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احتفاء بأوىل الدفعات

فرع الجامعة بمحافظة رابغ
ينظم حفل الخريجات
حتت رعاية سعادة مدير اجلامعة املكلف األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن
عبيد اليوبي ،تنظم اجلامعة حفل اخلريجات اخلاص بالطالبات الالتي ميثلن
الفصلني الدراسيني الثاين و الصيفي للعام اجلامعي ١٤٣٤ /١٤٣٣هـ ،والفصول
الدراسية األول والثاين والصيفي للعام اجلامعي ١٤٣٥ / ١٤٣٤هـ .باإلضافة
للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي ١٤٣٦ / ١٤٣٥هـ لربامج البكالوريوس
االنتظام واالنتساب والتعليم عن بعد .بكلية احلاسبات وتقنية املعلومات ،وكلية
العلوم واآلداب ،وكلية األعمال برابغ.
وبهذه املناسبة هنأ سعادة مدير اجلامعة املكلف اخلريجات ،مشيدًا بالتطور
الذي شهده فرع اجلامعة مبحافظة رابغ ،واملستوى املتميز لطالبه وطالباته،
مؤكدًا أن الفرع يجسد الرؤية امللكية الساعية إىل نشر وتوفري وتعميم التعليم
العايل يف كافة ربوع ومناطق وحمافظات اململكة ،مشريًا إىل أن احملافظة

تستحق هذا الدعم من والة األمر حفظهم اهلل ألهميتها االقتصادية والدور الذي
ميكن أن تقوم به يف خدمة التنمية الشاملة التي تشهدها املنطقة حتت قيادة
صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري
منطقة مكة املكرمة ،معتربًا أن وجود كيان علمي متفرع من جامعة املؤسس يخدم
التعليم العايل ألبناء املنطقة له أهمية بالغة وأن هذه الدفعة من اخلريجات ثمرة
من ثمار االهتمام من قيادتنا الرشيدة بكافة أبناء الوطن يف كل احملافظات.
وتوجه سعادته بالشكر والتقدير والعرفان ملقام خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري حممد بن نايف ،حفظه اهلل ،وسمو ويل ويل العهد صاحب السمو
امللكي األمري حممد بن سلمان ،حفظه اهلل .على ما يولونه من اهتمام ورعاية
ودعم للوطن واملواطن.

 ٨٥٣خريجة بفرع الجامعة بمحافظة رابغ في مختلف
البرامج االنتظام واالنتساب والتعليم عن بعد
بلغ عدد خريجات فرع اجلامعة مبحافظة
رابغ ( )٨٥٣خريجة ميثلن الفصلني الدراسيني
الثاين و الصيفي للعام اجلامعي /١٤٣٣
١٤٣٤هـ ،والفصول الدراسية األول والثاين
والصيفي للعام اجلامعي ١٤٣٥ / ١٤٣٤هـ.
باإلضافة للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي
١٤٣٦ / ١٤٣٥هـ لربامج البكالوريوس االنتظام

لقاء

واالنتساب والتعليم عن بعد .بكلية احلاسبات
وتقنية املعلومات ،وكلية العلوم واآلداب ،وكلية
األعمال برابغ.
وقد بلغ عدد خريجات الفصل الدراسي
الثاين ١٤٣٤ / ١٤٣٣هـ ( )١٤٥خريجة .فيما بلغ
عدد خريجات الفصل الصيفي لنفس العام ()١٣
خريجة .كما بلغ عدد خريجات الفصل الدراسي

األول للعام اجلامعي ١٤٣٥ / ١٤٣٤هـ ()١٦٠
خريجة .فيما بلغ عدد خريجات الفصل الدراسي
الثاين لنفس العام (  )٣١٢خريجة ،أما الفصل
الصيفي للعام نفسه فقد بلغ ( )٧٢خريجة.
وبلغ عدد خريجات الفصل الدراسي األول
١٤٣٦ / ١٤٣٥هـ (  )١٥١خريجة
التفاصيل ص ٥

برنامج الحفل
 - 1السالم الملكي
 - 2مسيرة أعضاء هيئة التدريس.

 - 5كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل برابغ

 - 3مسيرة الخريجات

 - 6كلمة عميدة شطر الطالبات .

 - 4القرآن الكريم

 - 7كلمة الخريجات .

 - 8إعالن أسماء خريجات البكالوريوس بتقدير « ممتاز مع مرتبة الشرف »
 - 9إعالن أسماء خريجات البكالوريوس بتقدير « امتياز »
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نفخر باالنتماء لهذا الصرح العلمي
الشامخ ...ونستشعر المسؤولية الملقاة
على عاتقنا في خدمة وطننا الغالي
ص7 - 6

 12صفحة

االحتفاء بخريجات
ف��رع اجلامعة مبحافظة
معان كبرية،
رابغ يحمل ٍ
ف����ه����ن ق�����ط�����اف ل���غ���رس
ج����م����اع����ي س�����اه�����م ف��ي��ه
اجلميع ،فقد ك��ان غرسًا
م��ب��ارك��ًا وض��ع��ت��ه أي���ادي
ص��اح��ب ال��س��م��و امللكي
مستشار خ��ادم احلرمني
ال��ش��ري��ف�ين أم�ي�ر منطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة األم�ي�ر خالد
الفيصل الذي تشرف بتدشني هذا الصرح التعليمي
الشامخ  ،ودعمه ورع��اه حتى أينع واشتد ع��وده ،
بتعاون اجلميع سواء من أبناء احملافظة أو من أبناء
جامعة املؤسس الذين مل يبخلوا كعادتهم ببذل جهود
مضاعفة يف سبيل أن ينهض ه��ذا ال��ف��رع ويتكامل
ويؤدي املهام املنوطة به دون مركب نقص.
وه��ا نحن اليوم ن��رى الثمار يانعة بعد مواسم
طويلة من ال��زرع والعطاء الفياض ،جتسيدًا لرؤية
قيادتنا الرشيدة الساعية إىل نشر التعليم العايل يف
كافة مناطق وحمافظات اململكة ،باعتبار التعليم جزءًا
من منظومة البناء والتشييد والتحول إىل اقتصاد
املعرفة والعلم الذي نعقد عليه آمالًا كبرية يف نهضة
وطننا األب��ي ،بقيادة خ��ادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،وسمو ويل عهده
األمني صاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف،
حفظه اهلل ،وسمو ويل ويل العهد صاحب السمو
امللكي األمري حممد بن سلمان ،حفظه اهلل.
يف ه��ذا اليوم امل��ب��ارك نهنئ أنفسنا بهذه الدفعة
املباركة من اخلريجات ،ونهنئ كل من أجزل العطاء
إسهامًا يف خدمة هذه احملافظة الواعدة مبا متتلكه من
كنوز وإمكانيات مادية وبشرية ،تؤهلها لتكون مدينة
اقتصادية عاملية تضاهي كربيات املدن العاملية.
والشكر والتقدير لكل من أسهم يف هذا النجاح
ونوجه شكرًا خاصًا ملعايل مدير اجلامعة السابق
األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب الذي كان له
الفضل يف دع��م وق��ي��ادة ف��روع اجلامعة التي حتول
معظمها إىل جامعات مستقلة ،واهتمامه ومتابعته
ال��دائ��م��ة ل��ف��رع اجلامعة مبحافظة راب���غ حتى اشتد
ع���وده وتكاملت ب��راجم��ه وخ��دم��ات��ه ،والشكر لكافة
اللجان التي سهرت على تنظيم هذا احلفل والتهنئة
مرة أخرى لبناتنا اخلريجات سائلني اهلل تعاىل أن
يوفقهن ويسدد على طريق اخلري مسعاهن.
مدير الجامعة المكلف
أ.د /عبد الرحمن بن عبيد اليوبي

2

اخلميس  17شعبان 1436هـ املوافق  4يونيو 2015م

تقارير

محافظة رابغ  ...رؤية ملكية لمدينة عصرية تنتظر
مستقب ً
ال واعد ًا يسهم في تقوية اقتصاد المملكة

نبذة عن رابغ:
رابغ مدينة سعودية ،وإحدى حمافظات منطقة مكة املكرمة .وهي مدينة
قدمية تقع على ساحل البحر األحمر يف إقليم تهامة على خط طول  39درجة
ودائرة عرض  .22,48وكانت قدميا من ديار بني ضمرة من قبيلة كنانة.
ولهذه األهمية التاريخية وموقعها االسرتاتيجي حظيت باهتمام كبري
على مر التاريخ ،وتنتظر مستقبلًا واعدا مبا متتلكه من إمكانات مادية
وبشرية.
و تقع يف غرب اململكة العربية السعودية حيث تبعد عن جدة حوايل
 140كيلومرتا يف اجتاه الشمال .يحدها من الشمال منطقة املدينة املنورة،
ومن اجلنوب حمافظة جدة ومن الشرق منطقة املدينة املنورة وحمافظة
خليص .يقطعها طريق دويل إىل جزئني شمايل وجنوبي .وتبلغ مساحتها
 14000كيلو مرت مربع .ويبلغ عدد سكانها حوايل  92ألف نسمة.

األهمية الصناعية:
حتتل حمافظة رابغ مكانة اقتصادية مهمة حيث تستقر بها العديد من
الشركات العمالقة:
ومن تلك الشركات:
 الشركة العربية لصناعة أنابيب املياه احملدودة (أكوا بايب). شركة رابغ للتكرير والبرتوكيماويات  -برتو رابغ. شركة راويك إلنتاج الطاقة واملياه.حمطة حتلية املياه.
حمطة رابغ للكهرباء.
مصنع أسمنت العربية.
مصنع انريجيا للصناعات احلديدة احملدودة.
مصنع انريجيا للكابالت الضغط املنخفض.
مصنع انريجيا للكابالت الضغط فوق العايل.

مصنع انريجيا للبالستيك .PVC & XLPE
مصنع الزامل للصناعات احلديدية الثقيلة.
باإلضافة إىل مدينة امللك عبداهلل اإلقتصادية وميناء امللك عبداهلل الذي
يعترب أحدى أكرب عشر موانئ بالعامل.
مدينة امللك عبد اهلل االقتصادية:
مدينة امللك عبد اهلل االقتصادية هي واحدة من أربع مدن جديدة ع ّلق
عليها امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،رحمه اهلل ،آمالًا كبرية من أجل مستقبل
زاهر للملكة.
وتقع املدينة ،التي تقع على بعد ساعة ونصف بالسيارة شمال جدة بني
البحر األحمر ومنطقة صحراوية وعرة.
وستتمتع املدينة ببهاء فريد ،إذ تبلغ مساحتها  70ميلًا مربعًا ،وستكون
يف نهاية املطاف أضخم قليال من واشنطن العاصمة ،وستبلغ تكلفتها 100
مليار دوالر.

