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عدد خاص

الجامعة تحتفل
بخريجات دفعة العام
الجامعي 1437/1436هـ

يحتفل شطر الطالبات باجلامعة بتخريج دفعة العام
اجلامعي 1437/1436هـ ،وذلك أيام الثالثاء واألربعاء
واخلميس 1438/6/10-9-8هـ مبركز امللك فيصل
للمؤمترات باجلامعة.
وسيتم خالل اليوم األول الثالثاء تكرمي خريجات كليات
الطب واجلراحة ،كلية طب األسنان ،كلية الصيدلية ،كلية
العلوم الطبية التطبيقية ،كلية التمريض ،وكلية االقتصاد
املنزيل.
أما اليوم الثاين األربعاء فسيتم تكرمي خريجات برامج
االنتظام لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجميع الفروع ،كلية
االتصال واإلعالم ،كلية تصاميم وفنون ،كلية احلاسبات
وتقنية املعلومات بجميع الفروع ،كلية الهندسة ،معهد
الدراسات العليا الرتبوية ،ومعهد اللغة اإلجنليزية.
فيما يتم خالل اليوم الثالث اخلميس تكرمي خريجات
برامج االنتظام بكلية االقتصاد واإلدارة ،كلية األعمال برابغ،
وكلية العلوم بجميع الفروع ،وكلية احلقوق.
وقد رفع معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبد
الرحمن بن عبيد اليوبي ،التهنئة اخلالصة خلريجات دفعة
العام اجلامعي 1437/1436هـ ،مؤكدًا أن اجلامعة سخرت
كافة إمكانياتها لتدفع بجيل جديد من اخلريجات يف خمتلف
اجملاالت العلمية خلدمة وطننا الغايل ،بعد أن أصبحن
مؤهالت لالنخراط يف سوق العمل أو يف استكمال برامج

الدراسات العليا ،وأضاف معاليه أن اخلريجات عليهن أن
يفخرن باالنتماء لهذا الصرح العريق 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 يف امللكة أثبت قدرتها على التميز
واإلبداع يف خمتلف اجملاالت العلمية والطبية والرتبوية
بشهادة اإلجنازات العلمية التي حتققها ،حيث أكدت قدرتها
على اإلسهام يف التنمية الشاملة واملشاركة يف التطور
واالزدهار الذي يشهده وطننا الغايل .واإلسهام يف إشعاعه
الدويل.
من جهتها هنأت سعادة عميدة شطر الطالبات الدكتورة
هناء بنت عبد اهلل النعيم اخلريجات وأولياء أمورهن ،مشرية
إىل أن اجلامعة تهدي كوكبة جديدة هي هدية للوطن وأبنائه
التي ستنخرط يف جسد اجملتمع لرتفع من شأنه وتبذل
جهدها يف سبيل رقيه ونهضته مبا َح َّص ْل َنه من علوم مفيدة
بتوفيق اهلل تعال خالل فرتة دراستهن يف جامعتهن التي مل
تدّخر جهدًا يف تأهيلهن ورفع كفاءتهن وأدائهن ليساهمن
يف حتقيق رؤيتها ورسالتها بأن تكون يف مصاف اجلامعات
العاملية يف جميع اجملاالت التعليمية والبحثية واملعلوماتية.

Media@kau.edu.sa

الشكر والتقدير لكل من
أسهم في هذا التتويج المستحق
بعني الفخر واالعتزاز
ت ��دف ��ع ج��ام �ع��ة امل��ؤس��س
ب� �ك ��وك� �ب ��ة ج�� ��دي�� ��دة م��ن
اخل ��ري� �ج ��ات ب� �ن ��ات ه��ذا
الوطن الغايل ،آثرن أن يكن
رائ� ��دات يف خ��دم��ة املليك
وال��دي��ن وال��وط��ن شأنهن
يف ذل��ك ش��أن ب��اق��ي أبناء
وبنات الوطن يف كافة ربوعه املرتامية األطراف.
فبناتنا الطالبات منذ ولوجهن ملقاعد الدراسة
بجامعة املؤسس ب��دءًا باختيارهن للتخصص
املناسب مليولها ولقدراتها وإمكاناتها ،ومرورًا
بالتكوين والتأهيل والتدريب ،مستفيدات من
اإلمكانيات املادية والدعم املعنوي الذي مل تدخر
ج��ام�ع��ة امل��ؤس��س ج �ه��دًا يف ت�ق��دمي��ه ل �ه��ا ،حيث
وج��دن البيئة املناسبة للتحصيل العلمي ،بيئة
مل تكن لتكون لوال العناية والرعاية والدعم من
حكومتنا الرشيدة حتت قيادة خ��ادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،حفظه
اهلل ،وسمو ويل العهد صاحب السمو امللكي
األم�ير حممد ب��ن نايف ب��ن عبد العزيز ،حفظه
اهلل ،وسمو ويل ويل العهد صاحب السمو امللكي
األم�ير حممد بن سلمان بن عبد العزيز ،حفظه
اهلل ،ومستشار خ��ادم احلرمني الشريفني أمري
منطقة مكة املكرمة صاحب السمو امللكي األمري
خالد الفيصل ،حفظه اهلل .دعم ورعاية ومتابعة
للتعليم بشكل عام ولتعليم املرأة بشكل خاص،
ال�ت��ي أصبحت لبنة أس��اس�ي��ة يف ب�ن��اء وتنمية
جمتمعنا.
كل التهنئة والتربيكات لبناتنا اخلريجات
وألول� �ي ��اء أم��وره��ن ب �ه��ذا ال�ت�ت��وي��ج املستحق،
وندعوهن ليسهمن يف تنمية وطنهن واملشاركة
بفعالية واق �ت��دار يف مشروعنا الوطني رؤي��ة
اململكة 2030م ،ف�ه��ن ج��زء ال ي�ت�ج��زأ م��ن ه��ذا
امل�ش��روع الوطني ال��رائ��د ،كما ندعوهن إىل أن
يسهمن بكل ما لديهن من إمكانات علمية ومعرفية
يف حتقيق رؤية سمو األمري خالد الفيصل بأن
يكن قدوة حسنة ،وهو مشروع كما يعلم اجلميع
يسعى إىل ت��رس�ي��خ ه��ذا امل �ب��دأ يف ك��اف��ة فئات
اجملتمع ،وبناتنا اخلريجات هن خري من يسهم
يف حتقيق هذه الرؤية.
هنيئًا للجميع هذا التتويج والشكر والتقدير
لكل من أسهم يف إعداد هذا احلفل البهيج إداريني
وم�ن�س��وب�ين وف�ن�ي�ين ب�ش�ط��ري اجل��ام �ع��ة ،وك��ل
التوفيق لبناتنا اخلريجات يف مسرية حياتهن
املستقبلية العلمية والعملية.
مدير الجامعة
أ  .د  .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
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كيلة شطر الطالبات بالفيصلية:

مواكبة المعرفة والتدريب والتطبيق المستمر
يمهد الطريق لمستقبل ما بعد التخرج
رباب الجمال

تعد وكالة شطر الطالبات بالفيصلية ومنذ تأسيسها
إحدى الركائز المهمة التي تساعد الجامعة على النجاح
في تحقيق أهدافها والقيام بوظيفتها الرئيسة وهي
التعليم.
سعادة الدكتورة  /فايزة ماطر الجهني وكيلة شطر
الطالبات بالفيصلية حرصت على تأسيس العمل بالوكالة
بصورة مهنية مؤسسية تعزز ثقافة العمل بروح الفريق،
وتعزز السعي الجاد لإلبداع والتطوير واالبتكار والمبادرة.
ومن هنا حرصنا على لقاء سعادتها ،وكان معها الحوار
التالي:

 بداية ،نود أن نقف على أهداف ورؤية ورسالة وكالةشطر الطالبات بالفيصلية؟
أشكر اهتمامك للقاء بي للتحدث عن الوكالة التي أتشرف
برئاستها منذ عام  1435وذلك بتوجيه من معايل مدير اجلامعة.
تتمثل رؤية الوكالة يف الريادة و التميز يف تفعيل منظومة إدارية
و مالية مثالية ،أما الرسالة فهي اجلودة و التميز يف تقدمي و تسهيل
جميع اخلدمات اإلدارية املقدمة للكليات والعمادات املساندة يف شطر
الطالبات بالفيصلية ،وكذلك تعزيز اجلودة اإلدارية و استخدام
التقنية احلديثة بغية الوصول للمأمول ،بجانب تفعيل آلية إدارية
لتنظيم املوارد املادية و تعزيز اإلمكانيات املالية وهذا بإذن اهلل
سيدعم توجه اجلامعة يف حتقيق متطلبات رؤية  2030من وزارة
التعليم.
أما أهداف الوكالة فيمكن تلخيصها فيما يلي:
 حتسني مستوى اخلدمات املالية واإلدارية باستخدام التقنيةاحلديثة
تطوير ورفع مستوى أداء الكوادر البشرية يف جميع
املستويات بالتدريب واملمارسة الفعلية للمهام التي يتم التدريب عليها
 اعداد وتنظيم الربامج التطويرية اخملتلفةتطوير آلية العمل مبنهجية علمية وعملية وجودة األداء
املتميز يف اإلدارات التشغيلية
ما أود التأكيد عليه هنا هو أن الرؤية والرسالة املعلنة للوكالة
ليست كلمات حمبوكة الصياغة ،بل هي خطط تنفيذية وعمل مستمر،
ولعل ثقافة القيم املشرتكة ،املهنية العالية ،وضوح الرؤية وروح
الفريق الواحد التي تقود أنشطة الوكالة وحتصد نتائج أعمالها
عام بعد عام ،هي العنصر الرئيس يف كل ما حتقق لها من اجنازات
واحلمد هلل.
كما تسعى الوكالة وبدعم مشكور من الكليات والعمادات
املساندة ،على حتقيق متطلبات ومعايري االعتماد املؤسسي فيما
يتعلق بالتعلم والتعليم ،وجعل ذلك املوجه الرئيس لكل نشاطات
الوكالة ،وضابطًا للقواعد واألسس التي تنطلق منها يف تعامالتها
مع جميع اللجان الدائمة والكليات املساندة .وبوجه عام فإن وكالة

شطر الطلبات بالفيصلية  ,تركز جهودها يف حتقيق األهداف العليا
للجامعة ,تلك األهداف التي ترمي إىل حتقيق متطلبات جمتمع
املعرفة .
 سعادة الوكيلة  ،هال حدثتينا عن نطاق إشراف وكالةشطر الطالبات بالفيصلية؟
وكالة شطر الطالبات وفقًا للتنظيم اإلداري احلايل ،منظومة
متكاملة مبكتب وكيلة شطر الطالبات واإلدارات التابعة لها ،حيث
يتكامل بعضها مع بعض لتقدمي كافة اخلدمات املساندة لقطاعات
شطر الطالبات بالفيصلية ومنسوباته وطالباته ،وتوفري بيئة عمل
ومناخ مالئمني إلجناز العمل بأفضل ما ميكن .وتتطلع وكالة شطر
الطالبات بالفيصلية يف ظل رعاية جامعة املؤسس والدعم املستمر من
سعادة عميدة شطر الطالبات إىل مزيد من التقدم والتطوير.
فلقد تولت وكالة شطر الطالبات بالفيصلية بعد إنشائها
اإلشراف على جميع الكليات الكائنة يف منطقة جدة وهي كلية اآلداب
والعلوم االنسانية ،كلية العلوم ،كلية الرتبية (والتي انضمت مؤخرا
اىل جامعة جدة) ،كلية التصاميم والفنون ،كلية احلاسبات وتقنية
املعلومات ومعهد اللغة اإلجنليزية فرع كليات البنات.
 إدارة الــتــطويــر اإلداري بــالفيصلية هي وحدةتنفيذية في التطوير اإلداري بوكالة شطر الطالبات
بالفيصلية .ما المهام والمسؤوليات المنوطة بها؟

ثقافة القيم
المشتركة ،المهنية
العالية و وضوح الرؤية،
دعائم تضمن النجاح

وحدة ال ـتــطويــر اإلداري بــالفيصلية تقوم بالتنسيق مع
ادارة التطوير اإلداري باجلامعة لتقدمي وتنفيذ خدمات ودورات
تدريبية وورش العمل وتقدمي مقرتحات تنموية حول تطوير آليات
وإجراءات التدريب .ومن مهامها وسؤولياتها أيضا ،تنفيذ األنظمة
واللوائح اخلاصة بالعمل يف إدارة التطوير اإلداري شطر الطالبات
وإعداد خطة عمل وجدول زمني للتنفيذ واإلشراف على متابعة سري
العمل وفقا لإلطار الزمني احملدد لها اضافة اىل التواصل مع جهات
التدريب داخل وخارج اجلامعة واعتماد اجلهات األكرث مهنية يف
تقدمي خدمات التدريب مع املتابعة املستمرة لتحقيق العائد املرجو
من هذه الدورات.
ومن جهة أخرى تقوم الوحدة ببناء قاعدة بيانات حلصر
اإلداريات احلاصالت على الدورات التدريبية بجميع أنواعها ،
خارجية  ،داخلية  ،معهد االدارة ،وباإلضافة اىل عمل قاعدة بيانات
لها ،واستقبال تقارير املشاركني يف الدورات اخلارجية وحتليلها
وأرشفتها وحفظها.
 هل لسعادتك من كلمة توجهينها لبناتنا الخريجاتأقدم التهنئة جلميع اخلريجني واخلريجات وأبارك لهم
قطف ثمار جدهم واجتهادهم وحرصهم على أن يكونوا على
أرقى مستوى من التأهيل العلمي والكفاءة ملواكبة تطلعات
واحتياجات سوق العمل يف اململكة .فهاهو احللم قد حتقق
وها أنتم اليوم خريجي وخريجات جامعة املؤسس جامعة امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب اهلل ثراه.
تخرجكم هو نهاية مرحلة مهمة جدًا يف حياتكم وهي
مرحلة التحصيل العلمي،
واليوم تبدأ مرحلة جديدة يف حياتكم ولعله من حسن
الطالع أن يواكب عام تخرجكم مباركة خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل إلنطالق رؤية 2030
 ،الرؤية التي سرتتقي بها اململكة يف جميع اجملاالت التي
حتقق الرفاهية والرخاء للوطن وأبناؤه .وهناسيكون دوركم
يف تسخري علمكم خلدمة جمتمعكم كال يف تخصصه ،فالوطن
بحاجة للجميع وباجلميع يرتقي الوطن.
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وكيلة كلية اجملتمع الدكتورة  /اميان العيسى للخريجات:

أهدافنا ...مسؤولية مجتمعية،
تعليم وتعلم ،وشراكات محلية ودولية
كلية المجتمع بجـدة إحدى كليات الجامعة التي تم تأسيسها في عام  1423هـ كإحدى مؤسسات التعليم العإلى بالمملكة ،مدة الدراسة فيها
ثالث سنوات ،تهدف منذ نشأتها إلى تقديم خدمات تعليمية للمجتمع ككل بمدينة جدة حيث تقدم الكلية طيفاً واسعاً من البرامج التقنية والمهنية
المتخصصة تحاول الكلية من خاللها أن تفي باحتياجات سوق العمل واحتياجات الطالب فى آن واحد .كما انضمت كلية المجتمع بشطر الطالبات
إلى منظومة كليات جامعة الملك عبد العزيز عام 1434هـ بهدف تقديم دبلوم وبرامج تعليمية متميزة بجودتها وإعداد كوادر مؤهلة بمهارات
وسلوكيات ومعارف متميزة تلبي المتطلبات واالحتياجات المتجددة لسوق العمل ،ومن هنا كان اللقاء مع سعادة وكيلة الكلية بشطر الطالبات
الدكتورة  /ايمان مقبل عبد العزيز العيسى ،وكان هذا الحوار.
 ماذا عن األقسام العلمية بالكلية ؟يوجد بالكلية أربعة أقسام وهي قسم املواد العامة  ،GRCقسم احلاسب
اآليل وتقنية املعلومات  ، CITقسم إدارة األعمال  ، BAقسم تقنية املعلومات
الصحية  ، HITأما التخصصات املتاحة حاليًا بشطر الطالبات فهي برنامج
دبلوم إدارة الشبكات يف قسم احلاسب اآليل وتقنية املعلومات برنامج
دبلوم احملاسبة االحرتافية يف قسم إدارة األعمال  ، -ومؤخرا برنامج دبلوم
التعقيم يف قسم تقنية املعلومات الصحية ومن مميزات االلتحاق بربامج كلية
اجملتمع:
برنامج قبول مباشر يف دبلومات الكلية (من غري السنة التحضريية
باجلامعة).
مدة الدراسة ثالث سنوات (سنتني ونصف يف برنامج التعقيم).
التدريس باللغة اإلجنليزية.
التدريب التعاوين ميكن الطالب من التدريب يف إحدى القطاعات أو
الشركات ،ومتكنه من االلتحاق بالعمل بعد التدريب.
برامج الكلية معتمدة من قبل مفوضية جملس التعليم املهني األمريكي
()COEيف عدد من التخصصات.
برنامج التعقيم معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
احلصول على شهادات احرتافية دولية باإلضافة إىل درجة الدبلوم
من خالل الدراسة بالكلية
 ماذا عن أهم النشاطات التي تقدمها الكلية لمساعدةالخريجين لتوظيفهم؟
تعتمد كلية اجملتمع بجدة على فريق متخصص بالبحث عن الوظائف
املناسبة خلريجي الكلية يتكون من جمموعة من أساتذة وموظفي الكلية.
ويقوم الفريق بتحديد الشركات واملؤسسات التي ميكن أن توظف خريجي
الكلية ،حيث يقدم الفريق حماضرات لتلك الشركات عن برامج الكلية وإمكانية
توظيف خريجيها ،ويف نفس الوقت يقوم باستطالع توجهات اخلريجني
ومواءمتها لنشاطات تلك الشركات .ويعمل ذلك الفريق على مدى العام
الدراسي مبساعدة الطالب قبل تخرجهم باستكشاف أفضل فرص العمل يف
السوق السعودي وتوجيه الطالب نحوها.
ومن بني نشاطات ذلك الفريق تقدمي املشورة والنصح لطالب الكلية
لتوجيههم نحو الوظيفة املالئمة وما يتعلق بذلك ،وإعداد مهرجان «يوم املهنة
الوظيفي» يف الكلية  ،وإعداد برنامج بناء الشخصية للطالب ،وتدريبهم على
اجناز مقابالت ناجحة لغرض التوظيف ،وكيفية إعداد «سرية ذاتية» .
ومن جهة أخرى القيام باستضافة حماضرين من مديري شركات
القطاع اخلاص واألكادمييني يف تنوير طالب الكلية عن طبيعة االعمال
يف السوق السعودي ،وما يتوجب عليهم اكتسابه لتأهيلهم للعمل يف تلك
الشركات  ،والتغطية االعالمية عن اعالنات الوظائف والرتقيات الوظيفية.
 تسعى الكلية إىل التطوير االحرتايف لإلنسان للمساهمة يف بناءجمتمع املعرفة ما هو مستقبل الطالبة بعد التخرج ؟
بعد تخرج الطالبة وحصولها على درجة الدبلوم املشارك تكون
قد أصبحت مؤهلة لدخول سوق العمل دون احلاجة حلصولها على درجة
البكالوريوس .ويف نفس الوقت ،فإن شهادة الدبلوم املشارك التي حصلت
عليها بعد تخرجها من كلية اجملتمع متكنها من التسجيل وااللتحاق بأي جامعة
داخل اململكة أو خارجها إن رغبت يف مواصلة تعليمها العايل .
 كيف تسعى كلية المجتمع إلى االرتقاء بالمستوى العلميوالعملي للطالب لتوفير كوادر وطنية مؤهلة لسوق العمل في
المملكة؟

تسعى كلية اجملتمع ومنذ نشأتها إىل االرتقاء باملستوى العلمي
والعملي لطالبها ومتاشيا مع رؤية اململكة  2030وخطة تعزيز التحول
الوطني لوزارة التعليم ورؤية جامعة امللك عبد العزيز ورسالتها وخططها
االسرتاتيجية ،سعت الكلية وما زالت تسعى إىل حتسني جودة اخلدمات
األكادميية واإلدارية التي تقدمها وذلك لرفع مستوى العملية التعليمية
وتوفري كوادر وطنية مؤهلة لسوق العمل يف اململكة .ويف هذا السياق وكما
أعلن سعادة وكيل الكلية للتطوير فقد كانت الكلية من أوىل كليات اجملتمع
يف اململكة التي حتصل على االعتماد األكادميي الدويل من مفوضية جملس
التعليم املهني ( )COEلتنضم الكلية إىل قائمة ( )400كلية حتت مظلة هيئة
االعتماد األكادميي األمريكي ،ولتكون أول كلية جمتمع على مستوى العامل
العربي حتصل على هذا االعتماد ،إضافة إىل الريادة والسبق يف اتاحة
الفرصة لطالبها احلصول على شهادات احرتافية دولية باإلضافة إىل درجته
العلمية من خالل دراسته بالكلية مثل شهادة احملاسبة االحرتافية (،)ACCA
الصادرة عن هيئة احملاسبني القانونيني الربيطانية يف تخصص احملاسبة،
وشهادة التأمني االحرتافية ( )CIIاملعتمدة من هيئة التأمني الربيطانية يف
تخصص التأمني ،وشهادات  MTAو MCSAو MCSEوالتي متنحها أكادميية
 Microsoftيف تخصص الشبكات ،وشهادة  Cambridgeيف مهارات تقنية
املعلومات واملصادق عليها من قبل  ،CIEوشهادتي  CCENTو CCNA
االحرتافية يف اختصاص الشبكات التي متنحها أكادميية  CISCOباإلضافة
إىل شهادة  Adobe Professional Designerيف تخصص التصميم والرسم
باحلاسب.
 ما دور الكلية في الحصول على شهادات احترافية للطالباتمن أكاديميات عالمية في تخصصات تقنية المعلومات؟
ملا كانت كلية اجملتمع مركز لتدريس التخصصات اخملتلفة لتقنية
املعلومات ،فان بإمكانها إعداد مقرر تكميلي لنيل شهادات احرتافية يف هذا
املوضوع للطالب والطالبات واالساتذة وغريهم .ولغرض احلصول على
الشهادات االحرتافية ،يجب على الطالبة التقدمي لالختبارات اخلاصة بذلك
يف أحد مراكز االختبار املعتمدة .ونبشر طالب كلية اجملتمع بأن الكلية هي
مركز معتمد إلجراء اختبارات الشهادات االحرتافية لألكادمييات :سيسكو،
مايكروسوفت ،أدوبي ،وكامربج العاملية لتقنية املعلومات التي متنح تلك
الشهادات االحرتافية.
 قسم إدارة األعمال بكلية اجملتمع وضع حلًا مبتكرًا يهدف إىل دعمومتيز خريجي الكلية حيث حتولت الكلية من اخلطط األكادميية التقليدية إىل
خطط دراسية مرتبطة بسلسلة من املؤسسات االحرتافية الدولية .حدثينا عن
ذلك ،وما املزايا املتحققة من ذلك للطالبات؟
بالفعل وضع قسم إدارة األعمال حال مبتكرا يهدف إىل دعم ومتيز
خريجي الكلية حيث قام قسم إدارة األعمال بإنشاء شراكات وتعاون مع
معاهد عاملية ذي مكانة عالية على سبيل املثال اجلمعية الربيطانية للمحاسبني
القانونيني
املعتمدين  ACCAواملعهد الربيطاين التأمني القانوين .CII
ِ

