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الجامعة تحتفل بخريجات دفعة
العام الجامعي 1436/1435هـ

يحتفل شطر الطالبات باجلامعة بتخريج دفعة
العام اجلامعي 1436/1435هـ ،وذلك بدءًا من
يوم الثالثاء 1437/5/28هـ وحتى يوم اخلميس
1437/6/1هـ مبركز امللك فيصل للمؤمترات
باجلامعة.
وسيتم خالل اليوم األول الثالثاء تكرمي خريجات
كلية االقتصاد واإلدارة ،وكلية احلقوق ،وكلية
االقتصاد املنزيل ،وكلية التصاميم والفنون ،وكلية
األعمال مبحافظة رابغ.
فيما سيتم خالل اليوم الثاين األربعاء تكرمي
خريجات كلية الطب ،وكلية طب األسنان ،وكلية
الصيدلة ،وكلية العلوم الطبية التطبيقية ،وكلية
التمريض ،وكلية احلاسبات وتقنية املعلومات باملركز
الرئيس وفرع البنات ورابغ ،وكلية العلوم باملركز
الرئيس وفرع البنات.
أما يوم اخلميس فسيتم تكرمي خريجات كلية

اآلداب والعلوم اإلنسانية باملركز الرئيس ،وفرع
البنات ،وكلية االتصال واإلعالم ،وكلية العلوم
واآلداب برابغ ،وخريجات برنامج الدراسات العليا
الرتبوية ،وبرنامج الدبلومات.
وقد رفع سعادة مدير اجلامعة املكلف
األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي،
التهنئة اخلالصة خلريجات دفعة العام اجلامعي
1436/1435هـ ،مؤكدًا أن اجلامعة تدفع بجيل جديد
من اخلريجات يف خمتلف اجملاالت العلمية ،بعد أن
أصبحن قادرات على مواجهة حتديات املرحلة املقبلة
سواء يف سوق العمل أو يف استكمال الدراسات
العليا ،وأضاف سعادته أن اخلريجات عليهن أن
يفخرن باالنتماء لهذا الصرح العلمي الشامخ الذي
يلقى كل الدعم واالهتمام والرعاية من حكومتنا
الرشيدة حتت قيادة خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،وسمو ويل العهد

صاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف بن عبد
العزيز ،حفظه اهلل ،وسمو ويل ويل العهد صاحب
السمو امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبد العزيز،
حفظه اهلل .مؤكدًا أن املرأة السعودية أثبت قدرتها
على التميز واإلبداع يف خمتلف اجملاالت العلمية
والطبية والرتبوية ،وأكدت قدرتها على اإلسهام يف
التنمية الشاملة واملشاركة يف التطور واالزدهار
الذي يشهده وطننا الغايل.
من جهتها هنأت سعادة عميدة شطر الطالبات
الدكتورة هناء بنت عبد اهلل النعيم اخلريجات
وأولياء أمورهن ،مؤكدة أن مسرية عطائهن مل
تنتهي وأن أمامهن حتديات جديدة بعدما حتصلن
على التأهيل والتدريب والتكوين الذي يجعلهن
قادرات على مواجهة حتديات سوق العمل،
واإلسهام يف ازدهار وتطور وطننا األبي يف ظل
الدعم والرعاية واالهتمام من حكومتنا الرشيدة.

ما أجمل أن ينال
المجتهد جزاءه
فخراً واعتزازاً
أبدأ كلمتي بعد حمد اهلل والصالة
والسالم على رسوله وآله ومن
وااله_ بتوجيه أصدق مشاعر الفرح
وخالصها إىل بناتي اخلريجات.
ونحن إذ نحتفل اليوم بتخريج
هذه الكوكبة فإننا لنجمع بني فرحتني
فرحة التخرج وفرحة االحتفال مبرور
خمسني عامًا على تأسيس هذه الها َمة
الشاخمة جامعة امللك عبدالعزيز ،التي
تسري مستمرة ً
بخطى ثابتة ْدأبًاعلى
تطوير مسرية التعليم والبحث
العلمي لتحقيق رؤيتها ورسالتها
وأهدافها..
بناتي اخلريجات:
ما أجمل أن ينال اجملتهد جزاءه
ليكون دافعًا له ،ولتستمر قصة جناحه
بعد سنني من العمل اجلاد على مقاعد
الدراسة مضت كلمح البصر .فها أننت
–بناتي-تقطفن اليوم ثمارها يانعة
حالية ،فهني ًئا ل ُك ّن وطوبى..
وإن كان هذا اليوم هو يوم
اخلريجات ،فإن من الصحيح ً
أيضا
أنه ال أسعد اليوم منهن غري أمهاتهن
وآبائهن وأهلهن ،فلكم جميعًا م َّنا كل
التقدير واالمتنان والعرفان ،وبوركت
مساعيكم وبوركنهجكم ..ونحن
بدورنا نشاطركم سعادتكم وفرحتكم
هذه..
بناتي اخلريجات:
أننت عقل األمة وقلبها النابض،
وأملها يف س َّرائها وض َّرائها ..أننت
فواص ْلنَ طرق
من يسمو العلم بكن،
ِ
أبواب النجاح ونحن _أساتذتكن_
ّ
ونرشدكن إىل
معكن يدًا بيد نح ُّث ُك ّن
الطريق ونأخذ بأيديكن إليها..
ُكنَّ ً
أرضا خصبة للخري ،تتط َّلعن
ُ
إىل الغد بأمل مشرق ،اك ُت َ
نب آثار ُك ّن
بحسن سريتكن ، ،فمحظوظ من يرتك
أث ًرا طيبًا على رمال احلياة..
صادق الدعوات وخالص األمنيات
 ..واهلل َع ْون ُك ّن،
د .هناء بنت عبد اهلل النعيم
عميدة شطر الطالبات
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وكيلة عمادة شؤون الطالب للخريجات

إنشاء مركز لإلرشاد المهني والدعم الوظيفي يقدم خدماته للخريجات
وكالة عمادة شؤون الطالب للخريجات يف
جامعة امللك عبد العزيز من العمادات املهمة التي تهدف
إىل تقوية ودعم االتصال بني اجلامعة وخريجاتها
بشكل دائم وبني اجلامعة واجملتمع ،وذلك عن طريق
حتفيز آليات التواصل مثل اللقاءات واملعارض
والدورات التدريبية  .ومبناسبة احتفال اجلامعة
بخريجات العام اجلامعي 1436 /1435هـ ،كان
لصحيفة أخبار اجلامعة حوارًا مع سعادة وكيلة
عمادة شؤون الطالبات للخريجات الدكتورة /فاتن
بنت عبد اهلل الربيكان ،التي حتدثت عن العديد من
املشروعات التدريبية والربامج التأهيلية واخلدمات
التي تقدمها اجلامعة للطالبات ،واألساليب التي
حترص اجلامعة على تقدميها للطالبات من اجل
حتفيزهن على املشاركة يف املعارض والدورات
واملؤمترات العلمية وغريها ،وقد جرى احلوار مع
سعادتها على النحو التايل:
سعادة الدكتورة  /فاتن بنت عبداهلل
علي البريكان ,وكيلة عمادة شؤون الطالب
للخريجات ,تهدف العمادة الي دعم االتصال
بين الجامعة وخريجاتها بشكل دائم وبين جامعة املؤسس ممثلة يف عمادة شؤون الطالب بأن
الجامعة والمجتمع – ماذا عن أهم الخدمات االنخراط يف سوق العمل يتطلب اكتساب الكثري من
املهارات العلمية الجتياز صعوبات العمل بتميز ،لذا
التي تقدمها العمادة للطالبات الخريجات؟
فإننا نسعى إىل بناء عالقة تكاملية مع بيوت التوظيف
أشكركم على إتاحة هذه الفرصة ،فهناك والتدريب يف القطاع العام واخلاص للمواءمة بني
العديد من اخلدمات التي تقدمها العمادة للطالبات فرص العمل وبني الكفاءات البشرية املتميزة من
اخلريجات  ،حيث تهتم الوكالة مبتابعة اخلريجات خريجات اجلامعة يف خمتلف اجملاالت .
أما بالنسبة للخدمات التي تقدمها إدارة التدريب
واملتدربات املتوقع تخرجهن ،كما تهتم بالتنسيق
الوظيفي للخريجات عن طريق إنشاء قاعدة بيانات واإلرشاد املهني فتمثل برنامج « تأهيل « للتدريب
حتتوى على بيانات كاملة عن اخلريجات ملساعدتهن داخل جامعة امللك العزيز  ،وبرنامج « شراكات «
يف إيجاد فرص وظيفية ,كما تعلن عن أي وظائف للتدريب خارج جامعة امللك العزيز
 يتم التخطيط إلقامة ملتقيات تعقد سنويًامتاحة للخريجات وأي رحالت وفعاليات تقوم
بها الوكالة عرب االتصال بهن أو اإلعالن باملوقع  ،ماذا عن دور هذه امللتقيات السنوية يف توفـري
ووسائل التواصل االجتماعي .كما تقوم الوكالة بدعم الفرص الوظيفية و التدريبية خلـ ـ ــريجـات اجلامـعة .
حرصًا من عمادة شؤون الطالب للخريجات
اخلريجات وإكسابهن املهارات الالزمة للحياة العلمية
والعملية من خالل الربامج والدورات التدريبية التي بجامعة امللك عبد العزيز على تقديـم الربامج واخلطط
تسهم يف تطويرهن ،وقد أبرمت الوكالة عدة اتفاقيات العـلمية الناجحـة  ،والتي تهدف إىل توفـري الفرص
تعاون تخدم و حتقق أهدافها ومن ثمار إحدى هذه الوظيفية والتدريبية خلـ ـ ــريجـات اجلامـعة  ،وتـوعية
االتفاقيات وهي اتفاقية اجلامعة مع صندوق تنمية اخلريج ــات باملـستقبل املهنـ ــي لتخصصاته ــن
املوارد البشرية مت انشاء مركز لإلرشاد املهني والدعم اخملتـلـفـة ،ورغـبـة من العمـادة يف مــد جسـور التعـاون
الوظيفي حتت مظلة الوكالة ومن مهام هذا املركز مع القطاعات اخلارجية ،وإتـاحة الفـرص للجـهات
أهيل اخلريجات و دعمهن وظيفيًا.
وماذا عن برامج التدريب بالعمادة ,
وكيف يتم التنسيق مع الطالبات للتسجيل ؟
تقدم العمادة العديد من برامج التدريب ،
ومن الربامج الهامة التابعة للعمادة برنامج بعنوان
« تأهيل « للتدريب داخل جامعة امللك العزيز  ،وهو
برنامج تدريبي تأهيلي يعنى بتدريب اخلريجة ورفع
مستواها العلمي والعملي وتقدم فيه خدمات تدريبية
منظمة ضمن احتياجات سوق العمل بالتعاون مع
مدربات من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة .وعن
آلية التسجيل بالربنامج فهو يتم إلكرتونيا عرب املوقع
الرسمي للعمادة .
 ما دور إدارة التدريب واإلرشاد المهنيفي دعم الطالبات ؟ وما الخدمات التي
تقدمها االدارة للخريجات ؟
ال شك أن خريجي اجلامعات من املصادر
االسرتاتيجية التي ترتكز عليها اململكة العربية
السعودية يف وضع خططها التنموية ،وإدركًا من

فتتمثل يف جمموعة من اخلدمات التي تقدمها رابطة
اخلريجات ومنها توزيع أرواب التخرج وبطاقات
الدعوة للخريجات وأعضاء هيئة التدريس  ،بجانب
برنامج الندوات احلوارية.