تقارير
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خريجات فرع الجامعة بمحافظة رابغ إحدى ثمرات تنفيذ الرؤية
الملكية الساعية لتعميم التعليم العالي في مختلف ربوع المملكة
الرؤية الملكية:
تنفيذًا للرؤية امللكية السامية الساعية
لتعميم التعليم العايل يف خمتلف ربوع
اململكة ،واستجابة للطلب املتزايد على
التعليم العايل يف خمتلف مناطق اململكة،
أولت اجلامعة اهتمامًا كبريًا بهذه الرؤية
إسهامًا منها يف إتاحة ونشر التعليم يف
خمتلف مناطق اململكة ،وقد جتسد هذا
االهتمام واضحًا من خالل إنشاء العديد من
الكليات اجلامعية يف عدد من املناطق واملدن
واحملافظات ،األمر الذي شجع كثريًا من
أبناء اململكة وبناتها على االلتحاق بالتعليم
اجلامعي ،من أجل احلصول على تعليم راق
ومتميز يضمن لهم مستقبلًا مهنيًا واعدًا.
ثمرات الجهود
بتوفيق من اهلل أثمرت اجلهود
املتواصلة من كافة املعنيني بتنفيذ هذه
الرؤية ،وكاناجلامعة تشرف على خمسة
فروع يف كل من( :حمافظة رابغ ،حمافظة
الكامل ،حمافظة خليص ،شمال حمافظة
جدة ،فرع اجلامعة للبنات مبحافظة جدة)
انضمت كلها إىل جامعة جدة باستثناء
فرع اجلامعة مبحافظة رابغ الذي مازالت
حتت إشراف جامعة املؤسس .وفيما يلي
عرض موجز لفرع اجلامعة مبحافظة رابغ
واألقسام املوجودة بكل كلية.
فرع الجامعة بمحافظة رابغ
النشأة والتطور
مت افتتاح فرع اجلامعة يف حمافظة
رابغ عام 1429ﻫ ،كنواةجلامعة مستقلة
تضم الكليات التالية:
أو ًال  :كلية العلوم واآلداب
وتضم الكلية األقسام التالية
قسم الرياضيات.
قسم الفيزياء.
قسم الكيمياء.
قسم األحياء.
قسم الثقافة اإلسالمية واملهارات
اللغوية.
قسم اللغة اإلجنليزية.
قسم مهارات االتصال.
ثانياً  :كلية الهندسة
أنشئت مبوجب قرار جملس التعليم
العايل رقم ( )1429/49/24املتخذ يف
جلسته التاسعة واألربعني املنعقدة بتاريخ
1429/4/2ﻫاملتوج مبوافقة خادم احلرمني
الشريفني رئيس جملس الوزراء رئيس
جملس التعليم العايل–يحفظه اهلل – على
حمضر اجللسة بالتوجيه الربقي الكرمي

رقم/5150م ب بتاريخ 1429/7/3ﻫ
وتضم الكلية األقسام التالية:
قسم الهندسة املدنية.
قسم الهندسة الكهربائية.
قسم الهندسة امليكانيكية.
قسم الهندسة الكيميائية وهندسة
املواد.
قسم الهندسة الصناعية
قسم العمارة.
ثالثاً  :كلية الطب
وتضم الكلية األقسام التالية :
قسم العلوم األساسية.
قسم األمراض الباطنية.
قسم اجلراحة.
قسم علم وظائف األعضاء.
قسم علم األمراض.
قسم األنف واألذن واحلنجرة.
قسم طب األطفال.
قسم التشريح.
قسم علم األدوية.
قسم أمراض النساء والوالدة.
قسم طب األسرة واجملتمع.
قسم الكيمياء احليوية السريرية.
قسم الكائنات الدقيقة.
رابعاً  :كلية الحاسبات وتقنية
المعلومات
أنشئت مبوجب قرار جملس التعليم
العايل رقم ( )1429/49/24املتخذ يف
جلسته التاسعة واألربعني املنعقدة بتاريخ
1429/4/2ﻫمبوافقة خادم احلرمني
الشريفني رئيس جملس الوزراء رئيس
جملس التعليم العايل– يحفظه اهلل – على

حمضر اجللسة بالتوجيه الربقي الكرمي
رقم/5150م ب بتاريخ 1429/7/3ﻫ
وتضم الكلية األقسام التالية :
قسم علوم احلاسبات.
قسم نظم املعلومات.
قسم تقنية املعلومات.
خامساً  :كلية األعمال برابغ
بنا ًء على قرار جملس الوزراء رقم ()73
بتاريخ 1422/3/5ﻫأنشئت كلية اجملتمع
للبنات برابغ وانضمت جلامعة امللك عبد
العزيز مبوجب األمر السامي الكرمي رقم
/3030م ب بتاريخ 1428/3/23ﻫومتنح
الكلية درجة الدبلوم املتوسط يف تخصص
احلاسب اآليل ثم أعيد هيكلتها لتصبح كلية
األعمال برابغ (طالب وطالبات) ومتنح
درجة البكالوريوس وتضم األقسام التالية :
قسم التسويق.
قسم التمويل.
قسم نظم املعلومات اإلدارية.
قسم القانون.
قسم احملاسبة.
قسم إدارة اخلدمات الصحية
واملستشفيات.
قسم املواد العامة.
سادساً  :كلية العلوم الطبية
التطبيقية ( كلية العلوم الصحية
للبنات سابقاً).
مبوجب قرار جملس التعليم العايل رقم
( )1429/49/23املتخذ يف جلسته التاسعة
واألربعني املنعقدة بتاريخ 1429/4/2ﻫ
مبوافقة خادم احلرمني الشريفني رئيس
جملس الوزراء رئيس جملس التعليم

العايل–يحفظه اهلل – على حمضر اجللسة
بالتوجيه الربقي الكرمي رقم/5150م
ب بتاريخ 1429/7/3ﻫ مت إحلاق كلية
العلوم الصحية للبنات (متنح درجة الدبلوم
املتوسط للطالبات) باجلامعة ،ثم متت
إعادة هيكلتها لتصبح كلية العلوم الطبية
التطبيقية (متنح درجة البكالوريوس) ونقل
مقرها إىل حمافظة رابغ ،وذلك مبوجب
قرار جملس التعليم العايل (بالتمرير) رقم
( )1430/3بتاريخ 1430/7/4ﻫ وتوج
مبوافقة خادم احلرمني الشريفني رئيس
جملس الوزراء رئيس جملس التعليم
العايل–يحفظه اهلل – على حمضر اجللسة
بالتوجيه الربقي الكرمي رقم /5088م ب
بتاريخ 1432/8/7ﻫ ،وتضم الكلية األقسام
التالية:
التمريض.
التكنولوجيا الطبية.
البصريات.
اللوم اإلشعاعية.
علوم التأهيل الصحي.
علوم اخملتربات اإلكلينيكية.
علوم صحة األسنان.
علوم صحة اجملتمع.
إجنازات متميزة يف فرتة وجيزة
رغم حداثة إنشاء فرع اجلامعة
مبحافظة رابغ فقد متكن من حتقيق العديد
من اإلجنازات والتي ماكانت لتحقق لوال
الدعم الذي حظي به الفرع من حكومتنا
الرشيدة ومن صاحب السمو امللكي األمري
خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني
الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة ،وبفضل
تضافر اجلهود والتكاثف بني إدارة اجلامعة
واملتابعة من وزارة التعليم.

تحية فخر
واعتزاز
بنجاحكن
ي������و ٌم م����ن أي������ام ف��خ��ر
ج��ام��ع��ة امل��ؤس��س احتفالُها
ب��ت��خ��ري��ج دف��ع��ة ج��دي��دة من
طالباتها بفرع رابغ  ،مُعزز ًة
دو َره�������ا ال����رائ����د يف جم��ال
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ل��ل��ف��ت��ي��ات،
وم��ؤك��د ًة رؤي�� َت��ه��ا وأهدافها
يف خدمة املسرية التنموية
لوطننا احلبيب..
وه���ذا ل��ي��س مبستغرب
ع��ل��ى ه���ذه اجل��ام��ع��ة  -األم
ال���������رؤوم -ال���ت���ي ك�����ان ل��ه��ا
���س��� ْب���ق يف ال��ت��ع��ل��ي��م
ق�����د ُم ال َّ
ال��ع��ايل للفتاة ،و َم��� ِّد جميع
أرج����اء ال��وط��ن مبحافظاته
�����ره ب���رواف���د
و ُق�������راه وهِ َ
�����ج ِ
ال��ع��ل��م م���ن خ��ل�ال ب��راجم��ه��ا
ال�����رائ�����دة ،وت���غ���ذي���ة س���وق
ال��ع��م��ل ب��ال��ك��ف��اءات امل��ؤهَّ ��ل��ة
القادرة على إحداث التغيري
املطلوب يف التنمية والبناء
والتطوير..
و م�����ا ه��������ذه ال���دف���ع���ة
امل��ب��ارك��ة إال ش��ه��ادة أخ��رى
ع��ل��ى م���ا ب��ل��غ��ت��ه ب�ل�ادن���ا من
ن��ه��ض��ة وت����ط����ور وارت����ق����اء
بالفرد الذي ُأول َِي ك َّل اهتمام
من َلدُنْ القيادة الرشيدة منذ
عهد امل��ل��ك عبدالعزيز ط َّيب
اهلل َثراه.
ف�����ل�����ك م�����ن�����ي اب���ن���ت���ي
اخلريجة حتية فخر واعتزاز
وضعت
بهذا النجاح ،فاليوم
ِ
قدمك ِب َثبات على أول الطريق
حلياتك العملية ُم َتزوِّ د ًة لهذه
الرحلة بخري الزاد بإذن اهلل،
ف���ص���وين ال��ع��ل��م ال���ذي
ت��ع��م��ل ِ��ت ،ف��أن��ت مب��ا ُتم ِّثلني
م��ن أم���ل وط��م��وح وان��ط�لاق
ترسمني ال��ص��ورة احلقيقة
ل���ل���م���رأة امل��س��ل��م��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال��ق��وي��ة األص��ي��ل��ة ،ومتثلني
وط�� ًن��ا ت��ت��ش�� َّرف�ين ب��االن��ت��م��اء
إليه.
م�����ب�����ارك ل���ل���خ���ري���ج���ات
ُ
�����ره�����ن ه����ذا ال��ن��ج��اح،
وأ َس ِ
وم��ب��ارك للهيئة التعليمية
واإلدارة العليا باجلامعة
هذا العطاء،
ِ��ي
واهلل َ أس���أل أن ُي��ب��ق َ
جامعتنا شاخمة أبية َم َثلُها
َم َث ُل الشجرة الطيبة «أصلُها
ث��اب��ت وف��رعُ��ه��ا يف ال��س��م��اء
ُت��ؤت��ي ُأ ُك�� َل��ه��ا ك�� َّل ح�ين ب��إذن
ربها»،
إن���ه و ُّ
يل ذل���ك وال��ق��ادر
عليه
د .هناء عبد اهلل النعيم
عميدة شطر الطالبات
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وكيلة عمادة القبول والتسجيل بفرع اجلامعة مبحافظة رابغ

