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صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل يرعى
مهرجان تخرج  18ألف طالب هذا المساء بالجامعة

يرعى صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل
مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة
مهرجان تخرج الدفعة اخلامسة واألربعني للعام اجلامعي
1436/1435هـ والذي يقام باإلستاد الرياضي الرئيسي
باجلامعة.
وقد أوضح سعادة مدير اجلامعة املكلف األستاذ
الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي أن اإلجمايل العام
لعدد خريجي اجلامعة للعام اجلامعي 1436/1435هـ
للفصول الدراسية األول والثاين والصيفي ،بلغ اكرث من
 18000الف طالب والعدد األجمايل خلريجي وخريجات
اجلامعة وصل هذا العام لعدد  31000الف طالب وطالبة ،
مشريًا إىل أن هذا العدد يشمل املقر الرئيس والفروع ،ويف
كافة الربامج الدراسية االنتظام واالنتساب ويف خمتلف
الكليات.
وأكد سعادة مدير اجلامعة املكلف أن خريجي املقر
الرئيس بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بلغ عددهم يف

برامج االنتظام  282طالبًا ،يف حني بلغ عدد خريجي
االنتساب  3080طالبًا ،أما كلية االتصال واإلعالم فقد
بلغ عدد خريجي االنتظام  106من الطالب ،واالنتساب
 2624طالبًا ،ويف كلية االقتصاد واإلدارة بلغ عدد خريجي
االنتظام  434واالنتساب  ،5225كما بلغ عدد خريجي كلية
احلاسبات وتقنية املعلومات يف برامج االنتظام  104طالبًا،
ويف كلية احلقوق  206طالبًا ،ويف كلية العلوم  288طالبًا
 ،ويف كلية الهندسة  327طالبًا ،وبلغ عدد خريجي كلية
تصاميم البيئة  130طالبًا ،وكلية علوم األرض  62طالبًا ،
أما خريجي كلية األرصاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة
فقد بلغ  12طالبًا ،وكلية علوم البحار  17طالبًا .فيما بلغ
عدد خريجي الدراسات البحرية  29طالبًا ،وكلية الطب 124
طالبًا ،وتخرج من كلية الصيدلة  32طالبًا ،وكلية العلوم
الطبية والتطبيقية  27طالبًا ،وكلية طب األسنان  52طالبًا.
وأضاف سعادة مدير اجلامعة املكلف أن فرع اجلامعة
مبحافظة رابغ بلغ عدد اخلريجني فيه للعام اجلامعي

1436/1435هـ  2789طالبًا  ،حيث بلغ عدد خريجي كلية
األعمال برابغ  234طالب انتظام ،وبلغ عدد خريجي كلية
العلوم واآلداب مبحافظة رابغ  62طالبًا ،وكلية احلاسبات
وتقنية املعلومات برابغ  34طالبًا ،وكلية الهندسة برابغ 53
طالبًا ،وكلية الطب برابغ  24طالبًا.
وقد أوضح سعادة مدير اجلامعة املكلف أن رعاية
صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل للحفل يعد
تشريفًا للجامعة وشرفًا للخريجني ،ودعمًا وتأييدًا لهم
للمزيد من العمل واجلد واالجتهاد يف خدمة الوطن .مقدمًا
الشكر والتقدير لسموه الذي يحرص على حضور هذا
احلفل البهيج الذي يتوج فيه جيل من أبناء جامعة املؤسس
يف خمتلف التخصصات ،ودعم سموه الدائم ومتابعته
الدؤوبة للجامعة وفعالياتها وأنشطتها ،وهو ما يشكل
دافعًا ألبناء اجلامعة ومنسوبيها ملضاعفة اجلهود وخدمة
التنمية الشاملة التي تشهدها املنطقة بشكل خاص واململكة
بشكل عام.

كما قدم سعادته التهنئة للخريجني وأولياء أمورهم،
مؤكدًا أنهم يستحقون ما حققوا من نتائج مبا اكتسبوا من
معارف وتأهيل وتدريب يؤهلهم خلوض غمار سوق العمل
بكل ثقة.
ورفع سعادة مدير اجلامعة املكلف أسمى آيات الشكر
والتقدير لصاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل
مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة
على رعايته ملهرجان تخرج الدفعة اخلامسة واألربعني،
ولصاحب السمو امللكي األمري مشعل بن ماجد بن عبد
العزيز على تشريفه احلفل  ،مشريًا إىل أن خريجي اجلامعة
يف ازدياد مطرد كل عام ،بفضل الرعاية والدعم الكبري الذي
يحظى به التعليم يف اململكة من حكومتنا الرشيدة بقيادة
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،وسمو
ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري حممد بن
نايف بن عبد العزيز ،وسمو ويل ويل العهد صاحب السمو
امللكي األمري حممد بن نايف ،حفظهم اهلل.
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عربوا عن سعادتهم بحصول أبنائهم على الدرجة العلمية

أولياء أمور الخريجين  :مشاعرنا ال توصف في لحظة التخرج

عرب عدد من أولياء أمور
اخلريجني عن سعادتهم البالغة
بحصول أبنائهم على الدرجات العلمية
اخملتلفة بعد مسرية أكادميية حافلة
باجلد واالجتهاد يف رحاب جامعة
امللك عبدالعزيز ،ومبناسبة تنظيم
اجلامعة حلفل التخرج التقت نشرة
«أخبار اجلامعة» بعدد من أولياء أمور
اخلريجني الذين عربوا عن سعادتهم
بحصول أبنائهم على الشهادة
اجلامعية ،مقدمني الشكر والتقدير لكل
من أسهم يف دعم مسريتهم العلمية،
وفيما يلي تفاصيل اللقاءات:
بداية قال اخلريج عبداهلل بحول
والد اخلريج علي إن مشاعري ال
توصف وأنا أرى ابني يحتفل مع
زمالئه يف مهرجان التخرج والذي
يعد بالنسبة يل حدث مهم يف حياتي،
وأبارك له وجلميع اخلريجني مبناسبة

اجلامعة وفرت جميع اإلمكانات لتوفري بيئة
مناسبة للتأهيل واإلعداد العلمي
إمتامهم ملرحلة مهمة يف حياتهم وأدعو
اهلل أن يوفقهم يف مهامهم الوظيفية
ويحققوا كل طموحاتهم.
وأعترب أسامة عبده والد اخلريج
إبراهيم إن هذا التخرج هو باكورة
عمل متواصل واهتمام بدأ منذ اليوم
األول يف مرحلة الدراسة اجلامعية
حيث حرصنا على دعمه وحتفيزه
على املثابرة واالجتهاد واالستفادة
من خمرجات جامعة امللك عبدالعزيز
للوصول إىل أعلى املستويات العلمية
والفكرية واملهارية.

وقدم سامل أحمد باشوية جد
اخلريج أبوبكر تهانيه حلفيده بعد
إمتامه مرحلة اجلامعة ووقوفه على
أعتاب املستقبل الوظيفي ،وطالبه
باجلد واالجتهاد ومواصلة التعليم
نظرًا ألهميته ودوره يف احلصول
على أفضل الفرص والوظيفية واملهنية
ومتنى له التوفيق.
وقال عوض سامل العولقي والد
اخلريج عبداللطيف إن ابني خالل
فرتة الدراسة اجلامعية كان حريصًا
على احلصول على أعلى الدرجات

واالستفادة من ما تقدمه اجلامعة من
دورات وورش عمل حيث انعكس
ذلك على شخصيته وطريقة تفكريه،
وما يهمني هو أن يحقق ابني جميع
الطموحات وأن أراه يف أعلى املراتب
والدرجات.
وقال حممد هاشم بخاري والد
اخلريج هاشم بعد فضل اهلل وتوفيقه
أمت ابني مرحلة املاجستري حيث
نعيش فرحة تخرجه ونتطلع إىل املزيد
من النجاحات يف جمال التعليم مؤكدًا
على أهمية املرحلة التعليمية ودورها

يف حتديد مستقبل أبنائنا وبناتنا ،
بتخرجهم مسلحني بتخصصات علمية
يحتاجها الوطن واجملتمع فهم حمور
التنمية والتقدم واالزدهار بالدنا
احلبيبة.
وبني عبدالقيوم بخاري والد
اخلريج سمري إن فرحة التخرج ال
ميكن وصفها وهي ثمرة سنني قضاها
ابني وهو ينهل من العلم ويحرص على
االستفادة من جميع خمرجات اجلامعة
ويسعى إىل صقل مهاراته وقدراته
بالتدريب ونحن اليوم نعيش تتويجًا
للجهود التي بذلت يف سبيل حتقيق
الهدف األسمى وهي احلصول على
الدرجة العلمية والتي بإذن اهلل ستفتح
له آفاق جديدة يف اجملال املهني أو
استكمال الدراسة على درجات علمية
أعلى.

حوار
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مدير اجلامعة املكلف

أ.د /عبدالرحمن اليوبي :خريج الجامعة بات مطـلب ًا للقطاعين العام والـخـــاص
أكد سعادة مدير اجلامعة املكلف األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن عبيد اليوبي يف احلوار الذي اجرته «أخبار اجلامعة» على
حرص واهتمام صاحب السمو امللكي خالد الفيصل مستشار
خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة بقطاع الشباب
وحتديدًا طالب وخريجي جامعة امللك عبدالعزيز .وشدد على أن
خريج اجلامعة بات مطلبًا جلميع القطاعات سواء احلكومية أو
اخلاصة وذلك بفضل جهود متواصلة ساهمت يف تطوير املناهج
واسلوب التدريس واحالل اجلانب العملي والتطبيقي يف املناهج
الدراسية مبا يتواكب مع سوق العمل
تعيش اجلامعة هذه االيام احتفالية بالدفعة  45خلريجي
اجلامعة وبرعاية كرمية صاحب السمو امللكي خالد الفيصل
مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة ما وقع
هذا االهتمام الذي يوليه أمري املنطقة يف نفوس خريجي اجلامعة؟
إن اهتمام صاحب السمو امللكي خالد الفيصل مستشار خادم
احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة بهذا احلفل له أثر كبري
يف نفوس اخلريجني واباءهم وأمهاتهم وأسرهم التي حتضر هذا
احلفل ويرون هذا االهتمام واحلفاوة من سموه الكرمي ودليل على
اهتمام وحرص القيادة الرشيدة بشباب وشابات الوطن ودعمهم
وتنمية قدراتهم وسموه يشدد على أهمية بناء األنسان فهو
القيمة والرثوة احلقيقية للوطن وباسمي واسم جميع منسوبي
وخريجي اجلامعة أتقدم بالشكر اجلزيل لصاحب السمو امللكي
األمري خالد الفيصل على دعمه واهتمامه الال حمدود.
حدثتنا عن استعدادات الجامعة لحفل الخريجين؟
اجلامعة ويف كل عام تستعد منذ وقت مبكر للحفل والذي يقام يف االستاد
اجلامعي من خالل تشكيل جلان اشرافية وتنظيمية للحفل والتي يوكل لها
مهام متعددة ويتم متابعة سري العمل والوقوف على اخر االستعدادات،
سواء قبل احلفل من خالل دعوة اخلريجني وتوزيع ارواب التخرج وغريها
من االستعدادات ،أو اثناء احلفل من تنظيم مسرية للخريجني واستقبال
ضيوف اجلامعة فهو مهرجان واحتفاء بابناءنا اخلريجني وسط حضور
اباءهم وامهاتهم واسرهم واجلامعة تفخر بهذا احلفل والذي ميثل االنعكاس
احلقيقي جلهود اجلميع من هيئة اعضاء تدريس وإداريني ومنسوبني
باجلامعة.
وكيف ترون مستوى خرجي الجامعة؟
ما يشغل اجلامعة يف السنوات املاضية هو املستوى العلمي واملهاري
خلريج اجلامعة ومدى مواكبة ذلك مع مستجدات سوق العمل وسؤالك
يف هذا اجلانب حتديدًا يقودين إىل تقيم جتربة اجلامعة يف التطوير
سواء على مستوى املناهج أو مستوى اسلوب التدريس حيث قامت جميع
الكليات واقسام التخصصات العلمية بتطوير املناهج الدراسية وتكثيف
اجلوانب العملية والتطبيقية يف كل تخصص علمي إضافة إىل تنظيم العديد
من الدورات التدريبية التي تهدف إىل بناء شخصية اخلريج املتوازنة،
واحلمداهلل أننا يف السنوات األخرية نقطف ثمار تلك اجلهود من خالل
خريجينا الذين باتوا مطلبًا للقطاعني العام واخلاص.
وما هي أبرز الخطوات التي تمت للوصول إلى مستوى علمي
ومهاري للخريج يتواكب مع احتياجات سوق العمل؟
اتخذت اجلامعة عدد من اخلطوات ملواكبة متطلبات سوق العمل منها
القدرات الشخصية والسلوكية واملهارية واخلربة يف جمال التخصص
ومواكبة املناهج التعليمية لسوق العمل إضافة إىل التدريب والتأهيل وإبرام
اتفاقيات تعاون مع جهات خمتلفة من املتطلبات من خالل ما يلي :ربط
املناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل وتدريس مواد عن سلوكيات العمل
وأخالقياته ،وتطوير املناهج مبا يتواكب مع متطلبات السوق ،واإلعتماد
األكادميي للربامج واخلطط الدراسية ،وإنشاء كليات ومسارات علمية
جديدة تتوافق مع املتغريات التي طرأت على سوق العمل ،والتنسيق بني
اجلامعة وقطاعات سوق العمل ،والتعاون مع القطاعات احلكومية مثل وزارة
العمل والغرفة التجارية وغريها من اجلهات ،واستحداث السنة التحضريية
للطالب حديثي االلتحاق باجلامعة وذلك لزيادة فرص التعلم وتوجهه من
خالل برنامج «السنة التحضريية» إىل التخصص املناسب لقدراته وإمكاناته،
وزيادة عدد مقررات املواد العامة وتطبيقها على طالب اجلامعة يف السنة
التحضريية ،وتبني سياسة التطبيق العملي للتخصصات املناسبة لسوق

العمل ،وتوجيه األبحاث العلمية لتطوير خمرجات التعليم
وتسليط الضوء على املشكالت التي يواجهها اخلريج وذلك ضمن
اخلطط البحثية السنوية.
وبخصوص التدريب ؟

رعاية أمري املنطقة للحفل دليل
على اهتمام سموه بقطاع الشباب
اجلامعة استعدت حلفل اخلريجني
منذ وقت مبكر
مستوى اخلريجني ثمرة جهود
متواصل من اجلميع
اجلامعة اتخذت خطوات متعددة
للوصول إىل مستوى علمي ومهاري متميز
اجلامعة تنظم ملتقيات وظيفية
تستقطب القطاعني العام واخلاص
أوصي اخلريجني مبواصلة اجلهد
وتطوير الذات
اجلوانب التدريبية ساهمت يف
تنمية وتطوير قدرات اخلريجني

