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الجامعة تحتفل بتخريج  ١٣ألف طالبة
حتــت رعــايــة ســعــادة وكــيــلــة اجلــامــعــة لــشــؤون شطر
الطالبات الدكتورة هناء بنت عبداهلل النعيم ،حتتفل
جامعة امللك عبدالعزيز بتخريج  13ألف طالبه ميثلن
اخلريجات قي مرحلة البكالوريوس والدبلوم ما بعد
الثانوي للعام الدراسي  1438 - 1437هـ ،ابتدا ًء من
يوم األحد  1438-7-8ويستمر احلفل عدة أيام خالل
كامل األسبوع.
استاثر برنامج االنتساب بالعدد األكبر للخريجات ،إذ
بلغ عددهن  5813خريجة ،فيما بلغ عــدد خريجات
برنامج االنــتــظــام  5053خريجة ،يف حــن تــخــرج يف
برنامج التعليم عن بعد  2214خريجة ،وتخرج فقط 3
طالبات يف برنامج الدبلوم بعد املرحلة الثانوية ،ليصبح
عدد اخلريجات  13083طالبة.
وأوضحت وكيلة شطر الطالبات الدكتورة هناء بنت
محمد جــمــجــوم ،أن حفل اخلــريــجــات يــأتــي يف ظل
دعم القيادة الرشيدة لفتيات الوطن  ،والالئي يلقني
دعماً وتشجيعاً وثق ًة من القيادة العليا ،إذ تعتبر املرأة
السعودية شريكاً اقتصادياً يف رؤيــة اململكة 2030
 ،ولتصبح املــرأة عضواً ال يقل أهمية عن الرجل يف
بناء نهضة الوطن واإلسهام يف حتقيق برنامج التحول

الخريجـات
في مرحلة
البكالوريوس

وخصت بالشكر والعرفان
الوطني  2020لهذه البالد،
ّ
قائد هــذا الصرح العظيم معالي مدير جامعة امللك
عبدالعزيز الــدكــتــور عبدالرحمن بــن عبيد اليوبي،
الذي يقدم دعمه املباشر ملبادرات ومشروعات شطر
الطالبات ،كما قدمت شكرها وتقديرها لسعادة وكيلة
اجلامعة لشؤون شطر الطالبات الدكتورة هناء بنت
عبداهلل النعيم ،على رعايتها واهتمامها ومشاركتها
اخلريجات يف يوم فرحتهن بالتخرج.
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االنتظام
االنتساب
تعليم عن بعد
الدبلوم

استمرار رفع مشـــاركة المرأة في ســـوق العمل وصناعة
القرار
تدخـــل املـــرأة الســـعودية بوجـــه عـــام واألكادمييـــة بوجه خـــاص عام  2018بشـــكل قـــوى و بـــارز يف مجاالت
العمـــل  ،وذلـــك برفـــع متثيلهـــا علـــى مســـتوى صناعـــة القـــرار يف داخل أجهـــزة الدولـــة ومؤسســـاتها ،فعلى
مســـتوى اجلامعـــات قوبـــل بالترحيـــب قرار معالـــي وزير التعليـــم الدكتور أحمد بن محمد العيســـى ،بإنشـــاء
وكاالت لشـــؤون الطالبـــات يف جميـــع اجلامعـــات احلكومية ،ضم  14امرأة يف موقع قيـــادي بارز يف اجلامعات
الســـعودية ،مـــا يســـهم يف متكني وتعزيـــز دورهـــا اإليجابي باملجتمـــع اجلامعي.
ويأتـــي القـــرار انســـامجاً مع "رؤية اململكـــة  "2030وأحـــد أهدافها الرئيســـة املتمثلة يف دور املرأة الســـعودية
كشـــريك اقتصـــادي ،ولذلـــك كان أحـــد أهداف الرؤية رفع نســـبة مشـــاركة املرأة يف ســـوق العمـــل من  22يف
املائـــة إلـــى  30يف املائـــة بحلـــول عـــام  .2030ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف يجـــب العمل علـــى الدفـــع بحزمة من
السياســـات والتشـــريعات املمكنـــة للمرأة الســـعودية من العمـــل يف قطاعات متخصصة وإعطاؤهـــا دوراً أكبر
يف نســـبة التمثيل واملشـــاركة يف صناعة القرار ،كما تســـعى خطة "التحول الوطني الســـعودي  ،"2020لتمكني
املـــرأة مـــن الوصـــول إلى الوظائـــف العليا ومـــا دونها يف زيـــادة لفرص املجـــاالت املهنية اجلديـــدة على املرأة
السعودية.
وبالنســـبة جلامعـــة "املؤســـس" صـــدر قرار تعيني الدكتـــورة هناء بنت عبـــداهلل النعيم وكيلة اجلامعة لشـــؤون
شـــطر الطالبات ،لتصبح بذلك أول وكيلة جلامعة امللك عبدالعزيز بعد قرار إنشـــاء وكاالت لشـــؤون الطالبات
يف جميـــع اجلامعـــات احلكوميـــة ،ويُع ّول علـــى الوكالة احلديثة العمـــل على حتقيق تطلعات قـــادة هذه البالد،
مـــن خـــال التخطيـــط اإلســـتراتيجي للجامعة ،وتقـــومي األداء ،واإلســـهام يف حتقيق الرؤية الســـعودية 2030
وبرنامج التحـــول الوطني .2020

الرؤية ومساهمة
المرأة في نجاحها
تــزف اجلامعة كوكبة جديدة من ثمرات مخرجاتها التي
تفخر بها ،بعد أن نهلن من مختلف العلوم واملعارف التعليمية
من مراحل مختلفة ،أكثر من  13ألف طالبة حصيلة أعداد
اخلريجات للعام الدراسي  ،1438-1437فض ً
ال عن حجم
العدد الكبير الذي يثبت أن جامعة امللك عبدالعزيز تسعى
جــاهــدة لقبول أكبر عــدد مــن شباب وشــابــات الــوطــن من
خريجي مرحلة التعليم العام ،إذ تركز اجلامعة على نوعية
وبــرامــج التعليم املقدمة ،وتــقــدمي اخلــدمــات والنشاطات
الالئقة بطالب وطالبات جامعة املؤسس.
ونحن باجلامعة نعتبر الطالبة اجلامعية اجلزء اآلخر من
محور العملية التعليمية جنباً إلى جنب مع الطالب اجلامعي،
وأثبتت الطالبة بجامعة "املؤسس" كفاءتها العالية وقدرتها
على إثبات وجودها ،من خالل اجلوائز واملشاركات التي
حققتها وسجلت باسم اجلامعة  ،إلى جانب دورها يف املجال
البحثي الذي انعكس على رفع قدرات اجلامعة  ،وكل ذلك
أكبر دليل على جناح املرأة السعودية يف مراحل التعليم ،ويف
قطاع العمل أيضاً ،وتوجت الرؤية السعودية املرأة باعتبارها
شريكاً اقتصادياً ،ورفع مشاركتها يف سوق العمل من 22%
إلى  30%خالل عام  ،2030ومن ثم زيادة فرص العمل ونسبة
مشاركتها يف تنمية الوطن وازدهاره.
لقد تعودنا يف اجلامعة وبشكل دائم على دعم وتشجيع والة
األمر يف الكثير من املناشط التي تقدمها اجلامعة لتحقيق
أهدافها العلمية والبحثية وخدمة املجتمع ،واليوم نهنيء
قيادتنا ممثلة يف مقام خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز ،وسمو ولي عهده األمني صاحب السمو امللكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  -حفظهما اهلل،-
ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وجميع
بناتنا اخلريجات وأولــيــاء أمــورهــن وأســرهــن وأستاذاتهن
بتخريج دفعة من طالبات جامعة امللك عبدالعزيز ،ليسهمن
يف الدفع بعجلة تنمية البالد واملشاركة يف بنائه.
وختاماً نسأل اهلل العلي القدير أن يدمي على بلدنا نعمة
األمن واألمان والعز والرخاء يف أرجائه.
أ.د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
مدير اجلامعة

يف داخل العدد ..
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إطالق بوابة الخريجات اإللكترونية لتسهيل
خدمات حفل التخرج
في يوم التخرج  ..قيادات الكليات يكتبن رسائل
للخريجات
شطر الطالبات تحصد العديد من الجوائز
والشهادات التقديرية

2
فرحة وطن
احلــمــد هلل ال ــذي قــال وقــولــه احلــق:
اعـمـلُــوا َفــسـيـرى َّ
اللُ َع َمل َ ُك ْم
( َو ُقـــلِ ْ َ
َ َ َ
َو َر ُسول ُ ُه َو ْالُؤْمِ نُونَ) والصالة والسالم
على احلبيب األمني ،الذي علمنا كيف
يكون العمل وإتقانه.
يــســعــدنــا أن نــتــقــاســم الــفــرحــة مع
خريجات كلية االقتصاد املنزلي إحدى
جواهر عقد جامعة املؤسس الالئي
يشكلن مــصــدر فخر وإعـــزاز لنا يف
مواقع العطاء واإلجناز.
نزف كوكبة منيرة من خريجاتنا يقارب
عددهن ( )400خريجة يف حفل هذا
العام مؤهالت بأحدث برامج ومناهج
التعليم مبا ميكنهم من اإلسهام يف دفع
عجلة التنمية يف هذا الوطن الغالي.
إذ تُعد كلية االقتصاد املنزلي التي
بــدأت مسيرتها منذ  38عاما حتى
أصبحت كلية مستقلة عام 1435هـ من
الكليات العملية التطبيقية يف جامعة
امللك عبدالعزيز ،وتضم أكثر من 1500
طــالــبــة وتــهــتــم بــاإلنــســان وضــروراتــه
احلياتية مــن جميع الــنــواحــي ممثلة
يف أقسامها اخلمسة :قسم دراسات
الطفولة ،وقسم الغذاء والتغذية ،وقسم
العلوم األسرية ،وقسم اإلسكان ،وقسم
املــابــس والنسيج .وتسعى األقسام
العلمية إلــى إعــداد الفتاة السعودية
إعدادا مميزا يف اجلوانب األكادميية
والــتــربــويــة والــثــقــافــيــة واالجتماعية
والصحة التغذوية ،من خالل ريادتها
ومتيز تخصصاتها العلمية لتحقيق
اجلودة الشاملة مبا يتواءم مع توجهات
اجلامعة ورؤية اململكة .2030
وقد أسهمت الكلية يف رفد القطاعني
العام واخلاص بأفواج من اخلريجات
مسلحات باملعرفة واملهارة والتدريب،
ما يتيح لهن الفرصة لالنضمام إلى
السلك الوظيفي بعد التخرج.
عاقدين العزم على التوسع يف برامج
الكلية وتطويرها لتتوافق مع متطلبات
ســوق العمل يف ضــوء رؤي ــة الكلية:
(الريادة اإلقليمية يف العلوم األسرية
واملجتمعية والبيئية) ورسالتها ( الرقي
والتميز باإلنسان واألســرة واملجتمع
والبيئة عبر تألق معريف وبحثي رائد)
سائرين على خطتنا اإلستراتيجية
(عـ ــزم) الــتــي نفخر ب ــأن لــنــا السبق
بتدشني أول خطة إستراتيجية على
مستوى شطر الطالبات ،مستنيرين
برؤية اململكة  2030والتحول الوطني
.2020
ســائــلــن امل ــول ــى ع ــز وجـــل الــتــوفــيــق
والسداد وأن ينفع بخريجاتنا البالد
والعباد ،واهلل املوفق.
د .حنان بنت عبدالسالم جمبي

عميدة كلية االقتصاد املنزلي بشطر
الطالبات

األول من نوعه بين الجامعات السعودية..