العمادة تتابع شؤون الطالبات باهتمام
بالغ منذ تسجيلهم بالجامعة وحتى تخرجهم
سارة الحمدي

-1اإلشراف على استالم املعامالت الواردة
إىل العمادة ومتابعتها داخل العمادة .
 -2تصدير املعامالت والتأكد من مرفقاتها
ووصولها إىل اجلهات املرسلة لها .
-3متابعة سري جميع املعامالت داخل العمادة
وإشعار رئيسة وحدة الشؤون اإلدارية باملعامالت
املتأخرة.
وكذلك وحدة اخلدمات اإللكرتونية و
األكادميية ومن مهامها :
-1تقوم بتقدمي الدعم الفني وإعداد الربامج
التطويرية اخلاصة مبهام وحدات العمادة
بالتنسيق مع مركز تقنية املعلومات.
-2متابعة أجهزة احلاسب اآليل واألجهزة
التقنية داخل العمادة والعمل على حتديثها
وصيانتها وحتديث موقع العمادة على شبكة
االنرتنت .
-3إعداد الربامج التطويرية اخلاصة
مبهام وحدات العمادة بالتنسيق مع مركز تقنية
املعلومات .

مبناسبة احتفاء اجلامعة بخريجات فرعها
مبحافظة رابغ  ،ووقوفًا على اإلجنازات التي
حققها الفرع منذ إنشائه واجلهود املبذولة لتوفري
اإلمكانيات املادية والبشرية ليؤدي املهام املنوطة
به بأعلى معايري اجلودة ،كان لصحيفة أخبار
اجلامعة لقا ًء صحفيًا مع سعادة وكيلة عمادة
القبول والتسجيل بفرع اجلامعة مبحافظة رابغ
الدكتورة /فتحية سامل شكر ،والتي وافتنا بأبرز
األهداف واإلجنازات التي حتققت وفيما يلي
تفاصيل احلوار:
بداية نود الحديث عن عمادة القبول
والتسجيل والهدف من إنشائها؟
مت إنشاء عمادة القبول والتسجيل بفرع
رابغ بهدف تطوير عملية التسجيل لتواكب تزايد
أعداد طالب وطالبات اجلامعة من ناحية ،وتلبية
حلاجات اجملتمع وخطط التنمية من ناحية آخرى،
وكذلك لتقوم بتطبيق سياسات القبول وإجراءات
التحويل وتسجيل الطالب والطالبات ومتابعة
شؤونهم العلمية منذ قبولهم وحتى تخرجهم من
اجلامعة ويعترب فرع العمادة برابغ املسؤول عن
تطبيق النظام التعليمي وفقًا للوائح واألسس
والقواعد املعمول بها يف اجلامعة األم (شطر
الطالبات) ،وهناك من األعمال ما يوجب اعتبار
العمادة مصدرًا أساسيا للمعلومات والبيانات
اإلحصائية التخاذها كمؤشر تساعد على اتخاذ
القرارات .
ونعرض هنا صورة عن عمادة القبول
والتسجيل  -شطر الطالبات فرع رابغ التي من
خاللها تعكس مدى اجلهود التي ُتبذل ليكون الفرع
هو صورة مصغرة للمركز الرئيس لعمادة القبول
والتسجيل بشطر الطالبات.
ماذا عن أهداف عمادة القبول والتسجيل؟
تتلخص أهداف العمادة يف النقاط التالية:
 -1تقدمي أفضل اخلدمات للطالبات .
 -2تقدمي خدمات اإلرشاد األكادميي للطالبات

.
 -3إعداد اجلداول الدراسية و االختبارات
النهائية لكل فصل دراسي .
 -4تدقيق اخلطط الدراسية جلميع الطالبات
املتوقع تخرجهن يف نهاية كل فصل دراسي وتدقيق
ملفاتهن ومعدالتهن الفصلية والرتاكمية.
 -5حترير إفادة التخرج وإصدار كشوف
الدرجات وأي وثائق أخرى .
 -6إعداد الشهادات اجلامعية وتنظيم حفل
التخرج .
ما أهم وحدات العمادة ؟ وما األدوار
المنوطة بكل منها ؟
تتكون العمادة من املركز الشامل للخدمات
الطالبية ومن مهامه :
 -1استقبال الطالبات و الرد على
استفساراتهن .
 -2توفري األدلة واملنشورات اخلاصة
بعمليتي القبول والتسجيل ونظام الدراسة
واالختبارات واخلطط الدراسية وتوزيعها
على الطالبات الراغبات يف االلتحاق باجلامعة
بالتنسيق مع الوحدات اخملتصة .

¶اجلامعة حريصة على تطبيق أعلى املعايري يف العملية
التعليمية
¶أضحى فرع اجلامعة مبحافظة رابغ مضرب املثل يف جودة
اخلدمات اإلدارية
¶نسعى لتنفيذ اخلطط مواكبة للتطور الذي تشهده اململكة
وإسهامًا يف التنمية لوطننا الغايل
 -3توفري جميع النماذج املستخدمة داخل
العمادة للطالبات واملراجعات .
 -4طباعة كشوف درجات الطالبات و
اجلداول .
 -5ختم الوثائق بختم العمادة و التصديق
على صورة طبق األصل للمستندات الصادرة من
العمادة .
وحدة الشعب الدراسية و اجلداول ومن
مهامها :
 -1مراجعة ومتابعة اجلداول الدراسية
جلميع كليات اجلامعة .
 -2توزيع املواد على الفصول الدراسية وفق
املعايري املتبعة لذلك بالتنسيق مع الكليات يف كل
فصل دراسي مبا فيها الشعب التلفزيونية بني
قسمي الطالب و الطالبات .
 -3متابعة إنشاء وإلغاء وتعديل الشعب
الدراسية يف احلاسب اآليل بالتنسيق مع الكليات
املشاركة يف إنشاء اجلداول الدراسية .
كما يوجد بالعمادة وحدة السنة التحضريية
ومن مهامها :
 -1إنشاء اجلداول الدراسية للطالبات وفق
خططهن .
 -2دراسة حاالت الطالبات والرد على جميع
االستفسارات الواردة منهن.
 -3متابعة التسكني بعد السنة التحضريية .
 -4تقدمي اخلدمات الالزمة للطالبات مثل
االعتذار و التأجيل و التحويل .
 -5اإلشراف على تسجيل الطالبات الزائرات
من خارج اجلامعة واعتماد خطابتهن والتوقيع
عليها وفق النموذج املعد لذلك .
 -6إعداد الدراسة اخلاصة بالطالبات الالتي

تعرض على اللجنة الثالثية وتنفذ قرار اللجنة
الثالثية.
ويوحد بالعمادة أيضًا وحدة املتابعة
واإلرشاد األكادميي ( انتظام ) و من مهامها :
 -1متابعة السجالت األكادميية للطالبات .
 -2تقدمي اخلدمات الالزمة للطالبات مثل
االعتذار و التأجيل و التحويل و االنسحاب بعد
استكمال املتطلبات لذلك .
 -3إنشاء جداول املستجدات من الطالبات .
 -4مراجعة وطباعة كشوف الدرجات
لطالبات اجلامعة والتصديق عليها وتوثيقها من
صاحب الصالحية.
 -5متابعة اخلريجات و إعداد توصيات
التخرج من اجلامعة و تسليم وثيقة التخرج
وكشف الدرجات .
 -6التأكد من استكمال الطالبات لنماذج إخالء
الطرف من اجلامعة .
 -7إعداد الدراسة اخلاصة بالطالبات الالتي
تعرض على اللجنة الثالثية و اللجنة الدائمة للنظر
فيها .
كما يوجد بالعمادة وحدة املتابعة واإلرشاد
األكادميي ( الربامج مدفوعة ) ومن مهامها :
 -1دراسة حاالت الطالبات و اإلفادة عنها
والرد على جميع االستفسارات الواردة منهن .
 -2تقدمي اخلدمات الالزمة للطالبات مثل
االعتذار و االنسحاب و التحويل.
 -3مراجعة وطباعة كشوف الدرجات
لطالبات اجلامعة والتصديق عليها وتوثيقها من
صاحب الصالحية.
 -4متابعة الطالبات اخلريجات و إعداد
توصيات التخرج من اجلامعة وتقدمي اخلدمات

الالزمة من الناحية األكادميية .
 -5التأكد من استكمال الطالبات لنماذج إخالء
الطرف من اجلامعة .
 -6إعداد الدراسة اخلاصة بالطالبات الالتي
تعرض على اللجنة الثالثية و اللجنة الدائمة للنظر
فيها .
ومن وحدات العمادة وحدة القبول ( الربامج
املدفوعة ) واملنح اخلارجية ومن مهامها :
 .الرد على املراسالت الواردة من وحدة
القبول بعد عرضها على سعادة الوكيلة -1
استقبال املراجعات والرد على استفساراتهن
فيما يتعلق بالقبول -2 .
 .استقبال الطالبات الزائرات واحملوالت
واستكمال إجراءات قبولهن باجلامعة -3
 -4تقدمي اخلدمات الالزمة للطالبات مثل
االعتذار و االنسحاب و التحويل .
 -5متابعة السجالت األكادميية للطالبات
اخلريجات وتسليم وثيقة التخرج وكشف
الدرجات لهن .
باإلضافة إىل وحدة العالقات و املتابعة
العامة و من مهامها :
 -1متابعة تأمني األدلة اإلرشادية للتعريف
باجلامعة والعمادة والعمل على حتديثها بالتنسيق
مع الوحدات اخملتصة .
-2عمل الرتتيبات الالزمة لالستعداد
للفعاليات التي تشرف عليها العمادة و املشاركات
اخلارجية .
 -3االهتمام مبراجعي العمادة وخاصة ذوي
االحتياجات اخلاصة .
هذا باإلضافة إىل وحدة االتصاالت اإلدارية
ومن مهامها:

ماذا عن تسكين طالبات السنة
التحضيرية بالكليات ؟
لدى العمادة آلية للتسكني بالكليات بعد السنة
التحضريية تتلخص فيما يلي:
 -1يجب على الطالبة اجتياز كامل مواد
السنة التحضريية قبل التسكني فى إحدى كليات
اجلامعة مبعدل تراكمي اليقل عن . 2
-2يتم التقدمي للتسكني بالكليات عرب نظام
اخلدمات اإللكرتونية ( األوديس بلس ) .
-3يتم تنفيذ التسكني بنهاية الفصل الدراسي
الثاين أو (الفصل الصيفي ).
-4الميكن للطالب االنتقال من مسار دراسي
إىل آخر (علمي  -أدبي وإداري ) .
الدراسة بنظام التعليم عن بعد أصبحت
مؤشراً مهما في تطوير األنظمة
التعليمية بالجامعات ماذا قدمت الجامعة
للطالبات الراغبات التقديم في الدراسة
بهذا النظام ؟
قدمت اجلامعة للطالب الذين مل يتمكنوا من
االلتحاق بنظام االنتظام فرصة للتعلم وإكمال
دراستهم عن طريق التعليم عن بُعد وبذلك تكون قد
خدمت أكرث املوظفات و ربات البيوت الالتي يسعني
لتطوير أنفسهن أكادمييًا و وظيفيًا  ،والبالك بورد
نظام عاملي مطبق يف كثري من اجلامعات ويتوافر
فيه كثري من اإلمكانيات التقنية التي تخدم الطالب
و األستاذ كما سهل عملية التواصل مع الطالب
أنفسهم ومع األستاذ خارج أسوار اجلامعة.
كلمة أخيرة؟
كل هذه اخلدمات التي توفرها اجلامعة تدل
على اجلهود املبذولة والتي تصب جميعها يف
خدمة بناتنا الطالبات ،والعمادة بدورها تسري
يف نفس الركب سعيًا لتحقيق أهدافها خلدمة
الطالبات وتأهيلهن وإعدادهن ليكن لبنة من
لبنات بناء وطننا الغايل .وأتقدم باسمي وباسم
كافة منسوبي العمادة بالتهنئة لبناتنا اخلريجات
مبناسبة تخرجهن وحصولهن على الدرجة العلمية
ومتنياتي لهن بالتوفيق والنجاح.

تقرير
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المجموع

145

ــ

ــ

145

الفصل الدراسي الصيفي 1434-1433هـ
المرحلة الجامعية

االعمال

علوم واداب

حاسبات

المجموع

البكالوريوس انتظام

7

6

ــ

13

البكالوريوس انتساب

ــ

ــ

ــ

ــ

البكالوريوس تعليم عن بعد

ــ

ــ

ــ

ــ

المجموع

7

6

ــ

13

الفصل الدراسي األول 1435-1434هـ
المرحلة الجامعية

االعمال

علوم واداب

حاسبات

المجموع

البكالوريوس انتظام

16

ــ

ــ

16

البكالوريوس انتساب

63

ــ

ــ

63

البكالوريوس تعليم عن بعد

81

ــ

ــ

81

المجموع

160

ــ

ــ

160

الفصل الدراسي الثاني 1435-1434هـ
المرحلة الجامعية

االعمال

علوم واداب

حاسبات

المجموع

البكالوريوس انتظام

78

41

7

126

البكالوريوس انتساب

142

ــ

ــ

142

البكالوريوس تعليم عن بعد

44

ــ

ــ

44

المجموع

264

41

7

312

الفصل الدراسي الصيفي 1435-1434هـ
المرحلة الجامعية

االعمال

علوم واداب

حاسبات

المجموع

البكالوريوس انتظام

13

39

1

53

البكالوريوس انتساب

8

ــ

ــ

8

البكالوريوس تعليم عن بعد

11

ــ

ــ

11

المجموع

32

39

1

72

الفصل الدراسي األول 1436-1435هـ
المرحلة الجامعية

االعمال

علوم واداب

حاسبات

المجموع

البكالوريوس انتظام

42

21

ــ

63

البكالوريوس انتساب

56

ــ

ــ

56

البكالوريوس تعليم عن بعد

32

ــ

ــ

32

المجموع

130

21

ــ

151
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لقاء

خريجات فرع اجلامعة مبحافظة رابغ

نفخر باالنتماء لهذا الصرح العلمي الشامخ ...ونــسـتشعــــــــ

خريجات فرع
اجلامعة مبحافظة
رابغ أثبنت قدراتهن
على املنافسة
اجلامعة أهلتنا
التأهيل الشامل لسوق
العمل
فرع اجلامعة برابغ
واكب التطور الذي
تشهده احملافظة

صالحة الدغفلي  -عيشة الشيخي – ابتهال
الغانمي
مبناسبة احتفاء اجلامعة بخريجات فرعها
مبحافظة رابغ أجرت صحيفة أخبار اجلامعة
عددًا من اللقاء الصحفية مع عدد من اخلريجات
الالتي عربن عن سعادتهن وفخرهن باحلصول
على الشهادة اجلامعية ،واعتزازهن باالنتماء
لهذا الصرح العلمي الكبري ،خاصة وأنهن أول
دفعة تتخرج من هذا الصرح العلمي الواعد،
وعربت اخلريجات عن شكرهن وتقديرهن
للجهود التي بذلتها إدارة اجلامعة ووكالئها
وأعضاء هيئة التدريس بها وإدارييها وكافة
منسوبيها ،حيث أصبح فرع اجلامعة مبحافظة
رابغ يشار إليه بالبنان يف تطبيق أعلى معايري
اجلودة ،وتوفري كافة اإلمكانيات التي تتيح
للطالبات التكوين والتأهيل الذي يجعلهن
قادرات على املنافسة يف سوق العمل ،وفيما
يلي تفاصيل اللقاءات:
بداية كان اللقاء األول مع الطالبة نهى خليل
رجاء اهلل الزبايل خريجة كلية العلوم واآلداب
بفرع اجلامعة مبحافظة رابغ ،التي عبَرت عن
فرحتها بطريقتها اخلاصة بقولها« :قبل أيام
بل قبل شهور من تخرجي كانت السعادة تكاد
تخرج من عيني خاص ًة عند ذكر موعد تخرجي
و كنت أسابق األيام واللحظات و أتخيل يوم
تخرجي وأتصور نفسي أحمل وثيقتي و أنا
كلي ثقة بأين قد أجنزت أعظم إجناز يف حياتي
 »..وأضافت« :مرت األيام و الشهور؛ تخرجت
واستلمت وثيقتي وكانت والدتي هي أصدق
من فرح يل بتخرجي ،فقد كانت فخورة بي
و ال زالت حتثني على التزود بالعلم  ..و لكن
سرعان ما بدت فرحتي تتالشى عندها علمت

أن التخرج ليس ما أطمح له بل حتقيق أسمى
غاياتي أال و هو إكمال دراستي وأنا مصرة أن
أكمل بإذن اهلل تعاىل « وأضافت « :أدعو جميع
صديقاتي إىل مشاركتي هذا احللم الذي لن
يكتمل بدونهن إذ أننا مل نفرتق منذ االبتدائية
إىل اآلن و لن نفرتق بإذن اهلل تعاىل ،فأننت من
ساعدين لتخطي هذا املشوار الصعب خاص ًة
وأننا كنا نقطع ما يقارب املائة كيلومرت يوميًا
يف سبيل العلم ،وأضافت اخلريجة نهى أن من
أعظم الصعوبات التي واجهتني يف دراستي مل
تكن يف لغة املقررات كونها باللغة االجنليزية
و ال فارق اللغة بيني و بني معظم معلماتي و
ال يف املسافة التي بني مكان سكني و اجلامعة
بل عندما كنت أقطع هذه املسافة و أنا حامل؛
فقد أمضيت  ٨شهور من حملي وأنا أكمل
دراستي اجلامعية و قد توج صربي يف نهاية
العام بحصويل على املعدل الكامل و هلل احلمد
و املنة  ..فأقول جلميع طالبات العلم ال تدعن
شيء يقف بينكن وبني نيلكن ألعلى الشهادات
و اصربوا و صابروا و اعملوا بقول الرسول
صلى اهلل عليه و سلم (اطلبوا العلم من املهد
إىل اللحد)  ..فلذة التعلم و التخرج ال تعادلها
أي لذة ..
وكان اللقاء الثاين مع الطالبة خلود
اليوبي خريجة تقنية املعلومات والتي عبَرت
عن سعادتها مبناسبة تخرجها ضمن الدفعة
األوىل لفرع اجلامعة مبحافظة رابغ بقولها:
«هو يوم انتظرته بفارغ الصرب فالتخرج فرحة
وشعور خمتلف يصعب تفسريه بالكلمات ألنه
حلم طاملا متنيته ورأيته يتحقق عندما استلمت
وثيقة التخرج التي كانت مبثابة بطاقة العبور
ملستقبلي اجلديد ،وأمتنى للكل أن يعيشوا هذه
اللحظات ألنها التنسى وتبقى فرحتها خملده

يف الذاكرة ،ووجهت اخلريجة خلود اليوبي
النصيحة لكل خريجة بأن تسعى لتحقق
طموحها ،وحتديد أهدافها وجتديد عزميتها
وبذل طاقتها ،مشرية إىل أن لذة الفرحة بتحقق
األحالم جميلة ال يبغي حرمان النفس منها،
وحل الصعوبات التي واجهتها وهي طالبة
يف اجلامعة أكدت أن أول سنة يف اجلامعة
كانت من صعبة ألنها جتربة جديدة لها يف
كل تفاصيلها ولكن تعلمت منها عدم االستسالم
للصعاب ألن التغلب عليها هو البداية نحو
النجاح.
وأكدت والدة الطالبة خلود اليوبي أن خرب
تخرج ابنتها أدخل على قلبها فرحة الميكن
وصفها فقد شاهدت ثمرة جهدها يف ابنتها
وتتمنى لها التوفيق يف كل خطواتها وتبقى
يف جناح دائم.
وكان اللقاء التايل مع الطالبة شروق
العويف خريجة علوم احلاسب اآليل والتي
أكدت أنها فخورة وهلل احلمد مبا أجنزت
وعلمت بأن النجاح له قيمة ومعنى وأنه
المستحيل حني وجود الرغبة واإلصرار على
حتقيق األحالم ،مؤكدة أن تتمنى من زميالتها
اخلريجات أن يواصلن مسرية الطموح
وحتقيق األحالم ،وحول الصعوبات التي
واجهتها أشارت إىل أن ضغوطات املناهج
وأوراق العمل ومشروعات التخرج كانت أبرز
الصعوبات ولكن بفضل اهلل ثم االجتهاد متكن
من تخطيها.
من جهتها عربت والدة الطالبة شروق
العويف عن فخرها وهي ترى ابنتها تعتلي
مراكز علمية بحصولها على الشهادة العلمية
مؤكدة أن الكلمات ال توصف معنى الفخر
الذي تشعر به اليوم عندما جتني ثمرة الرتبية