اخلارجية لتـقديــم الفرص الوظيفية خلريجات جامعة
امللك عبد العزيز  ،فقد مت التخطيط وإقامة ملتقيات
تعقد سنويًا ،والتي تشمل (حفل افتتاح ،معرض
مهني ،برنامج للدورات واحملاضرات وورش العمل)
تقدم للخريجات ،وال شك أنها تعد بذلك حلقة وصل
 ما مهام إدارة عالقات التوظيفبني الطالبات وبني القطاعات اخلارجية  ،ومبا يدعم
توفـري الفرص الوظيفية و التدريبية خلـ ـ ــريجـات بالعمادة ؟ وماذا عن الخدمات التي تقدمها
إدارة عالقات التوظيف ؟
اجلامـعة .
وماذا عن رابطة الخريجات ودورها
في دعم الخريجات ؟ وما أهم الفعاليات التي
تقدمها للطالبات ؟
رابطة اخلريجات من بني إدارات وكالة عمادة
شؤون الطالب للخريجات  ،ومتنح الرابطة بالعمادة
فرصة تواصل اخلريجات مع اجلامعة  ,اذ تنظم
العديد من األنشطة العلمية والثقافية والرتفيهية على
مدار العام اجلامعي من خالل برنامج زيارات الذي
يتم اإلعالن عن نشاطاته عرب موقع اجلامعة والعمادة
وشبكات التواصل االجتماعي .
وفيما يص أهم الفعاليات التي تقدمها للطالبات

إبرام اتفاقية مع صندوق التنمية البشرية
لدعم اخلريجات بعد التخرج
إنشاء عدد من الربامج التدريبية من بينها
برنامج «تأهيل»
إنشاء برنامج تدريبي «شراكات» للتدريب خارج
اجلامعة

تعترب إدارة عالقات توظيف اخلريجات حلقة
الوصل ما بني اخلريجات وسوق العمل ،حيث ينصب
اهتمامها على متابعة شؤون خريجات اجلامعة
والتواصل مع اخلريجات وارشادهم لالنتقال من
البيئة التعليمية اجلامعية اىل البيئة العملية  .من
ناحية أخرى تتواصل مع سوق العمل وتتعرف
على متطلباته من الكفاءات واملؤهالت املطلوبة
إليجاد الفرص املناسبة للخريجات و بالتايل توفري
وظائف للخريجات تتوافق مع كفاءتهم ودراستهم
التخصصية .
أما اخلدمات التي تقدمها إدارة عالقات التوظيف
فهي توفري وظائف للخريجات تتوافق مع كفاءتهم
ودراستهم التخصصية .
 بمناسبة اقتراب فعاليات حفل التخرجلطالبات الجامعة  ،كلمه توجهها الدكتورة
 /فاتن بنت عبداهلل البريكان وكيلة عمادة
شؤون الطالب للخريجات  ،وبماذا تنصح
الطالبات في هذا اليوم ؟
 يسعدين ويشرفني أن أوجه خالص التهاينجلميع اخلريجات وذويهم  ،وأذكرهن بأنه من
شروط النجاح العمل اجلاد الدؤوب املثابر الساعي
إىل اإلتقان  ،وأنه ملا يثلج الصدر ويقر العني أن
نرى املرأة السعودية وقد تبوأت من العلم أعلى
منزلة وأثبتت قدرتها وكفاءتها يف خمتلف اجملاالت
والتخصصات لتكون عنصرا فعاال تشارك يف املسرية
التنموية لبالدنا يف إطار مقتضيات الدين وضوابط
األخالق وتقاليد اجملتمع  ،والشك أن جناح طالباتنا
بعد التخرج هو دعم جلامعة امللك عبدالعزيز لتصل
إىل مصاف التميز والعاملية لتحقيق رؤية جامعتنا
احلبيبة بأن تكون « جامعة متميزة عامليًا باستدامة
وشراكة جمتمعية «

حوار
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وكيلة عمادة القبول والتسجيل:

نهنئ الخريجات ونتطلع الندماجهن في سوق العمل
وأدعوهن للتسلح بالعلم والمعرفة لمواجهة التحديات

 .1معرفة املواد املتبقية لها للتأكد من أنها أكملت
جميع متطلبات التخرج.
 .2بعد االنتهاء من رصد الدرجات و احتساب املعدل
يتم تخريج الطالبة بشكل آيل .
 .3تسهيل إجراءات إخالء الطرف للطالبة بشكل
إلكرتوين عرب نظام األوديس اخلاص بها دون احلاجة
ملراجعة اجلامعة .
 .4توفري خدمة وثيقتي الذي سهل للطالبات استالم
الوثائق عرب الربيد .

عمادة القبول والتسجيل بجامعة املؤسس هي بوابة
الطالب للجامعة ،وهي التي تعنى بشؤونه التعليمية ،
وهي إحدى العمادات التي خطت خطوات مثالية يف
االستفادة من خدمات مركز تقنية املعلومات يف جمال
خدمة الطالب ،تتمثل رسالتها يف تقدمي أفضل اخلدمات
وبأعلى املستويات االحرتافية وتتمثل رؤيتها يف
الريادة يف تقدمي اخلدمات املتميزة للمستفيدين بأفضل
املستويات العاملية والتقنية العالية  .ومن هنا كان اللقاء
مع سعادة وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة /
ساره عبدالرحيم قشقري  ،وقد جرى احلوار مع سعادتها
على النحو التايل:

ما أهم األنشطة التي قدمتها العمادة للطالبات
والخريجات في الفترة األخيرة؟

سعادة الدكتورة  /سارة عبدالرحيم قشقرى,
وكيلة عمادة القبول والتسجيل فرع السليمانية،
عمادة القبول والتسجيل هي أحد العمادات التي
تعنى بالشؤون التعليمية للطالب والطالبات –
ماذا عن أهم الخدمات التي تقدمها العمادة
للطالبات ؟
تقدم العمادة العديد من اخلدمات ومنها الرد على
استفسارات الطالبات  ،ومتابعة السجالت األكادميية
للطالبات املتوقع تخرجهن من خالل مطابقة اخلطط
الدراسية للتأكد من استكمالهن متطلبات التخرج وفق
اخلطط الدراسية واألنظمة املعتمدة بالتنسيق مع الكليات،
إىل جانب تقدمي اخلدمات األكادميية الالزمة للطالبات،
مثل :
· إجراء معامالت إعادة القيد للطالبات املنقطعات
حسب اللوائح واالنظمة .
· تنفيذ معامالت االعتذار و التأجيل للطالبات بعد
انتهاء الفرتة احملدد يف نظام االودس حسب اللوائح و
االنظمة.
· تعديل حاالت الطالبات .
بجانب تسهيل إجراءات قبول وتسجيل الطالبات من
ذوات االحتياجات اخلاصة  ،وإعداد جداول االختبارات
 ،ومتابعة طالبات السنة التحضريية وتسجيل اجلداول
الدراسية لهن وتقدمي اخلدمات الالزمة للطالبة بالسنة
التحضريية وحتى تسكينها بكليات اجلامعة.
سعادة الدكتورة  ،وماذا عن أهم أهداف العمادة ؟
هناك العديد من األهـ ــداف التي تسعى العمادة
إىل حتقيقها ومنها اتباع أفضل السبل الختيار وقبول
وتوجيه الطالب الستكمال دراستهم اجلامعية مبا يتناسب
من قدرتهم الذاتية ،والعمل على توفري النصح واإلرشاد
األكادميي للطالب مبا يكفل حسن السري الدراسي ،
وحتصيله العلمي  ،بجانب النهوض بأنظمة وإجراءات
القبول والتسجيل وتطوير الوسائل الالزمة لذلك ،
ومتابعة السري الدراسي للطالب مبا يكفل تخرجه يف
الفرتة الزمنية التي حددتها لوائح الدراسة.
وفقا لتوجيهات اإلدارة العليا في الجامعة للتحول
إلى مفهوم بيئة الحكومة اإللكترونية كيف أمكن
للعمادة تطوير برامج القبول والتسجيل لمواكبة
العصر المتسارع علمياً وإلكترونيا ؟
بالتأكيد العمادة ال تألوا جهدًا يف تطوير برامج
القبول والتسجيل وذلك ملواكبة العصر املتسارع علميًا
وإلكرتونيًا ،وبالفعل ووفقا لتوجيهات اإلدارة العليا يف
اجلامعة للتحول إىل مفهوم بيئة احلكومة اإللكرتونية مت
حتديث منظومة اخلدمات األكادميية اإللكرتونية ،ومنها
نظام القبول اإللكرتوين اجلديد (ع ّزز)  ,والذي أصبح
ميسرًا لطالب اجلامعة ،حيث يتمكن الطالب من خالله من
اختيار املسار الذي يرغبه من منزله عرب بوابة القبول
اإللكرتوين  ،هذا إضافة إىل تسهيل كافة اإلجراءات من
نظام التسجيل اآليل ،واملتابعة األكادميية للطالب سوا ًء
عن طريق العمادة أو الكليات ،والرصد اإللكرتوين
للنتائج ،وتخريج الطالب آليًا  ،بجانب مطابقة اخلطة
الدراسية بشكل إلكرتوين للطالبة من نظام األوديس
اخلاص بها  ،وكذلك توفري خدمة وثيقتي الستالم وثيقة
التخرج عرب الربيد .
وماذا عن ( برامج التجسير )  ،وما آلية بناء
الخطط الدراسية في برامج التجسير ؟

 تقدمي فعالية برنامج التسكني للطالبات . تقدمي فعالية اإلرشاد األكادميي بعد قبولهن. تقدمي فعالية حفل التخرج للطالبات اخلريجاتلالحتفاء بهن .
 إتاحة العمادة للطالبات املتوقع تخرجهن فرصةالتدريب يف العمادة.
 إتاحة العمادة مشاركة الطالبات يف فعاليات حفلالتخرج.
 إقامة مؤمتر اإلرشاد األكادميي يف التعليم لدولجملس التعاون الواقع واملأمول.
ما هي تعليمات استقبال المتقدمين للتحويل
إلى جامعة الملك عبدالعزيز؟

تقدم اجلامعة برامج التجسري  ،والتي تتيح الفرصة
للعديد من حملة الدبلومات يف جمال تخصصاتهم ،مما
يساعدهم على إكمال مسريتهم العلمية وتطوير أنفسهم
مبا يتناسب مع االجتاهات العاملية احلديثة يف جماالت
عدة  ..وقد مت بناء اخلطط الدراسية يف برامج التجسري
مبا يتوافق مع ما درسه الطالب سابقًا يف مرحلة الدبلوم
وهي خمتلفة من قسم آلخر  ..ومتنحهم الكلية درجة
البكالوريوس  ،وهو يشمل عدة برامج:
 العلوم الطبية التطبيقية (العالج الطبيعي  -تقنيةاخملتربات الطبية).
 التمريض. طب األسنان (مساعد طبيب األسنان  -صحة الفمواألسنان).
 االقتصاد واإلدارة (إدارة اخلدمات الصحيةواملستشفيات).
أما عن آلية القبول لهذا الربنامج فتتم من خالل عدة
مراحل وهي :
 -1مرحلة تقدمي البيانات وحتميل املستندات عن
طريق بوابة القبول يف الصفحة الرئيسية ملوقع اجلامعة
واختيار برنامج التجسري وتعبئة كافة البيانات وتأكيد
طلبـك.
 -2حتديد موعد االختبارات لبعض الربامج إن وجد
 .ويتم ذلك بعد إرسال الطلب إلكرتونيًا ،وإذا مت الرتشيح

يتم طباعة استمارة دخول االختبارات «إن وجدت» .
 -3إعالن نتائج املتقدمني يف االنرتنت بعد أداء
االختبارات « إن وجدت « والطالب املرشح للقبول سوف
تظهر له رسالة «مت ترشيحك وعليك طباعة استمارة
املراجعة لتسليم امللف» .
 -4حضور الطالب يف املكان والزمان احملدد له يف
استمارة املراجعة ملركز القبول باجلامعة لتسليم األصول .
 ما الخدمات التي يقدمها دليل الخريجين التابعللعمادة ؟
دليل اخلريجني من بني أدلة اخلدمات التي تقدمها
عمادة القبول والتسجيل  ،والتي تتيح إمكانية االستعالم
عن خريج  ،ويتم ذلك من خالل املوقع الرسمي للعمادة
لالستعالم عن خريج  ،وإدخال رقم الهوية اخلاص به
لضمان سرية االستعالم.
دليل اخلريجني املوجود يف موقع عمادة القبول
والتسجيل يتيح للطالبات اخلريجات احلصول على
بياناتهن (االسم  -اجلنسية  -الكلية  -التخصص  -الدرجة
العلمية  -سنة التخرج  -املعدل الرتاكمي) مبجرد إدخال
رقم السجل املدين للطالبة اخلريجة .
وبالتايل  ،فإن اخلدمات التقنية سهلت للطالبة إكمال
إجراءات التخرج بشكل سريع للغاية حيث ميكن الطالبات
من :

اجلامعة تسخر كافة إمكاناتها لتقدمي أفضل
اخلدمات للطالبات
عمادة القبول والتسجيل خطت خطوات مثالية يف جمال
تقدمي اخلدمات للطالب والطالبات

تتيح جامعة امللك عبدالعزيز فرصة التحويل إىل
كلياتها للعام الدراسي  ، 1437/36وذلك وفقا لبعض
الشروط ومنها أم يكون الطالب سعودي اجلنسية  ،أن
يكون التحويل من جامعة معرتف بها أكادمييا يف وزارة
التعليم العايل  ،وأن ال يكون الطالب مفصولًا أو منقطعًا
من جامعته ألي سبب  ،وأن يحقق شروط الكلية التي
يرغب التحويل إليها  ،وأيضًا أن ال يكون قد درس يف
جامعته قبل التحويل ما يزيد عن نصف متطلبات التخرج
( )%50من اخلطة الدراسية للطالب.
وبالنسبة للطلبة احلاصلني على وثيقة تخرج من
الدبلومات بعد الثانوي يشرتط عليهم أن يكون الدبلوم
بعد املرحلة الثانوية  ،أن يكون الدبلوم معادل ومعرتف به
أكادمييًا من وزارة التعليم العايل  ،وأن ال تقل مدة الدراسة
عن ثالث سنوات دراسية  ،وال يقل املعدل الرتاكمي عن
( 4.5من  )5أو ( 3.5من  ) 4او (  . )%95وجميع الشروط
حمددة بشكل رسمي عرب املوقع االلكرتوين للعمادة .
سعادة الدكتورة  /سارة قشقري ،في موقعكم
الرسمي شعار يحمل كلمات عميقة هي ( من
امتلك المعلومة ملك العالم )  ،في إطار هذه
المقولة كلمة من سعادتكم للطالبات خاصة
الخريجات في حفل التخرج.
بالفعل هذا هو الشعار الذي اتبناه وأعمل من خالله ،
ألن األكرث قوة هم األكرث معرفة ووعيًا وهم أصحاب القرار
يف مسار البشرية اليوم  ،فاملعلومة هي ّ
الشيء اجلديد
الذي يضاف إىل خمزون اإلنسان الفكري ،أو املعريف ،أو
العلمي ،وأهميّة املعلومات كبرية بال ّ
شك جلميع ال ّناس
وتخصصاتهم املعرفيّة فهي تسهّل
على اختالف ثقافاتهم
ّ
على اإلنسان اتخاذ القرارات ّ
وحل املشكالت  ،وهي كذلك
وسيلة لإلبداع واالبتكار .
والشك أن القرارات التي تتخذها أي ادارة على جميع
مستوياتها مل تعد تعتمد فقط على اخلربة أو احلدس
أو التخمني ألن حوايل  %90من القرار اجليد يتمثل يف
معلومات دقيقة  ،وحوايل  %10فقط أو أقل يتمثل يف
الطموحات أو التقديرات الشخصية .
ومبناسبة حفل التخرج أقدم لكل اخلريجات
خالص التهنئة داعية لهن بالتوفيق وأن تكلل جهودهن
بالنجاح  ،وأقول لهن عليكم مسؤولية كبرية بعد التخرج
نريد من اخلريجات عدم االكتفاء مبا حصلن عليه وإمنا
دعمه بالبحث عن املعلومات وتنميتها واالستفادة
منها واالستعانة بها لبلوغ أهدافهم وحتقيق أحالمهم
وتطلعاتهم ،وعليكم أيضًا مسؤولية نشر رسالة اجلامعة
فأطلقوا العنان ملواهبكم ،وستجدون من عمادة القبول
والتسجيل كل الدعم والتشجيع والتوجيه واإلرشاد .
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قائمة بأسماء الخريجات الحاصالت على مرتبة
خريجات كلية الحاسبات
الحاصالت على درجة البكالوريوس
بمرتبة الشرف األولى -انتظام-
الفيصلية
 1نهى حممد دخيل اهلل اجلعيد
الرياين
 2بدور عايض جميحش
 3سماهر خضر ضيف اهلل النمري
 خريجات كلية التصاميموالفنون الحاصالت على درجة
البكالوريوس بمرتبة الشرف األولى-
انتظام
1
2
3
4