جامعة المؤسس تطلق (بوابة الخريجات اإللكترونية) لتسهيل خدمات
حفل التخرج

قــامــت عــمــادة الــقــبــول والتسجيل بشطر
الطالبات ممثلة بوكيلة الــعــمــادة سعادة
الدكتورة ســارة بنت عبدالرحيم قشقري
بإنشاء وتنفيذ مشروع تطويري تقني عنون
(بــوابــة اخلــريــجــات اإللــكــتــرونــيــة) خــاص
باخلريجات وحفلهن ،إذ تع ّد البوابة نقلة
نوعية كبيرة يف خدمة اخلريجات وحفلهن
فهو األول من نوعه يف اجلامعات السعودية
الذي يطبق بهذه الكيفية يف تسهيل وكفاءة
اخلدمة املقدمة.
ودشــنــت ســعــادة وكــيــلــة اجلــامــعــة لشطر
الطالبات دكتورة هناء بنت عبداهلل النعيم،
البوابة بعد الــدراســة والتخطيط ملا فيه
خــدمــة لــلــخــريــجــات ،وج ــاء ه ــذا املــشــروع
التطويري وبذلت فيه كل اجلهود ،إلخراجه
بالشكل الــذي يخدم طالباتنا اخلريجات
ويسهل عليهن الكثير.
ويتمثل املــشــروع يف اآلتــي :إنشاء صفحة

خاصة باخلريجات على موقع اجلامعة
تسهل الوصول للمعلومات التي حتتاجها
اخلــريــجــات عــن حــفــل تخرجهن وك ــل ما
يخص اخلريجات من معلومات عن طريق:
اســتــخــدام التقنية يف تــوفــيــر اخلــدمــات
إلكترونياً وذلــك بإصدار شهادات التفوق
واحلــصــول عــلــى كتيب دلــيــل اخلــريــجــات
إلكترونياً ،وبطاقة حضور احلفل ،ومخطط
يوضح املكان املخصص للخريجة باملسيرة،
وإمكانية تسجيل احلضور للحفل ،وإعالمها
بكل تفاصيل احلفل دون احلاجة ملراجعة
اجلامعة.
وتسهم البوابة يف حتقيق مفهوم (جامعة
بال ورق) وذلك بتحويل جميع املطبوعات
اخل ــاص ــة بــحــفــل اخل ــري ــج ــات م ــن دلــيــل
اخلــريــجــات وشــهــادات الــتــفــوق الــى نسخ
إلكترونية على موقع اجلامعة ،مما يتيح
للخريجات خــارج منطقة جــدة احلصول

عليها عــن طــريــق املــوقــع .بــاإلضــافــة إلى
حتقيق املسؤولية االجتماعية يف خدمة
اخلــريــجــات وخــدمــة ذوي االحــتــيــاجــات
اخلــاصــة والصحية يف حفل اخلريجات
حيث يوفر املوقع النماذج اخلاصة لتوفير
خدمات خاصة لهذه احلاالت.
وضــع نــظــام جــديــد لكيفية اســتــام روب
الــتــخــرج وبــطــاقــات احلــفــل وذلـــك بوضع
صفحة خاصة باملوقع لعمل موعد استالم
لــلــروب والبطاقة تتيح للخريجة حتديد
الوقت املناسب لها باليوم والساعة بفترة
التوزيع لزيارة اجلامعة الستالمها بكل يسر
وسهولة.
تسليم اخلريجات لبطاقات ممغنطة تصدر
إلكترونياً موثقة ببباركود بيانات اخلريجة
لدخول احلفل مما كان له الدور الكبير يف
عملية التنظيم داخــل احلفل وعــدم إتاحة
فرصة بيع أو التالعب بالبطاقات.

مسيرة الكليات أليام حفل الخريجات
حفل يوم األحد
8/7

حفل يوم االثنني
9/7

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالسليمانية ( -تعليم عن بعد) بالسليمانية ( -انتساب)

حفل يوم الثالثاء
10/7

حفل يوم األربعاء
11/7

حفل يوم اخلميس
12/7

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
(انتظام  -جلميع الفروع)

كلية االقتصاد واإلدارة
) انتظام (

كلية العلوم
(جلميع الفروع)

كلية احلقوق

كلية الطب
كلية طب األسنان

كلية االقتصاد واإلدارة
(تعليم عن بعد)

كلية االقتصاد واإلدارة
) انتساب (

كلية االقتصاد املنزلي

كلية األعمال برابغ
) تعليم عن بعد (

كلية األعمال برابغ
) انتساب (

كلية الدراسات العليا التربوية

كلية االتصال واإلعالم

كلية علوم البحار

كلية الهندسة

كلية الصيدلة

كلية احلاسبات وتقنية
املعلومات ( -جلميع الفروع)

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية األعمال برابغ
) انتظام (
كلية العلوم واآلداب برابغ
( انتظام )
كلية املجتمع

معهد اللغة اإلجنليزية

كلية التصاميم والفنون

كلية التمريض
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سعادة الدكتورة دانية صباحي للخريجات:

تدشين كلية السياحة في شطر الطالبات َس ُي َع ْ ّد تعزيزًا لمشاركة المرأة في
القطاع السياحي

حاورتها :هاجر سمير  -رباب اجلمال
تتمتع اململكة العربية السعودية بالعديد من
املقومات السياحية والتراثية ،وأصبح لدى
اململكة رؤية شمولية واستراتيجية واضحة
املعالم لتوظيف تراثها احلضاري ولدفع
عجلة التنمية والنهضة يف كل املجاالت.
كلية السياحة بجامعة امللك عبدالعزيزتعد
من أحدث الكيانات باجلامعة ،وتسعى
من خالل األقسام العلمية إلى املشاركة
اإليجابية يف التنمية البشرية ودعم القطاع
السياحي كخيار استراتيجي لتنويع مصادر
الدخل الوطني .ومن هنا كان اللقاء مع
سعادة وكيلة كلية السياحة الدكتورة دانية
صباحي وكيلة الكلية  ،وكان هذا احلوار.

•حدثينا سعادتكم عن أسباب إنشاء
كلية السياحة يف جامعة امللك
عبدالعزيز؟

بداية فقد جاء قرار إنشاء الكلية السياحة
بجامعة امللك عبدالعزيز تلبية ملتطلبات
اخلطة الوطنية للتنمية السياحية يف اململكة
العربية السعودية ،وتفعي ً
ال ملا تبنته الهيئة
العامة للسياحة واآلثار من جعل القطاع
السياحي كخيار استراتيجي لتنويع مصادر
الدخل الوطني ،إضافة إلى توفير فرص
عمل يف املجال السياحي.وقد مت إنشاء
كلية السياحة للطالب ،وجار حال ًيا اإلعداد
لتدشني قسم الطالبات يف كلية السياحة،
والشك أن ذلك يعد تعزيزًا ملشاركة املرأة
يف القطاع السياحي.

• وماذا عن رؤية ورسالة كلية
السياحة؟

رؤية الكلية هي( :ريادة التعليم والتدريب
والبحث العلمي التطبيقي يف صناعة
السياحة والضيافة) أما رسالتها فهي
(إعداد الكوادر البشرية احملترفة واملبدعة
يف السياحة والضيافة خلدمة املجتمع).

• حدثينا عن االجتماع األول
للمجلس االستشاري يف الكلية؟
شهدت الكلية حتت رعاية معالي مدير
اجلامعة ،وبحضور أصحاب السعادة

وكالء اجلامعة وسعادة عميدة شطر
الطالبات الدكتورة هناء بنت عبداهلل
النعيم ،والسيدات والسادة أعضاء املجلس
االستشاري لكلية السياحة ،افتتاح االجتماع
األول للمجلس االستشاري بكلية السياحة
يوم االثنني املوافق 1438/ 3/ 6هـ ،وألقى
معاليه كلمة افتتاحية أكد فيها أن تشكيل
املجلس االستشاري لكلية السياحة من
كوكبة من القيادات يف مجالي السياحة
والضيافة سيكون له بالغ األثر يف مواءمة
مخرجات برامج كلية السياحة مع حاجة
سوق العمل وتوطني الوظائف السياحية
املستدامة.

• ومم يتكون املجلس االستشاري يف
الكلية وما أهم إجنازاته؟

املجلس يتكون من نخبة من رواد صناعة
الضيافة والسياحة من القطاعني العام
واخلاص ،وذلك لدراسة األفكار اجلديدة
التي تساهم يف بناء وتأهيل رأس املال
البشري كقيمة مضافة لهذا القطاع
احليوي ،واستعراض آراء أعضاء املجلس
يف تطوير القطاع السياحي ،ومناقشة
املقترحات العلمية احملفزة والقابلة للتطبيق،
وأخذ املشورة يف إعداد البرامج ومجاالت
التدريب لتطوير املجاالت السياحية
املختلفة يف املنطقة ،واملساهمة يف بناء
نهضة سياحية لها القدرة على استقطاب
السياح من الداخل واخلارج ،ولعل من
أبرز إجنازاته هو والدة فكرة إقامة املؤمتر
األول لكليات ومعاهد السياحة والضيافة
باململكة ،والذي أقامته كلية السياحة يف
املدة من  8-10ربيع األول من هذا العام.

