجني :وهي رابطة تهتم بكافة
شؤون اخلريجني ،وتتطلب تسجيل اخلريج فيها ،ليكون
فاع ًال ومتواص ًال ومشاركًا يف كافة فعالياتها ،ولها دور
بارز يف مساعدة اخلريجني على االنخراط يف سوق العمل
والتعرف على الفرص املتاحة أمامه .وتعمل يف تكامل مع
باقي القطاعات.
 -3إدارة التدريب واإلرشاد الوظيفي :وتتلخص
مهامها ومسؤولياتها فيما يلي:
إعداد القواعد واإلجراءات املنظمة للعمل يف وحدة
التدريب.
تنظيم دورات تدريبية لتأهيل اخلريجني لسوق
العمل.
تنسيق جدول الدورات للخريجني واملتوقع تخرجهم
لكل فصل دراسي.
اإلشراف على إعداد اإلعالنات اخلاصة بالدورات
التدريبية وورش العمل التي نعقدها الوكالة.
الرد على استفسارات اخلريجني فيما يتعلق بعمل
الوحدة.

إرشاد وتوجيه اخلريجني والطالب املتوقع تخرجهم
يف عملية البحث عن فرص وظيفية وتوظيفهم ما أمكن.
العمل على تزويد اجلهات الراغبة بتوظيف خريجني
اجلامعة ببيانات اخلريجني و املتوقع تخرجهم.

العمل على حتديد الفرص الوظيفية خلريجي اجلامعة
وحتديثها بصورة دورية.
العمل على وضع آلية ملتابعة توظيف خريجي
اجلامعة لدى اجلهات الطالبة لبيانات اخلريجني.

متابعة أوضاع الطالب اخلريجني وجمع معلومات
عن الوظائف التي حصلوا عليها من كال القطاعني العام
واخلاص .
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تقارير

رابطة الخريجين بالكليات  ..فضاء رحب لالستشـــــ

تؤمن جامعة املؤسس بأن اخلريج جزء ال يتجزأ
من اجلامعة ،فهو حينما يتخرج من اجلامعة ،يبقى
مرتبطًا ارتباطاُ وثيقًا بها وبفعالياتها وبرباجمها،
ولذلك عمدت اجلامعة إىل إنشاء إنشاء رابطة
ووحدات للخريجني يف خمتلف الكليات والقطاعات،
والتي تعمل على إرشاد وتوجيه اخلريج أو الطالب
املتوقع تخرجه ورسم خارطة الطريق له الختيار
اجملال وامليدان الذي يناسب ميوله وقدراته
وتكوينه العلمي والتعليمي ،ومساعدته على
إيجاد وظيفة تناسب تخصصه  ،كما توفر اجلامعة
العديد من الفعاليات واألنشطة والربامج التدريبية
التي تسهم يف تأطري اخلريجني ،وتواصلهم مع
اجلامعة بعد تخرجهم ،ونذكر فيما يلي مناذج من
تلك الوحدات والفعاليات والفرص التي تتيحها
للخريجني ،علمًا أن كل قطاع من قطاعات اجلامعة
يتوفر على وحدة للخريجني تعمل جميعها بالتكامل
مع وكالة اخلريجني باجلامعة:
رابطة الخريجين بكلية اإلدارة
واالقتصاد
تهدف كلية االقتصاد واإلدارة من خالل لقاء
اخلريجني واخلريجات إىل االحتفاء بأبنائها
اخلريجني/اخلريجات يف رحابها  ,وإىل تعزيز
التواصل وتدعيم العالقة بني اخلريجني/اخلريجات
وكليتهم  ,حيث يقام اللقاء حتت رعاية كرمية من
لدن صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن ماجد بن
عبد العزيز حمافظ جدة  ,ويسعى إىل بناء جمتمع

معريف قائم على أساس الشراكة بني كلية االقتصاد
واإلدارة وخريجيها من الشطرين ،من خالل
تزويد اخلريجني باملستجدات العلمية والبحثية,
واالستفادة من خرباتهم العملية يف تطوير الربامج
األكادميية يف الكلية لتتواءم مع حاجات اجملتمع.
وتكمن أهمية احلدث يف إظهار حصيلة
اخملرجات املميزة لهذه الكلية كأحد أهم املصادر
يف إعداد القيادات االقتصادية واملالية واإلدارية
والدبلوماسية والقانونية يف خمتلف القطاعات يف
وطننا الغايل.
وحدة التدريب والمتخرجين بكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية
تسعى وحدة اخلريجني بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية إىل تأطري اخلريجني ،وإشراكهم يف
عضوية الوحدة ،وقد مت إنشاء وحدة التدريب
واملتخرجني عام 1426هـ وهي إحدى اإلدارات
التابعة لوكالة الكلية للتطوير ووحدة التدريب
واملتخرجني تعمل على التنسيق بني املتدربني
وجهات التدريب واألقسام العلمية بالكلية ،وتقدم
املساعدة واملشورة سواء لطالب االنتظام أو لطالب
االنتساب وتقوم بعدة انشطة وفعاليات يف هذا
الباب وتقوم بإصدار كتيبات ومنشورات إرشادية
تساعد الطالب على احلصول على املكان املناسب
للتدريب والعمل.

وحدة عالقات الخريجين بكلية
الهندسة
تسعى وحدة عالقات اخلريجني بكلية الهندسة
إىل تعزيز عالقة التواصل مع اخلريجني واالستفادة
من خرباتهم وتزويدهم بآخر املستجدات األكادميية
والبحثية وفعاليات الكلية اخملتلفة.
وتعترب وحدة عالقات اخلريجني بكلية
الهندسة منظمة مظلية حتتضن تطوير خريجيها
من الناحيتني املهنية والشخصية .فالوحدة تشجع
النهوض بخريجي كلية الهندسة يف كل النواحي
اخلاصة باخلريجني ،فهي تشجع االتصاالت
بني اخلريجني بعضهم البعض وبني اخلريجني
واجملتمع سعيًا لتطوير شبكة قوية بغرض التواصل
املهني .كما تشجع وحدة عالقات اخلريجني والء
اخلريجني وتفاعلهم ومساهماتهم من أجل تطوير
كلية الهندسة.
وحدة الخريجين بكلية التربية
قامت كلية الرتبية باجلامعة بتأسيس نادي
اخلريجني اإللكرتوين وتتمثل رؤية النادي يف
حماولة االستفادة من اإلنرتنت يف إنشاء كيان
متكامل يتم من خالله التواصل مع خريجي كلية
الرتبية بجامعة امللك عبالعزيز ،بحيث يكون النادي
نافذة للتعرف علي العديد من املعلومات التي ميكن
من خاللها حتسني جودة العملية التعليمية داخل
اجلامعة مبا يتماشى مع التغريات التي يواجهها

اخلريج بعد تخرجه ،وكذلك توجيه اخلريجني من
ِقبل اجلامعة نحو احللول العملية للمشكالت التي
يواجهونها.
ويهدف النادي إىل التواصل إلكرتونيًا مع
اخلريجني واملستفيدين لدعم وتطوير الربامج
األكادميية وفق رؤية ورسالة اجلامعة ،و يعتمد
النادي لتحقيق أهدافه علي جمموعة من األدوات
اإللكرتونية أو وصالت اإلبحار مت تصميمها بحيث
تالئم أهداف النادي.