فتون فيصل حسن حلمي
مروج فيصل حسن حلمي
املطريي
سعاد مسعد زيد
ماهيتاب هاشم زكريا خوجه

 خريجات كلية التصاميموالفنون الحاصالت على درجة
البكالوريوس بمرتبة الشرف األولى
انتظام  -موازي
1
2
3
4

أفنان عبدالباسط عبدالسالم ابوطالب
زينه حممد علي آل نصار
فرح احمد اخلري وصفي املسدي
شريين سعيد ا براهيم الراعى
خريجات كلية طب االسنان
الحاصالت على بكالوريوس مرتبة
الشرف األولى -انتظام-تجسير

1
2
3

دعاء سعد خضري اجلهني
عليه يحي احمد ال مداوي
رهف ملفى رشيد احلربي
خريجات كلية العلوم واالداب
الحاصالت على بكالوريوس مرتبة
الشرف األولى -انتظام-رابغ

1
2
3
4

سارة صالح بركه الزنبقي
رهف صالح مصلح احلربي
االء عمر سليم القرشي
هند بركي حممد العصالين
خريجات كلية الحاسبات
الحاصالت على بكالوريوس مرتبة
الشرف األولى -انتظام-رابغ

1

وجدان

اليف

عاتق

اليوبي

خريجات كلية الحاسبات
الحاصالت على بكالوريوس مرتبة
الشرف األولى -انتظام -موازي-
الفيصلية
 1دينا أحمد حممد خطاب
 2نورهان حممد عصمت حممد كامل
شاكرة حممد نذير كالته خان
3
خريجات كلية التربيه الحاصالت
على بكالوريوس مرتبة الشرف
األولى -انتظام
1
2
3
4
5

صفيه عبد اخلالق ناصر الغامدي
خلود حممد عمر العمودي
عائشه فيصل وردي العتيبي
اسراء احمد دخيل اهلل احلازمي
جنالء علي سعيد الزهراين

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

بشائر حممد شلوه اليوبي
الزهراين
حنني خضر صالح
هناء معيلي علي احلربي
اليحيوي
هند عايد رشيد
العمودي
اسرار احمد عبداهلل
الزهراين
هدى عبداهلل علي
عائشه علي صالح الشمراين
االحمدي
منال حامد حممد
املطريي
اميان فهيد دخيل
فريوز احمد عطية الزهراين
نوره جمعان حممد الزهراين
سلماء سعد حممد املغيدي
رجاء حممد حسن الشهري
مديحة عطيةاهلل عبدالكرمي االنصاري
تسنيم وليد عبد اهلل بيلي
الغامدي
نوف ابراهيم سعيد
رهف خالد عبدالعزيز الصيدالين
رمي عيد مسلط احلارثي
احالم عبد الرحمن سليمان املالكي
الغامدي
جلني حممد سعيد
مرمي سليمان مبارك احلربي
جنود وازن حاجي املطريي
مها معيض جويرب احلربي
هديل عبد اهلل صقر احلمراين
ساره يوسف ناهس اللهيبي
خديجه عبيداهلل عابد اخلرماين
بهجه فهم حممد السلمي
اريج يحي عمر بن حمفوظ
ساميه عبدالعزيز علي العنزان
اماين عبداهلل حممد عسريي
ندى حميد بدر السلمي
منال جزاء مرشود العتيبي
بشائر سعيد عمر الزهراين
اللحياين
ربى حميد حممد
وئام حممد عبد السالم عبد العال
قليصي
ندى احمد سعيد
أحالم عبد احلكيم معيض املرعشي
دينا سعد صالح الغامدي
غدير احمد حميد احلربي
ابرار علي حممد القحطاين
شهد سعد علي القرين
شهد ابراهيم فوزي حممد
البجاد
هوازن ابراهيم حممد
امل معيش عنايه اهلل العصالين
حجرف
فاطمه سند سلطان
غاده مشعل عائض احلارثي
أسماء سعد حممد العمري
ابرار سعد علي الغامدي
الزهراين
وفاء احمد علي

خريجات كلية االقتصاد المنزلي
الحاصالت على بكالوريوس مرتبة
الشرف األولى -انتظام
 1يسرى حمزه عبداهلل حنيف
 2ساره عبداالله علي اليافعي
 3فاطمة متيم عبدالهادي سمان
 4سمية أحمد سعيد هللو
 5عهد عيد عتيق الزهراين
 6سميه يحي على ابوهديه
 7لينا جمال حممد اغريب
الفقيه
احمد
سعيد
أمل
8
 9رجاء علي عبداهلل الشمراين
 10منال علي كرامة صبيح
 11رنيم فيصل حممود تالب
 12تهاين احمد سليمان الديني
 13ايناس رياض داود الشمري
 14ثريا عبدالعزيز عبداهلل نعمان
 15االء سالمه مسفر احلربي
 16عبري منصور جميل بابور
 17خلود ابراهيم سامل بن سلمان
 18شيماء أحمد حممد هزازي

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

فاطمه وليد بن حسني عطار
أسماء حمسن علي السقاف
والء يوسف يعقوب خان
مرام عيضه سعيد احلارثي
مرام عمر حممد باوزير
طيب
عمر
فهد
اجماد
عهود عيدروس علي البار
أفنان حسن علي الشهري
افنان حسني بن ابراهيم الغامني
روان حممد حسني اللهبي
رمي شريف عزت مكي
افنان عدنان احمد دحيقي
روان حممد بن شفيق البورنو
غفران أنور أحمد حمبوب

خريجات كلية االعمال الحاصالت
على بكالوريوس مرتبة الشرف
األولى -تعليم عن بعد -رابغ
 1تهاين حمسن عبود باقيس
 2أفنان سعيد عبداهلل عبدات
 3سعاد يحي قاسم سريع
 4جنود حممد عبدالرحمن رشوان
منيف
فرج
صالح
مها
5
 6هناء عبدالوارث حممد باوارث
بو
سامل
على
سالفة
7
 8أجماد سليمان دملة العنزي
 9احالم فيصل احمد بن الشيخ علي
 10سعاد عبود عمر البطاطي
 11امل بنيه احمد العتيبي
 12أمرية عبود عمر البطاطي
 13رندا علي قاسم الكثريي
 14اجماد حممد فالح العتيبي
 15رمي سمري ابو زيد جاد
 16بشائر سليمان علي باسنبل
 17هدى حممد علي الشهري
 18منصوره علي رزق اللحياين
 19خلود عبد العزيز عبد اهلل التميمي
 20حنان عفينان اسماعيل العصالين
 21منال خالد ابراهيم السهيل
 22نوره حممود قاسم عبد اجلليل
 23عنقا عطيان عقيل الزبيدي
 24تربه كامل شاكر عرب
 25حنان حسني حممد شيواي
 26سكينه عبداهلل حبيب ال فردان
 27غاده حممد جميل خليل خليل
 28صربيه عبداهلل عثمان الربيكي
خريجات كلية االعمال الحاصالت
على بكالوريوس مرتبة الشرف
األولى -انتظام-رابغ
 1مرمي حمد حممد اجلحديل
 2روان فخري عبدالعايل األنصاري
 3شذى فهد علي اجلحديل
خريجات كلية االعمال الحاصالت
على بكالوريوس مرتبة الشرف
األولى -انتظام -موازي-رابغ
اسماء نايف مصطفى سويدان
1
سارة حممد نبيه السيد السيد
2
حكمت شاهر فؤاد خشان
3
يسرى خالد حممد بامعروف
4
هالة حممدعدنان حسن بايقلي
5
امل عثمان عمر الصوماىل
6
هبه جميل صالح حلمي
7
ربى احمد عبدالرحمن عدس
8
جنالء حممد ابراهيم باداوود
9
هبه اهلل عدنان زكي نصر
10
خريجات كلية االعمال الحاصالت
على بكالوريوس مرتبة الشرف

األولى -انتساب– رابغ
 1أيه حممد يحي أنور عبدللي
 2رميا عبداهلل سامل باسالمه
 3منال فؤاد يحي مساوى
 4حنان عبده جابر الزبري
 5خديجة عمر حممد العمودي
 6أفنان عبده حممد حكمي
 7ساره حممد سامل بابحري
 8فايزة احمد حممد الشيخ
 9والء حممدصالح عبد اللطيف السليهبي
 10سلوى بدر حممد الرميي
 11مرام جمال أحمد عطية
 12هناء حممد حسني العمودي
 13أشواق حممد خزان اخلزان
 14رحاب عبده صالح السعدي
 15خلود عمران هادي الربيكي
 16رقيه أحمد حممد بالشرف
 17خلود عبدالواسع حممد احلبشي
 18لبنى علي صالح بادقيل
 19سكينة علي عيسى آل شوكان
 20باسمة أحمد علي كزمي
 21خلود حممد عمر شافعي
 22هدى يحي علي الشريف
 23هال حممد حممود االسدي
 24منى عبدالناصر عبدالعليم حسني
 25فريال حممد جمال الدين
 26ابتسام حممد شريف باعلوي
خريجات كلية االتصال واالعالم
الحاصالت على بكالوريوس مرتبة
الشرف األولى -انتظام
جميله
تهاين
سها
امتنان

1
2
3
4

أحمد بن عيسى الزهراين
حممد ابراهيم شعبي
عبد املنعم فوءاد سعيد
حسني بن معتوق لبان

خريجات كلية التمريض
الحاصالت على بكالوريوس مرتبة
الشرف األولى -انتظام-تجسير
حفصه صالح عثمان فالته
احمد موكلي
وفاء علي
االء مدين احمد الشريف
ساره ابراهيم عايض الشلوي
ندى حممد سعد اجلهني
سالمه احمد طاهر النجعي
حنني سامل حممد احلداد

1
2
3
4
5
6
7

19
20
21

خريجات كلية العلوم الحاصالت
على بكالوريوس مرتبة الشرف
األولى -انتظام
 1هديل حممد فتوح خالد كلبونه
 2نرمني حممود عبد اهلل سنان
 3شذا عبدالعزيز ابراهيم السباعي
السلمي
 4اوصاف عوض اهلل
 5ملياء علي حممد السروري
االغا
عيد
ذياب
تسنيم
6
 7انتصار جماهد صالح الريت
 8وصائف علي سعيد باخشوين
 9شهد طالل دخيل اهلل احملمدي
 10دينا عاشور عبداهلل حيان
 11رمي حسان حممد االمني
 12غادة السيد أحمد البارودي
 13افنان عبدالرحيم حامت قايد
 14سعاد علي طه السقاف
 15أسماء مبارك علي بامقابل
 16غدير احمد سامل بن رباع
 17مالك نبيل بن فضل احلق عبداهلل
 18اشواق حممد سعد الشهري
 19صفاء صالح عقيل النهدي
 20سمريه حسني عبداهلل عبدالرحمن
 21احالم جالل حسني ابو حماده
 22والء سامل حممد باحشوان
 23وجدان سامل سعيد باجعفر
 24سمية سمري رمضان عطا اهلل
 25سوسن احمد ادم حسني
 26هاله بشري كامل أبوسمره
 27أمل حممد موسى بني
 28رهام علي عمر الغامدي
 29انتصار علي احمد عامر
 30الزهراء احسان عبداهلل الكيالين
 31والء موسى حممد اسماعيل
 32أروى عبد احملسن عمر عينوسة
 33نداء أحمد يحي دهمش
 34ميساء غسان حممد الصديقي
 35ساره سليمان جمعان شحبل
 36رازان زياد حممود يحيى
 37شهد خالد بن حممد الرمادي
 38أوطان مبارك يحيي لرضى
 39حنان أحمد يحي مغربي
 40فاطمه ناصر عوض حممد
 41بيان ابراهيم حوميد البشري
اروى حممد عبد العزيز اخلزاعي
42
 43وفاء حسن فرج باعيسى

خريجات كلية العلوم الطبيه
التطبيقيه الحاصالت على
بكالوريوس مرتبة الشرف األولى-
انتظام
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