• ما هي أقسام الكلية احلالية؟

متنح كلية السياحة درجتي الدبلوم
والبكالوريوس .بالنسبة للدبلوم فيتضمن
قسم السفر والسياحة ،وقسم الفندقة
والضيافة .أما بالنسبة للبكالوريوس
فيضم قسم إدارة الضيافة ،وقسم السفر
والسياحة ،وقسم إدارة الفعاليات.

• حدثينا عن شروط القبول يف
الكلية؟

 اجتياز جميع مواد السنة التحضيريةباجلامعة.
 يحق لطالب البكالوريوس بكلية السياحةالتحويل إلى أي تخصص آخر داخل
اجلامعة حسب الئحة اجلامعة وشروطها.

• وماهي املجاالت الوظيفية بعد
التخرج يف الكلية؟

مجاالت العمل خلريجي كلية السياحة
واسعة ومتفرعة كالعمل يف:
 شركات تنظيم الفعاليات واملؤمترات. وكاالت السفر والسياحة. إدارة املطارات واخلدمات األرضية. شركات التصنيع والتموين الغذائي. شركات متوين الطائرات. شركات اإليواء السياحي واملنتجعاتواملطاعم.
 إدارات الضيافة واملراسم بالقطاعاتاحلكومية.

ثروة التنمية وحصن
الوطن
ها هو يوم الهدايا قد أقبل  ..فإليكم
آباء وأمهات اخلريجات نهدي ثمار
سهركم و َكدِّكم وتعبكم وبذلكم الغالي
والنفيس للوصول إلــى هــذا اليوم،
فهني ًئا لكم بفرحتكم هــذه ،وهني ًئا
لــكــن بــنــاتــي اخلــريــجــات ومــبــارك
مــا حقَّقـتُـــنَّه مــن جن ــاح دراس ــي
تَـــــــ َّوج جهودكن املــبــذولــة طيلة مدة
دراستكن..
ْ
ِ
وأقولها لكن بناتي :واصلن املسيرة،
واس ــت ــث ــمــ ْرن م ــا تــعــلــمـتُـــــــــــــــــــ َّنــه يف
املرحلة اجلامعية يف مجال عملكن
متمسكات بتعاليم الــديــن الــقــومي،
متحليات باخللق الكرمي ،لتساهمن
يف تنمية بلدكن وخدمة مجتمعكن؛
فأننت الثروة األهم للتنمية واحلصن
املــنــيــع لــلــوطــن ،متسلحات بالعلم
واملعرفة من جامعة متينة األساس
عالية الطموحات متميزة يف جميع
املجاالت ،منتقالت من دور املواطن
املتلقي للمعرفة إلــى دور املواطن
املشارك يف التنمية ،مثبتات وجودكن
يف ســوق العمل مبــا يسهم ويدعم
تطوير وطننا احلبيب وازدهاره.
ـسـ ْـن  -بــنــاتــي  -أن هــذه
وال تــنـ َ
اجلامعة  -إدارة وأســتــاذات -قد
بذلت كل ما يف وسعها من أجلكن مبا
وفرته ل ُكن من التخصصات املختلفة
املتنوعة يف جميع مــجــاالت العلوم
واملعارف الطبية والعلمية واإلنسانية
على الــســواء؛ ِلتُح ِّقــقْن املزيد من
الــنــجــاحــات العلمية والــعــمــلــيــة يف
حياتكن املستقبلية.
فلْتب َق ِصلت ُكن بها بعد التخرج وثيقة
والود بين ُكن وبينها موصول..
بــارك اهلل يف جهود اجلميع ،وإلى
امللتقى يف أيام حصاد جديدة بإذن
اهلل.
د .هناء النعيم
وكيلة اجلامعة لشؤون شطر الطالبات

• كلمه توجهها وكيلة كلية السياحة،
مباذا تنصح اخلريجات يف هذا
اليوم؟

أبارك جلميع اخلريجات حصولهن على
الدرجة العلمية التي اجتهدن لنيلها.ولكن
التخرج ليس نهاية مشوارهن إمنا هو بداية
مشوار احلياة ،وهذه الشهادة إمنا هي أداة
تساعدهن يف شق طريقهن يف هذا املشوار
املليء بالتجارب واملغامرات فليحرصن على
النهوض واالرتقاء وليجتهدن لي ُك ّن نواة
صاحلة يف وطننا الغالي؛ فبسواعدكن يبنى
الوطن ويبقى عال ًيا.
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وكيلة عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي:

الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي وجهان لعملة واحدة
برنامج  EQAUP-KAUهو أحد النظم اإللكترونية المهمة للعمادة
حاورتها :مرام عبد اهلل  -رباب اجلمال
حظيت عمليات تطوير التعليم العالي باهتمام كبير يف معظم
دول العالم ،وحظيت اجلودة الشاملة بجانب كبير من هذا
االهتمام إلى احلد الذي جعل املفكرين يطلقون على هذا
العصر عصر اجلودة ،باعتبارها إحدى الركائز األساسية
لنموذج اإلدارة اجلديدة الذي تَو ّلد ملسايرة املتغيرات الدولية
واحمللية ،ومحاولة التكيف معها ،فأصبح املجتمع العاملي
ينظر إلى اجلودة الشاملة واالعتماد األكادميي باعتبارهما
وجهني لعملة واحدة،بحيث ميكن القول إن اجلودة الشاملة
هي التحدي احلقيقي يف العقود القادمة.
ويف ضوء النجاح الذي حققته جتربة تطبيق نظام ضمان
اجلودة باملؤسسات العاملية ،بادرت جامعة امللك عبدالعزيز
بتبني اجلودة نظريا وتطبيقيا ،إذ تسعى جاهدة لالرتقاء
بكل قطاعات اجلامعة ،وتطوير أدائــهــا وخدماتها التي
تقدمها للطالب ومنسوبي اجلامعة واملجتمع ،حرصا
منها على مواكبة روح العصر ومالحقة تطوراته يف جميع
املجاالت.
ً
يف ضوء هذا املجال أجرينا حــوارا مع شخصية طموحة،
متميزة جـــداً ،ســعــادة وكيلة عــمــادة اجلـــودة واالعــتــمــاد
األكادميي الدكتورة أمل بنت محمد سندي.

• سعادة الدكتورة أمل سندي وكيلة عمادةاجلودة
واالعتماد األكادميي ،ماذا عن رؤية ورسالة العمادة؟

تتمثل رؤيــة العمادة بــأن تكون رائ ــدة يف مجال اجلــودة
واالعتماد األكادميي وطنياً ودولياً .وتهدف رسالتها إلى
دعم اجلهات لتحقيق جودة مخرجات التعلم وخدمة املجتمع
من خالل تطبيق منظومة متكاملة للجودة.

• وماذا عن أهم البرامج التدريبية املتاحة يف وحدة
التدريب؟ ومن الفئات املستهدفة؟

هناك العديد من البرامج التدريبية املتاحة التي تقدمها
وحدةالتدريب ومنها :دورة نظام إدارة اجلــودة والتدقيق
الداخلي  ،ISO 9001:2008والفئة املستهدفة منها منسوبو
اجلامعة ،وورشــة عمل عن كيفية كتابة تقرير الدراسة
الذاتية والفئة املستهدفة منها وكــاء التطوير ومنسقو
البرامج ،بجانب ورشــة عمل عن مؤشرات قياس األداء
واملقارنة املرجعية والفئة املستهدفة منها وكالء التطوير
ومنسقو البرامج ومنسقو املقررات ،ودورة التدقيق الداخلي
لنظام السالمة والصحة املهنية OHSAS 18001:2007
والفئة املستهدفة منها منسوبو اجلامعة ،وورشــة عمل
للتدريب على برنامج  EQAUP-KAUوالفئة املستهدفة
منها منسقو البرنامج.

• ش ــارك ــت ع ـم ــادة اجلـ ـ ــودة واالع ـت ـم ــاد األك ــادمي ــي
يف ف ـعــال ـيــات األسـ ـب ــوع اإلرش ـ ـ ــادي ل ـط ــاب الـسـنــة
التحضيرية .سعادة الوكيلة حدثينا عن ذلك؟

بالفعل شاركت عمادة اجلــودة واالعتماد األكــادميــي يف
فعاليات األسبوع اإلرش ــادي لطالب السنة التحضيرية،
وذلــك إميــانـاً منها بأهمية نشر وترسيخ ثقافة اجلــودة
واالعتماد األكادميي بني الطالب وحثهم على املساهمة
الفعالة يف عملية التطوير ،وضــمــان اجل ــودة التعليمية
من خالل مشاركتهم يف تعبئة االستبيانات ذات العالقة
املقدمة من خالل نظام االستبيانات املركزية بجامعة امللك
عبدالعزيز.

• حـ ــدث ـ ـي ـ ـنـ ــا سـ ـ ـع ـ ــادتـ ـ ـك ـ ــم ع ـ ـ ــن أه ـ ـ ـ ــم إجنـ ـ ـ ـ ـ ــازات
عمادةاجلودةواالعتماداألكادميي ؟

هناك العديد من اإلجن ــازات لعمادة اجلــودة واالعتماد
األكــادميــي ومنها تأسيس وتوثيق وتفعيل نظام اإلدارة

املتكامل  IMSلكلية األرصاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة،
وحصولها على شهادة تشمل دمج أنظمة اإلدارة الثالثة
وهي :نظام إدارة اجلودة ،ISO 9001:200ونظام إدارةالبيئة
 ،ISO14001:200ونظام إدارة السالمة والصحة املهنية
.OHSAS 18001:20
بجانب إمتام تأسيس وتوثيق وتفعيل نظام اإلدارة املتكامل
لكلية العلوم واآلداب ،وتطبيق نظام إدارة اجلــودة لكلية
األعمال برابغ وحصولهم على شهادة نظام إدارةاجلــودة،
بجانب إعـــداد مقترح لسياسة اجلـــودة بجامعة امللك

أو ًال :استبيانات تقومي العملية التعليمية وتشمل :استبيان
تقومي مقررات وخدمات السنة التحضيرية وتعبأ فصل ًيا
من طالب وطالبات السنة التحضيرية ،واستبيان تقومي
مقرر :لتقومي مقررات الفصل الدراسي وتعبأ فصلياً من
جميع الطالب والطالبات ،واستبيان تقومي خبرة الطالب:
ملن جتاوز  50%من عدد الساعات الكلية وتعبأ مرة واحدة،
واستبيان تقومي برنامج :للطالب والطالبات املتوقع تخرجهم
وتعبأ مرة واحدة ،بجانب استبيان تقومي التدريب امليداني
اخلاص بتقومي طلبة التدريب الصيفي أوالتدريب التعاوني
للكليات غير الصحية ،وسنة االمتياز للكليات الصحية.
ثانياً :استبيانات تقومي اخلدمة اجلامعية وتشمل :استبيان
تقومي اخلدمة اجلامعية :جلميع الطالب والطالبات ويعبأ
سنوياً ،استبيان تقومي اخلدمة اجلامعية :ألعضاء هيئة
التدريس ويعبأ سنوياً ،استبيان تقومي اخلدمة اجلامعية:
لإلداريني والفنيني ومن يف حكمهم ويعبأ سنوياً.

