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الجامعة تحتفي بأكثر من  9000خريجة
في مختلف التخصصات والبرامج الدراسية

ر الطالبات

شط

حتتفل اجلامعة بتخريج طالبات دفعة العام اجلامعي
1435-1434ه ـ للفصول الدراسية األول والثاين
والصيفي ،وذلك أيام االثنني والثالثاء واألربعاء -26-25
1436/5/27هـ بقاعة امللك فيصل للمؤمترات.
وسيتم خالل اليوم األول (االثنني) تكرمي خريجات
كليات العلوم ،الطب ،طب األسنان ،الصيدلة ،العلوم
الطبية التطبيقية ،التمريض ،احلاسبات وتقنية املعلومات،
والرتبية.
أما اليوم الثاين (الثالثاء) فيتم تكرمي خريجات كليات
االقتصاد واإلدارة ،التصاميم والفنون ،احلقوق ،الدراسات

العليا الرتبوية ،الدبلومات.
ويف اليوم الثالث (األربعاء) سيتم تكرمي خريجات
كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية ،االتصال واإلعالم،
االقتصاد املنزيل ،التصاميم والفنون.
وبهذه املناسبة تقدم سعادة مدير اجلامعة املكلف األستاذ
الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي بالتهنئة اخلالصة
للخريجات ،معربًا عن فخره واعتزازه بتخريج كوكبة جديدة
من بنات الوطن الالئي سيمثلن بإذن اهلل تعاىل لبنة جديدة
يف مسرية البناء والتشييد والعمران التي يقودها قائد
التعليم األول خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد

عدد

خاص

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.
من جهتها هنأت سعادة عميدة شطر الطالبات الدكتورة
هناء بنت عبد اهلل النعيم اخلريجات وأولياء أمورهن،
مؤكدة أن اخلريجات سيكن بإذن اهلل تعاىل قاعدة من قواعد
البناء واالزدهار والتنمية يف وطننا الغايل ،موجهة الشكر
والتقدير لكل من أسهم يف تخرجهن وبلوغهن هذه املرتبة
العلمية املتميزة التي بال شك تستحق الفخر واالعتزاز يف
ظل الدعم والرعاية من حكومتنا الرشيدة حفظها اهلل.

ص 7- 6

 12صفحة

جامعة
المؤسس
تجني الثمار
ها هي ذي جامعة املؤسس
تخ ِّرج األفواج تِ ْلو األفواج ..
فهي حتتفل اليوم بتخريج دفعة
جديدة من بناتها ..قدمت لهن
وأعطتهن واليوم جتني ثمار
جهدها..
ُنّ
ف ْل َتك – بناتي اخلريجات-
قدر املسؤولية وقدر ما بُذِ ل لكن
من جامعة كانت وال تزال لكُنّ
احلضن الدافئ واألم احلنون،
أفادتكن وتفيدكن علمًا وعم ًال
لتكُنّ مواطنات يعْرفن حق
وطنهن وأمتهن ،ويدر ْكن حجم
إسهامهن يف منظومة ثقافة
جامعتهن..
وأهيب بكن أن تراعني
اهلل يف منهاج حياتكن ،وأن
حتفظن ألهلكنّ آباء و أمهات
بذلوا وقدموا وسهروا ل َ
ِتحظ ْين
ْ
حتفظنَ لهم بذ َلهم
بهذا اليوم أن
وعطاءهم وتر ُد ْدنَ لهم بعض
اجلميل..
بناتي:
إن اجملتمع ينتظر منكن
الكثري الكثري يف ظل ما هيأته
وقدمته لكن حكومتنا الرشيدة
من الفرص واالمتيازات للعمل
وإثبات وجودكن وإبراز
إبداعاتكن  ..فإىل األمام ،وا ُ
هلل
يرعاكن.
َ
واهلل أسأل أن يبارك فيكن
وينفع بعلمكن وعملكن،واهلل
ويل التوفيق،
عميدة شطر الطالبات
د .هناء بنت عبداهلل النعيم
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وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة /نوره بادياب

عليكن مسؤولية كبيرة وستجدون من عمادة القبول والتسجيل كل الدعم والتشجيع
¶ برامج التجسري أتاحت الفرصة حلملة الدبلومات إلكمال مسريتهم العلمية وتطوير أنفسهن
د .رباب اجلمال:
وقوفًا على اجلهود التي تبذلها قطاعات
اجلامعة ،ومبناسبة حفل خريجات دفعة العام
اجلامعي 1435/1434هـ كان لصحيفة أخبار
اجلامعة حوارًا مع سعادة وكيل عمادة القبول
والتسجيل األستاذة الدكتورة  /نوره عبداهلل
سعيد بادياب ،والتي تتوىل وكالة إحدى أهم
العمادات التي توصف بأنها بوابة الطالب
للجامعة ،وتعنى بشؤونه التعليمية ،حيث
باشرت إدارة القبول والتسجيل أعمالها عام
1394/1393هـ  ،وحتدثت سعادتها عن العديد
من املوضوعات منها نشاة العمادة ،وأهدافها
وآلية تسكني طالب السنة التحضريية وغريها
من املوضوعات ،وفيما يلي نص كامل احلوار:
بداية نود أن نسأل عن عمادة القبول
والتسجيل باعتبارها بوابة الطالب
للجامعة التي تعنى بشؤونه التعليمية،
متي بدأت الفكرة؟
بالفعل  ....عمادة القبول والتسجيل
بجامعة امللك عبد العزيز هي بوابة الطالب
للجامعة وهي التي تعنى بشؤونه التعليمية،
حيث باشرت إدارة القبول والتسجيل أعمالها
عام 1394/1393هـ بتطبيق نظام الساعات
يف كلية العلوم ,وبعد جناح هذا النظام مت
تطبيقه على باقي الكليات ,وكانت جتربة
رائدة ,وازدادت األعباء امللقاة على هذه اإلدارة
بازدياد أعداد الطالب والطالبات وأصبح
من الضروري العمل على تطوير تلك اإلدارة
وتدعيمها بالكفاءات .ويف الثالث عشر من شهر
حمرم من عام  1396متت املوافقة على إنشاء
عمادة القبول والتسجيل ,وعملت على تطوير
العمل بها حتى يتالءم مع الزيادة يف أعداد
الطالب والطالبات ,وقد استعانت العمادة منذ
الفصل األول 97/96هـ باحلاسب اآليل لتحقيق
االنضباط الكامل من ناحية القبول والتسجيل.
وقد خطت العمادة خطوات مثالية يف االستفادة
من خدمات مركز تقنية املعلومات يف هذا اجملال
حيث أصبح القبول لالنتظام واالنتساب يتم عن
طريق االنرتنت وكذلك احلال بالنسبة لرصد

نتائج الطالب من هيئة أعضاء التدريس كما أن
احلذف واإلضافة للطالب أصبحت عن طريق
اإلنرتنت.
ما أهم أهداف العمادة ؟
تهدف العمادة إىل اتباع أفضل السبل
الختيار وقبول وتوجيه الطالب الستكمال
دراستهم اجلامعية مبا يتناسب من قدراتهم
الذاتية والعمل على توفري النصح واإلرشاد
األكادميي للطالب مبا يكفل حسن السرية
والسلوك الدراسي وحتصيله العلمي ،بجانب
النهوض بأنظمة وإجراءات القبول والتسجيل
وتطوير الوسائل الالزمة لذلك واملساهمة
الفعالة مع باقي أجهزة اجلامعة يف دراسة
احتياجات القطاعات اخملتلفة من الكفاءات
واملدربة املؤهلة والعمل على تلبيتها.
ما أهم وحدات العمادة؟ وما األدوار
المنوطة بكل منها؟
هناك العديد من الوحدات التابعة لعمادة
القبول والتسجيل ومنها  - :وحدة القبول
 /وهي معنية بتنفيذ إجراءات القبول وفق
األنظمة واللوائح ،وفق شروط القبول املعتمدة
من اجلامعة والعمل على تطوير برامج القبول
وحتديثها.
 العالقات واملتابعة العامة  /وتهدفللتواصل مع الصحافة والنشر بالتنسيق
مع إدارة العالقات العامة واإلعالم باجلامعة
ومتابعة تأمني األدلة اإلرشادية للتعريف
باجلامعة والعمادة والوحدات التي تخدم طالب
اجلامعة ومراجعيها  ،واالهتمام مبراجعي
العمادة وخصوصًا ذوي االحتياجات اخلاصة
والتغطية اإلعالمية ألهم أحداث العمادة
واستقبال زوار العمادة .
 وحدة املتابعة واإلرشاد األكادمييلالنتظام  /وتختص مبتابعة السجالت
األكادميية للطالب اخلريجني للتأكد من
استكمالهم ملتطلبات التخرج وفق اخلطط
الدراسية واألنظمة املعتمدة بالتنسيق مع
كليات اجلامعة خلدمة الطالب ،وإعداد توصيات
التخرج من اجلامعة وتقدمي اخلدمات الالزمة

للطالب من الناحية األكادميية.
 وحدة املنح اخلارجية  /وهي تختصمبراجعة السجالت األكادميية للطالب وفق
اخلطط الدراسية واللوائح واألنظمة املعتمدة
لطالب املنح اخلارجية والتواصل مع اجلهات
املعنية والسفارات خلدمة الطالب.
 وحدة اخلدمات اإللكرتونية األكادميية /وتختص بإدارة النظام األكادميي األودس
بلس وتقدمي الدعم املطلوب وإعداد الربامج
التطويرية اخلاصة مبهام وحدات العمادة
بالتنسيق مع مركز تقنية املعلومات ومتابعة
أجهزة احلاسب اآليل واألجهزة التقنية داخل
العمادة والعمل على حتديثها وصيانتها،
وحتديث موقع العمادة على شبكة اإلنرتنت.
ما هي آلية تسكين طالب السنة
التحضيرية بالكليات؟
بداية  ....يقصد بذلك تسكني طالب السنة
التحضريية بعد اجتيازه جلميع متطلبات مواد
السنة التحضريية يف كليات اجلامعة .ويتم
تقدمي طلبات التسكني من خالل نظام Odus
.Plus
ونوصي الطالب والطالبات املرشحني
للقبول بإدخال جميع الرغبات بدءًا بالرغبة ذات
األولوية ،مع مالحظة أن املفاضلة على مقاعد
الرغبة يف الفرز اآليل للتسكني سيكون بنا ًء على
النسبة العامة واخلاصة وليس ترتيب الرغبة
بني الطالب .ونؤكد أنه ال يسمح للطالب أو
الطالبة بتغيري الكلية التي مت تسكينه عليها بعد
ظهور النتائج وإذا رغب يف التغيري عليه تقدمي
طلب حتويل داخلي بني كليات اجلامعة وذلك
بعد دراسة فصل دراسي على األقل يف الكلية.
ماذا عن اإلنجازات التقنية التي حققتها
العمادة؟
من أحدث جماالت التميز التقني للعمادة
برنامج اإلرشاد اإللكرتوين حيث تسعى العمادة
للحصول على االعتماد األكادميي ،ومن هنا مت
عقد ورش عمل وملتقيات متهيدًا لالستعداد
ملؤمتر اإلرشاد األكادميي الذي سيعقد بإذن