وكالة اخلريجني بكلية تصاميم البيئة

أنشئت وكالة اخلريجني بتاريخ 1426/2/29هـ
وهي وحدة إدارية ترتبط بعميد شؤون طالب
,وتهتم برعاية خريجي اجلامعة والتواصل معهم
وتوفري اخلدمة املعلوماتية لهم من فرص التدريب
والتوظيف املتوافرة يف القطاعني اخلاص والعام ،
وتعمل على حتقيق األهداف املتمثلة يف التواصل
مع اخلريجني وإعدادهم اإلعداد املهني املناسب ,
ومساعدتهم يف احلصول على الوظائف املالئمة
والتي تتوافق مع تخصصاتهم ومتطلبات سوق
العمل وتعريف القطاعني العام واخلاص بالكفاءات
من اخلريجني مبختلف التخصصات يف كل عام
خريجو كلية علوم األرض
تتاح أمام خريج كلية علوم األرض العديد من
الفرص للعمل ومنها جماالت العمل اجليوفيزيائي
باململكة بالقطاعات التالية:
 1وزارة البرتول والرثوة املعدنية .
 -2شركة أرامكو السعودية .

تقارير

األربعاء  6جمادى األولى 1436هـ املوافق  25فبراير 2015م

9

ــــــارة وتــلقي التوجيـه واإلستعداد لسوق العمل

 -3الشركات العاملة يف التنقيب واالستكشاف
عن املعادن ( املناجم واحملاجر ) .
 -4شركة التعدين السعودية (معادن) .
 -5وزارة الرتبية والتعليم .
 -6وزارة التعليم العايل.
 -7مصانع االسمنت ومواد البناء .
 -8وزارة املياه والكهرباء .
 -9وزارة املواصالت .
 -10مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية .
 -11وزارة الزراعة .
 -12وزارة الدفاع والطريان .
 -13املديرية العامة للدفاع املدين .
وحدة الخريجين بكلية المجتمع
تسعى كلية اجملتمع دائما للتواصل مع طلبتها
وخريجيها ،ومساعدتهم يف احلصول على الوظائف
املناسبة ،وميكن لطالب الكلية التواصل من خالل
املوقع اإللكرتوين اخلاصة بالكلبية وتعبئة
النماذج املطلوبة بحيث يتلقى اخلريج املساعدة يف
احلصول على وظيفة مناسبة ملؤهالته وإمكاناته
وقدراته.
حتتوي كلية اجملتمع بجدة على فريق
متخصص بالبحث عن الوظائف املناسبة خلريجي
الكلية .وهذا الفيق يتكون من جمموعة من أساتذة
وموظفي الكلية .ويقوم الفريق بتحديد الشركات
واملؤسسات التي ميكن أن توظف خريجي الكلية،
حيث يقدم الفريق حماضرات لتلك الشركات عن

برامج الكلية وإمكانية توظيف خريجيها ،ويف
نفس الوقت يقوم باستشفاف توجهات اخلريجني
ومواءمتها لنشاطات تلك الشركات .ويعمل ذلك
الفريق على مدى العام الدراسي مبساعدة الطالب
قبل تخرجهم باستكشاف أفضل فرص العمل يف
السوق السعودي وتوجيه الطالب نحوها.
ومن بني نشاطات الفريق هي:
تقدمي املشورة والنصح لطالب الكلية
·
لتوجيههم نحو الوظيفة املالئمة وما يتعلق بذلك.
إعداد مهرجان «يوم املهنة الوظيفي»
·
يف الكلية.
إعداد برنامج بناء الشخصية للطالب،
·
وتدريبهم على اجناز مقابالت ناجحة لغرض
التوظيف ،وكيفية إعداد الطالب «سرية ذاتية»
مرغوبة من قبل أرباب العمل.
إستضافة حماضرين من مدراء شركات
·
القطاع اخلاص واألكادمييني يف تنوير طالب
الكلية عن طبيعة االعمال يف السوق السعودي،
وما يتوجب عليهم اكتسابه لتأهيلهم للعمل يف تلك
الشركات.
االستماع اىل اخلريجني السابقني
·
الذي توظفوا ومقابلتهم لتبادل اخلربات معهم،
ليوضحوا مكتسبات احلياة العملية التي مارسوها
يف وظيفتهم ،ولتعديل مسارهم وتوجيههم اىل
مستقبل أفضل.
التوضيح للطالب طبيعة االجواء
·
الناجتة عن تفاعل العاملني مع جو العمل الوظيفي.
التغطية االعالمية عن اعالنات الوظائف
·

والرتقيات الوظيفية.
كلية العلوم الطبية التطبيقية
والفرص المتاحة أمام الخريجين
هناك فرص كبرية للخريجني من قسم األشعة
التشخيصية للعمل كأخصائي أشعة ذو كفاءة عالية
وقدرة مهنية متميزة يف املستشفيات وغريها من
املرافق الصحية لتقدمي املساعدة يف التشخيص
الطبي للعديد من األمراض.
النتائج المتوقعة:
بعد إنهاء متطلبات بكالوريوس األشعة
التشخيصية بنجاح نوصي باالستمرار يف
تطوير املهارات ومواكبة التطورالسريع يف هذا
اجملال احليوي و الهام من خالل حضور الدورات
التدريبية و ورش العمل و املؤمترات العلمية ،أو
عن طريق االلتحاق بربنامج الدراسات العليا .
وإليكم بعض النتائج املتوقعة بعد احلصول
على درجة البكالوريوس يف تكنولوجيا األشعة
التشخيصية :
تطبيق املعرفة يف علم التشريح ،علم
.1
وظائف األعضاء ،وكذلك يف علم األمراض .
 .2القدرة على حتديد و استخدام أفضل
تقنيات التصوير اإلشعاعي إلعطاء صورإشعاعية
ذات جودة تشخيصية عالية .
القدرة على تقييم الصور اإلشعاعية
.3

