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تحت رعاية مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة

الجامعة ترفد سوق العمل بـ  14ألف خريج

صورة أرشيفية من حفل تخريج الدفعة  ٤٦العام املاضي برعاية مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة

برعايــة صاحــب الســمو امللكــي األميــر خالــد الفيصــل
مستشــار خــادم احلرمــن الشــريفني أميــر منطقــة
مكــة املكرمــة  ،تــزف اجلامعــة مســاء اليــوم األربعــاء
 1439-5-28تخريــج  14ألــف طالــب ،ميثلــون الدفعــة
 47للعــام اجلامعــي 1438-1437هـــ ،مــن مختلــف
الكليات،والبرامــج الدراســية ،وذلــك مبقــر اإلســتاد
الرياضــي باجلامعــة.
وحظيت برامج الدراســات العليا (دكتوراة  ،ماجســتير،
دبلــوم عــال) بتخريــج  775طالب ـاً مــن اإلجمالــي العــام
للدفعــة ،يف  190برنامجـاً تقدمهــا اجلامعــة للدارســن،
فيمــا تخــرج يف برنامــج البكالوريــوس أكثــر مــن  13ألــف
طالبــاً موزعــن علــى  24كليــة باجلامعــة مخصصــة
للطــاب .
وأكــد معالــي مديــر اجلامعــة األســتاذ الدكتــور
عبدالرحمــن بــن عبيــد اليوبــي يف تصريــح صحفــي
بهــذه املناســبة بــأن رعايــة وتشــريف صاحــب الســمو
امللكــي األميــر خالــد الفيصــل مستشــار خــادم احلرمــن

أميــر منطقــة مكــة املكرمــة بشــكل ســنوي حلفــل
تخريــج طــاب اجلامعــة هــو داللــة علــى دعــم ســموه
حملافــل اجلامعــة ،ومشــاركته للخريجــن فرحتهــم ،كــي
يســهموا يف دعــم عجلــة النمــو واإلزدهــار والتقــدم يف
هــذا الوطــن املعطــاء الغالــي ،الفتــاً إلــى أن اجلامعــة
تفخــر بجــودة مخرجاتهــا ،ومتيــز خريجيهــا يف مختلــف
التخصصــات ،نتيجــة ســعي اجلامعــة املســتمر علــى
حتديــث برامجهــا وهيكلــة خططهــا مبــا يتوافــق مــع
متطلبــات العصــر.
وأشــار إلــى أن اجلامعــة تعمــل باملشــاركة مــع اجلهــات
احلكوميــة واألهليــة ذات العالقــة بســوق العمــل وبرامــج
التوظيــف ،علــى وضــع اخلطــط والبرامــج بشــكل
مســتمر ،وعلــى إعــداد خريجــي اجلامعــة وتزويدهــم
باملهــارات واملعــارف والعلــوم الالزمــة  ،وعلــى
نحــو يتســق مــع مســتقبل ســوق العمــل وتنامــي
متطلباتــه املتغيــره واملتســارعه ،ومبايتفــق مــع
رؤيــة اململكــة .2030

 296خريجًا يؤدون القسم أمام أمير منطقة مكة

«قسم أبقراط» ميثاق شرف مهنة األطباء
 296خريجاً من خمس كليات طبية باجلامعة ميثلون
الــدفــعــة ( )47يـــؤدون القسم أم ــام صــاحــب السمو
امللكي األمير خالد الفيصل وجميع احلضور يف حفل
اخلريجني.
يعتبر أداء القسم املهني لسائر التخصصات الطبية،
عرفاً سائداً دأبت عليه كل التخصصات الطبية قبل
البدء باملمارسة الفعلية لهذه املهن اإلنسانية الرفيعة،
يتعهد خالله اخلريج بإاللتزام مبراقبة اهلل يف مهنته
وأعــمــالــه وخدمته لدينه ومليكه ووطــنــه ،والتحلي
باملسؤولية مبا يليق بشرف املهنة وتقدميها ممزوجة
بقيم الرحمة واإلخالص والتقدير للحياة اإلنسانية.
يتم اختيار خريجي الكليات الطبية بجميع تخصصاتها
عن غيرهم من اخلريجني ألداء القسم ،ملا لتعاملهم

املباشر مع حياة الناس وأرواحهم التي أوجــب ديننا
اإلسالمي صونها ورعايتها وعدم اإلضرار بها ،حتى
تتوطد عالقة املرضى باألطباء وثقتهم يف اخلدمات
الطبية املقدمة على جميع املستويات.
حددت اجلامعة خمس كليات ذات العالقة سيمارس
اخلريج منها املجال الطبي ،هي كليات :الطب ،طب
األسنان ،العلوم الطبية التطبيقية ،الصيدلة ،طب رابغ.
ويعود تاريخ القسم الذي يؤديه األطباء واملمارسون إلى
العالم اليوناني أبقراط امللقب ب ـ(أبو الطب) فحصل
على الريادة لتأسيسه أخالقيات العمل الطبي ،وإن كان
بصياغات مختلفة ،تختلف باختالف األزمنة والثقافات
واألديان ،وتويف أبقراط سنة  377قبل امليالد بعد أن
وضع أساس الطب.

مسيرة عطاء
في وطن النماء
علــى بركــة اهلل تختتــم مســيرة الدفعــة الســابعة واألربعــن
مــن خريجــي جامعــة امللــك عبدالعزيــز يف هــذا املســاء
اجلميــل برعايــة وتشــريف صاحــب الســمو امللكــي األميــر
خالــد الفيصــل بــن عبدالعزيــز مستشــار خــادم احلرمــن
الشــريفني أميــر منطقــة مكــة املكرمــة ،الــذي تعودنــا منــه
كــرم الرعايــة واحلضــور واملشــاركات املتجــددة جلامعــة
امللــك عبدالعزيــز يف جــل مناشــطها ومناســباتها ،ويأتــي
تشــريفه وتقديــره ألبنائــه الطــاب يف حفــل هــذا املســاء اكبر
تكــرمي للطــاب املتخرجــن واملتميزيــن يف هــذه الدفعــة.
فهنيئــا للوطــن بهــؤالء اخلريجــن وهــذه النخبــة املميــزة مــن
العقــول ،فجامعــة املؤســس أعطــت كل طاقتهــا األكادمييــة
للقيــام بدورهــا والوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه الوطــن يف تخريــج
شــباب يعتمــد عليهــم الوطــن يف جميــع التخصصــات
العلميــة ،وسنســير بكامــل جهدنــا علــى درب اخليــر واحملبــة
والعطــاء إن شــاءاهلل.
وبهــذه املناســبة أرفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر ملقــام
خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز،
وســمو ولــي عهــده األمــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيرالدفــاع -حفظهمــا اهلل -علــى الدعــم والرعاية
الــذي يحضــى بــه قطــاع التعليــم بوجــه عــام ،وجامعــة
امللــك عبدالعزيــز بوجــه خــاص ،كمــا نق ـ ّدم الشــكر باســم
منســوبي اجلامعــة لصاحــب الســمو امللكــي األميــر خالــد
الفيصــل مستشــار خــادم احلرمــن الشــريفني أميــر منطقــة
مكــة املكرمــة ،ولســمو نائبــه صاحــب الســمو امللكــي األميــر
عبــداهلل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز ،ولســمو محافــظ
جــدة صاحــب الســمو امللكــي األميــر مشــعل بــن ماجــد
بــن عبدالعزيــز ،وملعالــي وزيــر التعليــم الدكتــور أحمــد
بــن محمــد العيســى ،علــى دعمهــم وتشــجيعهم املباشــر
جلميــع مناشــط اجلامعــة ومختلــف فعالياتهــا وبرامجهــا
التطويريــة.

في داخل العدد..
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وثبات التطوير جلامعة «املؤسس» بدأت
من «الفيصل األب»
أكـثــر مــن  10آالف طــالــب حصلوا على
مكافآت االمتياز خالل عام 2017
خ ــريـ ـج ــان س ـ ـعـ ــوديـ ــان يـ ـت ــوص ــان ل ـن ـتــائــج
إيجابية يف حل مشكالت صحية مزمنة
اجلامعة رفدت الوطن بـ 40ألف خريج
خالل الـثالث السنوات األخيرة
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متابعات

أوائل الخريجين لـ(أخبار الجامعة):

مشاعرنا ال توصف ..وشكرًا جامعة المؤسس ..وطموحاتنا مستمرة لخدمة الوطن
تعلو الفرحة وجوه أوائل خريجي الدفعة
من جامعة امللك عبدالعزيز ،بعد أن انطوت
من حياتهم صفحة الدراسة اجلامعية ،التي
كــان فيها اجلــد واالجتهاد عنواناً ورفيقاً
مالزماً لهم ،حتى جاء وقت احلصاد وثمرة
االجــتــهــاد ،رافــعــن أسمى آيــات االحــتــرام
ألعــضــاء هيئة الــتــدريــس بجامعة امللك
عبدالعزيز ،وألسرهم الذين دعموهم خالل
سنوات الدراسة وشاركوهم فرحة التخرج
والنجاح.
(أخبار اجلامعة) استطلعت آراء عدد من
أوائـ ــل الــطــاب اخلــريــجــن ووقــفــت على
طموحاتهم وأحالمهم يف مرحلة ما بعد
التخرج ،فكان النتاج كالتالي.
يقول الطالب أسيد فيصل حسن الشامي
 تقدير جيد جيداً كلية السياحة :يف يومالتخرج أشعر وكأنني أفارق داري ،وأشار
إلــى أن سنوات الــدراســة اجلامعية كانت
متميزة ،وتابع "التحدي األكبر كان اختيار
تخصص (الفندقة والضيافة) ،وأطمح أن
أكون رائداً ومتميزاً يف هذا املجال".
أبــــدى الــطــالــب ابــراهــيــم مــتــعــب محمد
السفري  -تقدير جيد جداً كلية األرصاد
والبيئة وزراعــة املناطق اجلافة ،-سعادته
بــتــخــرجــه يف جــامــعــة املــلــك عــبــدالــعــزيــز،
قائ ً
ال :شعور التخرج يف اجلامعة ال ميكن
وصفه واحلمدهلل على إمتام هذه املرحلة
التعليمية .وتابع "واجهت حتديات الدراسة
مبزيد من العزم واالجتهاد ،وبذلت أقصى
جهدي حلصد املــراكــز العلمية املتقدمة"
وأشار إلى أن املؤثرين يف حياته هم والداه
وإخوانه نظراً ملا وجده من دعم وتشجيع،
حتى أصبح معيداً يف الكلية ،وقال :طموحي
أن أُكمل دراستي لنيل املاجستير والدكتوراه.
بــيــنــمــا ذكـ ــر الــطــالــب س ــال ــم ب ــن محمد
القحطاني  -تقدير ممتاز كلية االقتصاد
واإلدارة ،-أن شعور التخرج جميل ومفرح
بــعــد ســنــوات مــن ال ــدراس ــة ،وقـ ــال :آمــل
مواصلة دراســتــي العليا واحلــصــول على
شهادتي املاجستير والدكتوراة ،ليفرح بها
والداي وأخدم الوطن.
ّ
وحــول اختياره للكلية والتفوق فيها بني
أق ــران ــه ،قـ ــال :إن ــه حــاصــل عــلــى شــهــادة
بكالوريوس هندسة احلاسب من جامعة
امللك سعود بالرياض ،ولكن حلبه ملجال
العلوم اإلدارية اختار كلية االقتصاد واإلدارة
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لشغفه بهذا املجال ،ورغبته يف احلصول
على درجة الدكتوراه.
وقــال الطالب عمر ناصر بريك الغامدي
 تقدير ممتاز كلية العلوم واآلداب ،-إنهيشعر بفرحة غامرة بعد تخرجه من جامعة
امللك عبدالعزيز ،آم ً
ال أن يحقق ما يخدم
دينه ومليكه ووطنه ،وأشار إلى أن والديه
كانا داعــمــن لــه خــال ســنــوات الــدراســة،
وأيضاً أساتذته بجامعة امللك عبدالعزيز،
وزم ـ ــاءه ال ــط ــاب ،وأكـ ــد أن ــه يــطــمــح يف
مواصلة دراسته يف مجال الفيزياء.
ويف ذات الــســيــاق قـــال الــطــالــب محمد
حسن عبده العذيفي  -تقدير ممتاز كلية
الصيدلة :-إن الشعور بعد التخرج ميتزج
فيه الفرح باحلزن ،فهو سعيد بإنهاء دراسته
اجلامعية وحزين على فراق مقاعد اجلامعة،
وتــابــع "كــانــت التحديات الــدراســيــة صعبة
خاص ًة وأن كلية الصيدلة حتتاج إلى جهد
كونها كلية عملية واختبارات متواصلة".
وأكـــد أن املــؤثــريــن يف حــيــاتــه الــدراســيــة
للصعود إلــى أعلى مراتب اخلريجني هم
والــداه ،وطموحه بعد التخرج هو التحاقه
بكلية امللك فهد األمنية خلدمة الوطن،
وأيضاً مواصلة دراسته يف علم السموم.
وذكـــر الــطــالــب حـــازم عــمــر عبداحلميد
احلازمي  -تقدير ممتاز كلية احلقوق،-
أن شــعــوره بــيــوم التخرج عظيم وفرحته
غامرة ،وتابع "بذلت قصارى جهدي ألحقق
جنــاحـاً ومتــيــزاً خــال ســنــوات الــدراســة".
وحــول اختياره للكلية وصــوالً إلى التفوق،
قت بأشخاص أعانوني بخبراتهم
قالُ :و ِّف ُ
وبــالــنــصــيــحــة ،ويف الــســنــة التحضيرية
باجلامعة ،قمت بحضور بــرامــج حتديد
امليول املقدمة من اجلامعة مما ساعدني يف
حتديد ميولي.
وأكد احلازمي ،أن حتديات الدراسة خالل
سنوات اجلامعة كانت يف اجتياز مادة القانون
التجاري بتقدير ممتاز مما كان دافعاً قوياً لي
يف بقية سنوات اجلامعة ،ويؤكد أن والديه
كانا مؤثرين وداعمني لــه ،ومــازالــت تتردد
يف ذهنه عبارة والدته (حازم األول دائما)،
وأشــار إلى أن طموحه بعد التخرج ينصب
على املساهمة يف تطوير الوطن.
وم ــن جــانــبــه يــقــول الــطــالــب عــمــر محمد
أحمد وايف  -تقدير ممتاز كلية االقتصاد
واإلدارة ،-شعوري بعد التخرج هو شعور

مزدوج ،فسعادتي ال توصف لتحقيق درجة
البكالوريوس ،وأيضاً أشعر باحلزن لفراق
اجلامعة التي أصبحت موطناً لي ،وأشار
إلى أنه كان يحصل على التحفيز املعنوي
واملادي من أساتذته منذ املرحلة االبتدائية
إلى أن تخرج من جامعة امللك عبدالعزيز،
وكــان لهذا التحفيز دور كبير يف النجاح
والــتــفــوق .وأكــد أن طموحه بعد التخرج
يتمثل يف حصوله على الوظيفة واستكمال
الدراسة لدرجة املاجستير والدكتوراه ،حتى
يكون عنصراً فاع ً
ال خلدمة دينه ومليكه
ووطنه ومجتمعه وعمله.
وع ّبر الطالب عبداجلليل سراج عبيداهلل
اجلدعاني  -تقدير ممتاز كلية الهندسة:-
عــن ســعــادتــه بــالــتــخــرج يف جــامــعــة امللك
عبدالعزيز وإمتام املرحلة اجلامعية ،وتابع
"النجاح والتفوق نابع من عاملني رئيسني
هما :العودة إلى الكتب واملراجع األكادميية،
وأيضاً التواصل مع أعضاء هيئة التدريس".
ووجــه اجلدعاني شكره وتقديره لوالديه
وألعــضــاء هيئة الــتــدريــس بجامعة امللك
عبدالعزيز ملــا قــدمــوه لــه مــن دعــم خالل
دراسته ،آم ً
ال أن يواصل تعليمه اجلامعي
ً
والــدخــول إلــى املــجــال األكــادميــي حبا يف
املجال الهندسي والذي اختاره منذ بداية
دخــولــه اجلامعة الهتمامه مبــجــال إنتاج
الطاقة الكهربائية وطرق حتويلها.
وقال الطالب خالد أحمد حسني أبواخلير
 تقدير جيد جداً كلية الدراسات البحرية:إن شعور النجاح ال يوصف بالكالم ،وبفضل
اهلل حققت ما كنت أطمح فيه وأصبحت
جنــم الكلية وشــاركــت يف مــؤمتــرات خــارج
اململكة باسم الكلية واجلامعة والكثير من
اإلجنــازات والشهادات ،وقــال :إنه استفاد
من كل شخص قابله يف حياته وتعلم من
اجلميع ،حتى استطاع تكوين شخصيته
االجتماعية والعلمية.
وأكد أن تفوقه يف الكلية جاء بسبب اختياره
لها مــن الــبــدايــة ،إذ كــان شغوفاً بالبحر
وبهواية الــغــوص والصيد ،وخــال السنة
التحضيرية كان حريصاً على القبول يف كلية
الــدراســات البحرية لتحقيق حلمه ،وتابع
"أستاذي يف مرحلة الثانوية هو من علمني
الغوص وأجبرني على التجربة وكسر حاجز
اخلوف من البحر ،وأخي كان معلمي للصيد
والتأقلم مع دصعاب البحر واملخاطر حتى
أصبحت جزءاً من شخصيتي".