• وملـ ـ ــن متـ ـن ــح ص ــاحـ ـي ــة االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ن ـتــائــج
االستبيانات اإللكترونية املركزية؟

عبدالعزيز تطبق أحكامها ومالحقها على جميع قطاعات
ومــرافــق جامعة امللك عبدالعزيز ،ومتــد لتغطي جميع
مدخالت وعمليات ومخرجات املوقف التعليمي باجلامعة.
• ب ــرن ــام ــج  EQAUP-KAUهـ ــو أح ـ ــد ال ـن ـظــم

اإللكترونية للعمادة .ما الهدف من البرنامج؟

بالفعل برنامج  EQAUP-KAUهوأحد النظم اإللكترونية
للعمادة .إذ يعمل البرنامج على قياس وتقومي فعالية األداء
وضمان حتقيق جودته يف جميع عناصر العملية التعليمية
والبحثية وخدمةاملجتمع ،ويتضمن أفضل املمارسات
ومــؤشــرات قياس األداء وفقـًا ملعايير اجلــودة واالعتماد
املؤسسي والبرامجي لهيئة تقومي التعليم -املركز الوطني
للتقومي واالعتماد األكادميي .NCAAA
كما أن برنامج  EQAUP-KAUيساعد على ترسيخ ثقافة
التقومي الذاتي والتطوير والتحسني املستمر ويسهم يف
تسهيل املقارنة املرجعية الداخلية واخلارجية لقطاعات
اجلامعة املختلفة.

• ما هي أنــواع االستبيانات اإللكترونية املركزية؟
ومن هم الفئات املستهدفة؟

االستبيانات اإللكترونية املركزية تنقسم إلى نوعني وهما:

متنح صالحية االطالع على نتائج االستبيانات اإللكترونية
املركزية لوكالء التطوير بهدف املتابعة واالطالع على عدد
االستجابات والنتائج كل وفق قطاعه ،وأيضاً عضو هيئة
التدريس ملتابعة االستجابات واليطلع على النتيجة النهائية
إال بعد رصــد الــدرجــة النهائية للشعبة .وأيــضـاً مشريف
األقسام ملتابعة عدد االستجابات كل وفق قسمه.

• يف الـنـهــايــة ،ومبـنــاسـبــة فـعــالـيــات حـفــل التخرج
لطالبات اجلامعة ،كلمة توجهها سعادة الدكتورة
أم ـ ــل سـ ـن ــدي وك ـي ـل ــة ع ـ ـمـ ــادة اجل ـ ـ ــودة واالعـ ـتـ ـم ــاد
األكادميي للخريجات ،ومباذا تنصح اخلريجات يف
هذا اليوم؟

مبناسبة حفل التخرج أتــقــدم لكل اخلــريــجــات بخالص
التهاني وأسمى التبريكات بهذه املناسبة العزيزة داعية
اهلل لهن بالتوفيق وأن تكلل جهودهن بالنجاح ،وأقول لهن:
مسؤوليتكن كبيرة بعد التخرج ،فعليكن التطلع للمستقبل
ببصيرة نافذة وعقول مقبلة نحو البحث واالبتكار واإلبداع
العلمي والعملي ،لتحقيق أهدافكن وطموحاتكن ،والوصول
بوطننا ألسمى مراتب النجاح.
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نائبة المشرف العام على إدارة المسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع

المسؤولية المجتمعية الجامعية جزء من االنتماء لألرض والوالء للوطن
جددوا الوالء واالنتماء ببذل المزيد من الجهد لبناء وطننا المعطاء
حاورتها :حليمة الشمراني  -رباب اجلمال
تفخـــر جامعـــة امللـــك عبدالعزيز بتأكيـــد معنى املســـؤولية
املجتمعيـــة اجلامعيـــة  USRمـــن خـــال اســـتحداث إدارة
املســـؤولية االجتماعيـــة وخدمـــة املجتمـــع كإدارة مســـتقلة،
رســـالتها االقتـــران مبجتمعنـــا وذلـــك بتوظيـــف مواردنـــا
املتجـــددة وقدراتنا العلميـــة نحو تنمية مســـتدامة ملجتمعنا
يف مجاالتـــه واهتماماتـــه الواســـعة ،ويكون محورهـــا البيئة
واملجتمـــع واالقتصـــاد ،واملنبثقـــة من رســـالة جامعـــة امللك
عبدالعزيز.
ومـــن هنـــا كان اللقاء مع شـــخصية طموحة شـــديدة التميز
تســـعى لألفضـــل ،ســـعادة نائبة املشـــرف العام علـــى إدارة
املســـؤولية االجتماعية وخدمة املجتمـــع د .تبرة بنت جميل
خصيفـــان ،وكان اللقاء واحلوار.

• س ــعادة نائب ــة املش ــرف العام عل ــى إدارة املس ــؤولية
االجتماعي ــة وخدم ــة املجتم ــع د .تب ــرة بن ــت جميل
خصيف ــان متث ــل خدم ــة املجتم ــع ،م ــع التعلي ــم
والبح ــث العلم ــي النم ــوذج للمكـ ـ ّون اجلامع ـ ّـي،
م ــا رس ــالة إدارة املس ــؤولية االجتماعي ــة وخدم ــة
املجتم ــع؟
إدارة املســـؤولية االجتماعية وخدمة املجتمع إدارة مســـتقلة
رســـالتها االقتـــران مبجتمعنـــا وذلـــك بتوظيـــف مواردنـــا
املتجـــددة وقدراتنا العلميـــة نحو تنمية مســـتدامة ملجتمعنا
يف مجاالتـــه واهتماماتـــه الواســـعة ،ويكون محورهـــا البيئة
واملجتمـــع واالقتصـــاد ،واملنبثقـــة من رســـالة جامعـــة امللك
عبـــد العزيز.
فاملســـؤولية املجتمعيـــة اجلامعيـــة هـــي جـــزء مـــن االنتماء
لـــأرض والوالء للوطـــن وتكاتف وتآزر بني أفـــراد املجتمع،
مع تأكيد وتأصيل مفهوم املســـؤولية املجتمعية املســـتدامة،
ومـــن هنـــا فنحـــن يـــدا بيـــد نســـعى إلـــى تطويـــر املعرفـــة
والبحـــث واالبتـــكار وريادة األعمـــال من خالل مســـؤوليتنا
املجتمعيـــة اجلامعيـــة وفـــق رؤيـــة ورســـالة جامعـــة امللـــك
عبدالعزيـــز ومتاشـــيا مع رويـــة .2030

• س ــعادة الدكت ــورة تبرة خصيف ــان حدثينا عن أهم
مه ــام اللجن ــة التنفيذي ــة للمس ــؤولية االجتماعية
وخدم ــة املجتمع؟

اللجنة التنفيذية للمســـؤولية االجتماعيـــة وخدمة املجتمع
لهـــا العديـــد من املهـــام ومنهـــا اقتـــراح أهـــداف ومجاالت
العمـــل الرئيســـة والفرعيـــة ،واالســـتراتيجيات ومســـارات
تنفيذهـــا للمســـؤولية االجتماعية وخدمـــة املجتمع ،واتخاذ
القـــرارات الالزمـــة لتيســـير العمـــل مبختلـــف النشـــاطات
اخلاصة مبجاالت املســـؤولية االجتماعيـــة وخدمة املجتمع
داخـــل مجتمـــع اجلامعة وباملجتمـــع اخلارجـــي للجامعة.
ومـــن جهـــة أخرى تقـــوم بإعـــداد دراســـة حلصـــر مختلف
املجـــاالت الرئيســـة والفرعيـــة باملســـؤولية االجتماعيـــة
وخدمـــة املجتمـــع بداخـــل مجتمـــع اجلامعـــة وخارجهـــا.

• س ــعادة الدكت ــورة تب ــرة خصيف ــان م ــاذا ع ــن أه ــم
مه ــام اللجن ــة العلي ــا للمس ــؤولية االجتماعي ــة
وخدم ــة املجتم ــع؟

فيمـــا يختص مبهـــام اللجنة العليا للمســـؤولية االجتماعية
وخدمة املجتمـــع فتتمثل يف:
 إعداد خطة اســـتراتيجية متكاملة للمسؤولية االجتماعيةوخدمـــة املجتمـــع باجلامعة حتدد فيها الغايـــات واألهداف
العامـــة واألهداف التفصيلية واالســـتراتيجيات واملشـــاريع
واملبـــادرات الالزمـــة ملتابعـــة وتنفيذ اخلطة االســـتراتيجية

يف إطارهـــا الزمني.
 دراســـة ومراجعـــة واعتمـــاد األهـــداف واخلطـــطواالســـتراتيجيات واملشـــاريع واملقترحـــات واملبـــادرات
اخلاصـــة باملســـؤولية االجتماعية وخدمة املجتمع ،وشـــمل
ذلـــك كل مـــن مجتمـــع اجلامعـــة واملجتمـــع اخلارجـــي.
 اعتمـــاد االتفاقيات وبناء الشـــراكات مع مختلف اجلهاتمـــن خـــارج اجلامعة حـــول أنشـــطة املســـؤولية االجتماعية
وخدمـــة املجتمـــع ،واتخـــاذ القـــرارات الالزمـــة لتعميـــق
العالقـــات مـــع املجتمع ومؤسســـاته.
 -اتخاذ القرارات واقتراح املبادرات املجتمعية.