خدمات تدريبية
منظمة للطالبات
والخريجات ضمن
احتياجات سوق العمل

ويف ضوء هذا التعاون سيكون لدى الطالب ثالث مزايا إضافية:
 .1يحصل الطالب على شهادة الدبلوم يف احملاسبة أو التأمني من كلية
اجملتمع/جامعة امللك عبد العزيز.
 .2يحصل الطالب على إعفاءات من دخول بعض اختبارات اجلمعية
الربيطانية للمحاسبني القانونيني املعتمدين بعد االنتهاء من دبلوم كلية
اجملتمع.
 .3يحصل الطالب على التدريب املالئم الجتياز مؤهالت  ACCAو،CII
حتت اشراف متخصصني يف تلك اجملاالت من حملة الدكتوراه واملاجستري.
ولتحقيق األهداف املذكورة أعاله ،أدرج قسم إدارة األعمال مناهج
جمعية احملاسبني القانونيني املعتمدين ACCAومعهد التأمني القانوينCII
يف قائمة املناهج لديه.
 ما أهداف قسم تقنية المعلومات الصحية بشطر الطالبات؟من أهداف القسم االسرتاتيجية تأسيس برامج أكادميية صحية يتم
تصميمها لالرتقاء بالدارسني اىل املستويات العلمية املتميزة واملهارات الفنية
الالزمة لتأهيلهم لاللتحاق بالوظائف املناسبة بجميع القطاعات الصحية.
وقد مت بحمد اهلل انشاء برنامج دبلوم التعقيم الطبي كخطوة أوىل
املعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية األول من نوعه يف الشرق
األوسط والذي يهدف اىل تزويد القطاع الصحي باململكة بفنيني تعقيم ذو
كفاءة عالية يتم تأهيلهم باخلربة العلمية وامليدانية املمتازة عرب التدريب
املكثف ،ويهدف أيضا اىل استقطاب أعلى الكفاءات األكادميية لالرتقاء
باملستوى العلمي.
وماذا عن نشاطات قسم تقنية المعلومات الصحية؟
قسم تقنية املعلومات الصحية يسعى اىل تقدمي طيف واسع من
الربامج يف جمال العلوم الصحية التي تلبي متطلبات سوق العمل ،وقد مت
بفضل اهلل تدشني برنامج دبلوم التعقيم بالقسم للطالب والطالبات .حيث
سيتمتـع خريـجي الكليـة احلاصـلني عـلى شـهادة الدبلـوم يف تخصـص التعقيـم
بفـرص وظيفيـة باملستشفيات احلكوميـة واخلاصـة .وقـد عقـدت الكليـة عـدة
اجتماعات مـع مسـؤولني بـوزارة الصحـة لبحـث احتيـاج الــوزارة مــن خالل
مستشــفياتها العديــدة يف جميــع مناطــق اململكة لتخصــص دبلــوم التعقيــم،
وقــد أبـدت الـوزارة احلاجـة املاسة لهـذا التخصـص .وللقسم نشاطات
متعددة ومنها إلقاء حماضرات تثقيفية طبية ،والقيام بزيارة ألقسام التعقيم
باملستشفيات ،بجانب عقد دورات تدريبية للخريجني الجتياز امتحانات الهيئة
السعودية للتخصصات الطبية.
 بمناسبة فعاليات حفل التخرج لطالبات الجامعة ،كلمه توجههاايمان العيسى وكيلة الكلية للخريجات ،وبماذا تنصح الطالبات
في هذا اليوم؟
بداية  ....يسعدين ويشرفني أن أتقدم باسمي وباسم الكلية ومنسوبيها
بكل الشكر والعرفان إلدارة جامعة املؤسس ممثلة مبعايل مدير اجلامعة
وسعادة عميدة شطر الطالبات وسعادة وكالء اجلامعة األفاضل على دعمهم
للكليات الناشئة وتفانيهم يف تلبية كل ما يضمن مصلحة بناتنا الطالبات،
كما أوجه خالص التهاين والتربيكات جلميع اخلريجات وذويهم ،وأذكرهن
بأن للنجاح شروط  ،أولها العمل اجلاد الدؤوب املثابر الساعي إىل اإلتقان ،
وأنه ملا يثلج الصدر ويقر العني ان 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 االخالق وتقاليد اجملتمع  ،والشك أن جناح طالباتنا بعد التخرج هو
تدعيم جلامعة امللك عبدالعزيز لتصل إىل مصاف التميز والعاملية .

4

الثالثاء  8جمادى الثاني  1438هـ املوافق  7مارس 2017م

أكدن أنهن مستعدات خلدمة الوطن وأن يكن قدوة حسنة

خريجات الجامعة يشكرن حكومتنا الرشيدة على رعايتها للتـ ـ ـ ـ ـ ـ

الخريجات
 :بالعزيمة
واإلصرار
وصلنا
إلى تحقيق
أهدافنا
الشهادة
الجامعية
تحتاج إلى
جهد واجتهاد
ومواجهة
التحديات

رباب الجمال  -مواهب حميد  -سارة الحمدي
صاحب طموحات وأهداف عالية  ،صاحب عزمية وهمة عالية يف الدراسة  ،واثق من
نفسه غري قوي اإلرادة والشخصية ال يخضع ألهواء اآلخرين ورغباتهم  ،قادر على ضبط
النفس وتنظيم أعماله  ،صبور  ،جلد  ،متحمل للصعوبات ومواجهة العقبات الدراسية
 ،وناجح يف عالقته مع احمليطني به .السمات السابقة كانت بعض خصائص املتفوقني
يجب أن َ
حتاط بكلِ مقوماتِ
 ،فالتفوق موهبة وجهد  ،واملتفوقون ثرو ٌة وطني ٌة غالي ٌة ُ
الرعاي ِة والعناية  ،ويف يوم التفوق تسابقت الكلمات لتحكي جناحات أعوام دراسية يف
حفل التخرج  ،يف يوم شديد التميز بتخريج دفعة جديدة من الطالبات يف جامعة املؤسس
جامعة امللك عبد العزيز  ،أخبار اجلامعة كانت هناك لرتصد فرحة الطالبات واألمهات ،
واألستاذات وتدون معهن رؤي مستقبلية اتفقت جميعها يف السعي نحو بناء الوطن.
بداية ...تؤكد اخلريجة  /سحر أحمد الشمريي  -كلية األعمال برابغ تخصص :
إدارة مستشفيات وخدمات صحية – أن لديها شعورًا ال يوصف  ،حيث تقول « :درست
يف تخصص ممتع أكرث مما كنت أتصور  ،أفادين كثريًا يف جمال حياتي االجتماعية
والعلمية  ،اكتسبت فيه خربات خاصة بالتعامل يف جمال املستشفيات وكل ما يتعلق بها
ارى ان التخصص له مستقبل واعد من الناحية املهنية واالجتماعية» .وتوجه كلمة
للطالبات بأن تكون نيتهن يف طلب العلم خالصة لوجه اهلل حلديث رسولنا الكرمي (من
سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل اهلل له به طريقًا إىل اجلنة)  ،وتنصح الطالبات بأن
يثابروا ويجتهدوا وأن يسعوا دائمًا لألفضل  ،فالعلم نعمة والتعمق والبحث املستمر فيه
يعترب شكر لهذه النعمة.
وتؤكد والدة اخلريجة  /سحر الشمريي إحساسها بالفخر والسعادة بنجاح ابنتها،
فقد حتقق حلمها رفعت راسها عاليًا  ..وتتمني لها كل التوفيق واملزيد من التقدم ،وسوف
حترص دائما على دعم طموح ابنتها حتي تصل إىل أعلى درجات التميز واإلبداع ،
واستكمال املاجستري والدكتوراه إن شاء اهلل.
االعالم الجديد
أما اخلريجة  /أريج عبداهلل الغامدي– كلية االتصال واإلعالم  ،تخصص صحافة
تؤكد فخرها وسعادتها البالغة بتخرجها يف هذا التخصص ،فاإلعالم بال شك إذا استكمل
مقوماته ووسائله الصحيحة وأحسن استخدامه وتوجيهه يف جمتمع ما ،كان قوة
دافعة كربى للبناء والتطور والنهوض باجملتمع  ،خاصة يف أعقاب الثورة اإلعالمية أو
تكنولوجيا اإلعالم التي يشهدها العامل والتي قلبت كل املوازين ليصبح اإلعالم ركيزة
أساسية يف بناء الدولة .وتنصح الطالبات الالتي يرغنب يف االلتحاق بكلية االتصال
واإلعالم بضرورة االهتمام بالدراسة ،وأداء كافة التكاليف ،وعن رؤيتها املستقبلية تؤكد
أنها ترغب يف استكمال دراستها للماجستري ،بجانب العمل يف العالقات العامة بإذن اهلل.

وتؤكد والدة اخلريجة  /أريج الغامدي إحساسها بالفخر والسعادة بنجاح ابنتها،
وتشري إىل أن ابنتها سماهر شخصية شديدة التميز ،وأنها ستحرص دائمًا على دعم
طموح ابنتها حتى تصل إىل أعلى درجات التميز واإلبداع ،وهي سعيدة اليوم بنجاح
ابنتها وتفوقها.
فخورة بتخصصي
وتؤكد اخلريجة  /خلود مبارك باقالقل  ،إدارة و اقتصاد  -علوم إدارية أنها
سعيدة للغاية بتخرجها يف واحدة من أعرق اجلامعات  -جامعة املك عبدالعزيز  ،وتؤكد
أن تخصصها يهتم بدارسة العلوم التي لها صلة باإلدارة يساعد هذا التخصص الطالب
على اكتساب العديد من املهارات التطبيقية و النظرية التي جتعله قادرًا على االملام بكافة
اجلوانب اإلدارية بأقسامها املتنوعة .وتنصح الطالبات بضرورة االلتزام بحضور
احملاضرات ،وأداء كافة التكاليف ،والدقة يف اختيار مشروع التخرج املناسب لها ،وذلك
لتحقيق أقصى استفادة من الدراسة اجلامعية.
ومن جانبها تؤكد والدة اخلريجة  /خلود مبارك باقالقل فرحتها التي ال توصف
بتخرج ابنتها ،خاصة مع تفوقها وسعيها الدائم لتطوير ذاتها سواء بالدراسة أو التدريب،
مؤكدة أنها ستظل دومًا حريصة على تشجيع ابنتها للحصول على أعلى الدرجات العلمية،
واستكمال الدراسات العليا سائلة اهلل لها التوفيق والنجاح.
وتؤكد اخلريجة  /أفنان حممد جروان ،كلية الصيدلة أنها سعيدة للغاية بتخرجها
قائلة« :احلمد هلل الذي حقق يل رغبتي األوىل بدراسة تخصص الصيدلة الذي يشمل
الكثري من العلوم املمتعة والتي يكمل كل منها اآلخر ليتحقق االستخدام األمثل للدواء
ولتتحقق األهداف العالجية املرجوة بإذن اهلل تعاىل.
وتشري أنها سعيدة جدًا بتخرجها ومتشوقة ملمارسة املهنة واستكمال طموحاتها يف
هذا التخصص اإلنساين اجلميل .وتوجه نصيحة للطالبات يف نفس التخصص :طالبات
الصيدلة و زميالت املستقبل :اجعلن لتطوير مهاراتكن نصيب وملستقبلكن هدف واضح
وتذكرن دائما أمانة العلم وإخالص العمل ،وتنصح الطالبات بضرورة االلتزام بحضور
احملاضرات ،وأداء كافة التكاليف ،والدقة يف اختيار مشروع التخرج املناسب لها ،وذلك
لتحقيق أقصى استفادة من الدراسة اجلامعية.
طموحي بال حدود
اخلريجة  /أسماء عمرو الشامي– كلية االتصال واإلعالم ،أكدت سعادتها بالتخرج
يف كلية االتصال واإلعالم والتي تسعى إلعداد الكفاءات املطلوبة يف جماالت اإلعالم
واالتصال اإلنساين ،لتلبية احتياجات اجملتمع وسوق العمل ،وتشري إىل أنها كانت دائمًا
حريصة على االستفادة من كافة املواد الدراسية النظرية والتطبيقية بالقسم خاصة مواد
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ـ ـ ـ ـ ـع ــليــم  ..ويؤكدن استعدادهن لخوض التحديات المستقبلية

التدريب العملي ومشروع التخرج الذي جاء مميزًا للغاية .وتضيف أسماء أن رؤيتها
املستقبلية هي العمل باإلعالم والذي أصبح أحد الوسائل الهامة يف نهضة األمة ،واإلعالم
الذي تقصده هو :ذلك اإلعالم الذي يهتم بنشر القيم واألخالقيات والسلوكيات التي تغري
وعي أفراد اجملتمع وتأخذ بأيديهم إىل الرقي والتقدم يف كل اجملاالت .وتنصح الطالبات
الالتي يرغنب يف االلتحاق بكلية االتصال واإلعالم بضرورة اختيار التخصص املالئم
لهن سواء الصحافة او العالقات العامة ،مع االلتزام بحضور احملاضرات ،وأداء كافة
التكاليف ،والسعي خالل الدراسة بحضور الدورات التدريبية التي يقدمها قسم اإلعالم
او اجلامعة خاصة يف جمال اإلعالم وتطوير الذات.
وتقول والدة اخلريجة  /أسماء الشامي عابد أن ابنتها كانت دائمًا متفوقة منذ
صغرها ،وتؤكد إحساسها بالفخر والسعادة بنجاح ابنتها ،وهي يف يوم التخرج حتصد
معها ثمرات النجاح والصرب ،وتدعو دائما لها بالتوفيق والنجاح ،وتشري الستمرار دعمها
البنتها حتى تصبح شخصية متميزة وتكمل دراستها العليا.
تعليم الفتاة  ..تعليم لجيل كامل
وتشري اخلريجة  /أسماء عامر بن إسحاق من كلية األعمال برابغ  /تخصص
قانون – أنها سعيدة للغاية بتخرجها ،وأنها فخورة جدًا باملستوى الذي حققته خالل
دراستها يف الكلية  ،ومما الشك أن تخصص القانون من أجمل التخصصات على اإلطالق
وأمتعها فهو يسعى دائما إلحقاق احلق وهو علم اجتماعي يتخصص يف دراسة القواعد
والقوانني العامة التي تقوم على تنظيم العالقات اجملتمعية بني األشخاص ،ونصيحتي
لكل طالبة تختار القانون تخصصًا أن تكمل به مسريتها التعليمية أن ال تعتمد فقط على
الكتب األكادميية وما تتلقاه يف احملاضرات بل تعمد إىل القراءة يف األنظمة والسوابق
القضائية واجملالت الدورية والبحوث حتى تتمكن من صقل شخصيتها القانونية فمن
خالل القراءة تستطيع تكوين حصة كبرية من األلفاظ والصياغات القانونية املتداولة..
من جانبها تؤكد والدة اخلريجة  /أسماء عامر بن إسحاق فرحتها بتخرج ابنتها،
وتضيف « :أبارك البنتي جناحها وفرحة جدًا لفرحها بنجاحها وحتقيق حلمها» ،مؤكدة
أنها ستظل دوما حريصة على تشجيع ابنتها لتحقيق أهدافها وطموحها ،خاصة وأنها
طموحة للغاية ،وكانت دائمًا من الطالبات املتميزات فهمت أهمية التعليم للبنت وسعت
لتطوير نفسها كانت مستوعبة جدًا لفكرة أنه بتعليمك للفتاة فأنت تعلم جيلًا كاملًا.
العلم غذاء الروح والعقل معا
«تخصص إدارة خدمات صحية ومستشفيات من التخصصات الصحية املهمة»،
كانت هذه الكلمات التي بدأت بها اخلريجة  /هيا ناصر الدوسري  ،تخصص إدارة خدمات
صحية ومستشفيات بكلية األعمال برابغ ،حيث أكدت سعادتها بالتخرج  ،وتقول أن

اإلداري الصحي يجب أن يكون ملمًا بكل ما يدور باملنظمة الصحية وهو يعترب من أهم
العناصر األساسية يف بنائها  ،وتؤكد أنها كانت أروع سنوات حياتها العلمية والدراسية،
مت فيها صقل وتغيري شخصيتي لألفضل وفيها تشرفت مبعرفة أروع النماذج يف العلم
والعمل والتفكري من أعضاء هيئة التدريس  ،فهي تعترب أن العلم غذاء للروح والعقل،
وألننا طاملا نقرأ ونتعلم فلن نسمح لعقولنا أن ترتاجع أو تقف عند مستوى فكري معني
يجب دائمًا أن جندد ثقافتنا ألن العلم يف كل دقيقه يتطور بشكل مذهل .
وتؤكد اخلريجة  /هيا الدوسري أن أمها مريضة منذ سنوات ،وأن أباها كان سعيدًا
جدًا وفخورًا ألين عند تخرجي ويف نفس الفرتة كنت موظفة يف قطاع صحي وكنت أدرس
باملعهد الربيطاين وتخرجت مبعدل  4،95مع مرتبة الشرف األوىل فأعترب والدي هذا
جناح حقيقي وأبي دائما يقول  :أين أستطيع أن أرى أن أبنتي ستكون مديرة متميزة يف
قطاع صحي ويف منصب عايل بإذن اهلل « .
وتشري اخلريجة  /فاطمة مصطفى الرماح  -كلية احلاسبات وتقنية املعلومات – أنها
سعيدة للغاية بتخرجها مؤكدًا أن هذا التخصص أتاح لها جما ًلا واسعًا يف األخذ والعطاء
ً
مهام بد ًلا عن اإلنسان
واستيعاب مستجدات العصر فهو ليس
مرتبطا بآلة قامت بأداء ٍ
ً
لنجاح
ا
ف
وردي
والفني
العلمي
اإلبداع
أيقونة
ميثل
فحسب ،بل يف الواقع أصبح هذا العلم
ِ
وتطور العلوم األخرى مبا يقدمه من حلول إبداعية ذات كفاءة عالية.
ِ
من جانبها تؤكد والدتها فرحتها وامتنانها هلل سبحانه وتعاىل الذي أمت النعمة
وهي ترى ابنتها وفلذة كبدها تعتلي منصة التخرج وتنهي مسريتها العلمية باحلصول
على درجة البكالوريوس وقد كان استالمها للوثيقة اجلامعية فرحة عمت أسرتنا الصغرية
سيما أنها أكرب بناتها وال أحد يتخيل مقدار الفرح الذي يعيشه اآلباء واألمهات عندما
يحقق أبناءهم أهدافهم وبامتياز واإلنسان موعود بالتوفيق إذا بذل اجلهد إن شاء اهلل،
واهلل نسأل أن يوفق أبناءنا وأبناء املسلمني كافة ملا فيه خري لوطنهم وأمتهم.
فخورة بابنتي
وتعرب اخلريجة  /إيناس علي بن لسود كلية األعمال برابغ  -تخصص :نظم
معلومات إدارية .عن سعادتها البالغة للغاية بتخرجها ،وتشري إىل أنه شعور رائع
ال يوصف .وتشري إيناس علي بن لسود إىل أنها استفادت كثريًا من الدراسة النظرية
والعملية بالكلية ،فهو تخصص مُمتع جدًا خصوصًا أنه يجمع ما بني احلاسب واإلدارة.
وتنصح الطالبات بضرورة االلتزام بحضور احملاضرات ،وأداء كافة التكاليف ،وااللتزام
باخلطة الدراسية ،واملذاكرة أوال بأول للحصول على مُعدل مُرتفع وتقديرات عالية.
ومن جانبها تؤكد والدة اخلريجة  /فخورة جدًا برؤية ابنتي وقرة عيني وهي
حاملة شهادة تخرجها من الكلية وحصولها على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف
األوىل ،طاملا انتظرنا هذا اليوم أنا ووالدها ندعو اهلل ليلًا ونهارًا أن يوفقها يف كل خطوة
تخطوها ،واحلمد هلل أن منّ اهلل علينا وقر أعيننا برؤيتها ،وتدعوا اهلل أن تراها أمًا تربي
األجيال وتخدم دينها ووطنها لكل ما فيه خري.