خريجو الدفعة  47من الجامعة وعددهم  14ألف طالب
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أخبار اجلامعة | العدد ١٠9١

وثبات التطوير لجامعة «المؤسس» بدأت من «الفيصل األب»
وتشهد الليلة رعاية «الفيصل االبن» لتخريج  14ألف

سمو األمير فواز بن عبدالعزيز يرحمه اهلل
يرعي حفل تخرج إحدى دفعات جامعة امللك عبدالعزيز
املغفور له  -بإذن اهلل  -امللك فيصل بن عبدالعزيز
يرحمة اهلل

صاحب السمو امللكي أمير منطقة مكة املكرمة  ،األمير
خالد الفيصل

لكل مشروع وقصة جناح حكاية ،تختلف تلك القصص
باختالف تفاصيل البدايات ومراحل التأسيس  ،وترتبط
بيئتها وسردها بأزمنة متغيرة ومتفاوتة ،إال أن جامعة
امللك عبدالعزيز التي ارتبط اسمها مبؤسس هذه البالد
املباركة قبل أكثر من  50عاماً ،ال تنس فضل من دعم
وبارك لتأسيس أول جامعة أهلية مبدينة جدة  ،ممث ً
ال
يف املغفور له  -بإذن اهلل  -امللك فيصل بن عبدالعزيز،
فكانت الوثبة التعليمية والفكرية واحلضارية والتنموية
باملنطقة الغربية يف تلك احلقبة.
وتعود تفاصيل املراحل األولية ملشروع تأسيس اجلامعة،
عندما طــرح فكرتها عــدد مــن أعــيــان ومثقفي مدينة
جدة عام 1384هـ املوافق 1964م ،والقت الفكرة قبوالً
واستحسا ًنا من اجلميع ،أعقبها تكوين جلنة حتضيرية
من املهتمني لتنبثق منها هيئة تأسيسية مقترحة  ،و يف
العام نفسه قام أعضاء الهيئة التأسيسية بزيارة قصر
شبرا التاريخي بالطائف  ،ليتشرفوا بالسالم على
امللك فيصل ـ رحمه اهلل ـ  ،ومت عرض مشروع إنشاء
اجلامعة عليه عندما كان ولياً للعهد آنــذاك  ،وحظي
املشروع يف ذلك اللقاء مبوافقة ومباركة امللك فيصل
إلنشاء اجلامعة ورئاسته للهيئة التأسيسية ،ودشن بذلك
مشروع إنشاء أول جامعة أهلية يف اململكة.
شهدت اململكة يف عهد حكم امللك فيصل –رحمة اهلل-
مرحلة مهمة على طريق املسيرة التعليمية الناجحة يف
تاريخ البالد ،بداية من إطالق برنامج تطوير التعليم باسم
(وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية) ،وقد

أشرف عليها مجموعة كبيرة من أصحاب اخلبرات يف
مجال التربية والتعليم ،ومروراً بدعم حق املرأة يف التعليم
على ضوابط الشريعة ،لم ينته ذلك الدعم الذي حظي
به مجال التعليم يف عهده بصدور قراره –رحمه اهلل-
يف عام  1387بإقامة جامعة علمية كبرى ،بل دعم ذلك
املشروع مبيزانية ضخمة تضمن تلبية جميع متطلباته،
وأطلق على تلك اجلامعة اسم جامعة امللك عبدالعزيز
واختيرت مدينة جدة لتكون مقراً لها ،وضمت اجلامعة
العديد من الكليات مبختلف التخصصات.
ويف غضون خمسة عقود مرت منذ تأسيسها أصبحت
اجلامعة يف وقتنا احلاضر من أبرز مؤسسات التعليم يف
الوطن العربي ،وساهمت يف تأسيس جامعات مبختلف
مناطق اململكة ،استقلت بذاتها يف وقتنا احلاضر وهي
(أم القرى ،وتبوك ،وجازان ،وجنران ،واحلدود الشمالية،
وجدة) ،والليلة إذ يشهد «الفيصل االبن» صاحب السمو
امللكي األمير خالد الفيصل على تخريج  14ألف طالب
ميثلون الدفعة ( )47طــوال عمر اجلامعة األكادميي ،
وكأنه يشاهد تلك اللبنات األولــى التي وضعها وأرسى
قواعد مجدها «الفيصل األب» فغدت صرحاً شامخاً
وعــامــة فــارقــة يف ســمــاء أمــجــاد الــوطــن ،فــمــا بني
حقبة «فيصل األب» التي أثمرت عن تخريج عشرات
الطالب يف سنوات مهدها األولى ،تتباهى (اجلامعة)
الليلة بتاريخها وسجلها ،ومبا وصلت إليه من بلوغ
أعداد اخلريجني واخلريجات لعشرات اآلالف سنوياً
يف حقبة "الفيصل االبن".

سمو األمير ماجد بن عبدالعزيز يرحمه اهلل
يرعي حفل تخرج إحدى دفعات جامعة امللك عبدالعزيز

سمو األمير عبداملجيد بن عبدالعزيز يرحمه اهلل
يرعي حفل تخرج إحدى دفعات جامعة امللك عبدالعزيز
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متابعات

متفوقو الدفعة  47المكرمين بالسالم على راعي الحفل
للعام الجامعي 1438 -1437هـ
درجة الدكتوراه

درجة البكالوريوس انتظام

م

اسم الطالب

رقم
الطالب

الدرجة
العليمة

الكلية

القسم

الدرجة

م

1

أحمد عيضة بن على احلاج

1302614

الدكتوراه

علوم البحار

األحياء البحرية

5.00

د

فهد علي حمود اجلعيد

2

طالل أحمد عبداهلل الزهران

1303129

الدكتوراه

اآلداب والعلوم اإلنسانية

الشريعة والدراسات
االسالمية

5.00

2

3

يحىي عائض عبدالهادي
آل عبدالهادي

محمد عبداهلل احمد اجلندبي
الغامدي

1407363

1500144

الدكتوراه

اآلداب والعلوم اإلنسانية

اللغة العربية وآدابها

4.93

3

ابراهيم متعب محمد السفري

1317594

السعودية

1502882

الدكتوراه

اآلداب والعلوم اإلنسانية

اللغة العربية وآدابها

4.93

4

عبداهلل محسن عبداهلل القثمي

1414535

اليمنية

االتصال واإلعالم

5

أحمد حسن أحمد الذهيي

1306825

الدكتوراه

اآلداب والعلوم اإلنسانية

علم املعلومات

4.93

5

عمر محمد احمد وايف

1405015

السعودية

االقتصاد واالدارة

املركز الرئيسي-طالب

6

عثمان موسى عثمان عقيلى

1402568

الدكتوراه

اآلداب والعلوم اإلنسانية

علم املعلومات

4.93

7

محمد ذيبان عبداهلل الغامدي

6

اسامه فؤاد غشيم باجابر

1315097

السعودية

1401526

الدكتوراه

العلوم

الكيمياء

4.89

احلاسبات وتقنية
املعلومات

املركز الرئيسي-طالب

8

4.50

خالد عايض رداد القرشي

1100102

الدكتوراه

1316226

السعودية

فرع رابغ  -طالب

اآلداب والعلوم اإلنسانية

التاريخ

4.84

7

عبداالله محمد فوزي احمد اللبان

احلاسبات وتقنية
املعلومات -رابغ

9

عبداحملسن ردة عبيد السيد

1409675

1100204

الدكتوراه

األرصاد والبيئة

زراعة املناطق اجلافة

4.82

8

حازم عمر عبداحلميد احلازمي

السعودية

احلقوق

املركز الرئيسي-طالب

4.89

10

عبداهلل مقبول راشد اجلهني

1200771

الدكتوراه

األرصاد والبيئة

العلوم البيئية

4.62

خالد احمد حسني ابواخلير

1410536

فرع املرجان ( ابحر)
طالب

4.46

11

محمد عبداهلل عمر باجابر

0800075

الدكتوراه

الهندسة

الهندسة املدنية

4.60

12

وليد محمد علي احلمدان

1402569

الدكتوراه

العلوم

الرياضيات

4.49

13

مشعل حسن حميد احلربي

1200033

الدكتوراه

اآلداب والعلوم اإلنسانية

علم االجتماع

4.29

4

عبدالعزيز عمر محمد عماري

11

محمد عبداملعني ابن عيد االغا *

1207102

السعودية

الطب

املركز الرئيسي-طالب

12

محمد محمود محمد العنزي

1209469

السعودية

الطب -رابغ

فرع رابغ  -طالب

4.60

13

احمد بندر عايض الهميلى احلارثي

1405202

السعودية

العلوم

املركز الرئيسي-طالب

4.93

القسم

الدرجة

14

سلمان عبداألحد أحمد محمد

1405233

السعودية

العلوم الطبية التطبيقية

املركز الرئيسي-طالب

4.57

االتصال واالعالم

4.93

15

نواف مبارك سليمان اجلابري

1405386

السعودية

العلوم الطبية التطبيقية

املركز الرئيسي-طالب

4.57

4.93

16

هاشم ثامر عبداهلل احلارني

1320230

السعودية

العلوم الطبية التطبيقية

املركز الرئيسي-طالب

4.57

17

عمر ناصر بريك الغامني

1408006

السعودية

العلوم واآلداب  -رابغ

فرع رابغ  -طالب

4.85

1
2

محمد حسن عتيق احمللبدي

1601800

ماجستير

األداب

الشريعة والدراسات
االسالمية

3

خالد منصور يحيى جعمل

1500189

ماجستير

الطب

الصحة العامة

4.90

1102112

ماجستير

األرصاد والبيئة

زراعة املناطق اجلافة

4.86

جيولوجيا عامة
-جيولوجيا هندسية

4.84

5
6
7
8
9

عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز
الضراب
مهند سالم زايد احلربي

1502889

ماجستير

1401440

ماجستير

الهندسة

1401257

ماجستير

طب األسنان

محمد عبدالرحمن
محمدسعيد الرفاعي

1302228

على سعيد على آل عيسى
العسيري

1401250

ماجستير
ماجستير

احلسابات وتقنية املعلومات
العلوم الطبية التطبيقية

هـ .كهربائية وهـ .احلاسبات

4.83

طب األسنان

4.78

احلاسب اآللي
تقنية املختبرات الطبية

4.73
4.70

درجة الدبلوم
الرقم
اجلامعي

اجلنسية

1

اسيد فيصل حسن الشامي

1407864

السعودية

2

شيخ سليمان حافظ محمد

1555006

الهندية

3

عاصم احمد جميل صيريف

1408828

اليمنية

4

ولي اهلل هالد عيسى

1649401

بنني

م

االسم

الكلية

الفرع

املعدل

السياحة

املركز الرئيسي-طالب

3.99

اآلداب و العلوم اإلنسانية

املركز الرئيسي-طالب

4.90

االقتصاد واإلدارة

املركز الرئيسي-طالب

2.99

معهد ل.العربية
للناطقني بغيرها

املركز الرئيسي-طالب

4.96

18

عبداجلليل سراج عبيداهلل
اجلدعاني

1315076

19

خالد فيصل عبدالعزيز الغامني

1319719

السعودية

20

سالم احمد محمد مليباري

1207189

السعودية

21

ريان طارق محمود املرزوقي

السعودية

22

حسام أحمد سليمان بدرة

1316293

23

حسن عباس حسن كاتب

1316720

السعودية

خالد مساعد محمد اجلهني

1649321

24
25
26

سلطان محمد حمود البقمي

1413575

محمد عبداهلل سعيد العمري

1414067

السعودية
السعودية
السعودية

4.97

الهندسة

املركز الرئيسي-طالب

الهندسة  -رابغ

فرع رابغ  -طالب

4.68

تصاميم البيئة

املركز الرئيسي-طالب

4.78

طب األسنان
علوم األرض
علوم البحار

االعمال  -رابغ
االقتصاد واالدارة
احلاسبات وتقنية
املعلومات

املركز الرئيسي-طالب

4.50

املركز الرئيسي-طالب

4.50

املركز الرئيسي-طالب

4.14

فرع رابغ  -طالب
املركز الرئيسي-طالب
املركز الرئيسي-طالب

4.64
3.97
4.64

درجة البكالوريوس -إنتساب
االسم

الرقم
اجلامعي

اجلنسية

الكلية

الفرع

املعدل

1

سعود عائض ثابت ال التوم

1438992

السعودية

االعمال  -رابغ

فرع رابغ  -طالب

4.92

عاصم علي فيكتور

1438034

الفلبينية

اآلداب و العلوم اإلنسانية

املركز الرئيسي-طالب

4.94

1553341

السعودية

االتصال واإلعالم

املركز الرئيسي-طالب

4.85

1361445

اليمنية

االقتصاد واالدارة

املركز الرئيسي-طالب

4.84

الرقم
اجلامعي

اجلنسية

الكلية

الفرع

املعدل

1

محمد علي احمد قاسم

1440664

اليمنية

االعمال  -رابغ

فرع رابغ  -طالب

4.88

2

2

عبدالعزيز عبداهلل شاكر الشهري

1436560

السعودية

اآلداب و العلوم
اإلنسانية

املركز الرئيسي-طالب

4.72

3

عبداهلل حمد عبداهلل بن داود

3

محمد عبداخلالق يوسف اليافعي

1436717

اليمنية

االقتصاد واإلدارة

املركز الرئيسي-طالب

4.76

4

سالم محمد محمد القحطاني

م

1214322

السعودية

السعودية

م

درجة البكالوريوس -تعليم عن بعد
االسم

السعودية

الدراسات البحرية

4.90

سلطان عرار مناحي الدوسري

علوم األرض

5.00

1208995

1402777

4

4.93

السعودية

ماجستير

ياسر ادم موسى زبرماوي

املركز الرئيسي-طالب

4.93

الصيدلة

االعالم

عبدالعالي علي إبراهيم احلربي

األرصاد والبيئة وزراعة
م.اجلافة

املركز الرئيسي-طالب

4.03

املركز الرئيسي-طالب

رقم الطالب

م

السعودية

اآلداب و العلوم اإلنسانية

املركز الرئيسي-طالب

4.91

4.69

الدرجة
العليمة

اسم الطالب

10

1540606

السعودية

االعمال  -رابغ

فرع رابغ  -طالب

4.99

محمد حسن عبده العذيقي

درجة املاجستير
الكلية

9

االسم

الرقم
اجلامعي

اجلنسية

الكلية

الفرع

املعدل
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أوائل

خريجيالدفعة

٤٧

اسامه فؤادغشمي باجابر

ابراهمي متعب دمحم السفري

اسيد فيصل حسن الشايم

حسام امحد سلميان بدرة

نواف مبارك سلميان اجلابري

مهند سامل زايد احلريب

دمحم عيل امحد قامس

خالد فيصل عبدالعزيز الغامني

شيخ سلميان حافظ دمحم

ريان طارق دمحم املرزويق

طالل امحد عبداهلل الزهراين

سامل امحد دمحم مليباري

سلميان عبداالحد امحد دمحم

بلغ نصيب الدكتوراه  47من أعداد الخريجين و 645في الماجستير و 83في الدبلوم العالي

 24كلية للطالب استحوذت على العدد األكبر من الخريجين
عبداالله دمحم فوزي اللبان

عبداهلل حمسن عبداهلل القمثي

دمحم عبداملعني ابن عيداالغا

هامش ثامر عبداهلل احلاريث

كشف تقرير إحصائي صادر عن
عمادة القبول والتسجيل أن أعداد
اخلــريــجــن للدفعة ( )47وصــل
إل ــى مــا يــقــارب  14أل ــف خريج
مــن مختلف املــراحــل الــدراســيــة
(دكتوراه ،ماجستير ،دبلوم عال،
وبكالوريوس).
وبلغ عدد خريجي مرحلة الدكتوراه
 ،47يف حني تخرج  645طالباً يف
مرحلة املاجستير ،ووصــل عدد
اخلريجني ملرحلة الدبلوم العالي
إلى  ،83واستحوذ خريجو مرحلة
البكالوريوس بالعدد األكبر من
اإلجمالي العام للخريجني إذ بلغ
عددهم .13,034
وحــدد التقرير أعــداد اخلريجني
ملرحلة البكالوريوس يف  24كلية
مــخــصــصــة لــلــطــاب بــاألنــظــمــة