• س ــعادة الدكت ــورة ،م ــا ه ــي الوح ــدات التابع ــة
ل ــإدارة؟

اإلدارة هـــي إدارة أكادمييـــة وإداريـــة ،تختـــص باملســـؤولية
االجتماعيـــة وخدمة املجتمع احمللي والدولـــي ،ولها العديد
من الوحـــدات وهي:
• وحدة املجتمع.
• وحدة البحوث والدراسات.
• وحدة البرامج والفعاليات.
• وحدة تقنية املعلومات.
• وحدة العالقات واإلعالم.

• وح ــدة البرامج والفعاليات إحدى وحدات اإلدارة،
م ــا الهدف من الوحدة؟

تتعـــدد أهـــداف وحـــدة البرامـــج والفعاليـــات لتشـــمل
اإلشـــراف على إعـــداد برامـــج التوعية والتثقيـــف وجتهيز
املطبوعـــات املختلفـــة ذات العالقة باملســـؤولية االجتماعية
وخدمـــة املجتمـــع ،بجانـــب اإلعـــداد والتنظيم لعقد ورشـــة
العمـــل اخلاصـــة بـــإدارة املســـؤولية االجتماعيـــة وخدمـــة
املجتمـــع بالتنســـيق مـــع اجلهـــات ذات العالقـــة.
وتفخـــر جامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز مبســـؤولياتها جتـــاه
املجتمـــع ،إذ إن جميـــع قطاعـــات اجلامعـــة ومنســـوبيها
وطالبهـــا يحرصـــون علـــى تقـــدمي العديـــد مـــن املبـــادرات
املجتمعيـــة النوعيـــة واملتميزة والتي يحتاجهـــا املجتمع ،كما
حتـــرص جامعـــة املؤســـس علـــى ســـد احتياجـــات املجتمع
مـــن املتطوعـــن ذوي الكفـــاءة واخلبـــرة وذلـــك مـــن منطلق
مســـؤوليتها جتـــاه املجتمـــع.

وحرصـــا مـــن معالي مدير اجلامعة علـــى تثمني وتكرمي كل
مـــن قـــدم ويقدم جهـــوداً وأفـــكاراً ومشـــاريع مجتمعية دون
انتظـــار املقابـــل فقـــد أطلق (جائـــزة معالي مديـــر اجلامعة
للتميـــز يف خدمـــة املجتمـــع) هـــي األولـــى من نوعهـــا على
مســـتوى اجلامعـــة التـــي تدعم وتشـــجع اجلهـــود التطوعية
املجتمعيـــة ،إذ إن اجلائزة مخصصة لكل شـــرائح اجلامعة،
فهـــي فرصـــة فريـــدة ،فقـــد تنوعـــت مجـــاالت اجلائـــزة إذ
تضمنـــت جائـــزه أفضـــل قطـــاع – أفضـــل عضـــو – أفضل
إداري – أفضـــل طالـــب قـــدم خدمـــات للمجتمع.
ومـــن هنـــا تأتـــي أهميـــة هـــذه اجلائـــزة لتعبر عـــن تقدير
وحتفيـــز القائمـــن على دعـــم وإرســـاء اجلهـــود املجتمعية
مبختلـــف مجاالتهـــا وتعزيـــز وتأصيـــل معنـــى املســـؤولية
اجلامعيـــة املجتمعيـــة ومتاشـــياً مـــع رويـــة  ،2030وهـــي
الوصـــول إلى مليون متطوع يف القطاع غير الربحي ســـنوياً
مقابـــل  11ألـــف اآلن.

• كلمة من سعادتكم للخريجات يف حفل التخرج

يطيـــب لـــي يف هـــذا اليـــوم املجيد ،يـــوم تفـــوق ومتيز جيل
جديد .جيـــل تأصل فيهم مبدأ املســـؤولية املجتمعية وتعزز
عندهـــم معنـــى العطـــاء والبـــذل ،جيـــل يضع علـــى صدره
وســـام خدمة دينـــه ووطنه ،علم وعطاء يف شـــتى املجاالت،
لبنة التنمية الشـــاملة.
يســـعدني يف هذا اليوم امليمون يـــوم احلصاد أن أهنئ بد ًءا
أوليـــاء أمور اخلريجات يف عيدهم ،فلدعمكم ومســـاندتكم
اليوم تقطف خريجاتنـــا ثمرة النجاح.
وأبـــارك خلريجاتنا جناحهـــن وتخرجهن ،وأقـــول لهن أننت
علـــى أعتـــاب مرحلة جديـــدة من مراحل احلياة ،ال تنســـن
أن جتـــددن الـــوالء واالنتماء ببـــذل املزيد مـــن اجلهد لبناء
وطننـــا املعطـــاء ،فأطلقن العنان ملواهبكـــن وأبدعن ،وفقكن
اهلل.
وختاما يطيب لي يف هذا اليوم أن أقول وأردد:
حـــق للجميـــع أن يفخـــروا بأنفســـهم ســـفراء لهـــذا الوطن
الـــذي نعتز به ونفخـــر بعطاءاته فعال أننت املســـتقبل وأننت
العطـــاء لوطننـــا الغالـــي ،حفظكن املولـــى ورعاكن.
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إحصائية اخلريجات  -الفرع الرئيس
إجمالي أعداد اخلريجات

الفصل الدراسي
األول
الفصل الدراسي
الثاني
الفصل الدراسي
الصيفي

دكتوراه
اإلشراف املشترك

دكتوراه

ماجستير

الدبلوم
العالي

البكالوريوس
 -انتظام

البكالوريوس
 -انتساب

البكالوريوس
 -تعليم عن بعد

جتسير

دبلوم

املجموع

0

0

0

0

1168

2384

508

0

0

4060

3

33

472

133

1841

2279

780

89

7

5637

0

0

0

0

379

10

1

0

2

392

3

33

472

133

3388

4673

1289

89

9

10089

املجموع

الفصل األول
االتصال
واإلعالم

معهد
الدراسات
العليا
التربوية

اقتصاد
وإدارة

آداب

العلوم

االقتصاد
املنزلي

احلاسبات
وتقنية
املعلومات

الطب

طب
االسنان

الصيدلة

العلوم
الطبية
التطبيقية

البكالوريوس -
انتظام

319

390

133

201

13

2

0

1

0

0

البكالوريوس -
انتساب

1078

1306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

البكالوريوس  -تعليم
عن بعد

246

262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

جتسير

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

املجموع

1643

1958

133

201

13

2

0

1

0

0

62

44

0

التمريض احلقوق

معهد
اللغة
اإلجنليزية

الهندسة

املجتمع

املجموع

62

44

0

3

0

1168

0

0

0

0

2384

0

0

0

508

0

0

0

3

0

4060

الفصل الثاني
االتصال
واإلعالم

معهد
الدراسات
العليا
التربوية

معهد
اللغة
اإلجنليزية

الهندسة

املجتمع

املجموع

اقتصاد
وإدارة

آداب

العلوم

االقتصاد
املنزلي

احلاسبات
وتقنية
املعلومات

الطب

طب
األسنان

الصيدلة

العلوم
الطبية
التطبيقية

0

0

1

0

0

0

3

اإلشراف املشترك

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

الدكتوراه

0

12

19

0

0

0

2

0

0

0

0

57

6

0

0

472

املاجستير

112

89

93

26

27

11

4

1

8

13

25

0

0

0

7

7

الدبلوم

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

الدبلوم العالي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

0

0

1841

البكالوريوس  -انتظام

248

424

133

168

109

184

80

58

133

73

102

59

0

0

70

2279

البكالوريوس  -انتساب

1243

1036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

البكالوريوس  -تعليم عن بعد

578

202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

780

جتسير

0

0

0

0

0

0

21

0

24

44

0

0

0

0

0

0

89

املجموع

2181

1763

246

194

136

196

107

59

165

130

127

59

191

6

70

7

5637

اقتصاد
وإدارة

آداب

العلوم
احلاسبات
االتصال
طب
االقتصاد
التمريض احلقوق
الصيدلة الطبية
وتقنية الطب
العلوم
املنزلي
واإلعالم
األسنان
التطبيقية
املعلومات

التمريض احلقوق

الفصل الصيفي
معهد
الدراسات
العليا
التربوية

معهد
اللغة
اإلجنليزية

الهندسة املجتمع

املجموع

البكالوريوس -
انتظام

97

147

41

14

19

0

0

0

0

0

4

57

0

0

0

0

379

البكالوريوس -
انتساب

3

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

البكالوريوس  -تعليم
عن بعد

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

الدبلوم

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

املجموع

100

155

41

14

19

0

0

0

0

0

4

57

0

0

0

2

392
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إحصائية اخلريجات  -الفروع
إجمالي أعداد اخلريجات
الفصل الدراسي األول
الفصل الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الصيفي
املجموع

ماجستير

البكالوريوس  -انتظام

املجموع

12

704

716

22

635

657

2

193

195

36

1532

1568

الفصل األول
ماجستير
البكالوريوس  -انتظام
املجموع

اآلداب

العلوم

احلاسبات وتقنية املعلومات

التصاميم والفنون

املجموع

3

4

0

5

12

294

260

24

126

704

297

264

24

131

716

الفصل الثاني
ماجستير
البكالوريوس  -انتظام
املجموع

اآلداب

العلوم

احلاسبات وتقنية املعومات

التصاميم والفنون

املجموع

3

6

0

13

22

208

210

95

122

635

211

216

95

135

657

الفصل الصيفي
ماجستير
البكالوريوس  -انتظام
املجموع

اآلداب

العلوم

احلاسبات وتقنية املعومات

التصاميم والفنون

املجموع

1

0

0

1

2

147

40

2

4

193

148

40

2

5

195

إحصائية اخلريجات  -فرع رابغ
إجمالي أعداد اخلريجات
الفصل الدراسي األول
الفصل الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الصيفي
املجموع

البكالوريوس  -انتظام

البكالوريوس  -انتساب

البكالوريوس  -تعليم عن بعد

املجموع

141

462

219

822

317

591

604

1512

54

119

109

282

512

1172

932

2616

الفصل األول
البكالوريوس  -انتظام
البكالوريوس  -انتساب
البكالوريوس  -تعليم عن بعد
املجموع

االعمال

العلوم واآلداب

احلاسبات وتقنية املعومات

املجموع

69

71

1

141

462

0

0

462

219

0

0

219

750

71

1

822

الفصل الثاني
البكالوريوس  -انتظام
البكالوريوس  -انتساب
البكالوريوس  -تعليم عن بعد
املجموع