اهلل حتت مظلة العمادة بداية العام املقبل،
وقد رعى مدير اجلامعة ورشة العمل التي
نظمتها عمادة القبول والتسجيل يوم االثنني 6
رجب  1435هـ حتت شعار «الرؤى املستقبلية
لإلرشاد األكادميي اإللكرتوين» بحضور وكالء
اجلامعة وعمداء و وكالء الكليات وأعضاء هيئة
التدريس وبعض املهتمني باإلرشاد االكادميي
 ,وتطرقت الورشة لبعض االسرتاتيجيات
اجلديدة لدعم جناح الطالب اجلامعي والعوامل
التي تقود إىل بيئة أكادميية جديدة تساعد على
حتسني مدخالت وخمرجات العملية التدريسية
والتعليمية ,والتوجيه واإلرشاد األكادميي
وخدمات اإلرشاد اإلكادميي اإللكرتوين يف
نظام  ، ODUS PLUSومن اخلدمات التقنية
أيضا :
 التخريج اآليل ومطابقة اخلططإلكرتونيًا.
 إخالء الطرف اإللكرتوين. خدمة الفروع والتواصل كمنظومةواحدة.
ما المقصود ( ببرامج التجسير ) الذي
تقدمه الجامعة ؟
تقدم اجلامعة برامج التجسري ،والتي
تتيح الفرصة للعديد من حملة الدبلومات يف
جمال تخصصاتهم ,مما يساعدهم على إكمال
مسريتهم العلمية وتطوير أنفسهم مبا يتناسب
مع االجتاهات العاملية احلديثة يف جماالت عدة
 ..وقد مت بناء اخلطط الدراسية يف برامج
التجسري مبا يتوافق مع ما درسه الطالب سابقًا
يف مرحلة الدبلوم وهي خمتلفة من قسم آلخر ..
ومتنحهم الكلية درجة البكالوريوس.
الدراسة بنظام التعليم عن بعد أصبحت
مؤشراً مهماً في تطور
األنظمة التعليمية بالجامعات ،ماذا
قدمت الجامعة للطالب الراغبين في
الدراسة بهذا النظام ؟
أتفق معك متامًا يف ذلك  ،وتتيح اجلامعة
للطالب والطالبات فرصة االلتحاق باجلامعة

للحصول على درجة (البكالوريوس فقط )
بنظام التعليم عن بعد بتكاليف رمزية عن كل
فصل دراسي وفقًا لنظام املستويات الدراسية.
وتهدف اجلامعة من ذلك إىل تخريج كوادر
وطنية مؤهلة تسهم بشكل أساسي يف دفع عجلة
التقدم والتنمية .ويتم القبول للتعليم عن بُعد
دائمًا للفصل األول فقط.
كلمة أخيرة من سعادتكم للخريجات:
بداية أقدم لهن التهنئة داعية اهلل تعاىل لهن
بالتوفيق وأن تكلل جهودهن بالنجاح ،وأوصي
بناتي اخلريجات بأن يواصلن مشوارهن يف
ميادين العمل ،ودراستهن العليا ليساهمن
يف بناء جمتمعنا الغايل ،وأقول لهن :عليكن
مسؤولية كبرية  ,وهي نشر رسالة اجلامعة
فأطلقوا العنان ملواهبكم ,وستجدون من
عمادة القبول والتسجيل كل الدعم والتشجيع
والتوجيه واإلرشاد  ,وأتقدم بخالص الشكر
والتقدير للجميع على ما بذلوه من جهود مبنتهى
التماسك والتكاتف والتعاون يف سبيل تعليم
اخلريجات بهذا املستوى الذي وصلن إليه.

إحصائيات أعداد الـخريجات للــــ
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وكيلة عمادة شؤون الطالب للخريجات  ..الدكتورة  /فاتن الربيكان :

أنشأنا قاعدة بيانات للخريجات في مختلف التخصصات
و (رابطة الخريجات) تمنح فرصة تواصل الخريجات مع الجامعة

¶ برنامج ( شراكات ) قام على التعاون مع قطاعات رائدة متخصصة
د /رباب اجلمال
حترص اجلامعة على تقوية ودعم االتصال بني اجلامعة
وخريجاتها بشكل دائم وذلك عن طريق حتفيز آليات التواصل مثل:
اللقاءات واملعارض والدورات التدريبية ،ومن هنا كان القرار بإنشاء
وكالة عمادة شؤون الطالب للخريجات باجلامعة ،والتي تسعى إىل
متابعة اخلريجات واملتدربات املتوقع تخرجهن ،كما تهتم بالتنسيق
الوظيفي للخريجات ،ومن هنا كان اللقاء مع سعادة وكيلة عمادة
شؤون الطالب للخريجات األستاذة الدكتورة  /فاتن عبداهلل علي
الربيكان ،وكان احلوار التايل:
بداية نود الوقوف على أهم الخدمات التي تقدمها العمادة
للخريجات؟
تسعى وكالة عمادة شؤون الطالب للخريجات إىل جتسري الفجوة
بني احلياة األكادميية والعملية للخريجات وتوفري جمموعة متنوعة
من أفضل برامج التدريب والتأهيل املهني وفرص التوظيف والتواصل

االجتماعي لتحقيق طموحهن وصقل مهارتهن الشخصية واملهنية .كما
تعزز الوكالة سبل التواصل مع اخلريجات وتشجيعهن على املشاركة
يف نشاطات وفعاليات اجلامعة اخملتلفة الكتشاف قدراتهن وطاقاتهن
االبداعية .كما حرصت العمادة على االتصال مع خريجاتها وذلك من
خالل وسائل التواصل االجتماعي املتاحة يف العمادة.
برنامج (تأهيل) أحد البرامج التي قدمتها العمادة ,هل لنا
بتعريف لهذا البرنامج؟
برنامج تأهيل هو برنامج يهدف إىل املواءمة بني مهارات اخلريجة
اجلامعية ومتطلبات سوق العمل عن طريق تأهيل اخلريجات ببناء
قدراتهن الفردية وتنمية مهاراتهن ضمن برنامج تدريبي متكامل
بالتعاون مع قطاعات من داخل اجلامعة و حتت إشراف جمموعة من
أعضاء هيئة التدريس األكفاء .ويعتمد برنامج «تأهيل» على ثالث
حماور اساسية وهي اللغة اإلجنليزية و احلاسب اآليل وأنظمة
ولوائح العمل.
هل تم انشاء قاعدة بيانات للخريجات لمساعدتهن في
إيجاد فرص وظيفية؟
بالفعل مت إنشاء قاعدة بيانات للخريجات مبختلف التخصصات
والتي حتدث بشكل سنوي ويتم الرجوع لها للمساهمة يف توطني أكرب
عدد ممكن من اخلريجات.
ماهي ( رابطة الخريجات) ,وما دورها في تسهيل التوظيف
أو التدريب للطالبات بعد التخرج؟
رابطة اخلريجات متنح فرصة تواصل اخلريجات مع اجلامعة,
عن طريق تنظيم العديد من األنشطة العلمية والثقافية والرتفيهية على
مدار العام اجلامعي من خالل اإلعالن عن نشاطاتها مبوقع اجلامعة
والوكالة وشبكات التواصل االجتماعي ,وعن طريق هذا التواصل
تتعرف اخلريجة على كل ما هو جديد من برامج تدريبية أو فرص
وظيفية لدى بيوت التوظيف اخلارجية يف كال القطاعني احلكومي
واخلاص والتي توفرها وكالة عمادة شؤون الطالب للخريجات.
ما أهم إدارات عمادة شؤون الطالب للخريجات بالجامعة؟
وما األدوار المنوطة بكل منها؟

تعتمد عمادة شؤون الطالب للخريجات على ثالث إدارات مهمة
وهي:
 .1إدارة التدريب واإلرشاد املهني والتي تبنت تقدمي برامج
تدريبية لتطوير القدرات املهنية لدى اخلريجة مبا يحقق التكيف
مع اسرتاتيجيات أسواق العمل احمللية ومن ثم توجيهها الختيار
وتخطيط مسارها املهني.
 .2إدارة عالقات توظيف والتي تقوم بتوفري فرص وظيفية
ومهنية مناسبة خلريجات اجلامعة مبختلف التخصصات ومتابعة
أداءهن الوظيفي يف القطاعات اخملتلفة.
 .3إدارة رابطة اخلريجات وهي التي متنح للخريجات فرصة
التواصل مع اجلامعة بتنظيم العديد من النشاطات العلمية والثقافية
والرتفيهية على مدار العام اجلامعي .كما تصدر بطاقة العضوية
اخلاصة بخريجات اجلامعة والتي متكن اخلريجة من االستفادة من
خدمات و مرافق اجلامعة.
وماذا عن أهم الفعاليات التي تم تقديمها للطالبات ؟
من أهم الفعاليات التي مت تقدميها للطالبات امللتقى املهني
السنوي ،وذلك حرصًا من عمادة شؤون الطالب للخريجات على تقديـم
الربامج واخلطط العـلمية الناجحـة ،والتي تهدف إىل توفـري الفرص
الوظيفية و التدريبية خلريجـات اجلامـعة ،وتوعيتهن باملـستقبل
املهني لتخصصاتهن اخملتـلفة ،وقد مت التخطيط وإقامة ملتقيات تعقد
سنويًا ،والتي تشمل (حفل افتتاح ،معرض مهني ،برنامج للدورات
واحملاضرات وورش العمل) تقدم للخريجات ،ولعل آخرها -امللتقى
املهني اخلامس.
ما أهم الدورات التي قدمتها العمادة للخريجات في الفترة
األخيرة؟
من أهم اخلدمات التي تقدمها عمادة شؤون الطالب للخريجات
الربامج التدريبية التي تتمثل يف برنامج ( تأهيل) التدريبي وهو الذي
يساعد يف بناء القدرات الفردية للخريجة وتنمية مهارتها بالتعاون مع
قطاعات داخل اجلامعة ,برنامج شراكات التدريبي وهو قائم على
التعاون مع قطاعات رائدة متخصصة يف التدريب لالرتقاء بطالباتنا
نحو مستقبل وظيفي ناجح.