تتيح اجلامعة فرصة التدريب للطالب خالل مدة دراستهم
فمنها الصيفية واجلزئية وكذلك هناك جانب تدريبي تعاوين
ينخرط فيه الطالب لتحقيق ساعات أكادميية تدريبية وهذا النمط
من التأهيل العملي تنفذه الكليات واألقسام العلمية نظرًا ألهمية
التدريب يف خططها األكادميية وتعتربه مكملًا للحصول على
الدرجة العلمية وعلى سبيل املثال ال احلصر منها كلية الهندسة
وكلية تصاميم البيئة وكلية العلوم وكلية علوم األرض وكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،وكلية اإلقتصاد واإلدارة ،وكلية
اإلتصال واإلعالم.
كما تنظم اجلامعة العديد من الدورات التدريبية وورش
العمل والتي تساعد الطالب على اكتساب مهارات جديدة تخدمهم
يف جمالهم العلمي والعملي وتستهدف تلك الدورات جماالت
متعددة منها التدريب على مهارات اإلتصال ،ودورات يف اللغة
اإلجنليزية ،ودورات يف استخدام احلاسب اآليل ودورات يف
تطوير الذات ودورات يف أخالقيات املهنة ،ودورات يف التحرير
والكتابة اإلدارية ،ودورات تعنى باخلارطة الذهنية وغريها من الدورات،
التي تؤهل الطالب مهاريًا وجتعلهم أكرث قدرة على اإلنخراط يف جماالت
عمل خمتلفة األمر الذي يساعدهم على تكوين شخصية واثقة وقادرة على
التفاعل والنجاح يف سوق العمل ،واذا تعمقنا يف أسلوب التدريب ومستوى
املدربني جند حرفية متناهية لتنفيذ مثل هذه الربامج والتي تشهد إقبالًا كبريًا
من الطالب إذ حترر شهادات جلميع الطالب الذين يجتازون فرتة التدريب.
وهل تنقطع العالقة بين الجامعة والطالب بعد التخرج ؟
بكل تأكيد ال..
وكيف؟
عالقة اخلريج باجلامعة متتد وتستمر بعد استالم وثيقة التخرج
فاجلامعة احلاضن لهم وهناك برامج ومشاريع تعزز من عالقة اخلريجني
بجامعتهم ومتد جسور التواصل معهم ولعل أبرزها بطاقة خريج التي يتم
اصدارها من عمادة شؤون الطالب حيث تهدف يف املقام األول إىل تعميق
العالقة بني اخلريج واجلامعة وجتعله على تواصل دائم من خالل مزايا
متعددة متنح له ومتكن اخلريج من االستفادة من مرافق اجلامعة واخلدمات
التي تقدمها من أنشطة وبرامج منها االستفادة من الربيد اإللكرتوين
واالستفادة من خدمات املكتبة املركزية وحضور الدورات التدريبية والتمتع
مبزاولة األنشطة الرياضية واالستفادة من مرافق اجلامعة الرياضية،
باإلضافة إىل خدمات خارج اجلامعة بالشراكة مع القطاع اخلاص
وما دور الجامعة في توفير فرص عمل للخريجين ؟
تقوم اجلامعة بتنظيم عدة ملتقيات وظيفية وتستقطب من خاللها
القطاعني العام واخلاص لتوفري فرص وظيفية كما تربم العديد من االتفاقيات
مع جهات التوظيف بهدف فتح آفاق مهنية جلميع اخلريجني من التخصصات
العلمية اخملتلفة ،واجلامعة خالل الفرتة القادمة تستعد الطالق فعاليات
امللتقى املهني الثامن وبرعاية كرمية من صاحب السمو امللكي األمري مشعل
بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ حمافظة جدة حيث سيتم دعوة القطاعني العام
واخلاص لعرض الفرص الوظيفية املتاحة لديهم خالل فرتة انعقاد امللتقى.
كلمة أخيرة يوجهها سعادتكم ألبنائك الخريجين ؟
أولًا أبارك جلميع أبنائي هذا االجناز العملي وحصولهم على الدرجات
العلمية يف كافة التخصصات ،وأسأل اهلل أن يوفقهم يف حياتهم املهنية
القادمة ويكونوا خري ممثلني جلامعة «املؤسس» وأطالبهم ببذل املزيد من
اجلهد ومواصلة التعلم والتدريب واالستفادة من اخلربات التي يحتكون بها
خالل عملهم.

4

األربعاء  15جمادى األولى  1437هـ املوافق  24فبراير

تقارير

 45دفعة من الخريجين خالل مسيرة  50عــامـ ًا مــن العــطـــــــ
نفخر ونعتز
بأبنائنا الخريجين

تؤمن جامعة املؤسس بأن التميز
واإلبداع من املواصفات التي ينبغي أن
تغرس يف نفوس وعقول الطالب والطالبات،
حيث أن اخلريجني جتاوزوا مرحلة
التكوين والتأهيل االعتيادي ،وأصبحوا
يتمتعون بقدرات اإلبداع املعريف والتميز
بفضل ما اكتسبوه من قدرات ومعرفة وما
توافر لديهم من إمكانيات مادية وبشرية مل
تأل اجلامعة جهدًا يف توفريها يف معظم
التخصصات.
نفخر ونعتز بهذه الدفعة املباركة
من اخلريجني الذين نالوا قدرًا كافيًا من
التكوين العلمي يف ظل وجود معامل
ومراكز أبحاث ومراكز متيز علمي تلبي كافة
اجملاالت وتشبع احتياجاتهم العلمية وتتيح
لهم البيئة املناسبة للتميز واإلبداع العلمي.
نرفع التهنئة اخلالصة ألبنائنا
اخلريجني سائلني اهلل سبحانه تعاىل أن
يوفقهم إىل مزيد من النجاح يف حياتهم
العلمية والعملية املستقبلية ،وأن يكونوا
حجر بناء ومعول تشييد للدفاع عن
مكتسبات وطننا األبي ،يف ظل هذا التالحم
الفريد بني القيادة والشعب .حتت قيادة
خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز ،وسمو ويل عهده األمني صاحب
السمو امللكي األمري حممد بن نايف ،وسمو
ويل ويل العهد صاحب السمو امللكي األمري
حممد بن سلمان ،حفظهم اهلل .
والشكر والتقدير والعرفان لصاحب
السمو امللكي األمري خالد الفيصل مستشار
خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة
املكرمة ،الذي يرعى هذا احلفل املبارك حفل
خريجي الدفعة  ، ٤٥سائلًا اهلل سبحانه
وتعاىل أن يدمي على وطننا اخلري واألمن
واألمان واالزدهار.
وكيل الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفي
أ.د /أحمد بن حامد بن أحمد نقادي

منذ تأسيس جامعة امللك عبد العزيز وهي تسخر كل
إمكاناتها وطاقاتها من أجل تخريج دفعات من الطالب قادرة
على مواجهة التحديات املستقبلية ،وتسعى بكل جد نحو
تطوير وحتسني وجتويد أساليبها التعليمية والتدريبية
بالتواصل مع الطالب وسماع صوته وتقدمي اخلدمات
املناسبة له بكفاءة وفاعلية جاعلة خدمة الطالب أحد أهم
أهدافها.
الحرص على توفيق بيئة تعليمية مناسبة
تتبع اجلامعة سياسة االنفتاح والتعاون مع جميع
قطاعات اجلامعة من أجل تقدمي أفضل اخلدمات للطالب
والطالبات ،بدءًا بتأهيل السكن والتغذية املناسبة،
وتوفري اجلو املالئم للتحصيل العلمي ،واستحداث املرافق
والنشاطات املتنوعة التي تلبي احتياجات الطالب ،وتهيئهم
خلوض غمار املنافسة احمللية واإلقليمية والدولية يف جميع
اجملاالت الثقافية والفنية واالجتماعية والرياضية ،كل ذلك
من أجل حتقيق رؤية اجلامعة القائمة على تخريج دفعات من
الطالب متتلك القدرة على اإلبداع والتميز املستمر ،وخلق
الشخصية املتوازنة املعتدلة للطالب ،بحيث يكون قادرًا على
اجلمع بني التحصيل العلمي والتميز واإلبداع على مستوى
املهارات ،ليكون جاهزًا للدخول يف سوق العمل.
تأهيل جيل قادر على المنافسة الدولية
وضعت رابطة اخلريجني باجلامعة رؤيتها ورسالتها
مبا يتناسب واحتياجات اخلريجني ،لتكون صلة وصل بني
اجلامعة وأبنائها اخلريجني وتتمثل رؤيتها يف
الوصول بخريجي جامعة امللك عبدالعزيز إىل املكانة
واملستوى الرفيع املنافس حمليًا وعامليًا وربط اخلريج
بجامعته .أما رسالتها فهي  :تهيئة الظروف املالئمة
للخريجني لالستفادة من الربامج التعليمية املساندة
باجلامعة والسعي ملواءمة إمكانياتهم مع متغريات سوق
العمل وحاجات اجملتمع حتقيقًا لرسالة اجلامعة.
التواصل بين الخريج والجامعة
تهدف اجلامعة ممثلة يف رابطة اخلريجني إىل حتقيق
األهداف التالية:
اإلسهام يف حتقيق التكامل والتواصل بني
·
اجلامعة واجملتمع وتقدمي خريجي اجلامعة جلهات العمل
اخملتلفة
· االطالع على ما يستجد من برامج تعليمية و
مؤهالت علمية تستحدثها جامعة امللك عبد العزيز .رفع
مستوى تأهيل اخلريجني باملشاركة الفاعلة يف حضور
ورش العمل واملؤمترات ،و الدورات والربامج التدريبية
التي تعقدها اجلامعة.
· متويل املشروعات الصغرية للخريج بالتعاون

مع اجلهات اخملتصة .
· مساعدة اخلريج على أن يكمل دراساته العليا إذا
رغب يف ذلك وفق شروط االلتحاق املتبعة باجلامعة .
· توطيد أواصر التعاون و التواصل بني املتخرجني
و منسوبي اجلامعة من األكادمييني و الطلبة مبختلف
تخصصاتهم و جنسياتهم يف النواحي العلمية و البحوث
و املؤمترات و تبادل اآلراء واملعلومات.
توسيع دائرة التعاون املثمر بني خريجي
·
اجلامعة يف كافة اجملاالت .
· مساعدة اخلريجني يف احلصول على فرص عمل،
كل يف جمال اختصاصه.
· إقامة شبكات تعارف وتعاون مع الهيئات الرسمية
والشعبية داخل اململكة مبا يعود بالنفع واخلري على
الرابطة واجملتمع احمللي واآلخرين
شروط االنضمام لوحدة الخريجين
·احلصول على بطاقة العضوية.
·احلصول على النشرة اإلخبارية ودليل اخلريجني..
·االستفادة من خدمات املكتبة املركزية باجلامعة.
·الدخول إىل صفحة املوقع على الشبكة العنكبوتية.
·احلصول على بريد إلكرتوين.
·حضور حفالت اجلامعة.
·االستفادة من برامج التعليم املستمر.
· خصم خاص يف املستشفى اجلامعي (القسم
اخلاص).
· مزاولة األلعاب الرياضية مبرافق اجلامعة اخملتلفة.
· تصريح دخول احلرم اجلامعي.
· املشاركة يف جائزة أفضل خريج.
اتفاقيات وشراكة بين الجامعة ومختلف
القطاعات
تعمل اجلامعة على عقد اتفاقيات تعاون مع عدد من
اجلهات احلكومية وغري احلكومية ،وتضع برامج مناسبة
للشركات املتوقع التحاق الطالب بها بعد التخرج ومن أمثلة
تلك الشراكات والربامج واالتفاقيات ما يلي:

· التعاون مع الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك):
عقدت اجلامعة اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية
للصناعات األساسية (سابك) بتاريخ 1429/11/3هـ حتت
اسم (برنامج سابك لالبتعاث الداخلي لطالب اجلامعة)،
ويأتي الربنامج يف إطار االتفاقية التي وقعتها اجلامعة مع
سابك يف ومدتها مدة ثالث سنوات قابلة للتجديد وتشرف
عليها وكالة اخلريجني بعمادة شؤون الطالب ،وتقوم شركة
سابك بتقدمي هذه املنح الدراسية لبعض طالب اجلامعة
املتميزين كجزء من إعداد نخبة إدارية وهندسية متميزة
وإحلاقها بسوق العمل السعودي .كما تضمن الربنامج
حماضرات تعريفية حول شروط ومميزات الربنامج.
وقد استفاد من الربنامج عدد من الطالب من كلية االقتصاد
واإلدارة يف تخصصات احملاسبة والتسويق وإدارة
املوارد البشرية ونظم املعلومات اإلدارية ويف كلية الهندسة
يف تخصصات الهندسة الكيميائية و الهندسة امليكانيكية
والهندسة الصناعية والهندسة الكهربائية وهندسة
احلاسب.
باإلضافة إىل التعاون مع القطاع اخلاص الذي يعترب
أحد روافد استقبال خريجي اجلامعة ،ويف هذا اإلطار يتم
التنسيق بني اجلامعة وبني املسؤولني عن شركات القطاع
اخلاص لوضع برامج تتواءم ومتطلبات سوق العمل.
صقل المواهب وتأهيل الطالب لمواجهة
التحديات
تسخر اجلامعة كل إمكاناتها وطاقاتها البشرية من
أجل تكوين وتأهيل خريجني قادرين على مواجهة حتديات
سوق العمل ،وصقل مواهب طالبها يف جميع اجملال مبا
يتناسب وتخصصاتهم ،ويف هذا الباب قامت اجلامع
بتشجيع وتطوير النشاطات الطالبية بعمادة شؤون
الطالب عن طريق إدارة النشاط الطالبي التي تهدف إىل:
· صقل شخصية الطالب اجلامعي و قضاء وقت
فراغه يف برامج هادفة ومفيدة و تهيئته ملواجهة أعباء
احلياة بعد تخرجه.
· مهام إدارة النشاط الطالبي
· النهوض بالنشاط الالصفي و حتقيق أهدافه
الرتبوية
· تقدمي اخلدمات اإلدارية و الفنية كافة املتعلقة
بالنشاط العام.
· اقرتاح خطط و برامج النشاط و اإلسهام يف
تنفيذها.
· اإلشراف على النشاطات املستقلة لعمادة شؤون
الطالب.
· التعريف باألنشطة الطالبية.
· جذب الطالب للمشاركة يف األنشطة اخملتلفة
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ـــــــاء للوطن والتميز والريادة التعليمية والتأهيل العالي المستوى
الجامعة تزف دفعة جديدة من
خيرة أبنائها للمساهمة في
تنمية وبناء هذا الوطن الغالي

بنية تحتية تحفز على اإلبداع
ويف هذا اإلطار قامت اجلامعة بإنشاء عدد من املراكز
واملرافق التي تسهم يف صقل مواهب الطالب وتهيئتهم
وتدريبهم التدريب املالئم الذي يعود عليه بالنفع يف
مستقبلهم الوظيفي ومن تلك املراكز ما يلي:
· مركز الهوايات :
ويشمل نادي االبتكارات العلمية ،نادي احلاسب اآليل،
نادي اخلط و الفنون التشكيلية  ،نادي التصوير الضوئي
 ،نادي العالقات  ،النادي األدبي  ،النادي االجتماعي  ،نادي
األمل لذوي االحتياجات اخلاصة  ،نادي املسرح  ،نادي
الرتاث الشعبي ) و لكل من هذه األندية مقر خاص به مزود
بأحدث األجهزة كما يشرف عليها مدربون متخصصون.
· تنظيم المسابقات الثقافية والفنية:
تنظم اجلامعة العديد من املسابقات املتنوعة و
املتعددة األغراض منها:
-أ املسابقة الثقافية العامة ( س – ج ) و تدور
منافساتها بني كليات اجلامعة تدور أسئلتها حول جماالت
الثقافة اإلسالمية ،األسئلة التخصصية ،أسئلة عامة ،إضافة
إىل أسئلة سريعة تقام مرة واحدة يف العام.
ب -املسابقة السنوية يف جماالت القرآن الكرمي –
احلديث الشريف – القصة – الشعر – املساجلة الشفوية
– البحوث العلمية – الرسم – اخلط – التصوير – األعمال
اليدوية .
ج -مسابقة التأليف املسرحي  :وتطرح العمادة
مسابقة يف جمال التأليف املسرحي لكل من له اهتمامات
يف هذا النشاط من داخل وخارج اجلامعة ويستفاد من تلك
النصوص يف تقدميها على خشبة املسرح اجلامعي.
د -مسابقة ثمار العقول ( املسابقة الكربى ) وهي
مسابقة مكتوبة لكافة طالب و طالبات اجلامعة تشمل أسئلة
متنوعة يف العلوم و املعارف هذا و تقدم العمادة لكل تلك
املسابقات جوائز مالية و عينية قيمة كما بشرف على حتكيم
تلك املسابقات عدد من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني
يف جماالتها.
· تنظيم الزيارات و الرحالت:
تنظم اجلامعة العديد من الزيارات و الرحالت بداخل
مدينة جدة إضافة إىل الرحالت الطالبية خملتلف مناطق
وحمافظات اململكة العربية السعودية ،والهدف منها
باإلضافة إىل الرتفيه إطالع الطالب على البيئة اخلارجية،
واحتكاكه باجملتمع وتهيئته ملواجهتها مستقبلًا والتعامل
مع مستجداتها.

