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تقديرًا لعطائهم وجهودهم اخمللصة

وضعت آليات جديدة للتكرمي

الجامعة تقف وقفة تقدير

تشكيل لجنة دائمة لتكريم

للمتقاعدين والمتميزين

المتميزين والمتقاعدين من

حتت رعاية سعادة مدير اجلامعة املكلف األستاذ
الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي ،تقيم اجلامعة
حفل تكرمي للمتقاعدين واملتميزين من منسوبي
اجلامعة بشطري الطالب والطالبات للعام اجلامعي
1436/1435هـ وذلك اليوم الثالثاء  16رجب
1436هـ مبركز امللك فيصل للمؤمترات باجلامعة.
بحضور أصحاب السعادة وكالء اجلامعة وعمدائها
ومنسوبيها باإلضافة إىل املكرمني من املتقاعدين
واملتميزين.
وبهذه املناسبة أوضح سعادة مدير اجلامعة
املكلف أن أبناء اجلامعة يقفون اليوم وقفة وفاء
وتقدير لكل من أسهم يف خدمة هذا الصرح العلمي
الذي أصبح منارة علمية شاخمة نفتخر ونعتز بها يف
العامل أجمع ،مشريًا إىل أن التكرمي يشمل املتقاعدين
ممن انتهت فرتة تكليفهم بالعمل لبلوغهم السن
النظامي ،وكذلك املتميزين ممن أبلوا بال ًء حسن
يف أداء املهام املنوطة بهم وحققوا التميز واإلبداع
يف أعمالهم .مؤكدًا أن التكرمي والتقدير يأتي
تنفيذًا للتوجيهات السامية من حكومتنا الرشيدة
التي دأبت على تكرمي أبناء هذا الوطن اخمللصني
ممن أفنوا أوقاتهم وأعمارهم يف خدمة هذا الوطن
الغايل ،سائلًا اهلل عز وجل أن يحفظ خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،وسمو ويل
العهد صاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف،

وسمو ويل ويل العهد صاحب السمو امللكي األمري
حممد بن سلمان ،حفظهم اهلل ،وأن يدمي على وطننا
األمن واألمان .وأضاف أن حفل التكرمي فرصة
للتعبري عن أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان
للمتقاعدين واملتميزين على ما قدموه من وفاء وبذل
وعطاء لوطنهم وجلامعتهم.
من جهته أوضح سعادة وكيل اجلامعة األستاذ
الدكتور عبد اهلل بن مصطفى مهرجي رئيس اللجنة
العليا حلفل تكرمي املتقاعدين واملتميزين أن احتفاء
اجلامعة باملتميزين واملتقاعدين يأتي خمتلفًا هذا
العام ،مشريًا إىل أن كافة منسوبي اجلامعة شاركوا
باقرتاحاتهم وآرائهم من خالل موقع إلكرتوين
خصص للوقوف على املقرتحات حول كيفية تكرمي
وتقدير أبناء اجلامعة ممن عملوا فيها سنوات طويلة
وشمروا عن سواعدهم طيلة فرتة عملهم خلدمة
هذا الصرح العلمي الكبري بشكل خاص وخدمة هذا
الوطن األبي بشكل عام .مؤكدًا أن اجلامعة دأبت على
االعرتاف بجهود منسوبيها عرب االحتفاء بصفوة من
أبنائها وبناتها ممن حملوا بني أيديهم أمانة العلم
والعمل طيلة سنوات عملهم بهذا الصرح العلمي
الكبري ،وسانحة يتم من خاللها االعرتاف مبا بذلوه
من جهود وما سخروه من طاقات إبداعية ،يف أروقة
الفصول الدراسية واملعامل البحثية وبني ردهات
الكتب ،أداء للواجب جتاه دينهم ومليكهم ووطنهم.

جمموعة سامبا املالية

منسوبي ومنسوبات الجامعة
رغبة يف استمرار تبني فكرة تكرمي منسوبي اجلامعة املتقاعدين بشطري اجلامعة ،وتقديرًا
جلهودهم وعطائهم ،فقد أصدر سعادة مدير اجلامعة املكلف األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد
اليوبي توجيهًا بتشكيل جلنة دائمة لتكرمي املتميزين واملتقاعدين من منسوبي اجلامعة برئاسة
سعادة وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور /عبد اهلل بن مصطفى مهرجي ،وعضوية عدد من قطاعات
اجلامعة ذات العالقة  ،وتتوىل اللجنة الدائمة اإلشراف على اإلعداد والتنظيم ووضع اآلليات
املناسبة حلفل تكرمي منسوبي اجلامعة بجميع فئاتهم ،ويكون االحتفال باملتقاعدين واملتقاعدات
واملتميزين واملتميزات سنويًا.

الحفل
برنامج الحفل
برنامج
القرآن الكريم

كلمة سعادة مدير الجامعة المكلف

كلمة رئيس اللجنة المنظمة

كلمة المتقاعدين

فيلم وثائقي

تكريم المتقاعدين

فقرة تراثية

اختتام الحفل
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المكرمون في حفل المتقاعدين والمتميزين مــــ

أ.د/حسن صالح جمال
كلية الطب

أ.د/زكي عبداهلل بغدادي
كلية الهندسة

د/محي الدين مندوره
كلية الطب

د/احمد سعيد درباس
كلية التربية

مؤيد خالد الياس
المستشفى الجامعي

عبداهلل ابراهيم رده
كلية الطب

احمد عيدروس محمد
االدارة العامة للمرافق

عبدالرحمن النور
المستشفى الجامعي

عياضه السلمي
عمادة شؤون المكتبات

حنيتم تركي العتيبي
االدارة العامة للمرافق

الدين تانقا
المستشفى الجامعي

محمد مصلح الحرازي
المستشفى الجامعي

عبدالكريم بخاري
المركز االعالمي

احمد محمود احمد
المستشفى الجامعي

محمد حميد الحربي
اداراة الخدمات

حسن مشكوري مريكي
كلية الهندسة

محمد جابر السلمي
االدارة العامة للمرافق

علي سعيد الزهراني
ادارة االسكان

أ.د/طارق الخطيب
كلية طب االسنان

د/يحيى سلمان الباحث
كلية التربية

منصور الغامدي
كلية التربية

محمد احمد الزهراني
كلية طب االسنان

مهدي متيعب السلمي
كلية علوم االرض

علي عبدالكريم التركي
كلية الهندسة

عبداهلل عتيق الروقي
المستشفى الجامعي

صالح صالح األحمدي
كلية الهندسة

عبيداهلل عمر المالكي
كلية تصاميم البيئة

د/مقبل صالح الذكير
كلية االقتصاد واالدارة

فيصل محمد الجهني
كلية علوم االرض

عايش عودة الحربي
كلية علوم االرض

علي سعيد الشاعر
كلية تصاميم البيئة

عبدالقادر الرويثي
عمادة القبول والتسجيل

فليح فالح خضر السفري
كلية الحاسبات وتقنية

حسن محمد باخريبه
عمادة القبول والتسجل

صالح العمري (يرحمه اهلل)
كلية االقتصاد

أ/عدنان بن محمد القصير
عمادة القبول والتسجل

متابعات
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ـــــــن منسوبي ومنسوبات الجامعة

التكريم نهج تتبناه
الجامعة  ...ووفاء
منها لمن أجزل العطاء

د/عادل محمد خزندار
كلية الطب

باخت حمد المولد
ادارة المستودعات

أ.د/عبدالرحيم الزهراني
كلية الهندسة

رشيد بشر الجهني
كلية الصيدلة

د/طالل صالح بنان
كلية االقتصاد واالدارة

راجي بريك عابد الشيخ
إدارة العقود والمشتريات

ك��ل��ي��ة اآلداب وال���ع���ل���وم االن��س��ان��ي��ة
		
جلوي عبداهلل سعيد الغامدي
ك��ل��ي��ة اآلداب وال���ع���ل���وم االن��س��ان��ي��ة
د/هاين زامل مهنا العبديل		
ك��ل��ي��ة اآلداب وال���ع���ل���وم االن��س��ان��ي��ة
احمد سعيد احمد باهيثم
مكتب وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��دراس��ات العليا
فيصل عبداهلل حسن احلداد
ك�������������ل�������������ي�������������ة ال�������������ع�������������ل�������������وم
أ.د/حممد رياض عرفان عرفه
ع����������م����������ادة ش����������������ؤون ال�������ط���ل���اب
سعيد احمد سعيد آل حمدان(يرحمه اهلل)
ع��������م��������ادة ش�������������ؤون ال�����ط��ل��اب
ع�����ل�����ي اح��������م��������د ال��������������������������زه��������������������������راين
ح�������م�������ود حم�����م�����د غ�������ن�������ام ال����������ب����������ق����������م����������ي ع��������م��������ادة ش�������������ؤون ال�����ط��ل��اب
ع�������م�������ادة ش�����������ؤون ال�����ط��ل��اب
إب������راه������ي������م رم������ل������ي ف������������ل������������م������������ب������������ان
كلية اآلداب وال��ع��ل��وم االنسانية
م��زه��ر ص��ال��ح ع��ب��داهلل العمري(يرحمه اهلل)
ك���������������ل���������������ي���������������ة ال�������������ط�������������ب
أ.د /ماجدة حممد صالح هجرس
ك�������������ل�������������ي�������������ة ال�������������ع�������������ل�������������وم
د /نيفني عبدالعظيم رفعت طه
ك����ل����ي����ة ال�����ت�����ص�����ام�����ي�����م وال�����ف�����ن�����ون
د /اسيه حامد مصطفى االرناؤطي
ك�����ل�����ي�����ة ال�����ت�����ص�����ام�����ي�����م وال�����ف�����ن�����ون
د /سميه صالح عبدالعزيز
ك�������������ل�������������ي�������������ة ال�����������ص�����������ي�����������دل�����������ة
منى حممد عفت حممد عبداهلل
ال�������ع�������ل�������م�������ي
ال����������������وق����������������ف
إدارة
هيفاء ناصر عبيد العبديل
جميله ابراهيم عبداحلميد حممد امل�����������س�����������ت�����������ش�����������ف�����������ى اجل������������ام������������ع������������ي
ع��������������م��������������ادة ش�����������������������ؤون ال��������ط��������ال��������ب��������ات
سمريه عبداهلل حسن قطان
ك�������������������������ل�������������������������ي�������������������������ة ال����������������������ط����������������������ب
خالده مشتاق احمد معصوم
وك����ال����ة ع����م����ادة ش���ط���ر ال���ط���ال���ب���ات ب��ال��س�لام��ة
روحيه شباب سعدي الهذيل
ع��������������م��������������ادة ش�����������������������ؤون ال��������ط��������ال��������ب��������ات
عزه ابوبكر عبداهلل احملضار
ك������ل������ي������ة ال�������ت�������ص�������ام�������ي�������م وال�������ف�������ن�������ون
مرمي علي احمد عليان
إدارة امل�������������������������������وارد ال�������ب�������ش�������ري�������ة
الهام حممد حسن احلازمي
وك�������ال�������ة ش�����������ؤون ال�����ط�����ال�����ب�����ات ل��ل�إس����ك����ان
عمرة عمر حسني اجليزاين
ك����ل����ي����ة اآلداب وال������ع������ل������وم االن����س����ان����ي����ة
اميان زامل عبداالله الشريف
امل�����������س�����������ت�����������ش�����������ف�����������ى اجل������������ام������������ع������������ي
همسه يوسف صالح الزهراين
امل�����������س�����������ت�����������ش�����������ف�����������ى اجل������������ام������������ع������������ي
معايل صالح عبدامللك فادان
امل�����������س�����������ت�����������ش�����������ف�����������ى اجل������������ام������������ع������������ي
ابرار فوزي حممد باعشن
م����ع����ه����د ال����ل����غ����ة – ف��������رع ك����ل����ي����ات ال����ب����ن����ات
غاليه خالد عبدالفتاح صويف
م�����س�����ت�����ش�����ف�����ى االس�������������ن�������������ان اجل������ام������ع������ي
مرمي حسن حممد الزبيدي
امل�����������س�����������ت�����������ش�����������ف�����������ى اجل������������ام������������ع������������ي
شاديه حممد سعيد متبويل
ك�������ل�������ي�������ة ال�������ت�������ص�������ام�������ي�������م وال��������ف��������ن��������ون
هدى احمد ابراهيم مصطفى
فاطمة حمي الدين عبداحلميد ذاكر ع��������������م��������������ادة ش�����������������������ؤون ال��������ط��������ال��������ب��������ات
نوره عبدالرحيم سعيد الزهراين ك����������ل����������ي����������ة ال�������������ع�������������ل�������������وم ل�������ل�������ب�������ن�������ات
ك���������������������ل���������������������ي���������������������ة ال�������������������ط�������������������ب
جميله سعيد سعد املولد
ك����ل����ي����ة اآلداب وال������ع������ل������وم االن����س����ان����ي����ة
أ.د/سلوى حممد عمر عرب
ك�������ل�������ي�������ة ال�������ت�������ص�������ام�������ي�������م وال��������ف��������ن��������ون
أ.د/خديجة روزي قاري قشقري