ــــعام الجامعي 1435/1434هـ
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تقارير

وكالة شطر الطالبات ...تطلع إلى الريـادة والتـــــ

نبذة عن وكالة شطر الطالبات:
وكالة شطر الطالبات هي إحدى أهم قطاعات
اجلامعة ،وهي الشريان النابض الذي يغذي
خمتلف قطاعات وكليات شطر الطالبات ،ويسعى
لتقدمي اخلدمات وتوفري اإلمكانيات التي تخدم
الطالبات وعضوات هيئة التدريس واملنسوبات
من اإلداريات والفنيات.
وتنطلق الوكالة من رؤية تهدف من خاللها
إىل أن تكون العملية التعليمية حمور البناء
وركيزة التطوير التي تؤدي إىل الريادة والتميز
من خالل إداراتها اخملتلفة ،وهي  :إدارة شؤون
املوظفني ،إدارة االتصاالت ،إدارة اخلدمات
العامة ،اإلدارة العامة لألمن والسالمة ،اإلدارة
العامة للخدمات التعليمية ،اإلدارة العامة
للتطوير اإلداري ،اإلدارة الطبية  ،اإلدارة
العامة للتمويل الذاتي .حتت مظلة حتقيق رؤية
اجلامعة ورسالتها وأهدافها االسرتاتيجية ،عرب
إتاحة الفرص الوظيفية خملتلف الفئات واملراتب
الوظيفية ،وعرب تنمية وتطوير األداء من خالل
دعم قطاعات شطر الطالبات مبوظفات وإداريات
ميتلكن الكفاءة واخلربة لالرتقاء بالعمل
اإلداري ،والذي يسهم بدوره يف تخريج دفعات
من اخلريجات املؤهالت علميًا وأكادمييًا ومهنيًا
للولوج إىل سوق العمل.
العمل على سد احتياجات قطاعات
الجامعة  ..لالرتقاء بمستوى الخريجات
تسعى وكالة شطر الطالبات باجلامعة لتلبية
احتياجات الكليات باستقطاب أفضل الكوادر
التعليمية ذات الكفاءات واخلربات من أعضاء
هيئة التدريس على املستوى احمللي والعاملي،

كما تويل اهتمامًا كبريًا بتطوير مهارة املوظف
من خالل تقدمي الربامج والدورات التدريبية
واالرتقاء مبستوى أدائه ،وتقدمي كل ما يسهم
يف تسهيل العملية التعليمية من جتهيز الفصول
الدراسية بأحدث األجهزة التعليمية والتقنية
التي تخدم عضو هيئة التدريس والطالب
والتوسع يف تقدمي خمتلف اخلدمات الصحية
و الرعاية األولية واحملافظة على أمن وسالمة
الطالبات واملنسوبات واحلرص على املمتلكات
العامة بداخل شطر الطالبات ،وهو ما يسهم يف
الرفع من مستوى األداء وبالتايل تخريج دفعات
من الطالبات ميتلكن القدرات واملهارات الكافية.
دعم منظومة الجامعة وتوفير بيئة
عمل مالئمة إلنجاز األعمال
وكالة شطر الطالبات هي إحدى الدعائم
املهمة التي يقوم عليها صرح اجلامع ،وتتألف
وفقًا للتنظيم اإلداري من منظومة متكاملة مبكتب
وكالة شطرالطالبات واإلدارات التابعة لها .حيث
يتكامل بعضها مع بعض لتقدمي خمتلف اخلدمات
املساندة لقطاعات شطر الطالبات مبنسوباته
وطالباته ،وذلك بتوفري بيئة عمل ومناخ مالئمني
إلجناز العمل بأفضل ما ميكن .
الرؤية :
اجلودة والتميز يف تقدمي كافة اخلدمات
املساندة لقطاعات ومنسوبات شطر الطالبات،
وتسهيل احلصول عليها بإتقان مهني ومتيز
مهاري .
الرسالة:

•االرتقاء باخلدمات املقدمة من خالل توفري
بيئة ومناخ عمل مالئمني بشطر الطالبات ليكون
دافعًا للتطوير وتقدمي خدمات أفضل للمستفيدين
.
•تفعيل استخدام التقنية يف املعامالت
اإلدارية .
•القياس والتقومي للخدمات املقدمة من
جميع اإلدارات .
وحدات وكالة شطر الطالبات
مديرة املكتب  :تشرف على جميع مهام
منسوبات وحدتي « االتصاالت اإلدارية « و «
االجتماعات والسكرتارية « إضافة إىل اإلشراف
على جميع منسوبات املكتب فيما يخص اإلجازات
وطلب اإلذن وغريها وقياس مستوى أداء الوحدة
وموظفاتها ،وتعمل حتت اإلشراف املباشر لوكيلة
شطر الطالبات وعلى دعم ومساندة مهام وكيلة
شطر الطالبات ،وتهتم بتطوير ورفع مستوى
األداء وتقدمي اخلدمات والتنسيق فيما بني مكتب
وكيلة شطر الطالبات وكافة قطاعات اجلامعة على
املستوى املوازي.
وحدةعالقات المكتب :
• الرد على كافة االتصاالت الشفهية
والهاتفية اخلاصة بوكيلة شطر الطالبات،
• جدولة املواعيد اخلاصة بوكيلة شطر
الطالبات.
• تطوير وتنظيم العمل بالوحدة من خالل
التنسيق مع وحدة الدعم واملساندة التقنية
• استقبال وتنظيم مقابلة الزائرات
واملراجعات لوكيلة شطر الطالبات.

• إعداد االحتياجات من القرطاسية
ومستلزمات الضيافة.
وحدة الدعم والمساندة التقنية :
تصميم النظم اإللكرتونية وقواعد
•
البيانات التي من شأنها مساندة القيادات يف
اتخاذ
القرارات وتطوير العمل اإلداري .
• التنسيق مع عمادة تقنية املعلومات
إلجراء الدعم الالزم للوحدات التابعة ملكتب وكيلة
شطر الطالبات.
• تقدمي الدعم الفني والتقني لوحدات مكتب
الوكيلة.
• تصميم صفحة وكالة شطر الطالبات
وحتديثها باستمرار.
• تنظيم ملفات الوحدة واستالم املعامالت
اخلاصة بالوحدة .
• أي أعمال أخرى تكلف بها من قبل الوكيلة.
وحدة السري :
• استالم وتوجيه وتصدير كافة املعامالت
السرية واعتمادها من قبل الوكيلة .
• متابعة إجراءاتها وإعدادها وحفظها.
وحدة الدراسات والتقارير :
• جمع املعلومات املتعلقة بالدراسات
والتقارير املطلوب إعدادها.
• دراسة وحتليل وتدقيق املعلومات اخلاصة
بالدراسات والتقارير.

تقارير
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ـــــميز وتخــريد دفعات مؤهلة علمي ًا وأكاديمي ًا

• إعداد خمتلف اآلليات التي تهدف إىل
توحيد وتنظيم العمل اإلداري.
• تأهيل اإلدارات التابعة لوكيلة شطر
الطالبات لتحقيق متطلبات نظام
إدارة اجلودة . ISO
وحدة االجتماعات :
• إعداد أجندة كل اجتماع بالتنسيق مع
مديرة املكتب وسعادة الوكيلة قبل االجتماع
بوقت كاف ،وإرسالها إىل األعضاء.
• حضور وكتابة حماضر االجتماعات التي
ترأسها سعادة الوكيلة.
• استكمال اعتماد حماضر االجتماعات من
قبل األطراف ومتابعة تنفيذ توصياتها.
وحدة االتصاالت اإلدارية :
• توثيق جميع املعامالت الصادرة والواردة
وحفظ صورة منها وفق تسلسل رقمي.
• تطوير وتنظيم العمل اإلداري بوكالة شطر
الطالبات.
• تفعيل املتابعة اإللكرتونية.
• التنسيق مع اجلهات املعنية الستكمال
إجراءات الزيارات امليدانية للطالبات.
وحدة الطباعة والتحرير :
• طباعة كل ما يخص مكتب الوكيلة من

حماضر ،تقارير ،خطابات ،دراسات ،جوالت.

تشغيلها لضمان استمرارية عملها.

• حترير وتدقيق جميع اخلطابات الصادرة
عن الوكيلة وعن وكيلة عميدة التطوير.

• رفع مستوى كافة اخلدمات العامة بشطر
الطالبات.

وحدة المتابعة :
• متابعة ردود اخلطابات الصادرة عن مكتب
وكيلة شطر الطالبات إىل جميع قطاعات اجلامعة
وجتميعها وتصنيفها وحتليلها وإعداد التقارير
لها.
.