التعليمية (انــتــظــام ،انتساب ،تعليم
عن بعد) ،إذ استأثرت كلية األعمال
بــرابــغ بالعدد األكــبــر مــن اخلريجني
بـ 3886خريجاً ،تعقبها كلية االقتصاد
واإلدارة بعدد  3409خريجني ،تليها
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بـ2170
خــريــج ـاً ،فكلية االتــصــال واإلع ــام
1720خريجاً.
وحــلــت كــلــيــة الــهــنــدســة يف املرتبة
اخلــامــســة أع ـ ــداد اخلــريــجــن 350
خــريــج ـاً ،تليها كلية احلــقــوق 338
خريجاً ،ثم كلية العلوم  260خريجاً،
وتــســاوت كليتا الــطــب واحلــاســبــات
وتقنية املعلومات يف أعداد اخلريجني
 133خريجا يف كل كلية ،ثم كلية العلوم
واآلداب بــرابــغ  88خــريــجـاً ،أعقبها
معهد اللغة العربية للناطقني بغيرها
بنصيب  75خريجاً.

وجاءت كلية تصاميم البيئة يف املركز
الثاني عشر من بني كليات اجلامعة يف
أعداد اخلريجني للدفعة ( ،)47وذلك
بعد تخريج  ،73تعقبها كلية الهندسة
برابغ بنصيب  55خريجاً ،تليها كلية
الصيدلة  51خريجاً ،ثم كلية املجتمع
 48خــريــج ـاً ،فكلية ط ــب األســنــان
 47خريجاً ،ثم كليتا العلوم الطبية
التطبيقية وعلوم األرض بالتساوي 46
خريجاً يف كل كلية  ،وبلغ عدد خريجي
كلية الدراسات البحرية  31خريجاً.
وســجــلــت كــلــيــة احلــاســبــات وتقنية
املعلومات بــرابــغ  26خــريــجـاً ،تليها
كلية الطب برابغ  19خريجاً ،ثم كلية
السياحة  12خــريــج ـاً ،فكلية علوم
الــبــحــار  10خــريــجــن ،وأخــيــراً كلية
األرص ـ ــاد والــبــيــئــة وزراع ـ ــة املــنــاطــق
اجلافة  8خريجني.

حازم معر عبداحمليد احلازيم

عبداجلليل رساج اجلدعاين

دمحم عبدالرمحن الرفايع

ويل اهلل هالد عيىس

عبداهلل مقبول راشد اجلهين

عبدالعايل عيل ابراهمي احلريب

خالد مساعد دمحم اجلهين

عمثان موىس عمثان عقييل

معر دمحم امحد وايف

فهد عيل محود اجلعيد

عامص عيل فيكتور

معر نارص بريك الغامني

دمحم ذيبان عبداهلل الغامدي

دمحم اكتب
عباس حسن
السفري
حسن متعب
ابراهمي

مشعل حسن محيد احلريب

دمحم عبداهلل معر باجابر

دمحم عبداخلالق اليافيع
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عميد شؤون الطالب:
نسعى لتأسيس منصات تعاقدية لـخريجي الجامعة مع أرباب العمل
أكثر من  10آالف طالب حصلوا على مكافآت االمتياز
استعرض عميد شؤون الطالب الدكتور عبداملنعم احلياني
أبــرز املهام واخلــدمــات التي تقدمها العمادة للخريجني
ومساهمتها يف حتقيق األهــداف املتمثلة يف التواصل مع
اخلريجني وإعــدادهــم اإلع ــداد املهني املناسب ،وتنظيم
امللتقيات اخلاصة بتوظيفهم وسعيها يف تأسيس عالقة
تعاقدية بني خريجي اجلامعة وأربــاب العمل ،كما كشف
يف حوار خاص لـ(أخبار اجلامعة) عن حصول أكثر من 10
آالف طالب وطالبة على مكافآت االمتياز خالل عام ،2017
ونوه «احلياني» باألوامر امللكية التي شملت زيادة مكافأة
الطالب والطالبات من املواطنني بنسبة  10باملائة  ،مؤكداً
على أنها حافز كبير وأثر إيجابي لشريحة مهمة يف تنمية
وتطور وطننا الغالي وهم أبناؤنا وبناتنا الطالبات.
 يف ال ـبــدايــة دع ـنــا ن ـبــارك لــك تــوجـيـهــات خ ــادم احلــرمــنالشريفني برفع مكافآت طالب وطالبات اجلامعات بنسبة
 ،%10كــونــك عـمـيــدا  لـشــؤون ال ـطــاب كـيــف ينعكس هــذا
األمر امللكي الكرمي على الطالب والطالبة على حد سواء؟
أتقدم  بالشكر اجلزيل إلى مقام خادم احلرمني الشريفني
وسمو ولــي العهد األمــن -يحفظهما اهلل ،-على شمول
املكرمة امللكية بــزيــادة مكافأة الــطــاب والطالبات من
املواطنني بنسبة  10باملائة ،وستحقق هذه الزيادة مزيداً
من االستقرار االقتصادي للطالب والطالبات وتسهم يف
حتفيزهم لبذل املزيد من اجلهد يف حتصيلهم العلمي
واملعريف ،واألمــر امللكي دليل على اهتمام وحــرص خادم
احلرمني الشريفني -حفظه اهلل -على فئة الشباب والذين
غمرتهم السعادة بهذا القرار.
 واجلامعة حتتفل بتخرج الدفعة ( )47من الطالب ..ماهياخلدمات التي تقدمها العمادة للطالب اخلريجني؟
يوجد بالعمادة وكالة تعنى بشؤون اخلريجني يندرج حتتها
عدة وحدات إدارية ،تهتم برعاية خريجي اجلامعة والتواصل
معهم وتوفير اخلدمة املعلوماتية لهم من فرص التدريب
والتوظيف املتوافرة يف القطاعني اخلاص والعام ،وحتقيق
األهــداف املتمثلة يف التواصل مع اخلريجني وإعدادهم
اإلعــداد املهني املناسب ،ومساعدتهم يف احلصول على
الوظائف املالئمة والتي تتوافق مع تخصصاتهم ومتطلبات
سوق العمل.
وتقوم الوكالة مبراسلة اخلريجني برسائل نصية وعلى
البريد االلكتروني عند قيام اجلامعة بتنظيم دورات تؤهل
اخلريج لسوق العمل ،كما  تستقبل السيرة الذاتية من
اخلريج الذي يزور الوكالة ولم يحصل على وظيفة وإرسالها
لشركات تناسب تخصصه وإرشاده جلهات قد تساعده يف
احلصول على وظيفة او عمل مشروع خاص به .
وأيضاً تضطلع الوكالة مبهام اإلعــان يف موقع اجلامعة
االلكتروني وبهو الكليات وإرسال رسائل نصيه عند وجود
وظائف بــدوام جزئي أو مؤقت كإجازة الصيفية ،وعمل
زي ــارات ميدانية للشركات لتعريفهم بوكالة اخلريجني،
والتواصل مع املؤسسات التي لديها وظائف شاغرة.
 ماهي أبرز النشاطات والفعاليات التي تتميز بها عمادةشؤون الطالب عن نظيراتها باجلامعات األخرى؟
تنفذ العمادة العديد من البرامج املتميزة منها مسابقة جنم
اجلامعة وهي مسابقة عامة يف املجاالت العلمية والثقافية
واملهارية بني جنوم الكليات باجلامعة يحصل الفائز فيها
على لقب جنم اجلامعة ،وجائزة الشراع الذهبي للكليات ،من
شأنها أن تسهم يف رفع درجة التنافس فيما بني الكليات يف
البرامج واملسابقات داخل اجلامعة وخارجها ،وحث عمداء
الكليات على حتفيز الطالب للتميز والتألق يف النشاطات

غير الصفية ،وبطاقة خريج والتي تعد من اخلطوات
املهمة يف مجال خدمة الطالب ما بعد التخرج ،ومؤشر
قياس األنشطة الطالبية ويــرصــد جميع مشاركات
الطالب يف الــدورات التدريبية واملسابقات الثقافية
والرياضية والبرامج التوعوية واحملاضرات وامللتقيات
املتخصصة ،ووثيقة األنشطة الطالبية والتي من خاللها
يتم رصد جميع مشاركات الطالب والطالبة يف األنشطة
على وفق معايير محددة.
 ماهي القطاعات واإلدارات التي تقدم أدور ًا مساندةيف عملية صقل شخصية الطالب والقيام على خدماته
أثناء مرحلته التعليمية؟
هناك العديد من القطاعات واإلدارات التي تدعم
مسيرة الطالب وتنمي قدراته الفكرية واملهارية من
خالل البرامج الطالبية املتنوعة فمن خــارج العمادة
هناك الكليات والعمادات واملعاهد واملراكز املختلفة،
حيث يسعى اجلميع إلــى تقدمي عمل متكامل يخدم
الطالب ويؤهله لسوق العمل ،حيث تسعى العمادة إلى
تقدمي أفضل اخلدمات والبرامج التي تلبي احتياجاتهم
وذلك من منطلق رؤية العمادة وهي (ريادة يف الرعاية،
رقي يف اخلدمات ،مت ّيز يف األنشطة) ،ورسالتها الرامية
ّ
إلى (تهيئة بيئة جامعية جاذبة وبرامج محفزة تسهم
يف تنمية شخصية الطالب ،وتعزيز العالقة بني العمادة
واخلريج وسوق العمل).
 هناك مركز إرشادي واجتماعي يف العمادة ،ماهي األسسواملعايير التي يتعامل معها حلل مشكالت وعقبات الطالب
يف مرحلتهم اجلامعية؟
ينطلق مركز اإلرشــاد اجلامعي من رسالة اجلامعة هي
إع ــداد أجــيــال ق ــادرة بثقافتها العلمية املتخصصة على
اإلسهام يف نهضة وطنها وأمتها معتزة بقيمها ،ولكي تصل
اجلامعة إلى غايتها كان لزاماً عليها أن متد يدها التربوية
إلى أبنائها الطالب باإلرشاد االجتماعي والنفسي واملهني
لضمان الشخصية املتوازنة للطالب اجلامعي  ،وحيث أن
الشباب يحتاجون إلى استشارة ذوي اخلبرة يف املواقف
واملشكالت التي تواجههم والتي يتعرضون لها كأفراد فإن
لهم حاجاتهم وأفكارهم ومطالبهم ولهم طاقات وقدرات
حتتاج إلى التوجيه واإلرشاد املناسب.
 هـنــاك بــرامــج مجتمعية قدمتها عـمــادة ش ــؤون الطالبخلدمة عدد من األحياء مبحافظة جدة ،حدثنا عن تلك
املبادرة والفوائد املستخلصة منها؟
تنفذ اجلامعة ممثلة بعمادة شؤون الطالب مبادرة (احلي
القدوة) ضمن ملتقى مكة الثقايف حتت شعار (كيف نكون
قدوة؟) ويستهدف حي اجلامعة وتشمل املبادرة على التالي:
مبادرة (احلي القدوة) وهي( :احلي التنموي) وتركز على
إعــادة تهيئة البنية التحتية للحي ،و(احلــي املثقف) وهي
عبارة عن برامج تثقيفية ألبناء احلــي ،و(احلــي املتعلم)
ويشمل برامج تعليمية ألبناء احلي ،و(احلي الصحي) وهو
برامج توعوية صحية ،و(احلي الواعي) وهو برامج توعوية
مختلفة ،و(احلــي اآلمــن) ويقدم برامج مختلفة يف األمن
والسالمة ،و(احلي اجلميل) ويقدم برامج يف نظافة احلي
وتنظيمه .تهدف إلى املساهمة يف تطوير املهارات الشخصية
وتنمية الثقافة ،العمل على تقدمي اخلطط والدراسات التي
تساعد على الرقي باحلي وتطوير خدماته ،واملساهمة يف
تقدمي خدمات البنية التحتية للحي والعناية باحتياجاته
األساسية ،واالهتمام باملرافق العامة (املساجد ،احلدائق،
والشوارع) وظهورها بالشكل الالئق واجلذاب.

عميد شؤون الطالب
 كيف تق ّوم التجربة الطالبية فيما يخص مشاركتهم يفالبرامج التطوعية وخدمة املجتمع؟
جتــربــة فــريــدة مــن نوعها وتعكس مــدى حــرص طالب
اجلامعة على املشاركة الفعالة يف البرامج واحلمالت
التطوعية والتي تنظم وبشكل مستمر وتشرف عليها إدارة
العمل التطوعي بالعمادة والتي تقوم بدور مهم ومحوري يف
عملية تطوير العمل التطوعي باجلامعة من خالل الدورات
التدريبية وورش العمل التي يشارك فيها نخبة من املهتمني
واملختصني يف مجال التطوع ،كذلك تنظم إدارة العمل
التطوعي برامج وفعاليات يشارك فيها الطالب وتقدم
أعمال تطوعية متنوعة داخل اجلامعة وخارجها ،وآخر ما
نفذته إدارة العمل التطوعي حملة لإلبالغ عن املخالفات
ضمن برنامج احلي اآلمــن يف مبادرة احلي القدوة بحي
اجلامعة وأحدثت احلملة صدى كبيراً إعالمياً نتج عنه
جتــاوب سريع من اجلهات املختصة ومعاجلة املخالفات
التي مت التبليغ عنها ،كما مت تنظيم ملتقى عطاء للتطوع
التخصصي حتت شعار (تخصصي عطاء) وتكرمي الفائزين
يف مسابقة التطوع بني الكليات.
 مت إجراء تطوير على برامج املنح الدراسية ،ماذا ستقدماإلجراءات املطورة من إضافة عن السابق؟
طورت العمادة من نوعية وحجم اخلدمات املقدمة لطالب
املنح الدراسية من خالل إنشاء وكالة املنح الدراسية ،التي
تقوم باخلدمات التالية :املزايا املالية وهي مكافأة بدل
قدوم ،ومنح التذاكر السنوية للطالب املنتظمني  ،وتعويض
تذاكر السفر للطالب املستجدين .متابعة اإلجراءات املالية
اخلاصة مبكافأة الطالب حتى انتظامها  .تقدمي اإلعانات
واملعونات املالية الطارئة للطالب  .تشغيل بعض طالب املنح
الدراسية  .إصدار إقامة جديدة وجتديد اإلقامة وإصدار
بدل فاقد يف حال فقدانها وبدل تالف .إصدار تأشيرة خروج
وعودة وإصدار تأشيرة اخلروج النهائي وإلغاء التأشيرة.
حتديث معلومات جواز السفر بعد جتديده  .استقدام اسر
الطالب يف حال رغبتهم يف ذلك  .توفير السكن املالئم
لطالب املنح الدراسية ومتابعة وضعه يف السكن أثناء
دراسته ملساعدته يف حل أي صعوبات قد تواجهه يف مقر
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المثابرة والجد
واالجتهاد

وإن كانت رحلة حتفها املصاعب وتكتنفها املتاعب
إال أن ثمرتها أحلى من العسل ،ومنظرها أجمل من
منظر بهي أخضر تنساب فيه األنهار؛ وتبرز فيه
الطبيعة منظرها اخلالب ،ولقد صدق شاعر العربية
املبرز املتنبي يف قوله:
الصعب
َذرِيني أنَ ْل ما ال يُنَا ُل مِ َن ال ُعلَى
َ
فص ْع ُب العلى يف ّ
خيص ًة
َوالسه ُل يف السهل تُريدي َن لُقيا َن امل َ َعالي َر َ
َوالبُ ّد دو َن ّ
الشهدِ من إبَرِ النّحلِ .