والتحقق من جودتها .
املوازنة بني مبدأي تقليل اجلرعة
.4
اإلشعاعية للمريض و احملافظة على جودة الصورة
.
 .5تطبيق أسس احلماية من اإلشعاع للمرضى
والذات وكذلك اآلخرين .
املساهمة يف توفري الرعاية الصحية
.6
الالزمة والراحة املالئمة للمرضى .
 .7الوعي التام باحلالة املرضية وتاريخها
واتخاذ اإلجراءات املناسبة .
 .8تقييم حالة املريض يف حاالت الطوارئ،
والشروع يف إنقاذ احلياة بتطبيق اإلسعافات
األولية األساسية للحياة .
الكشف عن أعطاب أجهزة األشعة
.9
وملحقاتها ،ورفع تقرير للجهات اخملتصة ،باإلضافة
إىل حتديد احلدود اآلمنة لتشغيل هذه األجهزة .
 .10استخدام املهارات الفنية اخملتلفة يف جمال
التصوير الطبي .
 .11املشاركة يف برامج ضمان اجلودة
اإلشعاعي .
 .12التواصل على نحو فعال ودقيق مع املرضى
واألطباء وغريهم من أعضاء الفريق الصحي .
 .13حتقيق مفهوم روح الفريق الصحي
لالرتقاء مبستوى العمل .
 .14احلفاظ على معايري النظافة وإجراءات
السالمة يف منطقة العمل.
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حوار

خريجو الدفعة الرابعة واألربعين يعبرون عن سعادتهم بالتـخرج ويشــــــــ

حوار :عبد اهلل بخاري – عبد العزيز عركوك
تصوير :أحمد مسعود – مساعد المالكي

على كل ما قدمته لنا من خدمات
بداية قدّم اخلريج حممد عبد الكرمي عباس من
كلية األعمال برابغ وهو من املتفوقني مع مرتبة
الشرف شكره وتقديره العميق للجامعة على كل
ما قدمته ألبنائها الطالب خالل فرتة دراستهم من
دعم وبرامج تطويرية انعكست على مستويات
اخلريجني وهذا الفضل يعود بعد اهلل على
استشعار مسؤويل اجلامعة بعظم وأهمية تأهيل
اخلريج ليجد مكانه املناسب يف القطاع اخلاص
والعام على حد سواء.

يوم االحتفاء باخلريجني ليس بيوم عادي ،إنه
يوم الفخر واالعتزاز الذي يشعر به الطالب وهو
يعتلي منصة التتويج ،يوم يشعر فيه أولياء األمور
بالسعادة واالعتزاز وهم يرون جهودهم تتوج،
ويرون أبناءهم يرتدون زي التخرج ،ويحملون
شهادة علمية منحت لهم نظري جهدهم وسهرهم
وكدهم وتعبهم طيلة فرتة دراستهم اجلامعية ،وقد
سنحت لصحيفة أخبار اجلامعة الفرصة لاللتقاء
بعدد من خريجي الدفعة الرابعة واألربعني،
ورصدت آراءهم ومشاعرهم وانطباعاتهم وهم
يستعدون للتكرمي ،يف مهرجان التخرج الذي يرعاه
نيابة عن صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل
مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة
املكرمة ،صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن ماجد
بن عبد العزيز حمافظ جدة ،حيث سيتشرف سموه
بتشريف املهرجان وتتويج اخلريجني ومشاركتهم
الفرحة ،بحضور سعادة مدير اجلامعة املكلف
األستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي ،وأصحاب
السعادة وكالء وعمداء اجلامعة وأولياء األمور يف
اإلستاد الرياضي ،وقد جرت احلوارات مع عدد من
اخلريجني على النحو التايل:

عمر محمد :الجامعة أتاحت لنا تطوير
الذات واكتساب المعارف والمهارات

محمد عباس  :شكراً لجامعة المؤسس

واعترب اخلريج عمر رئيس حممد من كلية

عطية حضيض :نفخر اليوم بمشاركة
الفرحة بوجود أسرنا الكريمة
ومل يخف اخلريج عطية حضيض من كلية
االقتصاد واإلدارة البيئة سعادته الغامرة مبناسبة
تخرجه ،وحضور أسرته الكرمية ومشاركتهم
له فرحته ،التي ال توصف على حد تعبريه ووجه
شكره اجلزيل لكل من تعلم على يديهم من هيئة
أعضاء التدريس باجلامعة داعيا التوفيق للجميع.

االقتصاد أن املرحلة اجلامعية أهم مرحلة مير
بها الفرد حيث تتاح له فرص كثرية لتطوير ذاته
ولتعلم وأتقان التخصص العلمي ووجه نصيحة
جلميع الطالب على احلرص واالستفادة من جميع
الربامج واخلدمات التي تقدمها اجلامعة حيث أن
سوق العمل يتطلب العمل اجلاد يف التطوير الذاتي
واملهاري.
فهد سعيد :الفضل يعود لدعم األسرة
والتتويج يأتي بعد أعوام من الجهد
وأعاد اخلريج فهد سعيد من كلية األعمال برابغ
الفضل بعد اهلل سبحانه وتعاىل ألسرته الكرمية
والتي دعمته خالل فرتة دراسته اجلامعية مشريًا
إىل أن هذه اللحظة ال توصف وهو يرى ويشاهد
هذا احلفل البهيج برفقة أصدقاء الدراسة وتتويج
جهود أعوام مضت وهو على مقاعد الدراسة.
إيهاب يحيى  :أحث زمالئي الطالب
على االجتهاد واستثمار إمكانات الجامعة
لصا لحهم
وحث اخلريج إيهاب يحيى حممد من كلية
علوم األرض من هم على مقاعد الدراسة على اجلد
واالجتهاد واستثمار كافة اإلمكانات املتوفرة يف
اجلامعة لصاحلهم حيث أنها ستعود عليهم بالنفع