• التأكد من وصول جميع الردود يف موعدها
الخدمات التي تقدمها وكالة شطر
الطالبات
خدمات إدارة الخدمات العامة :

• صيانة املباين و املرافق والتأكد من جودة
تشغيلها لضمان استمرارية عملها.
• رفع مستوى كافة اخلدمات العامة بشطر
الطالبات.
• تلبية االحتياجات الفنية بكافة أنشطة
شطر الطالبات املنهجية والالمنهجية.
• إعداد األهداف العامة املستقبلية و
املرحلية لإلدارة.
• صيانة املباين و املرافق والتأكد من جودة

• احلفاظ على البيئة اجلامعية برفع مستوى
النظافة و التخلص من النفايات.
• تطبيق أسس السالمة و حماية البيئة يف
كافة أعمال إدارة اخلدمات العامة.
• صيانة األجهزة العلمية بكافة قطاعات
شطر الطالبات.
• توصيل اخلدمة الهاتفية لكافة قطاعات
شطر الطالبات و صيانتها.
• احملافظة على املساحات اخلضراء.
تلبية االحتياجات الفنية بكافة أنشطة
•
شطر الطالبات املنهجية و الالمنهجية.
• تأمني وسيلة نقل لنقل املنسوبات للتدريب
العملي  ،الزيارات امليدانية  ،و حضور الدورات
التدريبية.
خدمات إدارة األمن والسالمة :
احملافظة على األرواح واملمتلكات .
•
حفظ النظام .
•
التأكد من توفر شروط السالمة داخل
•
مباين شطر الطالبات.
شؤون الموظفين شطر الطالبات :

• استقطاب موظفني أكفاء من أي جهة أخرى
لرفع مستوى اإلدارة .
• حتليل العمل و املهام  .أي توزيع املهام
وتوزيع احلوافز ( السلبية واإليجابية ) بعدالة .
• إعداد اخلطط السنوية لتوضيح
اخملصصات املعتمدة من املستحقات املالية
وأمور أخرى .
خدمات اإلدارة الطبية :
• تقدمي خدمات رعاية صحية أولية شاملة
ومستمرة ذات مستوى عايل من اجلودة بأساليب
تتماشى مع أساسيات املمارسة الطبية مع األخذ
يف االعتبار رأي املستفيدات من اخلدمة
من طالبات ومنسوبات.
• توفري بيئة تعليمية مناسبة لتدريب بعض
طالبات اجلامعة.
• تبني معايري اجلودة الشاملة اخلاصة
باخلدمات الطبية .
خدمات مركز المحفوظات :
• ترتيب وتصنيف وفهرسة امللفات
املوجودة يف املركز وامللفات والواردة من اجلهات
وتخزينها موظفني أكفاء من أي جهة أخرى لرفع
مستوى اإلدارة .
• اإلشراف على طالبات التدريب امليداين.
• البدء باألرشفة اإللكرتونية على نطاق
ضيق.
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الخريجات يعربن عن سعادتهم بالحصول على الدرجــــــ

سارة الحمدي  -رباب الجمال
َ
حتاط
يجب أن
املتفوقون ثرو ٌة وطني ٌة غالي ٌة
ُ
ُ
فاملتفوق لديه
مقومات الرعايةِ والعناية،
ِ
بكلِ
ملستقبل مشرق ،وهو مع
نظرة واعية وتطلع
ٍ
هذا يحتاجُ ملن يُعي ُنه ويوجهُه ويدفعه ملواصلةِ
َ
وينال مرادَه
مسريته املوفقة حتى يبل َغ مأربه
ُ
َ
السراج املنري
والكل يعل ُم أن هذا
ويحقق آما َله،
َ
درب حياتِ ه وحياةِ اآلخرين،
املتدفق إشعاعًا ين ُ
ري َ
ُ
الوطن
هلل عمادًا من أعمدةِ هذا
سيكون
بتوفيق ا ِ
ِ
ِ
الراسخة.
من هنا تسابقت الكلمات لتحكي جناحات
سنوات دراسية يف حفل التخرج ،يف يوم شديد
التميز بتخريج دفعة جديدة من طالبات جامعة
املؤسس جامعة امللك عبد العزيز ،أخبار اجلامعة
رصدت فرحة الطالبات واألمهات ،ودونت معهن
رؤى مستقبلية اتفقت جميعها يف السعي نحو
بناء الوطن.
بداية تؤكد اخلريجة روضة فالتة أن حلم
األمس أصبح اليوم حقيقة ،ويف عرس العلم
واملعرفة أزف خريجة ،وسعادة عامرة تغمر
مالمح أمي احلبيبة ،لو كان بيدي لنسجت لها
ثوبا من الذهب وقلدتها عقود الزهر والورد ،فهي
من كانت تعتني بتفاصيل دراستي أكرث مني،
ومهما اجتهدت يف رد جميلها فلن أوفيها حقها.
وتضيف « :ها قد حل اليوم املنتظر ،بعد سنوات
من التعب والعناء والسهر ،أعلن اجتيازي
للمرحلة اجلامعية بكل فخر ،التي كانت مليئة
باألحداث واملواقف والتجارب اخملتلفة  ،أيام لن
تنسى بل ولن متحى من الذاكرة إطالقا.
وتضيف اخلريجة روضة فالتة أن عامها
األول يف اجلامعة كان خمتلفًا متامًا عن السنة
األخرية ،ففي البداية مل يكن لديها هدف خمطط

¶ سارة نحاس  :أطمح خلوض جتربة العمل اإلعالمي
¶ ابرار عابد  :فخورة بدراستي وأتطلع إلكمال دراستي العليا
¶ روضة فالتة :حلم األمس أصبح حقيقة ولن ننسى أيام الدراسة
للوصول إىل أو حلم تسعى إىل حتقيقه ،وحتى
التوجه الدراسي مل يكن حمدد لديها مسبقًا ،فقد
مت اختياره بناء على ما هو مطلوب ومتاح يف
سوق العمل دون التفكري يف مدى رغبتها به أو هل
يتناسب مع ميولها ،لكن بعد تعمقها يف الدراسة،
أصبحت شغوفة أكرث بتخصصها ،وكانت تود
معرفة املزيد  ،وأكدت أنها لن تكتفي بدراستها
يف املرحلة اجلامعية فحسب ،بل ستحرص على
معرفة كل ما هو جديد يف جمال تخصصها لتطوير
مسريتها يف احلياة العملية والعلمية مستقب ًال
بإذن اهلل ،معتربة أن العلم نعمة والتعمق والبحث
املستمر فيه يعترب شكر لهذه النعمة ،فاهلل احلمد
والشكر على ما وهبنا اياه
أنا اليوم ( أم سارة )
وأكدت اخلريجة سارة حسن نحاس من كلية
االتصال واإلعالم  ،تخصص صحافة فخرها
وسعادتها البالغة بتخرجها يف هذا التخصص،
معتربة أن اإلعالم بال شك إذا استكمل مقوماته
ووسائله الصحيحة وأحسن استخدامه وتوجيهه

يف جمتمع ما ،كان قوة دافعة كربى للبناء
والتطور والنهوض باجملتمع  ،خاصة يف أعقاب
الثورة اإلعالمية أو تكنولوجيا اإلعالم التي
يشهدها العامل والتي قلبت كل املوازين ليصبح
اإلعالم ركيزة أساسية يف بناء الدول.
وتنصح سارة نحاس الطالبات الالتي يرغنب
يف االلتحاق بكلية االتصال واإلعالم بضرورة
االهتمام بالدراسة ،وأداء كافة التكاليف .وعن
رؤيتها املستقبلية تؤكد أنها ترغب يف استكمال
دراستها للماجستري باخلارج ،لتدرس تكنولوجيا
االتصال واملعلومات والتي تطورات سريعًا
لتحدث تأثريًا مباشرًا للثورة الرقمية على منط
احلياة اإلنسانية على األصعدة االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
من جهتها تؤكد والدة اخلريجة سارة حسن
نحاس سعادة الدكتورة نوال راجح األستاذ
بقسم علم املعلومات إحساسها بالفخر والسعادة
بنجاح ابنتها ،معتربة أن ابنتها سارة شخصية
شديدة التميز وأنها ستحرص دائما على دعم
طموح ابنتها حتى تصل إىل أعلى درجات التميز
واالبداع  ،وهي سعيدة اليوم بلقب ( أم سارة )

بعيدًا عن األلقاب العلمية.
ماما  ...خريجة
وتؤكد اخلريجة نهلة عيسى وهي من
احلاصالت على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف
الثانية أنها سعيدة للغاية بتخرجها من أعرق
اجلامعات «جامعة املك عبدالعزيز»  ،وتؤكد أن
سعادتها ال توصف باحلروف والكلمات  ،فقد
كانت سنوات جميلة مرت ،وتشري إىل أن النجاح
ليس سهال  ،فهو يحتاج ايل جهد وعمل وحقا فإن
(لكل جمتهد نصيب ).
وتضيف أنها زوجة وأم ولذلك كان النجاح
يحتاج إىل حتدي وإرادة  ،حتى توفق بني
الدراسة واملنزل إلحراز أفضل الدرجات ،ومع
التصميم واإلصرار وتنظيم الوقت تفوقت
وتخرجت مؤكدة استمرارها يف طريق العلم إن
شاء اهلل.
وتنصح اخلريجة نهلة عيسى الطالبات
بضرورة االلتزام بحضور احملاضرات ،وأداء
كافة التكاليف ،والدقة يف اختيار مشروع التخرج
املناسب لها ،وذلك لتحقيق أقصى استفادة من
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ــــــة العلمية ويتــطلعن لخوض تحديات سوق العمل

الدراسة اجلامعية.
ومن جانبها تؤكد والدة اخلريجة نهلة
عيسى فرحتها التي ال توصف بتخرج ابنتها ،
خاصة مع تفوقها وسعيها الدائم لتطوير ذاتها
سواء بالدراسة او التدريب  ،مؤكدة انها ستظل
دوما حريصة علي تشجيع ابنتها للحصول
على أعلى الدرجات العلمية ،فهي أم خلريجة
جمتهدة واجهت صعوبات ولكنها دائما تستطيع
اجتيازها ،وحاليًا قد قبلت يف الدراسات العليا
سائلة اهلل لها التوفيق والنجاح.
إعالم النهضة
وقالت اخلريجة أبرار عبد الرزاق عابد من
كلية االتصال واإلعالم  ،تخصص صحافة أن
سعادتها ال توصف بالتخرج من كلية االتصال
واإلعالم والتي تسعى إلعداد الكفاءات املطلوبة
يف جماالت اإلعالم واالتصال اإلنساين ،لتلبية
احتياجات اجملتمع وسوق العمل ،مشرية إىل أنها
كانت دائما حريصة علي االستفادة من كافة املواد
الدراسية النظرية والتطبيقية بالقسم العلمي
الذي تدرس فيه خاصة مواد التدريب العملي
ومشروع التخرج الذي كان مميزًا للغاية.
وتضيف اخلريجة أبرار أن رؤيتها
املستقبلية هي العمل باإلعالم الذي أضحي أحد
الوسائل املهمة يف نهضة األمة ،واإلعالم الذي
تقصده هو :ذلك اإلعالم الذي يهتم بنشر القيم
واألخالقيات والسلوكيات التي تغري وعي أفراد
اجملتمع وتأخذ بأيديهم إىل الرقي والتقدم يف كل
اجملاالت.
وتنصح اخلريجة أبرار عبد الرزاق الطالبات
الالتي يرغنب يف االلتحاق بكلية االتصال
واإلعالم بضرورة اختيار التخصص املالئم لهن
سواء الصحافة أو العالقات العامة ،مع االلتزام
بحضور احملاضرات ،وأداء كافة التكاليف،