عال فوزي نوري قوته
هاله حممد علي شاكر
حنان سليمان حممد بن يهيب
بلسم جمال احمد العماري
يسرا ناصر احمد شكري
ساره ماهر احمد املدين
بشائر عادل عبدالوهاب سندي
هنى صالح عبدالرحمن طه
شيماء مبرييك مهنا الزنبقي
وفاء احمد حممد خميس
اميان اسامه حسن عطرجي
روزانا خالد عبداهلل مقادمي
رهام عبداهلل مبارك شقل
اريج حممد عبداهلل بن حمفوظ
ياسمني مساعد عيد احلربي
ارجوان انور خالد النهدي
جنود حممد سامل آل خضران
روان علي احمد السمريي

صفاء سامل صالح باعلي
ابتهال حممد علي شربق
سجى منري جميل عسلي

خريجات كلية العلوم الحاصالت
على بكالوريوس مرتبة الشرف
األولى -انتظام-الفيصليه
1
2
3
4

حنان نور الدين سراج علي
أسماء حممد هائف السبيعي
وعد مسفر سميح العتيبي
هديل فؤاد خضر مفرح
خريجات كلية الطب الحاصالت
على بكالوريوس مرتبة الشرف
األولى -انتظام

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

شريين أحمد قاري سمرقندي
ساره بندر ناصر اجلودي
اجلحديل
عبري عبداحلميد
بلقيس عبد اهلل أحمد عجالن
سميه اسماعيل حممد الرفاعي
سوسن حممد احمد العباد
سميه سعد عايض السلمي
كوثر عبدالدائم ناحي السلمي
وديان جمدي يوسف أبوزناده
مرام حممد أحمد العفيف

أسماء
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الشرف األول للعام الجامعي 1436/1435هـ
خريجات كلية االداب الحاصالت
على بكالوريوس مرتبة الشرف
األولى -انتظام-الفيصليه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عائشة أحمد حممد العمودي
بشرى فهد حممد بايزيد
علياء سامي صالح بليلة
أضواء حمزة احمد اخلياري
مروة عبدالكرمي بهرم مرغالين
افنان فرج حمد اليوبي
احرتام أحمد صالح شريان
روان خالد اسماعيل الصيني
اماين عبود حممد باقالقل
بثينه عبداهلل حممد القرموشي

خريجات كلية الصيدله
الحاصالت على بكالوريوس مرتبة
الشرف األولى -انتظام
أبرار
ساره
روان
دعاء
شروق

1
2
3
4
5

فهد حممد احلميد
حممد بوبكر نسيبي
ممدوح ناصر الدهاسي
زهر
سليم
خليل
حميد عبداهلل احلربي

خريجات كلية الحقوق
الحاصالت على بكالوريوس مرتبة
الشرف األولى -انتظام
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

شاديه فيصل عبداهلل العفيف
داغستاين
حسني
افنان
ندى عمر احمد الساملي
اروى مشعل حممد القرشي
نوف سلمان مثيب اجلعيد
اسراء علي عبداهلل ال شعيب
فاطمه علي عامر القرين
مرام عبدالرحمن رويحل العنزي
فاطمة زايد يحيى السفياين
هبه عمر سلطان بن حمفوظ
غدير سعيد عبداخلالق الغامدي
سميه صالح ابراهيم العسريي
امريه خالد سليمان الصيعري
اشراق خالد حممد دراج
أريج عبدالكرمي صالح الغامدي
اغنار حسني يوسف توفيق
وجنات حسني مطهر النمري
دالل ضاوي مبارك اجلعيد
افنان سامل حسن العماري
ناجي
عبداحلميد
ساره
ليان حسني عويض االحمدي
بشائر منري حسن شقري
افراح شاوش موسى ال شغيبي
ارام عبد الرحيم سعيد الغامدي
شيماء وليد صدقه مرداد
فاطمة عجالن عمر باعجالن
علياء حممد ابوبكر بابطني
رهام حسني ابن ميان احمد
نوره عطااهلل مقبل املطريي
هناء علي عبداحلميد احمد
ود عمر عوض باريان

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

خريجات كلية االداب الحاصالت
على بكالوريوس مرتبة الشرف
األولى -انتظام
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

خريجات كلية االداب الحاصالت
على بكالوريوس مرتبة الشرف
األولى -تعليم عن بعد
1
2
3
4
5
6
7
8
9

قدرية هادي خميس
خلود خالد غالب
اشرف
خلود
ندى عثمان عبداهلل
بشرى ابراهيم عزت
فاطمة عامر عبداهلل بن
سارة هاشم راغب
روقية علي حممد
جمانة مساعد حممد

باسالمة
لرضي
الكرهلي
السيف
عزقول
اسحاق
ميالد
عوجر
احلماد

نشام فضل علي منصر
رغد سهيل عبده الالذقاين
شفاء أحمد حسني العمودي
اسراء يحى حممد نور صباغ
نور الهدى حمسن حسن السقاف
رنيم حممد زكي عبد الكرمي السيد
عذا عبداهلل حممد احلارثي
سبأ صالح صالح العيسائي
سمرية عبداهلل هادي حمال
سارة حممد يحيى قوزي

سارة غريبان زعام العتيبي
وئام جاراهلل حممد القحطاين
هاجر مسعد زيدان املطريي
بشائر ابن حممد الضمري
هدى حممد عمر الشاطري
جلني جمايل حممد البوق
جلني بسام حممد باصمد
منال حميميد عبد الغني الوايف
رهام خليل بن ابراهيم خياط
ساره حممد نغيمش نغيمش
احالم حسني حممد ناس
بسمة موسى احمد الفيفي
اسماء صالح احمد الزهراين
امتنان عبداهلل صالح عيفان
سعاد غرمي بن غرم اهلل الزهراين
جلني حممد حسن احلبيشي
علياء حممد سعيد باحكيم
هاجر سامل عطية ال مليحة
بشائر احمد حممد الصحفي
زهراء حسني عبدالوهاب صهيون
أفنان حميد مرشود احلربي
نبيله نوار بن عيد العتيبي
عبداحلافظ
سارة ناصر
وفاء سامل حممد صقر
العقيلي
نورة عبدالرحمن
عبري سامل عبدالرحمن باوزير
فاطمه مساعد سعيد الزهراين
يسريه حممد خضر الدغبوس
سعيده مروان ابن احمد حكمي
عهود صالح دريبيس السلمي
رمي أحمد عبداهلل موته
روان سعيد علي الغامدي
االء حممد وليد علي الغزاوي
ندا حمدان عبداهلل باحمدان
شهد فوزي نوري قوته
فاطمه حممد أبو طالب قيسي
حنان سعد علي الغامدي
عهود نافع مربوك الرشيدي
رؤى عوض سامل بهلويل
غادة ابراهيم سعيد القحطاين
شذى وليد حممد شمسان
سدمي راشد علي أبا اخليل
خريجات كلية اآلداب الحاصالت
على بكالوريوس مرتبة الشرف
األولى -انتساب

1
2
3
4
5
6
7
8
9

عبري عبدالرحمن احمد العفيف
رشا سامل حمسن بوزيدان
عيشة سامل صالح بايحيى
نوره بهيان جمدوع القرين
مها فهيم سعيد يوسف
أحالم خليل حسن خليل
منال صالح علي احلريبي
سمر سعيد عمر بسحم
رمزية عبدالعايل االنصاري

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

نوره عمر حممد العفيف
سهى عبدالعزيز حميد الدغيش
مرمي غالب حممد غالب
حليمه حممد مفرح عسريي
سهري علي سعيد عروي
كرمية رجب حممد الداعور
حنان عمر سعيد بن خماشن
أمل يحي ابراهيم قاسم
سها ابراهيم يوسف عوض
أمل تركي حمود السكران
فوزيه عزيز بشبش الغامدي
فاطمة مديني حممد عسريي
اريج عبد الرحمن ابوبكر السقاف
مها حممد مهل املطريي
حصة قحيدي أحمد القرين
ساميه يحيى سامل باجندوح
نوال مسلط ناصر العتيبي
هند سمري حممد قفاص
اميان سامل سعد جوبان
اميان حسن احمد العطاس
مروة صالح عيظة لرضي
اميان حممد علي باغميان
البتول صالح علي املسند
رحاب عبداهلل عمر جحجاح
رحمه حممد الربعي الشهري
سمرية حممد صادق فاضل جهان
سلوى احمد عبدالقادر احلبشي
امال عبداهلل اسعد عبدالقادر
منال علي سعيد العمودي
عائشة ابوبكر احمد جربان
نوال حمود عبيد احلربي
جناح جربين مطر املطريي
أمل سعيد مطهر العمودي
كوثر الشريف علي الذماري
رحمه علي مصلح الزهراين
عبري عادل حممد عبده
بنان حممد علي الغامدي
تهاين حامد حممد احملمدي
فاطمة صالح مدهش العلياين

خريجات كلية طب االسنان
الحاصالت على بكالوريوس مرتبة
الشرف األولى -انتظام
 1نور موسى حممد حوباين
افنان عبدالرحمن حممد خليفه
2
تسنيم حممد حمدان العصيمي
3
آالء اسامه حممد مؤمنه
4
آالء عبدالكرمي كرامة ربيحان
5
سمية عبداهلل علي اليوسف
6
خريجات كلية االقتصاد واالدارة
الحاصالت على بكالوريوس مرتبة
الشرف األولى -انتظام
نورويل
 1يسرى عبدالوهاب
 2مرمي سعيد كرامة حماد
 3مروة دويل خميس باعويظني
 4طيبه مصطفى علوي الشاطري
 5نورا احمد صالح العمودي
 6ايناس احمد بدران املهايني
 7ندى عبدالباري عبداهلل باكثري
 8نوران عالء الدين موسى علي
 9صفاء دويل خميس باعويضني
 10منى علي عبداهلل الزهراين
 11حضية عيدروس حممد قادري
 12رهام سامل سعيد بامزروع
 13ابتسام صالح احمد برعيه
 14هال وائل خليل السايح
 15شروق احمد باعلي باصيور
 16بشرى ابراهيم عبداهلل بخور
 17غفران عبدالعزيز سعيد العديني
 18اجماد عوض سامل الديني
 19ساره حسن بركات العرياين
 20أسماء فيصل سامل باوزير
 21بشاير حميد حممد اخلميسي
 22نهى سعيد كرمي اجلهني

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

لطيفه احمد علي ابراهيم
مها عبداملطلب حممد الشاطري
أفنان عصام ابراهيم شياذل
حنان عمر حممد العامودي
أزهار سعيد ماشع املطريي
اميان صالح عمر العمودي
سهى سعيد احمد سليمان
زينب حممد عبد احملي الشريف
هند احمد حسني العمودي
نور
عافه
عمر
اميان
رمي حمود حممد أبوراسني
سوسن حممد بكر ابراهيم
رهف طارق مربوك السعيد

خريجات كلية االقتصاد واالدارة
الحاصالت على بكالوريوس مرتبة
الشرف األولى -تعليم عن بعد
 1وفاء حممد عبداهلل باخمري
 2اسماء عبدالرحمن علي الشاطري
 3عديله أحمد عثمان بامردوف
 4فاطمه ناصر حممد باحشوان
 5سلمى علي عمر احلبشي
 6نداء برك عوض عبود
 7نور عمر علي باعجاجة
 8علياء يحيى عبدالرب صالح
 9ابتسام حممد ادريس يوسف
 10حنان ردمان نصر علي
 11مي خالد ابوبكر عمر
 12اميان حممد عمر احلربي
 13رميا منري نظام الدين كسيته
 14زهرة يوسف أحمد البلوشي
 15اروى علي احمد باجبع
 16نور حممد خضر الهليس
 17سناء صالح حممد ادريس
 18ليلى علي متعب الغامدي
 19هديل ابراهيم خليل اجلخلب
 20دعاء يسلم علي بن لسود
 21عجايب ظبيان سعيد العتيبي
 22أريج عبداهلل سعد العبيد
 23بشائر عبداهلل علي باوزير
 24منال حممد عبداهلل العمودي
هديل حممد زكي خليل اجلاعوين
25
 26ندى احمد حممد احلامد
 27اميان عبدالباري السقاف
خريجات كلية االقتصاد واالدارة
الحاصالت على بكالوريوس مرتبة
الشرف األولى -انتساب
داليا حسن أحمد جناح
1
عبري حامد أمني حميد
2
 3فاطمة عبد الواحد احمد احلاج
 4غيوم عبد اهلل حممد بلكم
 5أروى أحمد حممد البيتي
 6نوال حممد علي الزهراين
 7مها احمد حسن قشوه
 8منال الشريف حممد العبسي
 9مرمي سامل صالح النهدي
 10شيماء عبد اهلل حممد حاج عمر
منى علوي حممد السقاف
11
 12رانيا حممد سمري دعاس
خلود عبود حممد باخضر
13
 14روال صدقي عبد الرشيد سليم
 15ابتسام حسن أحمد جناح
 16عفاف عبدالقادر حممد أحمد
 17أفراح سعيد عمر بن حاجب
 18امل عبداهلل قائد عبده
 19جوهرة ابوبكر مزاحم باجابر
 20صفية ابراهيم ماكي فطاين
 21ليلى عبدالهادي حسن بغلف
 22مها عبداهلل حممد عبداهلل
 23سمرية صالح حسن بن فطيس
 24فاطمه حممد كامل الشوبكي
 25عائشة علي عبداهلل الشهري
 26اسماء حسان حممد الفقيه
 27نوال عبدالغني ياسر حممد
 28تهاين حممد عمر العمودي