سكنه .توفير تغذية مخفضة ،تقدمي الرعاية الصحية
للطالب وألســرتــه يف حالة استقدامه لهم بالتنسيق مع
اجلهات الصحية املعنية باجلامعة ،متابعة أوضاع الطالب
الدراسية ومساعدة املتعثرين منهم وحل بعض املشكالت
التي تواجههم بالتعاون مع اجلهات األكادميية املعنية ،تكرمي
املتفوقني منهم وحتفيزهم على مواصلة التفوق.
  
 كــم ع ــدد ال ـطــاب والـطــالـبــات الــذيــن يـتــم تسكينهم يفالسكن الطالبي ،وما نوعية البرامج واألنشطة واخلدمات
التي تقدم لهم يف املجمل؟
عدد الطالب والطالبات الذين مت تسكينهم خالل الفصل
الدراسي األول  120 + 1953رابغ طالب فقط ،واملتوقع
تسكني  166طالباً (سعودي  -منح دراسية عازب  /متزوج
 جميع املراحل) البرامج املقدمة لهم متنوعة منها ثقافيةتتمثل يف الــدورات واحملــاضــرات والــنــدوات وورش العمل
واملسابقات االجتماعية وتتمثل يف الرحالت .والزيارات
الدينية تتمثل يف مناسك العمرة كل أسبوعني لطالب املنح
وزيــارة املدينة املنورة كل شهر وإقامة بعض احملاضرات
التوعوية .واألنــشــطــة الرياضية تتمثل يف إقــامــة دوري
لكرة القدم والطائرة والسباحة وتنس طاولة وغيرها من
الفعاليات.
  
كيف تق ّوم مشاركات العمادة يف ملتقى مكة الثقايف؟اجلامعة شاركت يف النسخة األولى من ملتقى مكة الثقايف
حتت شعار (كيف نكون قدوة)  بسبعة برامج وحققت املركز
الثاني يف امللتقى ببرنامج (أنا السعودي أنا قدوة) وكانت
مشاركتنا العام املاضي لها صدى كبير إعالمياً وتنظيمياً
وهذا النجاح يسجل حقيقة للجان املنظمة والتي قدمت
عم ً
ال مميزاً وحققت األهــداف املرجوة من البرامج التي
استهدفت طالب وطالبات اجلامعة ،وهذا العام تشارك
اجلامعة مببادرة (احلي القدوة) وهي مبادرة تنموية صحية
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طالب ًا حصلوا على
مكافآت االمتياز

ثقافية وعلمية تستهدف حي اجلامعة وتهدف إلى التأكيد
على دور اجلامعة االجتماعي والوطني  .
 ترعى العمادة طــاب ذوي االحتياجات اخلــاصــة ،ماهياألدوار التي تقوم بها يف سبيل خدمتهم؟
تــقــوم عــمــادة ش ــؤون الــطــاب بالعديد مــن األدوار التي
تخص الطالب والطالبات من ذوي االحتياجات اخلاصة
ومن خالل وكالة العمادة لذوي االحتياجات اخلاصة يتم
تقدمي العديد من اخلدمات وتنفيذ العديد من املشاريع
منها مشروع سهولة الوصول بالتعاون مع وكالة اجلامعة
للمشاريع وعمادة القبول والتسجيل واملعاهد والكليات ،ومت
بحمد اهلل تدشني ثالثة مشاريع يف مبادرات التحول الوطني
 2020ضمن مبادرة اجلامعة لتعزيز مكانة ذوي االحتياجات
اخلاصة يف البيئة اجلامعية وهي على النحو التالي :مشروع
تزويد مسار املكفوفني بتقنية البلوتوث ،ومشروع (الدايزي
فورمات) ،ومشروع معرض (احلياة على عجالت) .وذلك
خالل احتفال اجلامعة مبناسبة اليوم العاملي لألشخاص
من ذوي اإلعاقة.

ولقد علم املجتهدون واملثابرون ذلك مبكرا ،وآثروا
العمل على الــراحــة ،وســابــقــوا يف مــيــاديــن العلم
واملعرفة ،ونافسوا يف مضمار العمل واإلنتاج حتى
بلغوا ما أرادوه ،واعتلوا قمم اإلجناز والنجاح.
أيها املتخرجون؛ أبارك لكم هذا اإلجناز الكبير الذي
وصلتم إليه ،ولم يكن ليصير  -بعد فضل اهلل عليكم
 إال بجهد وبذل وعطاء ،فض ًال من الصبر والتحمل
حتى بلغتم ما تصبون إليه يف مسيرتكم ،ولتعلموا أن
هذا األمر ليس هو نهاية القصة اجلميلة التي كتبتموها
يف حياتكم ،بل هي جزء من إجنازات ستتوالى عليكم
بإذن اهلل؛ متى استعنتم باهلل وعملتم بجد واجتهاد
ألجل دينكم ثم وطنكم العزيز ووالة أمركم وأهلكم ومن
له فضل  -بعد اهلل  -عليكم ،وال تنتهي حياة العطاء
حتى تنتهي احلياة ،والهمة العالية تبقى متوقدة تنظر
إلى املستقبل بنظرة الطموح والتخطيط واإلجناز..
وفقكم اهلل وسدد خطاكم ودمتم شبابا منجزين يف
هذا الوطن العزيز.
د.عبدالعزيز بن عمر العماري
وكيل عمادة شؤون الطالب لألنشطة
الثقافية واالجتماعية

 ماهي آخــر اإلحصائيات بشأن مبالغ مكافآت االمتيازوعدد املستفيدين يف عام 2017؟
بلغ عدد الطالب احلاصلني على مكافآت االمتياز  - 2491ماهي أبــرز اخلطط املرحلية للفصل الــدراســي احلالي
(الثاني) مقارنة مع الفصل الدراسي األول يف كل ما يخص
طالب ومن شطر الطالبات  8674طالبة.
العمادة؟
 بالعمادة بــرامــج للقروض واالعــانــات وتشغيل الطالب ،هناك خطة وإستراتيجية توضع للبرامج والنشاطات كلعام تتوافق مع رؤية اململكة  2030من خالل تقدمي البرامج
بودنا ان تشرح لنا تلك اخلدمات ؟
بالنسبة للقروض يقدم صندوق الطالب قرضاً مببلغ الف التي تصب يف تطوير مستوى الطالب والطالبة مبا يتوافق
ريال يتم تسديده من االستقطاع من املكافأة بواقع  250مع املتطلبات احلالية سواء على املستوى املعريف أو املهاري
ريــاالً شهرياً أمــا اإلعــانــات فبواقع  400ريــال يف الفصل أو الثقايف ،والفصل الدراسي الثاني هو امتداد للفصل
الدراسي ،وذلك  بعد دراسة احلالة من املرشد الطالبي الدراسي األول سيتم استكمال البرامج التي مت إقرارها
وكما ميكن للطالب االستفادة من نظام التشغيل بحسب مطلع العام الدراسي والتي تنظم حتت شعار هذا العام وهو
(وطني حزم  ..خلق وعزم).
الشروط واملخصص لكل كلية.
  

8674

طالبة حصلت على
مكافآت االمتياز

1953

طالب ًا مت تسكينهم خالل
الفصل الدراسي األول

1000لاير

قيمة ال ـقــرض ال ــذي يقدمه
صـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدوق الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاب لـ ـك ــل
مستحق

 400لاير

إعانة للطالب بعد
دراسة حالته
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مركز مواءمة مخرجات التعليم بالجامعة ودوره المنتظر في
التوافق مع سوق العمل

يلعب مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل الذي
أنشأته اجلامعة منذ طرح رؤية اململكة  ، 2030دوراً مهماً
يف ظل اجتاهها نحو حتقيق أهدافها يف مجال التعليم
واملشاركة لبناء مجتمع حيوي مبني على االقتصاد املعريف
وبناء الــكــوادر السعودية املؤهلة لقطاع األعــمــال ،وذلك
لضمان التوافق وسد الفجوة بني مخرجات التعليم اجلامعي
وسوق العمل.
وتتمثل رؤية املركز يف أن يكون مركزاً رائداً يسهم بفاعلية
يف ربط مخرجات التعليم مع سوق العمل ،من خالل تطوير
البرامج التعليمية ومجتمع املعرفة باجلامعة ،لتلبية حاجات
سوق العمل وفق رسالته املتمثلة يف (اإلسهام يف إعداد
خريجني مؤهلني لتلبية حاجات سوق العمل) ،إذ تتمثل
مهماته يف إع ــداد البرامج واخلــطــط ملــواءمــة مخرجات
التعليم مع ســوق العمل ،مبا يتوافق مع اإلطــار الوطني
للمؤهالت ،ودعماً لتحقيق رؤية اململكة .2030
كما تنصب مهمات املــركــز يف تطوير وحتــديــث اخلطط
الــدراســيــة لتحقيق الــتــوافــق مــع حــاجــة ســوق العمل

ومعرفة توجهات وخطط قطاعات األعمال يف التوظيف
واملهن املستقبلية ،ووضع اآلليات للتعاون مع مؤسسات
قطاعات األعمال ،لتطوير التعليم والتنسيق لتدريب
الطالب مع مؤسسات التوظيف وقطاع األعمال إلى
جانب عمل الــدراســات عــن حــاجــات ســوق العمل من
البرامج التعليمية واملهارات.
وتقوم جامعة امللك عبدالعزيز بعمل ضخم لتطوير وضمان
اجلودة على ثالثة محاور هي :العملية التعليمية والبحث
العلمي وخدمة املجتمع ،وللمحافظة على ضمان جودة
احملــاور الثالثة السابقة واإلع ــداد اجليد والرشيد فمن
الضروري توفير املعلومات املطلوبة عن املعايير واإلجراءات
اخلاصة بالبرامج ،ورصد أوضاع العملية التعليمية باجلامعة
ومتابعتها وتوفير املعلومات اخلاصة بحساب مؤشرات
األداء الداعمة ،كما سيقوم املركز بدعم كامل لكليات
اجلامعة وقطاعاتها املختلفة يف حتسني جــودة القرارات
وتوفير املعلومات املناسبة ملتخذي القرار عن جودة التعلم
والتعليم ودعم تعليم الطالب.

رافد جديد
لوطننا الحبيب

ها هو رافد جديد من روافد جامعة املؤسس يصب
يف مسيرة البناء والنماء لوطننا احلبيب.
دفعة جديدة من أبناء الوطن ،حازوا العلوم واملعارف
لــيــر ُّدوا لوطنهم اجل ــزاء احلسن على مــا منحهم
وأعــطــاهــم يف ســنــوات حياتهم املاضية ،سنوات
التحصيل الدراسي التي سينتقلون منها إلى ميدان
احلياة ومعتركها ميدان العمل واإلجناز واإلبداع..
ـوســم بكم أبنائي اخلريجني أن تكونوا َخير
فــأتـ َّ
قـ ٍ
ـدوات ،ملتزمني باألخالق والقيم اإلسالمية يف
ممارساتكم املهنية ،متحلني بالتفاني والتعاون
وحتمل املسؤولية وروح اإليجابية واملبادرة ،ليشار
إليكم بالبنان :هؤالء أبناء جامعة امللك عبدالعزيز،
هذه اجلامعة التي بذلت اجلهد  -إدارة وأساتذة
 يف سبيل بلوغكم هذه الغاية النبيلة وحصولكمعلى املؤهل الذي سيكون لكم بداية مرحلة جديدة
من العطاء والبذل خلدمة ديننا احلنيف ووطننا
الغالي؛مبا هيأته لكم وما تعلمتموه وما اكتسبتموه
من خبرات وملكات علمية ومهارات شخصية..
وإنها تفتخر بأن تكون إحدى منارات التعليم العالي
ص ِبهِ
احلي وقلبه
يف وطننا وتسهم يف بناء شبابه َع َ
ِّ
النابض..
لوالدي كل
فمبا َر ٌك لك جامعتي هذا اجلنى ،ومبارك
ّ
خريج وهما يَريَان ثمرة سنوات طويلة من الرعاية
البنهما حتى نــال شــرف النجاح والتخرج ليقدم
ملجتمعه ووطنه صورة حسنة ومشرقة بعلمه وعمله..
فهني ًئا لنا جمي ًعا مبسك اخلتام ،وإلــى أن نلتقي
بروافد جديدة متجددة من هذا الصرح العريق.
د .هناء بنت عبداهلل النعيم
عميدة شطر الطالبات

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮاءﻣﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻊ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻨﺬ ﻃﺮح رؤﻳﺔ  ٢٠٣٠ﺗﺘﺠﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺨﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﻮي ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ وﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮادر
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع ا¡ﻋﻤﺎل وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺮر إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮاﺋﻤﺔ م ﺧﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻮاﻓﻖ وﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد
ﺧﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

وﺿﻊ ا½ﻟﻴﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت ا¡ﻋﻤﺎل
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب
ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
وﻗﻄﺎع ا¡ﻋﻤﺎل.

ﻋﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻤﻬﺎرات .

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

اﻟﺮؤﻳﺔ

ﻣﺮﻛﺰ راﺋﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ رﺑﻂ
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ .

إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺨﻄﻂ
ﻟﻤﻮاﺋﻤﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻻﻃﺎر
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺆﻫﻼت ودﻋﻤﺎ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ٢٠٣٠

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎت
وﺧﻄﻂ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ا¡ﻋﻤﺎل ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﻤﻬﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

رﺑﻂ ا¡ﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع
ا¡ﻋﻤﺎل.

أﻫﺪاف اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺿﻤﺎن ﺗﻮاﻓﻖ
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ ا´ﻃﺎر
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺆﻫﻼت
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻫﻴﺌﺔ
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﺣﺴﺐ رؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ٢٠٣٠

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ا¡ﻋﻤﺎل
ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
ا¡ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻼب

اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
واﻟﺒﺮاﻣﺞ

وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﺮﺑﻂ
ا¡ﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ا¡ﻋﻤﺎل
اﺳﺘﺤﺪاث ﺑﺮاﻣﺞ
ﺟﺪﻳﺪة ﺣﺴﺐ
اﺣﺘﻴﺎج ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ.

ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﺠﻮدة واﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻓﻲ ﻣﺨﺮﺟﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ
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قيمة مضافة  ..لحصاد ذي نماء

اجلامعات أهــم املنظمات عطا ًء وذلك
لتبوئها مسؤولية رســالــة تنطوي على
مهام لها أهميتها احليوية املتمثلة يف
مخرجاتها البشرية والبحثية واإلضافات
املعرفية ،ومــن املشهود جلامعة امللك
عبدالعزيز منذ إنشائها أن ما تقدمه
من قيمة مضافة هو مخرجات عالية
اجلـــودة مــد ّربــة على آخــر مستجدات
العلوم وفروع املعرفة ،وبأحدث أساليب
التقنية املطبقة ،مما جعلها تتبوأ مكانتها
وريادتها ،حيث تنساب هذه املخرجات
طالباً وطالبات يف نسيج املجتمع لتبعث
فيه احليوية والنشاط الستمرار عمليات
البناء والتقدم وحتقيق الرفاهية جلميع
شرائحه.
ويف هذا اإلطار ،شهد قطاع الدراسات
العليا تــطــورات ملموسة انــطــاقـاً من
قناعة اإلدارة العليا للجامعة بعظم ما
يقدمه هــذا الــقــطــاع مــن املتخصصني
والــبــاحــثــن يف مختلف التخصصات
العلمية التي حتتاجها مجاالت النشاط
على تنوعها وتلبية احتياجات سوق العمل
 ..إلى جانب االستفادة األساسية من نتاج
تلك الصفوة من األبحاث العلمية ،وعليه
تسعى عمادة الدراسات العليا إلى حتقيق
ما تتطلبه التنمية العلمية وتهيئة البيئة

األكادميية احلاضنة يف مختلف مجاالتها
كي تساعد أبناءنا وبناتنا من الطالب
والطالبات على املزيد من البحث العلمي
ورفــع مستوى الطموح مواكبة للطفرة
التطويرية للثقافة املرجعية والتشجيع
على اإلبداع واالبتكار والنشر العلمي ..
ومن أهم التطورات واإلضافات املستجدة
يف مجال الــدراســات العليا التنوع يف
برامج الــدراســات العليا واالرتــقــاء بها
ملــواكــبــة مثيالتها بــاجلــامــعــات العاملية
فقد مت العمل على استحداث برامج
جديدة وتطوير البرامج القائمة ملواكبة
التطورات واملستجدات باإلضافة إلى
حتكيم بــرامــج الــدراســات العليا دولياً
من خالل أساتذة متخصصني يف أرقى
اجلــامــعــات العاملية ،وكــذلــك التنوع يف
البرامج التنفيذية للوفاء بحاجة شريحة
من املديرين التنفيذيني ذوي الطموح
للدراسة واكتساب املــعــارف واملــهــارات
وتنمية الذات ممن ال متكنهم مهام عملهم
من االنتظام يف برامج الدراسات العليا
العامة .إذ تتميز نوعية هــذه البرامج
التنفيذية باستهدافها للجانب التطبيقي
يف اإلدارة لإلسهام يف تنمية معارف
ومهارات الدارسني وحتسني مهاراتهم
وتدعيمها يف التعامل مع مختلف املواقف

التي تواجهها منظماتهم وذلك من خالل
االستخدام والتطبيق الفعال لألساليب
العلمية والطرق احلديثة ،هذا باإلضافة
إلــى إق ــرار بــرامــج جــديــدة مثل برنامج
التمويل اإلسالمي وبرنامج إدارة األزمات
والكوارث.
واليوم ونحن يف يــوم احلصاد  ..فإننا
نحمد اهلل عز وجل على ما حققته هذه
الكوكبة املتميزة من أبنائنا اخلريجني..
فهنيئاً للجامعة هــذه النخبة املختارة
من خريجي اجلامعة فهم موضع فخر
واعــتــزاز بلدهم وجامعتهم  ..ونشيد
مبا حققوه من إجناز ،ونترقب بكل ثقة
قيامهم ب ــأدوار أكثر إيجابية وإبــداعـاً
وأن يتدفق عزمهم وحماسهم وعلمهم
لتوليد طاقات خالقة مبتكرة تظللها روح
املبادرة والعطاء املتجدد واملواطنة احلقّة
من أجل مستقبل واعد وخير لهم وللوطن
على اتساعه.
كــمــا يــطــيــب لــي يف ه ــذه املــنــاســبــة أن
أتوجه بالثناء واإلعزاز والتهنئة خلريجي
وخــريــجــات ال ــدراس ــات العليا على ما
قدموه من جهد مخلص على مدار سنوات
دراستهم ،آم ً
ال أن يوظفوا ما اكتسبوه من
علم ومعرفة مساهمني بإيجابية واقتدار
وثقة يف جهود تنمية الوطن .كما أتوجه

أ.د .سعود بن مستور السلمي
عميد الدراسات العليا

إلى زمالئي من أعضاء هيئة التدريس
الذين أشرفوا عليهم وأرشدوهم مهنئاً
ومــقــدراً لعظم ما حملوه من مسؤولية
وأمانة ولثراء ما حققوه من نتاج .وال
يسعني إال أن أشــيــد بــرعــايــة ودعــم
اإلدارة الــعــلــيــا بــاجلــامــعــة واهتمامها
املستمر ببث روح اإلخ ــاص والعطاء
للنهوض بالدراسات العليا وخريجيها،
لرفعة جامعة املؤسس وحتقيق تطلعاتها
وأهدافها يف خدمة الوطن وتنميته ورق ّيه
حتــت قــيــادة خــادم احلــرمــن الشريفني
وولي عهده (حفظهما اهلل).
وفق اهلل سعينا إلى ما يحبه ويرضاه.

طالب الدراسات العليا

نواة الحراك األكاديمي لعمادات الدراسات العليا في الجامعات السعودية

تــتــزايــد تطلعات طــاب جــامــعــات اململكة
العربية السعودية نحو احلصول على املزيد
مــن ال ــدرج ــات العلمية يف تخصصاتهم
املختلفة بعد التخرج يف اجلامعة واحلصول
على درج ــة الليسانس أو البكالوريوس،
ويأمل هؤالء الطالب الدراسون يف عمادات
الدراسات العليا بجامعات اململكة اكتساب
درجــات علمية أخــرى متيزهم عن غيرهم
من الطالب باحلصول على دبلومات علمية
أو درجتي املاجستير والــدكــتــوراة ،بهدف
حتقيق غاياتهم العلمية وتطلعاتهم املهنية أو
البحثية.
وتستقطب اجلــامــعــات السعودية طالبها
املــمــيــزيــن م ــن طـــاب وطــالــبــات مرحلة
البكالوريوس املتوقع تخرجهم ،لاللتحاق

بــبــرامــج ال ــدراس ــات العليا ،ليكونوا نــواة
اســتــمــرار احلــــراك األك ــادمي ــي لــعــمــادات
الدراسات العليا داخل اجلامعات السعودية،
واســتــكــمــال مناشطها يف حتــســن جــودة
برامج الدراسات العليا ومخرجاتها ،حيث
تعمل العمادات على تذليل كل املعوقات
والعقبات التي تقف يف وجه الطالب إلحراز
نتائج متقدمة محلياً ودولياً واحلصول على
تصنيف متقدم يف األبحاث العلمية املنشورة
يف الدوريات العلمية ،وصوالً إلى أن تصبح
خمس جامعات سعودية على األقــل ضمن
أفــضــل مائتي جامعة دولــيــة بحلول عام
.2030
وتوصف جامعات اململكة العربية السعودية
بأنها من أفضل اجلامعات يف الشرق األوسط

والـ ــدول العربية يف بــرامــج وتخصصات
الدراسات العليا ،كونها تتمتع بجودة عالية
يف املناهج ،ويف مرافق التكنولوجيا داخل
الكليات واجلامعات ،حيث تقدم للطالب
السعوديني والدوليني العديد من اخليارات
األكــادميــيــة يف الــدراســات العليا ،فهناك
الــدراســات اإلسالمية والعلوم والهندسة
والزراعة والطب والتعليم وعلوم الكمبيوتر
وعــلــوم املــعــلــومــات ،وهــنــاك أيــض ـاً الكثير
من املقررات أمام طالب الدراسات العليا
لدراسة واستكشاف الكثبان الصحراوية،
واملــواقــع التاريخية والثقافية واألثــريــة،
والبحرية ،وأيضاً ميكن لطالب الدراسات
العليا الذين يسعون للحصول على الدرجات
العلمية يف املاجستير والدكتوراه ،االختيار

مــن بــن مجموعة متنوعة مــن الــبــرامــج
املتميزة يف مــجــاالت التمويل والتسويق
واإلدارة واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
وغيرها.
ويؤكد العديد من األكادمييني أن عمادات
الدراسات العليا يف اجلامعات السعودية يجب
أن تقوم بــدورهــا لالرتقاء مبستوى طالب
الدراسات العليا ،وأهمية املواءمة بني مخرجات
الدراسات العليا وتلبية متطلبات سوق العمل،
إضافة إلى معاجلة القضايا املتعلقة بتطوير
مدخالت ومخرجات الــدراســات العليا مبا
يتوافق مع رؤية اململكة .2030
وأكدوا على ضرورة توحيد الرؤى املستقبلية،
وتــســخــيــر اجل ــه ــود الــعــلــمــيــة ب ــن عــمــداء
الدراسات العليا يف اجلامعات السعودية على
وفق األطر التي حددتها وثيقة رؤية اململكة
 ،2030والعمل على حتقيق أهداف محاورها
الــثــاثــة (املــجــتــمــع احل ــي ــوي ،واالقــتــصــاد
امل ــزده ــر ،وال ــوط ــن الــطــمــوح) ،مطالبني
بضرورة مراجعة الالئحة املوحدة للدراسات
العليا باجلامعات السعودية ،وإعادة صياغة
القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية،
وتــطــويــر الــعــمــل اإلداري يف ع ــم ــادات
الدراسات العليا ،مبا يضمن حتسني األداء
العلمي لها ،ومبا يتوافق مع رؤية اململكة يف
تطوير أجهزة القطاع العام ،كما اقترحوا
أيضا تشكيل جلنة تقوم مبراجعة الالئحة
املوحدة للدراسات العليا ،وكذلك التخطيط
لتطوير العمل اإلداري داخل العمادات على
وفق تصور موحد يشمل جميع اجلامعات
السعودية.
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أظهر تقرير إحصائي يف اجلامعة ارتفاعاً يف أعداد خريجي
اجلامعة من الطالب الدوليني منذ البدء يف البرنامج عام ،2010
إذ سجل التقرير ( )110طالباً تخرجوا يف مرحلتي املاجستير
والدكتوراه ميثلون دوالً مختلفة من قارتي إفريقيا وآسيا.
وأفــصــح التقرير عــن عــدد الــطــاب املقيدين بكشوفات
اجلامعة ممن هم على مقاعد الــدراســة ،إذ بلغ عددهم
ملرحلة املاجستير والدكتوراه ( )97طالباً ،منهم ( )22طالباً
ببرامج املاجستير ،و ( )75طالباً ببرامج الدكتوراه ،مسجلني
يف ( )8كليات ،وبلغ عدد اخلريجني ( )110طالباً منهم ()54
طالباً دكتوراه و ( )56طالباً ماجستير.
ويعد طالب الــدراســات العليا عنصراً فعاالً يف منظومة
البحث العلمي ،وميثل الطالب الدوليون إضافة جديدة ملا
يحملونه من مقومات وخصائص تثري روح املنافسة بني
وتدعم البحث العلمي.
طالب الدراسات العليا
ّ
وأثــمــر الــبــرنــامــج عــن نشر املــئــات مــن األوراق العلمية
واملشاركات يف املؤمترات العلمية العاملية مما أدى إلى تعزيز
مكانة اجلامعة العلمية وحصولها على تصنيف عاملي متقدم
على مستوى اجلامعات العربية واإلقليمية والعاملية ،كما
يشارك هؤالء الطالب يف العملية البحثية سواء يف األقسام
العلمية أو مراكز التميز البحثي.
ويف إطــار تهيئة بيئة علمية وحاضنة للمواهب العلمية
تساعدهم على اإلبداع العلمي ،تنفق اجلامعة على الطالب
الدولي ما ال يقل عن ( )150ألــف ريــال سعودي لطالب
املاجستير سنوياً عــاوة على تكاليف البحث والتجارب
املعملية والتي تختلف حسب نوع البرنامج والتي يقدرها
القسم العلمي بالكلية املعنية ،كما يكلف طالب الدكتوراه
ما ال يقل عن ( )200ألف ريال سعودي سنوياً عالوة على
تكلفة البحث وإجــراء التجارب املعملية ،بنا ًء على اخلطة
اإلستراتيجية للجامعة واملقترح املقدم من وكالة اجلامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي باستقطاب ما ال يقل عن
( )500طالب دولي خالل الثالث السنوات القادمة.
وخطت اجلامعة خطوات سريعة مؤخراً يف سبيل التوسع يف
قبول الطالب مبرحلة الدراسات العليا على وفق أولويات
حتقق أهداف التنمية ورؤية  ،2030إذ حترص على مواكبة
الطلب املتزايد لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا ملرحلة
(الدبلوم  -املاجستير – الدكتوراه) واستجابة ملتطلبات
سوق العمل مت استحداث برامج جديدة وتطوير للبرامج
القائمة فعلياً ومت التوسع يف قبول الطالب والطالبات للعام
اجلامعي املاضي ،إذ مت قبول ( )2106طــاب وطالبات

الطالب الدوليون في
الدراسات العليا بجامعة
الملك عبدالعزيز
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طالب دوليني تخرجوا
يف مرحلتي املاجستير
والدكتوراه
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أل ـ ـ ـ ــف ري ـ ـ ـ ـ ــال ت ـن ـف ـق ـه ــا
اجلامعة على الطالب
الدولي يف املاجستير

يف جميع برامج الدراسات العليا ،وقد بلغ عدد الطالب
والطالبات املقيدين بــالــدراســات العليا ( ،)5624وعدد
اخلريجني (.)1541
وكــذلــك مت اســتــحــداث آلــيــة لقبول معيدي ومحاضري
جامعات احلد اجلنوبي باإلضافة إلى استقطاب معيدي
ومحاضري اجلامعات السعودية األخرى بهدف دعم التعليم
العالي باململكة.
وفيما يخص نوعية البرامج التي تقدمها اجلامعة وأعدادها
يف الدراسات العليا ،فقد مت التوسع يف برامج الدراسات
العليا إذ بلغت و( )190برنامجاً ،منها و( )44برنامجاً
للدكتوراه ،و( )139برنامجاً للماجستير ،و( )7برامج للدبلوم.

البرامج املطورة:
 .1تطوير برنامج ماجستير باملقررات الدراسية والرسالة
يف جيولوجيا البترول والترسبات املقدم يف قسم جيولوجيا
البترول والترسبات بكلية علوم األرض.
 .2تطوير بــرنــامــج الــدكــتــوراه يف جيولوجيا البترول
والترسبات املقدم يف قسم جيولوجيا البترول والترسبات
بكلية علوم األرض.
 .3تطوير برنامج ماجستير اجليولوجيا البنائية واالستشعار
عن بعد بكلية علوم األرض.
 .4تطوير برنامج دكتوراه اجليولوجيا البنائية واالستشعار
عن بعد بكلية علوم األرض.
 .5تطوير برنامج ماجستير باملقررات الدراسية والرسالة
يف الهندسة املدنية املقدم يف قسم الهندسة املدنية بكلية
الهندسة.
 .6تطوير برنامج ماجستير باملقررات الدراسية واملشروع
البحثي يف الهندسة املدنية املقدم يف قسم الهندسة املدنية
بكلية الهندسة.
 .7تطوير برنامج دكتوراه باملقررات الدراسية والرسالة
يف الهندسة املدنية املقدم يف قسم الهندسة املدنية بكلية
الهندسة.