· تنظيم الدورات التدريبية:
تنظم اجلامعة العديد من الدورات املتنوعة يف
اجملاالت كافة كاحلاسب اآليل و التصوير و اخلط و الفنون
و املسرح ،والهدف من تلك الدورات إكساب الطالب املهارات
الالزمة التي تساعده مستقبلًا على االلتحاق بالوظيفة بعد
التخرج.
· المشاركات العامة والنشاطات
والمهرجانات:
حتث اجلامعة طالبها على املشاركة يف خمتلف
النشاطات و الربامج التي تنظمها وتشرف عليها وزارة
التعليم العايل و الرئاسة العامة لرعاية الشباب و اجلهات
املؤسسات احلكومية ومن هذه املشاركات :
 املهرجانات الدولية و اخلليجية و احمللية. املهرجان الوطني للرتاث و الثقافة. اللقاءات الشبابية الصيفية برامج املعارف العلمية الدولية. الربامج التوعوية و اإلرشادية. املسابقات املتنوعة.وتهدف اجلامعة من وراء هذه املشاركات والنشاطات
واملهرجانات إىل صقل مواهب طالبها ،وإكسابهم خربات
إضافية تساعدهم يف مستقبلهم الوظيفي بعد التخرج من
اجلامعة.
برامج دراسات عليا متنوعة لتغطية كافة
التخصصات
تعمل اجلامعة من خالل العديد من الربامج التعليمية
املتنوعة الستيعاب التخصصات كافة ومن تلك الربامج ما
يلي:
برامج الماجستير:
· برنامج ماجستري إدارة األعمال التنفيذي
· ماجستري علم التشريح التقني .
· ماجستري تقنيات التعليم .
· دبلوم عايل يف الرتبية اخلاصة .
· ماجستري إدارة تربوية.
· ماجستري احملاسبة املهنية .
· ماجستري إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات .

· الدبلوم العايل يف املقاييس والتقومي الرتبوي .
أهداف الدراسات العليا
وتهدف الدراسات العليا إىل حتقيق األغراض اآلتية:
 العناية بالدراسات العليا اإلسالمية والعربيةوالتوسع يف بحوثها والعمل على نشرها.
 اإلسهام يف إثراء املعرفة اإلنسانية بكافة فروعهاعن طريق الدراسات املتخصصة والبحث اجلاد للوصول
إىل إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق
جديدة.
 متكني الطالب املتميزين من حملة الشهاداتاجلامعية من مواصلة دراساتهم العليا حمليًا.
إعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخصصة
وتأهيلهم تأهيلًا عاليًا يف جماالت املعرفة اخملتلفة.
 تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقدمالسريع للعلم والتقنية ودفعهم إىل اإلبداع واالبتكار
وتطوير البحث العلمي وتوجيهه ملعاجلة قضايا اجملتمع
السعودي.
اإلسهام يف حتسني مستوى برامج املرحلة
اجلامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا.
تسهيل التعليم العايل لكافة الفئات يف اجملتمع
• صدرت موافقة جملس اجلامعة يف جلسته الثامنة
بتاريخ  1423/4/19هـ على تقدمي برنامج االنتساب ابتداء
من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  1424/1423هـ
 .ويهدف الربنامج إىل تأهيل امللتحقني بالربنامج علميًا
للحصول على شهادة البكالوريوس يف التخصصات املقدمة
يف الربنامج إىل جانب ضمان جدية املتقدمني ملواصلة
الدراسة .ومن أهداف الربنامج إىل خدمة رسالة اجلامعة
وأهدافها و إتاحة الفرصة ملن مل متكنهم ظروفهم من التعليم
اجلامعي واملساهمة يف سعودة الوظائف.
برنامج السنة التأهيلية  ..لتأهيل الطالب
لاللتحاق بالجامعة
يتيح برنامج السنة التأهيلية لطالب الثانوية العامة
( القسم العلمي ) االلتحاق بكليتي الهندسة والعلوم بعد
دراسة املواد العامة ملدة سنة دراسية واحدة وحتقيق املعدل
الرتاكمي الذي يؤهلهم لاللتحاق بالكلية احملول أليها.
الدبلوم التأهيلي  ..أحد برامج اجلامعة لتأهيل
اخلريجني لالنخراط يف سوق العمل
قامت جامعة امللك عبدالعزيز ممثلة يف عمادة خدمة
اجملتمع والتعليم املستمر بفتح باب القبول خلريجي
الثانوية العامة للدراسة يف برامج الدبلومات التأهيلية

دأبت جامعة املؤسس امللك عبد العزيز – طيب اهلل ثراه
 باالحتفال سنويًا بتخريج عددًا من الطالب بكليات اجلامعةاخملتلفة  ،ويشهد هذا االحتفال جمع غفري من أساتذة اجلامعة
ومنسوبيها وطالبها وأولياء األمور  .ويسعى اجلميع إلجناح
فعاليات هذا احلفل الذي يزف جمموعة من أبناء اجلامعة للبدء
يف مسريتهم العملية بسوق العمل الوطني وحلمل لواء التنمية
والبناء لقطاعات اململكة اخملتلفة .
إن اهتمام اجلامعة بطالبها جاء من منطلق أن هؤالء الطلبة
هم الرثوة احلقيقية لألمم وهم العقول املفكرة التي تطوع بذكائها
قوى الطبيعة  ،وتستثمر ما أودعه اهلل يف هذه األرض من ثروات
وخريات لتقيم دعائم مستقبل أفضل  ،وتدفع بعجلة التنمية
والنهضة إىل األمام يف جميع مناحي احلياة .
واجلامعة تقوم بتأهيل طالبها منذ انتمائهم إليها حيث
تزودهم بأصول املعرفة يف العلوم األساسية واإلنسانية  ،ومن
ثم تأهلهم مبهارات علمية وف ًقا للكليات التي ينتمون إليها  ،وتنمي
قدراتهم على التفكري والتخيل اإلبداعي باإلضافة إىل بث القيم
اإلسالمية فيهم مبا توفره لهم من بيئة تربويةوتعليمية وثقافية
 .ولقد وضعت اجلامعة نصب عينيها أن تقوم بإعداد طالبها علميًا
وعمليًا للوصول بهم إىل مكانة علمية رفيعة املستوى بغية زيادة
قدرتهم على املنافسة يف سوق العمل احمللي والعاملي  ،وليصبحوا
كوادر وطنية قادرة على حتمل مسؤولية وحركة التنمية يف هذا
البلد املعطاء  ،كما تهتم اجلامعة بصقل اجلانب العملي والتطبيقي
للطالب وتعميق قدرته على استخدام احلاسب اآليل وزيادة
مهارات االتصال  ،باإلضافة إىل االهتمام بالبحث العلمي وكيفية
احلصول على املعلومات من املكتبةومن وسائل املعرفة احلديثة
 ،وتسخر اجلامعة كافة إمكاناتها من معامل ومراجع وأجهزة
حاسب آيل خلدمة الطالب .
كما تويل اجلامعة أهمية قصوى بتوطيد العالقة مع
خريجيها حيث قامت بإنشاء وحدة خاصة يف عمادة شؤون
الطالب تعنى باخلريجني  ،رسالة هذه الوحدة تهيئة الظروف
املالئمة للخريجني لالستفادة من الربامج التعليمية املساندة
باجلامعة والسعي ملواءمة إمكانياتهم مع متغريات سوق العمل
وحاجات اجملتمع .
إن جميع منسوبي اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس
وحماضرين ومعيدين وفنيني وإداريني مسخرين جميعًا خلدمة
هذا النبت الطيب من الطالب  ،وتظل هذه األيدي ترعى هذا النبت
ومتده مبا يحتاجه من علم ومعرفة حتى يصبح شجرة وارفة
يستظل بظلها اآلخرون ويستفيد من ثمارها اجملتمع .
يسعدين أن أهنئ طالب اجلامعة من اخلريجينبالدفعة
اخلامسة واألربعني على جناحهم  ،حيث أثمرت منظومة اجلامعة
يف تخريج هذا العدد الكبريمن الكوادر الوطنية املؤهلة بالعلم
واملعرفة يف جميع التخصصات التي تلبي احتياجات سوق
العمل واجملتمع  ،وأشد على أيديهم وأوصيهم بتقوى اهلل يف
السر والعلن  ،وأن يجعلوا العلم واملعرفة طريقهم ومسريتهم يف
احلياة خلدمة اجملتمع وأن يظل تواصلهم مع اجلامعة ألنهم أبناء
أعزاء تفتخر بهم اجلامعة كما يفتخر األب بولده .
إن تخريج هذه الكوادر الوطنية يدل على جناح منظومة
التعليم باجلامعة واململكة بفضل من اهلل سبحانه وتعاىل ثم
بالدعم السخي والالحمدود من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز  ،وويل عهده األمني
 ،وويل ويل عهده – حفظهم اهلل ومتعهم بالصحة والعافية .
وكذلك بالرعاية واملتابعة من صاحب املعايل وزير التعليم الدكتور
أحمد بن حممد العيسى  ،وال ننسى اجلهود واملتابعة الدؤوبة
والقيادة احلكيمة والتخطيط االسرتاتيجي من مايسرتو اجلامعة
ومديرها املكلف سعادة األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد
اليوبي .
وكيل الجامعة للمشاريع
أ.د /عبــد اهلل بن عمـر بافيل
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توفير وحدات للخريجين بالكليات لـخـلـق فــرص وظـيــفــــــــ
خريجونا.....
قيمة وعطاء متجدد

احلمد هلل الذي علم بالقلم  ..علم اإلنسان ما مل يعلم ..
والصالة والسالم على من بعثه اهلل ليعلم اإلنسان احلكمة
ويتمم مكارم األخالق ...وبعد.
 لقد أصبح من اجللي ومن مسلمات هذا العصر ـ وهو
عصر العلم واملعرفة ـ أن ت ّكون إجماع على القيمة احليوية
واحملورية للعلم والتعليم والبحث العلمي يف حياة الشعوب ,
كما أنه عصر تتزايد فيه أيضًا قيمة وإسهامات املوارد البشرية
املؤهلة والتي تقوم على حتصيل املعارف العامة واملتخصصة
إىل جانب اكتساب املهارات الالزمة للدراسة بتميز والعمل
بكفاءة ,وعلى ضوء ذلك يتعاظم دور اجلامعات كأهم مؤسسات
منظومة التعليم العايل مبختلف الدول  ,فاجلامعات وغريها
من مؤسسات التعليم العايل تزود خمتلف قطاعات النشاط
االقتصادي واالجتماعي باجملتمع باحتياجاتها من املوارد
البشرية يف خمتلف فروع التخصص.
 ومنذ إنشاء جامعة املؤسس ـ طيب اهلل ثراه ـ أدركت
اجلامعة عظم مسؤوليتها وأدوارها الرائدة يف كافة اجملاالت
تعليمية وبحثية واقتصادية وكذلك خدمة اجملتمع,فحرصت
على استثمار إمكاناتها وفكرها وجهودها من أجل التطوير
والتحديث والتوسع على كافة األصعدة  ..وبصورة خاصة
التعليمية منها ملا لها دور يف بناء اإلنسان ,وتزويد مؤسساته
بالكفاءات املؤهلة لينساب عطائها إنتاجًا وتنمية ببلدنا
احلبيب.
وعلى مدار األعوام منذ إنشائها منذ خمسون عامًا تفخر
اجلامعة بريادتها بني اجلامعات السعودية األخرى يف أعداد
خريجيها ...فقد قدمت جامعة املؤسس موارد بشرية وطنية
مؤهلة يف كافة جماالت التخصص لتعمل يف مؤسساتنا
الوطنية ...وتقدم اجلهد اعتمادًا على ما حصلته من معني
العلم واملعرفة ...وتوظيفًا ملا اكتسبه من مهارات متميزة ,كما
تفتخر وتعتز اجلامعة أن خريجيها وخريجاتها يقفون جميعًا
مبا حصلوه واكتسبوه على قدم املساواة يف ذلك مع خريجي
اجلامعات العاملية املتميزة.
إن كل منكم أيها اخلريجون ميثل ثمرة الستثمار رعته
الدولة وأنفقت عليه ,وبذلت فيه جهود كبرية تواصلت على مدار
سنني طويلة على مستوى اجلامعة والكلية وغريها من جهات.
وعند احلصاد تفخر بكم بلدكم وتفخر بكم جامعتكم ...كما يجب
أن تفخروا بذاتكم ومبا بذلتموه من جهد وما اكتسبتموه من
معارف ومهارات وكذلك على ما حققتموه من درجات علمية ...
 وانطالقًا من هذه املعاين الوطنية تكمن قيمتكم أيها
اخلريجون فأنتم حصاد ذو مناء خلري دينكم ووطنكم وذاتكم ..
كما متثلون أنتم مع غريكم ممن سبقوكم ومن سيلحقون بكم..
األساس الصلب لبناء جمتمع عصري متقدم ..كما أنكم ترسمون
صورة عميقة املعاين ملستقبل واعد وآمن وبعيد عن التوجهات
الفكرية املنحرفة.
 ونحن إذ نهنئ أبناؤنا وإخواننا من اخلريجني ...
فإننا نود أن نؤكد على ما نشعر به نحوهم من فخر واعتزاز
ملا حققوه وأجنزوه  ..ونحن على ثقة ـ مبشيئة اهلل ـ من
استمرارية تنميتهم لذاتهم  ..وقيامهم بإدوار أكرث ايجابية
وإبداعا وأن يتدفق عزمهم وحماسهم إضافة إىل عملهم لتوليد
طاقات مبتكرة تظللها روح املبادرة والعطاء املتجدد مع املواطنة
احلقه من أجل مستقبل واعد وزاهر لهم وملنظماتهم وليكونوا
قوة دافعة وذخرًا لدينهم ووطنهم.
ويطيب لنا أن نتوجه جميعًا بالشكر والعرفان لراعي
هذه النهضة العظيمة التي تشهدها بالدنا خادم احلرمني
الشريفني ,وويل العهد األمني ,وويل ويل العهد ـ حفظهم
اهلل جميعًا ذخرًا لبلدهم ومواطنيهم ـ وأن يدمي على بلدنا
نعم الرخاء واألمن واالستقرار.
وكيل الجامعة للتطوير
أ.د /.عبدالفتاح بن سليمان مشاط