د/وحيد حمزه هاشم
كلية االقتصاد واالدارة

عيد بخيت الذبياني
كلية علوم االرض

د/طارق حسن بيومي
كلية علوم االرض

شائم رجاء اهلل السلمي
كلية علوم االرض

ك����������������������ل����������������������ي����������������������ة ال��������������������ط��������������������ب
أ.د/فاطمة علي حسني العتيبي
ك�������������������������ل�������������������������ي�������������������������ة ال����������������������ط����������������������ب
		
أ.د/دعد حسن علي اكرب
ك����ل����ي����ة اآلداب وال������ع������ل������وم االن����س����ان����ي����ة
أ.د/سمريه عديل حممود رزق
ك����ل����ي����ة اآلداب وال������ع������ل������وم االن����س����ان����ي����ة
أ.د/ليلى صالح حممد زعزوع
ك����ل����ي����ة اآلداب وال������ع������ل������وم االن����س����ان����ي����ة
د/اميان عبدالعزيز باناجه
ك������ل������ي������ة اآلداب ـ����������ـ ف�������������رع ال������ب������ن������ات
د/امريه داود حممود قشقري
ك������ل������ي������ة اآلداب ـ����������ـ ف�������������رع ال������ب������ن������ات
د/امريه مصطفى امني يوسف
ك������ل������ي������ة اآلداب ـ����������ـ ف�������������رع ال������ب������ن������ات
د /زينب حممد رجاء اهلل احلربي
د /هدى عبدالرحمن احمد املشاط ك���������ل���������ي���������ة ال������ت�����رب������������ي������������ة ل�������ل�������ب�������ن�������ات
ك����������������������ل����������������������ي����������������������ة ال��������������������ط��������������������ب
د/نارميان اسعد منر حجازي
ك�����������������ل�����������������ي�����������������ة ال�����������������ع�����������������ل�����������������وم
د/فريده حممود عيد مصلي
ك����ل����ي����ة اآلداب وال������ع������ل������وم االن����س����ان����ي����ة
د/نارميان حممد احمد آل معينا
ك������ل������ي������ة اآلداب ـ����������ـ ف�������������رع ال������ب������ن������ات
د/الشفاء عبداهلل زيني عقيل
ك���������ل���������ي���������ة ال������ت�����رب������������ي������������ة ل�������ل�������ب�������ن�������ات
د/خريية عبدالوهاب حممد بنجر
ك������ل������ي������ة اآلداب ـ����������ـ ف�������������رع ال������ب������ن������ات
د/هند سامل حممود باخشوين
ك������ل������ي������ة اآلداب ـ����������ـ ف�������������رع ال������ب������ن������ات
د/فاطمة حمدان حمود اليماين
ك������ل������ي������ة اآلداب ـ����������ـ ف�������������رع ال������ب������ن������ات
د/ليلى صالح العلي الزامل
ك������ل������ي������ة اآلداب ـ����������ـ ف�������������رع ال������ب������ن������ات
د/فوزية عبدالرحمن حممد أصيل
ك��������ل��������ي��������ة االق�������������ت�������������ص�������������اد امل����������ن����������زيل
أحالم ابراهيم كامل عبداجلواد
ك��������ل��������ي��������ة االق�������������ت�������������ص�������������اد امل����������ن����������زيل
وفاء عبدالرحمن حممد صعيدي
ك�������ل�������ي�������ة االق�����������ت�����������ص�����������اد واالدارة
منى حممد حممد بادكوك
ك������ل������ي������ة اآلداب ـ����������ـ ف�������������رع ال������ب������ن������ات
حصه عبدالعزيز علي الشريف
ناديه حممود عبدالكرمي تركستاين ك���������ل���������ي���������ة ال������������ع������������ل������������وم ل�������ل�������ب�������ن�������ات
ك��������ل��������ي��������ة ال�������ه�������ن�������دس�������ة
د /ع���������ب���������د اهلل حم���������م���������د ي����������������������������������������ار
د /ه������ش������ام س�����ل�����ي�����م�����ان امل������������اس خ��������م��������ي��������س ك����ل����ي����ة ع������ل������وم ال����ب����ح����ار
ك������ل������ي������ة ال�����ص�����ي�����دل�����ة
أ.د /حم�������م�������د أمي�������������ن ع�������ل�������ي ال�������������ذه�������������ب�������������ي
ك�����ل�����ي�����ة ال�����ص�����ي�����دل�����ة
أ.د /حم��������م��������ود ع������ب������د اجمل��������ي��������د ي������������������������������س
ك���ل���ي���ة اآلداب ف��������رع ال���ب���ن���ات
د /س����ام����ي����ة حم����م����د ع��������وض ب������ن الدن
ك��ل��ي��ة اآلداب وال���ع���ل���وم اإلن��س��ان��ي��ة
د /ن����وة ع��ب��د اهلل س��ع��ي��د ب���������ادي���������اب
د /ف�����اط�����م�����ة حم�����م�����د زي���������ن ال����������ع����������اي����������ش ك����ل����ي����ة ال������ع������ل������وم ل���ل���ب���ن���ات
أ /ن�����ادي�����ة حم���م���د ع���ب���د ال�����ك�����رمي ت������رك������س������ت������اين ك���ل���ي���ة ال����ع����ل����وم ل��ل��ب��ن��ات
د /إق�����ب�����ال حم���م���د رش��������اد خ��������اط��������ر ك���ل���ي���ة اآلداب وال����ع����ل����وم اإلن���س���ان���ي���ة
د /س������وزان ح��س��ن أب����و ال��ع��ي��ن�ين حم�����م�����د ك��ل��ي��ة اآلداب وال���ع���ل���وم اإلن��س��ان��ي��ة
م��ع��ه��د ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ن��اط��ق�ين بغريها
أ /ن���ادي���ة م���ب���ارك م��س��ع��ود احل�����رب�����ي
ك���ل���ي���ة اآلداب وال����ع����ل����وم اإلن���س���ان���ي���ة
أ /رش������ا حم���م���د خ���ل���ي���ل ال������ط������ب������ش
وك������ال������ة ش����ط����ر ال����ط����ال����ب����ات
أ /خ���ي��ر ال�����ن�����س�����اء ت�����رس�����ن ت�������رك�������س�������ت�������اين

ال�������ت�������ك�������رمي
والشكر والتقدير
وال������ع������رف������ان م��ن
األخالق اإلسالمية
واخل�������������ص�������������ال
احل����م����ي����دة ال���ت���ي
ت��ن��ع��ك��س إي��ج��اب��ًا
ع������ل������ى ال����ن����ف����س
وتبعث فيها البهجة والسرور ،وهو خصلة من
خصال املؤمن وخلق رفيع يف ديننا اإلسالمي
احل��ن��ي��ف ،فقد أك��د اإلس�ل�ام على صلة الرحم
والتواصل يف اخلري ،وجامعة امللك عبد العزيز
دأبت منذ نشأتها على تعزيز هذه اخلصال يف
منسوبيها ومنسوباتها وطالبها وطالباتها،
وح��ق��ق��ت ال��ت��م��ي��ز واإلب��������داع يف ال��ت��واص��ل
االج��ت��م��اع��ي ال����ذي ي��س��ه��م يف ت��ه��ي��ئ��ة البيئة
املناسبة من خالل توطيد أواصر التواصل مع
منسوبيها وخريجيها ومتقاعديها ،ويأتي حفل
التكرمي هذا العام ليؤكد سري اجلامعة على هذا
النهج تعبريًا للمتقاعدين واملتميزين عن أسمى
آي��ات الشكر والتقدير واالمتنان على عطائهم
وخدمتهم جلامعتهم طوال فرتة عملهم بها كل
من مكانه ومنصبه وما مت تكليفه به.
إن االحتفاء باملتقاعدين واملتميزين يحمل
الكثري من املشاعر والود عرفانًا لهم بجميلهم،
وتقديرًا لهم على إحسانهم وفضلهم ،وهو يف
الوقت نفسه اعتزاز وفخر بهم وبعطائهم ومبا
ق��دم��وه ط���وال س��ن��وات عملهم ب��اجل��ام��ع��ة من
إجنازات يف هذا الصرح العلمي الشامخ.
ال يسعني يف هذا املقام إال أن أرفع حتية
إع��ظ��ام وتبجيل وإج�ل�ال لكل م��ن أب��دع وعمل
م��ن أب��ن��اء ه��ذا ال��ص��رح العلمي م��ن العزيزيني
وال���ع���زي���زي���ات ،ون���ش���د ب���ح���رارة ع��ل��ى أي���دي
امل��ت��ق��اع��دي��ن ش��ك��رًا ل��ك��ل م��ا ق��دم��وه م��ن عطاء
جلامعتهم بشكل خاص ولوطنهم بشكل عام،
فلكل دور يف بقعة من بقاع هذا الوطن املعطاء
فقد كانوا لبنات البناء والتشييد واالزده���ار
وال���ت���ط���ور وال��ن��ه��ض��ة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
والعمرانية التي شهدتها اململكة يف السنوات
املاضية.
والشكر والتقدير لراعي هذا احلفل سعادة
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة املكلف األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد
الرحمن بن عبيد اليوبي ولرئيس اللجنة العليا
الدائمة لتنظيم حفل املتقاعدين واملتميزين
سعادة وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور عبد اهلل
بن مصطفى مهرجي ،ولكل من أسهم يف إعداد
هذا احلفل املتميز واهلل ويل التوفيق.
د .أحمد بن حامد نقادي
وكيل الجامعة لألعمال واإلبداع
المعرفي
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الوفاء والتكريم من األوفياء والكرماء
ال يأتي الوفاء إال من أوفياء ..وال التكرمي إال من
كرماء ..وهذا ما ُأسست له جامعة املؤسس ،وتأصل
يف منسوبيها واحلمد هلل .
إن تكرمي املتقاعدين واملتميزين ليس تكرمي لهم
وحدهم ،وإمنا نحن نكرم اآلخرين جميعًا فيهم ،فنحن
نرسل لهم ( لن ننساكم حني تتقاعدون ) و ( سنشيد
بكم أمام األشهاد حني تتميزون).
أخواين وأخواتي املتقاعدين واملتقاعدات..
طويتم صفحة ناصعة من حياتكم وفتحتم بإذن اهلل

تعاىل صفحة أنصع ،إن ترجلكم ال يعني نهاية حياتكم
العلمية والعملية وإمنا وصلتم إىل قمة اخلربة فال
حترمونا منها ،وأدعو املوىل عز وجل أن يوفقكم يف
حياتكم االجتماعية.
أخواين وأخواتي املتميزين واملتميزات ..ال
فضل ألحد عليكم ،عملكم املتميز اخمللص بعد _توفيق
اهلل تعاىل _ هو من ميزكم ،فال جتعلوا تكرميكم هذا
منتهى طموحكم ،وإمنا خطوة يف سلم التميز الذي
أنتم له أهل .

زمالئي وزميالتي مُسريي العمل اإلداري
باجلامعة ..شكرًا لكم لوفائكم ملنسوبي ومنسوبات
جامعتكم املرتجلني  ..وشدكم على يد املتميزين.
ختامًا أدعو املوىل عز وجل أن يجعل التوفيق
حليفنا أفرادًا وكيانًا.
أ.د .محمود شاهين األحوال
عميد كلية الطب

تكريمكم اليوم هو تقدير واعتزاز بعطائكم
حفل تكرمي املتقاعدين من منسوبي اجلامعة
بشطري الطالب والطالبات هو شهادة حب
وتقدير ألبناء اجلامعة ممن عملوا فيها سنوات
طويلة وشمروا عن سواعدهم طيلة فرتة عملهم،
نوجه إليهم اليوم حتية احرتام وتقدير وعرفان،
احرتام لسنوات عمر يستحيل تعويضها
وتقدير جلهد أثروا به يف مسرية وطنهم الغايل
وجامعتهم احلبيبة.
إن لكل واحد منهم تاريخه الوظيفي َّ
املشرف

وخدمته العملية التي متيزت بالعطاء والتضحية
ونكران الذات يف سبيل أداء األمانة التي حملوها
يف خمتلف املواقع التي خدموا فيها.
وما هذه املناسبة إال تعبري صادق عن تقدير
اجلامعة لكم مرحلة من مراحل عطائكم الوظيفي
الذي أخذ جزءًا كبريًا من وقتكم ..هذا العطاء
الذي ساهمتم من خالله يف مناء وتطور جامعتكم
الغالية علينا الذي نفخر جميعا بانتمائنا إليها
والتشرف بخدمته.