 29منى خمتار برهون شايف
 30االء عبدالرحمن صالح اخلطيب
 31ريهام سعدي حممد حميد
 32منال عبدالقادر حممد أحمد
 33سمر عدنان حممد أبو عسكر
 34رمي عمر عفيف العمودي
 35وداد حسن حممد سقاء
 36دينا حسن عبدالرحمن العمودي
 37ازهار بخيت سلمان احلجري
 38منى حسن عوض عباس
 39اميان سامل علي عبداهلل
 40دعاء عبداهلل علي باعباد
 41امل ساملني احمد الفويلخ
 42امل سعيد احمد طمبش
 43شروق حممد عمر بوجنمه
 44سمرية أحمد حزام أحمد
 45ايناس عبد الفتاح حممود عفانة
داليه حممد علي الهاليل
46
 47منى علي حممد العطاس
 48اريج سرور سامل مزروع
 49اسراء عالء رمضان عبداملنعم
 50وفاء ابراهيم معاذ سالم
 51صباح عبداهلل حممد البكري
 52منال حممد عمر العمودي
 53أشواق صالح شمس فاروقي
 54سلوى سعيد عبدالرحمن بالكسح
 55أنسام علي أحمد اليزيدي
 56منى فيصل سامل النهدي
 57فاطمه عبدالرقيب فاضل حممد
 58نسيم عبداجلليل الصالحي
 59رحمه احمد حممد عمران
باغميان
علي
حممد
اماين
دحيم
عبداهلل
صالح
هنادي
برح
طالب
زيد
امل
غبار
عبود
احمد
ابتسام
منار وصل اهلل حميد الشيخ
احمد
عبده
علي
ساره
جابري
أحمد
طاهر
وفاء
حويل
صالح
مبخوت
نورة
الددا
صبحي
عيسى
أمل
حامت
صالح
ناصر
فاطمه
منال حممود حممد ديب الكردي
جنار
اسماعيل
عدنان
أبرار
جمّال
سليمان
ابراهيم
أماين
الشاوش
عفاف عبداهلل صالح
عطار
معتوق
حمفوظ
عال
النهدي
عبداهلل
يحيى
منال
املنصور
احمد
شرف
ابتسام
القحطاين
مبارك
حممد
مرام
مطيورى
على
جميل
حنان
باراس
عبداهلل
احمد
نوال
وفاء حممود موسى الهوساوي
احلجيلي
صالح
حممد
منال
أحمد
حضرمي
خالد
عيش
ساره عبداهلل صالح اخلطيب
جابري
أحمد
طاهر
أسماء
حسني
سامل
حسني
حنان
احلجري
سلمان
بخيت
انهار
عريبي
حممد
علي
ليلى
بجود
ساملني
أحمد
ناديه
العمري
فتيني
حممد
سماهر
باجابر
مزاحم
ابوبكر
منال
سوزان حممد عماد الدين عبد املنعم
املراحمي
عامر
عمار
بسمه
حمدان
احمد
فرح
روان
شروق سليمان عبدالرحمن اليوبي
البيتي
حممد
عمر
منى
هتون حممد عبد املطلب بوجان
الشمريي
علي
علي
ريهام
صاحله خماش حممد السهيمي
عثمان
سامل
هادي
نادية
نورة ابراهيم حممد الشائخي
الفقيه
ناصر
احمد
رحاب
ساره سامل عطا سامل الربقوين
دالل عبد اجلليل سعيد املغربي
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شطر الطالبات باجلامعة

تخريج دفعات مؤهلة لسوق العمل تسهم في التنمية الشاملة بالمملكة
نبذة عن شطر الطالبات:

موعدها .

ويتضمن شطر الطالبات باجلامعة العديد
من الكليات داخل املقر الرئيسي باإلضافة إىل
الكليات بفروع اجلامعة األخرى  ،وقد حقق شطر
الطالبات العديد من اإلجنازات ،وأقام العديد من
الفعاليات واألنشطة اخملتلفة منذ نشأته وحقق
التميز فيالعديد من اجملاالت ،ويقدم خدمات تشمل
باإلضافة إىل التكوين والتأهيل ،تقدمي الدورات
التدريبية  ،احملاضرات  ،ورش العمل  ،وتنظيم
املهرجانات  ،واملسابقات  ،االحتفاالت واللقاءات
وإقامة املعارض.
حيث حظيت الطالبة السعودية باهتمام
جامعة املؤسس ،فكانت أول جامعة سعودية
تفتح أبوابها للطالبات السعوديات يف صفوفها،
و ارتفع عددهن من ( )13طالبة إىل أكرثمن ()70
ألف طالبة يف التخصصات العلمية و النظرية يف
خمتلف الربامج الدراسية.
نبذة عن وكالة شطر الطالبات:
وكالة شطر الطالبات هي إحدى أهم
قطاعات اجلامعة ،وهي الشريان النابض الذي
يغذي خمتلف قطاعات وكليات شطر الطالبات،
ويسعى لتقدمي اخلدمات وتوفري اإلمكانيات
التي تخدم الطالبات وعضوات هيئة التدريس
واملنسوبات من اإلداريات والفنيات.
وتنطلق الوكالة من رؤية تهدف من خاللها
إىل أن تكون العملية التعليمية حمور البناء
وركيزة التطوير التي تؤدي إىل الريادة والتميز
من خالل إداراتها اخملتلفة ،وهي  :إدارة شؤون
املوظفني ،إدارة االتصاالت ،إدارة اخلدمات
العامة ،اإلدارة العامة لألمن والسالمة ،اإلدارة
العامة للخدمات التعليمية ،اإلدارة العامة للتطوير
اإلداري ،اإلدارة الطبية  ،اإلدارة العامة للتمويل
الذاتي .حتت مظلة حتقيق رؤية اجلامعة ورسالتها
وأهدافها االسرتاتيجية ،عرب إتاحة الفرص
الوظيفية خملتلف الفئات واملراتب الوظيفية،
وعرب تنمية وتطوير األداء من خالل دعم قطاعات
شطر الطالبات مبوظفات وإداريات ميتلكن الكفاءة
واخلربة لالرتقاء بالعمل اإلداري ،والذي يسهم
بدوره يف تخريج دفعات من اخلريجات املؤهالت
علميًا وأكادمييًا ومهنيًا للولوج إىل سوق العمل.
وكالة شطر الطالبات سد احتياجات
سوق العمل واالرتقاء بمستوى الخريجات
علمياً وأكاديمياً
تسعى وكالة شطر الطالبات باجلامعة لتلبية
احتياجات الكليات باستقطاب أفضل الكوادر
التعليمية ذات الكفاءات واخلربات من أعضاء
هيئة التدريس على املستوى احمللي والعاملي،
كما تويل اهتمامًا كبريًا بتطوير مهارة املوظف
من خالل تقدمي الربامج والدورات التدريبية
واالرتقاء مبستوى أدائه ،وتقدمي كل ما يسهم
يف تسهيل العملية التعليمية من جتهيز الفصول
الدراسية بأحدث األجهزة التعليمية والتقنية التي
تخدم عضو هيئة التدريس والطالب والتوسع يف
تقدمي خمتلف اخلدمات الصحية و الرعاية األولية
واحملافظة على أمن وسالمة الطالبات واملنسوبات
واحلرص على املمتلكات العامة بداخل شطر
الطالبات ،وهو ما يسهم يف الرفع من مستوى
األداء وبالتايل تخريج دفعات من الطالبات ميتلكن
القدرات واملهارات الكافية.
بيئة مالئمة لتحقيق اإلنجازات
العلمية واألكاديمية
وكالة شطر الطالبات هي إحدى الدعائم
املهمة التي يقوم عليها صرح اجلامع ،وتتألف وفقًا
للتنظيم اإلداري من منظومة متكاملة مبكتب وكالة

احتفال يتزامن مع مرور خمسني عامًا على تأسيس اجلامعة
االهتمام ودعم املرأة لتكون شريكة الرجل يف كافة اجملاالت
رعاية واهتمام وتطوير بالبنية التحتية املناسبة للمرأة
شطر الطالبات واإلدارات التابعة لها .حيث يتكامل
بعضها مع بعض لتقدمي خمتلف اخلدمات املساندة
لقطاعات شطر الطالبات مبنسوباته وطالباته،
وذلك بتوفري بيئة عمل ومناخ مالئمني إلجناز
العمل بأفضل ما ميكن .
الرؤية :
اجلودة والتميز يف تقدمي كافة اخلدمات
املساندة لقطاعات ومنسوبات شطر الطالبات،
وتسهيل احلصول عليها بإتقان مهني ومتيز
مهاري .
الرسالة:
االرتقاء باخلدمات املقدمة من خالل
·
توفري بيئة ومناخ عمل مالئمني بشطر الطالبات
ليكون دافعًا للتطوير وتقدمي خدمات أفضل
للمستفيدين .
· تفعيل استخدام التقنية يف املعامالت
اإلدارية .
· القياس والتقومي للخدمات املقدمة من
جميع اإلدارات .
وحدات وكالة شطر الطالبات
مديرة المكتب :
تشرف على جميع مهام منسوبات وحدتي «
االتصاالت اإلدارية « و « االجتماعات والسكرتارية
« إضافة إىل اإلشراف على جميع منسوبات املكتب
فيما يخص اإلجازات وطلب اإلذن وغريها وقياس
مستوى أداء الوحدة وموظفاتها ،وتعمل حتت
اإلشراف املباشر لوكيلة شطر الطالبات وعلى
دعم ومساندة مهام وكيلة شطر الطالبات ،وتهتم
بتطوير ورفع مستوى األداء وتقدمي اخلدمات
والتنسيق فيما بني مكتب وكيلة شطر الطالبات
وكافة قطاعات اجلامعة على املستوى املوازي.
وحدةعالقات المكتب :
• الرد على كافة االتصاالت الشفهية
والهاتفية اخلاصة بوكيلة شطر الطالبات،

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

• تأهيل اإلدارات التابعة لوكيلة شطر
الطالبات لتحقيق متطلبات نظام
إدارة اجلودة ISO
وحدة االجتماعات :
• إعداد أجندة كل اجتماع بالتنسيق مع
مديرة املكتب وسعادة الوكيلة قبل االجتماع بوقت
كاف ،وإرسالها إىل األعضاء.
• حضور وكتابة حماضر االجتماعات التي
ترأسها سعادة الوكيلة.
• استكمال اعتماد حماضر االجتماعات من
قبل األطراف ومتابعة تنفيذ توصياتها.
وحدة االتصاالت اإلدارية :
• توثيق جميع املعامالت الصادرة والواردة
وحفظ صورة منها وفق تسلسل رقمي.
• تطوير وتنظيم العمل اإلداري بوكالة
شطر الطالبات.
• تفعيل املتابعة اإللكرتونية.
• التنسيق مع اجلهات املعنية الستكمال
إجراءات الزيارات امليدانية للطالبات.
وحدة الطباعة والتحرير :
طباعة كل ما يخص مكتب الوكيلة
•
من حماضر ،تقارير ،خطابات ،دراسات ،جوالت.
حترير وتدقيق جميع اخلطابات
•
الصادرة عن الوكيلة وعن وكيلة عميدة التطوير.
وحدة المتابعة :
• متابعة ردود اخلطابات الصادرة عن مكتب
وكيلة شطر الطالبات إىل جميع قطاعات اجلامعة
وجتميعها وتصنيفها وحتليلها وإعداد التقارير
لها.
• التأكد من وصول جميع الردود يف

الخدمات التي تقدمها وكالة شطر
الطالبات
خدمات إدارة الخدمات العامة :
• صيانة املباين و املرافق والتأكد من
جودة تشغيلها لضمان استمرارية عملها.
• رفع مستوى كافة اخلدمات العامة بشطر
الطالبات.
• تلبية االحتياجات الفنية بكافة أنشطة
شطر الطالبات املنهجية والالمنهجية.
• إعداد األهداف العامة املستقبلية و
املرحلية لإلدارة.
• صيانة املباين و املرافق والتأكد من
جودة تشغيلها لضمان استمرارية عملها.
• رفع مستوى كافة اخلدمات العامة بشطر
الطالبات.
• احلفاظ على البيئة اجلامعية برفع
مستوى النظافة و التخلص من النفايات.
• تطبيق أسس السالمة و حماية البيئة يف
كافة أعمال إدارة اخلدمات العامة.
• صيانة األجهزة العلمية بكافة قطاعات
شطر الطالبات.
• توصيل اخلدمة الهاتفية لكافة قطاعات
شطر الطالبات و صيانتها.
• احملافظة على املساحات اخلضراء.
• تلبية االحتياجات الفنية بكافة أنشطة
شطر الطالبات املنهجية و الالمنهجية.
• تأمني وسيلة نقل لنقل املنسوبات للتدريب
العملي  ،الزيارات امليدانية  ،و حضور الدورات
التدريبية.
خدمات إدارة األمن والسالمة :
•احملافظة على األرواح واملمتلكات .
•حفظ النظام .
• التأكد من توفر شروط السالمة داخل
مباين شطر الطالبات.
شؤون الموظفين شطر الطالبات :
• استقطاب موظفني أكفاء من أي جهة أخرى
لرفع مستوى اإلدارة .
• حتليل العمل و املهام  .أي توزيع املهام
وتوزيع احلوافز ( السلبية واإليجابية ) بعدالة .
• إعداد اخلطط السنوية لتوضيح
اخملصصات املعتمدة من املستحقات املالية وأمور
أخرى .
خدمات اإلدارة الطبية :
• تقدمي خدمات رعاية صحية أولية شاملة
ومستمرة ذات مستوى عايل من اجلودة بأساليب
تتماشى مع أساسيات املمارسة الطبية مع األخذ
يف االعتبار رأي املستفيدات من اخلدمة من
طالبات ومنسوبات.
• توفري بيئة تعليمية مناسبة لتدريب بعض
طالبات اجلامعة.
• تبني معايري اجلودة الشاملة اخلاصة
باخلدمات الطبية .
خدمات مركز المحفوظات :
• ترتيب وتصنيف وفهرسة امللفات
املوجودة يف املركز وامللفات والواردة من اجلهات
وتخزينها موظفني أكفاء من أي جهة أخرى لرفع
مستوى اإلدارة .
• اإلشراف على طالبات التدريب امليداين.
• البدء باألرشفة اإللكرتونية على نطاق
ضيق.