حترص اجلامعة على تعزيز فكرة إنشاء
وحدات للخريجني يف خمتلف الكليات
والقطاعات ،والتي تعمل على توجيه اخلريج أو
الطالب املتوقع تخرجه وإرشاده الختيار اجملال
الذي يناسب ميوله وقدراته وتكوينه العلمي
والتعليمي ،ومساعدته على إيجاد وظيفة تناسب
تخصصه  ،كما توفر اجلامعة العديد من الفعاليات
واألنشطة والربامج التدريبية التي تسهم يف
تأطري اخلريجني ،وتواصلهم مع اجلامعة بعد
تخرجهم ،ونذكر فيما يلي مناذج من تلك الوحدات
والفعاليات والفرص التي تتيحها للخريجني،
علمًا أن كل قطاع من قطاعات اجلامعة يتوفر على
وحدة للخريجني تعمل جميعها بالتكامل مع وكالة
اخلريجني باجلامعة:
رابطة الخريجين بكلية اإلدارة
واالقتصاد
تهدف كلية االقتصاد واإلدارة من خالل لقاء
اخلريجني إىل االحتفاء بأبنائها اخلريجني يف
رحابها  ,وإىل تعزيز التواصل وتدعيم العالقة بني
اخلريجني وكليتهم  ,حيث يقام اللقاء حتت رعاية
كرمية من لدن صاحب السمو امللكي األمري مشعل
بن ماجد بن عبد العزيز حمافظ جدة  ,ويسعى إىل
بناء جمتمع معريف قائم على أساس الشراكة بني
كلية االقتصاد واإلدارة وخريجيها من الشطرين،
من خالل تزويد اخلريجني باملستجدات العلمية
والبحثية ,واالستفادة من خرباتهم العملية يف
تطوير الربامج األكادميية يف الكلية لتتواءم مع
حاجات اجملتمع.
وتكمن أهمية احلدث يف إظهار حصيلة
اخملرجات املميزة لهذه الكلية كأحد أهم املصادر
يف إعداد القيادات االقتصادية واملالية واإلدارية
والدبلوماسية والقانونية يف خمتلف القطاعات
يف وطننا الغايل.
وحدة التدريب والمتخرجين بكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية

تسعى وحدة اخلريجني بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية إىل تأطري اخلريجني ،وإشراكهم يف
عضوية الوحدة ،وقد مت إنشاء وحدة التدريب
واملتخرجني عام 1426هـ وهي إحدى اإلدارات
التابعة لوكالة الكلية للتطوير ووحدة التدريب
واملتخرجني تعمل على التنسيق بني املتدربني
وجهات التدريب واألقسام العلمية بالكلية ،وتقدم
املساعدة واملشورة سواء لطالب االنتظام أو
لطالب االنتساب وتقوم بعدة انشطة وفعاليات
يف هذا الباب وتقوم بإصدار كتيبات ومنشورات
إرشادية تساعد الطالب على احلصول على املكان
املناسب للتدريب والعمل.
وحدة عالقات الخريجين بكلية
الهندسة
تسعى وحدة عالقات اخلريجني بكلية
الهندسة إىل تعزيز عالقة التواصل مع اخلريجني
واالستفادة من خرباتهم وتزويدهم بآخر
املستجدات األكادميية والبحثية وفعاليات الكلية
اخملتلفة.
وتعترب وحدة عالقات اخلريجني بكلية
الهندسة منظمة مظلية حتتضن تطوير خريجيها
من الناحيتني املهنية والشخصية .فالوحدة
تشجع النهوض بخريجي كلية الهندسة يف
كل النواحي اخلاصة باخلريجني ،فهي تشجع
االتصاالت بني اخلريجني بعضهم البعض وبني
اخلريجني واجملتمع سعيًا لتطوير شبكة قوية
بغرض التواصل املهني .كما تشجع وحدة عالقات
اخلريجني والء اخلريجني وتفاعلهم ومساهماتهم
من أجل تطوير كلية الهندسة.
وحدة اخلريجني بكلية الرتبية
قامت كلية الرتبية باجلامعة بتأسيس نادي
اخلريجني اإللكرتوين وتتمثل رؤية النادي يف
حماولة االستفادة من اإلنرتنت يف إنشاء كيان
متكامل يتم من خالله التواصل مع خريجي كلية

الرتبية بجامعة امللك عبالعزيز ،بحيث يكون
النادي نافذة للتعرف علي العديد من املعلومات
التي ميكن من خاللها حتسني جودة العملية
التعليمية داخل اجلامعة مبا يتماشى مع التغريات
التي يواجهها اخلريج بعد تخرجه ،وكذلك توجيه
اخلريجني من قِ بل اجلامعة نحو احللول العملية
للمشكالت التي يواجهونها.
ويهدف النادي إىل التواصل إلكرتونيًا مع
اخلريجني واملستفيدين لدعم وتطوير الربامج
األكادميية وفق رؤية ورسالة اجلامعة ،و يعتمد
النادي لتحقيق أهدافه علي جمموعة من األدوات
اإللكرتونية أو وصالت اإلبحار مت تصميمها
بحيث تالئم أهداف النادي.
وكالة الخريجين بكلية تصاميم
البيئة
أنشئت وكالة اخلريجني بتاريخ
1426/2/29هـ وهي وحدة إدارية ترتبط بعميد
شؤون طالب ,وتهتم برعاية خريجي اجلامعة
والتواصل معهم وتوفري اخلدمة املعلوماتية
لهم من فرص التدريب والتوظيف املتوافرة يف
القطاعني اخلاص والعام  ،وتعمل على حتقيق
األهداف املتمثلة يف التواصل مع اخلريجني
وإعدادهم اإلعداد املهني املناسب  ,ومساعدتهم
يف احلصول على الوظائف املالئمة والتي تتوافق
مع تخصصاتهم ومتطلبات سوق العمل وتعريف
القطاعني العام واخلاص بالكفاءات من اخلريجني
مبختلف التخصصات يف كل عام
خريجو كلية علوم األرض
تتاح أمام خريج كلية علوم األرض العديد من
الفرص للعمل ومنها جماالت العمل اجليوفيزيائي
باململكة بالقطاعات التالية:
 1وزارة البرتول والرثوة املعدنية .
 -2شركة أرامكو السعودية .
 -3الشركات العاملة يف التنقيب

تقرير
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ـــــــية واستشارات إرشادية وتوجيه الخريجين نحو سوق العمل
يوم الحصاد
وجني الثمار

واالستكشاف عن املعادن ( املناجم واحملاجر ) .
 -4شركة التعدين السعودية (معادن) .
 -5وزارة الرتبية والتعليم .
 -6وزارة التعليم العايل.
 -7مصانع االسمنت ومواد البناء .
 -8وزارة املياه والكهرباء .
 -9وزارة املواصالت .
 -10مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية .
 -11وزارة الزراعة .
 -12وزارة الدفاع والطريان .
 -13املديرية العامة للدفاع املدين .
وحدة الخريجين بكلية المجتمع
تسعى كلية اجملتمع دائما للتواصل مع
طلبتها وخريجيها ،ومساعدتهم يف احلصول على
الوظائف املناسبة ،وميكن لطالب الكلية التواصل
من خالل املوقع اإللكرتوين اخلاصة بالكلبية
وتعبئة النماذج املطلوبة بحيث يتلقى اخلريج
املساعدة يف احلصول على وظيفة مناسبة ملؤهالته
وإمكاناته وقدراته.
حتتوي كلية اجملتمع بجدة على فريق
متخصص بالبحث عن الوظائف املناسبة خلريجي
الكلية .وهذا الفيق يتكون من جمموعة من أساتذة
وموظفي الكلية .ويقوم الفريق بتحديد الشركات
واملؤسسات التي ميكن أن توظف خريجي الكلية،
حيث يقدم الفريق حماضرات لتلك الشركات عن
برامج الكلية وإمكانية توظيف خريجيها ،ويف
نفس الوقت يقوم باستشفاف توجهات اخلريجني
ومواءمتها لنشاطات تلك الشركات .ويعمل ذلك
الفريق على مدى العام الدراسي مبساعدة الطالب
قبل تخرجهم باستكشاف أفضل فرص العمل يف
السوق السعودي وتوجيه الطالب نحوها.
ومن بني نشاطات الفريق هي:
· تقدمي املشورة والنصح لطالب الكلية
لتوجيههم نحو الوظيفة املالئمة وما يتعلق بذلك.
إعداد مهرجان «يوم املهنة الوظيفي»
·

يف الكلية.
· إعداد برنامج بناء الشخصية للطالب،
وتدريبهم على اجناز مقابالت ناجحة لغرض
التوظيف ،وكيفية إعداد الطالب «سرية ذاتية»
مرغوبة من قبل أرباب العمل.
· إستضافة حماضرين من مدراء شركات
القطاع اخلاص واألكادمييني يف تنوير طالب
الكلية عن طبيعة االعمال يف السوق السعودي،
وما يتوجب عليهم اكتسابه لتأهيلهم للعمل يف تلك
الشركات.
· االستماع اىل اخلريجني السابقني
الذي توظفوا ومقابلتهم لتبادل اخلربات معهم،
ليوضحوا مكتسبات احلياة العملية التي مارسوها
يف وظيفتهم ،ولتعديل مسارهم وتوجيههم اىل
مستقبل أفضل.
· التوضيح للطالب طبيعة االجواء الناجتة
عن تفاعل العاملني مع جو العمل الوظيفي.
· التغطية االعالمية عن اعالنات الوظائف
والرتقيات الوظيفية.
كلية العلوم الطبية التطبيقية
والفرص المتاحة أمام الخريجين
هناك فرص كبرية للخريجني من قسم األشعة
التشخيصية للعمل كأخصائي أشعة ذو كفاءة عالية
وقدرة مهنية متميزة يف املستشفيات وغريها من
املرافق الصحية لتقدمي املساعدة يف التشخيص
الطبي للعديد من األمراض .
النتائج المتوقعة:
بعد إنهاء متطلبات بكالوريوس األشعة
التشخيصية بنجاح نوصي باالستمرار يف
تطوير املهارات ومواكبة التطورالسريع يف هذا
اجملال احليوي و الهام من خالل حضور الدورات
التدريبية و ورش العمل و املؤمترات العلمية ،أو
عن طريق االلتحاق بربنامج الدراسات العليا .
وإليكم بعض النتائج املتوقعة بعد احلصول
على درجة البكالوريوس يف تكنولوجيا األشعة

التشخيصية :
 .1تطبيق املعرفة يف علم التشريح ،علم
وظائف األعضاء ،وكذلك يف علم األمراض .
 .2القدرة على حتديد و استخدام أفضل
تقنيات التصوير اإلشعاعي إلعطاء صورإشعاعية
ذات جودة تشخيصية عالية .
 .3القدرة على تقييم الصور اإلشعاعية
والتحقق من جودتها .
املوازنة بني مبدأي تقليل اجلرعة
.4
اإلشعاعية للمريض و احملافظة على جودة
الصورة .
 .5تطبيق أسس احلماية من اإلشعاع
للمرضى والذات وكذلك اآلخرين .
 .6املساهمة يف توفري الرعاية الصحية
الالزمة والراحة املالئمة للمرضى .
 .7الوعي التام باحلالة املرضية وتاريخها
واتخاذ اإلجراءات املناسبة .
 .8تقييم حالة املريض يف حاالت الطوارئ،
والشروع يف إنقاذ احلياة بتطبيق اإلسعافات
األولية األساسية للحياة .
الكشف عن أعطاب أجهزة األشعة
.9
وملحقاتها ،ورفع تقرير للجهات اخملتصة،
باإلضافة إىل حتديد احلدود اآلمنة لتشغيل هذه
األجهزة .
 .10استخدام املهارات الفنية اخملتلفة يف
جمال التصوير الطبي .
 .11املشاركة يف برامج ضمان اجلودة
اإلشعاعي .
 .12التواصل على نحو فعال ودقيق مع
املرضى واألطباء وغريهم من أعضاء الفريق
الصحي .
 .13حتقيق مفهوم روح الفريق الصحي
لالرتقاء مبستوى العمل .
 .14احلفاظ على معايري النظافة وإجراءات
السالمة يف منطقة العمل

ها هو يوم احلصاد  ..يوم التخرج  ..يوم
جني الثمار  ..وهي مناسبة عزيزة من مناسبات
العطاء املعريف والتنموي يف جامعة امللك
عبدالعزيز  ،التي ما فتئت حتتفل بيوم تخرج
أبنائها ،يف يوم ميثل لها يوم احلصاد ،ويضيف
لبالدنا العزيزة خمرجات واعدة جديدة يف
التطور العلمي والنماء املعريف يف شتى العلوم
واملعارف.
إن جامعة امللك عبدالعزيز وهي حتتفل بهذا
اليوم السعيد ،ملوقنة أن ذلك مل يأت إال تتويجًا
لقدرات طالبها وطالباتها  ..وبهذه املناسبة..
ونحن نحتفي ونبارك لطالبنا هذا النجاح
واإلجناز ،فإنني أجدها فرصة ألهنئ فيها
اآلباء واألمهات وجميع أسر وأهايل اخلريجني
الذين يشعرون بالفرحة والسعادة الغامرة
وهم يجنون ثمار جهودهم ومتابعتهم املستمرة
ألبنائهم طوال مدة حتصيلهم الدراسي ،وأهنئ
أبنائي اخلريجني الذين يقطفون ثمار سنوات
من العمل اجلاد على مقاعد الدراسة ،وأدعوهم
جميعًا باالستمرار اجلاد يف حتصيل العلم ألننا
وبقدر ما ننهل من بحار العلم بقدر ما نعود إىل
ذاتنا وطبيعتنا وقيمنا اإلسالمية مصداقًا لقوله
سبحانه وتعاىل (هل يستوي الذين يعلمون
والذين ال يعلمون).
 أهنئ الوطن الغايل ،وأبارك جلامعة
املؤسس لتخرج هذه الكوكبة من أبنائها يف
جميع التخصصات التي سوف يستفاد من علمها
ومهاراتها وقدراتها بإذن اهلل تعاىل ،وجندها
فرصة ونحن نبارك لطالبنا هذا اليوم وهذا
النجاح واإلجناز لنؤكد ألبنائنا اخلريجني على
حرص اجلامعة استمرار تواصل خريجيها
معها لإلطالع على كل ما هو جديد ومفيد من
برامج ونشاطات وفعاليات ،والعمل الدائم
والدؤوب لتطوير املهارات واإلطالع على
أحدث ما ينتجه العلم للمشاركة وبهمه يف
تطوير وتنمية اجملتمع ،وبهذا التواصل تتمكن
اجلامعة من حتقيق رسالتها يف رقي اجملتمع
وخدمته ،وأخريًا أسأل املوىل تبارك وتعاىل لكم
مستقبلًا باهرًا وأن يوفقكم يف مسريتكم العلمية
والعملية ،متمنيًا لكم التوفيق والنجاح والسداد.
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
أ.د /عدنان بن حمزة محمد زاهد
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كل الشكر
لحكومتنا
الرشيده على
ماتقدمة البنائها
وللعلم