يف مرحلة ما بعد الدراسة ،موجها شكره للجامعة
على كل ما قدمته من أساليب دراسية متطورة
وفرص تدريبية متميزة.
مهند عاشور :تطوير المناهج كان له
الفضل في قدرتنا على االنخراط في سوق
العمل
وأفاد اخلريج مهند عودة عاشور من كلية علوم
البحار أن اجلامعة وفرت له كافة االإكانات التي
ساعدته على االنخراط يف سوق العمل حيث كان
لتطوير املناهج أثر كبري يف مسريته التعليمية كما
أن للربامج التدريبية والتأهيلية دورا يف صياغة
شخصيته وقدرته على االنخراط يف جمال العمل.
بالل أحمد :فرص التدريب رفعت من
مستوى قدراتنا ونعيش لحظة تاريخية
وأوضح اخلريج بالل أحمد من كلية تصاميم
البيئة أن اجلامعة أحدثت تطورًا كبري على مستوى
خططها الدراسية ووفرت فرص التدريب وهذا
األمر عاد علينا بالنفع ،مؤكدًا أنه يشعر بالسعادة
احلقيقية يف هذه احلظة التاريخية بالنسبة له،
وأنه يعيش حلظات االحتفال بالتخرج ويقدم
الشكر للجامعة وألعضاء التدريس واملسؤولني
واملنسوبني على هذا اجلهد املتواصل يف سبيل

حوار
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ــــــــيدون بجهود الجــامعـــة التي احتضنتهم طيلة ســنـوات دراستهم

خدمة الطالب اجلامعي.
راكان العماري :الجامعة بيتنا الكبير
واالحتفال تقدير لما بذلناه من جهود
وبني اخلريج راكان عمر العماري من كلية
احلقوق أن اجلامعة هي بيته الكبري وأنه سيبقى
على تواصل مع هيئة أعضاء التدريس ،وأبدى
سعادته بهذا االحتفال وسط حضور كبري ودعا
اهلل أن يوفقه ويوفق جميع اخلريجني يف حياتهم
العملية واخلاصة.
سمير خوجة  :تختلط لدينا مشاعر
الفرحة ونحن نرتقي منصة التكريم
فيما أكد اخلريج سمري عبدالعزيز خوجه
من كلية األعمال برابغ على عظم هذه اللحظات
التي يعيشها هو وزمالئه اخلريجني حيث تختلط
املشاعر واألحاسيس ،وتتجسد الفرحة يف قلوبهم
بحضرة راعي احلفل ،وسعادة مدير اجلامعة
وأولياء األمور.
محمد الصيعدي :نأمل أن تتحقق
آمالنا وأهدافنا ونستفيد مما تعلمناه في
الجامعة

ووجه اخلريج حممد سامل الصعيدي من كلية
االقتصاد واإلدارة شكره العميق لألساتذة الذين
كان لهم الفضل بعد اهلل عليه ،ودعا اهلل أن يحقق
له ولكل اخلريجني اآلمال واألهداف املستقبلية،
وأن تتاح لهم الفرص الوظيفية املرموقة حيث أنهم
يتمتعون بقدرات تعليمية باهرة وخاضوا دورات
تدريبية متميزة.
عادل السلمي :سعداء بهذا االحتفال
البهيج والمستقبل أجمل
وقال اخلريج عادل بن تركي السلمي من كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية أنه سعيد بهذا االحتفال
البهيج والذي يكرم كل خريجي اجلامعة ويدخل
السرور يف نفوس آباهم وأمهاتهم ،سيكون
املستقبل أجمل وذلك بتوفر اإلمكانات املطلوبة
لسوق العمل وأحب أن اشكر جميع من ساعدين
لبلوغ هذه املرحلة.
ماجد ابراهيم :جهود الجامعة مقدرة
ونتطلع إلى مواصلة الدراسة
وقال اخلريج ماجد إبراهيم من كلية االقتصاد
واإلدارة «حمد اهلل على التخرج واثنى على جهود
اجلامعة ممثلة بالقسم التعليمي الذي تخرج
منه بدرجة البكالوريوس ،مؤكدًا على عزمه على

مواصلة دراسته وحتقيق األهداف التي يصبو
لها ،موجها نصيحته للذين هم على مقاعد الدراسة
بالصرب واملثابرة وبذل املزيد من اجلهد حيث أن
فرحة التخرج ال تعادلها فرحة فتكتمل بالنجاح
والتميز التعليمي».
حسام الغامدي :السعادة غامرة
واالحتفاء بالتخرج فرحة ال توصل
فيما أبدى اخلريج حسام بن علي الغامدي
من كلية طب األسنان سعادته الغامرة وهو يعيش
فرحة تخرجه وسط احتفال مميز وشيق جمع
اخلريجني ومسؤويل اجلامعة  ،وبحضور اآلباء
واألمهات وهو احتفاء يشعرنا بالفرحة والسعادة
محمد الغامدي :شعور ال يوصف وأنا
أرتدي زي التخرج
وبني اخلريج حممد عبداهلل الغامدي من كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية أن مشاعره ال توصف
وهو يرتدي روب التخرج الذي يختزل سنني
الدراسة التي كانت تتطلب منه املثابرة واجلهد
وحمد اهلل على أن تعبه تكلل بالنجاح وأدخل
الفرحة والسرور يف نفوس أهله وأصدقاءه ووعد
ببذل املزيد من اجلهد ومواصلة دراسته.

فهد المالكي :ختام جميل ألعوام
دراسية جميلة والشكر لجامعة المؤسس
وعبّر اخلريج فهد سعد املالكي من كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية عن فرحته بهذا االحتفال واخلتام
اجلميل ألعوام دراسية مضت حيث أبدى سعادته
الغامرة بهذا االحتفال واللحظات اجلميلة التي
يعيشها يف كنف جامعة «املؤسس» التي مل تبخل
عليه بتقدمي اخلدمات ،مؤكدًا أنه استفاد من تطوير
مناهجها الدراسية وتوفري الربامج التدريبية وقدم
شكره لكل من ساهم يف جناحه الدراسي.
أمير الغزاوي :مشاعر جياشة تتالءم
وهذا الحدث البارز
وعرب اخلريج أمري عودة الغزاوي من كلية
تصاميم البيئة عن فرحته بهذه املناسبة واصفًا
مشاعره باجلياشة والتي تتماشى مع احلدث
األبرز يف مسريته التعليمية قائ ًال «أن الكل هنا
سعيد ويستقبل التهاين من اجلميع وهذا األمر
مفرح للغاية ،مؤكدًا على أهمية الدراسة واملواصلة
واملثابرة واالجتهاد فيها فثمرة النجاح ال يقطفها
ويشعر بعظمها إال من قدم جهده وبتضافر العوامل
املساعدة للنجاح وهذا ما يتحقق يف جامعة
«املؤسس».
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تغطية