البرامج املستحدثة:
 .1استحداث برنامج املاجستير باملقررات الدراسية
والرسالة يف التحليل االقتصادي اإلسالمي وسياساته
املقدم يف معهد االقتصاد اإلسالمي.
 .2استحداث برنامج دكتوراه يف نظم املعلومات احلاسوبية
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املقدم يف قسم نظم املعلومات بكلية احلاسبات وتقنية
املعلومات.
 .3استحداث برنامج ماجستير باملقررات الدراسية
والرسالة يف طب النوم املقدم يف قسم الطب الباطني
بكلية الطب.
 .4استحداث برنامج ماجستير باملقررات الدراسية
والــرســالــة يف تصميم األزي ــاء املــقــدم يف قسم تصميم
األزياء بكلية التصاميم والفنون.
 .5استحداث برنامج ماجستير بــاملــقــررات الدراسية
والرسالة يف االكتشاف والتطوير اجلزيئي لألدوية املقدم
يف قسم الكيمياء الصيدلية والكيمياء النباتية بكلية
الصيدلة.
 .6استحداث برنامج ماجستير بــاملــقــررات الدراسية
والرسالة يف الهندسة البحرية املقدم يف الهندسة البحرية
بكلية الدراسات البحرية.
 .7استحداث برنامج دبلوم اللياقة البدنية للخريجات
من حملة البكالوريوس التربوي مبعهد الدراسات العليا
التربوية.
التقومي املستمر للبرامج والدرجات العلمية والتخصصات
وأنظمة الدراسة واالمتحان يف مرحلة الدراسات العليا.
.1

تقومي الدراسات العليا باألقسام العلمية (سنوياً).

 .2تقومي األداء بعمادة الدراسات العليا وحتكيم البرامج
املستحدثة أو املطورة من محكمني دوليني من جامعات ذات
تصنيف متقدم ال يقل عن اجلامعات العشر إلى العشرين
يف مجال البرنامج (سنوياً).
 .3اجتياز اختبار اللغة اإلجنليزية كأحد الشروط اإلضافية
للقبول والتسجيل ببرامج الدراسات العليا .وقد مت حتديد
اختبار التوفل ( )TOEFLاملعيار املــوحــد لشرط اللغة
اإلجنليزية بحيث يكون احلد األدنى الجتياز اللغة اإلجنليزية
( )400حداً أدنى للقبول ملرحلة املاجستير ،و( )500درجة
حداً أدنى ملرحلة الدكتوراه.
 .4اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيني كأحد الشروط
اإلضافية للقبول والتسجيل ببرامج الدراسات العليا،
وقــد مت حتديد (  )65درجــة حــداً أدنــى جلميع برامج
الدراسات العليا.
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أل ـ ـ ـ ــف ري ـ ـ ـ ـ ــال ت ـن ـف ـق ـه ــا
اجلامعة على الطالب
الدولي يف الدكتوراه

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
وال ـط ــال ـب ــات املـقـيــديــن
بالدراسات العليا

2106

1541

ط ـ ـ ــاب وط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــات مت
ق ـب ــول ـه ــم يف مـخـتـلــف
برامج الدراسات العليا

500

طـ ـ ــالـ ـ ــب دول ـ ـ ـ ـ ــي سـ ــوف
ت ـس ـق ـط ـب ـهــم اجل ــام ـع ــة
خالل  3سنوات قادمة

ع ـ ــدد اخل ــريـ ـج ــن يف
بـ ـ ــرامـ ـ ــج ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات
العليا

190

ب ـ ــرن ـ ــامـ ـ ـجـ ـ ـ ًا ُتـ ـق ــدمـ ـه ــا
اجلــامـعــة يف الــدراســات
العليا
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األنظمة اإللكترونية وتسخيرها لخدمة الخريجين.
بــالــعــودة إلــى عامني مــن الــزمــن تقريباً
وبالتحديد حني دشن معالي املدير نظام
(وثــيــقــتــي) ال ــذي ميكن اخلــريــجــن من
إنهاء إج ــراءات التخرج وعندما وقعت
اجلــامــعــة اتــفــاقــيــة تــعــاون مــشــتــرك مع
إحــدى أكبر شركات الشحن (أرامكس)
لتوصيل وثائق التخرج لطالب اجلامعة
ملكان إقامتهم ،حينها اقترح معالي مدير
اجلامعة األســتــاذ الدكتور عبدالرحمن
بن عبيد اليوبي على الوفد احلاضر من
عمادة القبول والتسجيل ،دراسة مبادرة
تتعلق بإيجاد خدمة متكن املستفيد (فرد
أو جــهــة) مبــصــادقــة الــوثــائــق الطالبية
الكترونياً ،واحلصول على إفادة (برنت)
بعدد الساعات الدراسية للطالب املقيد
بكشوفات اجلــامــعــة بــطــرق إلكترونية
حديثة ،سعياً لتوفير الوقت واجلهد مع
جودة اخلدمة.
حينها بــدأت عمادة القبول والتسجيل
بالشراكة االستراتيجية مع القطاعات
املعنية كعمادة تقنية املعلومات يف دراسة
توفير تلك اخلدمة ،وتذليل الصعوبات
وتسخير اإلمكانات كافة ومت عقد ورش
العمل ،لتوحيد اجلهود يف سبيل اخلروج
بخدمة تضمن ع ــدم وج ــود مثالب أو

سلبيات أثناء دخــول النظام اإللكتروني
ملصادقة الوثائق الطالبية للمستمرين
بالدراسة واخلريجني حيز اخلدمة.
وملــا تــدركــه اجلــامــعــة ممثلة يف عمادة
الــقــبــول والتسجيل مــا يــواجــهــه طالب
وطــالــبــات اجلــامــعــات بشكل عــام على
مستوى العالم مــن مشقة التحقق من
سجالتهم ووثائقهم األكادميية  ،وخالل
الفصل الدراسي الواحد تعمل العمادة
على عمليات التدقيق والتوثيق والتحرير
ومصادقة أكثر مــن ثالثة آالف طالب
وطــالــبــة ،واســتــطــاعــت عــمــادة القبول
والتسجيل توحيد هذه اخلدمات يف بوابة
موحدة ،تختصر الزمان واملكان وتستقبل
باجلميع معامالت املصادقات من اجلهات
اخلارجية داخل اململكة وخارجها.
بــدعــم مــعــالــي مــديــر اجلــامــعــة وجميع
الــقــطــاعــات املــســانــدة لــتــوفــيــر النظام
اإللكتروني والــبــدء فيه مــؤخــراً ،بحيث
يسمح للمستفيد مــن خ ــارج اجلامعة
الــوصــل لألنظمة اجلامعية مــع حفظ
اخلــصــوصــيــة لــلــطــاب والــطــالــبــات من
خ ــال تــفــويــض إلــكــتــرونــي يــســمــح من
خــالــه الــطــالــب للجهة اخلــارجــيــة من
إمكانية االطــاع على بياناته ،وبالتالي

يسهل النظام إجراءات املتابعة واألرشفة
ومتابعة حجم اإلجناز بشكل آمن ودقيق
كما يــراعــي الــنــظــام إغ ــاق الــطــرق يف
محاولة تزوير الوثائق أو املصادقات ألي
طرف كان.
وبتوضيح أكــثــر للخدمة  ،يــبــدأ طلب
املصادقة إمــا مــن الــطــاب أو اجلهات
اخلارجية الراغبة يف املصادقة بشكل
مباشر من خالل اسم املستخدم وكلمة
املــرور ثم طلب «مصادقة الوثائق» ،ثم
اختيار إنشاء طلب مصادقة أو متابعة
طلب سابق ،ويوفر النظام اختيار نوع
املستند املرفق لوثيقة التخرج أو كشف
الدرجات.
كل تلك اجلهود واخلــدمــات التي تقدم
للطالب والطالبة على ٍ
حد سواء ما هو إال
رغبة من اجلامعة لتقدمي أرضية صلبة
من اخلدمات اإللكترونية واالستفادة من
األدوات التقنية والتطبيقات الرقمية،
وتوفير بيئة تعليمية جاذبة حترص على
الرعاية واالهتمام بإبنائنا وبناتنا من
الــطــاب والــطــالــبــات ،والــســعــي الــدائــم
لتقدمي كافة التسهيالت التي تساعد
الطالب والطالبات يف تخطي العوائق
وتسهل لهم عمليتهم التعليمية.

تتعلق بالوقاية من مرض السرطان وعالج هشاشة العظام

خريجان سعوديان يتوصالن لنتائج إيجابية في حل مشكالت صحية مزمنة
استطاع باحثان سعوديان ضمن خريجي
الدفعة ( )47أن يسجال نتائج متقدمة
ألب ــح ــاث الــتــخــرج يف درجـ ــة املاجستير
بتخصص الكيمياء احليوية ،كما حظيت
أبحاثهما بالنشر مبجالت علمية عاملية،
بعد ان توصلوا لنتائج إيجابية يف بحثهما
تساعد على حل مشكالت صحية مزمنة،
تعاني منها مجتمعات العالم أجمع ،وتتعلق
بالوقاية من مرض السرطان وعالج هشاشة
العظام.
ســجــل الــبــاحــث مــحــمــد عــبــاس بــغــدادي
تـــقـــدمـــاً ك ــب ــي ــر ا يف عــــنــــوان رس ــال ــة
املاجستير( :استكشاف مركبات من مصدر
طبيعي لها تــأثــيــرات محتملة كيميائية
عالجية أو كيميائية وقائية أو كيميائية
معدلة ضد السرطان) ،إذ مت نشر ورقة
علمية واحدة من مشروع رسالة املاجستير
يف مجلة (موليكيولز) ،وهناك ورقة علمية
أخرى مت كتابتها وسوف يتم نشرها قريباً
يف مجلة علمية.
وق ــام «الــبــغــدادي” بــاملــشــاركــة يف امللتقى
الــســنــوي للجمعية األمــريــكــيــة ألبــحــاث
الــســرطــان بــالــواليــات املــتــحــدة األمريكية
بثالثة ملصقات علمية من النتائج التي
حصل عليها يف مشروع رسالة املاجستير
يف األع ــوام 2017 ،2016 ،2015م  ،كما
ش ــارك يف مــؤمتــر ومــعــرض دبــي الــدولــي
للصيدلة والتكنولوجيا باإلمارات العربية

املتحدة مبلصقني علميني من النتائج التي
حصال عليها يف مشروع رسالة املاجستير
يف األعوام  2015و.2016
كما حقق زميله يف التخصص نفسه والدفعة
اخلريج عبداهلل الغامدي متيزاً إضافياً يف
سجل احل ــراك البحثي باجلامعة لطلبة
الدراسات العليا يف عنوان رسالة املاجستير
(نشاط بعض املركبات الطبيعية يف عالج
هشاشة العظام) ،واعتبر فيها أن هشاشة
الــعــظــام هــو مــرض صــامــت يصيب فئات
عديدة من سكان اململكة العربية السعودية
(وبنسب مرتفعة) ،والهدف من البحث هو
املساهمة يف إيجاد مركبات قد تكون فعالة
مستقبال يف عــاج هشاشة العظام ,هذه
املركبات مت استخالصها من مصادر نباتية.
وبي خالل رسالته البحثية ،بأنه مت إجراء
ّ
العديد من التجارب على هــذه املركبات،
وبفضل من اهلل خلصت لنتائج قد تكون
واعــدة يف مجال أبحاث هشاشة العظام،
ولكنها ما زالت حتتاج إلى املزيد من البحث
والتقييم.
ومتكن من خالل الرسالة من نشر ورقتني
علميتني يف مجالت معتمدة.
وقد أدركــت جامعة املؤسس أهمية وقيمة
أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات
العليا بها يف فعالية قيام اجلامعة بكل
أدوارها وخاصة يف مجال البحث العلمي،
وعليه عملت على توفير كــل املتطلبات

والوسائل الالزمة لبناء قدراتهم وتشجيعهم
لتزداد إجنازاتهم ،وخاصة البحثية ،وتتنامى
إبداعاتهم وابتكاراتهم.
وحرصت اإلدارة العليا باجلامعة على املبادرة
باإلعالن عن عــدد من اجلوائز يف مجال
البحث العلمي والدراسات العليا  ،بهدف
تقدير وتشجيع الباحثني من أعضاء هيئة
التدريس وطالب الدراسات العليا  ،وحث
البقية من زمالئهم على االقتداء بهم وتتبع
خطاهم ،من أجل تنافسية التميز احملمود
ارتقاء بذاتهم وجامعتهم ومجتمعهم ،وكذلك
بالعلوم يف مختلف مجاالت املعرفة.،
وقد صاحب زيادة أعداد البرامج البحثية
وأع ــداد املشاريع البحثية املدعمة زيــادة
أعــداد جوائز النشر العلمي زيــادة أعداد
البحوث املنشورة يف مجالت عاملية مصنفة
( )ISIنحو  88بحثا عــام 1429ه ـــ لتزيد
بشكل متضاعف بــدايــة مــن عــام1431هـــ
لتصل إلى  4505أبحاث عام  1437هـ.
كما تطورت نوعية البحوث املنشورة وزادت
أعدد مرات االستشهاد من ابحاث جامعة
املــلــك عــبــدالــعــزيــز يف الــســنــوات اخلمس
األخيرة ليصبح  75000استشهاد يف عام
 1437هـ مقارنة بعام  1431هـ الذي بلغت
فيه عــدد مــرات االستشهاد  ،7376وهذا
مؤشر واضــح على زي ــادة جــودة األبحاث
املنشورة جلامعة امللك عبدالعزيز.