انه ملن دواعي سرورنا
ان نحتفل اليوم بتخريج هذه
الكوكبه من شبابنا شباب
املستقبل من أبناء هذه اجلامعة
العزيزه  ..ان تخريج الدفعة
الرابعة واخلمسون يتزامن مع
احتفال هذه اجلامعة العريقة
مبرور خمسون عامًا على
إنشائها فهنيئًا لهم هذا التخرج
الذي سوف يظل ذكرى خالدة
تسجل يف التاريخ  ..أقول
خلريجينا مبارك لكم فقد سهرمت
الليايل يف طلب العلم وهاكم
اليوم تتحقق آمالكم وامال ذويكم
ووطنكم الذي مل يرتدد يف سبيل
توفري أقصى سبل العناية بكم
منذ دخولكم لهذا الصرح الكبري
اىل ان وصلتم اىل ماوصلتم
اليه اليوم  ..فالشكر كل الشكر
حلكومتنا الرشيده على ماتقدمة
البنائها وللعلم لالرتقاء بهذا
الوطن والشكر كل الشكر لقيادات
هذه اجلامعة ومنسوبيها على
مايبذلونه لتوفري البيئة املناسبة
للطالب لتلقي العلم  ..يف اخلتام
اليسعني اال ان ارفع أسمى
آيات الشكر ملقام خادم احلرمني
الشريفني ولويل عهده وويل ويل
العهد على رعايتهم للعلم والعلماء
وألمري منطقتنا احملبوب على
رعايته لهذا احلفل ولسعادة
مدير اجلامعة املكلف على حرصة
وتفانيه يف خدمة هذا الصرح
الكبري وأقول خلريجينا ان األمل
فيكم كبري فأنتم رجاالت املستقبل
فسريوا على بركة اهلل واهلل
يرعاكم
عميد كلية طب االسنان
ا.د .عبدالغني بن ابراهيم ميره

أخبار

األربعاء  15جمادى األولى  1437هـ املوافق  24فبراير 2016م

استعدادًا ملهرجان اخلريجني
عمادة شؤون الطالب توزع  3000روب تخرج وهدايا للخريجين
وزعت عمادة شؤون الطالب أكرث من  3000روب تخرج
وذلك استعدادًا ملهرجان تخريج الدفعة اخلامسة واألربعني
للعام اجلامعي 1436 / 1435هـ ،والذي يرعاه صاحب
السمو امللكي خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني
أمري منطقة مكة املكرمة.
وتسري عملية التوزيع وفق آلية حمددة حيث يشرف
عليها موظفو وكالة اخلريجني وبعض من موظفي العمادة
إذ يتم تسليم كل خريج روب التخرج بعد تسجيل بياناته يف
االستقبال بعد ذلك ينتقل اخلريج إىل املنطقة اخملصصة ألخذ
املقاسات قبل تسليمه الروب وجمموعة من الهدايا التذكارية.
واستخدمت وكالة اخلريجني بالعمادة عدة قنوات
للتواصل مع الطالب وهي رسائل  smsووسائل التواصل
االجتماعي توتري وموقع اجلامعة والعمادة والرسائل
الربيدية  .وبدأ توزيع أرواب التخرج يوم الثالثاء  30ربيع
اآلخر 1437هـ واستمر إىل يوم احلفل حيث توافد أعداد
كبرية من اخلريجني منذ اليوم األول للتوزيع إىل قاعة رابطة
اخلريجني والتي تعيش حاله استثنائية خالل توزيع األرواب
حيث يسودها أجواء من الفرح وتزينها ابتسامات اخلريجني
والذين يتبادلون التهاين فيما بينهم بعد سنني الدراسة التي
قضاها اخلريجون يف جامعة املؤسس.
وبهذه املناسبة هنأ عميد سعادة شؤون الطالب األستاذ

الدكتور عبداملنعم بن عبدالسالم احلياين اخلريجني ومتنى
لهم التوفيق يف حياتهم العملية موضحًا أن العمادة استعدت
منذ وقت مبكر حلفل اخلريجني حيث مت جتهيز قاعة رابطة

اخلريجني الستقبال اخلريجني من الساعة التاسعة صباحًا
إىل الساعة اخلامسة مسا ًء ويستمر التسليم إىل يوم األربعاء
15جمادى األوىل1437هـ.

بادرة فريدة من نوعها

األندية الطالبية تشارك في تنظيم
مهرجان التخرج واستقبال ضيوف الجامعة
بعيدًا عن االستعانة بشركات التنظيم يساهم طالب
اجلامعة من نادي العالقات العامة واجلوالة مبساندة
ودعم اللجان املنظمة ملهرجان التخرج واملكونة من
موظفي ومنسوبي اجلامعة يف التنظيم واالستقبال
والضيافة حيث يقدمون صورة ذهنيةإيجابية عن
طالب اجلامعة والذي ميلك إمكانات وقدرات متميزة.
وأوكلت لنادي العالقات العامة واجلوالة عدة مهام
منها استقبال الضيوف يف التنظيم يف مدرجات امللعب
ومشاركة اللجان املنظمة من اجلامعة داخل مضمار

اإلستاد الرياضي والذي يشهد تنظيم املسرية واألماكن
اخملصصة جللوس اخلريجني أثناء احلفل باإلضافة إىل
الفقرات املصاحبة للحفل .ويشارك من نادي العالقات
العامة  20طالبًا مما يؤدي إىل تقوية الروابط األخوية
بني الطالب وتوثيق العالقات بني طالب اجلامعة
واجلامعات األخرى  ،وتدرب الطالب على حسن
التعامل مع اآلخرين واستقبال الوفود الطالبية وتنظيم
احلفالت والربامج التي تقدمها العمادة واجلامعة .ويعد
املشاركة يف تنظيم املناسبات داخل اجلامعة جزء من

اجلامعة تقدم جمموعة من اخلدمات للخريجني

بطاقة خريج  ..مزايا متعددة
تربط الخريجين بجامعتهم
تزامنًا مع االستعداد ملهرجان اخلريجني توزع عمادة شؤون الطالب «بطاقة خريج»
للخريجني خالل استالمهم لروب التخرج وذلك بقاعة رابطة اخلريجني بالعمادة حيث
يتم تسليمهم البطاقة بشكل فوري.
وبني عميد شؤون الطالب إن «بطاقة خريج» ،حتمل مزايا وخدمات متعددة داخل
وخارج اجلامعة ومتكن اخلريج من االستفادة من مرافق اجلامعة واخلدمات التي
تقدمها من أنشطة وبرامج منها االستفادة من الربيد اإللكرتوين واالستفادة من
خدمات املكتبة املركزية وحضور الدورات التدريبية التي تنظمها العمادة والتمتع
مبزاولة األنشطة الرياضية واالستفادة من مرافق اجلامعة الرياضية ،باإلضافة إىل
أن العمادة تعمل حاليًا على توفري خدمات مقدمة من جهات جتارية.
وأفاد عميد شؤون الطالب أن البطاقة من شأنها أن تعزز انتماء اخلريجني
بجامعتهم ومد جسور التواصل معهم ،وترجمة توجهات وتطلعات اجلامعة والتي
تصب يف مصلحة اخلريج وتعترب البطاقة أحدى الربامج واملشروعات اجلديدة
التي تعمل عليها حاليًا العمادة بهدف تنوع خدماتها وتعددها ،ودعم طالب وطالبات
اجلامعة ما بعد التخرج.

برامج نادي اجلوالة حيث يشارك يف تنظيم املهرجان
 50طالبًا ويسعى نادي اجلوالة إىل إعداد الشاب
املتكامل الشخصية ،وغرس احرتام النفس واالعتماد
عليها ،وتنمية معارف الشباب وتنمية مداركه ،وزيادة
ثقافته ومعلوماته ،وإشباع احتياجات الشباب النفسية
واالجتماعية والثقافية والرياضية ،وصقل مواهب
الشباب وتنمية قدراته الذاتية ،وحتقيق روح االنتماء
للمجتمع بإدراك حاجاته وتلبيتها ،وخدمة اجملتمع
والعمل على تطوير البيئة احمليطة.

لوحات شعبية
وفقرات إنشادية
تراثية تحتفي
بالخريجين
يشارك نادي الرتاث الشعبي واملكون من  35طالبًا يف مهرجان
التخرج بلوحات فنية تعرب عن املوروث الشعبي حملافظة جدة
وتضفي نوعًا من السرور والبهجة يف نفوس احملتفى بهم من
اخلريجني.
ويعد نادي الرتاث الشعبي مساهمًا رئيسيًا يف املشاركة بهذا
املهرجان السنوي الذي يفتخر به كل منسوبي وطالب وطالبات
جامعة املؤسس ،وحمور نشاط النادي يتمثل يف إعطاء صورة
لألبعاد االجتماعية التي كانت سائدة سابقًا ،واإلسهام يف تأصيل
بوادر االنتماء بني أفراد اجملتمع ،وتقدمي اللوحات الشعبية خملتلف
مناطق اململكة ،وتقدمي العروض املسرحية التي تنشر من خاللها
عبق الرتاث ،إضافة إىل تقدمي املعارض الشعبية
يذكر أن نادي الرتاث الشعبي الذي تأسس قبل  34عامًا
 1403هـ قام بإجراء الربوفات الفنية حلفل التخرج ،وسيقدم 35
طالبًا لوحة رقصة «املزمار» الشعبية ،التي جتسد إحدى موروثات
اجملتمع السعودي وعاداته وتقاليده.
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خريجو الدراسات العليا ثمرة خطط استراتيجية
متكاملة ومتنوعة متوافقة مع متطلبات المرحلة

حترص اجلامعة ممثلة يف عمادة الدراسات العليا على
حتقيق االسرتاتيجيات التي رسمتها لها اجلامعة يف خططها
االسرتاتيجية لتكون وفقًا لعدد من املعايري والضوابط التي
تضمن تكاملية وتوافق أنشطتها ومشروعاتها ،كما تضمن
حتقيق أهدافها على املدى البعيد وهي:
•العمل يف ظل التوجهات واألهداف االسرتاتيجية
العامة للمملكة.
•أن تتوافق اسرتاتيجياتها مع االسرتاتيجية
والتوجهات العامة للجامعة.
•أن تتجاوب اسرتاتيجياتها وتتفق مع كافة املتغريات
اإلدارية والتنظيمية والفنية باجلامعة.
•أن حتقق اسرتاتيجياتها التعاون والعمل املشرتك
املثمر مع اجلهات ذات العالقة بالدراسات العليا داخل وخارج
اجلامعة.
•املرونة لتتوافق مع متطلبات العصر ومتغرياته.
•تبني تلبية احتياجات اجملتمع من معارف ومهارات
التطبيقات التقنية احلديثة.
•أن متثل منهاجًا أساسًا وحمددًا ألنشطة وتوجهات
العمادة.
•حتقيق التفاعل املثمر بني كافة أركان العملية التعليمية
لطالب الدراسات العليا.
ويتم حتقيق برامج اخلطة االسرتاتيجية للعمادة من
خالل وضع جمموعة من اخلطط التشغيلية ترتجم اإلطار
التنفيذي للخطة االسرتاتيجية للجامعة اخلاصة بتطوير
الدراسات العليا يف اإلطار العام ملشاريع ومؤشرات أداء
برنامج «تطوير الدراسات العليا» الذي هو أحد برامج اخلطة
االسرتاتيجية الثانية جلامعة امللك عبد العزيز واملناط بعمادة
الدراسات العليا حتقيقه وينقسم هذا الربنامج اىل أربعة
مشاريع هي:
•تنمية مهارات و معارف طالب الدراسات العليا.
•تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يف جمال الدراسات
العليا.
•تطوير برامج الدراسات العليا.
•االرتقاء باألبحاث املالزمة للدراسات العليا.
كل مشروع من هذه املشاريع له فريق عمل داخل العمادة
واجلهات املعنية ،ويتابع فريق العمادة مؤشرات األداء وقياس
مستوى التقدم ورصد السلبيات وتسهيل العقبات.

باجلامعة

رؤية الجامعة:

اللجنة االستشارية لطالب الدراسات العليا

· منارة يف املعرفة :قيم إسالمية ،تقاليد جامعية عريقة.
· تكامل يف التكوين :إتقان مهني ،متيز مهاري.
· ريادة يف التنمية :ابتكار ومتيز ،تنوع وتواصل علمي
وبحثي خلدمة اجملتمع.
رسالة الجامعة:
الرقي باجملتمع عرب متيز ثقايف وعلمي وبحثي رائد.
رؤية العمادة:
دراسات عليا رائدة فى براجمها وخمرجاتها.

تكوين اللجنة وأسلوب عملها:
· يف ضوء توجيه معايل مدير اجلامعة وحرصه على
تأصيل وترسيخ مفهوم مشاركة وتفاعل طالب الدراسات العليا
شؤونهم التعليمية والبحثية واالندماج بني كافة األطراف
املعنية ذوي العالقة واالرتباط بأجزاء املنظومة التعليمية
والبحثية ...أوصل جلنة العمداء االستشارية بتشكيل جلان
الطالب االستشارية بالكليات والعمادات.
· وكان أول اجتماع عقد للجنة عند تأسيسها أول
مرة بتاريخ  9ربيع األول 1425هـ املوافق  28ابريل 2004م.
أهداف ومهام اللجنة:

رسالة العمادة:
املساهمة يف إعداد بيئة عمل حاضنة لربامج الدراسات
العليا وأبحاث علمية رائدة ،وحتقيق التفاعل مع األطراف
املعنية للتطوير املعريف والوفاء باحتياجات ومتطلبات
اجملتمع.
اللجنة االستشارية للدراسات العليا بجامعة
الملك عبدالعزيز
األهداف:
•إبداء الرأي يف تطوير برامج الدراسات العليا مبا
يخدم اجملتمع.
•ضمان قبول الطالب املتميزين بالدراسات العليا
وإتاحة الفرصة لهم.
•اقرتاح جماالت الدراسات العليا والبحوث املالزمة لها
ملعاجلة القضايا امللحة ملشكالت اجملتمع.
•تقدمي املشورة لتحقيق املواءمة بني متطلبات سوق
العمل وبرامج الدراسات العليا.
•اقرتاح موضوعات وطرق للشراكة بني مؤسسات
اجملتمع واجلامعة يف جماالت الدراسات العليا والبحوث
املالزمة لها.
•تقدمي اية مقرتحات من شأنها تطوير الدراسات العليا

· التع َرف على املشاكل أو املعوقات التي تواجه طالب
الدراسات العليا ،ومناقشتها وفق أولويات تأثريها على
دراستهم ،والتع َرف على آرائهم واجتاهاتهم جتاه وضع احللول
وتقدمي املقرتحات لتحسني العملية التعليمية والبحثية.
· العمل على تدعيم العالقات بني طالب وأعضاء هيئة
التدريس واملسئولني عن الدراسات العليا وعمادة الدراسات
العليا من خالل بنا جسور للتفاهم املشرتك توجهًا نحو
التطوير واجلودة.
· متثل اللجنة إحدى الوسائل اإلضافية التي تنساب من
خالل املعلومات والتغذية املرجتعة عن اجتاهات وآراء الطالب
فيما يتعلق بدراستهم والعوامل املؤثرة فيها سلبًا أو إيجابًا.
· اقرتاح كافة السبل لدعم الدراسات العليا وبصورة
خاصة دعم أبحاث طالب الدراسات العليا ،وتطوير ودعم
التسهيالت واإلمكانيات البحثية باجلامعة خلدمتهم.
أخذ آراء الطالب بالنسبة للقضايا التي تتعلق
·
بهم وترغب العمادة يف دراستها والتع َرف على اجتاهاتهم
ومقرتحاتهم حايل.