الخريجون  ...تعليم وتكوين وتأهيل عال الــمــستــــــ

جامعة امللك عبد العزيز إحدى اجلامعات العريقة
التي أخذت على عاتقها تعليم وتكوين وتأهيل األجيال
من أبناء هذا الوطن املعطاء ،وتخريج كوكبة من الشباب
املؤهلني احلاملني لسالح العلم ،وهذه هي الدفعة الرابعة
واألربعني من خريجني اجلامعة ،جنود الوطن كل يف
ميدانه وتخصصه ،وسواعد سيكون لها دور مهم يف مزيد

من االزدهار والرقي لوطننا األبي ،واجلامعة انتهجت منذ
نشأتها منهجًا أساسه توفري بيئة تعليمية مناسبة ،وتأهيل
جيل قادر على املنافسة احمللية والدولية ،جيل جمهز
ملواجهة التحديات مهما عظمت .وفيما يلي إبراز ألهم
اجلهود التي تقوم بها اجلامعة خلدمة طالبها وطالباتها
طيلة وجودهم داخل اجملتمع اجلامعي:

توفير أفضل الخدمات لتكوين الطالب
علمياً وسلوكياً
ترفع اجلامعة شعارًا يقوم على خدمة الطالب أو ًال،
ألن اجلامعات يف األساس أنشئت من أجل الطالب لتكوينه
وتأهيله وتسليحه بالعلم واملعرفة ،يف عامل أصبحت فيها
املعرفة أساسًا ألي منو أو تقدم ،واتبعت يف ذلك سياسة

االنفتاح والتعاون من جميع قطاعات اجلامعة لتوفري
بيئة حتفز على اإلبداع والتميز ،فقد وفرت اجلامعة
السكن والتغذية ،واملراكز البحثية واملباين الدراسية التي
تهيئ الفرصة للطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس
لتحصيل املعرفة واكتساب املهارات ،كما استحدثت
اجلامعة جمموعة من املرافق ،والربامج التعليمية،
واألنشطة املتنوعة التي تلبي كافة احتياجات الطالب،
وتناسب ميولهم ،وتهيؤهم خلوض املنافسة العلمية
الشريفة ،وسخرت للطالب والطالبات املؤمترات العلمية
والندوات واحملاضرات التي تزيد من قدراتهم املعرفية
واملهارية ،ليتخرج الطالب من جامعة املؤسس وهو قادر
على خوض غمار سوق العمل ،بل يكون عملة نادرة يف
أسواق العمل سواء على املستوى احمللي أو الدويل،
باإلضافة إىل أن اجلامعة حرصت على أن تكون شخصية
الطالب متوازنة معتدلة ،يجمع فيها الطالب بني التحصيل
العلمي واملعريف ،واكتساب مقومات القيادة وريادة
األعمال واألخالق واملبادئ اإلسالمية النبيلة.
التواصل مع الطالب بعد التخرج
متكنت اجلامعة من بناء جسر يسمح للخريج بأن
يتواصل مع اجلامعة ويبقى على قرب من فعالياتها
وأنشطتها ،بانتهاج مبدأ التعليم املستمر ،من منطلق
املسؤولية االجتماعية التي حترص اجلامعة على العمل
بها ،ومن بني املرافق التي تقوم بهذه املهمة رابطة
اخلريجني باجلامعة والتي وضعت رؤيتها ورسالتها مبا
يتناسب واحتياجات اخلريجني ،لتكون صلة وصل بني
اجلامعة وأبنائها اخلريجني بهدف الوصول بخريجي
جامعة امللك عبدالعزيز إىل املكانة واملستوى الرفيع
املنافس حمليًا وعامليًا واستمرار ارتباط اخلريج بجامعته،
وكذلك تهيئة الظروف املالئمة للخريجني لالستفادة من
الربامج التعليمية املساندة باجلامعة والسعي ملواءمة
إمكانياتهم مع متغريات سوق العمل وحاجات اجملتمع
حتقيقًا لرسالة اجلامعة.
العمل التكاملي بين الجامعة ومؤسسات
المجتمع
وضعت اجلامعة جمموعة من األهداف من أجل
حتقيق العمل البيني املشرتك بينها وبني كافة مؤسسات
اجملتمع ،وتتلخص تلك األهداف فيما يلي:

تغطية
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ــــــوى  ..لتحقيق التطلعات واآلمال نحو مستقبل زاهر
اإلسهام يف حتقيق التكامل والتواصل بني
·
اجلامعة واجملتمع وتقدمي خريجي اجلامعة جلهات العمل
اخملتلفة
· االطالع على ما يستجد من برامج تعليمية و
مؤهالت علمية تستحدثها جامعة امللك عبد العزيز .رفع
مستوى تأهيل اخلريجني باملشاركة الفاعلة يف حضور
ورش العمل واملؤمترات ،و الدورات والربامج التدريبية
التي تعقدها اجلامعة.
· متويل املشروعات الصغرية للخريج بالتعاون
مع اجلهات اخملتصة .
· مساعدة اخلريج على أن يكمل دراساته العليا
إذا رغب يف ذلك وفق شروط االلتحاق املتبعة باجلامعة .
· توطيد أواصر التعاون و التواصل بني املتخرجني
و منسوبي اجلامعة من األكادمييني و الطلبة مبختلف
تخصصاتهم و جنسياتهم يف النواحي العلمية و البحوث
و املؤمترات و تبادل اآلراء واملعلومات.
توسيع دائرة التعاون املثمر بني خريجي
·
اجلامعة يف كافة اجملاالت .
مساعدة اخلريجني يف احلصول على فرص
·
عمل ،كل يف جمال اختصاصه.
· إقامة شبكات تعارف وتعاون مع الهيئات الرسمية
والشعبية داخل اململكة مبا يعود بالنفع واخلري على
الرابطة واجملتمع احمللي واآلخرين.
شروط االنضمام لوحدة الخريجين
· احلصول على بطاقة العضوية.
· احلصول على النشرة اإلخبارية ودليل
اخلريجني..
· االستفادة من خدمات املكتبة املركزية باجلامعة.
· الدخول إىل صفحة املوقع على الشبكة العنكبوتية.
· احلصول على بريد إلكرتوين.
· حضور حفالت اجلامعة.
· االستفادة من برامج التعليم املستمر.
· خصم خاص يف املستشفى اجلامعي (القسم
اخلاص).
· مزاولة األلعاب الرياضية مبرافق اجلامعة
اخملتلفة.
· تصريح دخول احلرم اجلامعي.
· املشاركة يف جائزة أفضل خريج.
اتفاقيات وشراكة بين الجامعة ومختلف
القطاعات
تعمل اجلامعة على عقد اتفاقيات تعاون مع عدد من
اجلهات احلكومية وغري احلكومية ،ووضعت لذلك برامج
مناسبة للشركات املتوقع التحاق الطالب بها بعد التخرج
ومن أمثلة تلك الشراكات والربامج واالتفاقيات ما يلي:
التعاون مع الشركة السعودية للصناعات
·
األساسية (سابك):
أبرمت اجلامعة اتفاقية تعاون متجددة مع الشركة
السعودية للصناعات األساسية (سابك) حتت اسم
(برنامج سابك لالبتعاث الداخلي لطالب اجلامعة) ،ويأتي
الربنامج يف إطار االتفاقية التي وقعتها اجلامعة مع سابك
تشرف عليها وكالة اخلريجني بعمادة شؤون الطالب،
وتقوم شركة سابك بتقدمي هذه املنح الدراسية لبعض
طالب اجلامعة املتميزين كجزء من إعداد نخبة إدارية
وهندسية متميزة وإحلاقها بسوق العمل السعودي.
كما تضمن الربنامج حماضرات تعريفية حول شروط
ومميزات الربنامج .وقد استفاد من الربنامج عدد
من الطالب من كلية االقتصاد واإلدارة يف تخصصات
احملاسبة والتسويق وإدارة املوارد البشرية ونظم
املعلومات اإلدارية ويف كلية الهندسة يف تخصصات
الهندسة الكيميائية و الهندسة امليكانيكية والهندسة
الصناعية والهندسة الكهربائية وهندسة احلاسب.
باإلضافة إىل التعاون مع العديد من املؤسسات يف
القطاع اخلاص الذي يعترب أحد روافد استقبال خريجي
اجلامعة ،ويف هذا اإلطار يتم التنسيق بني اجلامعة وبني
املسؤولني عن شركات القطاع اخلاص لوضع برامج
تتواءم ومتطلبات سوق العمل.
إعداد جيل من الشباب المؤهلين
توفر اجلامعة كل إمكاناتها وطاقاتها البشرية من

أجل تكوين وتأهيل خريجني قادرين على مواجهة حتديات
سوق العمل ،وصقل مواهب طالبها يف جميع اجملال مبا
يتناسب وتخصصاتهم ،ويف هذا الباب قامت اجلامع
بتشجيع وتطوير النشاطات الطالبية بعمادة شؤون
الطالب عن طريق إدارة النشاط الطالبي التي تهدف إىل:
· صقل شخصية الطالب اجلامعي و قضاء وقت
فراغه يف برامج هادفة ومفيدة و تهيئته ملواجهة أعباء
احلياة بعد تخرجه.
· مهام إدارة النشاط الطالبي
· النهوض بالنشاط الالصفي و حتقيق أهدافه
الرتبوية
· تقدمي اخلدمات اإلدارية و الفنية كافة املتعلقة
بالنشاط العام.
· اقرتاح خطط و برامج النشاط و اإلسهام يف
تنفيذها.
· اإلشراف على النشاطات املستقلة لعمادة شؤون
الطالب.
· التعريف باألنشطة الطالبية.
· جذب الطالب للمشاركة يف األنشطة اخملتلفة
مراكز ومرافق لتحفيز اإلبداع والتميز
قامت اجلامعة بإنشاء عدد من املراكز واملرافق
التي تسهم يف صقل مواهب الطالب وتهيئتهم وتدريبهم
التدريب املالئم الذي يعود عليه بالنفع يف مستقبلهم
الوظيفي ومن تلك املراكز ما يلي:
·

مركز الهوايات :

ويشمل نادي االبتكارات العلمية ،نادي احلاسب
اآليل ،نادي اخلط و الفنون التشكيلية  ،نادي التصوير
الضوئي  ،نادي العالقات  ،النادي األدبي  ،النادي
االجتماعي  ،نادي األمل لذوي االحتياجات اخلاصة  ،نادي
املسرح  ،نادي الرتاث الشعبي ) و لكل من هذه األندية مقر
خاص به مزود بأحدث األجهزة كما يشرف عليها مدربون
متخصصون.

·

تنظيم املسابقات الثقافية والفنية:

تنظم الجامعة العديد من المسابقات
المتنوعة و المتعددة األغراض منها:
-أ املسابقة الثقافية العامة ( س – ج ) و تدور
منافساتها بني كليات اجلامعة تدور أسئلتها حول جماالت
الثقافة اإلسالمية ،األسئلة التخصصية ،أسئلة عامة،
إضافة إىل أسئلة سريعة تقام مرة واحدة يف العام.
ب -املسابقة السنوية يف جماالت القرآن الكرمي –
احلديث الشريف – القصة – الشعر – املساجلة الشفوية
– البحوث العلمية – الرسم – اخلط – التصوير –
األعمال اليدوية .
ج -مسابقة التأليف املسرحي  :وتطرح العمادة
مسابقة يف جمال التأليف املسرحي لكل من له اهتمامات
يف هذا النشاط من داخل وخارج اجلامعة ويستفاد من تلك
النصوص يف تقدميها على خشبة املسرح اجلامعي.
د -مسابقة ثمار العقول ( املسابقة الكربى ) وهي
مسابقة مكتوبة لكافة طالب و طالبات اجلامعة تشمل
أسئلة متنوعة يف العلوم و املعارف هذا و تقدم العمادة
لكل تلك املسابقات جوائز مالية و عينية قيمة كما بشرف
على حتكيم تلك املسابقات عدد من أعضاء هيئة التدريس
املتخصصني يف جماالتها.
· تنظيم الزيارات و الرحالت:
تنظم اجلامعة العديد من الزيارات و الرحالت بداخل
مدينة جدة إضافة إىل الرحالت الطالبية خملتلف مناطق
وحمافظات اململكة العربية السعودية ،والهدف منها
باإلضافة إىل الرتفيه إطالع الطالب على البيئة اخلارجية،
واحتكاكه باجملتمع وتهيئته ملواجهتها مستقب ًال والتعامل
مع مستجداتها.
· تنظيم الدورات التدريبية:
تنظم اجلامعة العديد من الدورات املتنوعة يف
اجملاالت كافة كاحلاسب اآليل و التصوير و اخلط و
الفنون و املسرح ،والهدف من تلك الدورات إكساب الطالب
املهارات الالزمة التي تساعده مستقب ًال على االلتحاق
بالوظيفة بعد التخرج.