إن احلاجة إليكم وإىل خربتكم ستظل قائمة
ومتصلة إن شاء اهلل ولن ننساكم أبدًا ويف
اخلتام أسأل اهلل العلي القدير أن يدمي علينا
نعمة األمن واألمان وأن يحفظ لهذه البالد قيادتها
الرشيدة وأمنها واستقرارها ويحفظ أهلها من
كل مكروه.
أ.د .عبدالرحمن بن لبيد المالكي
عميد كلية العلوم

كلمة تقدير وعرفان ومحبة واعتزاز
معرفتي بالدكتورة إميان باناجة كانت
من خالل العمل كوكيالت ،لكن عرفت فيها
طيب املعدن ودماثة اخللق والراحة يف
التعامل وحتى عند وجود مشكالت متعلقه
بالعمل تتقبل كل شئ بهدوء ورحابة صدر
فهي حتافظ برقي على عالقات العمل
اجليدة ،إجنازاتها يف كلية اآلداب والعلوم

لكل مرحلة
خصائصها
ومتطلباتها
واالحتفاء
بالمتقاعدين
فرصة
السترجاع
الذكريات

اإلنسانية ال تخفى على أحد فهي منوذج
للعطاء والصرب والوفاء جلامعة املؤسس،
متنياتي لها بالتوفيق والسداد لكل ما تصبو
إليه يف حياتها.
أما الدكتورة دعد أكرب فأعرفها منذ
سنوات بعيدة سنوات الطفولة اجلميلة
حيث كنا نتشارك مقاعد الدراسة يف مراحل

معينة  ،هي إنسا جمدة وطموحة تقدر
العلم سعت إىل أن تصل إىل أعلى املراتب
ووصلت بسبب جهودها واحرتامها لعملها
ولتخصصها  ،هي إنسانة خلوقة طيبة
القلب راقية يف التعامل
ال زلت على صلة بها وإن باعدتنا جماالت
التخصص ولكن مل تبعد قلوبنا ومل متحي

احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعني .
مير اإلنسان يف حياته مبراحل عديدة تسمى عند علماء علم النفس مبراحل
النمو  ،ولكل مرحلة خصائصها ومتطلباتها وحاجاتها ومشكالتها  ،و مرحلة
الشباب هي أوىل مراحل دخول معرتك احلياة العملية.
وبالنسبة يل مررت يف حياتي العملية بعدة حمطات بدايتها يف جامعة
حماضرة
امللك عبد العزيز– فرع مكة والتي تخرجت منها وعملت فيها معيدة ثم
ِ
 ،وعاصرت حتولها إىل جامعة أم القرى  ،ثم مررت مبحطة أخرى قصرية بعد
عودتي من اخلارج كمرافق لزوجي حيث عملت مشرفة تربوية متعاونة يف جامعة
حماضرة بالكلية املطورة بالرياض  ،ثم نقلت إىل
امللك سعود بالرياض  ،ثم عملت
ِ
الكلية املتوسطة بجدة والتي حتولت فيما بعد إىل كلية املعلمات وبعد سنوات
حتولت إىل كلية الرتبية حتت مظلة جامعة امللك عبد العزيز بجدة  ،ثم انفصلت
لتنضم جلامعة جدة الناشئة وهي احملطة األخرية بالنسبة يل .
ولعل من أهم احملطات يف حياتي العملية وأكرثها تأثريًا هي بداية انطالقي
يف جامعة امللك عبد العزيز -فرع مكة أو جامعة أم القرى حيث تتلمذت على أيدي
فطاحل األساتذة آنذاك  ،وفيها تعلمت أبجديات التدريس وفنون اإلدارة  ،وتقلدت
مناصب إدارية منها مشرفة على الدراسات العليا الرتبوية  ،و نائبة رئيس قسم
الرتبية  ،ورئيسة قسم املكافآت  ،ومشرفة إدارية على كلية الرتبية بالطائف مع
بعض زميالت الدراسة .
يف ذلك الوقت كان العمل متعة وهواية أمارسها أكرث منه واجب مفروض

ذكريات الطفولة العذبة  ..أيضًا إجنازاتها
يف كلية الطب ال تخفى على أحد فهي رمز
لاللتزام والعطاء والتفاين .متنياتي لها
بالتوفيق والسداد لكل ما تصبو إليه يف
حياتها.
وكيلة كلية الحقوق
نجاح بنت حسن سالمة

أؤديه  ،فكنت أعمل بال كلل وال ملل ودون حوافز مادية أو معنوية  ،يدفعني جموح
الشباب وطموحه والرغبة يف حتقيق الذات .
ولقد مرت علي يف حياتي العملية مواقف كثرية منها املؤمل ومنها املفرح ومنها
الطريف  ،لعل املوقف الطريف الذي ظل حمفورًا يف الذاكرة عندما كنت معيدة
باجلامعة والتحقت بربنامج املاجستري وكانت املشرفة على برنامج الدراسات
العليا الرتبوية عضو هيئة تدريس غري سعودية  ،ثم انتهى عقدها وغادرت إىل
وطنها  ،فبادرت تطوعًا يف شغل مكانها وكنت أحرر اخلطابات الرسمية وأوقع
اسمي حتت مسمى مشرفة الدراسات العليا وأتواصل مع عمادة القبول والتسجيل
بقسم البنني آنذاك كما أتواصل مع طالبات الدراسات العليا وأشرف على التحاقهن
بالربنامج وتسجيل املواد الدراسية  ،وأدير العمل بكل كفاءة وأريحية كل ذلك دون
تكليف إداري  ،ثم اكتشفت أنه من اخلطأ القيام بالعمل دون تكليف رسمي  ،ومت
إصدار قرار إداري من اجلامعة بتكليفي بالعمل إياه.
ال يسعني يف اخلتام إال أن أقدم جزيل شكري وامتناين للقائمني على
حفل تكرمي املتقاعدين  ،ولكم خاصة على إتاحتكم الفرصة يل السرتجاع بعض
الذكريات للحياة العملية التي عايشتها.
أن احلمد هلل رب العاملني.
أسأل اهلل العظيم أن يوفق اجلميع  ،وآخر دعوانا ِ
د .خيرية عبد الوهاب محمد بنجر
أستاذ مساعد في المناهج وطرق التدريس
كلية التربية – جامعة جدة

حوار
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مدير اجلامعة املكلف

الجامعة دأبت على تكريم المتقاعدين والمتميزين تقدير ًا
ووفاء لجهودهم وإخالصهم في خدمة هذا الكيان الشامخ
أخبار اجلامعة :
بمناسبة احتفاء الجامعة بمنسوبيها المتقاعدين والمتميزين ،ووقوفاً على الهدف الذي تسعى إليه الجامعة من وراء هذا التكريم الذي يأتي رداً للجميل ووفا ًء لنخبة من أبنائها
المخلصين ،الذين يشكلون صفوة الجامعة كل في مجاله وتخصصه ،وإبرازاً لهذه المناسبة التي يعبر فيها الجميع عن الحب والفخر والتقدير لهذه النخبة المميزة ،التقت صحيفة
أخبار الجامعة مع سعادة مدير الجامعة المكلف األستاذ الدكتور /عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ،الذي نقل صورة معبرة لمشاعره باسمه وباسم منسوبي الجامعة كافة وحرص الجامعة
على أن يكون حفل المتقاعدين والمتميزين في أكمل وجه  ،فكان الحوار التالي مع سعادته:
نحتفي اليوم بالمتقاعدين والمتميزين ،كلمة

وهناك نشاطات للمنسوبني وأبناء املنسوبني،
باإلضافة إىل اخلدمات التي استحدثتها اجلامعة
على مستوى اخلدمات املرورية التي تقدمها إدارة
املرور ملنسوبي اجلامعة ،وكذلك خدمات أبشر
املقدمة خصيصًا من اجلوازات لفائدة منسوبي
اجلامعة ،باإلضافة إىل خدمات اخلطوط السعودية
واملستشفى اجلامعي واإلدارة الطبية ،وغريها،
واجلامعة ال ترتدد يف استقبال األفكار واملقرتحات
التي من شأنها أن حتسن من خدماتها لفائدة كافة
منسوبيها ومنسوباتها مبا يحقق األهداف التي
تتوخاها اجلامعة يف باب خدمة اجملتمع بشكل عام
وملنسوبيها بشكل خاص.

من سعادتكم بهذه المناسبة؟
التقدير والوفاء ورد اجلميل ليس باألمر الغريب
على جامعة املؤسس التي دأبت على تكرمي منسوبيها
من املتقاعدين واملتميزين ،فالتكرمي من األمور املهمة
التي حترص اجلامعة على إبرازها والتعبري عن الرضى
والتقدير لكل من أسهم أو قدم خدمات جليلة للجامعة من
أبنائها الربرة الذين حتملوا أمانتها سنوات طويلة ،بال
كلل وال ملل ،وبذلوا الغايل والنفيس من أجل نهضتها
و تطويرها وتنميتها على جميع املستويات ،فالتكرمي
يأتي وفاء مضاعفًا نحو هؤالء النخبة اجلليلة من الذين
أمضوا سنوات من اجلد واالجتهاد بني أروقة هذه
اجلامعة األبية وقطاعاتها اخملتلفة.

ال شك أن المتقاعدين والمتقاعدات
اكتسبوا خبرة طويلة خالل فترة عملهم

ماذا عن التواصل مع المتقاعدين بعد انتهاء

داخل الجامعة ،كيف يمكن االستفادة من

فترة عملهم النظامية؟
يف ظل وجود التقنية احلديثة وسياسة الباب
املفتوح التي تنتهجها اجلامعة ،فإن املتقاعدين هم
أبناء الدار ،واجلامعة تعتربهم جزءًا ال يتجزأ من أسرتهم الكبرية ،فهم
مدعوون للتواصل واحلضور للمناسبات واحملاضرات وورش العمل
واألنشطة العلمية ،فخربتهم العلمية والعملية واإلدارية والفنية ستكون
إضافة للجامعة ،يستفيد منها أبناؤنا الطالب والطالبات بل ويستفيد
منها أيضًا أعضاء هيئة التدريس والعاملني يف خمتلف قطاعات اجلامعة،
لذلك فإن التواصل مع كل من انضم إىل اجلامعة سواء كان متقاعدًا أم ال
من األولويات التي حترص اجلامعة على القيام بها ،وهؤالء النخبة من
املتقاعدين واملتميزين الذين نقف اليوم جميعًا لتكرميهم ،هم صفوة وخرية
أبناء هذه اجلامعة األبية التي نفخر باالنتماء إليها والعمل فيها حمققني
لرؤيتها ورسالتها ومتطلعني لتحقيق أهدافها سواء يف العملية التعليمية أو
يف جماالت البحث العلمي أو جماالت خدمة اجملتمع ،والتكرمي يشمل كافة
القطاعات من الهيئة التعليمية واإلدارية والفنية ،فكلهم يستحقون التكرمي
على جهدهم ووقتهم وكفاحهم خالل فرتة عملهم باجلامعة ،فقد كان لكل منهم
بصمة يف مسريته العلمية والعملية وأسهموا بحظ وافر يف نهضة اجلامعة
وتطورها.
واجلامعة كما يعلم اجلميع حريصة كل احلرص على التواصل مع
املتقاعدين ومع اجملتمع بشكل عام من خالل قنوات عديدة ،منها حضورهم
للمناسبات التي تعقدها اجلامعة ،ومن خالل نادي املنسوبني الذي ينظم
جمموعة من الفعاليات واألنشطة على مدار العام ،باإلضافة إىل مشاركتهم
يف الفعاليات اجملتمعية والوطنية التي تنظمها اجلامعة على مدار العام.
ومن هنا أود أن أؤكد على أن اجلامعة بدءًا من مديرها ووكالئها وعمدائها
وكل املسؤولني يف كل القطاعات ،تتيح الفرصة كاملة جلميع من انتسب إىل
هذا الصرح العلمي وحتته على التواصل مع اجلامعة بالرأي واملشورة.
ومبشيئة اهلل تعاىل فإن اجلامعة ساعية بكل ما لديها من إمكانيات وقدرات
نحو إيجاد مزيد من قنوات التواصل مع املتقاعدين واملتقاعدات  ،من خالل
طرح مقرتحات ومشاريع وأفكار مستقبلية يف هذا الصدد من أجل مزيد من
الرتابط بني املتقاعد وأنشطة اجلامعة اخملتلفة.
هل هناك من مزايا تقدمها الجامعة للمتقاعدين والمتقاعدات؟
نعم بالتاكيد فإن املتقاعدين واملتقاعدات يستفيدون من كافة املزايا التي
كانت متاحة لهم وهم على رأس العمل ،من املرافق االجتماعية والصحية
والثقافية واألندية ،ويظل مستفيدًا من الرعاية الصحية هو وأسرته،