والسعي خالل الدراسة إىل املشاركة وحضور
الدورات التدريبية التي تقدمها كلية االتصال
واإلعالم أو اجلامعة خاصة يف جمال االعالم
وتطوير الذات.
وتقول والدة اخلريجة  /أبرار عبد الرزاق
عابد أن ابنتها كانت دائما متفوقة منذ صغرها،
وتؤكد إحساسها بالفخر والسعادة بنجاح ابنتها،
خاصة وأن ابنتها الثانية التحقت هي األخرى
بنفس تخصص أختها ،وهي يف يوم التخرج
حتصد معها ثمرات النجاح والصرب ،وتدعو دائمًا
لها بالتوفيق والنجاح ،وتشري الستمرار دعمها
البنتها حتى تصبح شخصية متميزة وتكمل
دراستها العليا ..
نعم ....
إنها الفرحة الحقيقية
وتشري اخلريجة دانية العمودي من كلية
االقتصاد واإلدارة تخصص إدارة خدمات صحية
ومستشفيات أنها سعيدة للغاية بتخرجها قائلة (
نعم إنها الفرحة احلقيقية ) فقد قضيت  ٤سنوات
ونصف مرت كأنها ساعة مل تكن بالسهلة وال
اليسرية ،وتشري دانية إىل أنها استفادت كثريًا
من الدراسة النظرية والعملية بالكلية ،وعن
رؤيتها املستقبلية تؤكد أنها ترغب يف استكمال
الدراسات العليا للماجستري.
وتوجه دانيه العمودي كلمه للطالبات الالتي
يرغنب يف االلتحاق بتخصص إدارة خدمات
صحية بضرورة االهتمام بالتخطيط والتنظيم
يف الدراسة ،مع االهتمام بالعمل يف فريق ضمن
املشروعات اجلماعية ،خاصة وأن الوقت احلايل
يعتمد على بناء فريق عمل متجانس ومل يعد هناك
جما ًال للعمل الفردي  ،وعن رؤيتها املستقبلية
تؤكد أنها ترغب يف استكمال الدراسات العليا
للماجستري والدكتوراه بإذن اهلل.

من جانبها تؤكد والدة اخلريجة  /دانية
العمودي فرحتها بتخرج ابنتها ،وأنها ستظل
دوما حريصة على تشجيع ابنتها للحصول
على أعلى الدرجات العلمية  ،خاصة مع رغبتها
الواضحة يف التفوق والتميز.
ً
سامية
لتكن الغاية
والوسيلة كذلك..
«اإلنسان الناجح يف احلياة هو الذي يحدد
الهدف ويعرف يف نفس الوقت أن يختار السبيل
إىل حتقيقه ،لتكن الغاية سامي ًة والوسيلة كذلك»
كانت هذه الكلمات التي بدأت بها اخلريجة /
ابتهال أمين مرداد تعليقها مبناسبة التخرج،
حيث أكدت سعادتها بالتخرج بكل فخر وانتماء
جلامعتنا الغالية (جامعة امللك عبدالعزيز).
وتؤكد أن مرحلة الدراسة اجلامعية كانت
أروع سنوات حياتها العلمية والدراسية  ،مت فيها
صقل وتغيري شخصيتها لألفضل وفيها تشرفت
مبعرفة أروع طالباتها ومناذج عمالقة يف العلم
والعمل والتفكري من أعضاء هيئة التدريس
ومنسوبني ،حقيق ًة لو كان األمر بيدي ألطلت مدة
أكتف منها ومن علمها
دراستي أكرث ،ألنني فع ًال مل
ِ
وعاملها.
وتؤكد والدة اخلريجة  /ابتهال أمين مرداد
أن إحساسها ال يوصف بنجاح ابنتها ،فهي يف
يوم التخرج حتصد معها ثمرات النجاح والصرب،
وتدعو دائمًا لها بالتوفيق والنجاح.
يكفيني فخراً أنك ابنتي
اخلريجة رهف حممد تخصص عالقات
عامة أكدت سعادتها بالتخرج يف كلية االتصال
واإلعالم ،وتؤكد أن استمرار املسرية التعليمية
يف هذا الصرح العلمي جامعة امللك عبدالعزيز

والذي سنبقى دومًا نكن له أجل التقدير ملا أتاحه
لنا من فرص ال تقدر بعطاء آخر .
وتشري إىل أن كلية االتصال واإلعالم ليست
جمرد مكـان للدراسة بل كـانت أكرث من ذلك بكثري
فهي « كلية احليـاة «  ..هي تعلمك كيف حتيـا،
وكيف تعيش  ،وكيف تصبح شخصًا ذا قيمة يف
اجملتمع.
وتشري األستاذة نعيمة والدة اخلريجة رهف
إىل أن فرحتها بابنتها ،وتطلب يف الوقت ذاته
من كل أم أن تضاعف جهدها مع أبنائها وبناتها
لتستمتع بذلك اليوم فهو يوم احلصاد ملا زرعت
يداها الكرميتان ،وتوجه كلمة البنتها قائلة:
«يكفيني فخرا بأنك ابنتي  ..ويكفيني حمدًا
وفرحة بنجاحك  ..فباركك اهلل وسدد خطاك )..
ً
شكرا من األعماق  ...جامعتي
وتعرب اخلريجة  /العنود السلمي عن
سعادتها البالغة للغاية بتخرجها ،مسرية إىل
أنه شعور رائع ال يوصف بعد مسرية دامت أربع
سنوات من الكفاح والسهر واملثابرة وبإذن اهلل
سبحانه وتعاىل سيكون لنا فاحتة خري ملستقبل
تتحقق فيه الطموحات وتنجز فيه اآلمال  ،فشكرا
لك جامعتي .
وتشري العنود السلمي إىل أنها استفادت
كثريًا من الدراسة النظرية والعملية بالكلية،
وتنصح الطالبات بضرورة االلتزام بحضور
احملاضرات ،وأداء كافة التكاليف ،واالهتمام
باحلصول علي تقديرات عالية.
ومن جانبها تؤكد والدة اخلريجة  /العنود
السلمي فرحتها الشديدة بتخرج ابنتها  ،خاصة
مع تفوقها وسعيها الدائم للتطوير  ،مؤكدة انها
ستظل دوما حريصة علي تشجيع ابنتها لتحقيق
أهدافها وطموحها  ،وأنها رفعت رأسها ورأس
والدها بتخرجها ،خاصة وإنها طموحة للغاية.
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بزغت شمس تخرجكم وهاجة تحمل الدفء وتنشر الضوء
بأكاليل الورد  ,ورياض احلب  ,وباقات الدعاء تزف قلوبنا خريجي
وخريجات جامعة امللك عبد العزيز للعام األكادميي 1435 /1434هـ
يا درع الوطن وأبناؤه.
يا صرحًا شاخمًا تعلو عليه أمنيات الوطن.
يا منارًا للعلم تتسلل أضواؤه إىل كل الدروب.
قد بزغت شمس تخرجكم وهاجة ,حتمل الدفء ,وتنشر الضوء.
فحياكم اهلل على مسرح احلياة  ,تكملون األدوار  ,وترفعون الراية ,
وتسجلون يف صفحات التاريخ سطورًا تتألق شموخا  ,وتنبض شوقًا

للعطاء.
يسعدنا وأنتم على وشك الدخول إىل ميدان العطاء  ,ورد شيء من
جميل الوطن الغايل أن نبارك لكم هذا التوفيق ،ونهنئكم على تكلل جهودكم
بالنجاح والتميز.
ونهمس لكم بصدق وحب  ,أن كونوا سواعد تبني  ,وعقو ًال تخرتع
 ,وقلوبًا تتشوق إىل مزيدٍ من التألق والنجاح ،أينما وضعتم  ,وإىل أي
جمال وجهتم ,فاهلل اهلل يف التميز والرقي بعلمكم وأخالقكم ,ولتعلموا:
[إمنا السيل اجتماع النقط] ؛فخطوة خطوة  ,ولبنة لبنة تكمل بناء آمالكم

نال َ
المرء في الدنيا سالح  ..فهنيئ ًا لمن َ
الفالح
نجاحُ
ِ

اخللق أجمعني ،عليه أفض ُل الصالةِ وأ ُتم التسليم ...
والسالم على سيدِ
رب العاملني ،والصالةِ
(احلم ُد هلل ّ
ِ
ِ
اح الياسمني.
هلل ِد ُّر احلاضرينَ ،قد َع َال ال ّنور اجلب ِين ،وا ْن َت َشى الصبحُ و َف َ
بأثواب النجاح ،فه َو ِس ُر االرتياح ،وجناحُ املرءِ يف الدنيا سالح،
خريجاُتنا ...قد َتواعدنا هُ نا وتالقينا وَ َر ْفلنا
ِ
فهنيئًا ملن نا َل ال َفالح.
جامع ُتنا احلبيب ُةُ :نه ِّن ُئك اليو َم َ
الدراسات العليا للعام الدراسي
طالبات
يج دُفع ٍة جديدةٍ من بناتِنا
ِ
ِ
بتخ ِر ِ
1435/1434هـ..
الرايات علمًاَ ،
نرق للعلياءِ جمدًا.
َف َل َك احلم ُد والشك ُر إلهي إذ وفقنا اليوم معًا على أعتاب املعايل ..نحم ُل
ِ
وبنور َألبا ِب َنا ماحيينا جنود..
ونسود،
فبالعلم ُس ْد َنا ُ
ِ
ول ّلهِ احلم ُد من قب ُل ومن بعَد..
شذا بنت جميل خصيفان
وكيلة عمادة الدراسات العليا بشطر الطالبات