· املشاركات العامة والنشاطات واملهرجانات:
حتث اجلامعة طالبها على املشاركة يف خمتلف
النشاطات و الربامج التي تنظمها وتشرف عليها
وزارةالتعليم العايل و الرئاسة العامة لرعاية الشباب و
اجلهات املؤسسات احلكومية ومن هذه املشاركات :
 املهرجانات الدولية و اخلليجية و احمللية. املهرجان الوطني للرتاث و الثقافة. اللقاءات الشبابية الصيفية برامج املعارف العلمية الدولية. الربامج التوعوية و اإلرشادية. املسابقات املتنوعة.وتهدف اجلامعة من وراء هذه املشاركات والنشاطات
واملهرجانات إىل صقل مواهب طالبها ،وإكسابهم خربات
إضافية تساعدهم يف مستقبلهم الوظيفي بعد التخرج من
اجلامعة.
برامج دراسية متنوعة تلبي كافة
التخصصات
وفرت اجلامعة العديد من الكليات والربامج الدراسية
يف خمتلف املراحل الدراسية الدبلوم ،والبكالوريوس،
واملاجستري والدكتوراه يف خمتلف التخصصات ،وهو
ما أسهم يف إتاحة الفرصة للطالب والطالبات الختيار ما
يناسب ميولهم ورغباتهم وإمكانياتهم وقدراتهم ،وتعمل
اجلامعة من خالل العديد من الربامج التعليمية املتنوعة
الستيعاب التخصصات كافة ومن تلك الربامج ما يلي:
برامج املاجستري:
· برنامج ماجستري إدارة األعمال التنفيذي
· ماجستري علم التشريح التقني .
· ماجستري تقنيات التعليم .
· دبلوم عايل يف الرتبية اخلاصة .
· ماجستري إدارة تربوية.
· ماجستري احملاسبة املهنية .
· ماجستري إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات
· الدبلوم العايل يف املقاييس والتقومي الرتبوي .
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لقاءات

أعضاء هيئة التدريس يهنئون الخريجين  ..ويحثونهم
على االستعداد لمواجهة المرحلة المقبلة

حوار :أحمد العمري
تصور :مساعد المالكي
مبناسبة تنظيم اجلامعة حلفل تخرج الدفعة
الرابعة واألربعني للعام اجلامعي 1435/1434هـ،
التقت صحيفة أخبار اجلامعة بعدد من أعضاء هيئة
التدريس ،وقوفًا على انطباعاتهم ومشاعرهم وهم
يشاركون اخلريجني الفرحة ،حيث تقدموا بالتهنئة
اخلالصة للخريجني وقدموا بعض النصائح،
ووجهوا رسائل مهمة يرون أن على اخلريج العمل
بها من واقع خربتهم وجتربتهم العلمية والعملية،
كما نصحوا اخلريجني بأهمية إكمال الدراسة
أوتأسيس مشروع جتاري خاص ،كما شددوا على
أهمية أن يكون اخلريج سفريًا للجامعة متحليًا
باألخالقيات التي تشربها يف اجلامعة ،كما أشادوا
برعاية صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل
مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة
مكة املكرمة ،وصاحب السمو امللكي األمري مشعل
بن ماجد بن عبد العزيز ،حمافظ جدة ،وحرصهما
على االهتمام برعاية األجيال خلدمة الدين ثم املليك
والوطن .وفيما يلي تفاصيل اللقاءات التي أجريت
مع عدد من أعضاء هيئة التدريس:

الدكتور هشام الحربي :المرحلة
المقبلة مرحلة تجارب حياتية ينبغي
االستفادة منها
يف البداية أكد الدكتور هشام حممد احلربي
على أن أبناءنا الطالب اخلريجني اليوم فرحون
مبناسبة تخرجهم ،خاصة وأن جامعتهم تشاركهم
الفرحة من خالل إقامة حفل خاص ،يسعدوا فيه
مع زمالئهم بربنامج احلفل احلافل بالتوجيهات
والكلمات الهادفة واإلرشادات املسددة من راعي
احلفل ومسؤويل اجلامعة.
وقال أوجه رسالة يف هذا اليوم لكل خريج
يحاول رسم مستقبله وخطط ملرحلة ما بعد التخرج
وحدد اجتاهه »:إن املرحلة املقبلة مرحلة جتارب
حياتية وخربات شخصية ومهارات فنية يحسن بنا
جميعًا التعلم واالستفادة منها ،واإلميان بأن طريق
األلف ميل يبدأ بخطوة».
الدكتور عبد اإلله باهبري :نعقد اآلمال
على األجيال ونحملها صناعة المستقبل

بدوره أثنى الدكتور عبدإالله باهربي على
رعاية أمري منطقة مكة املكرمة وحمافظة حلفل
اخلريجني  ،وقال »:املتتبع ملسرية صاحب السمو
امللكي األمري خالد الفيصل يلمس دعمه جملال
التعليم بشكل عام ،بل دائما ما يعقد اآلمال على
األجيال ويحملها صناعة املستقبل ومواصلة بنائه
وفقا ملا هو مأمول ،وما يلبي طموحاتنا ورغباتنا
يف التقدم املعريف «.
ونصح اخلريج بالتزود مبهارات االتصال
واللغة ومواصلة التطور بجرعات تدريبية للنجاح
يف السلك الوظيفي  ،ومتنى جلميع اخلريجني حياة
سعيدة وناجحة على املستويني الشخصي والعملي.
الدكتور عدنان البار :هذه بداية
الطريق وليس النهاية  ..أنتم تحملون
أمانة العلم
وثمن الدكتور عدنان البار رعاية أمري منطقة
مكة املكرمة ،األمري خالد الفيصل وحمافظ جدة
حلفل التخرج ،ليؤكدان حرص حكومة خادم
احلرمني الشريفني دائمًا على الرعاية يف هذا اليوم
إلعطاء املناسبة قيمتها احلقيقة ،وإيصال رسائل