لقاء
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ــــــر المسؤولية الملقاة على عاتقنا في خدمة وطننا الغالي

وترى ابنتها حتقق هذا النجاح املميز.
ووصفت الطالبة سمية حمدي معتق
البالدي
خريجة قسم الكيمياء مشاعرها مستهلة
حديثها بحمد اهلل تعاىل الذي بنعمته تتم
الصاحلات والذي حقق لها بفضله بعضا مما
أرادت.
مضيفة  « :نعم تخرجت  ..والزالت بقايا
حلم تعيش بداخلي» ووجهت كلمة لزميالتها
بقولها« :أوصيهن بتقوى اهلل واالستعانة به
والصرب يف طلب العلم كما قال أبو متام( :
لن تبلغ اجملد حتى تلعق الصربا ) .وتضيف
اخلريجة سمية :ال ينبغي أن يكون مغزانا من
الدراسة واالجتهاد احلصول على الشهادات
فقط وإمنا اإلفادة واالستفادة منه وأن نرفع
ساعد األمة .وأن ال جناح بدون صعوبات ،وأن
شعارها دومًا« :ألستسهلن الصعب أو أدرك
املنى  ...فما انقادت اآلمال إال لصابر».
من جهتها قالت والدة الطالبة سمية
البالدي مبناسبة تخرج ابنتها« :احلمدهلل
رب العاملني والصالة والسالم على أشرف
املرسلني األولني واآلخرين حممد صلى اهلل
عليه وسلم  ...احلمدهلل الذي بلغني هذا اليوم
ألرى فيه بُنيتي جنمة تتألأل يف سماء التميز
وقد نالت ماترجتيه من سهر الليايل ،فهنيئًا
لها وألخواتها اخلريجات وبارك اهلل يف علمهن
وزادهن من فضله .وأتوجه بالتقدير وخالص
الشكر ملدير اجلامعة وأعضاء هيئة التدريس
فبارك اهلل اجلهود وأثابهم ونفع بعلمهم.
وتشري اخلريجة مالك اليوبي من كلية
احلاسبات وتقنية املعلومات أنها سعيدة
للغاية بتخرجها من قسم تقنية املعلومات على
الرغم من حداثة القسم إال أنه أخذ على عاتقة

االستفادة من جميع اخلربات واملواصفات
لوضع أسس علمية قائمة على خطة دراسية
طموحة ومبساندة كادر أكادميي وفني على
أعلى املستويات واخلربات لتحقيق أهداف
وبرامج القسم يف تخريج طالب مؤهلني علميًا
وتقنيا وفنيا وتوجه الطالبة مالك اليوبي
كلمة للطالبات الالتي يرغنب يف االلتحاق يف
تخصص تقنية املعلومات بضرورة االهتمام
بالتخطيط والتنظيم الدراسي مع االهتمام
بالعمل يف فريق ضمن املشاريع اجلامعية .
من جانبها تؤكد والدة اخلريجة مالك
اليوبي  /أن هذه هي اللحظة التي كانت
تنتظرها برتقب وشوق وهذه الكلمة التي
كانت حتب سماعها «أمي تخرجت وهذه هي
وثيقتي».
وتعرب اخلريجة آمنة العصالين خريجة
قسم اللغة اإلجنليزية يف تخصص (لغويات)
عن سعادتها البالغة للغاية بتخرجها من هذا
التخصص وتشري آمنة إىل أنها استفادت
كثريًا من الدراسة داخل هذا التخصص
وتنصح الطالبات الالتي يرغنب يف االلتحاق
بتخصص اللغة اإلجنليزية باجلد واملثابرة
والعمل الدؤوب ،وأنه من املهم أن تدركوا أن
هناك مهمة تنتظركم ،ودورًا يعد لكم طوال
السنني املاضية؛ لتشاركوا يف بناء وطنكم،
ورفع مستوى جمتمعكم ،إىل ذلك املستوى
الرفيع الذي يرسمه لنا هذا الدين العظيم
وتقدمي كل ما ميكن أن يقدم لنفع أسرتك
وجمتمعك ،يف املشاركة يف العطاء ،والبناء،
والتأثري ،مبا حتملونه من علوم نافعة ،ومبا
متلكونه من طاقات هائلة .وتضيف »:أسأل اهلل

أن يحقق لهن مرادهن ،وأن يجمع لهن فضل
الدنيا ،وثواب اآلخرة.
وتؤكد اخلريجة /ليلي احلربي أن فرحة
النجاح والتخرج من اجلامعة شعور ال يعرف
قيمته إال من عاشه ،وهاهو حلمها قد حتقق
وأدُرج اسمها ضمن اخلريجات.
(حقًا شعور ال يوصف شعور الفرحة
بحالوة التخرج) ،كانت هذه الكلمات التي
بدأت بها اخلريجة ليلي احلربي التي أكدت
بأن شعور التخرج يُنسى سهر الليايل والقلق
والتوتر واملعاناة التي مررت بها ويُنسى كل ما
بذلت من جهد جمرد استالمي لوثيقة التخرج
ورؤية الفرحة على وجون كل من حويل من
األهل واألحبه .ومن هنا أهنئ نفسي وأهنئكم
بالتخرج وال ننسى بأن دروب احلياة أمامنا
متتد وعزائمنا بفضل اهلل تتوقد فلنجعل من
األمل مشعلًا يضيء طريقنا ونسري بخطى
واثقة ،فالكون بانتظار عطائنا فلنكن شعلة
حق ال تنطفئ وعزمية ال تنثني ،البد من اجلد
واإلصرار إلكمال ما بدانا به يف سلم اجملد،
وتشري ليلي إىل أنها استفادت كثريًا من العمل
داخل اجلامعة وأنها حمظوظة
بالعمل يف بيئة فعالة وإيجابية مثل فرع
جامعة امللك عبد العزيز برابغ ،ويف قسم اللغة
اإلجنليزية .وتضيف »:لقد عملت يف وظيفة
إدارية ملدة  9أشهر .و اكتسبت خربة جيدة
ومعرفة يف جمال العمل اجلامعي .واعطتني
فرصة لالستفادة مما تعلمته يف أيام الدراسة.
واختتمت بأنها تتمنى أن تنضم إىل الهيئة
التدريسية بقسم اللغة اإلجنليزية.

الطالبة خلود اليوبي :
يحدوين طموح لتحقيق
أحالمي وأمنياتي
الطالبة شروق العويف
 :بالرغبة واإلصرار
يتحقق النجاح
الطالبة نهى خليل :
حققت أعظم إجناز يف
حياتي بحصويل على
الشهادة اجلامعية
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جعل اهلل تخرجكن

نشارك الخريجات فرحة قطف ثمرة جهودهن

ثمرة خير ونماء وعطاء
حتتفل كلية احلاسبات و تقنية املعلومات برابغ بتخرج أول دفعة فهذه أول ثمرة
تقطتفها الكلية جعلها اهلل ثمرة خري و مناء و عطاء .حيث بدأت الكلية يف شطر الطالبات
يف الفصل الدراسي األول من عام 1431/1432هـ بعد عام من بدء شطر البنني (/1430
1431هـ) .أمتنى من اهلل العلي العظيم أن يحقق للجميع منكن ما تتمنينه و فوق ما تتمنينه
و هي منعمة بالصحة و العافية و يجعلها قرة عني للوالدين و لسيد املرسلني صلى اهلل عليه
وسلم .كما نتقدم بالشكر اجلزيل حلكومتنا الرشيدة التي منحت أبناء هذه املدينة الصغرية
هذا الصرح الشامخ و الذي سيتميز بسواعد أبنائه يف املستقبل إن شاء اهلل .راجية من
املوىل العلي العظيم أن يعني اجلميع على خدمة هذا الصرح مبا يرضيه عنا و السالم عليكم
و رحمته و بركاته.

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أجمعني.
يسرنا يف هذه املناسبة السعيدة أن نبارك لبناتنا اخلريجات ،ونشاركهن فرحة قطف ثمرة جهد استمر لسنوات،
ليصبحن َل ِبنات صاحلات يشاركن يف العطاء لهذا الوطن املعطاء ،فتخرجهن يعني جناحنا.
نقف اليوم أمام طالبات جامعة امللك عبد العزيز – فرع رابغ – خريجات الدفعة األوىل لعام  1435-1434فهن
قائدات املسرية القادمة ،مسرية العلم ،وعليهن يقع عبء حتمل املسؤولية ونشر الثقافة والسري بخطى واثقة نحو التقدم
والتطور يف كل جماالت العلم يف حمافظة رابغ واملراكز التابعة لها.
تهنئة نزفها من األعماق ألولياء أمور اخلريجات ،ونقول لهم بورك الغرس ،إنه يوم عرس حان فيه قطف ثمرة
النجاح.
بارك اهلل اجلهود وسدد اخلطى.

أ.د .وديعة بنت صالح ّ
بكر
و كيلة كلية الحاسبات و تقنية المعلومات

أ.د .رحمة بنت علي العلياني
وكيلة كلية العلوم واآلداب برابغ سابقاً

العلم أساس التوحيد فهنيئا لكن ما غنمتم منه
قال تعاىل «فاع مل أنه ال إله اال اهلل «  .قدم سبحانه وتعاىل العلم على التوحيد ألنه األساساحلقيقي ملعرفه اهلل العزيز العليم .وهو العلم
باهلل ومن ثم سائر العلوم اخملتلفة  .ومن هذه االنطالقة أبارك لبناتنا اخلريجات وأهنئهن على ما وصلن إليه من املستوى العلمي ،واسال اهلل
تعاىل أن يجعله خالصًا لوجهه الكرمي ومن ثم ملواصلة خدمة وتطوير هذه البالد املباركة والرقي مبستواها األكادميي والتنموي مبختلف
اجملاالت .واحثهن على مواصلة املسرية التعليمية وااللتحاق بركب الدراسات العليا خلدمة دينهم ورفعة وطنهن ولتحقيق أهدافهن.
وأن ال يكون التخرج هو النهاية بل هو نقطة بداية تنقلهن إىل ميادين احلياة العملية وأن يكن قادرات على إثبات كفاءاتهن ومهارتهن أينما
كانت مواقع العمل .وهذا ما رسمته سياسة جامعة امللك عبد العزيز لرفع كفاءات اخلريجات واملتمثلة باالستمرارية يف طلب العلم ومواصلة
املسرية التعليمية  .وهنيئا جلامعتنا هذا اإلجناز  .وأسأل اهلل لكن التوفيق والسداد .