الجامعة
وفرت لنا كافة
اإلمكانيات
للتحصيل العلمية
المتميزة
أسماء الشامي:
طموحي بال
حدود ،وأسعى
ألكون إعالمية
متميزة
سحر الشميري:
تخصصي له
مستقبل واعد
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أكدن أهمية املرحلة الراهنة وضرورة اختيار التخصص املناسب

عضوات هيئة التدريس يهنئن الخريجات  ...ويـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ

ابتهال الغانمي -صالحة البقمي -عيشة الشيخي-
خديجة الغامدي

مبناسبة احتفال اجلامعة بدفعة جديدة من اخلريجات للعام
اجلامعي 1437-1436هـ ،ووقوفًا على انطباعات ومشاعر
عدد من اخلريجات وعضوات هيئة التدريس ،أجرت صحيفة
أخبار اجلامعة ،لقاءات مع عدد من اخلريجات الالئي عربن عن
مشاعرهن وآرائهن وهن يعتلني منصة التتويج ،بعد أعوام من
اجلد واالجتهاد والتحصيل العلمي قضينها بني مقاعد الدراسة
والقاعات الدراسية واملعامل وورش العمل البحثية واحملاضرات،
نهلن خاللها من بحور العلم وأنهار املعرفة وبساتني البحث العلمي
التي دأبت جامعة املؤسس على تغذيتها منذ نشأتها ،تنفيذًا لرؤية
قيادتنا الرشيدة التي أولت التعليم والبحث العلمي أهمية بالغة
بشكل عمل وتعليم املرأة بشكل خاص اهتمامًا ورعاية نحصد
اليوم ثمارها يانعة ،ونحن نشاهد هذه األجيال من اخلريجات
وهن على أبواب التوجه لسوق العمل خلدمة وطننا الغايل ،ويف
هذه اللقاءات عربت اخلريجات عن فرحتهن بهذا التتويج والشرف
باالنتماء لهذه الصرح العلمي املتميزة ،كما عربت عدد من عضوات
هيئة التدريس عن فرحتهن وتهنئتهن للخريجات موجهات لهن
نصائح وإرشادات وتوجيهات قد تفيدهن يف املرحلة القادمة من
حياتهن العلمية والعملية ،وفيما يلي تفاصيل اللقاءات:
خ ّريجة أمضي ودربي ساطع تشدو به اآلمال يف وجداين
خ ّريجة أرنو إىل درج العال بعزائم األقدام واإلميان
هذان البيتان الشعريان جزء من انطباعات ومشاعر
اخلريجات يف هذه املناسبة السعيدة ،فال شيء يضاهي فرحة
التخرج؛ فهي من أجمل اللحظات التي مت ّر بحياتنا ،أخبار اجلامعة
كانت هناك لرتصد فرحة االستاذات بالطالبات اخلريجات  ،وتدون
معهن رؤي مستقبلية اتفقت جميعها يف السعي نحو بناء الوطن.
لإلعالم الصدارة
بداية أكدت الدكتورة  /حنان أحمد آشي ،أستاذ اإلعالم
املشارك ،واملشرفة على أقسام كلية االتصال واإلعالم املكلفة
فخرها وسعادتها البالغة بتخريج جيل من الطالبات من كلية
االتصال واالعالم ،مؤكدة أن اإلعالم بال شك له أهمية وتأثري كبري
يف اجملتمع واألفراد ،فهو مصدر املعرفة ،ويلعب دورًا مهمًا يف
ترسيخ مبادئ احلضارة ومكوناتها .أمّا أهم األدوار التي ميكن
أن يقوم بها اإلعالم كعنصر فعّال ،فإ ّنه قادر على ترسيخ كل القيم
واملبادئ السامية التي تساعد يف رفعة اجملتمع وتطوره وتزويد
أفراد اجملتمع باملعلومات الصحيحة عن كل ما يتعلق بتاريخه
ووطنه  ،ويزداد دور اإلعالم تأثريًا يف تفعيل رؤية اململكة .2030
وتنصح الطالبات الالتي يرغنب يف االلتحاق بكلية االتصال
واإلعالم بضرورة االهتمام بالدراسة ،وااللتزام باملهام والتكاليف
الدراسية ،واحلرص على تنمية وتطوير الذات ،وتتمنى لكل
الطالبات التفوق والتميز.
هنيئاً لنا المركز األول في سباق المعرفة الثقافي
من جهتها أشارت الدكتورة  /رجاء طه القحطاين االستاذ
املساعد بقسم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية ،ونائبه مدير
مركز الطوارئ والكوارث باجلامعة – أن قسم علم االجتماع يرعى
عدة برامج للدراسات العليا أولها برنامج دكتوراه لعلم االجتماع
كما يقدم القسم  ٣برامج للماجستري يف عدة جماالت .وتضيف
أن احلفل هذا العام له نكهة خاصة ،حيث يزف هذا العام نخبة
متميزة من اخلريجات الواعدات الالتي حققن للقسم وللكلية عدة

إجنازات من أبرزها املركز األول يف سباق املعرفة الثقايف لعام
١٤٣٦ /١٤٣٧هـ ،واملشاركة يف الفعاليات األكادميية للقسم مثل
املشاركة يف امللتقى العلمي للبحث يف تأسيس نادي علم االجتماع
واملشاركة يف فعاليات وأنشطة القسم بكل جد وحماس .وتتمنى
للخريجات غدًا مشرقًا حافلًا بكل اإلجنازات العلمية واالستمرار
يف طريق النهل من بحر املعرفة الذي ال ينضب أبدًا.
متابعة االتجاهات الحديثة والقراءة المستمرة
فيما أكدت الدكتورة  /غادة عبد الوهاب أصيل املشرفة على
قسم علم املعلومات بأن تخصص علم املعلومات يهتم بتنظيم
املعلومات من خالل جمعها وتصنيفها وحتليلها واختزانها
واسرتجاعها معتمدًا يف ذلك على تقنيات املعلومات احلديثة
باعتبارها من أهم وسائل اليوم املستخدمة وأكرثها كفاءة يف
معاجلة املعلومات يف كل أشكالها اإللكرتونية وغريها .وتقدم
أسمى التربيكات لكل اخلريجات ،وتوصيهم باحلرص على متابعة
االجتاهات احلديثة يف التخصص والقراءة املستمرة ملا ينشر فيه.
أهمية دقة التخصص
وتوجه الدكتورة زينب سليمان املديفر ،أستاذ مساعد بكلية
العلوم -قسم أحياء كلمة للطالبات مفادها« :طالباتي العزيزات
أننت بناتنا وزهراتنا التي تتفتح على عتبات املستقبل ،وإن

الدكتورة حنان
آشي :لإلعالم
الصدارة في
المشهد التوظيفي

وجودكن يف هذا الصرح العظيم لهو بداية لتحقيق أهدافكن
وآمالكن وطموحاتكن التي ال تنتهي عند شهادة البكالوريوس فال
بد للتخطيط للمستقبل احلقيقي تخطيطًا سليمًا .فالبداية يف كونك
قدوة صاحلة اسأل اهلل لكم العون على حتقيق أهدافكن».
وتنصح الطالبات بضرورة االلتزام بحضور احملاضرات،
وأداء كافة املهام والتكاليف ،والدقة يف اختيار التخصص
املناسب ،وذلك لتحقيق أقصي استفادة من الدراسة اجلامعية.
أما الدكتورة  /رضيه حممد حميد الدين ،تخصص علم نفس
تقدم التهاين للخريجات ،وتشري أن عملهم جد رائع وجمهود
مثمر ،وتنصح الطالبات بضرورة اختيار التخصص املالئم لهن
 ،مع االلتزام بحضور احملاضرات  ،وأداء كافة التكاليف  ،والسعي
خالل الدراسة بحضور الدورات التدريبية التي تقدمها اجلامعة
خاصة يف جمال تطوير الذات.
الشهادة الجامعية خطوة نحو مستقبل مشرق
يف حني تعرب الدكتورة  /عزيزة حممد العيسى – أستاذ
مساعد بقسم اللغات األوروبية عن فخرها وسعادتها البالغة
بتخريج الطالبات وتوجه التهنئة جلميع اخلريجات مبناسبة
تخرجهن ،وتؤكد أن هذا اليوم يوم عظيم الذي يتوج مسريه عمل
واجتهاد دراسي يف سبيل احلصول على هذه الشهادة اجلامعية
القيمة ،التي متثل اخلطوة األوىل نحو مستقبل مشرق مليء
بالتوفيق والنجاح الدائم.
ال مشرقاً واعداً
نتمنى لكن مستقب ً
وتتفق معها الدكتورة  /أمل حممد سعيد -تخصص لغويات
تطبيقيه ،واألستاذة  /شكران سعيد العريف حماضر-قسم
الدراسات االسالمية تخصص كتاب وسنة وتوجه كلمة للخريجات
تدعو فيها اهلل تعاىل أن يوفقهن جميعًا نحو مستقبل مشرق واعد
بإذن اهلل تعاىل ،وان يحققوا التنمية والتغيري لألفضل.
أما الدكتورة  /حنان سعود القباع ،استشاري طب االسرة
مبستشفى جامعة امللك عبد العزيز ،ونائبة مدير عام مركز
اخلدمات الطبية اجلامعي فتقدم التهاين للخريجات ،وتخاطب
اخلريجات بقولها« :إننا سعدنا دائما ونعتز بخدمتك وتقدمي
الرعاية الصحية لك خالل سنوات دراستك يف جامعتنا احلبيبة
من خالل مركز اخلدمات الطبية اجلامعي الذي من أهم أهدافه
هو توفري بيئة صحية لك خالل سنوات دراستك باجلامعة وأملنا
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ـ ـ ـ ـ ــدمن لهن نصائح قيمة لالندماج في سوق العمل

أن تنعمني دائمًا بالصحة والعافية ،وتتمنى أن يسدد اهلل خطاكم
خلدمة الدين والوطن».
تنظيم األولويات أمر أساسي لتحقيق النجاح
أما األستاذة الدكتورة  /سعاد خليل اجلاعوين استشارية
أمراض دم واورام األطفال فتؤكد فخرها وسعادتها البالغة
بتخريج الطالبات وتوجه التهنئة جلميع اخلريجات مبناسبة
تخرجهن ،وتوجه لهن النصيحة بأن يحمدوا اهلل على نعمه العلم،
وأن يحرصن على ترتيب األولويات بني العمل وواجبات األسرة
مستقبال ،وتتمنى لهن التوفيق والسداد والنجاح.
الفرص الوظيفية أمامكن فاسعين إليها
وتشري الدكتورة  /جناح سالمة :وكيلة كلية احلقوق
بالسليمانية -شطر الطالبات أن كلية احلقوق تضم قسمني هما
قسم القانون العام وقسم القانون اخلاص وكل قسم منهما يضم
مسارات عديدة يف فروع القانون التي تخدم اجلانب اخلاص
والعام مثل قوانني األحوال الشخصية والقانون التجاري واملدين
والقانون الدستوري واإلداري والقانون اجلنائي واملرافعات
ونظام العمل والعمال وغريه من فروع القانون .وتضيف أن
تخصص القانون له جماالت عمل متعددة كالعمل يف البنوك
والشركات اخلاصة والبلدية واحملاكم واجلامعات ويف األجهزة
احلكومية كهيئة الرقابة والتحقيق واالدعاء ودور اإليواء وهيئة
حقوق اإلنسان وغريها.
يداً بيد نسعى لخدمة الوطن والمواطنين
وتشري يف كلمة توجهها للخريجات« :خريجات جامعة
املؤسس العزيزات زهرات كلية احلقوق املتميزة بطالباتها ...
بتوفيق من اهلل تعاىل نلنت شرف احلصول على شهادة حتملن
ٍ
معها أمانة تطبيق القوانني التي وردت يف كتاب اهلل وسنة نبيه
حممد صل اهلل عليه وسلم  ...ويف هذا اليوم املبارك نودعكن
خريجاتنا املتميزات علمًا وخلقًا ويستقبلكن الوطن كسواعد
واعدة وبهمم عالية حيث أنكن بهذا التخصص النادر ممسكات
مبشاعل احلق واألمانة واإلخالص ،فأننت سمة للتفوق واإلبداع
يف جماالت عديدة رائعة .فلتمضي بكن األيام على بركة اهلل ويف
حفظه وأمانه ،متمسكات بإذن اهلل تعاىل مببادئ الدين احلنيف

واضعات نصب أعينكن خاصة يف جمال عملكن « أن من يتق اهلل
يجعل له خمرجا» ودعواتي لكن بالتوفيق والسداد وأن ينفع اهلل
بعلمكن وعملكن الوطن ،وشعاركن يدًا بيد نسعى خلدمة الوطن
واملواطنني.
من جانبها تؤكد الدكتورة شذا بنت جميل طه خصيفان أستاذ
مساعد بقسم علم النفس أن القسم إضافة لربنامج البكالوريوس
الذي يقدمه فإنه يقدم برنامج املاجستري مبسارين (اإلرشاد
النفسي-اجلنائي) وسوف يتم مستقبال فتح مسار املوهبة
والتفوق العقلي .وتوجه كلمة للخريجات تقول فيها« :احلمد هلل
القائل :يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات»
يسر وهدى ،ووفق وأعطى ،ووعد وأوفى..
سبحانه َّ
مدح فما أرضى لكم َكلِمِ ي
عقود
فأنظمها
يل
تدنو
الكواكب
ليت
ٍ
دعواتي الصادقة لكم بأن يوفق اهلل سريكم ويحفكم بنوره
وقبوله ورعايته ...
بداية مسيرة حياة جديدة
وأكدت الدكتورة سمرية هاشم باروم  -أستاذ اإلدارة
والتخطيط الرتبوي -اقتصاد منزيل تقول« :أبارك لبناتنا
الطالبات تخرجهن وحصدهن لثمار السنوات التي مضت يف كد
وجد واجتهاد تكللت أخريًا بالتخرج من جامعة امللك عبد العزيز
هذه اجلامعة التي هي فخر لنا جميعًا ...ابنتي إن حصولك على
الدرجة العلمية هي ليست آخر املطاف ،ولكنها بداية مسرية احلياة

الدكتورة نجاح
سالمة :تخصص
القانون يتيح
مجاالت عمل
متعددة

اجلديدة ،وهنا يظهر دورك من خالل متسكك بالقيم األخالقية
وممارسة مهاراتك والتي ال غني لك عنهما يف أدائك ملسؤولياتك
احلياتية يف أي جمال كان ،ولعل من اجملاالت املهمة بل األكرث
أهمية األسرة ،مارسي أدوارك فيها بوعي ومسؤولية عالية ابتغاء
مرضاة اهلل لبناء سواعد قوية لهذا الوطن الغايل.
فيما تعرب الدكتورة  /سمر إبراهيم مشرفة قسم التاريخ عن
فرحتها بهذا اليوم السعيد ،فقد كان يومًا مميزًا أثلج صدورنا تخرج
كوكبة من قسم التاريخ مبساريه تخصص تاريخ وإرشاد سياحي
وقد كان من ضمن اخلريجات طالبتان من مرحلة الدكتوراه،
وتتمني للجميع التوفيق يف مسريتهم العلمية والعملية ،وتأمل
منهن أن يكونوا يف خدمة الوطن بعلمهم.
ومن جانبها توجه الدكتورة هناء أبو داود ،أستاذ التفسري
وعلوم القرآن املشارك بقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية بكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية كلمة للخريجات تقول فيها « :إىل ابنتي
الـخريجة  ..وحتقق احللم وجاء يوم تخرجك  ..تقفني اآلن عند
مفرتق الطرق حتملني راية العلم وتنطلقني يف جمتمعك  ..ماذا
حتبني أن تكوين؟ وأين ستكونني بعد خمس سنوات مثلًا من
اآلن؟ ِّ ...
خططي لتكوين ما حتلمني به  ..ليكن لك رؤية وهدف ..
ُ
منهج يف حياتك ،ال تثنيك
ليكن التحدي شعارك؛ واالستعانة باهلل ٌ
عقبات الطريق بل تزيدك قوة وإصرارًا  ..واعلمي أن مقامك حيث
أقامك فاسأيل اهلل التوفيق والقبول  ...متفائلة بك وك ِّلي أمل أن
أراك رائدة للمستقبل؛ عنوانًا للتميز)
أما الدكتورة ليلى حممد زيان الشرقي  -تخصص األدب
اإلجنليزي فتعرب عن سعادتها بتخريج دفعة جديدة من بناتنا
اخلريجات وتتمنى لهن مستقبلًا باهرًا يف حياتهم العملية،
وتزويد القطاعات اخملتلفة بخريجني وخريجات على مستوى عالِ
من الكفاءة والتميز بربناجمي البكالوريوس واملاجستري وسيقوم
القسم مستقبلًا بإتاحة الفرصة للطالب والطالبات للتخصص
يف أحد ثالثة مسارات هي مسار األدب ومسار اللغويات ومسار
الرتجمة والتي من خاللها يستطيع اخلريج حتقيق طموحاته
العلمية والفكرية والعملية.
نتطلع إىل دوركن يف حتقيق رؤية 2030
أما الدكتورة سوزان بنت حممد القرشي  -أستاذ مشارك
االدارة العامه والسلوك التنظيمي -كلبة االقتصاد واالدارة ،
فتوجه كلمة للخريجات مبناسبة التخرج تقول فيها« :خريجاتنا
احلبيبات نعتز ونفتخر بكنّ يف هذا اليوم الذي تشرق فيه شمس
نقطف فيها ثمرة جهودكنّ ومثابرتكنّ عرب السنوات املاضية ،
يعلم اهلل اننا عملنا بكل أمانة وصدق لتوصيل حمصلة ثرية من
اخلربات والعلوم واملهارات املتكاملة لكنّ  ،ونحن نتطلع إىل أن
تكنّ لبنات فعّالة وسفريات للجامعة يف جمتمعنا اخلارجي الكبري
بإذن اهلل تعاىل .خريجاتنا احلبيبات إن حتقيق رؤية اململكة
 2030تقوم بالدرجة األوىل على السواعد الشابة الواعدة أمثالكنّ
 ،فلتحرص كل واحدة منكنّ على أن تكون « قدوة « يف أخالقيات
العمل والتفاين والوالء وحب الوطن .
بمثلكن ترتقي الشعوب واألمم
أما الدكتورة عواطف بنت الشريف شجاع علي احلارث
 أستاذ الدراسات البيئية واجلغرافية احليوية فتوجهكلمة للخريجات تقول فيها« :مبثلكن ترتقي الشعوب واألمم
وما تبذله الدولة من جهود منذ نشأتها حتى وقتنا احلاضر
للرقي ال يتم إال بالعلم ،أمتنى لكن التوفيق وأمتنى لبالدي
الرخاء والتقدم واألمن واألمان يف ظل حكومتنا الرشيدة،
أننت ناجحات والفرص متوفرة ال تنتظرن أن تأتيكم الفرص
لألبواب اعملوا على تطوير انفسكن وقدراتكن ومهاراتكن
واستعينوا باهلل عز وجل ألن التوفيق والسداد من عند اهلل
تعاىل.
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سعادة وكيلة كلية التمريض للخريجات :

ميثاق الطالب الجامعي واجبات وحقوق
في المجالين األكاديمي وغير األكاديمي
حتظى مهنة التمريض باهتمام كبري من
مسؤويل القطاعني التعليمي والصحي باململكة،
وترتكز جل هذه االهتمامات يف تطوير املهنة علميًا
وعمليًا من خالل دعم التعليم العايل والتدريب
املهني يف املنظمات األكادميية واملؤسسات
الصحية .ومن هنا كانت فكرة إنشاء كلية التمريض
لتؤدي دورًا أساسيًا يف تطوير املهنة لكونها أحد
الكليات الصحية الرائدة والتابعة جلامعة امللك
عبدالعزيز منذ نشأتها يف عام 1977م.
ومن هنا كان اللقاء مع سعادة وكيلة كلية
التمريض الدكتورة  /أحالم بنت عيضة الزهراين
 ،وكان احلوار التايل.
 بدايةـ نود الوقوف على تاريخ إنشاءكلية ؟
مت إنشاء كلية التمريض بجامعة امللك
عبدالعزيز كقسم ضمن أقسام كلية الطب والعلوم
الطبية ،وكان ميثل أول برنامج بكالوريوس يف
التمريض باململكة العربية السعودية ،وبعد قرار
خادم احلرمني الشريفني بإنشاء كلية العلوم
الطبية التطبيقية باجلامعة أصبح قسم التمريض
أحد األقسام اخلمسة لهذه الكلية ،ويضم سبعة
تخصصات دقيقة متنوعة يف التمريض.
ويشمل برنامج بكالوريوس التمريض
مناهج العلوم االنسانية والعلوم االساسية
الالزمة لتقدمي تعليم شامل ومتخصص لفهم
االنسان والبيئة والصحة والتمريض الكتساب
واستخدام نظريات التمريض التي تبنى عليها
ممارسة التمريض ،كما يقدم الربنامج مقررات يف
األمومة وصحة املرأة وصحة الطفل والتمريض
النفسي والصحة النفسية ،باإلضافة اىل التمريض
الباطني اجلراحي واإلدارة والقيادة  ،ومتريض
صحة اجملتمع والرعاية األولية ،وقد صممت
هذه املقررات لكى حتسن التعليم والتدريب
للممرضة املتخصصة لتساهم يف توحيد املقررات
األساسية وطرق التدريس يف تعليم املمرضات
لتشجيع التطوير الشخصي وفهم النفس والتفكري
اإلبداعي ،وتشجيع التعليم املستمر وخلق
التغريات املرجوة..
 ماذا عن أهم أهداف وقيم كليةالتمريض ؟
رؤية الكلية أن تكون رائدة يف تقدمي الربامج
التعليمية واألبحاث املتميزة يف جمال التمريض ،
ورسالتها إعداد كوادر متريضية ذوي كفاءة عالية
يف املهارات البحثية وتوفري الرعاية التمريضية
اآلمنة يف املرافق الصحية اخملتلفة .ولذلك فان
أهداف الكلية متكني الطالبة من اكتساب املعارف
واملهارات التمريضية االساسية واملتقدمة  ،والعمل
يف إطار املعايري الوطنية والدولية للممارسة
التمريضية  ،واجراء االبحاث التمريضية يف
خمتلف اجملاالت  ،بجانب املساهمة يف خدمة
اجملتمع الرتقاء الصحة.
أما قيم الكلية فهي الرعاية التمريضية اآلمنة
بأفضل املمارسات  ،والعمل يف إطار أخالقيات