 ,وتصلوا إىل ما تصبو إليه أنفسكم.
وفقكم اهلل  ,وجعل السداد والرشاد حليفكم  ,وإىل األمام دائما يف كنف
رضوان اهلل وتوفيقه.
الدكتورة  /فايزة بنت ماطر الجهني
وكيلة شطر الطالبات فرع البنات

كوكبةٍ من الخريجات تحمل العلم وتُعلي من شأن الوطن
بالسعد وألوان ا ُ
حلبور ،يو ٌم يُج ّلي حكاي ًة منسوج ًة فصولها بالفخر ,حتتضنها جامعة املؤسس
يوم ُم ِل ئ َّ
يف ٍ
عام مزهوّ ًة بكوكبةٍ حتمل العلم و ُتعلي من شأن الوطن ..يوم اجملد يشرع فيه أبوابه ،يحيي بنات هذا الصرح
يف كل ٍ
جهور ينشد نشيد الشموخ ،يردد الع ّز؛ يذكر
بصوت
العظيم ،بنات الكفاح والعزم الرشيد ..معل ًنا الفرحة الكربى،
ٍ
ٍ
يقص على الدنى كيف يهنأ وطنٌ أجنب مثيالت عبد العزيز كُنّ على الصعاب جسورات،
كيف كانت بدايات الطموحُّ ..
هامات حتفل بهم اجلامعة أن
فوجلن صنوف العلم مل تهب قلوبهن فش ًلا أو عرثات الطريق ..فمضني حتى غدين
ٍ
مثلنها خري ما ميثل به ،وأحيني العلم وسعني يف درب املصلحني ..اليوم نشوة التاريخ بتخريج طالبات دفعة العام
ماضيات على خطى عبد
بتوفيق من اهلل،
مكلالت
مغمورات بوافر السعادة وطيب النجاح،
اجلامعي1435/1434هـ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
العزيز .يف هذا اليوم العظيم ،حُ ّق للعامل أن يبتهج ويجذل ،ويرسم طريقه للفخر ،ويعتلي ببناته َس ْمك سماء الشرف
وشمم املعارف والقمم.
أ.فدوى بنت سعد الهويملي
مديرة التطوير بعمادة القبول والتسجيل
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تهنئة

يسمو العلم ويزداد عل ًوا وهمة عندما يرقب َّ
كل عام كوكبة
وهن يرفلن يف ثياب
ًجديدة من فتيات هذا الوطن الغايل َّ
وآمال
ْعمات بطموح كبري
ٍ
النَّجاح ،ويحملن العلم واألملُ ،مف ٍ
الصورة املشرقة لت ْب ِه ُج النفس وتثلج الصدر
ِع َراض َّ
إن تلك ُّ
لك أيتها اخلريجة ما حققته
ومتأل الثغر بسمة .فهنيئًا ِ
من جناح ،وهنيئًا لوالديك أن أقر املوىل-عز وجل-أعي َنهما
برؤيتك وقد ُت ِّو ْج ِت بتاج املعرفة وتوشحت بوشاح التخرج
ولك منا أجمل التهاين بهذه املناسبة سائلني املوىل -عزوجل
ِ
جناحك بالتوفيق وأن يحقق كل ما تصبني إليه.
أن يكلل
ِ
منسوبو ومنسوبات اجلامعة

9

10

مقاالت

االثنني  25جمادى األولى 1436هـ املوافق  16مارس 2015م

بالجد والمثابرة يستطيع اإلنسان أن يعتلي قمم الجبال
احلمد هلل الذي علم القرآن وزين اإلنسان بنطق اللسان وعلمه بالقلم
ما مل يعلم ،احلمد هلل حمد الشاكرين ،والصالة والسالم على سيد األنبياء
واملرسلني ،وعلى آله وصحبه أجمعني ،وخري حتية مبتداها السالم عليك
ورحمة اهلل وبركاته.
إن ما يثلج الصدر ويقرن العني أن نرى املرأة السعودية وقد تبوأت من
العلم أعلى منزلة وأثبتت قدرتها وكفاءتها يف خمتلف اجملاالت والتخصصات
انطالقًا من الفرص العظيمة التي منحت لها من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،لتكون
عنصرًا فعا ًال تشارك يف املسرية التنموية لبالدنا يف إطار مقتضيات الدين
وضوابط األخالق وتقاليد اجملتمع.
وها نحن الليلة نرعى تخريج باقة من زهراتنا اليانعات ونراهن وهن
يرتقني السلم بخطوات واثقة بفضل من اهلل ثم بفضل جهود خادم احلرمني

الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز واهتمامه بالتعليم ،عندما يرى اإلنسان
من نفسه جناحًا وإجنازًا يستحضر املالمح احلبيبة التي رعت طفولته
وسقت شبابه وشبعت خطواته حبًا ودعا ًء وعطاءً.
وَص ْي َنا الْ ِإ ْن َسانَ ِبوَا ِل َديْهِ ِإ ْح َسا ًنا ۖ َح َم َل ْت ُه ُأ ُّم ُه ُك ْر ًها وَ وَ َض َع ْت ُه ُك ْر ًها ۖ
« وَ َّ
ِصالُ ُه َث َلا ُثونَ َش ْه ًرا ۚ َح َّت ٰى ِإ َذا َب َل َغ َأ ُش َّد ُه وَ َب َل َغ َأ ْربَعِ َ
ني َس َن ًة َقا َل َر ِّب
وَ َح ْملُ ُه وَ ف َ
َأ ْو ِز ْعنِي َأنْ َأ ْش ُك َر ِن ْع َم َت َك ا َّلتِي َأ ْن َع ْمتَ َع َل َّي وَ َع َل ٰى وَا ِلدَيَّ وَ َأنْ َأ ْع َم َل َصالِحً ا
َت ْر َضا ُه وَ َأ ْصل ِْح لِي فِي ُذ ِّر َّيتِي ۖ ِإ ِّني ُت ْبتُ ِإ َل ْي َك وَ ِإ ِّني مِ نَ الْم ُْسلِمِ نيَ»
فاللهم يا من إذا أعطى أدهش ،نسألك يف هذا املقام الكرمي ،أن تعظم
األجر واملثوبة لوالدينا ،وأن جتعل لهم بكل آية قرأناها وبكل علم درسناه،
رفعة يف رجاتهم ،ومغفرة لسيئاتهم ،وقرة عني لهم يف الدنيا واآلخرة.
ابنتي اخلريجة :باجلد واملثابرة يستطيع اإلنسان أن يعتلي قمم
اجلبال ويربهن ملن حوله بأن العلم سالح يقود حامله ملواقع مرموقة يف

اجملتمع ،وأيضًا ليدفع بهذا العلم أمام من يجعل طريق النجاح ،ومن هذا
املنطلق نتقدم لك بالتهنئة لنوصيك بتقوى اهلل يف السر والعلن واإلخالص
يف القول والعمل لتظل الشعلة متوهجة بعلمك ،لنظل يف مقدمة الركب
بفكرنا املتميز األصيل.
أذكرك بخري الكالم يف قوله جل وعال « :وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم
ورسوله واملؤمنون» صدق اهلل العظيم.

د .إقبال بنت سعد الصالح
وكيلة كلية الحاسبات وتقنية المعلومات فرع الفيصلية

التخرج نقلة مرحلية من مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل
احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان مامل يعلم ،والصالة والسالم على
سيد البشرية حممد وعلى آله وصحبه أجمعني ،كلمتي موجهة خلريجات
جامعة امللك عبدالعزيز خريجات اليوم وأمل الغد حيث أن التخرج حدث
حموري يف حياة كل إنسان ،ونقلة حتويلية مرحلية تنتقل فيها الطالبة من
مقاعد الدراسة إىل ميادين العمل ،وهي مناسبة ليست كغريها من املناسبات
فالتخطيط لها واحللم بها يُولد مبكرًا منذ أن تضع الطالبة قدمها على الدرجة
األوىل يف س ّلم العلم ،ومتر األيام والسنون سريعًا ويحني وقت قطف ثمار
اجلهد لتبدأ مرحلة جديدة يف حياتها العملية وحتوز شرف خدمة الوطن،
فمهنة التعليم من أشرف املهن وأجلها فهي مهنة األنبياء والرسل قال صلى
اهلل عليه وسلم (إمنا بعثت معلمًا) .وأوملا نزل يف كتاب اهلل عز وجل اقرأ
قال اهلل تعاىل( :اقرأ باسم ربك الذي خلق ،خلق اإلنسان من علق ،اقرأ وربك
األكرم الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان مامل يعلم)
وتسطر جامعة امللك عبدالعزيز يف حفل تخريج طالباتها منظومة
خالدة تق ّلدها التاريخ فخرًا واعتزازًا بخريجاتها الالتي ُأعددن للمساهمة يف

فخر يف أرجاء اململكة
بناء الوطن الغايل ،وتشييد صروح جمدٍ  ،ومنائر ٍ
العربية السعودية الفسيحة ،ويُربزن دور املرأة السعودية يف خدمة الدين
والوطن والقيادة ،خاصة وأنّ املرأة السعودية أصبحت اليوم قامة شاخمة
يف الكيان اإلنساين احلضاري ،واحتلت مكانة متوافقة مع املبادئ والقيم
التي متيّز مملكتنا احلبيبة عن غريها من دول العامل ،ومتسقة مع التطور
التقني واحلضاري فهي اخملرتعة وهي الطبيبة وهي املعلمة وهي املربية
وهي الباحثة ،فقد حققت تكام ًال اجتماعيًا واكتفاء ذاتيًا جعلها منوذجًا
مشرقًا ونرباسًا مشعًا يحقق أعلى درجات مراتب احلضارة اإلنسانية،
فهنيئًا للطالبات واألمهات على هذا احلصاد وهنيئًا للوطن هذا الغرس وهذه
الثمار.
وال بد أن نتوج اجلهد بالشكر ونرد الفضل ألهله فشكرًا صادقًا من
األعماق حلكومتنا الرشيدة حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود وويل عهده األمني وويل ويل العهد وحلكومتنا
الرشيدة التي أولت التعليم اهتمامًا خاصًا ورصدت له امليزانية الضخمة،