إحصاءات
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إحصاءات إجمالي أعداد الخريجات -شطر الطالبات
الدكتوراه

ماجستير

الدبلوم لعالي

بكالويوس
انتظام

بكالوريوس
انتساب

تعليم عن بعد

المجموع

الدبلوم التربوي

االول

8

208

76

591

2268

103

29

3283

الثاني

6

169

103

1473

3217

389

32

5389

الصيفي

0

19

0

246

2

0

28

295

المجموع

14

396

179

2310

5487

492

89

8967

عدد الطالبات الخريجات للفصل الدراسي االول
االقتصاد
و االدارة

العلوم

االداب

الحاسبات
وتقنية المعلومات

االقتصاد المنزلي

الطب

طب االسنان

الصيدلة

العلوم الطبية
التطبيقية

التمريض

الحقوق

االعالم

المجموع

الدكتوراه

0

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

الماجستير

74

31

51

36

5

7

1

1

0

0

2

0

208

البكالوريوس انتظام

0

293

268

0

30

0

0

0

0

0

0

0

591

البكالوريوس انتساب

1219

1049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2268

التعليم عن بعد

43

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

التجسير

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموع

1336

1436

324

36

35

7

1

1

0

0

2

0

3178

عدد الطالبات الخريجات للفصل الدراسي الثاني
االقتصاد و
االدارة

العلوم

االداب

الحاسبات و تقنية
المعلومات

االقتصاد المنزلي

الطب

طب االسنان

الصيدلة

العلوم الطبية
التطبيقية

التمريض

الحقوق

االعالم

المجموع

الدكتوراه

0

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

الماجستير

74

19

37

14

4

17

2

1

1

0

0

0

169

البكالوريوس انتظام

170

326

144

132

119

168

74

77

96

67

82

18

1473

البكالوريوس انتساب

1846

1371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3217

التعليم عن بعد

216

173

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

389

التجسير

0

0

0

0

0

0

14

0

0

40

0

0

54

المجموع

2306

1891

185

146

123

185

90

78

97

107

82

18

5308

عدد الطالبات الخريجات للفصل الدراسي الصيفي
االقتصاد
االدارة

و

االداب

العلوم

االقتصاد المنزلي

الحاسبات و تقنية
المعلومات

الطب

طب االسنان

الصيدلة

العلوم الطبية
التطبيقية

التمريض

الحقوق

االعالم

المجموع

الدكتوراه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

الماجستير

12

1

0

2

1

3

0

0

0

0

0

0

19

البكالوريوس انتظام

43

86

31

11

3

0

0

0

0

0

21

51

246

البكالوريوس انتساب

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

التعليم عن بعد

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

التجسير

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموع

55

89

31

13

4

3

0

0

0

0

21

51

267

اجمالي اعداد الخريجات-فرع الفيصلية
الدكتوراه

ماجستير

بكالوريوس انتظام

بكالوريوس انتساب

الدبلوم التربوي

المجموع

االول

0

1

591

37

0

629

الثاني

0

7

720

28

134

889

الصيفي

0

0

202

0

0

202

المجموع

0

8

1513

65

134

1720

8
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زهرات يانعات  ..ترتسم على وجوههن ابتسامة األمل والتفاؤل
زهراتي اليانعات
موقف يتكرر كل عام ،نودع به بنياتنا العزيزات
هاهي ابتسامة األمل والتفاؤل ترتسم على وجوه تشربت اجلد والعمل،
فهنيئًا لنا بهذا اليوم ،يوم احلصاد
أمضينا معكن سنوات نرقب هذا الزرع النامي ،نرعاه ونتعاهده بالسقيا ،ثم أينع وأزهر فأشرقت قلوبنا لذلك وها نحن نخ ّرج تلك الزهرات اليانعات الالتي كن مثالًا يف الدين واخللق،
دعونا جندد العهد ونعقد النية
أوصيكن بالثبات على احلق مهما اعرتض يف طريقكن شوك العقبات،
وال تنتظرن كلمة ثناء وشكر واحتسنب العمل لوجه الكرمي الذي يعطي بال حساب وأتذكر اليوم مقول ًة خالدة  (( :إن اهلل ال يضيع عمل عامل وال يخيب أمل آمل ))
 ...وهمسة أخرية ...
القمة قد تكون صعبة املنال  ..لكن األصعب  ..الثبات يف القمة ..
وكيلة كلية االقتصاد المنزلي للتطوير
د نهلة بنت محمود قهوجي

بشرانا ..بنيل المعالي
اليوم تبتهج الدنى ،وتستبشر األفئدة ،فخ ًرا وع ًزا بك ،خريجة جامعة مؤسس الصرح
الشامخ..
ً
صرب وجدٍ مل ينكسر مطلقا ،ورسخ..
وتتهادى أحلانه فرحً ا وسعدًا أن ِ
نلت املنى ،بعد ٍ
َ
متثلت َجلده ،عزمه وصربه ،طموحه وجسارته،
نعم ،ألنك أنت خريجة جامعة املؤسس؛
ِ
وحملت حلمه فأينعت أحالمك ،وبزغت فج ًرا ذا ألق ،فازدهرت بك أرض الوطن الطموح..
وحبور ومناء..
ابتهاج
فكانت قافية العز بك تشدو ،مكلل ًة بالعز ،بالرشد ،شاخم ًة ،أنغامها حلل
ٍ
ٍ
حسن تنرث أطيابها ،تشيد بطموحك ،تزهو بأنوارك ،تردد يف خشوع «سارعي
لك ديباجة
ٍ
للمجد والعلياء»..
حتيي صمودك جل املعاين ،متجد فيك كفاحك ،وتشكر فيك حس العطاء..
بنغم كله غبطة وثناء
خريجة جامعة املؤسس؛ بك يهنأ الصرح ،ولك تصطف احلروف ٍ
واعتزاز ،ولك تطرب أرواحنا ،تباركك ،وتبارك هذا الظفر!
ً
خريجتنا ،ويا بشرانا إذ نزفك لدرب املعايل؛ كوين لهذا الدرب عبريًا يفوح بشاشة ،كوين
منا ًرا بالعلم ال تخشني فش ًلا ،أو صعبًا يحطم روحك وميحو حسن األثر..
فبك جمدنا ينتشي ،وبك جنذل ،نعتلي شمم املعارف ،فنطلع على الدنيا صبحً ا أغر!
خريجتنا ،أال كلل اهلل دربك بوافر توفيق وسعد وطيب جناح ممتد العمر .
أ.فدوى بنت سعد الهويملي
مديرة التطوير بعمادة القبول والتسجيل

مناسبة عظيمة وغاية
تتنتظرها كل طالبة
التخرج مناسبة عظيمة وغاية تنتظرها كل طالبة منذ أن وطأت قدماها
العتبة األوىل يف سلم العلم.
ونحن اليوم نحتفل بتتويج نخبة من اخلريجات االتي سيسهمن
يف بناء وخدمة هذا الوطن الغايل ليكن لبنة يف صروح اجملد والفخر ..
وليربزن دور املرأة السعودية يف خدمة جمتمعها إكمالًا ملسرية من سبقهن
واالتي كن منوذجًا مشرفًا يحتذى به.
وإنه ملن دواعي سروري أن نتوج اليوم نتاج أعوام من العطاء والبذل
واجلهد املتواصل لعقول أبدعت وايا ٍد اجتهدت فأستحقت الشكر والثناء.
فشكرًا لكل من بذلت جهدًا طيبًا وسعت جاهدة للوصول لهدفها لتمثل
وطنها وكليتها وجامعتها.
ُأحي اليوم بناتي خريجات كلية الطب وأبارك لهن إنضمامهن ملسرية
األطباء يف مملكتنا احلبيبة ونيلهن شرف أسمى مهنه على وجه األرض.
وأوصيكن بتقوى اهلل واإلخالص واألمانة يف العمل فأننت بناة
االوطن وطبيبات املستقبل ً
فهنيأ لكن التخرج وهنيئًا لنا بكن.
وكـيلة كـلية الطـب بفرع السليمانية
أ.د .فاتن بنت محمد السايس

نهنئ كل من أجزل العطاء
يف هذا اليوم نهنئ أنفسنا بهذه الدفعة املباركة من اخلريجات والتي تضم جميع فروع جامعة امللك عبدالعزيز ونهنئ كل من أجزل العطاء خلدمة جامعتنا العريقة كما نبارك للخريجات
وأسرهن هذا النجاح وأن تكون شهادتهن مفتاح ألبواب جديدة ألن التخرج ليس النهاية بل بداية االنتقال إىل ميادين احلياة العملية مع متنياتنا لهن بالتوفيق والسداد يف مسريتهن
القادمة وأن يراقنب اهلل يف كل ما يوكل إليهن.
د /فتحية سالم علي شكر
وكيلة عمادة القبول والتسجيل فرع رابغ

إعالن
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اخلريجات يعربن عن مشاعرهن وهن يعتلني منصة التكرمي

تتويج يزيد من عزيمتنا لمواجهة

حوار بإشراف وتحرير أ.د.رباب الجمال:

مبناسبة احتفاء اجلامعة بخريجات العام اجلامعي
1436 /1435هـ ،أجرت صحيفة أخبار اجلامعة عددًا من
اللقاءات مع عدد من اخلريجات الالتي عربن عن سعادتهن
بهذا التتويج ،معربات عن فرحتهن بانتمائهن لهذا الوطن
أولًا ولهذا الصرح العلمي الشامخ الذي يحمل اسم امللك
املؤسس امللك عبد العزيز ،طيب اهلل ثراه ،وقد عربت
اخلريجات عن مشاعرهن وأحاسيسهن وهن يعتلني
منصة التتويج ،ويحصلن على الشهادة اجلامعية التي
تؤهلهن خلوض غمار سوق العمل أو االندماج يف برامج
الدراسات العليا  ،وفيما يلي تفاصيل احلوارات التي جرت
مع اخلريجات:
الخريجة يسرى  :انطالقة جديدة في الحياة
وقدرة على تحقيق األهداف
بداية كان اللقاء األول مع اخلريجة يسرى عبد
الوهاب نورويل تخصص متويل «مالية» ،والتي عربت
عن سعادتها بهذا التتويج بالشهادة اجلامعية مؤكدة أن
تخرجها من جامعة املؤسس من أجمل مراحل حياتها،
معتربة هذا التتويج مبثابة الوالدة اجلديدة وبداية
االنطالقة يف احلياة ،وأكدت أنها اآلن تشعر بأنها قادرة
على تقرير ما تريد ،وهي من حتدد وجهتها املقبلة بكل حرية
يف االختيار ،وأن أهدافها املقبلة هي خدمة األمة واجملتمع
والوطن الغايل .وردًا على سؤال حول الصعوبات التي
واجهتها خالل الدراسة أكدت اخلريجة يسرى أنها واجهت
عددًا من العقبات والصعوبات ،فبعد أن تخرجت من
املرحلة الثانوية وهي مسلحة باحلماس والتفاؤل ،وبعد
أن اختارت تخصصها الذي تفضله وتريده ،ولكنها تفاجأ
يف بعض األحيان بعدم قدرتها على اكتساب القدر الكايف
من املعرفة واملهارات ألسباب كثرية ،ولكن يظل الهدف
من الدراسة اجلامعية هو التعلم وهنا يأتي دور الطالبة
باحلرص الدائم على التعلم الذاتي ووسائله كثرية يف هذا
العصر .وأضافت أن مشاعرها ال توصف وأن لديها شعور
عامر بالرضى واإلجناز والفخر والفرح مبا حققته وبذلته
خالل هذه الفرتة من حياتها واحلمد اهلل أو ًلا و آخ ًرا الذي
وفقها وسخر لها النجاح.
والدي كانا خير معين لي ناصحين
وموجهين
وأهدت الطالبة يسرى تفوقها وجناحها إىل كل من
دعمها يف مسريتها التعليمية ،وقالت  « :هل ّ
يحق يل بأن
أهديه لشخص غري أمي وأبي ؟! فقد كانا خري معني يل
ناصحني وموجهني  .لن أنسى أبدّا كلمات أمي احلانية
ودعمها الدائم يل بكل ما متلك وحرصها ودعائها املستمر
يف الصباح واملساء بأن يوفقني اهلل ويسددين  .أسأل اهلل
عز وجل أن يكتب لهما األجر العظيم واخلري والسداد».
حرص على االستفادة من الوقت
وأضافت الطالبة يسرى أنها كانت حريصة جدًا على
الوقت  ,وأنها حتاول الوصول يف بداية وقت احملاضرة
 .حيث كانت تذهب للمكتبة أحيا ًنا وكان لها صحبة طيبة
هناك وع ٌِرفنا ب (بنات املكتبة)  .وأنها حضرت بعض
الدورات يف بعض أوقات الفراغ وشاركت يف بعض
أيضا  .وأكدت أنه من املهم ً
األنشطة ً
أيضا أن حتمل الطالبة
كتابًا لتقرأ فيه وقت الفراغ أو يف حالة ألغيت حماضرتها.
ووجهت نصيحة للطالبات املستجدات بقولها  :عزيزتي..
ال تقبلي على أي تخصص إن مل تكوين قد كونت معرفة
عنه وأحببت التخصص ,ألن من يتعلم ما يحب يستطيع
أن يكون مبدعً ا ومتمي ًزا يف جماله .تخصصك هو قرارك
أنت وحدك من يحدده  .تخصصي (املالية) فهو من أحدث
ِ
وأجمل التخصصات  ,لك ّنه يحتاج للقراءة الدائمة ملا هو
جديد ومتابعة األخبار االقتصادية والعاملية حتى يصبح
لديكِ القدرة على فهم الواقع ومقارنته مبا تدرسينه».