اعداد خريجي طالب الدراسات العليا

نبارك للخريجين هذا
التتويج المستحق

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم
على نبينا حممد معلمنا األول وعلى آله وصحبه
أجمعني وبعد:
يطيب لنا بعمادة الدراسات العليا
أن نهنئ جميع اخلريجني للعام الدراسي
1436/1435هـ ،ونبارك لهم جناحهم
ومتيزهم وجني ثمرة جهدهم الدؤوب على
مدار أعوام الدراسة ،بحيث استحقوا وعن
جدارة حصولهم على الدرجة العملية (دبلوم،
ماجستري ،دكتوراه) من جامعة امللك عبدالعزيز
بجدة.
كما نأمل من اخلريجني أن يعتربوا هذه
الشهادة نقطة للبدء بالعمل والعطاء ،وبأن
يواصلوا متيزهم خلدمة بلدهم يف ظل القيادة
احلكيمة خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز حفظه اهلل ورعاه ،وذلك من
خالل تطبيقهم ما تعلموه على مقاعد الدراسة،
وتهيب بهم بأن يكونوا خري سفراء جلامعة
امللك عبدالعزيز.
ولقد قامت عمادة الدراسات العليا
وبتوجيهات من مدير اجلامعة املكلف سعادة
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
ووكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي سعادة األستاذ الدكتور عدنان بن
حمزة حممد زاهد ،بدورها الريادي يف تطوير
منظومة الدراسات العليا لتواكب التقدم
العلمي الذي تستند إليه اجلامعات العاملية،
والتي تساهم يف سد احلاجة للتخصصات
اخملتلفة التي تساعد على التنمية الفكرية
واكتساب املعارف واملهارات اخملتلفة .كذلك
فإن العمادة تسعى للمساهمة يف إعداد بيئة
عمل حاضنة خلريجي وخريجات الدراسات
العليا والتطوير املعريف والوفاء باحتياجات
اجملتمع ومتطلباته من خالل دراسات عليا
متميزة ورائدة يف براجمها وخمرجاتها.
فها هم اخلريجون يودعون صرحًا
معرفيًا تلقوا خالله صنوف املعرفة واخلربة
ويستقبلون بابًا آخر من أبواب احلياة العملية،
يوظفون فيها ما تعلموه من خربات علمية،
للمساهمة يف تقدم وطننا وينهض بسواعدهم
ويرتقي مبعارفهم وجهدهم  ..نحن أكيدون بأن
هذا الوطن سيزهو بهم ،وسيعمر بعطائهم،
فهنيئًا لهم تخرجهم وهنيئًا لذويهم وململكتنا
احلبيبة الفرصة بتخرجهم.
كل دعوتي لهم بالتوفيق ،وأخلص أماين
أقدمها تقدم ًة شخصية لكل منهم  ..بارك اهلل
فيكم جميعًا وبارك لكم وعليكم.

الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الصيفي

مجموع الخريجين

د .عدنان الحميدان

51

791

290

1132

عميد الدراسات العليا
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خريج الجامعة بين «فرحة التخرج»  ..وذكريات الدراسة

نهاية مرحلة الدراسة اجلامعية هي نقطة انطالق ملرحلة جديدة يف خدمة الوطن
ودعم مشاريع التنمية واملساهمة يف التقدم والتطور يف وطننا الغايل وذلك بفضل وجود
كوادر بشرية متخصصة يف جماالت عدة ،وبعد سنني أمضاها الطالب يف التحصيل
العلمي باجلامعة متنقلني بني فصولها ومعاملها وقاعاتها ،ترصد نشرة «أخبار اجلامعة»
خالل مهرجان تخرج الدفعة  45ذكرياتهم املمزوجة بالفرح .وفيما يلي تفاصيل اللقاءات
مع اخلريجني:
يف البداية أوضح اخلريج أحمد غرامه األسمري من كلية االتصال واإلعالم إنه يعجز
عن وصف مشاعره يف مهرجان يختزل سنني الدراسة وبرفقة أصدقاء الدراسة وبرعاية
كرمية من صاحب السمو امللكي خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة
مكة املكرمة وسط حضور أسرته التي تشاركه الفرحة.
وقال اخلريج ساملني علي احللكي من كلية تصاميم البيئة « انا سعيد بهذا االحتفال
البهيج والذي من خالله يكرم كل خريجي اجلامعة ويدخل السرور يف نفوس آبائهم
وأمهاتهم ،سيكون املستقبل أجمل وذلك بتوفر اإلمكانات املطلوبة لسوق العمل وأحب أن
أشكر جميع من ساعدين لبلوغ هذه املرحلة».
وعاد اخلريج عمر جالل أحمد إىل ذكريات الدراسة التي وصفها بأجمل األيام كونها
حتمل بني طياتها حتوالت وتطورات فكرية وشخصية ساهمت يف تنمية مهاراته وقدراته،
كما جمعته بأصدقاء يحمل لهم الكثري من الود واالحرتام ،وقدم شكره جلميع من كان عونًا له
يف اجلامعة ودعمه من أساتذة وطالب ومنسوبني.
من جهته أوضح اخلريج أبو بكر باصم من كلية تصاميم البيئة أنه متكن من توظيف
إمكاناته واكتساب مهارات جديدة خالل مرحلة الدراسة اجلامعية والتي أتاحت له الفرصة
بأن يكتسب مهارات جديدة ويطور من قدراته ويستثمر مواهبه بفضل وجود خمتصني
وأصحاب خربات ميدانية ومتتع اجلامعة بتجهيزات وقدرات مكانية وبشرية.
ولفت اخلريج مروان ياسر اخلزندار من كلية الهندسة إىل إن النقالت النوعية التي
شهدتها املناهج العلمية ساهمت وبشكل كبري يف تطوير مستواه العلمي واملعريف والرفع من
قدراته الشخصية والفكرية ومكنه من اإلملام بالتخصص وعزز ذلك أسلوب الدراسة املتطور
واجلانب التطبيقي الذي فتح له آفاق جديدة ،دعمت من قدراته وإمكاناته.
وعرب اخلريج حممد عوض عمر أحد خريجي اجلامعة سعادته الغامرة مبناسبة
تخرجه ،وبحضور أسرته الكرمية ومشاركته فرحته ،يف مهرجان يجمعه مع أصدقاء
الدراسة ،ووجه شكره العميق لكل من تعلم وتدرب على أيديهم داعيا اهلل سبحانه وتعاىل
التوفيق للجميع.
وقال اخلريج ماجد الغامدي أحد خريجي كلية الطب إن مرحلة الدراسة اجلامعية من
أهم املراحل التي مير بها الشاب كونها حتدد مستقبله الوظيفي وتصقل قدراته وإمكاناته

ويف جامعة «املؤسس» استفدنا كثريًا من املناهج العلمية وهيئة التدريس واجلوانب
التطبيقية يف التخصصات العلمية ،وأتقدم بالشكر اجلزيل لكل من دعمني خالل فرتة
دراستي األكادميية.
وأشاد اخلريج هاشم بخاري احلاصل على درجة املاجستري يف إدارة األعمال باجلهود
التي تبذلها جامعة امللك عبدالعزيز إلعداد شباب قادرين على االنخراط يف سوق العمل ،من
خالل تطوير املناهج العلمية وإضافة اجلوانب التطبيقية يف كل تخصص وهذا التطور
انعكس على املستوى العلمي لديه حيث استفاد كثريًا يف مرحلة املاجستري والتي دعمته يف
اجملال العملي احلايل وأهدى هذا اإلجناز العلمي لوالده ووالدته وزوجته.
فيما ظهرت على وجهة اخلريج رمزي عبده أسعد خريج من قسم علوم إدارية تعابري
الفرحة والسعادة ووجه شكرًا خاصًا ألبيه وأمه اللذين قدما الغايل والنفيس يف سبيل
جناحه يف حياته الدراسية مؤكدًا أن الفضل يرجع بعد اهلل لهما ،وقدم شكره جلميع من
دعمه خالل مسريته األكادميية.
وبني اخلريج علي عبداهلل بحول من كلية االقتصاد واإلدارة أن املرحلة اجلامعية تعترب
من أهم املراحل التي متر يف حياة الفرد حيث يكتسب فيها اجلوانب املعرفية واملهارية التي
متكنه من االنخراط يف سوق العمل وهذا اجلهد الذي يشكر عليه اجلميع هو تأهيل وإعداد
حقيقي للطالب وقال :وبحسب معلوماتي فإن التطور يف أسلوب الدراسة واملناهج وإحالل
اجلانب العملي ،وكذلك إقامة الدورات التدريبية شمل جميع الكليات والتخصصات العلمية
وهذا األمر يخدم الطالب ويسهم يف ضمان فرص وظيفية لهم مستقبلًا.
ووفقًا للخريج عبداللطيف العويف فإن تطبيق اجلانب العملي خالل مراحل الدراسة
أتاح له فرصة التعرف على طبيعة العمل واالستفادة من اخلربات وتعلم أسلوب املهنة،
وكذلك الدورات التدريبية التي مت تنظيمها يف اجلامعة ساعدته كثريًا يف اكتشاف إمكاناته
وتطويرها ،معربًا يف الوقت نفسه عن سعادته بالتخرج واالحتفال مع أهله وزمالء الدراسة
يف حفل التخرج.
وظهرت عالمات السرور والفرحة على وجه اخلريج يحيى عزمي عثمان الذي عرب
عنها بوصف مشاعره يف ليلة تختزل سنني من اجلد واالجتهاد ،وهي تتويج ملشوار دراسي
وتعليمي حيث قال « :أشعر بالسعادة وأنا أرتدي روب التخرج واحتفل مع اجلميع واستقبل
التهاين منهم حيث أن هذه املشاعر مرتبطة كذلك بالشعور بالرضى عن املستوى التعليمي
والتدريبي الذي وصلت إليه بشكل تدريجي خالل فرتة دراستي اجلامعية».
وأشاد اخلريج علي مربوك الرابغي بتنظيم حفل اخلريجني والذي أضاف لفرحته
بالتخرج وشكر جامعة «املؤسس» على كل ما قدمته للخريجني من دعم وبرامج تطويرية
انعكست على مستويات اخلريجني وهذا الفضل يعود بعد اهلل على استشعار مسؤويل
اجلامعة بعظم أهمية تأهيل اخلريج ليجد مكانه املناسب يف القطاع اخلاص والعام.

وقال اخلريج رائف أحمد توفيق :إنها أجمل مراحل حياتي حيث أن مشاعري ال
توصف ،موجها شكره للجامعة على كل ما قدمته من أساليب دراسية متطورة وفرص
تدريبية متميزة ووجهة نصيحته للطالب الذين هم على مقاعد الدراسة بأن يستغلوا كافة
اإلمكانات املتوفرة يف اجلامعة لصاحلهم حيث أنها ستعود عليهم بالنفع يف مرحلة ما بعد
الدراسة.
وأفاد اخلريج يوسف امليمني أحد خريجي قسم املوارد البشرية :إن األوقات التي
قضيتها يف اجلامعة كطالب ال تنسى فهي أجمل األيام وأشعر بالسعادة الغامرة وأنا أرى هذا
االحتفال البهيج بحضور صاحب السمو أمري املنطقة وسعادة مدير اجلامعة املكلف وأعظم
شخصني يف حياتي هما أبي وأمي وأوجه شكري لهما وأدعوا اهلل لهما بطولة العمر وأن
ينعم اهلل عليهما بوافر الصحة وأن يقدرين على إسعادهما.
وأوضح اخلريج حممد يونس أن اجلامعة أحدثت تطور كبري على مستوى خططها
الدراسية ووفرت فرص التدريب وهذا األمر عاد علينا بالنفع ،فانا أشعر بالسعادة احلقيقية
يف هذه اللحظة التاريخية بالنسبة يل ،وأنا أعيش حلظات االحتفال بالتخرج وأشكر
اجلامعة من هيئة تدريس ومسؤولني ومنسوبني على هذا اجلهد املتواصل يف سبيل خدمة
الطالب اجلامعي.
وبني اخلريج سمري عبدالقادر معتوق أن اجلامعة هي بيته الكبري وأنه سيبقى على
تواصل مع هيئة التدريس بالقسم الذي درس فيه ،وأبدى سعادته بهذا االحتفال وسط
حضور كبري ودعا اهلل أن يوفقه ويوفق جميع اخلريجني يف حياتهم العملية واخلاصة.
فيما أكد اخلريج عبداهلل املالكي على عظم هذه اللحظات التي يعيشها هو وزمالئه
اخلريجني حيث تختلط املشاعر واألحاسيس ،وتتجسد الفرحة يف قلوبهم بحضرة صاحب
السمو امللكي األمري خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة
و مدير اجلامعة املكلف األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي واآلباء واألمهات.
ووجهة اخلريج إبراهيم أسامة عبده شكره العميق لألساتذة الذين كان لهم الفضل
بعد اهلل عليه ،ودعا اهلل أن يحقق له ولكل اخلريجني األهداف املستقبلية التي يتمنونها ،وأن
تتاح لهم الفرص الوظيفية املرموقة حيث أنهم يتمتعون بقدرات تعليمية مصقولة بدورات
تدريبية متميزة.
وقال اخلريج أسامة فواز «أحمد اهلل على التخرج وأثني على جهود اجلامعة ممثلة
يف القسم التعليمي الذي تخرجت منه بدرجة البكالوريوس ،مؤكدًا على عزمه على مواصلة
دراسته وحتقيق األهداف التي يصبو إليها ،موجهًا نصيحته للذين هم على مقاعد الدراسة
بالصرب واملثابرة وبذل املزيد من اجلهد حيث أن فرحة التخرج ال تعادلها فرحة فلتكتمل
بالنجاح والتميز التعليمي».