خطوة نحو إعدادكن لتكن
زميالت لنا في المستقبل
تخطو جامعتنا خطواتها األوىل لتربز مكانتها وإجنازاتها .وهذا
اليوم هو خري ما نربزه ونظهره للجميع  .فليس لدينا أغلى من بناتنا
اخلريجات الالتي ميثلن ثمرة جهودنا جميعًا وخالصة عمل دام سنوات
طوال .
نهنئهن ونهنئ أنفسنا بهن متمنني لهن التوفيق والسداد  .وأن
نودعهن اليوم لنلقاهن غدا زميالت رائدات يشاركن معنا إدارة عجلة
النجاح وخدمة الوطن .

د .ديانا علي القويعي
مشرفة وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي

رحاب غازي عشري
مشرفة بقسم مهارات االتصال

هنيئ ًا لك يا رابغ بأولى ثمراتك وإلى مزيد من التقدم والنجاح والنهضة العلمية
إنه ملن دواعي سروري وافتخاري أن تزف كلية
العلومواآلداب برابغ ثمرات باكورة انتاجها « الدفعة
األوىل « يف التخصصات  :الرياضيات  -اإلحصاء
والكيمياء ،واألحياء واللغة اإلجنليزية يف حفل مهيب
تتخلله الذكريات ،عندما وضع حجر األساس إلنشاء
هذه الكلية التي تأسست عام 1429هـ .وبذلك حتققت

هنيئ ًا لنا أول دفعة
من قسم علوم األحياء

توجهات القيادة الرشيدة يف تأسيس جمتمع معريف
جديد يف منطقة ذات مستقبل اقتصادي مميز .من
خالل إثراء الطالبات بالعلوم واملعارف احلديثة وتوفري
التجهيزات الالزمة التي سخرت جميعًا خلدمتهن .وها
هي اليوم تؤتي ثمارها يف حفل تخرج جامعي تقطف فيه
اإلجنازات وترفع فيه الرايات .أتقدم بالشكر اجلزيل لكل

اجلهود التي بذلت وساهمت يف دفع عجلة النجاح سواء
فردية كانت أم جماعية  ،وأشكر جميع العاملني من أعضاء
هيئة تعليمية و إدارية  ،فالنجاح هذا اليوم عائد إليهم.
نناشد خريجاتنا بأن يعملن على خدمة هذا الوطن
الكرمي ورداجلميل ولنضع سواعدنا معا يف خدمة
جامعتنا احلبيبة ووطننا الغايل.

فهنيئًا لك يا رابغ بأوىل ثمراتك وإىل مزيد من التقدم
والنجاح والنهضة العلمية لكليتنا و جامعتنا احلبيبة.
د .سوزان عبدالرحمن خياط
وكيلة كلية العلوم واآلداب برابغ

التخرج  ..عز ومكانة وشرف وأمانة

يحق لنا أن نفخر

تتسابق كلمات الفرح وعبارات التهنئة لبناتنا اخلريجات من قسم اللغة
االجنليزية ابتهاجًا بأوىل الزهرات التى نهديها للوطن  .وبهذه املناسبة الرائعة أذكر
بناتي الطالبات بأن الوثيقة التي بني أيديكن عز و مكانة وشرف وأمانة أسال اهلل أن
يعينكن ويوفقكن  .وأن تكون شهادتكن مفتاح ألبواب جديدة وبداية عطاء ينتظره
منكن اجلميع  .فمبارك لكن ولنا وألسرتكن واهلل املوفق.

بإنجازات جامعتنا

رغم حداثة قسم علوم األحياء الذي تأسس يف العام
اجلامعى ١٤٣٢ / 1431هـ وهو مينح درجة البكالوريوس
للطالبات فى أربع تخصصات رئيسية و هى:
 -1اجلينوم و التقنية احليوية
 -2األحياء الدقيقة
 -3احليوان
 -4النبات
و قد مت تخريج أول دفعة من القسم عام 1434/1433
فى تخصص اجلينوم و التقنية احليوية ( 6طالبات).
ومت تخريج الدفعة الثانية عام  1435/1434فى
تخصص اجلينوم و التقنية احليوية( 8طالبات) و تخصص
األحياء الدقيقة ( 16طالبة).
أما عدد طالبات قسم علوم األحياء هذا العام فقد بلغ
 114طالبة :
 37طالبة فى املستوى الرابع
 52طالبة فى املستوى السادس
 25طالبة فى املستوى الثامن
فهنيئًا لنا بهذه الدفعة املباركة ،ونفع بهن وبعلمهن.

بناتي اخلريجات إن هذا احلفل يعد تتويجا جملهودكن الرائع طوال دراستكن
اجلامعيةونحن نفخر ونعتز بالطالبات اخلريجات والالتي جتاوزن الصعاب إلنهاء
مرحلةالبكالوريوس لكي يساهمن يف بناء هذا الوطن وتقدمه .ويأتي هذا اليوم نتاجًا
ألربعة أعوام مم العطاء والبذل واجلهد املتواصل لعقول أبدعت وتستحق منا الثناء
والشكر . .وتبدأ كل منكن بعون اهلل مشوارًا جديدًا من اجلهد والعمل كل يف جمالها ،وأمتنى
لكن املزيد منالتقدم والتفوق وإثبات الذات .ونحن دائمًا هنا ملساعدتكن فالعلم ال ينتهي فقط
مبرحلة البكالوريوس ولكن أوصيكن باالجتهاد واملبادرة ملواصلة مشوار التعليم.

د .أماني محمدأحمد عثمان
مشرفة قسم علوم األحياء

د .نهال محمد عالم
مشرفة قسم الموارد البشرية  -بكلية األعمال برابغ

د .منال بن إبراهيم
مشرفة قسم اللغة اإلنجليزية

يوم تتويج الجهود والفخر
واالعتزاز باإلنجازات

حق لنا أن نفخر بإجنازات جامعة امللك عبدالعزيز وحق لطالباتنا
أن يحتفلوا بنجاحاتهم .فهذه جامعة امللك عبدالعزيز قد عال صدى فروعها
يف كثري من مدن اململكة ،فحفل خريجات طالبات اجلامعة األول بفرع رابغ
يسطر جهود كل من شارك يف إنشاء هذا الصرح التعليمي ويشهد على
جناح خطى طالباته وحصولهن على متطلبات التخرج .فهنيئًا لكل الالتي
تخرجن ومرحبًا بكل من يشاركنا حفلنا .وإعزازًا وحمبة لوطننا الغايل
لكل مايقدمه لبناتنا وأبنائنا.
مير بخاطري ذكرى قدومي إىل فرع اجلامعة برابغ والذي كان قبل
سنوات عديدة مبنى يضم مااليزيد عن  ٣٠٠طالبة يحلمن بتحقيق آمالهن
اجلامعيه وقد آن األوان لكي جنني ماحصدنا وحان الوقت لنشهد احتفالًا
بطالباتنا ألول مرة وهن بأعداد مضاعفة ،فقد وصل عدد الطالبات بالفرع
يف أقل من  ٤سنوات إىل أكرث من ثالث آالف طالبة للعام احلايل ١٤٣٦هـ.
وهذا كله بفضل اهلل ثم بفضل املسؤولني يف جامعة امللك عبدالعزيز والذين
مل يتوانوا يف دعم وتطوير املسرية التعليمية بفرع اجلامعة برابغ مما أدى
إىل دفع عجلة التعليم وتتابع تخرج الطالبات الالتي سوف يرتكن بصمة
يف نهضة الوطن الغايل رافعني علم املعرفة واسمى معاين التقدير لكل من
شارك يف هذا اإلجناز الرائع.
الدكتورة هدى قاري
وكيلة شؤون الطالب

الرأي

9

اخلميس  17شعبان 1436هـ املوافق  4يونيو 2015م

الهدف كان فكرة واإلرادة جعلته هدف ًا يتحقق
 .اليوم جتني طالبات كلية األعمال حصاد مسرية من سنوات اجلهد والتعب وتتألق مدينة رابغ بكوكبة من خريجاتها الالتي سيضئن سماء الوطن ويتسارعن معا للعلياء .
هنيئا لكلية األعمال خريجاتها وهنيئًا ملدينة رابغ برائدات أعمالها وهنيئا لوطننا الغايل
مربوك التخرج جلميع طالبات فرع اجلامعة مبحافظة رابغ ومتنياتي لهن بالتوفيق يف مسريتهن العملية نحو مستقبل زاهر.

ً
وثقافة
ملكتن المفاخر علم ًا وخلق ًا
وسلوك ًا فهنيئ ًا لكن
إن هذه الكوكبة قد بعثت بناء ألق الشباب الواثق املتقدِ عزمي ًة ،واملطمئن حتصيلًا ،وقدمنحتنا مالمح فرسانها
آفاقًا من الفرح والرضى باهني بأثوابهم الزاهية بهن ،وقد ملكوااملفاخر علمًا وخلقًا وثقاف ًة وسلوكًا ،ستظل ترتد
أصداء إيقاعاتها يف أنفسهم وأرواحهم ماوسعهم العمر وما ائتلفت به املشاع ُر من حميمية الذكرى زمانًا ومكانًا
ُ
حيث وَ َل ُه وعطف أمهاتهم بهم ودعاؤهن خمتلطًا بأنفاسهن وصرب أبائهن على الشدائد وشظف العيش حمب ًة وكرهًا،
وهم املتطلعون حلفلنا هذا ما أغنتهم عنه خزائن ثروة ال يرونها إال بهم ،ما وسعهم األمر بإذكاء جذوتها يف دنياهم
بروحانية ال يخفت أوارها ،وقد كان أبناؤهم واحلمد اهلل،اجملدين الباذلني واجملتهدين البانني وقد انطلقت فيهم
ومنهم عزمية الظفر مبا أرادوا ،فمبارك لكم ولهن ما نلنه وما غرستموه إكرامًا من اهلل عزة قدرته لتصميمهم
ومثابرتهن.
إن احتفاءنا اليوم ببناتنا إمنا يأتي يف صورة كان حيزها جامعتهم التي ما توانت وال انكفأت وال انثنت،
مطلقة لهم مسارات العلم واإلبداع وقد نهلوا منه سلسبيلًا عذب يروّ ون به عروقهم ،ويخطون منها وبها أساس
غدهم املشرق .وها هم اليوم أمامكم وقد علمواوأيقنوا معنى اإليثار والبذل لكي ينريوا بدورهم مصباح العتمة
وأمل حمتاجيهم  .بناتنااخلريجات أبارك لكن جميعًا وللوطن وقائده حفظه اهلل ورعاه ،وجلامعتنا د ّرة عامنا وتاج
أفراحنا خريجي الفوج األول من كلية احلاسبات وتقنية املعلومات وكل عام واننت بخري.