هذه الخبرات المتراكمة؟

اإلخالص مضاعف نحو نخبة
ضحت بالغايل والنفيس يف سبيل
خدمة هذا الصرح العلمي
منسوبو اجلامعة يقفون وقفة
تبجيل تكرميًا وردًا للجميل
التقدير ديدن جامعة املؤسس مع
أبنائها اخمللصني
تكرمي صفوة من أبناء هذه
اجلامعة األبية على أدائهم
األمانة على مدى سنوات من
العطاء

اجلامعة تضع يف عني االعتبار االستفادة من
كافة اخلربات ،خاصة ممن عملوا يف هذا الكيان الشامخ ،وهو كيان علمي
متطور وحيوي ،واملتقاعدين واملتقاعدات ميتلكون خمزونًا هائلًا من املعرفة
العلمية والعملية واخلربة اإلدارية واحلياتية بشكل عام واملمارسات
العميقة كل يف جماله وتخصصه ،فهؤالء اكتسبوها عرب أعوام طويلة من
العمل اجلاد وهي خربة مليئة بالبذل واالجتهاد واملثابرة .ولذلك فإن إدارة
اجلامعة متى ما رأت احلاجة إىل االستفادة من اخلربات فإنها لن ترتدد يف
االستعانة بهم سواء يف اجملاالت التعليمية األكادميية أو اإلدارية أو الفنية
أو التقنية.
ما المسؤولية التي يمكن أن تناط بالمتقاعدين وهم يترجلون
تجاه حياة جديدة؟
مفهوم التقاعد هو ترك العمل الرسمي حني بلوغ السن النظامي
للتقاعد ،ولكن العطاء واإلنتاج واجلهد لن ينقطع ولن يتوقف ،فاجملتمع
بحاجة دائمًا إىل إسهامات وجهود أبنائه من كل األعمار وهذه هي سنة
احلياة ،فاملتقاعد مستمر يف العطاء مبا يحقق الفائدة القصوى له وجملتمعه
وألبنائه .فمسؤوليات املتقاعدين واملتقاعدات كل يف جماله وتخصصه
ومبا يستطيع أن يفيد به جمتمعه ووطنه ،وهم يف الوقت ذاته خري سفراء
للجامعة يف كل نشاط و حمفل من حمافل اجملتمع ،بل هم رواد العمل
األكادميي واإلداري واالجتماعي والثقايف والفني .فعليهم مسؤولية إبراز
الوجه املشرف جلامعتهم .فاحلياة تتطلب مزيد من االستمرار يف العطاء
والتميز ،كما ان بعض الذين تقاعدوا عن الوظيفة الرسمية رمبا بذلوا عطا ًء
أكرب بعد تقاعدهم من أجل خدمة أسرهم وجمتمعهم ووطنهم.
كلمة أخيرة من سعادتكم؟
بكل عبارات اإلجالل واالحرتام والتقدير والوفاء لهذه النخبة العزيزة
على قلوبنا جميعًا ،الذين بذلوا جهدًا مشكورًا مقدرًا حتى وصلت اجلامعة
إىل ما وصلت إليه من تقدم ورقي وتطور يف شتى اجملاالت التعليمية
والبحثية والفنية والتقنية واإلدارية ،فنقول لهم أنه على قدر أهل العزم
تأتي العزائم ،وتأتي على قدر الكرام املكارم ،فهم أكرموا اجلامعة بإخالصهم
ووفائهم ،وهي اليوم مبنسوبيها كافة تقف إجالل وتقديرًا لهذا اإلخالص
والوفاء.
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يوم الوفاء والشكر
واجب ديني تحرص
الجامعة على تنظيمه
احلمد هلل رب العاملني،
والصالة والسالم على
أشرف املرسلني وخامت
النبيني سيدنا حممد صلى
اهلل عليه وعلى آله وصحبه
أجمعني.
يطيب يل يف يوم الوفاء
والعرفان الذي دأبت جامعة
املؤسس على إقامته إحتفاءًا
بأبنائها الذين قدموا
عصارة فكرهم وجل جهدهم لالرتقاء بها لتأخذ مكانتها
بني جامعات العامل ،أن أقدم لهم الشكر والثناء العميم
عرفانًا منا مبا قدموه للجامعة والوطن أثناء فرتة
عملهم ،فهذا اليوم الذي حتتفل فيه اجلامعة باملتقاعدين
يُعد من األيام املشهودة التي تعتز اجلامعة بإقامته
تكرميًا لزمالء عملوا فأجادوا طوال فرتة خدمتهم
املديدة ونتمنى لهم من كل قلوبنا التوفيق والسداد
وندعوهم بأن ال يبخلوا على جامعتهم وزمالئهم
بالتواصل الدائم ،وإبداء النصح واملقرتحات البناءة
التي اكتسبوها من خالل خرباتهم الرتاكمية أثناء
عملهم الدؤوب لرفعة وارتقاء اجلامعة ،ونأمل نحن
الذين مل نصل إىل سن التقاعد ببذل مزيد من اجلهد
إلكمال املسرية التي شيدوها بجهدهم ومثابرتهم.
ويأتي هذا التكرمي لألخوة الزمالء الذين أنهو فرتة
عملهم النظامية حتقيقًا لتوجيهات ديننا احلنيف التي
حتثنا على اإلشادة مبن أحسن عمله وتقدمي الشكر
اجلزيل لهم ،فمن ال يشكر الناس ال يشكر اهلل.
ختامًا  ..باألصالة عن نفسي وباإلنابة عن جميع
الزمالء الذين ال زالوا على رأس العمل نتمنى لكم
جميعًا حياة سعيدة وعمر مديد وأن يوفقنا اهلل جميعًا
للعمل فيما يحبه ويرضاه  ..إنه سبحانه وتعاىل سميع
جميب.
أ.د /عدنان بن حمزة زاهد
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

لكن السبق
في ركب
العلم ..
فشكر ًا لكن
على كل ما
بدلتن

المتقاعدون  ..نشكر الجامعة
على هذه االلتفاتة  ..والتقاعد فرصة
الكتشاف الذات وبدء حياة جديدة
تغطية  :سارة الحمدي -
ابتهال الغانمي  -أحمد
العمري

مبناسبة احتفاء اجلامعة
باملتقاعدين واملتقاعدات واملتميزين
واملتميزات ،كان لصحيفة أخبار
اجلامعة لقاءات مع عدد من
املكرمني ،والذي عربوا عن سعادتهم
ببلوغ هذا السن ،شاكرين اجلامعة
على هذه اللفتة التكرميية التي
دأبت اجلامعة على تنظيمها كل عام،
وأوضح املكرمون أن التقاعد بداية
حياة جديدة وفرصة الكتشاف
الذات ،واجللوس مع النفس وتقييم
إمكاناتها ،كما شكر املكرمون من
املتميزون اجلامعة على هذا التكرمي
الذي هو وفاء من اجلامعة ألبنائها
وفيما يلي تفاصيل اللقاءات:
أكد املتقاعد باخت حممد املولد
بأن بلوغ هذه السن نعم ٌة عظيمة من
اهلل ينبغي شكرها واستثمارها فيما
يفيد واستثمار اخلربات يف اجملال
الذي ينفع البالد سواء كان يف
مؤسسة خاصة أو بالقطاع اخلاص.
واقرتح املولد تقدمي مكافآت مادية
السيما من قضى عمره يف خدمة
هده اجلامعة املميزة ،واستمرار
التواصل واللقاءات عرب رابطة
أو وحدة املتقاعدين باجلامعة
تتكون وتتأسس عن طريق شؤون
املوظفني ،مشريًا إىل أهمية وجود
واستمرار مميزات كنوع من رد
العرفان واجلميل .وأضاف بأن
التقاعد الذي يعتربه البعض نهاية
احلياة ،قد يكون عند البعض
اآلخر بداية حياة جديدة ،وفرصة
الكتشاف الذات ،واجللوس مع
النفس وتقييم إمكاناتها ،بعد
سنوات طويلة من العمل ومعاركة
احلياة ،يتفرغ فيها الشخص إىل
حياته اخلاصة ،وممارسة أوجه

¶ التقاعد فرصة ملمارسة أوجه احلياة
اخلاصة وإفادة اآلخرين من اخلربات املرتاكمة
¶ التقاعد حياة جديدة مليئة بالتفاؤل ومزيد
من العمل
¶ بلوغ سن التقاعد نعمة عظيمة ينبغي شكرها
واستثمارها
احلياة التي كانت زحمة العمل
تعيقه عنها ،فتتكشف فيه مهارات
جديدة قد يتفرغ لها ،كامليل للكتابة
وإفادة اآلخرين من واقع جتربته
الطويلة.
من جانبه أكد املتقاعد رشيد
الكرمي اجلهني من كلية الصيدلة
بأن التقاعد هو حياة جديدة ملئية
باألمل والعمل أيضا ولكن بجانب
خمتلف فهناك من يقرر بدء عمله
الشخصي ،واستثمار عصارة
خرباته يف احلياة ،وخرباته
أيضا يف التعامل مع البشر،
فاجلامعة على سيل املثال مكان
يتم يف التعارف والتالقي مع
الطالب واملراجعني واملوظفني من
خمتلف الفئات األكادميية والطبية
والفنية ،مما مينح الشخص فرصة
التعرف على خمتلف فئات البشر
والثقافات ،لذا أقول أن حياة
التقاعد يعود النصيب األكرب فيها
على ذات الشخص ،وطريقة تعامله
مع املتغريات حوله ،ويف طريقة
تفكريه ونظرته للحياة.
ويؤكد إبراهيم فلمبان من
عمادة شؤون الطالب ،بأن مرحلة
العمل شريط طويل من الذكريات

أوجه الشكر والتقدير للمتقاعدات بقسم اللغة العربية وهن :
 -1سعادة أ .د سمرية عديل رزق
 -2سعادة أ .د سلوى حممد عرب
 -3د .عفاف حممد سامل البار
وإىل كل متقاعدة أقول :
أنت
تتسابق الكلمات  ،وتتزاحم العبارات لتنظ َم عق َد
الشكر الذي ال يستحقه إال ِ
ِ
والتعليم  ،فبذلت ومل تنتظري العطاء  ،كنت
العلم
 ،فقد كان لك السبق يف ِ
ِ
ركب ِ
َ
كسحابةٍ معطاءة ِ
سقت األرض فاخضرت  ،أعطيت بال حدود وما زلت  ،كنت أروعَ
دروب
األمل الذي أضاء
مثل يف اجل ِّد وسمو األخالق  ،وفن التعامل  ،فكنت قندي َل ِ
َ
العلم  ،لك شكري وتقديري  ،فها أنا أنسق لك باقة الشكر ورودا  ،وأنظ ُم لك جواه َر
ِ
التقدير عقودا :
ِ
إنْ قلتُ شكرا ُ
عي مشكورا
فشكري لن يوفيِّكم
ح ًّقا سعَي ُتم فكانَ َّ
الس ُّ
إنْ َّ
احلب تعبريا
قلب بهِ صفا ُء
التعبري يك ُتبُكم
جف حربي عن
ِّ
ٌ
ِ
الوداع يبقى العج ُز دائما رفيقنا لعجزه عن وصف كلمات الوداع  ،ألنها
ويف
ِ
يف غاية الصعوبة عند صياغتها  ،لقصورها الدائم عن إيفاء حق من توجه لها هذه

وحمطات كثرية مير بها اإلنسان
يف عمله ،خصوصا من قضى مثلي
يف عمل يختلط فيه مع اجلمهور
بشكل يومي ،فإن عملي بشؤون
الطالب وحتديدًا يف جمال األنشطة
ومركز خدمة الطالب يعني التعامل
مع كثري من األمناط السلوكية
لدى طالب اجلامعة ،وهو ما يجعل
العمل فيه متعة وتغيري .و أشار
إىل أن كل متقاعد لديه حصيلة
وافرة ،وهذه احلصيلة هي خليط
من املعارف واخلربات واملهارات
الرثية الناجتة من تنوع مشارب
املؤهالت واخلربات وفرص العمل
املتاحة لكل متقاعد ومتقاعدة،
ولذا يحسن النظر إىل هذا الكم
البشري وما لديه من إمكانات علمية
وخربات ثرية يحتاجها الوطن ،كما
أن حتديد قيمة اخلربات والتجارب
للمتقاعد يعتمد يف األساس على
معيارين أساسيني هما املؤهالت و
عدد سنوات اخلربة كما أن هناك
عدة معايري إضافية تعزز من جتربة
وخربة املتقاعدة منها عدد اجلهات
اإلدارية التي عملت بها املتقاعدة,
عدد ونوع الدورات التي حصلت
عليها ,و نوع الوظيفة وغريها.