املهنة بتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف  ،التعلم
املستمر مدى احلياة.
 وماذا عن ميثاق الطالب الجامعي ؟الشك ان ميثاق الطالب اجلامعي حقوق
وواجبات يف اجملالني األكادميي وغري األكادميي،
مثال ذلك من حقوق الطالب يف اجملال األكادميي
توفري البيئة الدراسية له للحصول على تعلم ذو
جودة عالية مبا يتماشى مع رسالة اجلامعة ن
وتقدمي اإلرشاد والتوجيه له  ،و توفري فرص
التواصل الدائم مع عضو هيئة التدريس بالطرق
اخملتلفة كالربيد اإللكرتوين أو الساعات املكتبية
وغريه.
ومن حقوق الطالب يف اجملال غري األكادميي
التمتع بخدمات الرعاية االجتماعية التي تقدمها
اجلامعة وفقًا للوائح واألنظمة  ،وتوفري الرعاية
الصحية الكافية له وحسب ما تنص عليه لوائح
اجلامعة من توفري العالج يف املستشفيات واملراكز
الصحية التابعة للجامعة  ،واملشاركة يف األنشطة
املقامة يف اجلامعة حسب اإلمكانات املتاحة.
أما واجبات الطالب يف اجملال األكادميي
متعددة ومنها التعرف واالطالع على لوائح
وأنظمة اجلامعة وااللتزام بها  ،و االلتزام مبعايري
السلوك األكادميي املتميز  ،واالنتظام يف الدراسة
وااللتزام بالواجبات واملهام الدراسية املطلوبة
 ،وااللتزام بأخالقيات البحث العلمي واألمانة

املهنية لألبحاث التي يتم املشاركة فيها.
وواجبات الطالب يف اجملال غري األكادميي
االلتزام بالسلوك والهيئة املناسبني لألعراف
اإلسالمية واجلامعية ،وعدم القيام بأية سلوكيات
خملة باألخالق اإلسالمية أو اآلداب العامة املرعية
داخل اجلامعة  ،وااللتزام بلوائح وأنظمة قطاعات
اجلامعة اخملتلفة .
ما هو نظام الدراسة وخطوات القبول
بكلية التمريض ؟
فيما يتعلق بنظام الدراسة فان كلية التمريض
تتبع يف نظامها الدراسي النظام السنوي بشكل
عام وباللغة اإلجنليزية ويكون التقدمي للقبول
يف بداية العام الدراسي فقط ويتم تغطية املقرر
الدراسي متضمنًا االمتحانات خالل  34اسبوعًا
وتتلقى طالبات الكلية بجميع أقسامهم دروسهم
النظرية والعملية باستخدام وسائل خمتلفة منها
احملاضرات النظرية وحلقات النقاش والدروس
العملية والدورات اإلكلينيكية املكثفة يف
املستشفيات املعرتف بها من قبل اجلامعة.
أما عن شروط القبول فمنها أن تستويف
متطلبات القبول بجامعة امللك عبدالعزيز  ،وأن
جتتاز الطالبة جميع مواد السنة التحضريية ملن
ال يقل معدله عن جيد جدًا يف األحياء والكيماء
والفيزياء واللغة اإلجنليزية ن وأن حتقق الطالبة
النسبة املطلوبة لالنضمام للكلية يف السنة

التحضريية  ،وأن تكون الئقة طبيًا.
 قسم األمومة والطفولة أحد االقسام فيكلية التمريض  ،ما أهداف القسم ؟ وما
المخرجات من قسم األمومة والطفولة ؟
تتعدد أهداف قسم األمومة والطفولة ومنها
تعزيز البيئة االيجابية للتعلم يناسب كل طالبة يف
جمال متريض األمومة والطفولة  ،وتطوير الذات
و الفكر لدي طالبات التمريض.
أما خمرجات قسم األمومة والطفولة فهي
تقدمي خدمات متريضية لألمومة و الطفولة الشاملة
واجليدة  ،واستخدام اخلدمات التمريضية املبنية
على الرباهني  ،بجانب اظهار العالقات املهنية مع
املرضى و املوظفات يف اجملال الصحي
كلمة من سعادتكم للخريجات في حفلالتخرج.
يسعدين و يشرفني أن أهنئ خريجات
اجلامعة يف عيدهم ،وأبارك لهم جناحهم
وتخرجهم ،فهم يحصدون اليوم ثمرة مثابرتهم
وجدهم واجتهادهم ،وأقول لهم أنتم على أعتاب
مرحلة جديدة من مراحل احلياة ،وال تنسوا أن
جتددوا الوالء واالنتماء ببذل املزيد من اجلهد
لبناء وطننا املعطاء ،فأطلقوا العنان ملواهبكم،
وفقكم اهلل.
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عميدة كلية االقتصاد املنزيل

رؤيتنا ريادة إقليمية في العلوم
األسرية والمجتمعية والبيئية

كلية االقتصاد املنزيل من بني الكليات التي تلعب دورًا رائدًا يف
جماالت متفردة يف جامعة املؤسس ،وتسعى من خالل أقسامها العلمية
إىل املشاركة اإليجابية يف التنمية البشرية وبناء وتطوير اجملتمع
السعودي واإلسهام يف إعداد املواطنة إعدادًا متكامال يف اجلوانب
األكادميية والرتبوية والثقافية والصحية واالجتماعية والتصاميم من
خالل التخصصات اخملتلفة .ومن هنا كان هذا اللقاء مع سعادة عميدة كلية
االقتصاد املنزيل الدكتورة  /حنان عبدالسالم جمبي عميدة الكلية ،وفيما
يلي تفاصيل احلوار.

 بداية ،نود الوقوف على الرؤية التي تعمل من خاللها كليةاالقتصاد المنزلي لتحقيق أهدافها ؟
الشك أن الكلية تسعى إلعداد الطالبة إعدادًا ثقافيا متكاملًا ويتحقق
ذلك من خالل الدراسة العلمية املتخصصة يف أحد الفروع احليوية للربنامج
األكادميية يف كلية االقتصاد املنزيل ،وتنمية القدرات اإلبداعية لدى
الطالبة ومساعدتها على التفكري والبحث والتحليل يف جمال التخصص ،
ودراسة االجتاهات احلديثة يف جماالت التخصص  ،إىل جانب التدريب
على املهارات االجتماعية اخملتلفة ومهارات االتصال التي تؤهلها للتفاعل
اإليجابي يف إطار األسرة واملؤسسات االجتماعية  ،وتشجيع البحث
العلمي.
هذا يعني أن هناك خطة االستراتيجية للكلية ،أليس كذلك؟
بكل تأكيد ،نعم فقد مت اعداد خطة اسرتاتيجية للكلية أسميناها
«عزم» بالتعاون مع إدارة التخطيط االسرتاتيجي بوكالة اجلامعة
للتطوير ،متوائمة متامًا مع اخلطة االسرتاتيجية الثالثة للجامعة خطة
«تعزيز» .واعتمدت خطة الكلية «عزم» من معايل مدير اجلامعة بتاريخ
1437 /5 /12هـ وهي الكلية الوحيدة يف شطر الطالبات التي لديها خطة
اسرتاتيجية معتمدة حيث مت حفل تدشني للخطة برعاية معايل املدير يف
1438 /3 /15هـ وهناك أيضًا االهتمام بالندوات العلمية واملؤمترات على
املستويات احمللية والعربية والعاملية  ،وتشمل اخلطة  40مشروعا يف
خمس مسارات هي:
 -1مسار جودة العملية التعليمية
 -2مسار البحث العلمي
 -3مسار خدمة اجملتمع
 -4مسار ريادة األعمال
 -5مسار اإلدارة والقيادة
وحتتوي على عدة مشروعات تتطرق اىل والتواصل مع اجلامعات
األخرى يف جمال التخصص والتخصصات األخرى ذات العالقة ،واملساهمة
يف إنشاء الوحدات اإلنتاجية ومراكز التطوير املتخصصة للمساهمة يف
االقتصاد املنزيل واالرتقاء مبستوى األداء .ومن أهم املشاريع التي نحن
بصدد تنفيذها مشروع «تغيري اسم الكلية» مبا يتناسب مع املستوى العلمي
خملرجات الكلية واحتياجات اجملتمع.
 وماذا عن المنهجية التي تتبعها كلية إدارة االقتصادالمنزلي؟
تعتمد الكلية على مبدأ تقدمي اخلدمات اإلدارية واألكادميية املتميزة
بجودة التنفيذ واملتوافقة مع أهداف اخلطة االسرتاتيجية املعتمدة للكلية
ومنها اجلودة املقدمة للمستفيدين داخليًا وخارجيًا.
ويقصد باملستفيدين داخليا الهيئة األكادميية ،والطاقم اإلداري،
والطالبات ،واجملتمع اجلامعي بفئاته اخملتلفة .اما املستفيدين خارجيًا فهم
اجملتمع املستفيد من خمرجاتنا التعليمية يف شتى اجملاالت فئات الزوار
واملراجعني من خارج جامعة امللك عبد العزيز ،وبعض الدوائر احلكومية
واألهلية.
وحتقيقا لذلك فنحن نضع نصب أعيننا االرتقاء للمستوى املنشود،
عرب مشاركة طاقم إداري مؤهل ومدرب وملتزم بتطبيق أهداف خطة الكلية

االسرتاتيجية «عزم» وتشمل نظام إدارة اجلودة تطبيقًا فعالًا يتناسب مع
متطلبات املواصفات القياسية ،وندعم ذلك باإلمكانات املادية والبشرية
وبرامج التدريب والتحفيز والتطوير ليحقق األهداف التي من أجلها مت
استحداثه.
ما هي التخصصات المتاحة للطالبات بالكلية؟

تشمل الكلية عدة حاليًا خمسة تخصصات علمية (قسم دراسات
الطفولة ،قسم الغذاء والتغذية ،قسم اإلسكان مبسارية «إدارة السكن
واملؤسسات ،والتصميم الداخلي واألثاث» ،بجانب قسم املالبس والنسيج،
وقسم العلوم األسرية) ،حيث تخدم هذه التخصصات جميع فئات اجملتمع
من الناحية الرتبوية والصحية واالجتماعية وتلبي االحتياجات األساسية
للحياة كالغذاء وامللبس واملسكن والتعليم يف جمال ما قبل املدرسة يف
مرحلة احلضانة ورياض االطفال .وتبنى التخصصات لدينا على أحدث
التطورات يف العلوم واملعرفة يف جمال التخصص وجميع اجملاالت ذات
العالقة .وبذلك حتقق رسالة «جامعة امللك عبد العزيز» والتي تتمثل يف:
منارة يف املعرفة ...تكامل يف التكوين  ..وريادة يف التنمية.
قسم العلوم األسرية أحد أقسام الكلية الذي تتمثل رسالته
في التوسع والتنوع في البرامج المقدمة إلعداد متخصصات
في مجاالت العلوم األسرة بما ينعكس على الفتاة السعودية
ويسهم في تمكينها من إعداد وتنشئة األجيال  ،ما هي
أهداف القسم ؟
يف ضوء األهداف العامة للجامعة والتي تسعى إىل حتقيق اجلودة
الشاملة وحتقيقًا لألهداف العامة للمجتمع السعودي واخلاصة بالتنمية
البشرية وترسيخ القواعد اإلسالمية يهدف قسم العلوم األسرية إىل :
إعداد الطالبات للعمل يف جمال التعليم العام إعدادًا تربويًا ميكنهن من أداء
مهمتهن كمعلمات ملواد العلوم األسرية بكفاءة  ،وتدريب الطالبات املعلمات
على تضمني مفاهيم القضايا املعاصرة يف اجملتمع السعودي مبناهج
العلوم األسرية والرتبية الصحية والنسوية احلالية مبراحل التعليم العام
 ، ،باإلضافة ايل إعداد املواطنة السعودية إعدادًا ميكنها من أداء واجبات
املرأة املسلمة « الزوجة  ،األم  ،املربية « أي تكون مديرة لكافة موارد األسرة
.
 قسم دراسات الطفولة أنشئ عام  1402-1401هــ كأحدأقسام االقتصاد المنزلي لمواكبة متطلبات المجتمع السعودي
لمعلمات رياض أطفال مؤهالت تأهيال علمياً متكام ًال .ما
الفرص الوظيفية التي يقدمها القسم للخريجات؟
قسم دراسات الطفولة يقدم للخريجات العديد من الفرص الوظيفية
ومنها العمل كمعلمة رياض أطفال ،او كمعلمة يف مؤسسات الرعاية

الخطة االستراتيجية
«عزم» تشمل  40مشروعًا
في خمسة مسارات
فرص وظيفية تخدم
المجتمع مباشرة في عدة
مجاالت مميزة للخريجات

االجتماعية ،ومنسقة انشطة يف مراكز الطفولة ،ومعده برامج أطفال يف
اإلذاعة والتلفزيون ،ومعلمة مساعدة يف مراكز ذوي احلاجات اخلاصة،
ومستشارة يف وسائل االعالم املقروء واملسموع واملرئي.
 سعادة العميدة وماذا عن قسم الغذاء والتغذية؟يف الواقع فان تخصص الغذاء والتغذية يعد ركيزة هامة كأحد
جماالت االقتصاد املنزيل .وتهدف خمرجات التعليم لقسم الغذاء والتغذية
إىل خدمة أفراد اجملتمع من الناحية الوقائية حيث الوقاية خري من العالج،
والتثقيف .بكافة فئاته حيث تعترب التغذية الصحيحة ركنًا رئيسيًا يف
إنشاء البنية السليمة للفرد واحلفاظ عليها .كما يوجد أيضا مسار علوم
الغذاء
ومن هذا املنطلق يأتي دور أخصائيات قسم الغذاء والتغذية يف
مساعدة الفرد واجملتمع لتصحيح الوضع الغذائي ألفراد اجملتمع عن طريق
زيادة الوعي الغذائي وترشيد املستهلك إىل اختيار الغذاء الصحي األمثل
وتقدمي املشورة الغذائية لكل من األفراد األصحاء أو املصابني بأمراض
مزمنة وعلى اختالف فئاتهم العمرية.
 قسم المالبس والنسيج أحد أقسام االقتصاد المنزلييهدف إلعداد كوادر علمية في تخصصات المالبس والنسيج
المختلفة .ما الفرص الوظيفية التي يقدمها القسم للخريجات؟
يسعى قسم املالبس والنسيج إىل حتقيق أهدافه نحو تأهيل
اخلريجات ملواكبة سوق العمل اخلارجي ،ويقدم للخريجات العديد من
الفرص الوظيفية ومنها العمل يف جماالت الدعاية واإلعالم واإلعالن،
وجمال تصميم األزياء ،والعمل يف تصميم وتنفيذ واجهات احملالت
التجارية ،بجانب العمل يف جماالت األعمال الرتاثية (املتاحف) احلفاظ
عليها.
قسم مسار التصميم الداخلي واألثاث تخصص علميهندسي يساعد على تهيئة البيئة الداخلية الصالحة لجميع
قطاعات المجتمع المختلفة ،ليعكس المفهوم الشمولي
للتصميم الداخلي ،ما الفرص الوظيفية التي يقدمها القسم
للخريجات؟
يسعى املسار ليكون أفضل مؤسسة تعليمية لتخريج مبدعات يف
جمال التصميم الداخلي واألثاث ،ويقدم للخريجات العديد من الفرص
الوظيفية ومنها العمل كمصممة داخلية يف املكاتب االستشارية ،ويف
جمال تصميم األثاث احلديث واألثاث الرتاثي ،التسويق ملنتجات التصميم
الداخلي واألثاث والديكور ،والعمل يف معارض األثاث وخامات الديكور،
وإعداد اجملالت الفنية املتخصصة يف جمال التصميم الداخلي واألثاث.
هل لسعادتكم أن توجهين كلمة للخريجات؟
هي كلمات مت صياغتها ضمن اخلطة االسرتاتيجية «عزم» املعتمدة
من معايل مدير اجلامعة وهي متثل خارطة للطريق والهدف املراد الوصول
اليه .حقيقية متثل واقعًا نسعى لتحقيقه عرب منظومة تعليمية متكاملة،
ومبناسبة حفل التخرج أقدم لكل اخلريجات خالص التهنئة داعية لهن
بالتوفيق وأن تكلل جهودهن بالنجاح .وأن يضعن نصب أعينهن احلفاظ
على الوطن واملواطن يف إطار مراقبة اهلل سبحانه وتعال يف جميع جماالت
عملهن .وأقول لهن أحرصن على النهوض واالرتقاء وسبيلكم يف ذلك
اإلميان ـ واإلخالص باجلهد والعمل ،وامتالك سبل االرتقاء ،ويف مقدمة
تلك السبل :العلم ،فبالعلم يحيا اإلنسان وتتقدم األمم ،وهذه هي مسؤولية
أبنائنا اخمللصني األوفياء ،وهذا ما سار عليه كوكبة من أبناء وطننا العزيز،
فقد وضع هؤالء نصب أعينهم رسالة هامة ـ أال وهي العطاء للوطن ،وهذا
العطاء يعني البحث والدراسة والتواصل ،وستجدون منا كلية االقتصاد
املنزيل كل الدعم والتشجيع والتوجيه واإلرشاد.
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اخلريجات يعربن عن فرحتهن بالتخرج  ..ويقدمن نصائح قيمة للطالبات

حكومتنا الرشيدة وفرت كافة اإلمكانيات
لالرتقاء بالمجتمع وتنميته

مبناسبة احتفال اجلامعة بخريجاتها ،أجرت صحيفة أخبار
اجلامعة عدد من اللقاءات مع اخلريجات ،والالتي عربن عن
سعادتهن بالتخرج ،وقدمن الشكر والتقدير ملقام خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،وحكومتنا الرشيدة على
الدعم الالحمدود للتعليم بشكل عام وللمرأة السعودية بشكل
خاص ،وقدمن الشكر إلدارة اجلامعة على ما تقوم به من جهود
ملموسة يف توفري البيئة املناسبة للتحصيل العلم والتأهيل
والتدريب الالزم ،وقدمن عددًا من النصائح للطالبات املقبالت
على خوض جتربة االلتحاق باجلامعة ،وفيما يلي تفاصيل
اللقاءات:
بداية كان لنا لقاء مع الطالبة كميلة يوسف ،وهي خريجة
برنامج االنتساب بكلية االقتصاد واإلدارة ،يف شعبة العلوم
اإلدارية ،وتقول أنها خاضت جتربة متميزة ،وتنصح الطالبات
املقبالت على التخصص أن يخرتن شعبة العلوم اإلدارية،
خاصة ملن لديهن امليول والرغبة يف جمال اإلدارة ،فهو تخصص
مطلوب يف سوق العمل السعودي ،ويتيح لهن جماالت متعددة
من الوظائف بعد التخرج يف القطاعني العام واخلاص بتوفيق
اهلل سبحانه وتعاىل ،وتضيف أنها تخرجت وهلل احلمد مبرتبة
الشرف األوىل فكانت مشاعرها ال توصف ،فهي فرحة عظيمة ال
تستطيع أن تسطرها يف جمل وكلمات ْ ...فهو حصاد مشوار من
اجلهد والتعب واملعاناة ْ واحلمد هلل فقط متكنت من تخطي هذه
املرحلة بكل فخر وثقة .
وكان اللقاء الثاين مع الطالبة حنان خالد عمر بن خماشن
من كلية االقتصاد واإلدارة والتي تخصصت يف العلوم اإلدارية
أيضًا ،وتؤكد أن تخصص العلوم اإلدارية هو تخصص يشمل
جميع جوانب االدارة من تخطيط وتنظيم وتنسيق وإشراف
ووضع اخلطط االسرتاتيجية للتنمية وملواكبة التغيري املستمر
يف جوانب االدارة يف كال من القطاعني احلكومي واخلاص.
وأضافت أن مشاعرها بفرحة التخرج ال توصف ،وتضيف
أخلص هذه املشاعر بجملة من كلمتني « فرحة العمر « فعال
تخرجي كان فرحة العمر ليس يل فقط بل أيضًا ألبي وألمي
فهذا ليس جناح يل فقط بل هو تتويج جلهود أبي وأمي طوال
هذه السنني الدراسية بكافة مراحلها فالفضل لهما بعد اهلل عزو
جل يف كل هذا النهما مل يكتفيا بالنجاح فقط بل بحصويل على
أعلى معدل وبحمد اهلل وفضله تخرجت مبعدل كامل  5من  5لذلك
أهدي جناحي لـ[ أبي و أمي ] فكل الفضل لهما بعد اهلل عزو جل.
وتنصح زميالتها الطالبات واملقبالت على احلياة اجلامعية
االجتهاد ثم االجتهاد ثم االجتهاد ووضع هدف تسمو إليه النفس
وتقول موجهة حديثها للطالبات« :طوال فرتة دراستك ال تضعي
أهدافًا صغرية بل ضعي أكربها نصب عينيك ثم ضعي خطه
للوصول لذلك الهدف واجعلي خططك تبدأ بخطوات صغريه مثل
صعود السلم نبدأ بخطوة صغرية من أسفل السلم حتى نصل إىل
أعاله وال تستسلمي إذا سقطت أو تعرثت خطواتك بل واصلي
املضي نحو هدفك وبأذن اهلل سوف يتحقق.
كما كان لنا شرف توجيه سؤال لوالدتها التي عربت عن
فرحتها بابنتها بقولها :إحساس كبري بالفرحة يتملكني ،أشعر
كأن أبواب السعادة فتحت يل بالكامل ،فأبنتي حنان أوىل أبنائي
وأول فرحتي ففرحة تخرجها غمرت قلوبنا جميعًا ،وامتدت
فرحتنا بها جلميع عائلتنا فلم تتوقف التربيكات لنا منذ وصلت
آلخر فصل دراسي وحتى قبل أن تتخرج بفصل دراسي كامل هلت
علينا التربيكات والتهنئة بنجاحها وتفوقها فعال رفعت رأسنا
عاليًا أنا ووالدها ففرحتنا بها ال تكفيها الكلمات أنا سعيدة جدًا
وفخورة جدًا بها «.