ونشرت التعليم العايل يف اململكة ممثلة يف جامعات اململكة املوزعة جغرافيًا
على مناطق حكومية متتد بطول البالد وعرضها لينعم اجلميع بنعمة العلم
ويستظل بظاللِ شجرته الوارفة ليبعد عن سراديب اجلهل وظالمه الدامس.
والشكر موصول ملعايل وزير التعليم على دعمه جلامعة امللك عبد
العزيز وكلياتها املتنوعة ولسعادة مدير جامعة امللك عبد العزيز املكلف
على جهوده البارزة ومتابعته لكافة شؤون اجلامعة والوقوف على تقدمها
العلمي وحتقيق رسالة عظيمة تنافس فيها كربيات اجلامعات العاملية تنفيذًا
لتوجيهات قيادتنا الرشيدة أيدها اهلل وزادها عزًا ومتكينًا ،وشكرنا موصول
أيضًا لعميدة شطر الطالبات على دعمها املتواصل ومساندتها الدائمة من
أجل النهوض بشطر الطالبات وحتقيق جميع الرغبات لهن سدد اهلل خطاها.
أ.د .نجوة يوسف أبو زنادة
وكيلة عمادة القبول والتسجيل فرع البنات

شمس التفوق تشرق من جديد
احلمد هلل الذي علم بالقلم ووهب اإلنسان العقل وسائر النعم
والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آلة وصحبه ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
فها هي شمس التفوق تشرق من جديد يف حضوركن املشرق
السعيد و ها هي ابتسامة النجاح ترتسم على قلوب تشربت
اجلد والعمل فهنيئًا لها بهذا النجاح ،ومنضي على جسر من

نور العلم نحمل شعاع األمل للمستقبل؛ فهذه األمة حتتاج لكم
فكونوا شموس تنري ظالم اجلهل.
بناتي وأخواتي اخلريجات الغاليات  ...يسر اإلدارة العامة
لألمن والسالمة أن تهنئكم يف هذا احلفل الكرمي ،فهذه اإلدارة
سعت وتسعى إىل توفري بيئة آمنة للجميع خالية من مصادر
اخلطر وهدفها األول توفري خدمات األمن والسالمة للجامعة

نبارك لخريجاتنا المتميزات ..
ونهنئ أنفسنا ونبارك للقائمين
باسمي وباسم منسوبي وكالة عمادة الدراسات العليا لربنامج اإلشراف املشرتك نهنئ أنفسنا ونبارك
للقائمني على جامعتنا احلبيبة يف حفل تخرج الدفعة  44لهذا للعام اجلامعة 1435/1434هـ.
هذا الصرح املعطاء واملشهود له باجنازاته العظيمة والسباقة يف جمال التميز واإلبداع ،إذ تعترب جتربة
جامعة املؤسس عند إنشاء برنامج اإلشراف املشرتك للدراسات العليا مع عدد من اجلامعات األجنبية العريقة
منذ  23عامًا هي الرائدة يف هذا اجملال وحذا حذوها عدد من اجلامعات السعودية يف األعوام األخرية.
لذا ال يسعنا يف مثل هذه املناسبة السعيدة إال أن نبارك خلريجاتنا املتميزات لهذا العام من كلية الطب
 :د .سلوى النجار وكل من د .سالفة بن حمد ،و د .زكية كلننت من كلية العلوم ،ود .أروى لنجاوي من كلية
احلاسبات وتقنية املعلومات ود .سمر اجلحديل من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،و د .راوية عبيد ،و د .منى
بادكوك من كلية االقتصاد واإلدارة ،داعيني املوىل عز وجل أ ينفع بعلمهن اجلميع وأن يجعله شاهدًا لهن يوم
الدين.
د .إيمان مقبل العيسى
نائبة المشرف العام على برنامج الدراسات العليا لطالبات اإلشراف المشترك

ومنسوبيها وزائريها.
أ /عنود عبد الرحمن السبعان
نائبة المشرف العام على اإلدارة العامة لألمن والسالمة

استثمار حقيقي
نعقد عليه آمال كبيرة
حتمل خريجات جامعة امللك عبدالعزيز على مدى أجيال متعاقبة إرثا ثمينًا يجسد رؤية تعليمية ثاقبة
تسعى إىل حتقيق الريادة والعاملية يف اجملاالت العلمية والعملية والبحثية ،و قد كانت جامعة امللك عبدالعزيز
و الزالت يف طليعة اجلامعات السعودية التي تعتز بخريجاتها و تؤمن باستمرارية رسالتها جتاههن قبل و بعد
التخرج ،كونهن ميثلن استثمارا حقيقيا تعقد عليها اآلمال الكبرية لهذا الوطن الغايل.
إن ما تشهده جامعة املؤسس كل عام من احتفال بتخريج دفعات متميزة من بنات الوطن الالتي يحملن
يف قلوبهن مبادئ وقيم مستمدة من عبق املاضي ,وعلم ومعرفة من تفاصيل احلاضر ،وهو أكرب دليل على
استمرارية حتقيق الرؤية والرسالة التي يسعى إليها جم ٌع كبري من العاملني بداخلها من أكادمييني ومنسوبني
بقيادة حكيمة من مدير اجلامعة .ونحن بدورنا نحمد اهلل على هذا الكوكبة التي حباها اهلل بالطموح والبحث
مستقبل مش َر ٍف ينسب إليهن ،ثم نبارك لهن هذا النجاح والتألق باعتبارهما مصدر قوة
عن النجاح لصنع
ٍ
لنا حيث إن التخرج فخر واعتزاز ،وهو ليس نهاية بل بداية ملرحلةٍ أقوى يف احلياة على الصعيدين العلمي
والعملي وإثبات الذات .أخريًا أجدد التهاين والتربيكات للخريجات مبناسبة تخرجه من هذا الصرح التعليمي
متمنية للجميع التوفيق والسداد.
د .فاتن عبد اهلل البريكان
كلية الطب

مقاالت

11

االثنني  25جمادى األولى 1436هـ املوافق  16مارس 2015م

أجمل التهاني وأسعد التبريكات بهذا اليوم المبارك
إنه ليوم مميز يضاف أليام هذه البالد الطيبة املعطاءة ،يوم تضاف فيه
إىل ركاب طبيباتنا كوكبة جديدة من خريجات كلية الطب بجامعتنا الغالية
ونسعد فيه بتخريج دفعة جديدة من طليعة متعلمات هذه البالد ومثقفيها
وحامالت مشاعل النور والتقدم فيها .
يف هذا اليوم أقدم لكم بناتي أجمل التهاين وأسعد التربيكات بتخرجكن
من كلية الطب بجامعة امللك عبد العزيز.
لقد توفقنت بفضل اهلل سبحانه وتعاىل ثم باجتهادكن يف اجتياز
سنوات الدراسة واجلد والتحصيل بنجاح باهر ،وتخطينت احملطة األوىل
يف رحلة عمل وجد طويلة عامرة بإذن اهلل بالعمل الصالح والبذل والعطاء

لوطنكن والتطلع إىل املستقبل العريض برؤية واضحة ورسالة واعية
وعقول متفتحة دون إهمال مبادئنا االسالمية.
نبارك اليوم خلريجاتنا ونحن نعلم أن هذه احملطة لن تكون النهاية
أبدًا ألننا ندرك يقينا أن الناجحات ال يعرتفن بالنهايات  ..فكل نهاية هي
بداية ملرحة تالية ..سعدا ُء جدًا ببلوغكن هذه املرحلة  ..وبوصولكن لهذه
احملطة  ..وباجتيازكن لسلسلة من العقبات ،وسعداء أكرث بذلك الكم الهائل
من الهمم العالية وإصراركن على بلوغ النجاح..
أدعو اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفقكن للعمل مبا أمركن به والقيام

فـفـز بعلم تعش حيـاً به أبــدا ...
الناس موتى وأهل العلم أحياء
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على سيد املرسلني وخامت النبيني  ،نبينا حممد
وعلى آله وأصحابه أجمعني  ،ومن اهتدى بهداهم واتبع سنتهم وسلك سبيلهم إىل يوم الدين .. .
ما الفخـ ــر إال ألهل العلم إنهم *** على الهدى ملن استهدى أدالء
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه *** واجلاهـلون ألهل العـلم أعداء
فـفـز بعلم تعش حيـا ً به أبــدا *** الناس موتى وأهل العلم أحياء
رحلة النجاح فرحة ﻻ تضاهيها فرحة ...تغمر قلوب من عشق النجاح والتفوق والتميز وإنها
لسعادة كبرية ونحن جندد اللقاء كل عام لنحتفي بطالباتنا اخلريجات ونتشارك معهم مشاعر
الفرح الغامرة ونهنئهم بهذه اللحظات من العمر التي انتظرنها لبدء مرحلة جديدة يتوجهن فيها
جميعًا إىل ميادين احلياة ،التي أعدتها لهن قاعات العلم وخمترباته وحقوله اخملتلفة يف هذا
الصرح الشامخ جامعة امللك عبدالعزيز بجو مفعم بالعطاء والرغبة األكيدة يف الوصول للهدف
واحلصول على التميز.
طالباتنا اخلريجات  ..إن مستقبل مملكتنا ووطنا العظيم الذي يستحق أن نفخر به ونرفع
له قبعاتنا ونقدم أرواحنا فداء ألجله بني أيديكن ومعكن نقفز من هامة لهامة نحو التقدم ..وما
حتقق لكن اليوم ما هو إال بداية ملرحلة جديدة حيث أن طلب العلم ال يتوقف وال ينتهي باحلصول
على شهادة أو درجة علمية ..
ختاما نسأل اهلل ،جل وعال ،أن يحفظ لنا بالدنا الغالية ،أعزها اهلل ،وقيادتنا الرشيدة،
أيدها اهلل ،وأن يدمي علينا األمن واألمان ،ويجمعنا دائمًا على اخلري واحلب والوئام .وأكرر
التهاين لطالباتنا اخلريجات ولذويهن ،ولكل من ساهم يف تنظيم هذا احلفل  ..وفق اهلل جهودنا
ومساعينا املشرتكة وسدد على طريق اخلري خطانا  . .والسالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته ، ، ،
د .مي بنت عبداهلل المصيبيح
وكيلة عمادة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات فرع كليات البنات