ويتطلع علي الزهراين من
شؤون الطالب بضرورة أن يقوم
املتقاعد بتكييف نفسه على هذه
املرحلة خاصة إذا كانت حياته
العملية قبل التقاعد مليئة بالعمل
من بداية دوامه اليومي حتى نهايته،
وعليه فإن حياته بعد التقاعد تكون
فرتة الراحة التي ينتظرها أي مكافح
يف هذه احلياة ،أما بالنسبة للموظف
الذي مل يتحمل أعباء ومسؤوليات
أثناء حياته العملية فإن األمر ال
يختلف عنده بعد التقاعد أو قبله وهم
كرث مع األسف ،والفئة األخرية من
املوظفني هم الذين تكون لديهم فرصة
سانحة للتخطيط ملا بعد التقاعد وقد
ال تنحصر املسألة يف التخطيط فقط
بل تتعداه إىل التنفيذ فنجد أن لدى
معظمهم أنشطة أخرى .ويضيف أن
هذه املسألة رمبا تختلف من شخص
آلخر لدينا يف اجملتمع السعودي
فهناك من املتقاعدين من يكون له
بعض األمور التجارية فينشغل بها
أكرث من السابق ،وهناك من يرغب
بالعمل يف أي جمال آخر حكومي
بغض النظر عن الراتب ألنه يؤمن
بحبه للعمل ومن املتقاعدين من يتفرغ
ألمور بيته وأوالده بشكل أكرب.

الكلمات  ،واليوم أجد نفسي عاجزة كل العجز عن صياغة كلمة واحدة بل حرف واحد
يف حق ينبوع عطاء تدفق باخلري الكثري  ،فيا َمن أودعك اليوم ال بسعتي إال أن
أقول لك :
ُّ
جنَّ
األزمان
شمس على
سأظل أذك ُركم إذا الدُّجى
أو أشرقتْ
ٌ
ِ
سأظ ُّل أذك ُر إخو ًة وأحب ًة
بحجم حمبتي
سأط ُّل أذك ُّركم
ِ

اإلميان
هم يف الفؤا ِد مشاع ُل
ِ
ٌ
الوجدان
فيض من
فمحبتي
ِ

مع متنياتي للجميع بالتوفيق يف مرحلة حياتهن القادمة سواء على املستوى
الشخصي أو العملي راجية من املوىل القدير أن ميدهن بثوب الصحة والعافية
فيقدمن مزيدا من العطاء واخلري جملتمعهن  ،سدد اهلل خطاهن.
أ.د فريدة معاجيني
المشرفة على قسم اللغة العربية
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وكيل اجلامعة رئيس اللجنة الدائمة لتكرمي املتقاعدين واملتميزين
الجامعة تتطلع إليجاد سبل فعالة للتواصل مع المتقاعدين
بمناسبة تنظيم الجامعة لحفل المتقاعدين والمتميزين من منسوبي ومنسوبات الجامعة ،كان لصحيفة أخبار الجامعة لقا ًء مع سعادة وكيل الجامعة رئيس اللجنة الدائمة لتكريم
المتقاعدين والمتميزين األستاذ الدكتور عبد اهلل بن مصطفى مهرجي ،والذي تحدث لنا عن آليات جديدة واقتراحات مبتكرة نفذتها الجامعة هذا العام ،تقديراً ووفاء لمن خدموا
الجامعة بعطائهم وجهدهم وكان لهم إسهام كبير في االرتقاء بالجامعة وبرامجها وخططها اإلدارية في كافة قطاعات الجامعة ،فأصبحت محط األنظار ،ومضرب المثل في جودة
إدارتها وتميز منسوبيها سواء أعضاء هيئة تدريس أو إداريين وفنيين وطالب ،وأكد سعادة وكيل الجامعة أنه تم تخصيص موقع إلكتروني وضع على الصفحة الرئيسية للجامعة
عبّر فيها منسوبو الجامعة ومنسوباتها عن اقتراحاتهم وأفكار إبداعية لتكريم المتقاعدين والمتميزين ،جرياً على عادة الجامعة في االستئناس بالرأي والعمل الجماعي ،وفيما يلي
نص اللقاء:

بداية ما الجديد هذا العام في باب
تكريم المتقاعدين والمتميزين:
دأبت جامعة املؤسس على العمل
اجلماعي واالستئناس بالرأي عملًا مببدأ
املشورة ،وأن العمل اجلماعي يعطي
ثمارًا ونتائج ترضي أكرب قدر ممكن من
منسوبيها وتسهم يف إجناح أي نشاط أو
فعالية تنظمها اجلامعة ،فكانت اخلطوة
هذا العام أن يتم إشراك جميع منسوبي
اجلامعة من أعضاء هيئة تدريس وإداريني
وفنيني وطالب من شطري اجلامعة
ليكون لهم اقرتاحات حول كيفية تكرمي
املتقاعدين واملتميزين ،وقد مت تشكيل
جلنة متابعة تلك املقرتحات والعمل
بأحسنها ،واجلديد هذا العام أن التكرمي
لن يكون اعتياديًا بل سيتضمن فقرات
جديدة ،وبأسلوب مغاير وآليات مبتكرة،
تعرب عن مدى التقدير والوفاء الذي تكنه
اجلامعة للمتقاعدين واملتميزين ،شكرًا
لهم على عطائهم وتقديرًا لوفائهم يف
خدمة هذا الصرح العلمي الكبري.
هل لسعادتكم أن تعرض علينا
أهم تلك االقتراحات:
يف الواقع استقبل املوقع اقرتاحات
قيمة ،سيتم العمل بها وتفعيلها ،والهدف
من ذلك هو أن يكون للمتقاعدين دور
وتواصل كبري مع اجلامعة حتى بعد
بلوغهم السن النظامي للتقاعد ،فاجلامعة
تفتح بابها على مصراعني لالستفادة من
خربات منسوبيها املتقاعدين الذي أمضوا
السنوات يف العمل وبذل اجلهود من أجل
تنمية وتطوير هذه اجلامعة ،وكانت
من أبرز االقرتاحات تطوير وتفعيل
نادي املنسوبني واملتقاعدين ،وإشراك
املتقاعدين يف كافة أنشطة اجلامعة
اخملتلفة ،والتواصل الدائم معهم.
كلمة من سعادتكم للمتقاعدين
وأخرى للمتميزين:
إخواننا

وأخواتنا

املتقاعدين

واملتقاعدات هم جزء ال يتجزأ من
اجلامعة ،عاشوا فيها سنوات وتعاملوا
فيها كأسرة واحدة ،ويعرفون متام
املعرفة أن اجلامعة لن تبخل عليهم بكل ما
ميكن خلدمتهم والتعاون معهم يف شتى
اجملاالت ،ويعلمون أيضًا أنهم أسهموا يف
بنائنا وتطويرها وتنميتها ،فلن يبخلوا
عليها بآرائهم ومقرتحاتهم وخربتهم،
ولن يرتددوا يف املشاركة يف الفعاليات
العلمية والثقافية التي تنظمها.
أما املتميزين فهم مبدعون يستحقون
التكرمي والتقدير الذي هو ديدن هذه
اجلامعة املباركة منذ نشأتها ،فالتكرمي
حتفيز لهم على مزيد من التميز واإلبداع
والعطاء مبا يخدم العملية البحثية
والتعليمية يف جامعتنا ،ومبا ينعكس
إيجابًا على أبنائنا الطالب والطالبات،
ويسهم يف أن تتبوأ اجلامعة مكانة عاملية
متميزة يف خمتلف اجملاالت.

¶ الوفاء ألهل الوفاء  ..والتكرمي ألهل الكرم
¶ بلوغ السن النظامي بداية مرحلة جديدة من العطاء
¶ التواصل مع اجلامعة مستمر
¶ اجلامعة تسعى إليجاد قنوات أخرى للتواصل مع املتقاعدين

¶ الوفاء ديدن جامعة املؤسس مع أبنائها اخمللصني
¶ املتقاعدون واملتقاعدات صفوة أبناء هذه اجلامعة األبية
¶ باب اجلامعة مفتوح للتواصل مع هذه النخبة املباركة
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«أساسٌ وركيزة»
بخلف خلفتموه من ورائكم وقد
قدمتم من العلم نتاجه ومن العمر زهاءه ومن اإلملام مفاده ،زرعتم يف يوم وها نحن سويًا نحصد النتاج؛ أنتم بسرية نقية وحفظ لشرف املهنة دون خط َّية؛ ونحن
ٍ
سقيتموه من نبع خرباتكم وجتاربكم العملية التي خضتموها طوال مسرية عطائكم.
أنهيتم مسرية وها أنتم اليوم تبدؤون أخرى بعطاءٍ جديد ومثابرة كما عهدناها منكم ال تنتهي ،فقد بنيتم معنا وقدمتم األفكار واآلراء التي كانت مبثابة أساس الزلنا نعمر عليه حتى يومنا هذا ،وسيبقى
ركيزة يحتذى بواضعيها ليخرج جيلًا قد تتلمذ على أيدٍ مل يصافحها ولكنه رأى ما رأت فقاس على ما عملت به.
وجتاوب كبري ومثابرة غري منقطعة ،فأعمارنا حمدودة وأنفاسنا معدودة وآجالنا مكتوبة ،والبد لنا أن نعمل من أجل عمارة هذه األرض كما أراد
إنَّ كل نقطة حتول يف حياتنا حتتاج إىل عزمية قوية
ٍ
اهلل لنا ،فقد عملتم جاهدين خلدمة الدين ثم املليك والوطن وقد أجدمت.
واليوم ال تستغني عنكم هذه األرض خلدمتها يف ميادين أخرى بخرباتكم املتنوعة وعطائكم املستمر ،كنتم خري سرية معنا واليوم أنتم مثالًا يحتذى به ونو ًرا يسطع يف السماء لينري درب غريه.
أ.د .هناء بنت محمد جمجوم

من زرع

فكان العطاء مرضي ًا والنتاج ثمر ًا يانع ًا

حصد

احلمد اهلل رب العاملني والصالة والسالم على النبي األمني وعلى آله وصحبه أجمعني  ..أتوجه لكن أخواتي املتقاعدات مبناسبة االحتفال بكن يف ملسة وفاء  ،بتحية طيبة مفعمة بكل احلب
والتقدير والعرفان جلهودكن التي أثرت مسرية جامعتكن جامعة املؤسس ملا قدمتموه من عمل دؤوب خملص ،فكل واحدة منكن لها تاريخها الوظيفي املشرق  ،وخدمتها العملية التي متيزت بالعطاء
والتضحية واألمانة التي حملتموها كل يف جمال تخصصها أو يف املواقع القيادية التي تكلفنت بها .

إن كان يل من كلمة يف
حق املتميزين واملتميزات
واملتقاعدين واملتقاعدات
من منسوبي هذا الصرح
الشامخ فإنني قد أكون
من احملظوظات الالئي
جمعتهن احلياة بالدكتورة
إميان باناجة على املستوى
العام واخلاص ،لذلك
فشهادتي فيها جمروحة،
إال أنني أكاد أجزم بأن
من اقرتب منها سيجدها
حزمة من األخالق متشي
على األرض ،مبدؤها يف
احلياة واضح وبسيط
يستشعره كل من يقرتب
منها وهو «ادفع بالتي
هي أحسن» ،االحرتام
واالحتواء ركيزتان يف
تعامالتها ال تتنازل عنهما
 ،وفقها اهلل يف حياتها
فح َصدَت حبًا
َز َرعَت حبًا َ
أكرب .