والدة الطالبة يسرى  :أسعد األيام يوم
التتويج  ..ثمرة المثابرة المستمرة
من جهتها أكدت والدة الطالبة يسرى السيدة صاحلة
احللواين بعد حمد اهلل حمدًا كثريًا أن هذا اليوم من
أسعد أيامها وأنها تتذكر تلك الطفلة الصغرية وهي تخطو
خطاها األوىل يف مدارس العلم بضفائرها اجلميلة ،ويومًا
بعد يوم تبدأ تلك الطفلة اجملتهدة يف الدراسة وحتقق
التميز بتفوقها واليوم هو ثمرة هذا املشوار واجلهد
املبذول ،وأكدت أن ابنتها ال ترضى إال بالتفوق وتسعى له
باملثابرة املستمرة ،وأنها دائمًا تسعدها وتكافئها بتفوقها
ومتيزها يف علومها الدراسية ،وأضافت أن اليوم هو يوم
سعدي وفخري بها ،وقالت « :نعم من جد وجد ومن زرع
حصد ،وأسأل اهلل العظيم أن ميُن عليها بالتوفيق يف
علمها وعملها وأن ينفع بها البالد والعباد متزينة باألخالق
والتواضع كلما زادها اهلل علمًا وتوفيقا ،وأضافت « :اللهم
وفقها ملا حتبه وترضاه وسدد خطاها واحفظها يا كرمي».
وأضافت « :سعيدة جدًا بتلك الزهرة الصغرية التي
أصبحت أمًا جميلة ومعلمة يف صرح كبري ،واحلمد هلل
رب العاملني ،عني اهلل ترعاكِ بنيتي» .
الطالبة نرمين  :التخرج إحساس بالفخر
وشعور باالعتزاز
وكان اللقاء الثاين مع الطالبة نرمني حممود عبداهلل
وهي خريجة تخصص الرياضيات بكلية العلوم بفرع
السليمانية ،وقد وصفت شعورها بالتخرج بأنه إحساس
بالفخر واالعتزاز كونها من خريجي هذا الصرح العلمي
الشامخ جامعة امللك عبد العزيز ،وأكدت أنه حقًا يصعب
علي حصر ما أشعر به يف أسطر قليلة ،وقالت  « :مشاعري
كثرية وخمتلطة فهي مزيج من الفخر والشكر واالمتنان
هلل تعاىل الذي وفقني يف مسريتي ومن ثم لوالدي اللذان
شجعاين طوال مسريتي ولكل القائمني على هذه اجلامعة
العريقة  ،ورغم استعدادي وترقبي إال أن الرهبة متأل قلبي
جتاه زي التخرج فلطاملا تساءلت عن موعد اللحظة التي
سأرتديه بها وعن شعوري بتلك اللحظة ،فاحلمد هلل أوال
وأخريًا».
أنصح الطالبات المستجدات بتخصص
الرياضيات فهو مفتاح العقل والمنطق
ووجهت الطالبة نرمني نصيحة للطالبات املستجدات
خاصة منهن املقبالت على تخصص الرياضيات ،أن علم
الرياضيات هو بوابة لكل العلوم ،ومفتاح للعقل واملنطق
لذا أوجه ندائي لكل من لديه مهارات احلساب أن ال يرتدد
يف االلتحاق به خصوصا يف وقتنا احلايل ،فإنني ال أبالغ

اجلامعة لم تدخر
جهدا ً في دعمنا
وتسخير اإلمكانات
املناسبة للتحصيل
العلمي
إن قلت إنه السالح الذي ميكن نواجه به جميع العقبات
بال استثناء ،فعلم الرياضيات سر البناء الهندسي املتقن
وسر األدوات التقنية الفعالة من طائرات ولوازم حربية
وحواسيب آلية وغريها .وأضافت أن تخصص الرياضيات
يحتاج إىل اجلد واالجتهاد يف مراجعة املفاهيم وتطبيق
املسائل مرارا وتكرارا لرتسيخ املعلومات واتقانها وعدم
نسيانها.
ووجهت اخلريجة نرمني كلمة والديها قائلة  :أصعب
ما مير علي هو التعبري عن شكري لوالديّ فب َماذا أبدأ
ومبَاذا أنتهي ،لقد كنتما نرباسًا يضيء دربي ،ومصدر
اإللهام لتفوقي يف مسريتي ،إين حقا أقدر كل ما فعلتموه
من أجلي فهو حقا دين ال ميكن سداده أبدا ،فأسأل اهلل
العظيم أن يجزيكم عني خري اجلزاء.
الخريجة مريم حماد  :نودع سنيناً أوصلتنا
لتحقيق الحلم ..حصدنا فيها ثمار جهدنا
واجتهادنا
وكان اللقاء التايل مع اخلريجة مرمي حمّاد من كلية
االقتصاد واإلدارة يف قسم احملاسبة التي عربت عن
سعادتها بالتخرج قائلة « :سريع ُة هي األيام  ،باألمس كنا
جزءًا من هذا الصرح العلمي العظيم  ،وها نحن اليوم نودع
كل تلك السنني بحلوها ومرها مبا فيها من جد واجتهاد
وحتدي وعرثات تخطيناها بنجاح بفضل من اهلل  ..نودع
سنينا أوصلتنا لتحقيق احللم ..حصدنا فيها ثمار جهدنا
واجتهادنا ..هي نهاية لبداية جديدة ..ففرحتنا بالتخرج ال
توصفها الكلمات  ..فنحن بني فرح لتحقيق احللم واجتياز
التحدي وبني حزن لفراق هذا الصرح العلمي  ..شكرا
بحجم السماء لكل من ساندين وشجعني وكل من كان له
الفضل بعد اهلل يف وصويل لهذا اليوم ..شكرا جامعتي،
كليتي ،عائلتي ،صديقاتي وأستاذتي الغالية  /مي الثنيان»
 ،ووجهت نصيحة ملن يرغب بدخول التخصص قائلة :

اختيار التخصص عن حب ورغبة وقدرة هو سر النجاح
والتميز ودافع قوي ملواجهة كل الصعاب والعرثات والذي
سينعكس إيجابًا فيما بعد على املسرية العلمية.

والدة الطالبة مريم حماد  :أريد أن أكون
أول المهنئين البنتي
وقالت والدة الطالبة مرمي « :يف هذا اليوم املميز
الذي انتظرته كثريًا ألرى نور عيني ترتدي زي التخرج...
معلنة يل بأنها مل تعد طفلتي الصغرية ..وها هي تطوي
صفحات الدراسة لتنتقل بعدها لبيئة العمل بإذن اهلل..
أريد أن أكون أول املهنئني لك يا حبيبتي  ...بهذا التميز
الذي ظفرت به بجهودك  ....وبهذا النجاح الذي أنت أهل
له ،وأريد أن أهنئ كل أم بابنتها اخلريجة ...وأقول لها
حفظ لك قرة عينك ..وأسعدك اهلل بنجاحاتها دائما
«وألف مربوك» ...أقولها من كل قلبي وقلب كل أم
لبناتنا نبض قلوبنا.
الخريجة دينا عاشور  :يوم منتظر وأشكر
والديّ على دعمهما الدام طيلة مسيرتي
الدراسية
وكان اللقاء التايل مع الطالبة دينا عاشور حيان من
قسم الكيمياء احليوية بكلية العلوم ،والتي عربت عن
سعادتها بهذا التكرمي املستحق والتتويج املشرف بقولها:
يف هذه املناسبة السعيدة وهذا اليوم املنتظر أشكر
ربي جزيل الشكر على أن ذلل يل كل الصعاب ووفقني
للوصول ملبتغاي ..وأوصل شكري العميق ملصدر الدعم
الكبري يف حياتي «والديّ احلبيبان « وألسرتي الغالية..
والشكر موصول لكل من دعمني يف مسريتي التعليمية
يف جامعة امللك عبدالعزيز ممثلة يف كلية العلوم باألخص
قسمي الغايل على قلبي «الكيمياء احليوية « من األستاذات
الفاضالت والزميالت الغاليات وكل من كان له الفضل بعد
اهلل يف دعمي املستمر.
وضافت الطالبة دينا « :مبناسبة تخرجي أحب أن
أقول لكل طالبة ترغب االلتحاق بقسم «الكيمياء احليوية
« أو أي قسم آخر ،إليكِ بخطوات النجاح
أمر تقدمني عليه
أولًا عليكِ بالتوكل على اهلل يف أي ٍ
ثانيًا عليك بأخذ املشورة ممن لديه اخلربة ومن
األشخاص اإليجابيني فقط ..وحذار من االلتفات للردود
السلبية التي قد تثبط من عزميتك ومتنعك من حتقيق
طموحك
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اجتماع والتي أكدت سعادتها بالتخرج  ،وتؤكد أنها تطمح
إىل إكمال الدراسات العليا واحلصول على وظيفة مرموقة
 ،وتشري إىل أنها كانت دائمًا حريصة على االستفادة من
كافة املواد الدراسية النظرية والتطبيقية بالقسم  ،و
استمرار املسرية التعليمية يف هذا الصرح العلمي جامعة
امللك عبدالعزيز والذي سنبقى دومًا نكن له أجل التقدير ملا
أتاحه لنا من فرص ال تقدر بعطاء آخر .
ومن جانبها تؤكد والدة اخلريجة نهـى السلمي
فرحتها التي ال توصف بتخرج ابنتها  ،خاصة مع تفوقها
وسعيها الدائم لتطوير ذاتها سواء بالدراسة او التدريب
 ،مؤكدة أنها ستظل دومًا حريصة على تشجيع ابنتها
للحصول على أعلى الدرجات العلمية فهي شخصية متميزة
 ،وأنها ستحرص على حضور حفل التخرج لرتى ابنتها
وهي حتصد جدها واجتهادها طيلة هذه األعوام
الخريجة هند السلمي :النجاح والتفوق
ليس سه ً
ال

وأخريًا دائمًا امضي ُقدُمًا لتحقيق طموحاتك متسلحة
بالتفاؤل وحسن الظن باهلل ولن يضيع لكِ رب العبا ِد تعبًا.
والدة الطالبة دينا عاشور  :شذﯼ تفوقك فاح يف
األرجاء  ..فانرثيه يف حدائق الدين قبل الدنيا
وقالت والدة الطالبة دينا عاشور يف تعبري بليغ
عن الفرحة والسعادة بنجاح ابنتها وتتويجها بالشهادة
اجلامعية« :لؤلؤة حياتي ..يف يوم تألألكِ ُأهديكِ جنوم
األمل فأضيئي بها حياتك ..مرجانة التقوى زيني بها
أخالقكَ ..صدَفة احلياء غلفي بها جمالك
ريحانتي ** شذا تفوقك فاح يف األرجاء ،فانرثيه يف
حدائق الدين قبل الدنيا
نوارتي ** سعادة قلبي يف يوم توهجك (تخرجك)
هي زخات املطر التي طاملا انتظرتها وها هي تنهمر من
سحابة أنا ** فخورة بك دومًا ** دام تألقك يف كل مراحل
حياتك.
الخريجة تسنيم اآلغا  :أشكر اهلل الذي أنار
بصيرتي وأخذ بيدي إلى الخير ومدني بعونه
في كل خطوات مسيرتي
وكان اللقاء التايل مع اخلريجة تسنيم ذياب اآلغا من
كلية العلوم والتي عربت عن فرحتها وسعادتها بالتخرج
وباحلصول على الشهادة اجلامعية بقولها  :مررت برحلة
مثرية وجمهدة كانت ساعات الدراسة خمتلفة عن باقي
اللحظات .كانت تصنع فلسفة جديدة من الزمن عنوانها
اإلصرار  ،هدفها الوصول إىل التميز والنجاح عرب ليال
طويلة من اجلد والكفاح واليوم _بفضل اهلل_ أقف بكل
فخر متسلحة بالعلم يف حلظات يتسلل فيها الفرح بداخل
روحي ألين سعيت ونلت ،فلذة اإلجناز تنسيك كل التعب.
واآلن كلي شغف إلكمال مسرية العلم ومواصلة الدراسات
العليا وترك بصمة يف جمال األبحاث العلمية .
وأضافت « :ألن الشكر أقل ما ميكن أن أقدمه فأنا
أشكر اهلل الذي أنار بصريتي وأخذ بيدي إىل اخلري
ومدين بعونه يف كل خطوات مسريتي .جامعتي منحتني
األدب قبل العلم ووهبتني املعرفة واملهارة وفتحت يل
أبواب املواهب يف النشاط» .ووجهت كلمة ألستاذاتها
قائلة « :أستاذاتي هامتي تنحني لكم عرفانا وإجالال .كنتم
نرباسًا بأخالقكم وقدوة يل بهممكم العالية» .ووجهت
كلمة لوالديها قائلة  « :أمي وأبي أقبل أياديكم التي طاملا
ربتت على كتفي حنانا وتشجيعا و اليوم أجني ثمار التعب
لرتفعا رأسيكما بي فخرًا واعتزازا
صديقاتي بكم تتجلى اسمى معاين التعاون احملبة ،
انتم منوذج الصحبة الصاحلة
احلمد هلل الذي اعطانا و أنار دنيانا لنكون بفضله