وردًا على سؤال حول طموح ابنتها قالت :أرى ابنتي إنسانة
ناجحة ومتفوقة وحاصلة على درجات وشهادات علمية عالية
بإذن اهلل وأمتنى لها املزيد يف املستقبل املشرق بتوفيق اهلل
تعاىل .وكان اللقاء اآلخر مع الطالبة تغريد حممد اجلويهر ،من
كلية االقتصاد واإلدارة ،تخصص إدارة املوارد البشرية والذي
تعتربه تخصص ممتع وهو تخصص مطلوب جدًا وال تخلو
شركة أو مؤسسة من وجود إدارة خاصة به ،وإدارة املوارد
البشرية :هي عملية إدارة كاملة متمثلة يف عمليات التخطيط
والتنظيم والرقابة والتوجيه خاصة باملوظفني والكادر العامل
يف مؤسسة ما ،وتهتم بتطوير مهارات املوظفني ،والتقرب إليهم
 ،ومعرفة مشكالتهم وحاجياتهم وتطلعاتهم ،وزيادة قدراتهم ،
ومكافأتهم ومتابعة تصرفاتهم وإجنازهم وتوجيههم نحو العمل
اجليد والتصرف األمثل .وإدارة املوارد البشرية مهمه جدا إذا
اهتمت بها الشركة عال شأنها وإذا اهملتها كان نتاجها لذلك سيئًا.
وبالنسبة لوصف مشاعر التخرج فكانت مشاعر خمتلطة يغلب
عليها اإلحساس بالسعادة الغامرة لتخرجي من جهة وحلصويل
على االمتياز مع مرتبة الشرف جهة أخرى .ويعود الفضل لذلك
بعد اهلل إىل دعم أمي احلبيبة وخالتي الغالية والالتي لوالهما
ملا استطعت حتقيق حلمي فلهما مني كل الشكر والتقدير واحملبة.
وأخريا نصيحتي لكل طالبة أن تثق بقدراتها وان جتعل من
التخرج هدف تسعى إليه وان ال تسمح ألي شيء أو أي سبب ان
يحبط من عزميتها وان يقف يف وجه ما ترغب بتحقيقه ولتثق
بأنه مع االجتهاد واالصرار والعزمية ال يوجد ما هو مستحيل.
وقالت والدتها أن وصف املشاعر ال ميكن فالفرحة كبرية،

بالجد واالجتهاد واإلصرار
يتحقق النجاح  ..والجامعة
وفرت البيئة المناسبة
للتحصيل
وطننا بحاجة لجيل قادر
على مواجهة التحديات في
عالم الصراعات
القدوة الحسنة مبدأ ينبغي
ترسيخه في عقول ونفوس
الجميع
أمهات الخريجات  :بناتنا
رفعوا رؤوسنا عاليًا وفرحة
األم ال يمكن وصفها

وأمتنى أن حتقق ابنتي ما تصبو إليه هي نفسها يف املستقبل.
وال شك أنا الفرحة بأول مولودًا ال توصف كما أن الفرحة بأول
خطوات هذا املولود على سلم التعليم كبرية وتغري الكثري يف
حياة األم ،إ َّال أن الفرحة الكربى والتي تنتظرها األم بشوق هو
يوم تخرج ابنها أو ابنتها من اجلامعة .كانت مشاعري ال توصف
عند تخرج ابنتي الغالية تغريد فرح ممزوج باحلب والسعادة.
ابنتي كانت متفوقة خالل دراستها وقد حصلت على دبلوم حاسب
وكانت األوىل على دفعتها واالن حصلت على البكالوريوس
وايضًا بتفوق وأنا فخورة بها وحلبها لطلب العلم وملواصلة
دراستها ،وأمتنى أن تواصل دراستها للحصول على املاجستري
والدكتوراه وتخدم بلدها .حماها اهلل وبارك لها يف صحتها
وأبنائها وزوجها وأسعدها يف الدنيا واآلخرة.
وكان لنا لقاء آخر مع الطالبة رشا فؤاد عبد الغني
واملتخصصة يف العلوم اإلدارية وهو التخصص الذي ترى
أنه متميز ورائع وهو يساعد الطالبة على التعرف على كيفية
إدارة شتى اجملاالت سواء يف شركات او مستشفيات أو بنوك
فضلًا عن أنه يعرف الطالبة عن قوانني العمل يف اململكة العربية
السعودية فدراسة العلوم اإلدارية تخصص يف احلقيقة شامل
لكل ما حتتاجه الطالبة يف مستقبلها العملي واالجتماعي الن
الكتب يف األربع سنوات كانت شامله لكل اجلوانب العملية
والقانونية واإلدارية واحملاسبية وحتى النفسية .ونصيحتي
لزميالتي الطالبات يف نفس التخصص احلرص والعناية يف
اختيار املواد يف كل سنة وأن تسأل الطالبة زميالتها اخلريجات
قبل ان تختار ماذا ستأخذ يف كل ترم وهذا الن هناك مواد يجب
ان تدرس قبل غريها ألنهم عباره عن سلسله مرتبطة ببعض مثل
مثال دراسة االقتصاد اجلزئي ثم االقتصاد الكلي والنصيحة
االخرى ولتنايل زميلتي الطالبة مرتبة الشرف االوىل َع َليْكِ
االجتهاد من أول السنة التحضريية الن على اساسها سيكون
االستمرار يف التفوق .أما عن مشاعر التخرج فهي مشاعر يعجز
قلمي عن كتابتها الن التخرج هو من أعظم حلظات السعادة التي
ميكن ان متر على املرء وخصوصًا ان كان التخرج بتفوق واحلمد
هلل .سدد اهلل خطاكم ووفقكم وأسعدكم وأسعدنا بكم زميالتي
الطالبات بتخرج تقر به أعينكم.
كما التقينا بالطالبة مرام يوسف العيدان وهي طالبة ب كلية
األعمال برابغ ،ومتخصصة يف القانون الذي تعتربه تخصصًا
ممتعًا بالنسبة لها وجدت فيه نفسها خصوصا أنه متعلق بجميع
شؤون حياتنا ومن خالله يتم تنظيم عالقة الفرد باجملتمع
بكافة أطيافه .واعتربت التخرج شعورًا ال ميكن وصفه فهو
رحلة طويلة مكللة بالتعب واجلهد والسهر ،فهو راحة بعد تعب
وإجناز بعد سهر .وتنصح الطالبات املقبالت على خوض احلياة
اجلامعية بقولها« :من املستحيل أن يبدع الطالب إذا مل يكن حمب
لتخصصه ومنسجم معه ،ادرسوا القانون باستمتاع ،واجتهدوا
وتذكروا أن لذة التخرج ستنسيكم كل التعب والسهر وفقكم اهلل
وحقق أمانيكم.
وكان لنا لقاء آخر مع الطالبات حنني احمد الفضلي من
كلية االقتصاد واإلدارة قسم العلوم اإلدارية الذي تعتربه قسمًا
متميزًا بكل ما يحتويه أعضاء هيئة تدريس ويعترب قسم متزامن
ومتواكب مع متطلبات سوق العمل ،وأهم نصيحة توجهها
للطالبات أن يستمتعوا بالتحصيل العلمي بوعي وتفكري إيجابي.
وتقول والدتها تخرج ابنتي فرحة كبرية جدًا خاصة وأنها
واصلت تعليمها بعد انقطاع طويل استطاعت أن حتصل على
درجة البكالوريوس بدرجة امتياز ،وأمتنى أن حتصل على ما
تتمنى وحتصل على الوظيفة التي حتقق تطلعاتها.
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وكيلة عمادة شؤون الطالب للخريجات:

نسعى لدعم الخريجات وإكسابهن المهارات
الالزمة للحياة العلمية والعملية

عمادة شؤون الطالب من العمادات التي تهدف إىل تقدمي
اخلدمات والرعاية الداعمة للطالب ،واستثمار الربامج واألنشطة
الطالبية لتكوين شخصية فاعلة ومتزنة ،وتعزيز العالقة بني
العمادة واخلريج وسوق العمل .وتنقسم إىل عدة وكاالت منها
وكالة عمادة شؤون الطالب للخريجات والتي تسعى إىل متابعة
اخلريجات واملتدربات املتوقع تخرجهن ،كما تهتم بالتنسيق الوظيفي
للخريجات ،وترتأسها سعادة وكيلة عمادة شؤون الطالب للخريجات
األستاذة الدكتورة  /فاتن عبد اهلل على الربيكان ،التي كان لنا معها
احلوار التايل:

تسعى العمادة إلى تجسير الفجوة بين الحياة األكاديمية
والعملية للخريجات .ما أهم أهداف عمادة شؤون الطالب
للخريجات؟
تسعى العمادة إىل تقوية ودعم االتصال بني اجلامعة
وخريجاتها بشكل دائم وبني اجلامعة واجملتمع وذلك عن طريق
حتفيز آليات التواصل مثل اللقاءات واملعارض والدورات التدريبية.
وتهتم الوكالة مبتابعة اخلريجات واملتدربات املتوقع تخرجهن كما
تهتم بالتنسيق الوظيفي للخريجات عن طريق إنشاء قاعدة بيانات
حتتوي على بيانات كاملة عن اخلريجات ملساعدتهن يف إيجاد فرص
وظيفية ،كما تعلن عن أي وظائف متاحة للخريجات وأي رحالت
وفعاالت تقوم بها الوكالة عرب االتصال بهن أو اإلعالن باملوقع
ووسائل التواصل االجتماعي .كما تقوم الوكالة بدعم اخلريجات
واكسابهن املهارات الالزمة للحياة العلمية والعملية من خالل الربامج
والدورات التدريبية التي تسهم يف تطويرهن.
وماذا عن أهم الفعاليا التي تنظمها الوكالة؟
هناك العديد من الفعاليات التي تقيمها الوكالة ومنها امللتقى
املهني السنوي ،وذلك حرصًا من عمادة شؤون الطالب للخريجات
على تقديـم الربامج واخلطط العـلمية الناجحـة ،التي تهدف إىل
توفـري الفرص الوظيفية و التدريبية خلـ ـ ــريجـات اجلامـعة  ،وتـوعية
اخلريج ــات باملـستقبل املهنـ ــي لتخصصاته ــن اخملتـلـفـة ،ورغـبـة من
العمـادة يف مــد جسـور التعـاون مع القطاعات اخلارجية ،وإتـاحة
الفـرص للجـهات اخلارجية لتـقديــم الفرص الوظيفية خلريجات
اجلامعة ،فقد مت التخطيط وإقامة ملتقيات تعقد سنويًا ،والتي تشمل
(معرض مهني ،برنامج للدورات واحملاضرات وورش العمل) تقدم
للخريجات.
تعتبر إدارة عالقات التوظيف من أهم اإلدارات لدى وكالتي
عمادة شؤون الطالب للخريجين والخريجات  ،ما الهدف منها ؟
بالفعل تعترب إدارة عالقات التوظيف من أهم اإلدارات فهي حلقة
الوصل ما بني اخلريج واخلريجة وسوق العمل وقد اهتمت اإلدارة
العليا باجلامعة بهذه اإلدارة ،سعيًا إىل تطوير العمل باجلامعة
ملساعدة املستفيدين التخاذ قراراتهم مبا يتوافق مع مؤهالتهم ومع
احتياجات سوق العمل أصدر قرار من معايل مدير اجلامعة إنشاء
مركز اإلرشاد املهني والدعم الوظيفي.
هل لسعادتكم أن تعطي القارئ فكرة عن مركز اإلرشاد
المهني والدعم الوظيفي وأهدافه؟
يعترب مركز اإلرشاد املهني والدعم الوظيفي ثمرة من ثمرات
اتفاقية التعاون بني اجلامعة وصندوق تنمية املوارد البشرية بوزارة
العمل .وهو مركز إداري وفني مسؤول عن اإلرشاد املهني والدعم
الوظيفي .ويهدف مركز اإلرشاد املهني والدعم الوظيفي إىل تطوير
قدرات ومهارات املستفيدين من خالل مساعدتهم على وضع أهدافهم
املهنية التخاذ القرار املناسب مبا يتوافق مع احتياجات سوق العمل،

وتعريف القطاعات احلكومية واخلاصة باملستفيدين الباحثني عن
عمل ،ومن جهة أخرى ،تعريف املستفيدين الباحثني عن عمل بفرص
العمل املوجودة بالقطاعات احلكومية واخلاصة ومبا يتناسب مع
مؤهالتهم .ويهدف املركز أيضًا إىل بناء الشراكات مع القطاعني
احلكومي واخلاص ومد جسور التعاون معهم عن طريق مشاركة
املعلومات ،األبحاث اخلاصة باملسارات املهنية وماله عالقة مبتطلبات
سوق العمل.
ما اإلدارات التابعة للمركز؟ وما اختصاصات كل منها؟
تنقسم اإلدارات التابعة للمركز إىل إدارتني :إدارة االرشاد املهني
ووحدة التثقيف واإلرشاد املهني) للسنة التحضريية ،وإدارة الدعم
الوظيفي.
إدارة اإلرشاد املهني ،وتختص مبا يلي:
 استقطاب املستفيدين باجلامعة ،وتسجيل املستفيديناملتقدمني للعمل.
 عمل اللقاءات والندوات وورش العمل التي تهدف إىل تنميةووعي املستفيدين نحو أهمية التخطيط املهني
 عمل مقابالت شخصية مع املستفيدين لتحديد املستوى،وترشيح املستفيدين املؤهلني لوضعهم يف نظام التوظيف حسب
املستوى.
إدارة الدعم الوظيفي ،وتختص مبا يلي:
 التواصل مع اجلهات احلكومية واخلاصة وتعرفيهم بخدماتاملركز ومميزاته.
 معرفة أنواع الوظائف الشاغرة واملهارات املطلوب توافرهافيها.
 جذب املستفيدين لسد االحتياجات من الوظائف الشاغرة لدىاجلهات احلكومية واخلاصة.
تعريف املستفيدين باجلهات احلكومية واخلاصة التي
تتوفر بها شواغر عمل.
 -إعداد التقارير الدورية لسري العمل.

مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال من بين المراكز المتميزة
في الجامعة ،هل لسعادتكم أن تسلطين الضوء على هذا
المركز؟
بداية فإننا يف هذه البالد جمتمع يقول وبكل ثقة وبكل ثبات،
ال للتطرف ،ال للتكفري ،ال للتغريب ،نعم لالعتدال يف الفكر والسياسة
واالقتصاد والثقافة إنه الدين واحلياة إنه اإلسالم واحلضارة إنه
منهج االعتدال السعودي.
ومن هنا كانت أهداف مركز األمري خالد الفيصل لالعتدال رفع
وعي اجملتمع جتاه األفكار الضارة بكيانه واستقراره كاإلرهاب
والتطرف والغلو بكافة أشكاله ،تعزيز قيم االعتدال وروح االنتماء
الوطني لدى افراد اجملتمع ،وإبراز الصورة احلقيقة للمملكة يف

مركز اإلرشاد المهني
والدعم الوظيفي يهدف إلى
تطوير قدرات الطالبات
مركز األمير خالد الفيصل
لالعتدال يسعى إلى تأصيل
منهج االعتدال

جمال االعتدال باخلارج.

وما هو مجال العمل في مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال؟
جمال العمل يف مركز األمري خالد الفيصل لالعتدال يتمثل
يف :العامل االفرتاضي ووسائل التواصل االجتماعي -املطبوعات
واإلصدارات -املسابقات وامللتقيات -تب ّني املبادرات الشبابية
ورش العمل وحلقات النقاش احلوارية -الدراسات امليدانيةالتطبيقية -الدورات والربامج.
وما منهجية العمل في مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال؟
منهجية العمل يف مركز األمري خالد الفيصل لالعتدال تتلخص
يف النقاط التالية:
-1إعادة تقييم االحتياجات اجملتمعية.
-2دراسة التجارب واملمارسات املتميزة.
-3حتديد التوجهات االسرتاتيجية بدقة.
-4بناء أدلة السياسات واإلجراءات اإلدارية واملالية.
-5تصميم الهيكل التنظيمي واألوصاف الوظيفية
-6تصميم الربامج واملبادرات الرئيسية وخطة العمل التنفيذية
-7بناء منهجيات وأدوات التسويق والشراكات واالستدامة
املالية
-8تصميم خطة املتابعة وإدارة األداء
وماذا عن جائزة األمير خالد الفيصل لالعتدال؟
نبعت هذه اجلائزة من فكر صاحب السمو امللكي األمري خالد
الفيصل بن عبد العزيز ورؤيته يف بناء اإلنسان وتنمية املكان
وحتقيق اإلجناز والتميز واإلبداع فيهما ونظريته التي عنوانها «ال
للتطرف ال للتكفري ،ال للتغريب ،نعم لالعتدال يف الفكر والسياسة
واالقتصاد والثقافة إنه الدين واحلياة إنه اإلسالم واحلضارة انه
منهج االعتدال السعودي».
ومتنح اجلائزة يف اجملاالت التالية:
.1احملتوى اإلعالمي (األفالم القصرية -احملتوى الرقمي)
 .2احملتوى املعريف (الدراسات اإلحصائية الكمية – الرتجمة)
 .3الشراكة اجملتمعية (مبادرات فردية إبداعية -مبادرات
مؤسساتية إبداعية).
أما شروط اجلائزة فتتمثل فيما يلي:
-1أن حتقق املشاركة إحدى أهداف اجلائزة.
-2املشاركة يف اجلائزة مفتوحة جلميع فئات اجملتمع (أفراد،
جمموعات أو مؤسسات).
-3املشاركة يف اجلائزة مفتوحة للمشاركة أمام املواطنني
واملقيمني واملبتعثني.
-4يحق للمشارك الدخول يف أكرث من فروع من فروع اجلائزة
(فرعني بحد أقصى).
-5االلتزام بقوانني وشروط اجلائزة الواردة يف منوذج إقرار
املشاركة.
-6االلتزام بتعبئة منوذج املشاركة.
 يف النهاية ،ومبناسبة فعاليات حفل التخرج لطالبات اجلامعة،كلمة أخرية من سعادتكم لبناتنا اخلريجات:
مبناسبة حفل التخرج أتقدم لكل اخلريجات بخالص التهاين
وأسمى التربيكات بهذه املناسبة العزيزة 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 اهدافهم وحتقيق احالمهم وتطلعاتهم ،وستجدن من عمادة
شؤون الطالب للخريجات كل الدعم والتشجيع والتوجيه واإلرشاد.
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يوم الفرحة  ...يوم الحصاد
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أجمعني.
زرعتم فطاب القطاف ،مبارك جناحكن وتخرجكن طالباتنا العزيزات ،رزقكن اهلل الرفعة بعلمكن.....
بنـ ــاتي اخلريـ ـ ـ ــجات أن هذا اليوم من أجمل األيام  ....يوم طال انتظاره يوم تعبتم فيه واجتهدمت وبذلتم قصارى جهدكم لتظفروا فيه  ...يوم التخرج هو يوم يشبه يوم العيد له نكهة خاصة فهو يوم حصاد السنني يوم اشتاقت
له أرواحكم بعد جهد وعناء وتعب.
طالبتي هذا يومك ...يوم فرحتك يوم احلصاد.
هذا اليوم تختلط يف املشاعر ....يوم يعجز اللسان عن وصفه ويبتهج القلب فرحًا به هو يوم تتويج جلهد أربع سنوات مضت بكل تفاصيلها ،بكل أفراحها وأحزانها ،يوم ثابرت لتصلي له هو نهاية طريق وبداية طريق جديد.
فطريق العلم ليس له نهاية ،فتابعي مسريتك العلمية والعملية ،ومتسكي بتعاليم الدين احلنيف ....وكوين قدوة لغريك ،ومثال يحتذى به ،واصلي طريق العلم واحرصي عليه.
قال تعاىلَ (( ...ه ْل ي َْس َت ِوي ا َّل ِذينَ َي ْع َلمُو َن وَا َّل ِذينَ َلا َي ْع َلمُو َن ِإ َّن َما َي َت َذ َّك ُر ُأولُو الْ َألْب َِاب)) سورة الزمر ()9
قال صلى اهلل عليه وسلم(...من خرج يف طلب العلم فهو يف سبيل اهلل حتى يرجع)
وفقك اهلل ملا فيه اخلري وسدد خطاك وأنار دربك.
وكــيلة كــلية العــــلوم بالفيصلية
د .فــوزية بنت حــــسن القشقري

حان وقت القطاف غرسًا مثمرًا

الحياة محطات
ابنتي ،لقد اجتهدت وثابرت وصربتي وسهرتي .أهدافك كانت كبريه وهمتك كانت عالية
وطموحك كان ال حدود له .لقد سرت أنت وزميالتك على درب الكفاح لرتسمن طريق مستقبلكن.
واآلن لقد حتقق كل ما حلمنت به .فلكل جمتهد نصيب ولكل مكافح شكر وتقدير وها أنت اليوم
خريجة متوجة بتاج الفخر والنجاح.
نحتفل يف هذه األيام بتخريج زهراتنا املتميزات الالتي كافحن وثابرن للوصول لهذا اليوم
وقطف ثمار النجاح وإهدائهن هذه الثمار ألمهاتهن وأبنائهن الذين طاملا انتظرن هذا اليوم اجلميل.
نحتفل بك خريجتي التي طاملا كنت رمزًا لألخالق واالجتهاد واالحرتام والقوة واملثابرة التي تفخر
بها جامعتنا العريقة.
بناتي اخلريجات ،إمنا احلياة حمطات ويف كل حمطة يكون هناك ذكريات لطاملا تبقى
حمفورة يف ذاكرتنا .حمطات نعمل جاهدًا لالنتهاء منها بنجاح واالستفادة من كل تفاصيلها
وتعرثاتها وثغراتها لبداية حمطة أخرى .هنيئا لك ابنتي فها قد وصلتي لنهاية أول حمطات تخطيط
املستقبل.
زهراتنا اخلريجات ،هذه هي بداية طريق الكفاح ملستقبل زاهر فلقد طاملا خططت ورسمت
وفكرت وأجنزت لرسم طريق مستقبلك وهذه هي البداية .بناتي اخلريجات اآلن ينتظركن سوق
العمل ،ويبدأ مشروع اخلربة العملية والتطوير يف جماالت العمل لتكونن عنصرًا فعال يف تقدم
وتطور مملكتنا احلبيبه.
خريجتي ،اآلن جاء دورك نحو مملكتنا الغالية فأنت مل تصلي فقط لنهاية أول حمطات
تخطيط املستقبل لذاتك بل أيضا لبداية حمطة املساهمة يف نهوض جماالت وطننا العظيم .وصلتي
لبداية حمطة العطاء واالجتهاد من أجل االرتقاء مبملكتنا املتميزة .مملكتنا التي أعطتنا الكثري وبال
حدود وال مقابل .اآلن جاء دورك لرد اجلميل ململكتنا علينا ألنه من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل.
ابنتي وخريجتي بوركت وننتظر منك مزيدًا من النجاح واإلجناز واملساهمة الفعالة
واجلهود اجلبارة لالنتقال من حمطة جناح اىل أخرى لك ولوطننا احلبيب.