والشكر والتقدير لكل من يسهم معنا
يف عــمــادة الــقــبــول والتسجيل لتقدمي
خدمات متفردة ومنوذجية ،وشكر خاص
لسعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية
املكلف الدكتور أمني بن يوسف نعمان،
ولسعادة عميد القبول والتسجيل الدكتور
عابد املشايخي على دعمها للمبادرات
واملشروعات الرائدة التي تقدمها عمادة
القبول والتسجيل لتضطلع بدروها مع
كافة قطاعات اجلامعة؛ بغرض الوصول
لهدفنا الرئيس يف أن تــكــون جامعتنا
ضمن مــصــاف أفــضــل  100جامعة يف
العالم بحلول عام 2020م
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عميد القبول والتسجيل:
حضور وتشريف أمير منطقة مكة لحفل الخريجين سنويا داللة على رعاية واهتمام القيادة بالتعليم
الجامعة رفدت الوطن بـ 40ألف خريج خالل الـثالث سنوات األخيرة
سجلت عمادة القبول والتسجيل بجامعة امللك عبدالعزيز
تـقــدمـ ًا كـبـيــرا يف خــدمــاتـهــا اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،إذ خصصت 31
خدمة إلكترونية يستطيع الطالب والطالبة إجنازها من
خ ــال الـبــوابــة اإللـكـتــرونـيــة عـلــى م ــدار ال ـعــام  ،ممــا يوفر
اجلهد والوقت عليهم.
وكشف الدكتور عابد املشايخي يف حوار صحفي لصحيفة
(أخبار اجلامعة) أن العمادة تعمل على تطوير خدماتها
للطالب .منذ التحاقهم باجلامعة وحتى تخرجهم ،وأشار
إلــى أن اجلــامـعــة ممثلة يف عـمــادة ش ــؤون الـطــاب تتعاون
مــع العديد مــن القطاعات والـشــركــات املختلفة لتوظيف
اخلــريـجــن ،وذل ــك مــن خــال عقد شــراكــات واجتماعات،
فض ًال عن تنظيم (أسبوع يوم املهنه) ،الذي يشكلّ مناسبة
هامة جــد ًا يتم مــن خاللها جمع اخلريجني واخلريجات
والـشــركــات حتــت سقف واح ــد ،مــؤكــد ًا أن اجلامعة حترص
على أن يكون خريجوها على مستوى طموحات ورغبات
أرباب العمل من القطاعني احلكومي واخلاص .فكان نتاج
احلوار كالتالي:
 مــاهــي دالالت رعــايــة وحـضــور مستشار خ ــادم احلرمنيأمير منطقة مكة املكرمة حلضور حفل اخلريجني ومشاركة
الطالب فرحتهم بالتخرج؟
إن حضورصاحب السمو امللكي األمــيــر خالد الفيصل
مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة
حلفل اخلريجني يعد تشريفاً ومشاركة من سموه ألبنائه
الطالب اخلريجني وهــذه داللــة على ما يحظى به قطاع
التعليم من دعــم ورعــايــة يف ظل حكومة خــادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولــي عهده
األمني صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز -حفظهما اهلل،-فسموه يحرص -حفظه اهلل-
سنوياً على مشاركة طــاب اجلامعة فرحتهم بالتخرج،
ومؤازرتهم وتكرميهم لينتقلوا ملرحلة يشاركون الوطن يف
تنميته ومنائه واحلفاظ على مكتسباته ودفع عجلة السير
نحو التقدم واالنخراط يف سوق العمل ليقدموا خالصة
علمهم وجهدهم للوطن العزيز الذي منحهم الكثير.
 كم يبلغ عدد اخلريجني يف جميع املراحل التعليمية؟بلغ إجمالي أعــداد اخلريجني للدفعة ( )47نحو  14ألف
طالب تسلحوا بسالح العلم واملعرفة ،وسينضمون جميعاً
إلى سوق العمل مع زمالئهم ومن سبقوهم ،منهم 47 :خريجا
يف مرحلة الدكتوراه ،و 645خريجا يف مرحلة املاجستير،
فيما بلغ عدد خريجي الدبلوم العالي  83خريجا ،و13809
خريجني ملرحلة البكالوريوس يف جميع التخصصات.
 هل هناك تنسيق مع اجلهات احلكومية واخلاصة فيمايخص توظيف اخلريجني يف سوق العمل؟
تسعى اجلامعة مع عدة قطاعات على التنسيق مع عمادة
شؤون الطالب فهناك وكالة للخريجني يف عمادة شؤون
الــطــاب تقوم بالتواصل مــع الشركات التي ترغب يف
تــوظــيــف اخلــريــجــن ،وذلـــك مــن خ ــال عــقــد شــراكــات
واجتماعات فضال عن تنظيم (أسبوع يوم املهنة) ،الذي
تنظمه مــع بعض الكليات خاصة العلمية منها،والذي
يستهدف القطاعات احلكومية وشبه احلكومية واخلاصة،
ليكون املنصة احلقيقية واأله ــم الستقطاب خريجي
وخريجات اجلامعة .وهذا يشكل مناسبة يتم من خاللها
جمع اخلريجني واخلريجات والشركات حتت سقف واحد.

كما نظمت اجلامعة ندوات خاصة وورش العمل ومعارض
تــوظــيــف تهتم بالتعريف بــواقــع س ــوق الــعــمــل والــفــرص
الوظيفية ،واللقاءات مع مؤسسات التمويل ،واالستثمارات
العامة واخلــاصــة ،واحملــاضــرات،والــورش التي تسهم يف
توليد الوظائف والتقاء طــاب العمل مع أربــاب العمل.
الفتاً إلى توجيهات معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
عبدالرحمن اليوبي بالتوسع يف الشراكات واالتفاقيات ،مع
الوزارات،واملؤسسات احلكومية واخلاصة ،إلتاحة الفرصة
لعرض كثير من الوظائف التي تناسب التخصصات التي
تقدمها اجلامعة .مؤكداً أن اجلامعة حترص على أن يكون
خريجوها على مستوى طموحات ورغبات أرباب العمل من
القطاعني احلكومي واخلاص ،بالتعاون مع شركاء اجلامعة
اإلستراتيجيني.
 ماهي خطط العمادة املستقبلية يف التوسع يف اخلدماتوأنظمة القبول؟
منذ أن أعلنت اململكة رؤيتها بدأت اجلامعة عملها على وفق
الرؤية الطموحة  ،2030وتنفيذ أهدافها للوصول ملؤشرات
معينة وواضحة ،وسعت اجلامعة على حتقيق تلك الرؤية
عبر رسالة واضحة ،ومعايير القبول،كما أن زيادة أعداد
املقبولني باجلامعة حتكمه الطاقة االستيعابية .وعمادة
القبول والتسجيل مهمتها اإلشــراف املباشر على عملية
القبول ،وفــرز أعــداد املتقدمني ،وتنفيذ عمليات القبول
اإللكتروني ،وذلــك مبا يتوافر من مقاعد مت اعتمادها
من قبل مجلس اجلامعة ،ومبــا يضمن حتقيق األهــداف
واخلطط املرسومة.
 كيف تق ّومون رضــا املستفيد من اخلدمات املقدمة منقبل العمادة؟
إنه من منطلق حرص اإلدارة العليا للجامعة على رفع مستوى
اخلدمات املقدمة لطلبة اجلامعة،يأتي االهتمام باستطالع
آرائهم لتحسني تلك اخلدمات وضمان جودتها ،كما تتعامل

العمادة مع برنامج املعامالت اإللكترونية التي تصلها عبر
األيقونة املخصصة لها بشكل سريع ،والعمل على حل كل
املعوقات والعقبات التي تواجه الطالب يف وقت وجيز ،ولقد
ملسنا رضا اجلميع على هذه اخلدمات يف الوقت الذي ال
نتوقف عند حد معني ،فالسعي للتطوير والتحديث املستمر
للخدمات هو ديدننا.
 كم عدد الطالب والطالبات الذين تخرجوا يف اجلامعةمنذ إنشائها؟
اجلامعة خرجت عــدداً كبيراً من الطالب والطالبات وال
يحضرني عدد يف الوقت احلالي ومنهم من تسلم مناصب
قيادية عليا يف الدولة ،فخالل الثالث سنوات فقط تخرج
فيها عبر األنظمة التعليمية التي تتبعها اجلامعة من برامج
االنتظام واالنتساب والتعلم عن بعد حوالي  40ألف طالب
وطالبة يف مختلف الكليات والتخصصات العلمية.
 ماذا عن مستوى التقنيات والبنية التحتية للخدماتاإللكترونية التي تتعامل معها جامعة امللك عبدالعزيز يف
اخلدمات الطالبية باملقارنة مع نظيراتها من اجلامعات؟
يعمل شريكنا اإلستراتيجي يف مجال خدمات الطالب ممث ً
ال
يف عمادة تقنية املعلومات على خدمات متعددة ومتنوعة
وفريدة من نوعها ،منها ما يختص بالطالب والطالبات
وخــدمــات أخ ــرى ألعــضــاء هيئة الــتــدريــس وللمنسوبني
وأيضاً خلدمة املجتمع ،وما يهم العمادة بشكل أكبر هو
خدمة الطالب والطالبات ،إذ يخصص 31خدمة إلكترونية
على مدار العام ،ويستطيع الطالب والطالبة إجنازها من
خالل التعامالت اإللكترونية مما يوفر اجلهد والوقت على
املستفيد ،وتراعى اجلودة كذلك.
وفيما يتعلق بالقبول فقد أجنزنا وهلل احلمد من خالل
البوابة اإللكترونية يف عام 2017م أثناء مدة القبول عدداً
كبيراً من الطلبات ،والتعامل معها على وفق أعلى املعايير،
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فبوابة القبول استقبلت  103.863طلباً للقبول خالل مرحلة
التسجيل للقبول ،كما مت قبول  108طالب زائرين خالل
العام ذاته ،يف حني مت التعامل مع  2.060طلباً يف التحويل
اخلــارجــي ،وذلــك من خــال التعامالت اإللكترونية ،كما
جنحت اجلامعة يف زيادة دقة البيانات للطالب املقبولني
إذ مت الربط والتكامل مع مركز املعلومات الوطني ،وتطوير
برنامج تسجيل الطالب املقبولني ،وذلك متهيداً لتقدمي
خدمات إلكترونية تعتمد على بصمة الطالب.
 هــل يــرى سعادتكم أن اسـتـخــدام التقنيات سيقلل منوجود العنصر البشري يف العمادة؟
ليس هناك نية يف تقليل العنصر البشري على حساب
استخدام التقنية احلديثة ،والتي سهلت على الطالب
واملــراجــعــن يف تنفيذ الــعــديــد مــن العمليات مــن خالل

استخدام أنظمة اجلامعة اإللكترونية ،مما يقلل من نسبة
أعداد الطالب الذين يراجعون عمادة القبول والتسجيل.
 ما مدى التكامل والتجانس يف توحيد أنظمة القبول بنياجلامعة ونظيراتها من اجلامعات يف اململكة؟
جنــحــت اجلــامــعــات يف املنطقة مــن خ ــال اجتماعاتها
التنسيقية السنوية لتوحيد عملية الــقــبــول مبــا يحقق
املصلحة العامة ،وتبادل املعلومات حيال املتقدمني للقبول،
ونسب القبول ،واملواعيد واحلد من االزدواجية يف القبول
وتكرار الفرز ،وضمان عدم قبول طالب مقيدين يف عدة
جامعات ،ومعاهد املنطقة الغربية .وعلى سبيل املثال جامعة
امللك عبدالعزيز ،وجامعة أم القرى ،وجامعة طيبة ،وجامعة
جدة ،واجلامعة اإلسالمية ،وجامعة الطائف ،وجامعة امللك
خالد يف أبها ،وجامعة الباحة ،وكلية ينبع الصناعية،وكليات
معاهد التقنية ،ويف املستقبل رمبا تنضم بعض اجلامعات.

طلب ًا استقبلتهم العمادة خالل مرحلة التسجيل للقبول

108

طالب زائرين مت قبولهم

2,060

طلب ًا يف التحويل اخلارجي

40,000

ط ــال ــب وط ــالـ ـب ــة تـ ـخ ــرج ــوا يف ب ــرام ــج االن ـت ـظ ــام
واالنتساب والتعلم اإللكتروني

برنامج (وثيقتي) ومشروع (بطاقة خريج) خدمات تطوعها الجامعة لخدمة الخريجين

مبتابعة وتوجيه من معالي مدير اجلامعة  ،كثفت عمادة
القبول والتسجيل استعداداتها لتجهيز املقر (إستاد
اجلامعة) املخصص إلقامة حفل اخلريجني للدفعة
( ،)47وعقدت العمادة سلسلة اجتماعات للوقوف على
آخر التحضيرات واالستعدادات للحفل سعياً خلروج
احلفل بصورة تعكس مكانة وقيمة اجلامعة ،وتــوازي
العدد الكبير للخريجني.
وتعتبر عمادة القبول والتسجيل البوابة الرئيسة التي
من خاللها التحق بها الطالب باجلامعة  ،وتبدأ رحلته
األكادميية فيها إلى إكمال متطلبات التخرج يف اجلامعة
يف نهاية الرحلة ،وحــرص ـاً مــن العمادة على تطوير
خدماتها ،مت تدشني خدمات تساعد الطالب املتوقع
تخرجه إلكمال خطوات عملية التخرج تراعي املرونة
والسهولة  ،وآخر تلك اخلدمات التي مت إطالق برنامج
(وثيقتي) ،وهو برنامج يستهدف الطالب اخلريج بعد
إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية،
على أال يقل معدله التراكمي يف كل األحــوال عن (2
من  ،)5وتقدير (مقبول) ،وأن ال توجد عهدة أو التزام
مسجل على الطالب ،إذ يستطيع الدخول على البرنامج

من موقع عمادة القبول والتسجيل ،الذي يوفر تخريج
طالب اجلامعة إلكترونيا واستالم وثائق التخرج دون
احلاجة ملراجعة اجلامعة حتى الستالمها ،حيث يتم
تقدمي الطلبات عن طريق النظام آليا ،ثم تصل وثيقة
التخرج للطالب إلى باب منزله ،عبر خدمات البريد
السريع وذلك بشكل آلي بالكامل ،ويف خطوات سهلة
وميسرة.
ويجب على كل طالب (انتظام  -انتساب  -تعليم عن
بُعد) تقدمي طلب تخرج عن طريق نظام الـــ(ODUS
 ،)Plusمع نهاية الفصل الدراسي األخير باجلامعة.
ويجب أن يقوم الطالب بتحديد طريقة استالم الوثيقة،
إمــا عن طريق البريد السريع أو استالمها من مقر
عمادة القبول والتسجيل .ثم ترسل إلكترونياً طلبات
طــاب االنــتــظــام إلــى املــرشــديــن األكــادميــيــن ،وذلــك
ملطابقة خطته الدراسية مع خطة القسم والتخصص
الذي يدرسه الطالب باجلامعة .أما طاب االنتساب -
والتعليم عن بُعد فترسل إلكترونياً مباشرة ملسجل الكلية
بالعمادة.
وعلى صعيد ذي صلة ،دعــت عمادة شــؤون الطالب

اخلــريــجــن خــال امل ــدة املــاضــيــة عبر رســائــل نصية
اخلريجني الستالم للحضور لصالة رابطة اخلريجني
الستالم زي التخرج وبطاقة خريج (فخور بجامعتي)،
وحددت مواعيد االستقبال الستالم الزي والبطاقة من
الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً.
ويعتبر مشروع (بطاقة خريج) بطاقة تصدرها عمادة
ش ــؤون الــطــاب خلريجي اجلــامــعــة ،وتتيح للخريج
االستفادة من اخلدمات داخل اجلامعة وخارجها.
كما توثق العالقة بني اجلامعة والطالب وتسهل عملية
التواصل معه ،وحتمل مزايا وخدمات متعددة داخل
وخ ــارج اجلامعة ،ومتـ ِّكــن اخلــريــج مــن االســتــفــادة من
مرافق اجلامعة واخلــدمــات التي تقدمها من برامج،
منها االستفادة من البريد اإللكتروني ،وخدمات املكتبة
املــركــزيــة ،وحــضــور الـــدورات التدريبية التي تنظمها
العمادة ،والتمتع مبزاولة الرياضية يف مرافق اجلامعة
الرياضية ،كما تهدف إلى تعزيز انتماء اخلريجني إلى
جامعتهم ،ومد جسور التواصل معهم ،وترجمة توجهات
وتطلعات اجلامعة التي تصب يف مصلحة الطالب.
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رجال أعمال للخريجين:

فرص العمل بالسوق السعودي كثيرة وال تتعارض مع المؤهل الدراسي
هــل الــفــرص الــوظــيــفــيــة يف س ــوق العمل
متاحة ..أم محدودة ومتوقفة على العالقات
الشخصية ؟
يؤكد عدد من رجال االعمال السعوديني إن
الفرص الوظيفية يف سوق العمل متوافرة
ومتجددة إذ أن سوق العمل يتغير ويتكيف
كل فترة مع متطلبات السوق مشددين على
أن سوق العمل بحاجة إلى شباب قادرين
على حتمل املسؤولية واملثابرة واجلــد يف
العمل.
ودعا رجال أعمال وأصحاب شركات وطنية
عاملة يف السوق السعودي ،الشباب إلى
إعادة النظر يف سوق العمل داخل اململكة،
والقبول بالعمل يف كافة القطاعات التي
توفر فرصاً وظيفية متميزة للسعوديني،
وعدم االعتماد على املؤهل التعليمي فقط
مــن أج ــل قــبــول الــوظــيــفــة ،مشيرين إلــى
أن العديد مــن شــبــاب اململكة يتمسكون
بحلم العمل باملؤهل الــدراســي ،ورغــم أن
املؤهل أو التخصص الدراسي قد ال يكون
متطلباً رئيسياً للوظيفية ،إال أن الوظيفة
قد تتناسب مع قــدرات الشخص الراغب
يف الــعــمــل ومتــكــنــه مــن احلــصــول عليها.