د .وداد عبد السميع إسماعيل
وكيلة كلية األعمال برابغ

يوم قطف ثمار جهود أربع سنوات من االجتهاد
عزيزاتي اخلريجات ،انه ملن دواعي فخري واعتزازي أن أكون معكن يف هذه املناسبة السعيدة حفل
تخرجكن اجلامعي ،أهنئكن وأهنئ أهلكن وأحبائهم وأعزائكن بكن.
ها أننت تقطفن اليوم ثمار سنوات من العمل اجلا ّد على مقاعد الدراسة ،فهنيئًا لكن ما صنعت أيديكن
وطوبى لكن.
وإن هذه املناسبة فرصة للتقدم بالشكر والعرفان لكل من بذل جهدًا وأعطى من جهده ووقته ليساهم يف
إنارة هذا الدرب ،درب العلم واملعرفة والتعلم .
ولعله من املفيد يف هذا املوقف التأكيد على أن املعارف التي اكتسبتموها واخلربات التي راكمتموها خالل
دراستكم يف واحدة من أفضل جامعات الوطن ،جامعة امللك عبد العزيز ،تؤهلكن للنجاح يف حياتكن املقبلة،
حياة العلم والعمل واإلجناز والعطاء آمله أن ال تقفن عندالعقبات وأن تتجاوزن كل العرثات التي ميكن أن
تعكر عليكم فرحة اإلبداع واالجناز ،راجية أن تكن كما عهدناكن دائمًا سفريات متميزات جلامعتكن ووطنكن
الذي يفاخر بكناألمم.
الدعاء كله لكن بالتوفيق والنجاح واحلياة العلمية والعملية املميزة والسعيدة ،ألنكن جزء اليتجزأ من هذا
اجملتمع ورأس ماله الذي ال ينتهي وال ينضب ،متمنية لكن السعادة واخلري واحلصول على أعلى مراتب العلم
واملعرفة والدرجات العال التي تستحقون.
د .سناء الحلبي

د .غدير الدويك
مشرفة قسم تقنية المعلومات
كلية الحاسبات برابغ

مشرفة قسم نظم المعلومات االدارية
كلية األعمال برابغ

اليوم تحصدن ثمرة

حصدتن ثمار أربعة أعوام من العمل الجاد

يوم االحتفاء

زرعكن بإذن اهلل وتجنين

طالباتي العزيزات  .مرت أربعة أعوام من العمل اجلاد والدؤوب وجاء وقت التخرج لنحصد ثمرة ج ذلك كله ولنتوجك
بالنجاح والتخرج  .ومع كل األماين والدعوات بحياة عملية ناجحة وموفقة ووصيتي لك عزيزتي اخلريجة أنزتعدي نفسك
جيدا خلدمة دينك ووطنك بكل أمانة وإخالص  .فأنت من ستتوىل حمل الراية يف املرحلة القادمة .واعلمي طالبتي العزيزة أنك
وإندأنهيت مرحلة ،فإنك تبدئني مرحلة جديدة عليك أن تزيدي فيها من اطالعك ومعرفتك يف خمتلف العلوم وأن تثقلي نفسك
بحضور العديد من الدورات التي تؤهلك ألرقي الوظائف واملناصب .وأخريًا وليس آخرًا أرجو أن تكون اخبار متيزك ملء
السمع والبصر .جعل اهلل التوفيق حليفك فيالدنيا واآلخرة وسدد اهلل طريقك.

بنتاج سنوات

نتائج اإلصرار والعزيمة
بسم اهلل الواحد األحد ،الفرد الصمد ،رفع السماء
بال عمد ،وبسط األرض على ماءٍ جمد ،تنزهت ربي عن
شريك وصاحبة وولد ،أحمدك ربى حمدًا ال بلوغ ملنتهاه،
وأصلي وأسلم على ممن أحبه ربه واصطفاه سيدنا حممدٍ
صلى اهلل عليه وسلم ومن وااله.
يقول اهلل تعاىل فى حمكم تنزيله:
 (( اقرأ بسم ربك الذى خلق( )1خلق اإلنسان من
علق( )2اقرأ وربك األكرم ( )3الذي علم بالقلم( )4علم
اإلنسان ما مل يعلم(.)) )5
صدق اهلل العظيم
علمت األمم السابقة أهمية العلم والتعلم فجعلته
الزمًا للحياة وضرورة للعيش ،وجاء اإلسالم فجعل
العلم فريضة دينية ومطلبًا شرعيًا ،يقول رسولنا الكرمي
صلى اهلل عليه وسلم يف حديثه (طلب العلم فريضة على
كل مسلم).
طالباتى اخلريجات:
اليوم تعجز الكلمات عن التعبري ،فهو يو ُم حصاد
لسنوات طوال من الدراسة والتحصيل .يو ُم يطرح ثمار
ٍ
ما زرعتموه ،فاليوم حتصدن ثمرة زرعكن بإذن اهلل
وجتنني نتائج إصرار وعزمية ،أننت والذين بذلوا الغايل
لتشجيعكن على نيل أعلى الدرجات العلمية فتنلن عليها
ٌ
ومبارك عليكن
جزيل الثواب إن شاء اهلل .فهنيئًا ل ُكن
التخرج.
ُ
أمتنى لكن مزيدًا من التقدم والتفوق فى حياتكن
العلمية والعملية.

د .أماني محمد مبارك
مشرفة قسم التمـــــــــويل
كلية األعمال  -رابغ

إيمان حسنين
مشرفة الشؤون التعليمية بكلية اآلداب

هنيئا لكن هذا التخرج والنجاح
على بساط احملبة فى اهلل والوفاء نهدي أحلى وأعذب التهاين إىل أخواتنا وبناتنا احلبيبات مبناسبة جناحكن وتخرجكن
 ،وها أننت اليوم جتنني ثمار جهودكن وتشرفن جامعتكن ووطنكن ،وبدأتن فرتة العطاء لدينكن ووطنكن  ،وأمتنى لكن التوفيق
والسداد فى حياتكن العملية واملستقبلية .
د  .هدى بدوي
مشرفة قسم الرياصيات

حان وقت خدمة الوطن وتحقيق األحالم
طالباتي اخلريجات  .أمتنى من اهلل أن تثمر بذور املعرفة لديكم فى حياتكم العملية بالتقدم والرقي وأن تكوين عضوًا
إيجابيًا نافعًا للمجتمع ألنكم أداة من أدوات الوطن.
هذا أول الطريق فثابري لتحققي حلمك مبهارتك وقدراتك .وفقكن اهلل وسدد خطاكم.
د .هدى السيد
مشرفة وحدة الجودة والتطوير

من العطاء
قال تعاىل  « :وقل اعملوا
فسريى اهلل عملكم ورسوله
واملؤمنون « إنه ملن دواعي
سروري أن أتوج اليوم نتاج
سنوات كاملة من العطاء
والبذل ومن اجلهد
والتواصل ففي النفوس
اخلرية عقول أنتجت  ..وأياد
ٍ أبدعت فاستحقت منا الشكر
والثناء ..
ونحن إذ نهيب اليوم
بأصحاب تلكـ النفوس ..
جنمّل بالشكر والثناء كل من
بذل جهدا ً طيبا ً وسعى لرفعة
نفسه و وطنه  ..وجامعته ...
أحيي اليوم بناتي
الطالبات  ..والالئي أحرزن
بجميل
التقدم والرقي
خصالهن ورفعة أخالقهن ..
اليوم نحتفل بكن ونبارك
تخريجكن  ..فهنيئا
لكن ّ لتخرجكن  ..أخواتي
احلبيبات اعملن بجد لتكن ّ يف
الصدارة دائما  ..وفقكن اهلل ..
د.عبير صالح الدين الشربيني
المشرفة على قسم الكيمياء

الرأي
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English department: contributes to enhance KAU’s vision
The English department contributes to enhance KAU’s vision by seeking to foster in-depth language knowledge and skills that are critical to both academic and
professional achievement.. Our goal is to reshape our community by inspiring students to read and think critically. All our efforts at the English Department, in short, are
devoted to creating a lively environment for emerging language scholars and professionals with intellectual breath and deep commitment ready to take on the challenge of
modern communities of the 21st century within and beyond national borders.
Our Mission is Driven by a commitment to our students, as well as our country, the English department at the College of Science & Arts -Rabigh strives to create and
maintain a unique learning environment that ensures high academic achievement, creativity and sense of responsibility for all students. Our courses and expertise provide
students with a range of intellectual and linguistic skills required to meet the unprecedented challenges of living in a highly complex, multicultural, and ever-changing modern
world. We, at the English Department, are committed to make instruction a meaningful process that fosters a striving for excellence. Our mission, in a nut shell, is to create a
community of active learners who are dedicated to lifelong learning and engaged in a dynamic quest for knowledge and language skills in an increasingly knowledge-based
global village.

Dr. Manal Ibrahim

Read! : In the
name of your
Lord who
,created
The Quranic Verse, the Motto of King
Abdul Aziz University says it all.
Congratulations to the Class of HHSM’!
Let me start by thanking the authorities
of King Abdul Aziz University at the
main campus, and in Rabigh, especially
Dr.Wedaad NoorAldeen Vice Dean,
College of Business-Rabigh,for providing
the students, and the teachers a diverse ,
multicultural environment, where both
could easily co-exist, and participate in the
learning process.
Successful
countries, the
world
over have one thing at the heart of
their achievements; quality education.
Numerous examples exist whereby the
fortunes of a country were turned around by
how education is structured and managed. It
is also important to state upfront that when
education is viewed as an investment there
is a huge difference from it being viewed
as an expense. It is for a reason that King
Abdul Aziz University is the custodian of
intellectual human capital development.So
Girls, This is your day. You must be very
proud of yourselves. This special day is
the result of your toil and selfless sacrifice,
total dedication and investment to a better
future not only for yourself, but the whole
community, because there is a famous
African saying “If you educate a man you
educate an individual, but if you educate a
woman you educate a family (nation)”Today,
at the completion of the course, you have an
overview of Health Services Administration.
You are
thoroughly acquainted with
the administration concepts, theories
and methods adopted in management of
health sector. You know how to utilise
the scientific research skills in preparing
reportsand problem solving. And you are
able to understand commitments and
responsibility of work in health sector along
with the ability to handle the analytical
techniques and their application.The Health
and Hospital Management education has
given you the tools in order to succeed in
the present day competitive world.So what
do I wish for you? I want you to continue
your interest in health and hospital
management, even if not everyone here
becomes a « health expert “ I want you to live
successful lives. And I want you to live and
speak with integrity. These values are dear to
us as Muslims, healthcare professionals,and
as humans.Thank you! Congratulations,
again! I wish you all the best!
,Dr Syed Rumaiya Sajjad

From the Desk of the Chairperson Department of Information Systems
The Department of Information Systems is one of the youngest constituents units of the Faculty of computing and Information
Technology, Female-Branch, Rabigh, KSA. It was established in the year 2010 with the objective of producing highly qualified students
capable of serving their country, conducting high-level scientific research and providing training and advisory services to serve the
Saudi community. The department offers Bachelor of Science in Information Systems a degree course with four tracks of specialization
i.e. Information Systems, Information retrieval, Industrial computing and e-commerce. It is housed in a city central location building
with modern amenities and well-equipped laboratories with state-of-the-art hardware and software. With immense pleasure we wish to
announce that our first batch of Bachelor of Science in Information Systems will be graduating in May,2015.
The department has a growing, dynamic, and research-oriented faculty having a broad range of research interests including information
retrieval, database management systems, information systems, bioinformatics, knowledge based systems, software engineering, enterprise
computing, Modelling and simulations, Industrial mathematics.
Our mission is to achieve academic excellence through innovative teaching and learning, quality research and enhanced development
activities. The department has been continuously engaged in planning and implementing various kinds of education development activities
for the pursuit of academic excellence with an eye towards the needs of the society, industries and the nation.
Rapid developments taking place in the field of Information Systems have changed the way we work, learn and communicate. The
impact of information Systems and Information Technology on our life is profound and broad. We are proud of our work in this exciting
field, and we believe that there are many challenges ahead of us. Our dream is to advance the frontiers of the field of Information Systems.
We will continue to strive to improve the quality of our academic programmes and boost our research interests.