قائمة الطالب المكرمين الخريجين من عمادة الدراسات العليا للدفعة 45
أو ًال :طالب درجة الدكتوراه
حمدان عبداهلل حمدان السمرين

دكتوراه

األرصاد والبيئة وزراعة م.جافة

زراعة المناطق الجافة

4.85

محمد عوض علي يوسف

دكتوراه

األرصاد والبيئة وزراعة م.جافة

زراعة المناطق الجافة

4.85

جمشيد رشيد عبدالرشيد

دكتوراه

األرصاد والبيئة وزراعة م.جافة

العلوم البيئية

4.77

خالد سعيد عبداهلل ابو حكمة

دكتوراه

اآلداب والعلوم اإلنسانية

اللغة العربية وآدابها

5

محمد حيدر علي الشمراني

دكتوراه

اآلداب والعلوم اإلنسانية

التاريخ

4.92

عادل عبدالرحمن عبيد اليوبي

دكتوراه

اآلداب والعلوم اإلنسانية

إدارة المعلومات

4.88

احمد علي حريبي الجهني

دكتوراه

اآلداب والعلوم اإلنسانية

علم المعلومات

4.85

عبدالناصر سالم حسن آل مصلوم

دكتوراه

اآلداب والعلوم اإلنسانية

إدارة المعلومات

4.88

بندر صدقة عبدالوهاب عبدربه

دكتوراه

اآلداب والعلوم اإلنسانية

علم االجتماع

4.54

سامي عسير أحمد الرباعي

دكتوراه

العلوم

األحياء

4.95

نبيل هاشم علي خريب

دكتوراه

العلوم

محمد فهيم

دكتوراه

العلوم

عبدالرزاق حميدي حاسن المالكي

دكتوراه

الهندسة

الكيمياء

4.93

الكيمياء الحيوية

4.82

الهندسة المدنية

4.63

ثانياً :طالب درجتي الماجستير والدبلوم العالي
عبدالرحمن محمد غرم اهلل الزهراني

ماجستير

اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدراسات اإلسالمية

4.96

محمد سعد مصلح الشلوي

ماجستير

االقتصاد و اإلدارة

إدارة األعمال

4.95

مد مصباح الدين

ماجستير

العلوم

الكيمياء الحيوية

4.88

ساني شاكيل محمد شكيل

ماجستير

الهندسة

الهندسة الميكانيكية

4.89

انور عبداهلل أحمد شويل

ماجستير

علوم األرض

جيلوجيا هندسية

4.75

سامي علي عبدالرحمن حميد

ماجستير

علوم البحار

األحياء البحرية

4.83

ابراهيم محمد حاج بن أحمد مباركي

ماجستير

الحقوق

األنظمة(القانون)

4.97

سراج الصالحين

ماجستير

االرصاد والبيئة و زراعة م .الجافة

العلوم البيئية

4.96

صالح عبدالعزيز آل ذياب الغامدي

ماجستير

الدراسات العليا التربوية

اإلدارة التربوية

4.96

تركي احمد جعبول الزهراني

ماجستير

الطب

الصحة العامة

4.88

صخر عوض محمد صالح

ماجستير

الحاسبات وتقنية المعلومات

علوم الحاسبات

4.86

محمد أحمد صالح الغامدي

دبلوم عالي

التربية الخاصة

الدراسات العليا التربوية

5
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قائمة بأسماء المكرمين من الخريجين لدرجة البكالوريس والدبلوم
أو ً
ال :طالب االنتظام بالمركز الرئيسي ( 19طالباً)
نظم معلومات جغرافية وخرائط

ممتاز

دبلوم

رائد محمد علي الرابعه الغامدي

4.90

اآلداب و العلوم اإلنسانية

العلوم البيئية

جيد جدا

بكالوريوس

سليمان محمد منصور أبوالحسن

4.42

األرصاد والبيئة وزراعة م.الجافة

اإلعالم

ممتاز

بكالوريوس

ياسر صالح رداد المالكي

4.77

االتصال واإلعالم

نظم المعلومات اإلدارية

ممتاز

بكالوريوس

محمد رشيد احمد عبدالجليل الكرمي

4.72

االقتصاد واالدارة

تقنية المعلومات

ممتاز

بكالوريوس

صالح مصلح معيوف الخميسي

4.89

الحاسبات وتقنية المعلومات

األنظمة

ممتاز

بكالوريوس

فهد عبدالرحمن عبدالعزيز ال سعود

4.93

الحقوق

الصيدلة

جيد جدا

بكالوريوس

مهند اياد فهد ناصر

4.44

الصيدلة

طب وجراحة

ممتاز

بكالوريوس

محمد سالم محمد بازرعة

4.96

الطب

الرياضيات

ممتاز

بكالوريوس

سالم عبدالعزيز صميع القحطاني

4.68

العلوم

األشعة التشخيصية

ممتاز

بكالوريوس

عبداهلل صالح علي الغامدي

4.86

العلوم الطبية التطبيقية

الهندسة الكهربائية

ممتاز

بكالوريوس

عبداهلل محسن محمد الجفري

4.97

الهندسة

الهندسة الصناعية

ممتاز

بكالوريوس

نواف محمد هالل العمري

4.97

عمارة البيئة

ممتاز

بكالوريوس

محمد عباس عيفان الحارثي

4.79

تصاميم البيئة

طب وجراحة األسنان

ممتاز

بكالوريوس

حمزة صبري احمد شحاتة

4.66

طب األسنان

الجيولوجيا العامة-جيوفيزياء

جيد جدا

بكالوريوس

محمد البخيت سعيد المنهالي

4.22

علوم االرض

الفيزياء البحرية

جيد جدا

بكالوريوس

خالد عبدالحفيط عبدالعزيز بخاري

4.09

علوم البحار

الفندقة والضيافة

جيد جدا

دبلوم

محمد عيسى محمد الصيني

4.22

معهد السياحة

المساحة البحرية

جيد جدا

بكالوريوس

فهد الجبيري شالش الجبيري

4.06

الدراسات البحرية

إدارة الشبكات

ممتاز

دبلوم

محمد دانيال خان

4.88

المجتمع

ثانياً :طالب االنتساب بالمركز الرئيس ( 3طالب)
الدراسات اإلسالمية

ممتاز

بكالوريوس

ماجد سعيد عبداهلل الغامدي

4.87

اآلداب و العلوم اإلنسانية

اإلعالم

ممتاز

بكالوريوس

سلطان سعد محمد الفوزاني

4.81

االتصال واإلعالم

العلوم اإلدارية

ممتاز

بكالوريوس

منير رجاء عوض المورقي

4.81

االقتصاد واالدارة

ثالثاً :طالب التعليم عن بعد بالمركز الرئيسي ( 2طالبان)
علم النفس

ممتاز

بكالوريوس

سعيد مساعد يحيى الزهراني

4.64

اآلداب و العلوم اإلنسانية

العلوم اإلدارية

ممتاز

بكالوريوس

علي محمد حسن المرحبي

4.67

االقتصاد واالدارة

رابعاً :طالب االنتظام بفرع رابغ ( 5طالب)
إدارة األعمال

المصرية

بكالوريوس

مصطفى أحمد محمد عبده

4.82

األعمال  -رابغ

تقنية المعلومات

السعودية

بكالوريوس

عبدالعزيز سفر الذروي

4.33

الحاسبات وتقنية المعلومات-رابغ

طب وجراحة

السعودية

بكالوريوس

تركي المحب حسن آل حمره

4.75

الطب -رابغ

الكيمياء

السعودية

بكالوريوس

خالد احمد حامد الشريف

4.82

العلوم و اآلداب  -رابغ

خامساً :طالب االنتساب بفرع رابغ ( 1طالب)
إدارة الموارد البشرية

بكالوريوس

ممتاز

عبداللطيف حسين علي العامري

4.98

األعمال  -رابغ

سادساً :طالب التعليم عن بعد بفرع رابغ ( 1طالب)
ممتاز

نظم المعلومات اإلدارية

بكالوريوس

سليمان صالح سليمان الصالحي

4.97

األعمال  -رابغ

سابعاً :طالب من فروع أخرى ( 6طالب)
التربية الخاصة
الحاسبات وتقنية المعلومات
الكيمياء

ممتاز
جيد جدا
ممتاز

بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس

عبداهلل سليم الجابري
عبدالحفيظ طلق السلمي
مشعل حميد بن المعبدي

4.67
4.36
4.56

التربية
الحاسبات وتقنية المعلومات -ك.
العلوم و اآلداب  -خليص

إدارة الموارد البشرية

جيد جدا

بكالوريوس

عبدالعزيز محمدعلي الحربي

4.34

األعمال -خليص

تقنية المعلومات

جيد جدا

بكالوريوس

محمد حامد جعفر الشيخ

4.03

الحاسبات وتقنية المعلومات-خليص

الهندسة الصناعية

جيد جدا

بكالوريوس

رائف أحمد فؤاد توفيق

4.35

الهندسة -شمال جدة
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حوار

نائب رئيس اللجنة العليا حلفل اخلريجني وكيل اجلامعة

أ.د /عبداهلل مهرجي :حفل الخريجين يقدم كل عام نمــــــ
أوضح وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور عبداهلل بن مصطفى مهرجي أن حفل اخلريجني والذي
يحظى برعاية كرمية من صاحب السمو يقدم صورة مشرقة جلامعة املؤسس وترسيخ هذا احلدث
السنوي يف ذاكرة اخلريجني وآلبائهم وألمهاتهم وأسرهم نظرًا ألهميته ومكانته العظيمة كونه يقدم
رسائل إيجابية لطبيعة املسرية التعليمية واإلدارية بجامعة «املؤسس».
وأفاد وكيل اجلامعة يف احلوار الذي أجرته «أخبار اجلامعة» أن اخلريجني يحظون باهتمام كبري
من إدارة اجلامعة والكليات والعمادات حيث مت تطوير احملتوى العلمي واملعريف الذي تقدمه اجلامعة
بغية إعداده اإلعداد األمثل لسوق العمل ،حيث أن الهدف األسمى هو أن تكون اجلامعة رائدة من خالل
اعتماد وتطوير معايري أدائية لقياس املستوى العلمي واملهاري لطالبها ،والتميز يف الربامج البحثية
والتنموية ،واإلسهامات الثقافية ،وثقة اجملتمع واملؤسسات اخلارجية مبخرجاتها ،واالستثمار األمثل
يف مواردها وإمكاناتها.
يحظى حفل الخريجين برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي خالد الفيصل
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ما أثر هذه الرعاية على
الخريجين؟
إن تشريف صاحب السمو امللكي خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة
املكرمة هو وسام فخر واعتزاز على صدر كل خريج وتتويج جلهود سنني قضاها اخلريجون يف جامعة
امللك عبدالعزيز وهم ينهلون من العلم ويكتسبون املهارات الفكرية والشخصية ،ونقدم أسمى آيات
الشكر والعرفان لصاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل الذي يدعم وبسخاء جميع املشروعات
الطموحة والتي تخدم فئة الشباب يف شتى امليادين ،فهذا االهتمام غري املستغرب هو حمل تقدير من
اجلميع ملا له من أثر بالغ على تقدم ورقي وطننا الغايل.
وماهي استعداداتكم للحفل؟
يف كل عام وبعد توفيق اهلل عز وجل تقدم اجلامعة منوذجًا حضاريًا باالحتفاء بكوكبة من أبنائها
اخلريجني واحلاملني مشاعل العلم وينطلقون من جامعتهم إىل مواقعهم يف البناء والتطوير ،مشاركني
بذلك مع من سبقهم يف خدمة دينهم ووطنهم يف شتى اجملاالت ،واجلامعة هذا العام حترص على أن
يظهر هذا احلفل بأروع صورة حيث مت االستعداد له من خالل تشكيل اللجان التنظيمية املوكلة لها
تنظيم احلفل وأحب هنا أن أوجه الشكر للجميع على حرصهم الشديد وتفاعلهم مع هذا احلدث البارز
يف مسرية التعليم بجامعة «املؤسس».
نالحظ كل عام مشاركة عدد من األندية الطالبية في تنظيم وإدارة الحفل ،ما هي
استراتيجية الجامعة في تفعيل دور الطالب؟

رعاية أمري املنطقة وسام فخر واعتزاز على صدر
كل خريج
اجلامعة حتتفل بتخريج املساهمني يف البناء
والتطوير
طالب اجلامعة يشاركون يف االحتفاء باخلريجني
استخدام تقنيات وطرق حديثة يف مهرجان
اخلريجني
حضور اآلباء واألمهات تتويج جلهود املنظومة
العلمية واإلدارية باجلامعة

حترص اجلامعة على مشاركة الطالب يف املناسبات والفعاليات التي تقام داخل اجلامعة باعتبار أن
الطالب جزء من نسيج اجلامعة ،وتقوم األندية الطالبية حتديدًا بجهود متميزة من خالل املشاركة يف
التنظيم واالستقبال ومساندة اللجان املنظمة وكذلك تقدمي فقرات مميزة سواء يف املسرح أو الرتاث
الشعبي أو الهويات املتعددة لدى الطالب وخالل السنوات املاضية برز دورهم بشكل كبري وهذا يعود
بعد فضل اهلل إىل اجلهود التي تبذلها العمادات والكليات يف سبيل تشجيعهم وحتفيزهم على املشاركة
وإطالق العنان لقدراتهم وإمكاناتهم ،والناجت بكل تأكيد يعود على الطالب ويسهم يف صقل مواهبه يف
شتى اجملاالت.
ما جديد حفل هذا العام؟
تسعى اجلامعة يف كل عام إىل إيجاد تقنيات وطرق حديثة إلخراج احلفل بصورة مشرقة ترسخ
يف ذاكرة أبنائنا اخلريجني من خالل إظهار املسرية بشكل مميز يعكس مدى تطور اجلامعة والقدرات
املكانية والبشرية التي تتمتع بها ،باإلضافة إىل الفقرات املصاحبة ،وبإذن اهلل هذا العام تقدم اجلامعة
حفل اخلريجني بالصورة الرائعة التي تعود اجلميع أن يراها يف مضمار األستاد اجلامعي.
في كل حفل نرى حضوراً الفتاً من اآلباء واألمهات أنتم كجامعة ما هي استعدادكم
لهم وما هي الرسائل التي تريدون إيصالها من خالل حفل الخريجين؟
يعد حضور أولياء أمور اخلريجني وأسرهم تتويج جلهود ليس فقط اخلريجني بل جلميع من
يعمل يف اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس وإداريني ومنسوبني فهم يرون ثمرة جهودهم ويشاركونا

حوار
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ــــــوذج ًا حضاري ًا في االحتفاء بالخريجين
فرحة اإلجناز ،وهي كذلك حتفيز للعمل واالجتهاد ،واجلامعة حترص
على استقبالهم وضيافتهم وتخصيص أماكن خاصة بالسيدات وتقدمي
خدمات متعددة لهم باإلضافة إىل حرص اجلامعة على تقدمي حفل بهيج
يعكس الصورة املشرقة عن جامعة «املؤسس».
تحدثنا عن الحفل وطريقة تنظيمه ولم نتحدث عن الخريج،
كيف ترى قدرته على االنخراط بسوق العمل؟

واألنشطة الطالبية سواء الرياضية أو الثقافية أو االجتماعية أو
العلمية ،باإلضافة إىل األندية الطالبية واملراكز املتخصصة يف خدمة
الطالب حيث يتم تنظيم أنشطة متنوعة خالل العام الدراسي تلبي
رغبات وتطلعات الطالب يف شتى اجملاالت باإلضافة إىل الدورات
التدريبية املتخصصة والتي تعنى بتطوير مهارات الطالب وإكسابهم
قدرات وإمكانات جديدة وتنمية اجلوانب املعرفية والشخصية لديهم،
بهدف اإلسهام يف إعداد وتكوين شخصية الطالب اجلامعي املتكاملة
واملتوازنة ،وتنمية السلوك اإلسالمي واخللق األمثل لدى الطالب
اجلامعي وإعداده لتحمل أعباء احلياة ،وتوثيق العالقة بني الطالب
وأستاذه وجامعته يف أثناء املرحلة اجلامعية وبعد تخرجه ،وقضاء
وقت فراغ الطالب يف برامج هادفة ومفيدة ،وتعويد الطالب على
املشاركة االجتماعية وتنمية العالقات بينهم ،وصقل املهارات وتنمية
املعارف لديهم وربطهم بوسائل املعرفة احلديثة ،وتوفري فرص التدريب
والعمل املالئمة واملتوافقة مع خمرجات التعليم اجلامعي ومتطلبات
سوق العمل.