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وهنيئا لكم قطف ثمار غرس بذرمتوه حلمًا
قبل سنوات ،ورعيتموه بجدكم واجتهادكم وسهركم وحرصكم على أن تكونوا على
أرقى مستوى من التأهيل العلمي والكفاءة ملواكبة تطلعات واحتياجات سوق العمل
يف اململكة .فهاهو احللم قد حتقق وهاأنتم اليوم خريجي وخريجات هذه الدفعة
املباركة من جامعة املؤسس جامعة امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب
اهلل ثراه.
اليوم هو نهاية مرحلة هامة جدا يف حياتكم آال وهي مرحلة التحصيل العلمي،
واليوم تبدأ مرحلة جديدة يف حياتكم أيضا فبعضكم قد يرغب يف مواصلة تعليمه
للحصول على درجات علمية أعلى وهناك من سيبدأون رحلة البحث عن وظيفة
يخدمون من خاللها جمتمعهم ووطنهم ،ولعله من حسن الطالع أن يواكب عام
تخرجكم مباركة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل
النطالق رؤية  ،2030الرؤية التي سرتتقي بها اململكة يف جميع اجملاالت التي
حتقق الرفاهية والرخاء للوطن وأبناؤه .وهنا سيكون دوركم يف تسخري علمكم
خلدمة جمتمعكم كال يف تخصصه طبيبا كنت أو مهندسا ،إداريا كنت أو ماليا أو
تقنيا ،فالوطن بحاجة للجميع وباجلميع يرتقي الوطن.
أكرر تهنئتي لكم وأشكر كل أولئك الذين وقفو اىل جانبكم وتلقيتم الدعم منهم
خالل مسريتكم التعليمية باجلامعة .سريوا على بركة اهلل وعني اهلل ترعاكم.....

وكيلة عمادة القبول والتسجيل – فرع رابغ

د .فايزة الجهني

د .رحاب بهاء الدين أشعري

وكيلة شطر الطالبات بالفيصلية

قصه نجاح
تتعدد قصص النجاح التي نشاهدها ونسمع عنها كل يوم ،ولكن يبقى يف أذهاننا إثر تلك التي يتسع نطاق تأثريها ومتهد للمزيد من حكايات وخربات التميز .وتخطي املرحلة اجلامعية مع احراز املعارف واملهارات املرتبطة بها
احدى قصص النجاح التي ال ينحصر صداها يف نفس وحياة اخلريج ولكن تطال كل من حوله من افراد اجملتمع املرتبطني به ،واولئك الذين سيحتك بهم يف مستقبله احلياتي واملهني.
قد يكون االنخراط يف احلياة اجلامعية وما تضمه بني جنباتها من خربات مشوقة مرحلة الحقة يف سلسلة خربات طالبنا وطالباتنا سبقها جهود متفانية من األسرة ومؤسسات التعليم العام لتزويد هؤالء الطالب باملعارف
واملهارات اخملتلفة ،ولكنها تلك املرحلة احلتمية لصناعة الشخصية وصقلها وجتهيزها ملستقبل مهني زاهر بعون اهلل.
ومن هذا املنطلق تفخر جامعة امللك عبد العزيز مبشاركة كافة منسوبيها ان يكونوا طرفا مؤثرا يف قصص جناح ومتيز خريجيها ،وأن تكون ممن يستثمرون يف إعداد املواطنني واملواطنات السعوديات اجملهزين للحياة بكل
أبعادها ،وتأمل دوما ان يستدمي هذا االثر ويتطور ليعود نفعه على الدين واجملتمع والوطن.
إن أهم أحد أهداف جامعة امللك عبد العزيز ومكون رئيسي يف براجمها الدراسية هو ان تكون احلياة اجلامعية بيئة فاعلة تساعد الطالب على تكوين العالقات اإلنسانية املتميزة ،والتخطيط املنظم لتحقيق اآلمال املستقبلية،
واإلحساس املستمر بالوالء واالنتماء .وبحلول موعد تخرجهم تأمل أن يكونوا قد وجدو يف جامعتهم ومعلميهم وزمالئهم القدوة والدافع لالستمرار يف تنفيذ تلك املمارسات وترك األثر احلسن أينما حلو.
ان جامعة امللك عبد العزيز حتتفي سنويا بخريجيها ليس ألن ذلك تقليد جامعي عاملي متعارف عليه ولكن على أمل ان تكون تلك اللحظات االحتفالية خامتة وخالصة املعارف التي تقدمها لهم يف داخل احلرم اجلامعي وحلقة وصل
تشدها وتضعها بأيدي اخلريجني ليحملوها بأيديهم ويخوضو غمار حياتهم املقبلة وهم على ثقة أن جامعة املؤسس هي الصخرة التي يستندون عليها واملساحة التي يجب ان يعودوا لها ان أرادوا ان يستلهمون الرؤى او يستزيدوا
من العلم.
وكيلة عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
د  .لمياء باحارث
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أروع اللحظات

ما أروعها حلظة خفقت لها قلوب جميع احلاضرات يف حفل تخرج طالبات جامعة امللك عبد العزيز خالل كلمة سعادة عميده شطر الطالبات الدكتورة هناء النعيم ،حني قالت « أعلن تخرج هذه الدفعة «  ...وبدأت بعدها األصوات
تتعاىل بالفرح والسرور وعمت عبارات التهاين والتربيكات جنبات القاعة  ....كان ذلك ايذانًا لبداية وقت احلصاد لكا طالبه اجتهدت وثابرت حتى نالت لقب خريجة جامعة املؤسس ...اجلامعة التي كانت والتزال منبعًا غزيرًا إلمداد
الوطن بكوادر متميزة يف شتى اجملاالت  ....اجلامعة التي امدها الوطن ومل يبخل عليها لتكون صرحًا علميًا ثقافيًا عامليًا  ...جامعتنا التي ستحقق بإذن اهلل املزيد من النجاح والرفعة والتطور يف عهد مليكنا سلمان احلزم حفظه اهلل.
وكيلة عمادة القبول والتسجيل بالفيصلية
أ .د .نورة عمير الشهري

انهضوا بالعلم لتبقى الحضارة
احلمد هلل الذي شرفنا لالحتفاء بالعلم وأهله متمثلًا يف تخريج أجيال تتسلح
بسالح املَعني الذي ال ينضب.
يف هذا اليوم املشرق ،يوم احلصاد وقطف الثمار ،يوم تخرج كوكبة متألقة
من طالبات كلية االقتصاد واإلدارة لعام 1437/1436هـ جنتمع بقلوب ملؤها
السعادة ،نقتسم فرحة النجاح والزهو بهذا التخرج املنتظر لشاباتنا وهن
يغادرن قاعات الدراسة إىل مواقع العمل ،ويبدأن اخلطوة األوىل يف رحلة
العطاء ويساهمن يف تنمية الوطن ،سائلني اهلل أن يكون التوفيق حلي ًفا جلميع
املتخرجات وأن ينفع بهن وبعلمهن.
يف يوم تخرجكن يحق لكن االفتخار بالوطن املعطاء الذي مهد سبل العلم
علم
والتع ّلم واملعرفة ،وسخر لكن كل مكتسباته ومقدراته حتى تصبحن قناديل ٍ
تضيء دروب احلياة،
يحق لكن االفتخار بأمهاتكن وآبائكن حني سهروا وتعبوا يف سبيل االرتقاء
بكن؛ ليكونوا على موعد مع بهجة النجاح،
كما يحق لكن االفتخار بأساتذتكن حني أخذوا بأيديكن إىل منابر العُال ،فإن
ما بذلوه من جهد يستحق وقفة عرفان ال تنسى.
ّ
تهنئة من األعماق أزفها لكل متخرجة كابدت وتخطت كل معوقات النجاح،
بزهرات سوف يشعلن يف املستقبل القريب شموع فرح
تهنئة مكللة باالعتزاز
ٍ
وقناديل علم وعمل.
وختامًا  ...أوصيكن بالصرب يف ميادين العمل والتحلي بحسن األخالق
والرتوّ ي ،اعملن وال تهنوا ،تع ّلمن وال تستسلموا ،انهضوا بالعلم لتبقى
احلضارة والتقدم عنوان متيزكن ،ابدأن حياتكن العلمية بكل ثقة وتفاؤل
وأمانة وإخالص ،وابذلن ما يف وسعكن ،وثقن بأن اهلل ال يضيع أجر من أحسن
عمال .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

رؤية حالمة وسواعد واعدة
احلمد هلل الذي منحنا التمييز ،وأنعم علينا بأن جعلنا من خري أمة ،وأرسل لنا أفضل رسله عليه
أفضل الصالة وأمت التسليم وبعد.
الطموح ليس جمرد حراك لتحقيق األهداف اخلاصة ،بل هو روح تلهج باحلياة الدؤوبة
املتفانية ،تسعى لبناء كيان شامخ ،ال يرتقي بالفرد وحسب ،بل ينهض باألمة بأسرها ،ينمو بالقيم،
ويرتقي باملوروثات السليمة النقية ،ويركض يف سبيل رد األيادي البيضاء لوطن مل يدخر جهدا يف
سبيل رفاهية أبنائه.
ويف هذال الصرح العلمي العريق ،نرى يف كل يوم أفواجا من الطموحات تتسابق لتطرق أبواب
اجملد ،وتغرس فسائل احلياة املشرقة على جبني الفخر.
رؤية حاملة وسواعد واعدة ،عني من هذه األرض ترقب يف أبنائها بذال غري مسبوق  ،وعني على
هذه األرض ترى فيها مرابع الزهر و حقول النماء كل هذا داخل بوتقة االنسانية الراقية ،و يف إطار
احلضارة الشاخمة .فلسنا هنا من أجل أن نقول كنا هكذا ،بل نحن هنا لنحقق حتما ماذا سنكون،
مبشيئة اهلل وتوفيقه ،ثم بخطى حتفها الروح.
طالباتي العزيزات ،جناحاتكم منديل من حرير ،يزيل عنا العناء ،ورذاذ من عطر يحثنا على
التفاؤل ،ونسمة حانية حتمل االبتهاج.
لست أعلم من منا يستحق أن نقدم له التهنئة ،فهل نهنئكم على كل ما قدمتموه من إجنازات ومتيز
وحتقيق للذات وبلوغ للطموح ،أم نهنئ أنفسنا معشر هيئة التدريس على هذا الوشاح الزاهي والذي
تزينت به صدورنا فخرا بهذه النجوم الساطعة.
عباءة التخرج ما هي إال جسر جديد نعرب من خالله إىل عامل آخر ،وبوابة من جمد كأنه الندى،
يتنفس ليبعث السرور وينشر األمل ،واليوم هو يوم جديد ،أشرق كامال ليدحض الدجى ،وليكون
سالحا نغيظ به العدى.
راية التوحيد ،تلك املالمح التي ال تغيب عن أذهاننا ،كيف و قد جترعناها عقيدة قبل أن تكون
رمز ُا ،ونشأنا عليها دستورا ال ميكن أن نحيد عنه  ،فرضى اهلل أسمى غاياتنا و عبادته أعلى مطالبنا ،
فلنكن يدا واحدة تقدم كل ما متلك من أجل خدمة لواء الدين  ،ومن أجل حماية خوذة الوطن .وأخريًا
أسأل اهلل يل ولكن التوفيق والسداد.

وكيلة كلية االقتصاد واالدارة

د .إقبال بنت سعد محمد الصالح

وكيلة كلية أعمال رابغ
د .غادة بنت طلعت الهذلي

أجمل المشاعر  ..نبارك لك التخرج

من أجمل املشاعر شعور النجاح والبهجة بتحقيق األمنيات .ومن اللحظات التي ال ُتنسى حلظة الوصول للهدف واالجناز والوصول للقمة ،فارتوي منها واطلبي املزيد وال تصلي حلد االشباع ابدا .كوين
نهمه يف بحثك للعلم وسعيك للعمل وحتقيق الذات واألمنيات .اليوم نبارك لك التخرج ونهنئك بالنجاح وندعو اهلل أن يكون التوفيق حليفك دوما وأن تكوين خري من يحمل اسم جامعة املؤسس .فمهمتك ال تنتهي
هنا اليوم بل هي تبدأ ،لتؤهلك خوض جمال العمل واملساهمة يف بناء الوطن الذي قدم لك الكثري .وقد آن االوان لتكوين انت اليد التي متد املساعدة وتبني وجتني.
ابنتي احلبيبة ...اينما ذهبت بك قدماك ،يف خوض جمال العمل ،او اكمال دراستك العليا أو أداء مهمتك يف اجملتمع ،ال تنسي أن تلتزمي بتقوى اهلل أوال؛ ومن ثم  ...ثقي بنفسك ،استمتعي بحياتك ،ارفعي
سقف الطموحات لديك ،اطلبي التميز ،اسعي لإلبداع ،واعملي لرفعة الوطن .ولكي نشارككم التميز واالبداع فقد مت مؤخرًا يف جامعة املؤسس انشاء مركز سمو األمرية الدكتورة جنالء بنت سعود بن عبد العزيز
آل سعود للتميز البحثي يف التقنية احليوية .حيث يهدف هذا املركز للتميز والرقي يف االنتاج العلمي والبحثي واستقطاب القدرات الشابة الطموحة والشغوفة للبحث العلمي وذات القدرات العلمية والبحثية
العالية .يضم املركز أربع وحدات بحثية رئيسية تندرج حتتها عدة معامل مركزية خلدمة اهداف املركز .الوحدة االوىل وحدة التقنية احليوية امليكروبية وتضم وحدة البيولوجيا اجلزيئية الفريوسية ،وحدة
التقنية احليوية البكتريية ،وحدة التقنية احليوية للطحالب ووحدة التقنية احليوية للفطريات .أما الوحدة الثانية فهي وحدة التقنية احليوية النباتية وتضم وحدة تصنيف وتعريف النباتات ،وحدة املزارع
النسيجية ،وحدة املركبات الطبيعية الفعالة ووحدة البيولوجيا اجلزيئية النباتية .والوحدة الثالثة هي وحدة املعلوماتية احليوية وأخريا الوحدة الرابعة وهي وحدة علوم األدلة اجلنائية .ويرحب املركز بكل
من يرى يف نفسه القدرة على العمل البحثي املتميز ،كما يهدف أن يكون أحد أهم املراكز البحثية الفعالة واملنتجة يف جامعة امللك عبد العزيز ويف اململكة العربية السعودية وعلى مستوى العامل بإذن اهلل.
نائبة مدير مركز األمرية الدكتورة جنالء بنت سعود آل سعود للتميز البحثي يف التقنية احليوية
د /أمل بنت يحيى الظبياني
قسم علوم األحياء
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هنيئًا لكن التخرج  ..ونرحب بكم دائمًا في مكتبة المؤسس
مكتبة املؤسس بشطر الطالبات لها دور معريف متجدد وتتميز باالنفتاح الرقمي
هنأت سعادة وكيلة عمادة شؤون املكتبات بشطر الطالبات الدكتورة سوزان مصطفى فلمبان الطالبات اخلريجات مبناسبة حفل التخرج مؤكدة يف كلمة ألخبار اجلامعة أن املكتبة اجلامعية تستمد أهميتها
من خالل ما توفره من مصادر املعلومات ومن اخلدمات التي تقدمها لدعم العملية التعليمية والبحث العلمي يف اجلامعة بالشكل الذي يتوافق ومستجدات العصر ،عصر التضخم املعلوماتي واالنفتاح الرقمي الذي
اضفى على خدمات املكتبة ملسة تفاعلية تعاونية مع جميع أعضاء اجملتمع اجلامعي طالب واداري وعضو هيئة تدريس إذ تفاعلت املكتبة معهم من منطلق أن استخدام الويب أصبح ضرورة يف احلياة اليومية
وأضحت استخداماته للقراءة والكتابة والتنفيذ والتزامن وانعكس ذلك يف خدمات آنية اختفت معها حواجز املكان و زادت بها اتاحة املعلومات فهناك الفهارس التي تقدم امكانية الوصول اىل رفوف اي مكتبة
بالعامل من خالل تطبيقات الواقع االفرتاضي جملاميعها و هناك الرفوف االفرتاضية التي تتضمن الكتب النصية التفاعلية  ،و املصادر ثالثية االبعاد التي توفر حماكاة بصرية للتجارب واالختبارات املعملية.
بارز يف دعم العملية التعليمية ،ومساندة البحث العلمي عرب إتاحة الوصول إىل مصادر املعلومات بأشكالها
بدور ٍ
وأضافت أن مكتبة جامعة املؤسس تقدم خدماتها منذ العام ( 1387هـ 1967 /م) وتقوم ٍ
وأنواعها اخملتلفة وتسعى إىل تقدمي خدماتها املكتبية واملعلوماتية جلميع منسوبي اجلامعة (أعضاء  /عضوات هيئة التدريس ،وطلبة  /طالبات الدراسات العليا والبكالوريوس االنتظام ،االنتساب ،التعليم عن
بعد ،اإلداريني  /اإلداريات) واملستفيدون أيضا من خارج اجلامعة،
وأشارت إىل أن املكتبة تدعم رؤية اململكة  2030وتسري نحو التحول الرقمي يف اتاحة مصادرها وتقدمي خدماتها ومن بني اخلدمات التي تتميز بها مكتبة جامعه املؤسس:
خدمة مصادر املعلومات الرقمية تتاح من خالل اشرتاكات املكتبة الرقمية السعودية «“ SDLالتي توفر املاليني من املصادر الرقمية مبختلف أشكالها كالكتب االلكرتونية واملقاالت والوسائط املتعددة ذات
الصور ثالثية األبعاد والفيديو خدمات الرسائل اجلامعية وأعمال املؤمترات الكشافات املستخلصات التي تغطي خمتلف التخصصات العلمية ،خدمة اسأل مكتبي ملساعدة املستفيد يف الوصول إىل أجوبه عن
االستفسارات املعلوماتية  7/24خدمة مستشارك تقدم لطالب وطالبات الدراسات العليا وتهدف إىل توجيههم يف كتابة األبحاث العلمية بالتعاون مع نخبة من األكادمييني.
املكتبة التفاعلية (مكتبة اخلامات) مكتبة حتتوي على املعادن واملواد اخلام وتساعد املستفيد من فئة الدراسات العليا والباحثني على الصناعة واالخرتاع واالبتكار والتطوير
خدمة دعم املعلومات تهدف اىل توجيه املستفيد للحصول على املعلومات بأسرع وقت وأقل جهد على مدار اليوم ،خدمة الفهارس املباشرة وميكن الوصول إليها عرب موقع عمادة شؤون املكتبات ،اإلعارة
التبادلية بني املكتبات اجلامعية ،اإلعارة الذاتية ،التصوير الذاتي ،خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة باعتماد النظام اآليل الناطق يف املكتبة . NVDA
وأشارت إىل أنه انطالقا من املسئولية اجملتمعية تعقد يف املكتبة جمموعة من االنشطة والفعاليات كاحملاضرات وورش العمل والدورات التدريبية ضمن برنامج الوعي املعلوماتي الذي أطلقت فعالياته منذ
العام 1430هـ من أجل تقدمي جيل مثقف معلوماتيًا قادرا على الوصول للمعلومات ومصادرها بأشكالها اخملتلفة واختيار املناسب منها وتقييمها واحلكم على مدى دقتها ومناسبتها وقد بلغ اجمايل املستفيدات من
برامج وأنشطة املكتبة املركزية شطر الطالبات – السليمانية منذ عام  1430هـ  1438-هـ ( )87821مستفيدة.
وكيلة عمادة شؤون المكتبات للخريجات

هنيئًا لنا ً
جيال جديدًا من سفيرات الوطن
متر السنني ومتر األيام ،وتزداد الشعوب تقدما باملعرفة والعلم ،وتزداد جامعة امللك عبد العزيز شموخًا وعطاء بتخريج دفعات جديدة من الطالبات،
وبهذه املناسبة السعيدة نحمد اهلل الذي انعم علينا باإلسالم وفضلنا على كثري من خلقه بالعلم واملعرفة.
يف هذ اليوم املميز ،يوم القطاف ،نبارك ملقام خادم احلرمني الشريفني والدنا امللك سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل تخريج دفعات جديدة من جامعة
املؤسس،
كما نهنئ معايل مدير اجلامعة االستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي وجميع منسوبي اجلامعة هذا اإلجناز املميز ،تخريج دفعه جديده يعتز ويفخر
بها الوطن ،جيل جديد ،جيل العطاء والنماء ،جيل أبناء املؤسس.
يف هذا اليوم الذي انتظره الكل وتطلع له الكثري ،نهنئ ونبارك لطالبنا الذين اجتهدوا وثابروا ووصلوا لهذا اليوم اجمليد ،فهذا اإلجناز هو نتيجة
جلهودكم ومثابرتكم لتحقيق أهدافكم .وتهنئه خاصه ألولياء االمور االفاضل الذين شاركوا ابناءهم حلم النجاح وساعدوهم ليصلوا لهذا اليوم ،إن هذا
اليوم هو يوم يسجله التاريخ تخريج جيل جديد ،لبنة التنمية الشاملة فهم حملة عِ لم ومعرفة ومنارة يُسرتشد بها ،جيل يضع على صدره وسام خدمة
دينه ووطنه ،فقد َأ َس َست فيكم جامعتكم الشعور باملسؤولية اجملتمعية وخدمة اجملتمع فأنتم الصورة املشرقة ،علم وعطاء يف شتى اجملاالت ،ويطيب
يل يف هذا اليوم أن استشهد مبقولة معايل مدير اجلامعة «حق للجميع أن يفخروا بأنفسهم كسفراء من جامعه امللك عبد العزيز خلدمة اجملتمع واالرتقاء
به كمسؤولية وطنية نعتز بها ونفخر» فعال انتم املستقبل وأنتم العطاء لوطننا الغايل ،حفظكم املوىل ورعاكم ،وسدد باخلري خطاكم ،ونسأل اهلل لكم
التوفيق والسداد يف حياتكم العلمية والعملية.