Dr.Rafat Parveen

Greatest congratulations to all graduates
I would like to extend my greatest congratulations to allgraduates. Today is a day to reflect the
successful completion of your degree. I believe you have experienced many exciting moments and
challenges in the search for knowledge. It surely requires great commitment and persistent. I hope
this knowledge becomes beneficial to you in your career. Knowledge is a privilege and seeking knowledge
should not stop. I hope you will continue to seek knowledge throughout your life.
I also would like to thank to all lecturers and academic administrators for their contributions
towards the success of our graduates. May Allah grant his mercy to all of us. Congratulations again and
wish you all the best.

Dr. Norazah Yuso

Our mission is to help local female students
I was excited by the idea to live and work near the holy mosque. Rabigh, where the beauty of nature
mixes with the beauty of local people kindness is the perfect location for me.
My mission is to help local female students building self-confidence, competencies and self-esteem
through their positive contribution in the development of their country.
The warmest and friendly campus environment is one of the biggest motives behind my stay here.
Special thank to Dr Fatheya, who overwhelmed me with her kindness and modesty.

Dr. Farida Mahboub

Gratitude to KAU
Over the past academic year at KAU I have undoubtedly grown as a Teacher, and in the most
unexpected ways. The university presented me with the challenge of teaching Phonology and teaching
our only blind student, Batoul. It was a privilege to have taught this bright, lovely, young lady. Both
challenges required me to step out of my comfort zone and embrace these classes with everything I
had. With regards to phonology, after my initial nerves subsided, I found that I thrived in teaching this
course, and more importantly, to my delight the students responded very well in class. I look forward to
all the new challenges the university presents me with next Semester. Having studied English Literature,
it would be my honour to teach this course next semester. I would like to express gratitude to KAU for
giving me space to grow in this role.

Laura Mahoney

Greatest
congratulations
to all graduates
I would like to
extend
my
greatest
congratulations
to
allgraduates.
Today
is a day to reflect the
successful
completion
of your degree. I believe
you have experienced
many exciting moments
and challenges in the
search for knowledge.
It surely requires great
commitment
and
persistent. I hope this
knowledge
becomes
beneficial to you in your
career. Knowledge is a
privilege and seeking
knowledge
should
not stop. I hope you
will continue to seek
knowledge throughout
your life.
I also would like to
thank to all lecturers and
academic administrators
for their contributions
towards the success of
our graduates. May Allah
grant his mercy to all of
us. Congratulations again
and wish you all the best.

Dr. Norazah Yuso

تهنئة
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تهنئة
يتقدم منسوبو ومنسوبات

جامعة امللك عبدالعزيز
بالتهنئة اخلالصة

لخريجات فرع الجامعة بمحافظة رابغ
متمنني لهن مزيدًا من التوفيق والنجاح
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هنيئا لرابغ بهذا الحصاد المثمر
يحتفي فرع اجلامعة مبحافظة رابغ بتخريج دفعة من خريجاته
احلاصالت على درجة البكالوريوس يف كلية العلوم واآلداب و كلية
احلاسبات وكلية األعمال انتظام و انتساب وتعليم عن بعد ،نهنئ هذه
الكوكبة من اخلريجات التي تعد حصاد نتاج مايزيد على أربعة أعوام
من اجلد واالجتهاد يف التحصيل العلمي لينخرطن يف سوق العمل،
والشك أن حفل هذا التخرج يعد تتويجً ا للجهود ،وإثباتًا لتفوق الفتاة
السعودية وتأهلها للمشاركة يف خمتلف اجملاالت العلمية والثقافية
واالجتماعية ،واإلشادة بقدراتها يف املساهمة الفاعلة يف املسرية
التنموية للوطن ،وما تتطلبه من خربة وكفاءة ودراية ،فالوطن يحتاج
للعقول املبدعة التي تسهم يف تشييد قواه املعرفية ،فتنوع التخصصات
وأهداف نبيلة،
وعي كامل ،وتخطيطٍ دقيق وبصر نافذ،
ٍ
يدل على ٍ
ووضع لألمور يف نصابها الصحيح من قيادة حكيمة تدعم مسرية املرأة
السعودية وتوفر لها جميع اإلمكانات لتعليمها ومتيزها يف اجملاالت
كافة.
وأقدم شكري ملعايل وزير التعليم ملا يوليه من دعم واهتمام،
كما أشكر مدير اجلامعة املكلف األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد
اليوبي ،على ما يوليه من رعاية واهتمام بطالب وطالبات اجلامعة

وفروعها ،سائلًا املوىل عز وجل أن يحقق آمال اخلريجات ،وأن يرزقهنّ
مستقبلًا حافلًا بالتميز والنجاح ،وأن يجعل هذا النجاح نهجًا أصيلًا
مستقرًا يف وجدانهن ،وأن يقودهنّ إىل طريق املثابرة والتميّز لتحقيق
اإلبداع العلمي ،وأن يحفظ بالدنا ويدمي علينا اخلري واألمن والرخاء
واالستقرار.
وأبارك ألولياء أمورهن فهم من قضى األيام والشهور والسنوات،
يف رفع األيادي والتضرع للخالق بكل الدعوات ،بأن يقر أعينهم فيهن
باملسرات ،فحريٌ بهم اآلن أن يقطفوا معهن الثمرات ،ويرسموا معهن
للغد أجمل اللوحات ،فبارك اهلل فيهن وبلغهن برضاهم أعلى اجلنات.
وختامًا أوجه الشكر والتقدير حلكومة خادم احلرمني الشريفني
على ما بذلوه من جهود يف نشر العلم والتعليم اجلامعي يف مدن
وحمافظات اململكة ،مثمنا جهود القائمني على الفرع واملستوى العلمي
واألكادميي الذي حققوه ،وما يقومون به من خدمات جليلة للمجتمع
احمللي يف فرع اجلامعة برابغ.
د/أمين بن يوسف نعمان
عميد القبول والتسجيل

بــارقٌ الغَـــــيثِ
قصيدة مهداة من الشاعرة  /مريم حديدي
بمناسبة تخريج طالبات فرع جامعة الملك عبد العزيز بمدينة رابغ
الــــــصــــــروح امـــتـــثـــــــا ًال
ـــــح الــــعــــلــــمَ فـــــي
ِ
صَــــــافـ ِ
واســـــــــــــــ ِر ِج الـــــــنُّـــــــورَ فـــــي الــــمَــــحــــانــــي جَـــمـــــــاال
واجــــــمــــــع الــــــــــــــرأيَ ،صـــــــــرحُ عــــبــــد الـــــــعـــزيـــز
ِ
ُ
ــــــــروع تـــــــــوالــــى
ـ
ــــــــف
ـ
ال
ــــــي
ـ
ف
ر
الـــــفـــــكـــــ
ــــط
ـ
ــــق
ـ
ــــس
ـ
م
ِ
ِ
ــــــــــع الـــــــــــرايَ فـــــي األنــــــــــــــام ِ إذا هِـــي
وارفـ
ِ
ُ
رابــــــــــــغ الــــــسَّــــــعــــــدِ تــــرجــــمــــتَــــهــــا اكـــــــــــتـــمـــاال
فـــــتـــــوالـــــتْ مــــعــــاهــــــــــــــدُ الــــــــنُّــــــــو ِر فــــــــيــهــا
وتــــــســــــامــــــتْ إلـــــــــى الـــــــــوجـــــــــودِ اتــــصَــــــــــــــاال
وتـــــــــبـــــــــارتْ مـــــشـــــــــــــــــاعـ ٌ
ــــل وشــــمــــــــــــــوشٌ
مـــــــن بـــــــنـــــــاتٍ ومــــــــــن بــــنــــــــــــــيــــهــــا سِــــــجَــــــاال
أيُّ يــــــــــــــوم يــــبــــاشــــرُ الـــــ َفـــــــــــــــــرْحَ فــيــنــا
ٍ
مــــــثـ ُ
ـــــل هــــــــــــــــــــذا..وقـــــــــــــد أتـــــــانـــــــا انـــــثـــــيَـــــاال
ــــهـــــدنـــــا لـــهـــــــــــــــذهِ الــــلــــحــــظِ لـــحـــظـــاً
قـــــد شَـ ِ
ْ
ُ
الــــــســــــنــــــون خـــــــيـــــــرًا و َفـــــــــــــاال
إذ تــــمــــــــــــــرُّ
إيـــــــــهِ يــــــارابــــــــ َ
الـــــنَّـــــــــــــــــوال اســــتــــزيــــدي
ـــــغ
ِ
َ
ـــــــارق الــــــغــــــيــــــثِ حَـــــــاال
واســــــتــــــمــــــري كـــــــــــــــــبـ
ِ
َ
يــــــارابـــــــــــــغ الــــــــــــــــــــرُّؤى قــــــد تـــــوالـــــتْ
إيـــــــهِ
واســــــــتــــــــنــــــــارتْ بـــــســـــاعـــــــــــديـــــكِ اشــــــتِــــــعَــــــاال
فـــــــأضـــــــاءتْ مــــنــــابــــتُ الــــ َقــــصْــــــــــــــدِ تــحــكــي
َ
َ
ـــــــــــمـــــال
الـــــك
ــــــول
ـ
ــــــق
ـ
ــــــع
ـ
ال
مـــــــــــن
ــــــــــــــــــارتْ
ـ
وأث
ِ
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