كثرية أهمها حرص الدولة على دعم جماالت التعليم،
وفتح آفاق جديدة لتعليم اإلنسان وبناء شخصيته
بالعلم  ،واالستثمار الذي يحمل على عاتقه جيل بعد
جيل رفعة لهذا البلد الغايل على قلوبنا  ،داعيًا اهلل
تعاىل أن يجعلها دائمًا آمنة ومستقرة .
وقال  »:بالنسبة ألبنائي اخلريجني نقول لهم
هذه بداية الطريق وليس النهاية ،أنتم حتملون
أمانة العلم ،واملطلوب منكم مشاركة من سبقكم يف
بناء الوطن ،وإكمال ما بدأه آباءكم من قبل ،وأن ال
تقفوا عند نقطة معينة ،فاحلياة ال تتوقف عند حد
معني يف التعليم ،واملرحلة املقبلة تتطلب مزيدًا من
اجلهد والتدريب ومواصلة مشوار التعليم ،لتحقيق
رؤية قيادة هذا البلد العزيز على قلوبنا».
الدكتور دانيال غزاوي  :االستعداد
لسوق العمل يتطلب اكتساب خصال
اإلدارة والتعلم وخدمة المجتمع والبحث
العلمي
وهنأ الدكتور دانيال غزاوي اخلريجني وزمالء
املستقبل ،قائ ًال« :ادعوا اهلل سبحانه وتعاىل أن
تكونوا ذخر ّا لهذا الوطن وديننا احلنيف وعلى
هدي نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وأنصحكم
بالتماسك يف أول خمسة أعوام يف مرحلة مواجهة
سوق العمل ،والتعامل مع صدمة اجملال الوظيفي
باكتساب أربع خصال هي التعلم ،والقيادة
واإلدارة ،وخدمة اجملتمع والبحث العلمي ،وأستدل
بقول اهلل تعاىل فيما يخص التعليم»:قل هل يستوى
الذين يعلمون والذين ال يعلمون».
ونبه اخلريجني بأنهم اآلن يف مرحلة رد
العرفان واجلميل للوطن ،وخدمة جمتمعهم ،وهذا
ال يتوقف على مرحلة التعلم فقط ،بل احلياة حتتاج
ملزيد من التقصي والبحث والتسلح باملهارات
املناسبة لكل وظيفة أو جمال معني ،واالستمرار يف
القراءة واالطالع  ،ونقل املعرفة.
وأشاد برعاية صاحب السمو امللكي األمري
خالد الفيصل وصاحب السمو امللكي األمري مشعل
بن ماجد بن عبد العزيز حلفل التخرج ،موجهًا
النصيحة للخريجني بأن يضعوا صاحب السمو
امللكي األمري خالد الفيصل قدوة لهم يف حياتهم
لتحقيق النجاح وقصة ملهمة يسريون على دربها،
فلهذا الوطن قيادات كثرية ستشهد لها التاريخ
بإجنازها يف جمال التعليم وخدمة اجملتمع والبحث
العلمي ،وأمري منطقة مكة املكرمة األمري خالد
الفيصل أحد أركان تلك القيادات التي كرست وقتها
وجهدها خلدمة اجملتمع ثقافيًا وتنمويًا وتعليميًا.

تهنئة
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تهنئة
يتقدم منسوبو ومنسوبات

جامعة امللك عبدالعزيز
بالتهنئة اخلالصة

لخريجي الدفعة الرابعة واألربعني
للعام الجامعي
1434هـ 1435 /هـ
مبناسبة حصولهم على الدرجة العلمية
متمنني لهم مزيد من التوفيق والنجاح
يف حياتهم العلمية والعملية
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األمل فيكم أن تستلموا أمانة العلم والمعرفة
أ.د/عبد اهلل بن مصطفى مهرجي
وكيل الجامعة
نائب رئيس اللجنة المنظمة لحفل الخريجين

تغمرنا السعادة يف هذا اليوم الكبري ،يوم تكرمي أبنائنا اخلريجني ،نقول لهم شكرًا على جهودكم ،شكرًا ألولياء أموركم ،شكرًا لسهركم
وتعبكم لتحصيل العلم واملعرفة ،هنيئًا لنا بكم ،إنكم بحق نخبة متميزة وكوكبة مباركة .يحق لنا أن نفخر ونعتز بعطائكم ،ونتمنى لكم مزيدًا
من التوفيق والسداد يف حياتكم العلمية والعملية املستقبلية.
اليوم تعتلون منصة التكرمي ،واألنظار تتجه نحوكم ،واألمل فيكم أن تستلموا األمانة ،أمانة العلم واملعرفة والعمل والعطاء واجلد
واالجتهاد لبناء هذا الوطن الغايل على قلوبنا ،لقد منّ اهلل عز وجل علينا بنعمة األمن واألمان ،ووهب لنا بفضله وكرمه قيادة حكيمة حترص
كل احلرص على خدمة الوطن واملواطن واالرتقاء به وتطويره وازدهاره ،يف تالحم فريد من نوعه بني قيادة حكيمة وشعب و ّ
يف .بقيادة خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري مقرن بن عبد العزيز ،وسمو ويل ويل العهد
صاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف ،حفظهم اهلل.
الوصايا والنصائح عديدة ،وأبناؤنا يقدرون قيمة الوطن وعظم املسؤولية ،فقد تشربوا املبادئ اإلسالمية والتقاليد األصيلة من تربيتهم
وتعليمهم ،ووجودهم يف هذا الكيان العلمي الشامخ خالل سنوات من عمرهم ،ال شك أنهم يعرفون قدر الواجب الذي ينتظرهم يف حياتهم
املستقبلية ،فالوطن ينتظر منهم الكثري ،ينتظر منهم اجلد واالجتهاد والبناء والتشييد واحلفاظ على املكتسبات وحماية الوطن من الغلو
والتطرف ومواجهة التحديات ،فهم اآلن قاعدة البناء الذي يحمل مستقبل وطننا ،ونسأل اهلل لهم التوفيق والسداد.
الشكر والتقدير واالمتنان لصاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة ،ولصاحب
السمو امللكي األمري مشعل بن ماجد بن عبد العزيز ،حمافظ جدة ،على كل ما يبذالنه من جهد يف سبيل رفعة الوطن ،وتنمية املنطقة ،ودعمهم
الدائم ومتابعتهم الدؤوبة ملسرية التعليم يف جامعة املؤسس ،والشكر والتقدير لكافة اللجان الساهرة على تنظيم هذا احلفل البهيج ،ومتنياتنا
بالتوفيق للجميع وهنيئًا مرة أخرى ألبنائنا الطالب.
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