نعتز بكن ونفتخر لكل مابذلتموه من جهود هي لبنات يف صروح جامعتنا العريقة  ،فقد تركنت بصمات واضحة ال تنسى يف نفوس كل من تعاملنت معه  .فأننت قدوة ملن سيأتي من أبناء جامعة
املؤسس الذين لن ينسوا تلك اجلهود التي قدمتها نخبة متميزة وكوكبة متألقة من أساتدتها الكرام الذين أمضوا فيها سنوات من عمرهن قدموا خاللها خالصة جهدهن وأفكارهن فكان العطاء مرضيًا
والنتاج ثمرًا يانعًا .
خالص الدعوات لكن بالتوفيق يف أيامكن القادمة ،سائلة اهلل تعاىل أن يجازيكن خريًا مبا عملنت وأن يجعل ماتستقبلون من أيامكن خريًا مما خلفنت من عطاء.
وكيلة عمادة شؤون الطالب  -فرع البنات
د  /عائشة بنت محمد أحمد عبد القادر

كلمة وفاء وشكر للمتقاعدين والمتميزين
إن العطاء التميزوالعزمية واإلصرار ال تنتهي ،،فعلو هذا الصرح الشامخ وتألقه ،أنتم من ساهم فيه ،والوصول إىل لهدف املرجو واحلصول على التميز ،انتم شركاء فيه،،،
احتوانا هذا الصرح الشامخ يف جو مفعم بالعطاء واحملبه ،،وتركتم أثرًا خالدًا ،،
ستذكره أجيال قادمة ،ويسجله التاريخ ،كما حفرمت يف قلوب الكل ذكريات لن تنسى،فعطاؤكم سيظل شاهد لكم على مر الزمان.
وختامًا تعجز الكلمات لوداعكم وندعو اهلل تعاىل أن يحفظكم ويدمي عليكم نعمة الصحة والعافية ،وأن ميدكم بالتوفيق والسداد وأن يرفع الرحمن قدركمة
د /تبرة بنت جميل الخصيفان

فوزية سالم باشطح
كلية االداب

نائبة إدارة المسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع

المواقف الراسخة وذكريات الماضي

تحية وفاء وإخالص

أحب املواقف التي ال ينساها عقلي و فكري ووجداين موقف الدكتورة السابقة عميده الكلية فايزة امللوح حني جندت يل من أعضاء
هيئة التدريس من يعلمني أصول التجويد حتى اجتياز مرحلة املاجستري و ذلك دعما منها يل فهذا موقف مشرف حمفور يف ذاكرتي ولن
ينسى .أهم الذكريات هو جو األلفة التي تغمر أوقاتنا ولقاءاتنا يف رحاب كليتنا العزيزة (الكلية املتوسطة و كلية إعداد املعلمات) فقد
كنا أسرة واحدة نشارك بعضنا األفراح و األحزان يقولون أن الذكرى وعود وعهود و أيام ال تعود ويقولون الذكرى شمس ال تغيب,
وبحر ال يجف و شالل ال يكاد هدير مائه ينقطع فالذكرى دمعة ،وابتسامة ،و ذكرى .فالدمعة جتف ,واالبتسامة تتالشى ,أما الذكرى
فتبقى إىل األبد .فما أروع املاضي حني ميطرنا بالغيث من جميل الذكريات و يبقي مثل الندى على أوراق الزهور يقبل الوجنات و
يرطب الوجدان .فما أجمل الذكريات التي تسعد القلوب و تسكن الفؤاد وتظل راسخة إىل األبد.

كلمة حب وتقدير لسعادة الدكتورة  /إميان بنت عبدالعزيز
باناجه وكيلة كلية االداب والعلوم االنسانية  ،وحتية وفاء
وإخالص لقلبها الكبري ،فهي العطاء يف أكمل صورة ،وهي األم
والقلب احلنون ،سطرت سريتها إجنازات كثرية ،ذكراها يف
القلب تظل.

د .هدى عبدالرحمن المشاط
قسم علم النفس  -كلية التربية

فريال بنت نافع المطيري
كلية اآلداب

الرأي
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د .زينب الحربي  :الحياة عطاء وثمرتها ذكرى عطرة
يستنشق منها المتقاعد عبير مآثره
روت الدكتورة زينب احلربي وهي من
املتقاعدات املكرمات يف حفل هذا العام قصة
عملها باجلامعة وذكرياتها اجلميلة مشرية
إىل أن أجمل حمطات احلياة اجلامعي لديها
كانت خالل مرحلتي الدراسة والتدريس
اجلامعي ،فقالت وهي تروي حكاية كفاح
طويل « :ففي مرحلة الدراسة ،عرفت كيف
أغوص يف أعماق الكتب واستمتع بالسباحة
بني ثناياها .واذا جلست على مقعد الدراسة
بحق
كنت أناقش وأحاور أساتذتي وكانوا ٍ
جهابذة ،واستمتع بالثناء منهم» ،وتضيف «
أما مرحلة التدريس اجلامعى من معيدة إىل
أستاذ مشارك كانت مهمة سواء يف التدريس

أو العمل اإلداري؛ أهمها عندما أودع
طالباتي يف مرحلة التخرج وحينما تناقش
إحدى طالباتي رسالتها التي حضنتها
مدة من الزمن وعشت معها مرحلة احلمل
واخملاض ،فما أعظم «رحم العلم» وما أج ّله.
مواقف راسخة في الذاكرة..
وأضافت الدكتورة زينب احلربي « :
احلياة عطاء وثمرتها ذكرى عطرة يستنشق
منها املتقاعد عبري مآثرة على أجيال بدى
فيها تأثريه وأثره على مُدرسة أو مدرس،

طبيب أو طبيبة ،أستاذ جامعي أو أستاذة
جامعية .ما أجملها حينما تستشعرها يف
ترحيب شخص يذكرك بها ويقول « :تلقيت
العلم على يديك يف يوم ما» يتذكرك ألنك
طبعت يف ذاكرته أثرًا جميلًا رسخ يف ذهنه
ورمبا أ ّثر يف حياته» ،وتضيف الدكتور
زينب احلربي « :كثرية هي الذكريات تتالطم
كاألمواج حينما أستحضرها وتتزاحم من
أجل كتابتها ،لكن أقواها عندما كنت على
وشك الوالدة بإبني «عبداهلل» وهو اآلن معيد
يف اجلامعة ومتت مناقشتي وأنا الأستطيع
اجللوس ،فكنت أجلس تارة وأقوم تارة
حتى انتهيت من املناقشة بعد مضي ساعتني

ونصف تقريبًا وكنت بعدها الأستطيع
املشي من شدة اإلرهاق .ولكن عندما أعلنت
النتيجة «امتياز مع التوصية بالطبع» مل
أشعر إال وأنا أمشي مسرعة نحو والدتي
رحمها اهلل -أقبلها من الفرح ،نسيت التعبواإلرهاق .فما أجمل تلك اللحظة وما أروعها
من ذكرى.
التحوالت التي عرفتها الجامعة
وتضيف الدكتورة زينب احلربي:
«الشك أن اجلامعة قفزت قفزات رائعة يف

جميع اجملاالت والتخصصات ،وكانت
مواكبة لكل تقنيات التعليم العاملية ،كما
توسعت واحتوت تخصصات نادرة
وشاركت يف احملافل الدولية ،طورت من
إمكاناتها وخرباتها بالتواصل مع أفضل
اجلامعات وحثت أعضائها على البحث
والتواصل العلمي مع جامعات العامل .ومما
يدل عاى هذه التحوالت حصول بعض
كلياتها على أفضل معايري اجلودة .وامتدت
آثارها لكليات البنات بعد انضمامها للجامعة
فعملت إىل النهوض بها إىل األفضل من
الناحية التعليمية واإلدارية واإلنشائية
وهذا أمر الميكن إنكاره.

د .فوزية أصيل  :ذكريات راسخة
تحمل الحنين للماضي وتفاصيله الجميلة
عربت الدكتورة فوزية أصيل عن مشاعرها
وذكرياتها يف جامعة املؤسس قائلة « :ذكرياتي يف
املرحلة اجلامعية والتي كانت على مقاعد كلية الرتبية
للبنات يف جدة هي ذكريات راسخة ألنها حتمل يف
ثناياها النضوج الفكري و بناء الصداقات املتينة
ورغم أنه قد مر عليها أكرث من  35عامًا إال أنها ما تزال
عالقة يف الذهن حتى الوقت احلايل ،كانت حلظة بداية
املشوار يف حتقيق احللم عندما اجتزت اختبار القبول
لاللتحاق بقسم اللغة االجنليزية والذي كان من أصعب
األقسام األدبية يف الكلية وال يضم إال العدد القليل من
الطالبات بخالف األقسام األخرى ،وكان عدد الطالبات
املتخرجات يف الدفعة الرابعة ست طالبات فقط وقد
حصلت على املركز األول بفضل اهلل ثم بفضل دعاء
الوالدين ومن ثم التحقت بالعمل وإمتام دراساتي
العليا يف الكلية ذاتها يف مسمى وظيفة معيد.
روح األسرة الواحدة
وتضيف الدكتورة فوزية أصيل أن املواقف

الراسخة يف الذاكرة حتمل احلنني للماضي
وللتفاصيل اجلميلة وبعضها مرتبط بأستاذاتي
الالتي أعرتف لهن بالفضل بعد اهلل تعاىل يف تعليمنا
وتأديبنا ،وبعضها مرتبط بالصديقات والزميالت
من خمتلف التخصصات حيث كانت جتمعنا قاعات
دراسية واحدة وخاصة يف بعض املواد العامة وهذه
األجواء ساعدت على خلق روح األسرة الواحدة بني
طالبات الكلية.
وتضيف مسرتجعة ذكريات املاضي « :مما ال
يزال راسخا يف ذاكرتي يوم حفلة تخرجي يف مرحلة
البكالوريوس والسعادة التي غمرتني وصديقاتي
وكأننا قد حصلنا على أعلى الدرجات العلمية حيث
كانت أغلب الفتيات يف تلك الفرتة ال يحرصن على
مواصلة الدراسة واالكتفاء بالشهادة الثانوية
واحلصول على وظيفة متواضعة أو الزواج وتكوين
وبدء حياة أسرية جديدة.
مرحلة تطويرية جديدة ونقلة في

العملية التعليمية
وحول تطور الكلية التي عملت بها قالت الدكتورة
فوزية أصيل « :لقد عاصرت مراحل تطور الكلية
وتعدد عميداتها ابتداء من األستاذة الفاضلة فايزة
الدباغ وانتهاء بالدكتورة القديرة فاطمة احلمدان،
وأذكر فرتة انتقال الكلية من منطقة البغدادية إىل حي
السالمة وكم شعرنا بالفخر واالعتزاز حيث توفرت لنا
فيها خدمات وقاعات متطورة وبدأنا نألف املكان وزاد
تعلقنا بالصرح اجلديد مما أعطانا دافعا قويًا للتقدم
يف املرحلة التعليمية ودفع الطالبات نحو هدف واحد
وهو النجاح.
وأخريًا احملطة األهم عندما تقرر ضم كليات جدة
إىل الصرح التعليمي األكرب أال وهو جامعة املؤسس،
جامعة امللك عبد العزيز وبدأنا مرحلة تطورية جديدة
ونقلة كبرية من حيث العملية التعليمية  ،اختالف
املناهج وحتى نظام االختبارات وتطبيق األنشطة
والغاء نظام املركزية.

مرحلة إثبات الذات واإلنجاز والعطاء
إن من أهم احملطات يف حياتي اجلامعية
هي سنوات املثابرة والنجاح  ،بناء وإثبات الذات
وأحلى اللحظات هي وقت الفرح باإلجناز والعطاء ،
يوم حصلت على شهادة املاجستري عام 1406هـ  ،ثم
كانت هناك العديد من حمطات يتخللها الفرح واحلزن
 ،حمطة الزواج  ،االجناب  ،فقدان األحباب واإلعداد
لرسالة الدكتوراه والتي حصلت عليها عام 1419هـ
مكثت يف التدريس واإلشراف الرتبوي ملدة 35
عاما كانت سنوات من العطاء مليئة باحلب لطالباتي
والعطف عليهن واالحرتام والتقدير لرئيساتي
وزميالتي يف الكادر التعليمي حتى قررت أن أحصل
على التقاعد املبكر مع نهاية عام 1435هـ  .اسأل اهلل
العظيم أن يكتب يل األجر ويجعل ماقدمت من تعليم
وتربية لطالباتي صدقة جارية نؤجر عليها ويغفر لنا
تقصرينا ونسياننا وأخطاءنا إنه سميع عليم .