سوق العمل كما تعلم يحتاج إىل مواصفات وإمكانات ومهارات
مهنية وفكرية وشخصية يجب توفرها يف الكوادر البشرية التي
تعمل فيه ،واحلمد هلل خريج جامعة امللك عبدالعزيز لديه القدرة على
شغل أي موقع يف سوق العمل وهو جدير بالتقدير واالحرتام عطفًا
على اإلمكانات التي يتمتع بها وذلك بفضل التطور العلمي والقفزات
النوعية للمناهج العلمية وأسلوب التدريس والتطبيق العملي يف
جميع التخصصات العلمية عالوة على اخلطط واالسرتاتيجيات التي
انتهجتها اجلامعة لصقل مهارات الطالب وإبراز قدراتهم والعمل على
تطويرها من خالل العديد من الربامج سواء داخل األقسام العلمية أو كلمة أخيرة توجهها للخريجين بهذه المناسبة؟
الكليات أو العمادات املساندة أو املراكز التابعة للجامعة.
أهنئ جميع اخلريجني مبناسبة تخرجهم وحصولهم على الدرجة
وماذا تقدم الجامعة للطالب بعيداً عن قاعة الدراسة من العلمية ،بعد سنني اجلد واالجتهاد يف رحاب جامعة «املؤسس» وندعو
برامج وأنشطة ال صفية؟
املوىل عز وجل أن يوفقهم يف حياتهم العملية فهم عماد هذا الوطن
واملساهمني يف التنمية والتقدم مع من سبقهم يف خدمة وطنهم من
اجلامعة ممثلة يف عمادة شؤون الطالب لديها العديد من الربامج خالل مهنهم ووظائفهم يف اجملاالت عدة.

اليوم تحصد جامعة
المؤسس ثمار جهودها
بتقديم جيل من
الشباب المؤهل

تشهد جامعة املؤسس االحتفال
بتخريج الدفعة اخلامسة واألربعني من
شباب الوطن  ،بعد أن أمضوا سنوات يف
رحاب جامعة امللك عبد العزيز أضاءت لهم
خاللها دروب العلم واملعرفة يف خمتلف
العلوم والتخصصات من خالل برامج
أكادميية متميزة تعتمد على منهجية علمية
وبرامج تطويرية معرتف بها دوليًا  ،قام
على تدريسها نخبة من األكادمييني على
درجة عالية من الكفاءة واخلربة العلمية
والبحثية والتي كان لها دور رئيس يف
تأهيل هؤالء اخلريجني وتنمية قدراتهم
العلمية واملعرفية ومهاراتهم الشخصية
خالل مرحلة الدراسة اجلامعية حتى
أصبحوا مؤهلني لالنخراط يف سوق العمل
ليشاركوا بدورهم يف املشاريع التنموية
الطموحة التي تعتمد على سواعد هذا
الوطن وكوادره من الشباب املؤهل .
 واليوم حتصد جامعة املؤسس ثمار
جهودها خالل سنوات مضت يف تقدمي
جيل جديد جملتمعنا ضمن ما تقدمه من
كوادر مؤهلة خلدمة هذا البلد املعطاء ميثل
منوذجًا مشرفًا وواجهة للوطن شعارها
العلم واملعرفة قادر على مواجهة التحديات.
 إن تنظيم هذا احلفل الكبري ال ميثل
تكرميًا للخريجني فقط  ،إمنا هو أيضًا
تكرميًا لهذا الصرح العلمي الكبري
وملنسوبيه من أعضاء هيئة تدريس وطالب
 .ويطيب يل بهذه املناسبة أن أتقدم ألبنائنا
اخلريجني بأخلص التهاين  ،سائلًا اهلل لهم
التوفيق يف حياتهم العملية وأن يكونوا
خري سفراء جلامعة املؤسس .
عميد كلية االقتصاد واإلدارة
أ.د .أيمن بن صالح فاضل
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خريجو جامعة المؤسس
يعكسون التطور الذي
وصلت إليه الجامعة

يعلم اجلميع مدى الدعم واالهتمام التي
توليه القيادة الرشيدة للتعليم يف بلدنا الغايل.
وتسعى جامعة املؤسس جامعة امللك عبدالعزيز
يف االستمرار يف تطوير العملية التعليمية بها
وحتسني جودة خمرجاتها .وإنعكاس ذلك على
تخريج كفاءات قادرة على خوض غمار العمل
ليكونوا لبنة صاحلة يرتقي بها بلدنا احلبيب.
وجامعة املؤسس تسعد يوم األربعاء
1437/5/15هـ برعاية صاحب السمو امللكي
األمري  /خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني
الشريفني وأمري منطقة مكة املكرمة بتخريج
الدفعة  45من خريجي طلبة اجلامعة ،وقد بلغ
إجمايل خريجي اجلامعة  30807طالب وطالبة
منهم  1683ملرحلة الدراسات العليا ( 902طالب
و 781طالبة ) ومرحلة البكالوريوس 29124
( 17239طالبًا و 11885طالبة ).
وبهذه املناسبة أبارك للخريجني من أبناء
وبنات اجلامعة تخريجهم وقطفهم ثمار جهدهم
املبارك سائلًا اهلل عز وجل التوفيق والسداد
لهم يف حياتهم العلمية والعملية ،منوهًا جلهود
سعادة مدير اجلامعة املكلف األستاذ الدكتور
 /عبدالرحمن بن عبيد اليوبي على ما يوليه
سعادته من اهتمام بالغ ودعمًا ال حمدودًا
لالرتقاء بالعملية التعليمية يف اجلامعة والشكر
موصول لسعادة وكالء اجلامعة لدعمهم الدائم
لعمادة القبول والتسجيل وجميع قطاعات
اجلامعة لتحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها
واليفوتني ان اتقدم بالشكر واالمتنان جلميع
كليات اجلامعة وجميع قطاعات اجلامعة على
متيزها يف احلرص على ضمان استمرار
اجلودة يف العمل واحلصول على االعتماد
االكادميي واالعتماد املوسسي يف كافة براجمها
وكذلك االهتمام بالتخطيط االسرتاتيجي اجليد
ونشر ثقافة اجلودة على مستوى الربامج
واالقسام والقوى البشريه بها خلدمة املسرية
التعليمية لتكون جامعتنا صرحًا علميًا متميزًا
نفتخر به وليكون خريجيها حمققني لتطلعات
خادم احلرمني الشريفني امللك /سلمان بن عبد
العزيز آل سعود وويل عهده صاحب السمو
امللكي األمري  /حممد بن نايف آل سعود وويل
ويل العهد صاحب السمو امللكي األمري  /حممد
بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ليكون
خريجي جامعة املؤسس غرسًا طيبًا يف كافة
جماالت خدمة اجملتمع.
أكرر تهنئتي ألبنائي وبناتي خريجي
وخريجات اجلامعة بهذه املناسبة السعدية
سائلًا اهلل عز وجل لهم التوفيق والنجاح
الدائم.
عميد القبول والتسجيل المكلف
د .أمين بن يوسف محمد نعمان
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تهنئة
يتقدم منسوبو ومنسوبات
جامعة الملك عبد العزيز

بالتهنئة الخالصة
لخريجي الدفعة الخامسة واألربعين
للعام الجامعي 1436/1435هـ
بمناسبة حصولهم
على الدرجة العلمية
متمنين لهم مزيد من التوفيق
والنجاح في حياتهم العلمية
والعملية
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كوكبة من الخريجين ملكوا المفاخر علم ًا وخلقا
ّ
إن من املصادفات املشرقة أننا نحتفل
بتخريج هذه الدفعة من أبنائنا خريجي العام
الدراسي (1436/1435هـ) ،واجلامعة حتتفل
بيوبيلها الذهبي مرور خمسني عامًا على
إنشائها وعطائها وتفانيها ..وهي يف كل عام
جتني ثمار هذا التفاين والعطاء اخمللص كوكبة
من اخلريجني مالكني املَ َف ِاخر علمًا ُ
وخلُ ًقا وثقاف ًة،
يردُّون إحسانها باإلحسان ويحفظونها كما
يحفظون أنفسهم و ُي َب ِّلغون رسالتها خري تبليغ..
أبنائي الخريجين:
إن جامعتكم ما توانت وال انثنت ُمط ِل َق ًة لكم

األخيرة

مسارات العلم واإلبداع ،وقد نهلتم منها سلسبي ًلا
عذبًا ف ِب ُّتم النخبة والصفوة ،وهي تنتظر اآلن أن
رأي وسادة فكر ،ف ْلي ُكنْ لكم الرأي
تراكم قادة ٍ
يف شؤون األمة ،فأنتم البُناة ورا ِفعو الصروح
عول عليكم حمايتها وال َّذ ْود عنها ..
واملُ َّ
جهدوا أنفسكم
وقبل هذا وذاك أرى أن ُت ِ
يف مكافأة آبائكم وأمهاتكم الذين بذلوا النفس
والنفيس وأفنوا كل عزيز لديهم حتى بلغتم هذا
اليوم ،الزموا رضاهم ،فدعاء أمهاتكم اخملت ِلط
بأنفاسهن وصرب آبائكم على الشدائد ُح َّق له أن
يرى أبنا ًء بررة بعزائم ُمتعالية وهِ َمم و َّثابة..
ولكم أيها اآلباء واألمهات ُأ ْز ِجي التهنئة
بتخرج أبنائكم ،وأبارك لكم ولهم ما غرستموه

وما نالوه.
أما نحن ـ ـ أسرة اجلامعة ـ ـ ـ فقد عملنا إلعداد
هذه الكوكبة وتعليمهم بروح الفريق وبجهود
حثيثة ليكونوا مؤهلني للقيام بواجبهم اإلنساين
والوطني املُ َت َو َّخى وإلكمال مسرية بناء الوطن..
فال تقطعوا ـ ـ ـ أبنائي ـ ـ ـ حبل التواصل مع
جامعتكم ،اسألوا عنها ،عودوا إليها يف تأصيل
علومكم ،فإن أعظم هدية ٍ يقدمها أحدكم إليها أن
تراكم يف أرفع املناصب تكملون املسرية ،وأن
تذكروها بخري.
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عرس احتفالي خاص بكوكبة من
خريجي الجامعة نالوا شرف التخرج

د .هناء بنت عبد اهلل النعيم
عميدة شطر الطالبات

أخبار

الـجـامـعــة
املشرف العام

مدير اجلامعة املكلف
أ.د /عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
رئيس التحرير
املشرف العام على املركز اإلعالمي
د .شارع بن مزيد البقمي
نائب رئيس التحرير
نائب املشرف العام على املركز اإلعالمي
د .زامل بن عباس أبو زنادة
نائبة رئيس التحرير
نائبة املشرف العام على املركز اإلعالمي
د .ريـم بنت علي الرابغي
مدير التحرير
عائض محمد الزبيدي

تشهد اجلامعة يف هذه األيام
عُرسًا خاصًا حتتفي فيه بتخريج
كوكبة من نخبة طالبها يف خمتلف
التخصصات ،والذين ش ُرفت اجلامعة
باحتضانهم وإعدادهم وتعليمهم
بجهود حثيثة صادقة خملصة
ليكونوا مؤهلني للقيام بواجبهم
اإلنساين والوطني وإلكمال مسرية
بناء الوطن.
إن من أولويات اجلامعة ممثلة
يف عمادة شؤون الطالب إعداد
اخلريجني من طالب وطالبات
اجلامعة وتهيئتهم لسوق العمل
من خالل برامج وأنشطة متجددة

ومبتكرة تشمل اجلوانب التوعوية
والثقافية واالجتماعية والرياضية
واالبتكارات العلمية ،والتي يتم
تنظيمها على مدار العام الدراسي
وتستهدف بناء شخصية متوازنة
ومتكاملة فكريًا ومهاريًا وسلوكيًا،
فأبناؤنا اخلريجون اآلن على أعتاب
احلياة العملية ،واجلامعة تعي
مسؤوليتها يف االضطالع بدور بارز
يف تقدمي الدعم الالزم خلريجيها
لتخطي العقبات واحلصول على
فرص وظيفية مناسبة يف سوق
العمل ،إسهامًا يف التنمية الوطنية.
أبنائي اخلريجني  ..أتقدم إليكم

بخالص التهنئة والتربيكات على ما
قدمتم ،فها أنتم اليوم تقطفون ثمرة
وجدّكم واجتهادكم ،واآلن
حرصكم ِ
تقفون على أعتاب مرحلة جديدة من
مراحل احلياة ،فثابروا واجتهدوا،
واحرصوا على االستمرار يف التعلم
وتطوير الذات ،واإلسهام يف تنمية
الوطن واألمة ك ُّل يف جماله ،وال
تنسوا أن جتددوا الوالء واالنتماء
لهذا البلد املعطاء الذي احتضنكم
وقدم لكم الكثري.
وختامًا أتقدم بخالص الشكر
وعظيم التقدير لسعادة األستاذ
الدكتور /عبدالرحمن بن عبيد

اليوبي مدير اجلامعة املكلف وسعادة
األستاذ الدكتور /عبد اهلل بن
مصطفى مهرجي وكيل اجلامعة على
دعمهما املتواصل لربامج وأنشطة
العمادة ،كما أتقدم بالشكر اجلزيل
والثناء العطر لكافة وكالء اجلامعة
وعمدائها ومنسوبيها من أعضاء
هيئة تدريس وإداريني وفنيني على
ما قدموه للعمادة من دعم ومساندة
خدمة ألبنائنا الطالب والطالبات.
سائلًا اهلل تعاىل أن يوفق طالبنا
وطالباتنا ،وأن يع ّم هذه البالد
باخلري والرحمة ،ويجعلها آمنة
مطمئنة .إنه سميع جميب،،،

ص.ب  - 80272جدة 21589
مراسالت التحرير
الهاتف6951010 :
الفاكس 6952691 :

تصدر عن
املركز اإلعالمي باجلامعة