عرس جميل يلتقي فيه الكفاح بالنجاح
بناتي احلبيبات ....ونحن نحتفل اليوم بتخرجكن نشعر إننا يف يوم عرس جميل ،حيث يلتقي
الكفاح بالنجاح ليكلل جهودكن  -بفضل اهلل تعاىل أوال  -ثم بفضل إخالصكن وعملكن الدؤوب
وتفاين كل احمليطني بكن  ،فأننت حمظوظات النتمائكن جلامعة عريقة تسعى إىل العاملية ،هي جامعة
املؤسس التي يربو عمرها على نحو النصف قرن تقريبًا منذ أنشئت عام 1388هـ 1968 -م ،فلم
يقتصر التدريس بها على مناهج الدراسة باالنتظام بل أنشأت الدراسة عن طريق االنتساب والتعليم
عن بعد لتخفيف العبء عن أبنائها ولتواكب التطورات العلمية والتقنية واحلضارية.
جامعة املؤسس التي أطلق عليها «جامعة بال ورق» جنحت يف تطبيق املقررات اإللكرتونية
و تسعى دائمًا للرقي باجملتمع السعودي عرب متيز ثقايف وعلمي ،فهي جامعة رائدة يف االبتكار
والتميز وخدمة اجملتمع من خالل أحدث النظم اإللكرتونية برؤية ثاقبة للقائمني عليها وبوعي كامل
أن السالح احلقيقي للنجاح هو التفوق والتميز وهو هدف إسرتاتيجي تسعى اجلامعات لتحقيقه
من خالل أبنائها وأعضاء هيئة التدريس والعاملني بها.
إن االهتمام بجودة التعليم وطرح أمناط جديدة له وخوض مشروعات تنافسية واالهتمام
باملشروعات البحثية هو شغلنا الشاغل يف الوقت الراهن للرقي باجلامعة وطالبها على كافة
املستويات علميًا وثقافيًا واجتماعيًا.
واليوم ونحن نكرم املتفوقات واملتميزات منكن إمنا نعاهدكن أن نستمر يف العطاء كعضوات
هيئة تدريس  -لألجيال القادمة  -لتحقيق مزيد من التقدم والرقي وتذكروا دائمًا أن اإلنسان
احملظوظ هو من يرتك أثرًا يف احلياة فال تنسوا واجبكم جتاه وطنكم وقيادته الرشيدة  ،قال تعال:
الس ْي ُل َزبَدًا َر ِابيًا وَ مِ َّما يُوقِ دُونَ َع َليْهِ ِفي ال َّن ِار
السمَاءِ َما ًء َف َسا َلتْ َأ ْودِ َي ٌة ِب َقد َِرهَ ا َف ْ
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ض َكذلِك يَض ِر ُب الل ُه األ ْمثال) .سورة الرعد اآلية ،17 :فلنبذل كل ما هو غايل
ال َّن َ
اس َف َي ْم ُك ُث ِفي األ ْر ِ
ونفيس لرفعة الوطن.
أ.د /.آمال حسن الغزاوي
قسم مهارات االتصال

بخدمة وطنكن وجمتمعكن ،ابتغاء ملرضاته وطمعًا يف أجره ومثوبته
وحتقيقًا لتطلعاتنا يف خلق جمتمع صحيح العقل والنفس والبدن.
ختامًا أجدد التهاين والتربيكات متمنية للجميع حياة عملية حافلة
بالبذل والعطاء ،وأمنيات حمققة باإلخالص والدعاء وأن يوفقكن ملا يحبه
ويرضاه .
فاتن محمد السايس
وكيلة كلية الطب

يوم التخرج  ..يوم الحصاد

إن يوم التخرج هو يوم احلصاد تختلج فيه األحاسيس بني ابتسامات الفرح بالتخرج وجني ثمار اجلد
واالجتهاد ودموع اشتياق لفراق هذا الصرح العلمي الشامخ صرح جامعة امللك عبدالعزيز وترقب أمل قادم مع
األيام يزهو بالرغبة يف خدمة وطن يتطلع إىل زهراته بشوق وحنني وفخر .فاليوم كلنا اعتزاز وفخر برائدات جيل
املستقبل بعد أن زودن بينابيع العلم واملعرفة ،ليسهمن يف بناء وتنمية هذا الوطن املعطاء الذي يحظى باهتمام
حكومة خادم احلرمني الشريفني التي ما فتئت باهتمام دائم بالفتاة السعودية على وجه العموم والفتاة اجلامعية
على وجه اخلصوص واليوم جامعة امللك عبد العزيز وكلية العلوم حتتفي بخريجاتها وبتكرمي ثلة من املتفوقات
واملثاليات الالتي حققن أعلى الدرجات يف مستوى التحصيل العلمي واجلانب اخللقي الرفيع  .تهنئة صادقة من القلب
لكل أم سهرت وتعبت وأقول لها هنيئًا لك مردود جهدك فقد حصدت ما زرعت ثمرة جهد وسهر الليايل وهاهو حصادك
يتوج ويكلل بالتوفيق واملثالية وشكر وتقدير وعرفان لألستاذات الفاضالت اللواتي مابخلن بأي عطاء ممكن من
أجل ما هو مفيد لهن وللجامعة واجملتمع .متمنية جلميع بناتنا اخلريجات التوفيق يف جميع مراحل حياتهن العلمية
والعملية املقب ـ ـ ــلة إن شاء اهلل.
د.فوزية بنت محمد النويصر
وكيلة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

نفخر بتخريج دفعة جديدة
من غراس جامعة المؤسس الطيب
احلمد هلل حمدًا كثريًا طيبًا على جزيل نعمائه  ،,والصالة والسالم على خري خلقه صلى اهلل عليه وسلم.
يف هذه األيام تفخر جامعة املؤسس التي بات اسمها منارة إشعاع يف سماء املعرفة والعلم ،واإلبداع والتميز
والتفوق وبناء األجيال الواعدة عنوانا لها حتى أصبحت شهاداتها اجلامعية شرفا وإجنازًا لكل طالب وطالبة .
تفخر بتخريج دفعة جديدة من غراسها الطيب من حامالت الدكتوراه واملاجستري والدبلوم والبكالوريوس ليكملن
مسريتهن املباركة مع من سبقهن يف خدمة وطننا احلبيب ،ونوصيهن بتقوى اهلل يف السر والعلن واإلخالص يف
القول والعمل واحملافظة على شرف الريادة دوما بتخرجهن من هذا الصرح العظيم.
حفظ اهلل وطننا الغايل وجعله شاخمًا دومًا يف ظل قيادته احلكيمة وبسواعد أبناء شعبه الكرام.
د .رضية بنت أحمد باحارث
وكيلة عمادة القبول والتسجيل فرع البنات بالشرفية
ورئيسة لجنة مسيرة خريجات البكالوريوس

(مسيرة نحو الحياة)
ترتدي جامعتنا احلبيبة ثوبًا من الفرح والسعادة مثل كل عام تزف به بناتها لتحتفل بتخريج نخبة من بنات
مستقبل بأدائهن وإبداعاتهن
الوطن «خريجات دفعة العام 1434هـ1435/هـ» لبدايةٍ جديدة وانطالقةٍ حثيثة نحو
ٍ
وابتكاراتهن يشرق وبآمالهن وأحالمهن التي يسعني لتحقيقها يزهر.
وحتتضن جامعة املؤسس بهذا االحتفال فرحة أولياء األمور بفلذات أكبادهم لرتاهن مق َّلدات ومتح ِّليات مبا
حصلن عليه من درجات علمية؛ مقبالت من خاللها على معرتك احلياة متسلحات من بعد إميانهن باهلل مبا اكتسنب من
معارف وخربات خالل سنوات دراستهن يف إحدى أهم جامعات وطننا احلبيب «جامعة املؤسس».
وإين بهذه املناسبة املبهجة أتقدم بالتهاين والتربيكات للخريجات ولذويهن؛ كما أهنئ جامعتنا ووطننا على
ومبشر باخلري بإذن اهلل من شأنه أن يسهم يف بناء وتطوير ورخاء هذا الوطن حتت
جيل واعدٍ
حصولنا على ٍ
ٍ
توجيهات قيادته الرشيدة.
ولع ِّلي أنتهز هذه الفرصة حتى أ َّذكر خريجاتنا الغاليات بأن مناهل العلم واملعرفة ليست مقننة أو حمصورة
مبرحلة معينة يف احلياة؛ وإمنا هي بح ٌر يتسع كلما اتسعت آفاق ومدركات الفرد ملناحي احلياة؛ لذا فإن ما ينتظركن
فيها هو «مفرتق طرق» خيار مسلكه بني أيديكن والعزمية فيه هي الفاصل بني السالكني.
وأسأل اهلل لكن التوفيق والسداد وأن ينفع بكن هذا الوطن الغايل.
أ.د.هناء بنت محمد جمجوم
وكيلة شطر الطالبات

األخيرة

االثنني  25جمادى األولى 1436هـ املوافق  16مارس 2015م

خريجاتنا  ..أمل الحاضر والمستقبل
طالباتنا العزيزات  ...آمل الغد واملستقبل
املضيء ،ترسمن اليوم خطط األجيال القادمة
بالعلم واملعرفة ،على خطة العلم سرتن إىل منارة
األدب واملعرفة وصلنت ..اجتهاد األمس أصبح
اليوم ثمرة وجناحًا متميزًا ونضجًا معرفيًا
وفكريًا..
اننت رؤى املستقبل ،وأننت قادة األجيال،
نبارك لكن جناحكن ،وجهدكن الدؤوب ،ونهنئ

الوطن مبخرجاته الطيبة.
جامعة امللك عبد العزيز هيأت لكن سبل العلم
والتعلم ،ويسرت لكن املرافق واملباين وآليات
التعلم وفق أحدث الوسائل واإلمكانات ،لتبصر
من خاللكن آمال املستقبل وطموح القادة.
أساتذتكن حمل فخر لكن ،زرعوا فيكن األمل
بالعلم ،فحصدوا منكن التميز.
طالباتنا العزيزات  ...مسريتكن تبدأ اليوم،

واليوم قد أثمرت دعوات أمهاتكن وآبائكن،
فسارعن إىل خدمة الوطن وال ًء وحبًا ،وهنيئًا لكن
ولنا بنجاحكن ،وبارك اهلل يف حطاكن.
د .حنان بنت عبد الحليم بخاري

أخبار

الجامعة
Akhbar Al-Jameah

تأسست عام 1392هـ 1972 -م
تصدر عن املركز اإلعالمي باجلامعة
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