األعمال

العلوم و اآلداب

احلاسبات وتقنية املعومات

املجموع

182

110

25

317

591

0

0

591

604

0

0

604

1377

110

25

1512

الفصل الصيفي
البكالوريوس  -انتظام
البكالوريوس  -انتساب
البكالوريوس  -تعليم عن بعد
املجموع

األعمال

العلوم واآلداب

احلاسبات وتقنية املعومات

املجموع

35

17

2

54

119

0

0

119

109

0

0

109

263

17

2

282
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في حفل الخريجات:

ربى الشوبكي :أنا مهندسة وفخورة بتخصصي
عبير الحربي :طموحي بال حدود ..والعالقات العامة تصنع المعجزات
رصد فرحتهن :مواهب حميد  -صاحلة البقمي -رباب اجلمال

التفـــوق موهبـــة وجهـــد ،واملتفوقـــون ثـــروةٌ
َ
ِ
مقومات
يجب أن
حتـــاط بكلِ
وطنيـــ ٌة غالي ٌة ُ
الرعايـــةِ والعناية ويف يوم التفوق تســـابقت
الكلمات لتحكي جناحات ســـنوات دراســـية
يف حفـــل التخـــرج ،يف يـــوم شـــديد التميـــز
بتخريـــج دفعـــة جديـــدة مـــن الطالبـــات
يف جامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز( ..أخبـــار
اجلامعـــة) كانـــت هنـــاك لترصـــد فرحـــة
الطالبـــات واألمهـــات ،وتـــدون معهن الرؤي
املســـتقبلية التـــي تطابقت نحو الســـعي يف
بنـــاء الوطـــن وتنميته.
بدايـــة ..تؤكـــد اخلريجة حنـــن فهد حمود
احلربـــي ،كليـــة اآلداب والعلوم اإلنســـانية،
تخصـــص علم النفـــس ،أنها ســـعيدة للغاية
بتخرجهـــا ،وأنهـــا فخـــورة جـــدا باملســـتوى
الـــذي حققتـــه خـــال دراســـتها يف الكلية،
وحتقيـــق مـــا كانت تســـعى له مـــن أهداف
منـــذ بدايـــة الدراســـة ،ونصيحتـــي لـــكل
طالبـــة إن كان لديك حلم فالبـــد أن تبذلي
كل جهـــدك لتحقيقـــه ،ألن مشـــاعر النجاح
واإلجنـــاز رائعـــة جدا.
ومـــن جانبهـــا عبرت والـــدة اخلريجة حنني
احلربـــي عـــن فرحتهـــا بتخـــرج ابنتهـــا،
وتضيـــف إنـــه مـــن املفـــرح أن أرى ابنتـــي
ترتـــدي ثـــوب التخـــرج والقبعـــة ،حاملـــ ًة
وثيقتهـــا اجلامعيـــة ومحققة أعلـــى املراتب
والدرجـــات ،إنـــه لشـــعور جميـــل جـــداً
اليوصـــف وأرجو لهـــا دوام التوفيق والنجاح
يف حياتهـــا املهنيـــة القادمـــة وســـوف أكون
داعمـــة لهـــا دائماً.

إعالم المستقبل

اخلريجـــة عبيـــر احلربـــي– كليـــة االتصال

واإلعـــام ،تخصـــص عالقات عامـــة تؤكد
فخرهـــا وســـعادتها البالغـــة بتخرجهـــا يف
هـــذا التخصـــص ،فاإلعـــام بالشـــك إذا
اســـتكمل مقوماتـــه ووســـائله الصحيحـــة
وأحســـن اســـتخدامه وتوجيهـــه يف مجتمع
مـــا ،كان قـــوة دافعة كبـــرى للبنـــاء والتطور
والنهـــوض باملجتمـــع ،خاصـــة يف أعقـــاب
الثـــورة اإلعالميـــة أو تكنولوجيـــا اإلعـــام
التـــي يشـــهدها العالـــم والتـــي قلبـــت كل
املوازين ليصبح اإلعالم ركيزة أساســـية يف
بنـــاء الدولة.
وتنصـــح الطالبـــات الالئـــي يرغـــن يف
االلتحاق بكلية االتصـــال واإلعالم بضرورة
االهتمـــام بالدراســـة ،وأداء كل التكاليـــف،
وعـــن رؤيتهـــا املســـتقبلية تؤكـــد أنها ترغب
يف اســـتكمال دراســـتها للماجستير ،بجانب
العمـــل يف العالقـــات العامة بـــإذن اهلل.
وجاشـــت والـــدة اخلريجـــة عبيراحلربـــي
بعاطفتهـــا وإحساســـها بالفخـــر والســـعادة
لنجـــاح ابنتهـــا ،وتشـــير إلـــى أن ابنتهـــا
شـــخصية شـــديدة التميز ،وأنهاســـتحرص
دائمـــاً على دعم طمـــوح ابنتهـــا حتى تصل
إلى أعلـــى درجـــات التميز واإلبـــداع ،وهي
ســـعيدة اليـــوم بنجـــاح ابنتهـــا وتفوقها.

فخورة بتخصصي -أنا مهندسة

وقالـــت اخلريجـــة ربـــى توفيـــق الشـــوبكي،
كلية الهندســـة -هندســـة كهربائية وهندسة
احلاســـبات أنهـــا ســـعيدة للغايـــة بتخرجها
يف واحـــدة مـــن أعـــرق اجلامعـــات -جامعة
املـــك عبدالعزيـــز ،وتؤكد أن شـــعور التخرج
ال يوصـــف بالكلمـــات ،وهـــو شـــعور رائـــع
ورضـــى باإلجنـــاز وســـعادة اليشـــعربها إال

املتخرجـــون ،وتنصـــح الطالبـــات بضـــرورة
االلتـــزام بحضـــور احملاضـــرات ،وأداء كل
التكاليـــف ،والدقـــة يف اختيـــار مشـــروع
التخـــرج املناســـب لهـــا ،وذلـــك لتحقيـــق
أقصـــى اســـتفادة مـــن الدراســـة اجلامعية.
وبدورهـــا وصفـــت والـــدة اخلريجـــة ربـــى
الشـــوبكي فرحتهـــا الكبيرة بتخـــرج ابنتها،
خاصة مـــع تفوقها وســـعيها الدائم لتطوير
ذاتها ســـواء بالدراســـة أو التدريـــب ،قائلة:
(الشـــيء يضاهـــي فرحتـــي بتخـــرج ابنتـــي
الغاليـــة ،فهـــي مـــن أجمـــل اللحظـــات التي
متر بحياتي ،فتعب الســـنني وســـهر الليالي
ودعائـــي ووالدها قد حضرنـــاه ،وما مررنا
بـــه مـــن ضغوطـــات قـــد زالـــت ونســـيناها

مبجـــرد شـــعورنا بفرحـــة تخرجها) ســـائلة
اهلل أن يجعـــل التوفيـــق حليفهـــا الدائم.
وتؤكـــد اخلريجـــة هنـــاء ســـعيد أحمـــد
الغامدي،كليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنســـانية
– قســـم التاريـــخ ،-أنهـــا ســـعيدة للغايـــة
بتخرجهـــا قائلة(:احلمـــد هلل الذي حقق لي
الشـــعور بالســـعادة واإلجناز الذي يشعر به
أي إنســـان حني يصل لنهاية مشـــوار لطاملا
تعـــب فيه وحلم بنهايته نهاية ســـعيدة ،ورأى
ذلـــك حتقق أمـــام عينـــه يف يـــوم التخرج).
وتوجـــه نصيحـــة للطالبـــات يف التخصـــص
نفســـه( :ضعـــي كل طاقتـــك فيمـــا حتلمني
ِ
شـــعرت بالتعـــب وإنـــه لـــم يعد
بـــه ومهمـــا
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بإمكانـــك املواصلـــة تذكـــري أن حلظـــة حتقيـــق
احللـــم كفيلـــة بأن جتعلك تنســـن أياما وســـنني
مـــن التعـــب ،وتنصح الطالبات بضـــرورة االلتزام
بحضـــور احملاضـــرات ،وأداء كل التكاليـــف).
وتقـــول والـــدة اخلريجة هناء الغامـــدي( :إن من
أســـعد أيـــام حياتهـــا أن تـــرى ابنتها تنهـــي هذا
املشـــوار الطويـــل بأفضـــل نتيجـــة وهلل احلمـــد،
خاصـــة وأن ابنتهـــا كانـــت دائمـــا متفوقـــة منـــذ
صغرهـــا ،وإحساســـها بالفخر والســـعادة بنجاح
ابنتهـــا ،وهـــي يف يـــوم التخـــرج حتصـــد معهـــا
ثمـــرات النجـــاح والصبـــر ،وتدعـــو دائمـــا لهـــا
بالتوفيـــق والنجـــاح).