شكر وعرفان لمسيرة عطاء
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم
على أشرف خلق اهلل سيدنا حممد وعلى آله
وصحبه والتابعيني إىل يوم الدين  ...متر األيام
والسنون وتأتي فجأة مناسبة توديع املتقاعدات
اللواتي قدمن جلامعة املؤسس الكثري من اجلهد
والوقت كال يف مكانها بإخالص وحرص،
فجاءت الساعة التي يبدلن فيها شكل النشاط
فيغادرن العمل احلكومي جملاالت أرحب و
أوسع من النشاط ولتغطية ما فاتهن يف جماالت
أخرى عائلية واجتماعية وحتى عملية  ..و يف
جميع األحوال كل األمنيات للغاليات الالتي
يغادرن اجلامعة بسبب التقاعد االختياري أو
بحكم النظام أقول نحن من سيفتقدكن ولكننا
ندعوا اهلل أن يثيبكن على ما عملنت وقدمنت
لهذه املؤسسة العمالقة بكن ومبن يعمل بها اآلن
ومستقبال...
حقيقة إن يف مفارقة العزيزات غصة
وخاصة الالتي عرفناهن عن قرب حيث كانت

العالقة اإلنسانية أقرب وأقوى ،ولذلك لهن
جميعًا كلمة شكر وعرفان وتقدير ...وألستاذتي
اجلليلة والصديقة الغالية واملعلمة الفاضلة
الدكتورة إميان بنت عبد العزيز باناجة وقفة
خاصة حيث اختارت التقاعد ولكنها دائمًا معنا
يف كل شيء  ..ولها تكون أحرف وكلمات الشكر
والوداع يف غاية الصعوبة عند الصياغة.
رمبا ألنها تشعرنا دومًا بعدم قدرتنا على
التعبري عن مكنون النفس ومقدار حمبتنا لها يف
جمرد كلمات لكن عزاؤنا أنها تعرف مقدار حبنا
وتقديرنا وإجاللنا لها .أستاذتي ..
اليوم تقف أمامي الصعوبة ذاتها وأنا
أحاول صياغة كلمات شكر إىل ينبوع عطاء
يتدفق باخلري الكثري لريوي جامعتنا الغالية..
إىل تلك اإلنسانة الرائعة والشمعة التي تضيء
عاملنا إىل األخت والزميلة والدكتورة إميان بنت
عبد العزيز باناجة منوذج اإلنسانية يف احلديث
والتعامل واملشاعر إنها استاذتي بكل بساطة

 ..لو أطلقت قلمي أستاذتي يصول يف ميدان
احلروف والكلمات؛ ما استطاع أن يكرم عطاؤك
الال حمدود  ..نعم هي د..إميان التي عرفتها
وأنا طالبة يف مراحل دراستي للبكالوريوس
واملاجستري و الدكتوراه ثم شرفت باالنضمام
لقسم علم املكتبات واملعلومات وهي مشرفة
القسم آنذاك ،فقد أعطت القسم من وقتها
وجهدها كمشرفة للقسم ملدة ثمان سنوات من
العطاء الالحمدود فكانت رئيسة وزميلة ..
مل تغريها املناصب فهي تلك اإلنسانة
الطاهرة املبتسمة التي تبعث يف النفوس
الراحة واالنتماء للقسم باحتوائها للجميع
 .كلماتك التشجيعية يل إلكمال الدكتوراه ما
زالت ترن يف اذين وأدعو لك يا مالك القسم بل
مالك الكلية دائمًا ..وقد تشرفت أيضا عندما
التقينا كأعضاء يف اللجنة االستشارية ومل أجد
أي تغيري يف تعامل دكتورة غيمان مع عضوات

اللجنة من وكيالت الكليات و العمادات يختلف
عن تعاملها مع طالباتها وزميالتها فلم أجد
ألنها تتعامل برقي أخالقها وتساحمها وطيبتها
واحرتام اآلخرين لذلك تربعت على عرش قلوب
طالباتها وزميالتها فنجد البعض يطلق عليها
ملكة االبتسامة لبشاشتها والبعض اآلخر
لقبها بأستاذة اإلنسانية لتعاونها وإحساسها
باآلخريني ،واملقربون يصفونها مبالك القسم ..
نعم كل هذه األلقاب والصفات قد اجتمعت
يف الدكتورة إميان بنت عبد العزيز باناجة.
دكتورتي لقد تركت بصمة يف حياتي العلمية
والعملية فأنت بحق استاذة مؤثرة يف طالباتها
وأنا ال ملك يف ختام كلمتي إال الدعاء لك ولكل
من يغادرنا اليوم ليبدأ من مكان آخر لكم جميعا
جزاكم اهلل خريًا.
د .منى بنت داخل السريحي
قسم علم المعلومات  -كلية اآلداب
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هل جزاء

تقديرًا ووفاء إلسهاماتهم وأدائهم للواجب

اإلحسان إال

الجامعة تكرم المتقاعدين
وتشد على أيدي المتميزين

اإلحسان

إنه ملن دواعي التقدير والتشجيع أن تقيم
جامعة امللك عبدالعزيز هذا احلفل السنوي برعاية
كرمية من مدير اجلامعة  ،وقد دأبت اجلامعة على
إقامته سنويا لتكرمي نخبة من الذين سكبوا يف
اجلامعة رحيق جهدهم واقتطعوا سنوات من
أعمارهم يف خدمة الوطن ،وساهموا يف وضع
اللبنات لبناء اجلامعة مع زمالئهم يف هذا البلد
املعطاء ،وكذلك يأتي هذا احلفل لتحفيز وتكرمي
املتميزين يف أعمالهم وأدائهم وانضباطهم ،وهذا
االحتفاء هو أحد قنوات التشجيع ،والوفاء من
شيم األوفياء ،فحق علينا تكرميهم ،فلهم منا كل
الشكر والتقدير والعرفان ،وقد قال ربنا سبحانه
وتعاىل »:هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان» .
هؤالء الذين كابدوا املشقات من أجل
القيام برسالتهم يف ظروف رمبا تكون صعبة
وقد أجنزوا مهماتهم على خري وجه وتقاعدوا
مفسحني اجملال ألبنائهم ثمرة جهودهم الطيبة
ليحملوا الراية من بعدهم  ،هؤالء األبناء الذين
تلقوا العلم واخلربة منهم ويعملون اآلن يف
حقل اجلامعة يف اجملاالت اخملتلفة التعليمية
واإلدارية واإلشرافية وغريها.
إن والة األمر يف بلدنا – حفظهم اهلل  -قد
اهتموا بالعلم والتعليم وبكل ما يؤدي لالرتقاء
مبستواه املهني واألكادميي وأدخلوا كل جديد
من أجل تطوير الكفاءات والقدرات املهنية
كما أن اجلامعة تقديرا واعرتافا بالدور الرائد
واملسؤولية امللقاة على عاتقها فقد أعدت يوما
لتكرمي املتقاعدين واملتميزين ،وها نحن اليوم
نكرمهم وقد وضعت اجلامعة كل اإلمكانيات
البشرية واملادية من أجل مصلحة الطالب وقامت
بوضع اخلطط التصحيحية ملواطن الضعف منذ
البداية واستمر االهتمام بالطالب ،وكان هذا
وما زال مستمرا ،وكانت هناك برامج لإلثراء
الثقايف للطالب من خالل املسابقات الثقافية
والعلمية والبحوث واالهتمام باالبتكارات
واملواهب وكانت هناك حوافز للطالب املتميزين
واملبتكرين ،بجانب ذلك أيضا كانت هناك
برامج أخرى مستمرة مثل األنشطة الرياضية
وامللتقيات الطالبية وغريها.
أما يف اجملال اإلداري فقد قامت اجلامعة
بتدريب ورفع كفاءة العاملني مهنيا وعلميا من
خالل إدارة التطوير اإلداري وإعطائهم الفرص
للحصول علي الدورات اإلدارية يف معهد اإلدارة،
وابتعاث من تسمح له القوانني واألنظمة منهم
للحصول على الدرجات العلمية يف املاجستري
والدكتوراه.
وتدرك اجلامعة أهمية الدور الفاعل الذي
قام به هؤالء املتقاعدين واملتميزين  ،وعلى
إخواين املتقاعدين واملتقاعدات بأن يحمدوا اهلل
سبحانه وتعاىل على تأدية الرسالة ويرجون من
اهلل عز وجل أن يكونوا قد أدوها على أكمل وجه،
فلعلها تكون لهم قربة هلل سبحانه وتعاىل فهنيئا
لكم بهذا التكرمي الذي تعدونه وساما خالدا على
مدى االزمان.
وكيل الجامعة للتطوير
أ.د / .عبدالفتاح بن سليمان مشاط

دأبت جامعة املؤسس منذ نشأتها على تقدير العطاء والوفاء للمخلصني،
فتجتمع كل عام يف حفل بهيج ،تلتئم فيه مشاعر احملبة ،وتتوحد فيه القلوب تقديرًا
ووفا ًء وعرفانًا لكل من أبدع وعمل وأحسن العمل ،هم نخبة من أبناء اجلامعة
خدموا اجلامعة يف السراء والضراء ،كانوا رجالًا خملصني بكل ما حتمله الكلمة
من معنا ،نخبة من أبناء اجلامعة الربرة كل يعمل يف مكانه ومنصبه وجماله
وتخصصه ،حملوا رؤية ورسالة اجلامعة ،وقبلها رسالة الوطن وخدمة التنمية
والتعليم العايل ،عربوا بجامعة املؤسس نحو شواطئ املعرفة وبحور العلم
والبحث العلمي والتدريس وخدمة اجملتمع ،مبثابرة وبدون تقاعس إميانًا منهم
بأن الوطن يستحق كل ما بذلوه من جهود ،حملوا أمانة العلم والعمل ،وبذلوا
طاقاتهم وشبابهم ووقتهم خلدمة هذا الصرح الشامخ ،باعتباره أحد صروح العلم
املنتشرة يف كافة ربوع اململكة شمالها وجنوبها شرقها وغربها ،ما نحني ما ميلكون
من قدرات وخربات وأفكار وأعمال حتى أصبحت جامعة املؤسس مضرب املثل يف
التطوير والتحديث والتميز واإلبداع.
ديمومة التواصل مع المتقاعدين
من بني أهم األسس التي تعتمدها اجلامعة يف التعامل مع منسوبيها سواء
الذين ما زالوا على رأس العمل أو الذين بلغوا السن النظامي للتقاعد أنها تسعى
تسعى دائمًا إىل جعل كل من ينتمي إليها من أعضاء هيئة تدريس وإداريني وفنيني
وتقنيني وطالب وطالبات سفراء لها يف كل مكان ،يعربون عن رؤيتها ،وينشرون
رسالتها .واملتقاعدون واملتميزون هم نخبة من أبناء جامعة املؤسس على قدر عال
من العلم واملعرفة واخلربة العلمية والعملية ،فهم من األجيال التي أجنبها هذا
الوطن األبي ،ومنهم العلماء واملفكرون واخلرباء واألطباء واملهندسون واملبتعثون
والطالب ،واستمرار تواصلهم مع اجلامعة سينعكس إيجابًا على صورة اجلامعة
سواء يف الداخل أو اخلارج ،وينتظر منهم أن يقدموا أفكارًا وإبداعات وخربات
ستسهم ال حمول يف املزيد من االرتقاء بهذا الصرح العلمي الشامخ .ويرفعون
لواءها يف كل حمفل ومناسبة.
بصمات في مسيرة الجامعة
املتقاعدون واملتقاعدات واملتميزون واملتميزات كل منهم أسهم خدمة هذا
الصرح التعليمي ،وتركوا بصمات يف مسرية اجلامعة تدعو إىل الفخر واالعتزاز،
وأسسوا لبنة أسهمت يف رسوخ بنيانها على مدى أكرث من أربعة عقود ،وهم
ميتلكون من اخلربة الواسعة والدراية واملعرف .وكل منهم له تاريخ مليء
بالذكريات اجلميلة ،وبالعطاءات العلمية.
مبدأ التعاون والتآلف
دأبت اجلامعة منذ نشأتها على العمل مببدأ التعاون والتعاضد والتآلف،
باعتبارها جزء ال يتجزأ من هذا الوطن األبي ،ولبنة من لبنات التنمية الشاملة
االقتصادية واالجتماعية ،وصرح تعليمي يربي األجيال على األخالق اإلسالمية
السمحة ،وانتهجت سياسة الباب املفتوح ،واالستماع إىل جميع األفكار والتواصل
الفعال مع كافة فئات اجملتمع ،خلدمة القضايا االجتماعية والعلمية والبحثية التي
تسهم يف تنمية املكان وبناء اإلنسان .وتوفر اجلامعة فضاءات متنوعة ميكن من
خاللها للمتقاعدين واملتقاعدين التواصل معها ويف كل املناسبات العلمية واألنشطة
والفعاليات أو من خالل نادي املنسوبني ،وباقي األندية األخرى الرياضية
والرتفيهية وغريها ،وكذا يف الفعاليات الوطنية واملناسبات الدينية واألعياد على
مدار العام اجلامعي.
المتقاعدون مرتبطون بجامعتهم مدى الحياة
املتقاعدون واملتقاعدات جزء ال يتجزأ من هذا الصرح العلمي ،واجلامعة تتيح
كل مرافقها االجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للمتقاعدين واملتقاعدات،
الذين يستفيدون من االستمرار يف اجلو األسري بجامعته ،كما يستفيدون من
اخلدمات املرورية التي تقدم من قبل إدارة املرور ملنسوبي اجلامعة ،وكذلك األمر
يف إدارات اجلوازات ،واخلطوط السعودية ،واملستشفى اجلامعي ،واإلدارة
الطبية ،وغريها..
رسل وسفراء الجامعة
املتقاعدون واملتقاعدات رواد العمل األكادميي واإلداري ،وهم سفراء للجامعة
يف كل املناسبات واحملافل اجملتمعية سواء يف الداخل أو اخلارج ،يعكسون
الصورة اإليجابية والوجه املشرف لهذا الكيان العلمي ملزيد من العطاء نحو
اجملتمع ،فعطاؤهم للمجتمع ال يتوقف ،واجملتمع دائمًا بحاجة إىل العطاء واجلهد
واملثابرة خلدمته ،واستمرار املتقاعد يف العطاء سيصب يف خدمة اجملتمع وسيعود