نائب المشرف العام

على ادارة المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع
د /تبره بنت جميل طه خصيفان

سفيرات الـعــلـم « الــعزيزيات»
اعوام أتى حاملًا رايه التفوق و النجاح ،و ها قد حتقق احللم اليوم و اصبح واقعًا ملموسًا بفضل اهلل علينا ثم
زميالتي اخلريجات ..مبارك تخرجكن أيتها العزيزيات ...حلمكن الذي كننت تتطلعن اليه قبل
ٍ
دعاء والدينا.
وتفان طوال األعوام املاضية؛ وها ه kاليوم يقطفون ثمرة غرسهم التي اينعت خريجات هذا العام  1437/1436هـ.
إخالص
بكل
الكرام
واساتذتنا
احلبيبة
جامعتنا
له
سعت
الذي
املنشود
اليوم
هذا هو
ٍ
والالتي سيكنَ بإذن اللـه تعاىل هم من يغرسن هذه املبادئ والقيم لسفريات علم ومعارف للدفعات القادمة ،لتستمر جامعتنا بتخريج طالبات مؤهالت ذوي كفاءات عالية واهتمامات بحثية رائدة.
وأقل ما نشكر به جامعتنا احلبيبة ووالة أمرنا هو ان نكون قدوة حسنة تشهد لها اجلامعات احمللية والعاملية.
فكل الشكر والعرفان لوالدينا وأعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية ولقياداتنا التي تسعى دومًا لتطوير جامعتنا ،ولقائد مملكتنا املتفاين حلماية أمننا وسالمتنا امللك سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل.
طالبة بقسم الكيمياء الحيوية
رهــام جــالل الـجـخـلب.
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أيام مشهودة تبقى في الذاكرة
يف حياة كل منا أياما مشهودة تبقى يف الذاكرة ال ميحوها الزمن ويوم التخرج من مرحلة البكالوريوس من أسعد تلك األيام ،إذ تظل ذكراه مصاحبة لرحلة احلياة ألنها نقطة انطالقة نحو آفاقها الرحبة
ودروبها العريضة.
يوم التخرج هو يوم السعادة التي متأل قلوب وأفئدة اخلريجني واخلريجات وأهليهم ،فهو يوم احلصاد والتتويج جلهد دائم وبذل متواصل على امتداد السنوات الدراسية التي انتهت بالنجاح.
قد يظن البعض أن تتابع دفعات اخلريجني واخلريجات هي عملية روتينية تتعلق بهم فحسب ،واحلق أنها ليستكذلك فالسعادة والفخر هو شعور كل منسوبي اجلامعة (إدارة وأعضاء هيئة التدريس) يف
الشطرين ألننا نعلم أننا قد استثمرنا بفضل اهلل فيهم العمل واجلهد على مدى سنواتهم اجلامعية ,وشهدنا مولد أحالمهمكما نشهد اليوم حتقيقها ,ومل يكن من املمكن التقدم يف مسرية التعليم اجلامعية دون
أن حتمل اجلامعة رسالة يعلم العاملون من أجلها إنهم يعدون للوطن الكرمي وللمجتمع جيال البد أن يكون مؤهال علما ومعرفة زانه االميان واخللق القومي ,فالعلم نور لدربه والهمة وطلب املعايل سبيله لبلوغ
النجاح وحتقيقه.
لكم أبنائي وبناتي اخلريجني واخلريجات أقول:
تقوى اهلل واإلخالص والتزام الصدق معه ثم مع الناس هو أول الزاد وأعظمهيف رحلة احلياة العملية التي ستبدأ اليوم ،أعيدوا النظر يف خطط مستقبلكم فإن كانت متطابقة مع ما مت حتصيله من العلم
فلتمضوا قدما يف حتقيقها ،وإال فلتبادروا بتحسني تلك اخلططلتبلغوا النجاح يف طريق احلياة العملية ،استمروا يف التعلم والتدريب على الدوام دون توقف ،ولتكن القراءة مشعال نستضيء به و مع ّلما يبقى
يزيدنا علما وعطاء ال ينضب ،لنتعلم الصرب ونتسلح بالعزة فقد نواجه صعوبات قد تعيقنا يف احلياة لكنناباإلميان واليقني والتعلم املستمر واالخالص يف العمل سنصل بإذن اهلل إىل قمة هرم النجاح و تلك
األدوات ما هي إال نور يضيء لنا الطريق لنسري فيهيف هذه احلياة الباقية والعيش الدائم ولنحرص أال نحجب هذا النور عن قلوبنا إن أردنا طيب الدنيا والنعيم املقيم يف اآلخرة.
لكم ولكنّ اصدقاألمنيات وخالص الدعوات
فاتن حسن حلواني
األستاذة بقسم الشريعة والدراسات االسالمية

سر التميز
ّ

هنيئا لكن خريجات رابغ
نحن يف جامعة امللك عبدالعزيز فرع رابغ الشاخمة نحتفل بكوكبة من طالباتنا املتخرجات وتأخذين الذاكرة إىل أقل من عقد من الزمان عندما
وضعت اللبنة األوىل حينها كانت كالوليد حمدودة يف عدد طالباتها ومسؤليها من إداريات وأكادمييات إال أن إصرار اخمللصني من املسؤولني
الذين تبوؤا املناصب أبو إال أن يجعلوها يف مصاف أخواتها من اجلامعات السعودية ونحن نحتفل هذا العام ببناتنا الطالبات الالتي سيتخرجن
من الكليات اخملتلفة ومن التخصصات العلمية اخملتلفة ان شاء اهلل سيكونون سواعد بناءة يف تنمية وتطور بالدنا العزيزة وسيسهمن مبشيئة
اهلل يف حتقيق الرؤية  2030التي يتطلع إليها ووضع أسسها خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيزحفظه اهلل وويل عهده األمني
وويل ويل العهد األمني نحو مستقبل مشرق وزاهر لهذا الوطن الغايل وتهنئة من أعماق القلوب لطالباتنا األعزاء وكل من ساهمن من األكادمييات
واإلداريات والفنيات وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
د .سهيلة عبدالفتاح قاري
وكيلة كلية العلوم واالداب برابغ

جيل واعد مستنير سيحمل مشعل الوطن
بناتنا اخلريجات الغاليات ،
نهنئ أنفسنا ووطنا الغايل بهذه الدفعه املباركة من هذا اجليل الواعد املستنري الذي سيحمل هم الوطن وينضم لركب
املسرية نحو آفاق أرحب من التطور والتنمية .
يوم التخرج ليس إال البداية ونقطة االنطالق ألفاق أكرث جمالًا ومتيزًا وإجنازًا .
حفظكن اهلل وبارك لكن وألهليكن ولوطننا الشامخ العزيز .

د .دوله سعيد العمري

وكيلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالفيصلية

احلمد هلل الذي علم القرآن وزين االنسان
بنطق اللسان وعلمه بالقلم ما مل يكن يعلم .حييكن
بتحية اإلسالم حتية أهل اجلنة حتية يوم يلقونه
سالم  ،ويتجدد اللقاء عامًا بعد عام جلني ثمار
غرسنا الطيب يف اليوم الذي حتتفل فيه جامعة
امللك عبدالعزيز بدفعة جديدة من خريجاتها للعام
األكادميي 1437/1436هـ.
يف هذا اليوم بالذات وما أجمله من يوم
 ،نفخر ونعتز بأن نكون أوّ ل امله ّنئني لهن ،بهذا
التميّز وبهذا النجاح الذي كان متوجًا بالطموح
ومكللًا بالفالح  .يرتقني السلم بخطوات واثقة
بفضل من اهلل ثم بفضل جهود حكومتنا الرشيدة
حفظها اهلل متمثلة يف قيادات جامعتنا الغالية
لي ُكن عنصرًا فعالًا يف املسرية التنموية لبالدنا يف
إطار مقتضيات الدين وضوابط األخالق وتقاليد
اجملتمع.
وأنه ملا يثلج الصدر ويقر العني أن نرى
املرأة السعودية وقد تبوأت من العلم أعلى منزلة
وأثبتت قدرتها وكفاءتها يف خمتلف اجملاالت
والتخصصات.
وأخريًا بناتي اخلريجات أقول لكن أن املثابرة
س ّر النجاح ،واإلصرار سر التفوق  ،والصرب س ّر
التميز فهنيئًا لكن وسدد اهلل بالتوفيق خطاكن .
عميدة كلية التمريض
د .حسنة بنت عرفان بنجر

هذه المناسبة تختلج في صدورنا المشاعر التي تعبر عن فرحنا برؤية نتاج عملنا
قال تعاىل « :وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون « إنه ملن دواعي سروري أن أتوج اليوم نتاج اعوام من العطاء والبذل ومن اجلهد والتواصل ،ففي النفوس اخلرية عقول أنتجت  ..وأياد
أبدعت فاستحقت منا الشكر والثناء  ..ونحن إذ نهيب اليوم بأصحاب تلك النفوس  ..جنمّل بالشكر والثناء كل من بذل جهدا طيبا وسعى لرفعة نفسه ووطنه  ..أحيي اليوم بناتي اخلريجات  ..والالئي أحرزن
التقدم والرقي بجميل خصالهن ورفعة أخالقهن  ..اليوم نحتفل بكن ونبارك تخرجكن  ..فهنيئا لكن التخرج  ..أخواتي احلبيبات اعملن جهدكن لتكن يف الصدارة دائما ،أكتب تهنئتي لبناتي اخلريجات ليس
بشعور األستاذة ،ولكن بنبض فؤاد أم ،وعواطف من سهرت الليايل ،ترعاكن صغارا حتى كربتن ،وبلغنت ما بلغنت من فرط سعادتي بوصولكن إىل نهاية مرحلة من مراحل التعليم ،انتحرت لديّ كل أبجديات
التعبري ،وغصت بحورها على أن أجد ما يفي فرحي ،أيتها الزهرات اجلميالت إننا يف هذا اليوم ونحن نحتفل بهذه املناسبة ،تختلج يف صدورنا املشاعر واألحاسيس التي تعرب عن فرحنا برؤية نتاج عملنا.
إال أن فراقكن يجعلنا نحس بلوعة ال يطفئها سوى فرحنا برؤية هذا النجاح لتواصلن املشوار ،وكلنا أمل يحدوه التفاؤل لكن مبستقبل مشرف إن شاء اهلل  .تعجز الكلمات يف وداعكم  ..وال يفي إال الدعاء
من رب السماء بإطاللة جديدة مشرقة حلياة قادمة والنفوس معلقة بخالقها  ..قوية خطواتها  ..مرفرفة يف سماء الطموح ..عازمة على العلم واالستفادة ..
د .فاتن السليماني
كلية العلوم قسم األحياء

16

الثالثاء  8جمادى الثاني  1438هـ املوافق  7مارس 2017م

آللــئ هـنـدسـيـة

كلمة لطالباتي الخريجات
قال تعاىل « :وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون « إنه ملن دواعي سروري أن أتوج اليوم نتاج اعوام من العطاء والبذل ومن اجلهد
والتواصل ،ففي النفوس اخلرية عقول أنتجت  ..وأياد أبدعت فاستحقت منا الشكر والثناء  ..ونحن إذ نهيب اليوم بأصحاب تلك النفوس  ..جنمّل
بالشكر والثناء كل من بذل جهدا طيبا وسعى لرفعة نفسه ووطنه  ..أحيي اليوم بناتي اخلريجات  ..والالئي أحرزن التقدم والرقي بجميل خصالهن
ورفعة أخالقهن  ..اليوم نحتفل بكن ونبارك تخرجكن  ..فهنيئا لكن التخرج  ..أخواتي احلبيبات اعملن جهدكن لتكن يف الصدارة دائما ،أكتب تهنئتي
لبناتي اخلريجات ليس بشعور األستاذة ،ولكن بنبض فؤاد أم ،وعواطف من سهرت الليايل ،ترعاكن صغارا حتى كربتن ،وبلغنت ما بلغنت من فرط
سعادتي بوصولكن إىل نهاية مرحلة من مراحل التعليم ،انتحرت لديّ كل أبجديات التعبري ،وغصت بحورها على أن أجد ما يفي فرحي ،أيتها الزهرات
اجلميالت إننا يف هذا اليوم ونحن نحتفل بهذه املناسبة ،تختلج يف صدورنا املشاعر واألحاسيس التي تعرب عن فرحنا برؤية نتاج عملنا.
إال أن فراقكن يجعلنا نحس بلوعة ال يطفئها سوى فرحنا برؤية هذا النجاح لتواصلن املشوار ،وكلنا أمل يحدوه التفاؤل لكن مبستقبل مشرف إن
شاء اهلل  .تعجز الكلمات يف وداعكم  ..وال يفي إال الدعاء من رب السماء بإطاللة جديدة مشرقة حلياة قادمة والنفوس معلقة بخالقها  ..قوية خطواتها
 ..مرفرفة يف سماء الطموح ..عازمة على العلم واالستفادة ..

سبحان خالق القلم  ..مبدع الفلك  ..علم اإلنسان البيان َو أنعم عليه
بشتى النعم  ..يسر له سبل التطلع للمعارف والرتقي بالقلم ...
واحلمد هلل على امتنانه علينا مبنة الهداية خلري األديان بني األمم،
والصالة والسالم على خري رسله وأفضل عباده نبينا حممد صلى اهلل
عليه وسلم ...
إنه يوم التخرج  ..هو يوم الفرح َو يوم احلصاد َ ..و لكنه يف هذا
العام ينضم لعقد خريجات جامعة املؤسس
العام ليس ككل عام  ..ففي هذا ِ
ِ
آللئ الدفعة األوىل من طالبات كلية الهندسة ..
ري يف حتمل الصعاب َو بذل اجلهد  ..ألنها أو ُل
دفع ٌة كان لها
نصيب كب ٌ
ٌ
دفعة ،دفع ٌة كان لها القدر األكرب من الصرب َو اجللد  ..ألنها أو ُل دفعة ،دفعةٌ
ترتبع على قمة الريادة ألنها أو ُل دفعة  ..دفعة مهندسات .2016
كنا معًا منذ بداية املشوار؛ أنا وبناتي املهندسات ،أمسكنا بأيدي
بعضنا البعض ونحن نتطل ُع لهذا اليوم الذي ترقبناه بلهفةَ ،و الذي أسعد
فيه –رغم صعوبة اللحظة-بأن أفلت يدي من أيديهن ليكملن املسرية بعد
أن اشتدت سواعدهن بحمل راية العلمَ ،و كأين أرى أمامي اآلن ما استشفه
المع كرائداتٍ ذوات كفاء ٍة َو جدار ٍة للتعليم الهندسي َو
لهن من
ٍ
مستقبل ٍ
متقلداتٍ ألفضل املناصب القيادية يف بالدنا احلبيبة.
كيف ال وقلمي ال يستطيع أن يصفهن بأقل من كونهن كوكب ٍة مضيئ ٍة
حُ ّق لآلباء َو األمهات أن يفتخروا بهن َو حُ ّق للكلية َو اجلامعة َو الوطن
بأسره أن يشري إليهن بالبنان إعجابًا َو تقديرًا.
بناتي  ..أن ّ
مثال جليل املهمات الصعبة الذي ال يعرف
نت خري ٍ
معنى  ..فاستمرين يف مشوار اإلبداع والنجاح َو ال تستسلمن
للمستحيل ً
أبدًا للمصاعب فأننت أه ٌل لها ...

فوزية سالم باشطح

د .عبير فتحي الخولي

وكيلة عمادة شؤون الطالب بالسليمانية .

وكيلة كلية الهندسة

د .فاتن السليماني
كلية العلوم قسم األحياء

أصدق التهاني والتحية للخريجات وأسرهم الكريمة
يسعدين يف هذه املناسبة السعيدة أن أزف ألبنائي اخلريجني واخلريجات صادق التهاين وأن أمُـ ّد التحية ألسرهم الكرمية مباركة لهم هذا
اإلجناز الرائع ،وأن أذكرهم بأن التخرج حلظة من حلظات العمر الزاهية يأتي تتويجا جلهد دؤوب وعطاء متصل ،لكنه يف ذات الوقت إعالن ببداية
مرحلة أخرى من العمل يُظهر فيها الفرد قدراته مسهما يف بناء وطنه وأمته ،مرحلة يحتاج فيها بجانب ثقافته العلمية أن يشحذ همته لتطبيق ما
اكتسبه ،وهو يف كل األحوال حمتاج إىل قيم التعاون والتفاهم البناء والتسامح .كما يتوجب عليه أن يعي أبعاد رسالته ،والواجب املُلقى على عاتقه،
التصرف ،وحسن املعاملة .فلقد حرصت جامعتنا الغالية
حسن ّ
ليبدأ مشوار حياته العملية مبهارات شتى ومعارف متعددة وفضائل جمة تعيينه على ُ
على غرس روح الفكر اإليجابي ،والعمل البناء ،إضافة اىل متكينهم من مفاتيح املعارف والعلوم الالزمة لهم يف مراحل حياتهم القادمة ،راجي ًة منهم أن
يضعوا ذلك نـَصب أعينهم ويرتجموه إىل واقع مشهود يحقـّق لهم وألسرهم بعون اهلل ما يسعون إليه من مناء ،وللوطن العزيز ما يستحقه منا جميعا
من استدامة للتطوّر واالزدهار .كما أدعوهم للتواصل مع املعرفة اكتسابًا وعطاء.