واجـهنـا بـعــض
العقـبـات ومتـكنا
مـن تــخطـيها
بفــضل دعــم
اجلامعة
مرآة لكل اجملتهدين.
ووجهت الطالبة تسنيم النصيحة للمقبالت على
تخصص الكيمياء قائلة  « :تخصص الكيمياء احليوية
تخصص مشوق و مفيد يفتح باب التأمل يف خلق اهلل و
يوسع مدارك التفكري يف عظمة تكوين اهلل لإلنسان ،ينري
العقول و يرقى باإلنسان إىل درجات عال  .فيجب أن يكون
الهدف منه حب التعلم و االستزادة حتى حتصل الفائدة
منه.
وقالت والدة الطالبة تسنيم « :أهنئ ابتني تسنيم
مبناسبة تخرجها من قسم الكيمياء احليوية و قلبي ملئ
بالفرحة والسعادة لنجاحها و تفوقها ،و اسأل اهلل أن
يرزقها أعلى املراتب يف الدنيا واآلخرة و ييسر لها إكمال
دراستها و حتقيق مبتغاها يف نقل رسالة العلم واملساهمة
بإجنازات بارزة يف تخصصها» ،وأضافت « :كما أود أن
أوجه خالص شكري ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة
امللك عبد العزيز ملا لهم من فضل عظيم بعد اهلل تعاىل فيما
وصلت له ابنتي .و أخريا اسأل املوىل أن تظل جامعة
املؤسس صرحًا علميًا شاخمًا يتخرج منه آالف الطالب
سنويًا والذين يساهمون بدور بارز يف نهضة هذا الوطن.
الخريجة وصائف باخشوين  :شعور بالفرح
يختلجه آخر بفراق مقاعد الدراسة
وكان اللقاء التايل مع الطالبة وصائف علي باخشوين
خريجة قسم الكيمياء احليوية بكلية العلوم ،التي عربت
عن فرحتها بطريقتها بكلمات وعبارات خمتصرة قائلة
« :يوم التخرج هو سنواتٌ أربع ُتخ َتصر يف حلظة ..
حلظة مذبذبة بني شعور الفرح و احلزن  ..فرح لبداية
التحول احلقيقي و أول مسارات االنطالق نحو املستقبل
و احلياة العملية  ..و حزن على فراق مقاعد الدراسة و

األصدقاء» ،وأضافت « :تخصصي أحد ما أعشق و إليه كان
و يظل انتمائي  ..و أنصح كل من هو مهتم بالتعرف على
جسده و بديع صنع اهلل بدراسة الكيمياء احليوية ألنه علم
كيمياء احلياة و هي بوابة لعلوم و جماالت أوسع إلكمال
الدراسات العليا ..
والدة الطالبة وصائف باخشوين  :نحمد
اهلل على منه وعطائه بأن رأيت ابنتي في هذا
التتويج
وقالت والدة الطالبة وصائف معربة عن سعادتها
وفرحتها بحصول ابنتها على الشهادة اجلامعية قائلة :
علي بهذا اليوم بأن أراك يف
«أحمد اهلل الكرمي الذي منّ َّ
أوج فرحتك يف يوم تخرجك..كم أمتنى من اهلل سبحانه
وتعاىل أن يجعلك زهره تنشر رحيقها يف كل مكان.
الخريجة سهى الياور :أسعى البتكار طرق
عالجية جديدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة
وكان اللقاء التايل مع اخلريجة سهى حسام الياور
تخصص طب وجراحة األسنان من كلية الطب والتي تؤكد
فخرها وسعادتها البالغة بتخرجها يف هذا التخصص  ،فقد
حتقق حلمها بعد سنوات دراسية امتدت إىل سبع سنوات
 ،وتشري إىل أنها راضية عن نفسها  ،وحتمد اهلل وتسأله
التوفيق يف املرحلة التالية  ،املرحلة العملية .
وتنصح الطالبات الالتي يرغنب يف االلتحاق
بكلية الطب بضرورة االهتمام بالدراسة  ،ومراقبة اهلل
يف العمل واإلخالص والعدل بني كل املرضى بدون
حتيز  ،وتطوير الذات  ،وعن رؤيتها املستقبلية تؤكد
أنها ترغب يف استكمال دراستها للماجستري  ،وأن تصبح
استشارية مميزة وناجحة يف جمالها  ،لتكون إضافة جملال
طب األسنان  ،وتهدف إىل ابتكار طرق عالجية جديدة
باستخدام التكنولوجيا احلديثة .
وتؤكد والدة اخلريجة  /سهى حسام الياور
إحساسها بالفخر والسعادة بنجاح ابنتها  ،وتشري إىل
أنها حترص دائمًا على دعم طموح ابنتها حتى تصل إىل
أعلى درجات التميز واإلبداع ،وتتمنى أن يكون هذا العلم
سبب لرضا اهلل وطريق موصل للجنة أن شاء اهلل .
الخريجة نهى السلمي :نكن لهذا الصرح
العلمي الشامخ كل التقدير
كما التقت صحيفة أخبار اجلامعة اخلريجة نهـى
السلمي من كليةاآلداب والعلوم اإلنسانية  ،تخصص علم

وتؤكد اخلريجة هند السلمي من كلية اإلدارة
واالقتصاد  ،تخصص علوم إدارية أنها سعيدة للغاية
بتخرجها  ،وتشري إىل أن النجاح والتفوق ليس سهلًا ،
فهو يحتاج إىل جهد وعمل  ،وتتمنى إكمال املاجستري
وأن تصبح معيدة باجلامعة  ،وتنصح الطالبات بضرورة
االلتزام بحضور احملاضرات  ،وأداء كافة التكاليف ،
لتحقيق أقصى استفادة من الدراسة اجلامعية.
ومن جانبها تؤكد والدة اخلريجة  /هند السلمي
فرحتها التي ال توصف بتخرج ابنتها  ،فهو شعور عظيم
وفرحة ال تعادلها فرحة  ،وتدعو دائما لها بالتوفيق
والنجاح  ،وتشري الستمرار دعمها البنتها حتي تصبح
شخصية متميزة وتكمل دراستها العليا .
الخريجة نورة القحطاني :هدفي إتقان
اللغة وإكمال الدراسات العليا
أما اخلريجة  /نورة القحطاين – كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية  ،قسم اللغة الفرنسية فقد أكدت سعادتها
بالتخرج  ،خاصة وأن تخصصها ساهم يف إتقان اللغة
أكرث من قبل  ،وتشري إىل أنها فخورة بأنها تخرجت يف
قسم رسالته تقدمي تعليم أكادميي متميز يف جمايل اللغة
الفرنسية والرتجمة ،وإنتاج علمي يقوم على اقتصاديات
املعرفة واالبتكار واإلبداع ،واإلسهام يف خدمة اجملتمع
 .وعن رؤيتها املستقبلية تؤكد أنها ترغب يف استكمال
الدراسات العليا للماجستري  ،وأن تكمل دراستها باخلارج
 .ومن جانبها تؤكد والدة اخلريجة  /نورة القحطاين
فرحتها الشديدة بتخرج ابنتها  ،وتؤكد أنها فخورة جدًا
بابنتها خاصة مع تفوقها وسعيها الدائم للتطوير  ،مؤكدة
أنها ستظل دومًا حريصة على تشجيع ابنتها للحصول على
درجة املاجستري والدكتوراه.
الخربجة تهاني شعبي :تحديات جديدة
لممارسي مهنة اإلعالم
وكان اللقاء التايل مع اخلريجة  /تهاين حممد شعبي
تخصص عالقات عامة التي أكدت سعادتها بالتخرج من
كلية االتصال واإلعالم  ،وتؤكد أن الدراسات اإلعالمية
من ميادين الدراسات العلمية املهمة يف اجملتمع احلديث
واملعاصر ،وقد زادت هذه األهمية لإلعالم األكادميي
يف زمن ثورة االتصاالت  ،ويفرض ذلك حتديات جديدة
ملمارسي مهنة اإلعالم  ،وقد زاد إحساسها باملسؤولية بعد
التخرج  ،وحتكي عن طموحاتها املستقبلية وأنها تطمح
إىل تنفيذ مشروع خاص بها ،والعمل كمدربة يف جمالها.
وتؤكد والدة اخلريجة  /تهاين حممد شعبي فرحتها
بابنتها  ،وتطلب من كل أم أن تضاعف جهدها مع أبنائها
لتستمتع بذلك اليوم فهو يوم احلصاد  ،وتدعو دائمًا لها
بالتوفيق والنجاح.

معرض صنع بيدي للمشاريع الصغيرة بيئة متكاملة لرعاية اإلبداع والتميز

من بني األنشطة التي تقدمها للجامعات للطالبات بشكل عام وللخريجات بشكل خاص معرض صنع
بيدي السنوي للمشاريع الصغرية والذي يشهد تطورًا مطردًا كل عام ،فقد شهدت اجلامعة األسبوع املاضي
خالل الفرتة من 1437/5/16-12هـ ،تنظيم معرض وملتقى صنع بيديّ السنوي احلادي عشر للمشاريع
الصغرية برعاية سعادة عميدة شطر الطالبات الدكتورة هناء بنت عبد اهلل النعيم  ،حيث بلغ عدد زواره
أكرث من  21ألف زائرة وضم عدد  127مشروع َا لـ  167طالبة وخريجة من جامعة امللك عبد العزيز والفروع
التابعة لها.
وقد أوضحت مديرة مركز صنع بيديّ للمشاريع الصغرية األستاذة منال بنت عبد الرحمن باحنشل أن
املعرض تضمن عددًا من األقسام يف شتى اجملاالت مثل التصوير والفيديو واملونتاج واملطبوعات واللوازم
املكتبية واملؤلفات واألزياء واإلكسسوارات ومكمالت الزينة والغذاء وغريها..
اجلدير بالذكر أن معرض صنع بيديّ للمشاريع الصغرية يقدم سنويًا جمموعة من الطاقات والكفاءات
الشابة القادرة على ضمان استمرارية املشاريع الصغرية بجودة عالية ودقة متناهية عن طريق ضخ األفكار
املبتكرة اخلالقة وسري عجلة النجاح يف جميع التخصصات االقتصادية وتنفيذ املشاريع يف بيئة مشرتكة
لتحقيق شعار
(صنع يف السعودية)
ويسعى املعرض إىل التطوير املستمر لضمان اجلودة يف األداء.
وقد احتفل املعرض يف آخر أيامه باختتام فعالياته يف حفل كبري شهد حضورًا واسعا مت من خالله
تدشني متجر صنع بيديّ اإللكرتوين وهو عبارة عن سوق إلكرتوين يهدف إىل جمع املشاريع التي سبق لها
املشاركة يف معارض صنع بيديَ السنوية ،بهدف حتفيز املستخدمني للتواصل معهم وإمتام عملية الشراء
منهم بأريحية من خالل تزويدهم بوسائل التواصل املوثوقة معهم.
كما مت تدشني تطبيق مركز صنع بيديّ بنظام اآلندرويد للهواتف الذكية ملواكبة التطور وتسهيل معرفة
أخبار وأنشطة املركز وفعالياته ملستخدمي التطبيق أول بأول .كما مت اإلعالن عن اجلوائز املتعددة يف
املعرض ومن أهمها جائزة أفضل مشروع عن كل قسم وجائزة املشروع األكرث إصرارا وغريها من اجلوائز.

األخيرة

أخبار

الثالثاء  28جمادى األولى  1437هـ املوافق  8مارس 2016م

الـجـامـعــة

توزيع الكليات على ايام الحفل

املشرف العام

اليوم األول 1437/5/28هـ

اليوم الثاني 1437/5/29هـ

اليوم الثالث 1437/6/1هـ

كلية االقتصاد واإلدارة

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
( السليمانية )

كلية االداب والعلوم االنسانية
( السليمانية )

كلية الحقوق

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
( الفيصلية )

كلية االداب والعلوم االنسانية
( الفيصلية )

كلية االقتصاد المنزلي

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
( رابغ )

كلية العلوم واالداب
( رابغ )

نائب رئيس التحرير

كلية التصاميم والفنون

كلية العلوم
(السليمانية )

كلية االتصال واإلعالم

نائب املشرف العام على املركز اإلعالمي
د .زامل بن عباس أبو زنادة

كلية االعمال برابغ

كلية العلوم
( الفيصلية )

الدراسات العليا التربوية

كلية التربية

الكليات الصحية

الدبلومات

مدير اجلامعة املكلف
أ.د /عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
رئيس التحرير
املشرف العام على املركز اإلعالمي
د .شارع بن مزيد البقمي

نائبة رئيس التحرير
نائبة املشرف العام على املركز اإلعالمي
د .ريـم بنت علي الرابغي
مدير التحرير
عائض محمد الزبيدي

برنامج الحفل
 -السالم الملكي

 -كلمة عميدة شطر الطالبات

 -مسيرة اعضاء هيئة التدريس

 -كلمة الخريجات

 -مسيرة الخريجات

 -قسم الكليات الصحية

 -القرآن الكريم

 -إعالن أسماء خريجات البكالوريوس بتقدير

 -كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل

(ممتاز مع مرتبة الشرف)

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

تصدر عن
املركز اإلعالمي باجلامعة