المسابقات العالمية حافز مهم

(كلمـــا اقتـــرب موعد تخرجي كلما زاد حماســـي
كنـــت أتطلع للمســـتقبل والتحديات التي ســـتأتي
إلـــي .كنت مترقبه ملا يحمله الغد وكنت متشـــوقة
ألظهـــر للعالم قدراتي) كانـــت هذه الكلمات التي
بـــدأت بهـــا اخلريجـــة رنيـــم وليد قشـــقري،كلية
الهندســـة تخصـــص هندســـة صناعيـــة ،حينهـــا
بـــدت ســـعادتها بالتخـــرج ،وتؤكـــد أنهـــا كانـــت
أروع ســـنوات حياتهـــا العلميـــة والدراســـية ،لكن
مـــن أكثـــر الصعوبـــات هـــو اختيارهـــا لدخـــول
مجـــال جديـــد ،ودائما أقول إنـــه كان من أصعب
القـــرارات التـــي اتخذتها لكنه أفضـــل قرار .كنا
نســـمع أنـــه ال توجد فـــرص عمل ،وكانـــت لدينا
املهمـــة األصعب يف إثبات العكـــس للجميع لنفتح
الطريـــق ملـــن يأتـــي بعدنـــا ،وكنـــا أنـــا وزميالتي
نشـــارك يف مســـابقات اجلامعـــة واملســـابقات
العامليـــة لرفـــع راية كليتنـــا عالية.
ومـــن جانبها تؤكد والدة اخلريجة رنيم قشـــقري

أنها فخـــورة جداً برؤية ابنتها وقـــرة عينها وهي
حاملـــة شـــهادة تخرجهـــا يف الكليـــة ،وحصولها
علـــى شـــهادة البكالوريـــوس مـــع مرتبة الشـــرف
األولـــى ،طاملـــا انتظرنا هـــذا اليوم أنـــا ووالدها
ً
ليـــا ونهاراً أن يوفقهـــا يف كل خطوة
ندعـــو اهلل
مـــن اهلل علينـــا وقر
تخطوهـــا ،واحلمـــد هلل أن ّ
أعيننـــا برؤيتهـــا ،وتدعو اهلل أن تراهـــا أماً تربي
األجيـــال وتخـــدم دينهـــا ووطنهـــا لـــكل مـــا فيه
خير .
وتشـــير اخلريجـــة هديـــل عمـــر حديج-كليـــة
االتصـــال واإلعـــام -عالقـــات عامـــة– أنهـــا
ســـعيدة للغاية بتخرجهـــا ،وتضيف( :إنه شـــعور
عظيـــم يص ُعـــب وصفـــه ،مزيـــج مـــن الفخـــر
والســـعادة والفـــرح بتحقيـــق حلمـــي وطموحـــي
الـــذي ثابـــرت يف ســـبيل الوصـــول إليـــه).
ومـــن جانبهـــا تؤكـــد والدتهـــا فرحتهـــا وامتنانها
هلل ســـبحانه وتعالـــى الـــذي أمت النعمـــة وهـــي
تـــرى ابنتهـــا تعتلي منصة التخرج وتنهي مشـــوار
البكالوريـــوس ،وقـــد كان اســـتالمها للوثيقـــة
اجلامعيـــة فرحـــة عمـــت األســـرة ،واهلل نســـأل
أن يوفـــق أبناءنـــا وأبنـــاء املســـلمني كافـــة ملا فيه
اخليـــر لوطنهـــم وأمتهم.

فخورة بابنتي

وتعـــرب اخلريجـــة إميـــان اجلدعانـــي كليـــة
الهندســـة تخصص هندســـة كهربائية وحاسبات
عن ســـعادتها البالغة للغايـــة بتخرجها ،وتضيف:
(ال أعتقـــد أن هنـــاك كلمـــات ميكنهـــا أن تصف
شـــعوري جتـــاه مســـيرة خمـــس ســـنوات ،ما إن
بـــدأت يف الدراســـة حتـــى توالت األيام مســـرعة
معلنـــة نهايـــة رحلـــة البكالوريـــوس ،وتذكرت يف
هـــذا املمـــر حني تعالـــت ضحكاتنا أنـــا ورفيقات
دربـــي وهنا بقيت أقلب يف صفحـــات كتابي لكي
اســـتوعب أكثر ،وهناك تناقشـــنا عن مشـــروعنا
ً
جندحـــا ،صعـــب جـــدا أن أصـــف
نحـــاول أن
مشـــاعري املتضاربـــة ولكنـــي كلـــي فخـــر مبـــا
أجنزتـــه ومبا أناعليـــه اآلن).
ومـــن جانبهـــا قالـــت والـــدة اخلريجـــة إميـــان
اجلدعانـــي( :أبـــارك لنفســـي تخـــرج ابنتي فقد
تكـــون الكلمـــات التعبر عمـــا بداخلـــي ،فقلبي ال
يســـع فرحتي بنجاحها ،ويف يـــوم تخرجها أبارك
لهـــا هـــذا التخرج وأبـــارك لنفســـي .وأدعوا اهلل
أن أراهـــا أمـــاً تربـــي األجيـــال وتخـــدم دينهـــا
ووطنهـــا لـــكل ما فيـــه خير).

والدة وطن
"شقائق النعمان أننت هذه الليلة "جملة قلتها يوم ألقيت كلمة التخرج يف
حفل تخرجنا نحن أول دفعة من كلية الطب بجامعة امللك عبدالعزيز عام
1981م ،واليوم أقولها ل ُك َن بناتي لكِ ن مع فارق زمني كبير ،حمل أحالمنا
وآمالنا ووضعها بني أيديكن ليتحقق ل ُكن وب ُكن مالم يتحقق لنا.
وطن جديد حملناه بني أيدينا ،والفرح نثرناه عبر دروبنا،
اليوم نشهد والدة ٍ
وأننت فيه جيل جديد وصانعات التغيير ،وحامالت الرسالة من أجل مزيد
من متكني املرأة.
هذه املرأة التي تعاقبت من جيل أمي إلى جيلي وجيل أمهاتكن ،واآلن جيلكن
الذي يرسم غداً ألوانه اجلديدة كألوان الطيف ،تقول للعالم أنا ابنة هؤالء،
هذه جذوري وهذه هويتي ،وهذا عنواني وهذه بداياتي ألكمل مسيرة بنات
وطني ،وألري العالم الوجه األخر واحلقيقي للمرأة يف وطني.
اليوم والدة جديدة ل ُكن ،تخرجن فيها من عالم الدراسة إلى عالم احلياة
والعمل ،واليوم تبدأ مسيرتكن وغداً يصبح العالم أكثر عطا ًء ِب ُكن ول ُكن،
ومن هنا ستدركن كم كانت سنني الدراسة جميلة ،كم تعلمنت وكم صقلت
فيكن ،وستدركن حجم مكاسب حتققت لكن على مقاعد الدراسة ،وكيف
هي صناعة اإلنسان والتي تتشكل في ُكن.
واآلن أمامكن طريق جديد أننت فيه عماد الوطن وعماد املجتمع ،وعماد
كل من حولكن لتبدأن مرحلة عطاء وبناء ،ولتتركن بصمة يف هذا العالم.
ختاماً
هناك باقة ورد أهديها لكل ٍأم ناضلت حتى ترى ابنتها اليوم وهي تُزَف يف
ثوب التخرج ،ولوال نضال أمهاتنا ما كننت وال كنا هنا اليوم.
وباقة ورد أهديها لكل من ساهم يف تعليمكن ،وكل من كان وراء هذا الصرح
العظيم الذي كان محضناً ل ُكن وألحالمكن ،من رأس الهرم يف جامعتنا إلى
أصغر عاملة فيه.
أخيراً
دعوة خاصة نرسلها بظهر الغيب لوالدنا خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز ومثلها لصاحب السمو امللكي ولي العهد األمير
محمد بن سلمان ،فقد كتبا صفحة جديدة يف تاريخ املــرأة السعودية،
وسيذكرهما التاريخ بأنهما من سطرا متكني املرأة ،ومنحاها ما ميكنها من
أن تالمس عنان السماء.
ووصيتي األخيرة ل ُكن بناتي أقول " إن متكني فتاة واحدة قد يغير العالم "
فكوني أنت هذه الفتاة.
أ.د .سامية بنت محمد العمودي

مؤسس ورئيس وحدة التمكني الصحي واحلقوق الصحية بكلية الطب
املدير التنفيذي ملركز الشيخ محمد حسني العمودي للتميز يف رعاية مرضى سرطان الثدي
استشارية وأستاذ أمراض النساء والتوليد
جامعة امللك عبدالعزيز
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مقاالت
بناتنا الغاليات
حتتفي جامعة امللك عبدالعزيز العريقة هذا الْيَ ْو َم بدفعة جديدة من
خريجاتها  ..تزفهن إلى رحاب الوطن الغالي الذي ينتظر منهن الكثير
 ..جي ً
ال واعياً مستنيراً  ..يستلهم العون من خالقه ويدفعه احلب واالنتماء
لهذا الوطن العظيم والوالء والوفاء لهذه الدولة وقيادتها الراشدة ،ويستشرف
مستقب ً
طموحا يضع هذا الوطن على خارطة التميز واالجناز العاملي ويؤصل دوره
ال
ً
الديني واحلضاري يف قيادة األمة اإلسالمية وإعادتها لدورها الريادي يف احلضارة
اإلنسانية.
كوني فخورة مبا ق ّدمه لك هذا الوطن وال يــزال ،وما ق ّدمته لك جامعة امللك
عبدالعزيز من معارف وعلوم وما اكتسبته فيها من سلوكيات مهارية وشخصية
ع ـزّزت فيك مهارات التفكير واحلــوار واحــتــرام اآلخرين وروح املــبــادرة والعمل
اجلماعي.
بارك اهلل فيكن وللوطن أجمل التهنئة بهذا اجليل الواعد.
د .دولة بنت سعيد العمري
وكيلة كليتي اآلداب والعلوم اإلنسانية واالتصال
واإلعالم بالفيصلية

تهنئة من القلب
قال تعالى (يرفع اهلل الذين آمنو منكم والذين أوتوا العلم درجات) هذه واهلل كلمات
تسطر بحبر من ذهب تبث فينا روح احلماس لطلب العلم ويف ذلك فليتنافس
املتنافسون.
بناتي اخلريجات :هذا حصاد سنوات من العلم فقد حان الوقت لقطف هذه الثمرة
ونحن اليوم نحتفل بعرسكم يف جامعة املؤسس امللك عبدالعزيز رحمه اهلل.
فبورك لكل طالبة علم متيز به وأضاءت شمسة العالم هذه هي املسلمة التي نريدها
تعيد لنا مجد األجداد فتاقت نفسي إلى تهنئة وشكر كل أم وأب أعد هذه الكوادر
البشرية املسلمة التي يعتز بها وطننا الغالي فدام عزك يا وطن باحتضان هؤالء
البنات البارات لك وروحنا فداء لك.
فبالعلم ترقى الهمم وباجلهل ضاعت أمم.
وكلمة أخيرة أزفها إلى كل خريجة من بنات هذا الصرح العظيم وفقكن اهلل وجعل
دربكم ملئ بالطموح وحتقيق األهداف وجعلكن قرة عني لوالديكم ولكن ليس هنا
النهاية بل هذه البداية للمزيد من العلم سدد اهلل خطاكن ورعاكن.
د .منال بنت إبراهيم مديني
مشرفة قسمي القانون العام واخلاص
كلية احلقوق