وضرب رجال األعمال املثل ،بأن خريجي
الكليات النظرية بجميع أقسامها مؤهلون
لتبوأ أماكن متميزة يف السوق الوظيفي
برواتب جيدة ،متكنهم من االعتماد على
أنفسهم وحتمل املسؤولية ،فقط حتتاج هذه
الوظائف إلى قدرات تتمثل يف إجادة اللغة
االجنليزية والكمبيوتر والتعامل مع وسائل
التكنولوجيا احلــديــثــة مبــهــارة وحرفية،
لكن لألسف بعض الشباب يتمسك بحلم
العمل باملؤهل وبالتخصص الدراسي ،وهو
ما يجعل مثل هذه الفرص مكاناً مناسباً
للوافدين من اجلنسيات األجنبية ،األمر
الذي يزيد من حجم البطالة داخل السوق
السعودي.
ويؤكد رجــل االعــمــال عبداهلل العمودي ،
أن معظم الشباب اجلامعي بــدأت نظرته
تتغير كثيراً يف العمل ويف الوظيفة ،ال سيما
وأن شباب اململكة بات يف حاجة ملحة إلى
العمل واالستقرار املهني واالعتماد على
النفس ،وهو ما بدا واضحاً وملموساً يف
قبول السعوديني والسعوديات العمل يف
أماكن كانت نظرتهم لها منذ سنوات قليلة
أنها أعمال غير مناسبة ،مثل :العمل يف

الكاشير ،والعمل يف صيانة اجل ــواالت،
والــعــمــل احلـــر ،وفــتــح املــطــاعــم املتنقلة،
باإلضافة إلى إقبالهم املتميز على املشاريع
الصغيرة واملتوسطة سواء من داخل البيوت
أو عبر احلصول على محال جتارية صغيرة
متكنهم من تقدمي منتجاتهم للجمهور بصورة
متميزة ،وهو ما ميكنهم من تنمية أعمالهم
مستقب ً
ال وعــدم االعتماد على األســرة يف
اإلنفاق أو املتطلبات اخلاصة بهم.
ويــؤكــد رجــل االعــمــال فيصل القحطاني
 ،أن فرص العمل داخــل السوق السعودي
كثيرة ومــتــعــددة وأحــيــان ـاً ال تــتــعــارض مع
املؤهل الدراسي ،ولكن السوق بحاجة فع ً
ال
إلــى شباب مكافح وشباب مثابر وشباب
منضبط ،خاص ًة وأن بعض الدراسات تؤكد
أن العديد من الشركات تواجه إشكالية
تغيير املوظفني السعوديني بشكل كبير ،إما
لعدم صبرهم أو لقلة خبرتهم أو النتقالهم
إلــى وظيفة حكومية أو وظيفة أخــرى يف
القطاع اخلاص.
وأوضح أن معظم الشركات تبحث عن شباب
يعملون يف مجال املبيعات والتسويق واملوارد
البشرية واإلنــتــاج وتكنولوجيا املعلومات،

أما السيدات فتتركز الوظائف يف مجاالت
التسويق واملوارد البشرية واملالية.
وينصح رجال األعمال الشباب السعودي
بأهمية دراسة سوق العمل جيداً ومعرفة
متطلباته واحتياجاته سواء يف الــدورات
التدريبية أو ورش العمل التي تساعد
شباب اململكة يف احلصول على الوظيفة
بسهولة.
وبحسب إحصائية صــادرة عن املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية لعام 2017
املاضي ،بلغ عدد اخلارجني من سوق العمل
من الوافدين نحو  302.473شخصاً ،أي
ما يقارب  1120وافــدا يــغــادرون السوق
بشكل يــومــي ،يف حــن خــرج مــن القطاع
اخلــاص نحو نصف مليون ســعــودي ،أي
نــحــو  1881مــوظــفــا يــومــي ـاً ،وبــذلــك بلغ
عدد املغادرين سوق العمل من الوافدين
والسعوديني  3001عامل يوميا ،يف املقابل
ارتــفــع عــدد السعوديات الــداخــات إلى
السوق ليصل عددهن إلى  514.860مع
نهاية سبتمبر املاضي بعد أن كان عددهن
 505.185نهاية عام .2016

كيف يرى الخريجون الجدد سوق العمل في السعودية؟
ما هي انطباعات اخلريجني اجلــدد حول
سوق العمل يف السعودية؟ وما هي األمور
التي يبحثون عنها يف وظائفهم األولــى؟
وماذا عن األساليب التي يتبعونها للنجاح يف
إيجاد وظيفة يف سوق عمل يشهد تنافساً
شديداً بني املهنيني؟ ،وحسب إحصائية عن
رأي واجتاهات طالب اجلامعات السعودية
حول القطاعات األكثر جاذبية للعمل ،يرى
 29يف املائة أن أكثر القطاعات جاذبية
للعمل يف السعودية هي البنوك (التمويل)،
يتبعها قطاع اإلدارة استشارات األعمال
( 23يف املائة) ثم قطاعا الهندسة التصميم
واملــجــال األكــادميــي التعليم ( 18يف املائة
لكل منهما) ،و 20يف املائة لقطاع التسويق
واإلعــان األكثر توظيفاً للخريجني اجلدد
يف السعودية ،يتبعه القطاع املالي املصريف
(بنسبة  19يف املائة) واجليش والشرطة
( 19يف املائة).

ﻛﻴﻒ

وحول العوامل التي تدفع هذه القطاعات العمل يف مجال تخصصهم قبل اتخاذهم ساعدتهم بشكل كامل يف هذا املجال ،بينما
لتوظيف عدد أكبر من اخلريجني اجلدد قرار دراسته ،يف حني قال  29يف املائة إنهم رأى  16يف املائة بأنها ساعدتهم على نحو
مقارنة بالقطاعات األخرى يف السعودية ،لم ينظروا إلى توافر فرص العمل يف قطاع كبير .من ناحية أخــرى ،نفى  19يف املائة
قــال  37يف املائة من املشاركني :إن هذه محدد قبل اتخاذ قرار دراسته .ومن املثير من املشاركني أن يكون للجامعة أي دور يف
القطاعات تفضل توظيف اخلريجني اجلدد لالنتباه ،أن  44يف املائة من الذين يعملون حتضيرهم للحياة املهنية.
لقابليتهم التباع التعليمات ،يلي ذلك كونهم حالياً مجال عملهم ال يتصل بتخصصهم ويــواجــه اخلريجون اجلــدد حتــديــات عند
يطلبون راتــب ـاً منخفضاً ( 32يف املــائــة) ،الدراسي ،بينما يعمل  36يف املائة فقط يف البحث عن وظيفة تتمثل يف رغبة أصحاب
واستعدادهم ملواجهة املزيد من التحديات مجال دراستهم.
العمل بتعيني مرشحني ميتلكون خبرة (50
اجلدد
اخلريجني
من
املائة
وأعرب  81يف
( 30يف املائة).
يف املائة) .أما التحديات األخرى فتكمن يف
وبرز الشغف جتاه الوظيفة (بنسبة  38يف يف السعودية عن شعورهم بالرضا الكلي
معرفة كيفية البحث بفعالية عن وظيفة (36
املائة) كأهم العوامل التي يأخذها املهنيون أو اجلزئي عن جودة التعليم العالي الذي
يف املائة) ومعرفة أفضل مكان للبحث عن
بعني االعتبار عند اختيار وظيفة معينة يف تلقوه ،مقابل نسبة  12يف املائة فقط التي
وظائف مناسبة ( 36يف املائة) .وفيما يتعلق
السعودية ،يلي ذلك الراتب العالي ( 12يف أعربت عن عدم الرضا الكلي أو اجلزئي
باملهارات الالزمة للنجاح يف العمل ،احتلت
املــائــة) ،ثم فــرص النمو الوظيفي وسمعة عن جودة التعليم العالي.
,™bGƒdG
á¡LGƒe ≈dE
G ÜÉÑ°ûdG
øe ±’B
’G ó©à°ùj
‘ ¥ƒ°S ≈dEG äÉ©eÉ÷G »é««N øe IójóL äÉ©aO êhôN ™eh »°SGQO ΩÉY πc ájÉ¡f
وذلــك
القائمة،
رأس
A’Dـوب
احلـƒgـاسـ
ـارات
 ,πª©dGمــهـ
الشركة ( 9يف املائة لكل منهما).
وفيما يتعلق ب ــدور الــدراســات العليا يف
™LGÎjh
بنسبة ≈dEG
º∏°ùà°ùj ôNB’G ¢†©ÑdGh ,ájó÷Gh á«©bGƒdÉH º°ùàJ IójóL á∏Môe CGóÑj ÜÉÑ°ûdG A’Dƒg øe ¢†©ÑdÉa
¿CG áéëHاللغوية
املهارات
á«JÉ«◊Gتليها
áeó°üdGاملائة،
 64يف
حتضير الطالب للنجاح يف مجال عملهم
√OhõJأكثر من
الدراسة ⁄،قال
.πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àÃ
وحول اختيار مجال á©eÉ÷G
ـة
ـ
ـي
ـ
ـادمي
ـ
األك
ـارات
ـ
ـه
ـ
امل
ـم
ـ
ث
ـة)،
ـ
ـائ
ـ
امل
يف
38
(
املشاركني
¥ƒ°Sـال ‘23πª©dGيف
املفضل ،قـ
äÉYÉÑ£fGالسعودية
املشاركني يف
»àdG Ö«dÉ°SC’G øY GPÉeh ?≈dhC’G º¡ØFÉXh ‘ É¡æY ¿ƒãëÑj »àdG
املائة ÉehمنQƒeC’G »g
?ájOƒ©°ùdG
∫ƒM Oó÷G ÚéjôÿG
 71يف املائة من »g Éªa
k
جامعتهم والتقنية ( 35يف املائة).
k
إن
بالسعودية
ـاع
ـ
ـط
ـ
ـت
ـ
االس
يف
فرص
ـر
ـ
ـواف
ـ
ت
ـار
إنــهــم أخ ــذوا بعني االعــتــبـ
,?Ú«æ¡ŸG ÚH Gójó°T É°ùaÉæJ ó¡°ûj πªY ¥ƒ°S ‘ áØ«Xh OÉéjEG ‘ ìÉéæ∏d É¡fƒ©Ñàj
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اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
% 29

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
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حفل التخرج قصة اإلعداد والتجهيز

يشكل إعداد وجتهيز حفل التخرج اجلامعي السنوي ورش عمل كخلية نحل تعمل يف تناسق بني كل
املجموعات املكلفة بإجناز هذا املشروع ،وحترص اجلامعات العريقة على االحتفاء بأبنائها اخل ّريجني
وتُك ّرمهم ،يف حفل سنوي.
ومنذ سنوات عديدة درجت جامعة املؤسس على االحتفال السنوي خلريجيها من خالل حفل كبير يقام
لالحتفاء بهم بعد مرحلة طويلة من املتابعة والتحصيل العلمي.
ويشهد مشروع إعداد احلفل خطوات كبيرة تبدأ بتخطيط أولي تركز أعمالها على عدة محاور من
جمع املعلومات ملشروع العمل من حيث إعداد اخلريجني وراعي احلفل ومستوى إظهار احلفل وبرنامج
فقرات احلفل ومن ثم تأتي أعمال املشروع يف حتديد األهداف وتصميم ورش العمل ومرحلة التنفيذ
والتي تتطلب جهدا كبيرا يرتكز على ميزانية املشروع حيث يستمر اإلنفاق على مدار الوقت على
متطلبات احلفل حتى تكتمل صورة التجهيزات واإلعداد.
وتعمل ورش العمل يف األيام األخيرة وهي ذروة العمل امليداني ،الستكمال الترتيبات واملتابعة تبدأ من
جتهيز زي التخرج الرسمي (الرداء والقلنسوة) للطالب مرورا بإعداد اخلريجني ملسيرة احلفل أمام
راعي احلفل ومن ثم السالم على راعي احلفل واستالم الشهادات التقديرية حيث مت جتهيز أكثر من
أربعة آالف لبس للطالب الراغبني املشاركة يف حفل التخرج السنوي.
يشار إلى أن اللجان املكلفة قد بدأت أعمال الترتيب للحفل منذ نحو أربعة أشهر ،ويشهد حفل تخرج
الدفعة السابعة واألربعني بجامعة املؤسس هذا العمل ،إجنازات كبيرة من اللجان املنظمة للحفل حيث
يتم االحتفاء بتخريج ما يقارب  14ألف طالب ،منهم  47خريجا يف مرحلة الدكتوراه ،و 645خريجا
يف مرحلة املاجستير ،فيما بلغ عدد خريجي الدبلوم العالي  83خريجا ،و 13809ألف خريج ملرحلة
البكالوريوس يف جميع التخصصات.
ويشهد حفل هذا العام متيزا يف تصميم حفل تخريج الدفعة السابعة واألربعني من حيث التجهيز
والتنظيم واإلخراج التلفزيوني.
ويقدر حجم املشاركني يف أعمال تنظيم وجتهيز احلفل باكثر من  150شخصاً تتوزع أدوار العمل بينهم
بحسب كل جهة تنظيمية ومسؤوليتها بدءاً من الشركة املنظمة إضافة إلى طالب اجلوالة وطالب
الفروسية املتطوعني من عمادة شؤون الطالب.

نفخر بكم ونثق في
عقولكم

شــعور ممــزوج بالســعادة والفــرح ونحــن نقــف نشــاهد نظــرات األمــل يف
عيــون ووجــوه أبنائنــا طــاب جامعــة امللــك عبدالعزيــز يف حفــل تخرجهــم،
فهــذه الذكــرى تظــل مصاحبــة لعقــول الطــاب ال ميحوهــا الزمــن..
إنهــم شــباب املســتقبل الذيــن يودعــون ســنوات الدراســة بــكل مــا فيهــا مــن
جهــد وتعــب ومثابــرة وانضبــاط تعليمــي وأكادميــي ،ويدخلــون يف ســنوات
الكفــاح والعمــل ،والتــي تتطلــب أيضـاً جهــداً ومثابــرة وانضباطـاً ،لتحقيــق
الــذات واالرتقــاء بالطمــوح املهنــي وصــوالً إلــى القيــادة املهنيــة.
وهــذا الفــوج اجلديــد مــن اخلريجــن الذيــن يصــل عددهــم ألكثــر مــن
 14ألــف خريــج يف كل الكليــات والتخصصــات ،ميثلــون قــوة حقيقيــة
لســوق العمــل ،وقــوة منتجــة ،وطاقــة يجــب اســتغاللها يف التنميــة والعمــل
واإلنتــاج ،فالعنصــر البشــري هــو رأســمال التنميــة وأحــد أضــاع النهــوض
باملجتمــع..
واليــوم تفخــر جامعــة املؤســس بهــؤالء الطــاب وبأنهــا واحــدة مــن
املؤسســات التعليميــة يف اململكــة التــي تهتــم ببنــاء اإلنســان وتغــرس بداخلــه
نــواة العمــل املجتمعــي والتطوعــي لبنــاء هــذا املجتمــع ..وبعــون اهلل ســيكون
هــؤالء اخلريجــن علــى قــدر املســؤولية وحتديــات العالــم اخلارجــي للقيــام
بدورهــم نحــو أنفســهم أوالً يف اجلــد واالجتهــاد والعمــل ،ونحــو الوطــن
ثاني ـاً نحــو البنــاء والتنميــة واإلنتــاج.
ومــن هــذا املنبــر نتوجــه بالشــكر ألعضــاء هيئــة التدريــس يف جامعــة
املؤســس علــى تأهيــل شــباب الوطــن بالعلــم والثقافــة ،حتــى وصلــوا إلــى
يــوم التخــرج تتويجــاً لنجاحهــم ومثابرتهــم ،كمــا نتوجــه بالشــكر ملعالــي
مديــر اجلامعــة األســتاذ الدكتــور عبدالرحمــن اليوبــي يف ظــل مــا مينــح
للجامعــة مــن اهتمــام وشــراكات أكادمييــة وحتديــث اســتراتيجيتها العلميــة
مبــا يتناســب مــع رؤيــة اململكــة  2030الطامحــة إلــى بنــاء تعليــم ومعرفــة
حقيقيــة ألبنــاء الوطــن.
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