أيام مشهودة تبقى في الذاكرة
يف حياة كل منا أياما مشهودة تبقى يف الذاكرة ال ميحوها الزمن
ويوم التخرج من مرحلة البكالوريوس من أسعد تلك األيام ،إذ تظل ذكراه
مصاحبة لرحلة احلياة ألنها نقطة انطالقة نحو آفاقها الرحبة ودروبها
العريضة.
يوم التخرج هو يوم السعادة التي متأل قلوب وأفئدة اخلريجني
واخلريجات وأهليهم ،فهو يوم احلصاد والتتويج جلهد دائم وبذل
متواصل على امتداد السنوات الدراسية التي انتهت بالنجاح.
قد يظن البعض أن تتابع دفعات اخلريجني واخلريجات هي عملية
روتينية تتعلق بهم فحسب ،واحلق أنها ليستكذلك فالسعادة والفخر هو
شعور كل منسوبي اجلامعة (إدارة وأعضاء هيئة التدريس) يف الشطرين
ألننا نعلم أننا قد استثمرنا بفضل اهلل فيهم العمل واجلهد على مدى

سنواتهم اجلامعية ,وشهدنا مولد أحالمهمكما نشهد اليوم حتقيقها ,ومل
يكن من املمكن التقدم يف مسرية التعليم اجلامعية دون أن حتمل اجلامعة
رسالة يعلم العاملون من أجلها إنهم يعدون للوطن الكرمي وللمجتمع جيال
البد أن يكون مؤهال علما ومعرفة زانه االميان واخللق القومي ,فالعلم نور
لدربه والهمة وطلب املعايل سبيله لبلوغ النجاح وحتقيقه.
لكم أبنائي وبناتي اخلريجني واخلريجات أقول:
تقوى اهلل واإلخالص والتزام الصدق معه ثم مع الناس هو أول الزاد
وأعظمهيف رحلة احلياة العملية التي ستبدأ اليوم ،أعيدوا النظر يف خطط
مستقبلكم فإن كانت متطابقة مع ما مت حتصيله من العلم فلتمضوا قدما
يف حتقيقها ،وإال فلتبادروا بتحسني تلك اخلططلتبلغوا النجاح يف طريق
احلياة العملية ،استمروا يف التعلم والتدريب على الدوام دون توقف،

وشرفي الوطن
حملي سالح العلم ِّ

و لتكن القراءة مشعال نستضيء به و مع ّلما يبقى يزيدنا علما وعطاء ال
ينضب ،لنتعلم الصرب ونتسلح بالعزة فقد نواجه صعوبات قد تعيقنا
يف احلياة لكننا باإلميان واليقني والتعلم املستمر واالخالص يف العمل
سنصل بإذن اهلل إىل قمة هرم النجاح و تلك األدوات ما هي إال نور يضيء
لنا الطريق لنسري فيهيف هذه احلياة الباقية والعيش الدائم ولنحرص أال
نحجب هذا النور عن قلوبنا إن أردنا طيب الدنيا والنعيم املقيم يف اآلخرة.
لكم ولكنّ اصدقاألمنيات وخالص الدعوات
فاتن حسن حلواني
األستاذة بقسم الشريعة والدراسات االسالمية

اليوم تكتمل الفرحة بنشوة التخرج

«خ ّريجة اليوم أمل املستقبل» ،است ِهل كلمتي األوىل بهذه العبارة التي أنظم حروفها عقدًا ِّ
يوم
أوشحك به ابنتي املتخرجة ،إهدا ًء لك يف ِ
تخرجك .وكم هي هدي ٌة لو تعلمني عظيمة يف ُد َررها املنظومة ،وكن ٌز سيغدو إر ًثا خالدًا تزدا ُن به األجيا ُل يف مستقبلِ غدها القادم.
اجلواهر الثمين ِة يزدا ُن هذا العقد؟ فأجيبُ بنشوة َّ
الط ِرب من إطراء
بربيق العِ قد الساطع
اخلاطف األبصار ،من أيِّ
ِ
ِ
تسألني العيون املفتون ُة ِ
الصانع ،وأقول :إنه عِ ق ٌد ُنظِ م من خيوط الوطن الذي أب َرمتْ أناملُه شتاتَ حبالها ليصبح قو ّيًا
املعجبني بهديتي فأص ِّرح عن سر ُ
الص ْنع وبراع ِة َّ
متي ًنا قاد ًرا على حمل جواهر العقد ،فكانت صالبته قد استقت أضلعها من قوام سياسة التخطيط التعليمي والدأب على بناء ناشئة املستقبل .فدأب
الوطن على تهيئة بساط املعرفة ومتديد جسور العلم ،ابتدا ًء من خيط التعليم االبتدائي وانتها ًء بفتيل التعليم العايل الذي ينري قنديله العقول،
فيومض ما حوله ليصنع القمم.
أما عن دُرر العقد وجواهره ،فناهيك عن أصولها ومناجم بعثتها ،فالدُّرر التي يف أطراف العقد مقبِّلة األكتاف ميي ًنا ويسا ًرا ،يتشح كل واحدة
منها بوسم منفرد؛ فإحداها تسمى درة اإلخالص يف العمل ،والثانية درة الوفاء بحقوق املعرفة ،وتليها درة الصدق يف النصيحة ،ودرة اإلحسان
يف التعامل ،ودرة األمل يف املستقبل .تنتظم هذه اجلواهر حتى تلتقي عند جوهرة واسطة العقد ،التي هي الثقل األكرب ،والتي تتعاضد عندها
احلبال ومنظومات الدرر؛ وأعني بها جوهرة (حب الوطن).
فالوطن هو اإلرث الذي تركه لنا األجداد كن ًزا نغرف منه لنحيا فنسعد ،فتسطع جوهرة الوطن إذا أقبلنا عليها ،وأخلصنا لها العطاء،
ونهضنا معًا يدًا واحدة نحمي بريقها من عيون احلاقدين ،وخمططات اللصوص النتهاك أصالتها وجمدها .فالوطن نرباسُ نا الذي به نهتدي يف
غياهب الدجى ،فاسعدي يا ابنتي بالوطن ،فقد منحك سالحً ا ،وسالحه العلم ،فسُ ِّلي سيف العلم من غِ مده ،واعملي بإخالص ،وانهضي باألمة،
وش ِّريف الوطن.

كل شيء يف انتظار هذا اليوم اجلذل ،يف انتظار هذا احللم الغض ..كان كل شيء
يف انتظارك ،أتيتِ فتحلى كونك بحلة املباهج ..خريجتنا؛ يا فخرنا ..يا أم ًلا زرعناه بأيدينا
فأثمر أبهى ما يكون وأنضر ،اليوم وإذ ترتدين حلة التخرج ،نذكرك بالطريق الذي رسمته،
باحللم الذي متنيته ،متجاوزة بذلك التحديات التي واجهتك ،وصنعت منك ابنة كانت خري من
ينتمي لهذا الصرح العظيم ..نذكرك باآلمال التي علقت على كاهلك ،والتوقعات اجلليلة التي
توقعت منك ،هكذا متر املشاق ،ويصبح اإلجناز وهذا اجملد الذي صنعته ،وهذا األثر الذي
تركته ،وتلك البصمة الواضحة التي تقول أنك خري من كنا نرجو ،وخري من كنا به نفخر..
ولينتش قلبك نشوة املنجزين ،الناجحني ،نشوة من تخرج من
اليوم فلتكتمل أفراحك،
ِ
جامعة سامقة ليبذل لوطن شامخ ،لوطن عظيم كنت إحدى لبنات طموحه ،ورم ًزا ملفاخره
وأجماده ..تهنئك اجلامعة على صعب قطعته ،ويسري أجنزته ،فها هي ذي األبواب تفتحت
أمام دربك اخملضر ،وها نحن نعطيك قبسً ا من نور عطائك املاضي ليكون عو ًنا لك يف اآلتي..
سريي كما عهدناك ،أم ًلا ،فخ ًرا ،حيا ًة نضع بني يديها طموحات مستقبلنا املؤمل ،فتجعل من
األمل حقيقة وأكرث ..ولهذا  -خريجتنا  -جامعتنا بك تفخر .

د .خلود صالح الصالح

مديرة التطوير بعمادة القبول والتسجيل

قسم اللغويات

أ.فدوى بنت سعد الهويملي
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كوكبة جديدة تستعد لتحقيق رؤية المملكة
وجاء موعد اللقاء لالحتفاء بدفعة جديدة من بناتنا خريجات العام (1437/1436هـ)..
كوكبة جديدة هي هدية جامعة املؤسس للوطن وأبنائه التي ستنخرط يف جسد اجملتمع لرتفع من شأنه وتبذل جهدها يف سبيل رقيه ونهضته مبا َح َّص ْل َنه من علوم مفيدة – بإذن اهلل-
خالل فرتة دراستهن يف جامعتهن التي مل تدّخر جهدًا يف تأهيلهن ورفع كفاءتهن وأدائهن ليساهمن يف حتقيق رؤيتها ورسالتها بأن تكون يف مصاف اجلامعات العاملية يف جميع اجملاالت
التعليمية والبحثية واملعلوماتية..
ُ
نَّ
فأهيب بكن – بناتي اخلريجات -وأوصيكن بأن تك قدر املسؤولية؛ تؤدين واجبكن ،وتقمن باملهام امللقاة على عاتقكن خري قيام ،ممثالت جامعتكن خري متثيل..
تساهمن يف خدمة الوطن واجملتمع ..واثقات من أنفسكن ..حمققات رؤية مملكتنا احلبيبة (..)2030
أسأل اهلل لكن التوفيق والسداد ،والنجاح حليفكن.
«د .هناء بنت عبد اهلل النعيم»
عميدة شطر الطالبات

�أخبار

مسيرة كوكبة من القدوة الحسنة

مى الغايات التي تفخر بها اإلنسانية كافة ،وها هو اليوم املشهود ،يوم بُلوغ األهداف والفخر باإلجناز ،ينطلق من مسرية خريجاتنا رائدات املستقبل
حتقيق الهدف من ْ
أس َ
الواعد ،من المست عَنان السماءِ أحالمُهن و َتشهد الليايل على سهرهن وسعيهن الدؤوب يف طلب العلم .أمهاتنا من اخرتقت دعواتهن الصادقة سواد الليايل لتكون نرباسًا يضيئُ
الدروب املظلمة ،وتتاب ُع نظراتهن احلانية بصدر رحب خطوات جناحك وحتل ٍُق عاليًا مع أحالمك وتصغي بكل حب لهمساتك وبكل فخر لتميزك وجناحك .جامعة املؤسس ،الصرح
الشامخ بقيادة إدارتنا العليا وعلى رأسهم معايل مدير اجلامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي وجميع قياداتها التي تسعى دومًا بجميع قطاعاتها لتحقيق الهدف األسمى
لتخريج كوكبة المعة كل عام من خريجاتها حامالت راية العِ ْلم والقيادة سالحهن اإلميان والعفاف ،فهن خري قدوة للفتاة املسلمة يف سوق العمل.
للوطن الغايل وعلى رأسهن خادم احلرمني الشريفني قائد مسرية التعليم يف مملكتنا الغالية امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل.
هنيئًا لكِ ابنتي اخلريجة فاليوم هو حصاد اجلهد والسهر ،فارفعي رأسك عاليًا باعتزاز فأنت خريجة جامعة املؤسس وكوين لوالديك تاج الفخر ،وألستاذاتك سفرية التميز
بتطبيق ما َنه ْلتِ من ينابيع علومهن ومعارفهن ،وللوطن أنت الفتاة السعودية التي يفخر بها بني األمم .وكلنا يقني بعد هذه املسرية العطرة بأنك أنت خريجة اليوم خري من ميثل
القدوة حسنة يف الغد .خالص متنياتي لكن جميعًا مبزيد من النجاح وبلوغ األهداف بإذن اهلل.
نائبة مدير عام التخطيط والميزانية والمتابعة بالسليمانية
أ.جمانه بنت صبحي باكير

اجلـامـعـة
املشرف العام

مدير اجلامعة

أ.د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
رئيس التحرير
المشرف العام
على المركز اإلعالمي
د .شارع بن مزيد البقمي

التخرج شرف نعتز به

نائب رئيس التحرير

إنه لشرف كبري يل أن اساهم بكل مودة واعتزاز يف صياغة كلمة تهنئة خلريجاتنا وأشاركهن الفرحى لتفوقهن وتخرجهن ،ان هذه الفرحة الكبرية التي يشعر بها بناتنا
الطالبات لهي سعادة عارمة ،وهذا احلفل الذي يتسم بالتنظيم والدقة ويحمل معاين اإلخالص يف العمل من املشرفات على إدارة احلفل وهؤالء اخلريجات هن بناتنا
الالتي متت رعايتهن منذ التحاقهن باجلامعة وتسخري إمكانيات اجلامعة كافة لتعليمهن وتدريبهن وصقل خرباتهن من خالل التأهيل العلمي الرتبوي األخالقي املتميز يف
عده تخصصات ،فاالحتفاء بهن هو احتفاء بكل قطاعات اجلامعة وبكل منسوبي ومنسوبات اجلامعة .إن هذا التخرج هو نتاج جهود مشرتكة بني الكل فلكل بصمته الواضحة يف
تأهيل هؤالء اخلريجات ،فهنيئا لنا بهذه الثمار اليانعة وهذه الكوكبة التي وصلت إىل غايتها ومناها بعد أن سارت يف طريق طويل من اجلهد والتعب ،وهنيئًا للوطن بهذا اجليل
الشامخ العزيز الذي يقهر الصعاب يف سبيل رفع راية هذا الوطن وعزته وكرامته .أقول للوطن واجلميع ألف مربوك وأبارك آلبائهن وأمهاتهن وأساتذتهن على ما بذلوه من جهد
طيلة دراستهن اجلامعية ،وأوصيكن ونفسي يا بناتي اخلريجات بتقوى اهلل يف السر والعلن وان تكن أمينات وفيات فيما يوكل إليكن من مهمات يف مستقبل حياتكن العملية،
فالوطن أمانة ال يستغني عن دور بناته اخمللصات الالتي هن أمله بعد اهلل عزو جل .وال يفوتني بعد حمد اهلل سبحانه وتعاىل وشكره عن هذا اخلري أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكل
من ساهم يف صناعة هذا اجليل على ما قدموه لبناتنا من رعاية وتربية وصون فالبذل بال حساب وبكل كرم واهتمام فشكرًا هلل على هذا العطاء امليمون وشكرًا هلل أوىل ثم لإلدارة
الساهرة ولألستاذات اخمللصات واألساتذة اخمللصني على ما فعلوه وجزى اهلل اجلميع كل خري.
أ .آمال برهان فلمبان
قسم علم االجتماع والخدمة المدنية

يوم التخرج  ...تنبض فيه مشاعرنا بالفخر واالعتزاز
متر بنا هذه املناسبة كل عام ،فنعيش أيامًا تنبض فيها كل مشاعرنا باالعتزاز والفخر وتخفق قلوبنا باالغتباط والسرور ونحن نزف إىل كوكبة جديدة من
خريجاتنا املتميزات من بنات بالدنا :بشرى انتهائهن من حقبة مهمة من حياتهن؛ نهلن فيها العلم واملعرفة ،وطورن من قدراتهن بالبحث والدرس والنظر .إنها
مشاعر فخر واعتزاز ببنات الوطن الغاليات ،وعواطف حب للوطن الغايل؛ فبناتنا سيكن كوادر مؤهلة تشارك يف تنمية وتطوير بلدنا الغايل الذي مل يبخل عليهن بل
قدم لهن كل غال ونفيس؛ حتى صرن إىل ماهن عليه اآلن .وأريد هنا أن أهنئ كل واحدة منكن؛ ألنك ثابرت وجنحت ،وكابدت وتفوقت وصربت ونلت .وجمتمعك
ينتظر جناحك يف خدمته كما جنحت يف دراستك .وأقول لك :وطنك يشرف بخدمة اإلسالم واملسلمني يف عز وإباء وعليك أن توظفي ما نلته من املعارف وما حصلت
عليه من علوم ،وما منحك اهلل من مواهب لتحقيق هذا الشرف بأمانه وهمة واستقامة وعفاف .كوين قدوة لبنات هذا البلد الطيب بعلمك وعملك .كوين يف حمل
الثقة بك ،واملسؤولية امللقاة على كاهلك يف رفع راية بلدك .كوين سفرية متميزة جلامعتك التي مل تدخر جهدًا يف رعايتك وتأهيلك :جامعتك التي تشارك يف إعداد
الكوادر البشرية للحياة واألمة واجملتمع ،وتأهيلها لتمارس دورها برقي وإبداع يف حياتها .وقد تواجهني صعوبات وعقبات يف قادم حياتك العلمية أو العملية .فإياك
واجلزع والرتاخي لها .وإياك والشطط والتقصري معها؛ فالنجاح مرهون بالصرب والقمة للهمة .هذا يوم حصاد لثمرة غراس وهذا اليوم نفسه بداية النطالقتك يف
حياتك كلها فعاهدي اهلل أن تكوين بارة بوطنك وجمتمعك فاهلل هو الذي وهبك هذا االنتساب ألرض احلرمني الشريفني وطلب العلم وبذله فيها.
وكيلة عمادة القبول والتسجيل بالسليمانية
د .سارة عبد الرحيم صوفي قشقري

نائب المشرف العام
على المركز اإلعالمي
د .زامل بن عباس أبو زنادة
نائبة رئيس التحرير
نائبة المشرف العام
على المركز اإلعالمي
د .ريـم بنت علي الرابغي
مدير التحرير
عائض بن محمد الزبيدي

ص.ب  - 80272جدة 21589
مراسالت التحرير
الهاتف6951010 :
الفاكس 6952691 :
Media@kau.edu.sa
تصدر عن
املركز اإلعالمي باجلامعة
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إحصاءات إجمالي أعداد الـــــــ

المركز الرئيسي  -الفصل االول

الحاسبات
وتقنية المعلومات

الطب

طب االسنان

الصيدلة

االقتصاد
واالدارة

اآداب و العلوم
االنسانية

العلوم

االقتصاد
المنزلي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

281

321

155

189

18

0

0

1481

1385

0

0

0

0

0

0

137

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

1899

1870

155

189

18

0

10

1

المركز الرئيسي  -الفصل الثاني
الحاسبات
وتقنية المعلومات

الطب

طب االسنان

الصيدلة

االقتصاد
واالدارة

اآداب و العلوم
االنسانية

العلوم

االقتصاد
المنزلي

0

0

0

0

0

3

0

2

0

0

0

11

21

0

0

0

1

151

131

162

40

22

20

5

0

0

0

0

0

0

0

0

211

385

122

189

105

177

86

50

1540

1422

0

0

0

0

0

0

370

305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

0

2272

2254

308

229

129

197

126

51

المركز الرئيسي  -الفصل الصيفي
الحاسبات
وتقنية المعلومات

الطب

طب االسنان

الصيدلة

االقتصاد
واالدارة

اآداب و العلوم
االنسانية

العلوم

االقتصاد
المنزلي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

110

51

6

13

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

111

51

6

13

0

0

1
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ــــــخريجـــات -شطر الطالبات
العلوم الطبية
التطبيقية

التمريض

الحقوق

االتصال و
االعالم

التربية

الهندسة

المجتمع

المجموع

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

31

0

0

0

1053

0

0

0

0

0

0

0

2866

0

0

0

0

0

0

0

301

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

57

31

0

0

0

4230

العلوم الطبية
التطبيقية

التمريض

الحقوق

االتصال و
االعالم

التربية

الهندسة

المجتمع

المجموع

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

32

3

6

25

0

57

0

0

566

0

0

0

0

169

0

0

169

151

71

71

51

0

41

0

1710

0

0

0

0

0

0

0

2962

0

0

0

0

0

0

0

675

0

54

0

0

0

0

0

89

154

131

96

51

0

41

0

6208

العلوم الطبية
التطبيقية

التمريض

الحقوق

االتصال و
االعالم

التربية

الهندسة

المجتمع

المجموع

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

76

0

1

0

357

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

0

9

76

0

1

5

358

الأخرية
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توزيع الكليات على أيام الحفل لخريجات دفعة عام 1437/1436هـ
اليوم األول

اليوم الثاني

اليوم الثالث

الثالثاء 1438/6/8ه

األربعاء 1438/6/9هـ

الخميس 1438/6/10هـ

الكلية

الكلية

الكلية

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجميع الفروع

كلية االقتصاد واإلدارة

كلية طب األسنان

كلية االتصال واإلعالم

كلية األعمال برابغ

كلية الصيدلية

كلية تصاميم وفنون

كلية العلوم بجميع الفروع

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجميع الفروع

كلية الحقوق

كلية التمريض

كلية الهندسة

كلية االقتصاد المنزلي

معهد الدراسات العليا التربوية

كليات الطب والجراحة

معهد اللغة اإلنجليزية

برنامج الحفل
 السالم امللكي. مسرية أعضاء هيئة التدريس. مسرية اخلريجات. القرآن الكرمي. كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل. -كلمة عميدة شطر الطالبات.

 كلمة اخلريجات. قسم الكليات الصحية. إعالن أسماء خريجات الدكتوراه. إعالن أسماء خريجات املاجستري. إعالن أسماء خريجات البكالوريوس بتقدير(ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل ).

كوكبة من
الخريجات  ..ثمار رعاية
حكومتنا الرشيدة
ت��ت��ج��س��د ال��ي��وم
وال����وط����ن يستقبل
ث����ل����ة م������ن ب���ن���ات���ن���ا
اخل����ري����ج����ات ث��م��ار
ال����دع����م وال���رع���اي���ة
وال��ع��ن��اي��ة بالتعليم
م��ن حكومتنا الرشيدة بقيادة ملك احل��زم
والعزم خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
ب��ن عبد ال��ع��زي��ز ،حفظه اهلل ،وس��م��و ويل
العهد صاحب السمو امللكي األم�ير حممد
بن نايف بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،وسمو
ويل ويل العهد صاحب السمو امللكي األمري
حممد بن سلمان بن عبد العزيز ،حفظه اهلل،
ومستشار خ��ادم احلرمني الشريفني أمري
منطقة مكة املكرمة صاحب السمو امللكي
األمري خالد الفيصل ،حفظه اهلل .ثمار يانعة
نقطفها اليوم جيلًا من بنات الوطن يحملن
مشعل العطاء وال��وف��اء ،ت�لاح��م ف��ري��د بني
قيادة تسعى خلري هذا الوطن والدفاع عن
مكتسابته وشعب ويف بأبنائه وبناته يسري
على نفس اخلطى.
لقد وض��ع��ت حكومتنا ال��رش��ي��دة هدفًا
ووفرت له كل سبل النجاح ،وهو أن تصبح
امل��م��ل��ك��ة يف ال��ع��ام  2030دول���ة متماسكة
متالحمة بسالح العلم ومعرفة لذي تتجسد
فيه معاين القوة واالنتماء والتسمك بالدين
الذين يدعونا إىل العلم ،ولن يتحقق فالح
أي أمة دون هذا السالح املتني ،واليوم نفخر
ونعتز وبناتنا يحملن الشهادات اجلامعية
وي�بره��ن قدرتهن على التحصيل املعريف
وخوض التحديات اآلنية واملستقبلية.
فهنيئًا لنا ه��ذه الكوكبة اجل��دي��دة من
ب��ن��ات��ن��ا خ��ري��ج��ات ه���ذا ال��ص��رح ال��ش��ام��خ،
جامعة امل��ل��ك عبد ال��ع��زي��ز ،ال��ت��ي تسري يف
طريق التطوير بشكل مطرد عامًا بعد عام،
إسهامًا منها يف خدمة ه��ذا الوطن الغايل
على قبولنا ،وشكرًا لكل من ساهم وأسهم
يف تأهيلهن وتعليمهن وتزويدهن باملعارف
التي جعلتهن ق���ادرات على بلوغ أهدافهن
وندعوهن إىل االستمرار يف العطاء لوطننا
الغايل ،وكل التمنيات لهن ب��دوام التوفيق
والنجاح يف حياتهن املستقبلية يف خمتلف
اجملاالت.
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
أ.د /عبد اهلل بن مفرح الذيابي