بالفائدة الكبرية عليه ،والوطن يف حاجة إىل كل إسهام يسهم به كل فرد من أفراده .
عطاء مستمر
كل فرد من أفراد اجلامعة أسهم يف تكوين جيل جديد حمل رسالة العلم من
بعده ،واالستمرار يف العطاء من املتقاعدين يحفز األجيال اجلديدة على املزيد من
التميز واإلبداع والبذل والعطاء ،ومواصلة املسرية ،مسرية البناء والعلم والعمل.
الرعاية الصحية المستمرة
قامت اجلامعة بإنشاء اإلدارة الطبية لتقوم بتقدمي الرعاية الصحية جلميع
منسوبي اجلامعة من أكادمييني وإداريني ليستفيد منها املتقاعدون وعائالتهم،
وتتميز هذه اخلدمات بتنوعها حيث تشمل خمتلف التخصصات املتوافرة يف
اجلامعة والتي ميكن أن تقدم الرعاية الصحية للمتقاعد ،كما ميكن للمتقاعدين
االستفادة مما تقدمه مستشفى اجلامعة من خدمات وهي جمهزة بأحدث األجهزة
واملعدات املتكاملة ،يف خمتلف أقسامها الطبية املتنوعة ،ويستفيد املتقاعد من
اخلدمة الطبية اجملانية.
الخدمات البنكية والمصرفية
تتيح اجلامعة للمتقاعدين اخلدمات املصرفية والبنكية عن طريق بنك سامبا
بهدف تيسري إجراء اخلدمات البنكية اخملتلفة من صرف الرواتب واملكافآت وسداد
الفواتري للخدمات اخملتلفة ،كما توفر للمتقاعدين استخدام أجهزة الصرف اآليل
يف أي مكان داخل وخارج اجلامعة.
خدمات المكتبة المركزية
املكتبة املركزية مبا حتتويه من مرافق هي متاحة دون اشرتاك للمتقاعدين،
حيث ميكنهم االستفادة من حمتوياتها ومن استخدام أجهزتها اخملتلفة،
كما ميكن للمتقاعد استعارة الكتب واملراجع التي يحتاجها ،وكذلك االستفادة
من أوعية املعلومات من كتب ودوريات ،كما ميكن للمتقاعد االستفادة من املكتبات
الفرعية يف خمتلف مرافق اجلامعة.
استمرار الخدمات اإللكترونية
تضع اجلامعة خدماتها اإللكرتونية اخملتلفة رهن إشارة املتقاعدين حيث
ميكنهم االستفادة من جميع أنظمة اخلدمات اإللكرتونية التي يوفرها موقع
اجلامعة
 ،كما توفر اجلامعة للمتقاعدين خدمات االنرتنت وذلك من خالل الشبكة
الداخلية باجلامعة بشكل افرتاضي.
رحالت سياحية
تنظم اجلامعة بصفة دورية رحالت إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة ألداء
شعائر العمرة وفريضة احلج ويستفيد املتقاعدون من هذه اخلدمة.
المشاركة في أندية الجامعة
أنشأت اجلامعة ناد خاص مبنسوبي اجلامعة ،ويستفيد املتقاعدون من
املشاركة يف هذا النادي الذي يقدم العديد من النشاطات االجتماعية والثقافية
والرياضية ،وقد مت تزويد النادي بالصاالت املناسبة واألجهزة الالزمة ملمارسة
تلك النشاطات.
االستفادة من خصومات الخطوط السعودية
تقدم شركة اخلطوط العربية السعودية تخفيضات خاصة ملنسوبي اجلامعة
كافة ،ويدخل املتقاعدون يف هذا النطاق حيث يحصلون على تخفيضات على
التذاكر الداخلية والدولية لهم ولعائالتهم.
الرعاية الصحية والخدمات ألبناء المتقاعدين
من اخلدمات التي تقدمها اجلامعة جلميع منسوبيها خدمة رعاية األطفال عن
طريق احلضانة من سن سنتني إىل خمس سنوات ،حيث يتاح للمتقاعد االستفادة
من هذه اخلدمة التي توفر الرعاية الشاملة ألبناء املتقاعد.

بيعة
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أخبار

مسيرة عطاء تستحق التقدير
احلمد هلل رب العاملني والصالة
والسالم على سيدنا حممد وعلى آله
وصحبه أجمعني
دار الزمان ومرت األيام ،وهاهم
رفقاء الدرب يرتجلون عن صهوة
جيادهم يف ميدان العمل الوظيفي
بعد حياة حافلة بالعطاء والبناء
واإلخالص واحلب واملودة والرحمة
والتعاون واتقان العمل وجتويده .
ها هي األيام متضي سراعً ا
وميضي معها قطار العمر ،سنوات
انقضت وكأنها حلظات فرت من عقال
الزمن.

واليوم وبكل مشاعر احلب
والعرفان واالمتنان والثناء تكرم
جامعة امللك عبد العزيز نخبة من
منسوبي اجلامعة من اإلخوة
واألخوات األفاضل من املتميزين
ساهموا
الذين
واملتقاعدين،
بإجنازاتهم الرائعة يف إجناح مسرية
اجلامعة نحو النماء والتقدم والرقي
ولهم بصمات ولبنات مضيئة يف هذا
الصرح العلمي الشامخ يشهد بها
القريب والبعيد.
حتية من عند اهلل مباركة لكل
من ساهم ويساهم بعلمه وخربته

وعطائه يف خدمة وطنه وتطوير
جمتمعه ،فجزاه اهلل خري اجلزاء،
وحسبه أنه أدى رسالته الوظيفية
كاملة طوال مدة خدمته باجلامعة .
ويف اخلتام ال يسعني إال الدعاء
للمكرمني بالتوفيق والصحة ،وأن
يستمر عطاؤكم وجهودكم البناءة ملا
فيه اخلري للدين وهذا البلد األمني .

الجامعة
Akhbar Al-Jameah

تأسست عام 1392هـ 1972 -م
تصدر عن املركز اإلعالمي باجلامعة
املشرف العام
مدير اجلامعة املكلف

أ.د .عبد اهلل بن عمر بافيل

أ.د /عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

وكيل الجامعة للمشاريع

رئيس التحرير
املشرف العام على املركز اإلعالمي

استحداث موقع إلكتروني للمشاركة

د .شارع مزيد البقمي
نائب رئيس التحرير

بالرأي في تطوير آليات التكريم

نائب املشرف العام على املركز

خصصت وكالة اجلامعة موقعًا إلكرتونيًا تضمن
استبيانًا حلفل تكرمي املتقاعدين واملتميزين ،بهدف
مشاركة الرأي من كافة منسوبي اجلامعة وطالبها
ومت وضع بريد إلكرتوين للتواصل أو اإلجابة على
سؤال  :كيف تتمنى أن يكون حفل تكرمي املتقاعدين
واملتميزين لهذا العام.
وكان هذه فكرة إبداعية استحدثتها وكالة
اجلامعة يف إطار سياسة اجلامعة الساعية إىل
إشراك كافة منسوبيها وأعضاء هيئة التدريس
والطالب من شطري اجلامعة ،جلمع األفكار
واالقرتاحات التي من شأنها أن جتعل حفل املتميزين
واملتقاعدين خارجًا عن املألوف ،وكذلك الوقوف
على رأي اجلميع يف طريقة التكرمي التي من خاللها
تعرب اجلامعة عن فخرها واعتزازها بعطاء وجهود
منسوبيها الذي أمضوا سنوات من العمل وأسهموا
يف بناء هذا الصرح العلمي بسواعدهم.

اإلعالمي لإلعالم اإللكتروني
د .محمد عبد الغني الصائغ
نائبة رئيس التحرير
نائبة املشرف العام
على املركز اإلعالمي
د .ريـم علي الرابغي
مدير التحرير
مدير العالقات اإلعالمية باملركز
اإلعالمي

َ
سقيتُم جامعتكم ِبمِدَادِ المحبة واإلخالص والتفاني
املسرية اجلادَّة متتد آثارها حتى بعد أن يتوقف صاحبها ،فالتقاعد
ليس نهاية املطاف ،بل هو مرحلة جديدة من مواصلة العطاء ليستفيد
اجملتمع واألجيال اجلديدة من اخلربات املرتاكمة عرب سنني العمل
والعطاء التي ال تنتهي بانتهاء خدمة املتقاعد ،بل تبقى آثارها فيما
تشهده اجلامعة يف شتى قطاعاتها.
وما يوم التكرمي هذا إال رغب ٌة من اجلامعة يف رد جزء من الواجب
عليها جتاه منسوبيها ومنسوباتها الذين كان لهم األثر الكبري يف
مسريتها العلمية والعملية ،وشك ٌر وامتنانٌ وعرفانٌ باجلميل ل ُنخبة
َ
وأعطت جزي ًلا يف منظومة
متميزة حم َلت ِلوَاء الكفاح ،وبذ َلت وفريًا
التعليم العايل التي ال تتطور إال بتناقل اخلربات على جميع األصعِ دَة
العلمية والفنية واإلدارية.

جمموعة سامبا املالية

زميالتي وزمالئي:
لقد س َقي ُتم جامعتكم ِبمِ دَا ِد احملبة واإلخالص والتفاين،و ُكن ُتم مثالاً
ل َِحمل األمانة واملسؤولية ،وس َترتكون مِ ن ورائكم جي ًلا ع َز َم على أن
أسس ُتم ويضيف إليه،
يحافظ على ما َش َّيد ُتم ويزيد عليه ،ويتعاهد ما َّ
وستواصلون املسرية ،فالوطن ال يستغني أبدًا عن خدمات أبنائه
يف أي عُمر كانوا ويف أي موقع و ُِجدُوا،
أسأل اهلل – سبحانه – أن يبارك فيكم ويف عطائكم أينما ُكن ُتم
وحيثما َر َحل ُتم ،والتوفيق َحلِيف ُكم بإذن اهلل.
عميدة شطر الطالبات
د .هناء بنت عبداهلل النعيم

عبدالعزيز فرج عركوك

بجامعة امللك عبد العزيز

مراسالت التحرير

الهاتف6951010 :
الفاكس 6952691 :
البريد اإللكتروني

Media@kau.edu.sa
ص.ب  80272جدة 21589