فرحة التخرج

قال تعالى ( :وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون ) صدق
اهلل العظيم
ال شيء يعادل فرحتنا اليوم ونحن نحتفل بتخريج أول دفعة من خريجات
دبلوم احملاسبة االحترافية ،وثاني دفعة من خريجات برنامج دبلوم إدارة
الشبكات بكلية املجتمع بجدة ،وهن يرتدين عباءات التخرج ،وأصوات التصفيق
تعلو من حولهن ،ونرى فرحة أمهاتهن فخرا واعتزازا بفلذات أكبادهن يف حلظة
طال انتظارهن لها وهن يودعن سنوات الدراسة اجلميلة التي مضت ،ويستقبلن
أياما قادمة مشرقة بإذن اهلل تعالى حامالت بأيديهن أفضل الشهادات التي تؤهلهن
للمنافسة يف سوق العمل.
لذا يشرفني يف هذه املناسبة السعيدة أن أتقدم باسمي واســم منسوبات كلية
املجتمع بأرق التبريكات وخالص الدعوات لبناتنا اخلريجات املثابرات الالتي حققن
إجنازهن بإرادة قوية وصبر وعزمية بفضل من املولى عز وجل ،ثم بفضل قيادات
اجلامعة والكلية احلكيمة اللتني لم تتوانيا عن تسهيل كل الصعوبات ،وتلبية جميع
املتطلبات يف سبيل الوصول إلى الهدف املنشود وحتقيق اإلجنازات على يد أبناء
وبنات الوطن الغالي.
فهنيئا لنا جميعا هذا التفوق وملزيد من النجاحات بإذن اهلل.
أ.د .إميان بنت مقبل العيسى
وكيلة كلية املجتمع بجدة

يوم التكريم

فمن كان أسعى كان باملجد أجدرا
ولم أجد اإلنسان إال ابن سعيه
فـمن كان أرقى هـمة كان أظهرا
وبالهمة العلياء يرقى إلى العال
يف هذا اليوم السعيد ،نبارك هذه النجاحات وهذا التخرج ،وكلنا
جذل بفتيات سعني يف دروب العلم أقما ًرا يف هذا الفلك ،يبارين
ويزين سماوات األفق ،نهضن بهمة عالية معينها اجلد والعزم وصدق اإلرادة.
أجن ًما
ّ
فأظفرت هذه اجلهود ،وأينع القطاف بأنضر ما يكون ،وحان يوم احلصاد البهي ،يوم
التكرمي اجللي ،والفوز العلي ،فهذا يوم حق فيه لكل مجتهد الفخر باجتهاده ،والفرح
ميا لنفسه ولعلمه الذي ما ناله إال على جسر من التعب.
به تكر ً
نبارك ألنفسنا بك خريجتنا ،ونبارك فيك علمك ،حرصك ،عزمك وبذلك ،وكلنا
بهجة وحبور أن القمم لم توجد إال ألمثالك ،وأن الوطن ال يبنيه إال بنات وأبناء
مخلصون ميثلونه بكل خير ،وكل عز وفخر.
قلوبنا ما زالــت متوهجة بآمال عريضة ملستقبل يحضن أحالمكن ،يرعى فيكن
أمجادكن ..مستقبل تتفيأن فيه ظالل العِ لم ،وترفعن فيه راية التوحيد خفاقة آبية..
مستقبل أننت فيه نبراس يضيء لنا درو ًبا وآفا ًقا من احلضارة وألوا ًنا من التقدم.
شكر اهلل هذا اجلهد ،وبارك هذا التخرج الفاخر ،وبلغنا يف بنيات صرح اجلامعة
العريق كل ما نحب..ومبارك لكن.

أ.فدوى بنت سعد الهوميلي
مديرة التطوير بعمادة القبول والتسجيل

االحتفاء بالعلم

احلمد هلل الــذي منحنا فرصة االحتفاء بالعلم واالحتفال
بخريجاته لهذا العام ،وها قد انطوت األعــوام التي كان فيها
اجلــد واالجــتــهــاد رفيقاً للخريجات على الـ ــدوام ،وجــاء وقت
احلــصــاد ،يــوم تخرج كوكبة متميزة من طالبات كلية االقتصاد
واإلدارة لعام1438/1437هـنختال بها يف هذا اليوم املشرق إذ نشاطرهن
فرحة النجاح ،ونزف لهن تهنئة خالصة من القلب سائلني اهلل عز وجل أن يوفقهن
وينفع بهن.
بناتي اخلريجات
ال ميتطي املجد من اليتخطى الصعاب ،وال ينال العال إال من كابد التعب ،ومن سار
على الدرب وصل.
نت به ،ونل ّ
وها هو تاج العلم قد توج ّ
نت ماترجونه من النجاح الذي نأمل أن نتلمس
نتائجه على أرض الواقع بهممكن العالية ،واملثابرة اجلادة لبناء مستقبل باهر يفخر
به الوطن.
وختا ًما اليسعنا إال أن نقدم حتية إجالل ألمهاتكن وآبائكن الذي سهروا وتعبوا يف
سبيل االرتقاء بكن؛ ليكونوا على موعد مع بهجة التخرج.
كما نرفع ق ّبعات االحترام والتبجيل ألساتذتكن الذين أخذوا بأيديكن إلى
منابر التفوق،فإن مابذلوه من جهد يستحق وقفة عرفان التنسى.
د .إقبال الصالح
وكيلة كليةاالقتصاد واإلدارة

نجوم شامخة

احلم ُد ِ
ِ
باعث الهمم ،ذي اجلودِ والكرم ،احلمد هلل
هلل جليلِ النعم،
الذي لواله ما جرى قلم ،والصالة والسالم على سيدنا محمد -
صلى اهلل عليه وسلم  -أفصح الناس لساناً وأوضحهم بياناً.
كل عام تتألق سماء كلية الطب بجامعة املؤسس بنجوم شامخة يشع
نورها بنجاح وتفوق طالباتها
لنقف فخراً بخريجاتنا ،طبيبات املستقبل املقبالت على حياة عملية مشرقة بوعيهن
وعلمهن وعملهن القائم على األمانة ،فالطبيب مؤمتن على صحة النفس البشرية،
كما أنه مؤمتن على أســرار املرضى وأعــراض الناس ،فلنتحل مبكارم األخالق
والصبر والتواضع وحسن التعامل مع اآلخرين قال اإلمام الشافعي رحمه اهلل:
(صنفان ال غنى للناس عنهما :العلماء ألديانهم ،واألطباء ألبدانهم).
بناتي الطبيبات اخلصن يف العمل واعملن خلدمة هذا الوطن الغالي الذي أعطانا
الكثير لرفع شأنه بني األمم فأننت مسلحات بالعلم ،مثابرات ومتميزات مبهنة الطب
راجية من اهلل أن يكلل تعبكن بالنجاح ،وأن يجمعني بكن يف منابر اإلجناز والتميز.
أ.د .فاتن بنت محمد السايس
وكيلة كلية الطب بالسليمانية
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مرحلة العطاء

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل،
محمد بن عبد اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
نتشرف بتخريج دفعة جديدة من طالباتنا :من التحصيل الدراسي إلى
العمل .من مرحلة الطلب إلى مرحلة العطاء.
وهي مناسبة ألقول لطالباتنا اخلريجات :هنيئاً لكن مبا تلقينت من علوم ومعارف
وخبرات ،ومبا عزمنت عليه من توظيف قدراتكن يف األعباء التي ستقمن بها يف
مختلف مجاالت احلياة.
وأقول :ما أسعد املرأة يف بالدنا :ملا اجتمع يف شخصها من صفات :الطيبة،
واالعتدال والطموح ،وهي صفات آسرة فذة قل أن جتتمع يف إمرأة أخرى؛ وكلها قوة
دافعة نافعة يرهبها الضعفاء ،ويأنس إليها األقوياء .ولكن اجلميع يحسبون لصاحبها
ألف حساب ،ويجلونه.
وأوصيكن باحلفاظ على هذه الشخصية املتميزة ،وباستمداد قوتكن منها .وكن على
وعي كامل بأنكن قويات :تبنني حاضركن ومستقبلكن على ماضيكن .متلِكن ما ُتيِزن
به بني ما هو صالح مناسب لنا ،وما هو غير صالح ومناسب .قويات :ال يستطيع
أن يخدعكن بريق من هنا وبريق من هناك .أقوياء :بقدوتكن للمرأة يف كل مكان
يف علمكن وعملكن .وبنهوضكن بحاجات الناس يف غير كبر وال تطاول ،بل برقيق
شمائلكن ،وطيب خصالكن .وبتفوقكن يف االعتدال :ال تَت ََس َهلن ،وال تصعنب يف أداء
أي عمل ينفع البالد والعباد.
وال أطيل .وأختم فأقول :شكرا لوطننا الغالي ،ولقادتنا األفذاذ الذين يرعون جميع
مصاحلنا بكل احلب والشفافية والعطاء املستمر.
وشكرا جلامعتنا واملسؤولني فيها .وشكرا جلميع الكليات والعمادات واإلدارات.
وشكرا جلميع العاملني والعامالت يف عمادة القبول والتسجيل على كل عون وجهد.
والصالة والسالم على سيدنا وشفيعنا محمد بن عبد اهلل
د .سارة بنت عبد الرحيم صويف قشقري
وكيلة عمادة القبول والتسجيل

هنيئًا لخريجاتنا

اليوم ،وقد أهــدت اجلامعة كوكبة من طالباتها اخلريجات إلى هذا
الوطن املعطاء ،أهمس إليك ابنتي اخلريجة بهذه الكلمات :لقد حان
وقت العطاء والبذل منك للوطن ،يف ظل ما تنعم به املرأة اليوم من متكني
يف مجاالت العمل املتنوعة ...ليكن سالحك التمسك مببادئ الدين القومي ،وأنت
تبدئني طريقك العملي حتى تكوني لبنة صاحلة تعلُي هذا الوطن وحتقق الرؤى
املستقبلية.
هنيئاً لك ابنتي اخلريجة تخرجك ،سائلة اهلل أن يجعل فيما تستقبلني من أيامك
أمنيات محققة ،وأعماالً مسددة  ...بوركت أينما كنت.

مفخرة الجامعة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
تفخر جامعة امللك عبدالعزيز هذه األيــام بتخريج خيرة أبنائها
وبناتها الطلبة ،وقــد أ ُ ّهــلــوا علمياً وثقافياً بعد أن ُسخّ رت لهم
اجلامعة جميع اإلمكانات والفرص املتاحة ليكونوا لبن ًة بنّاءة ومعطاءة يف رفعة
اململكة.
رحب وواسع من الفرص واخليارات ،فإننا أيضاً على
ونحن إذ ندفعهم إلى عالم ٍ
ٍ
حصلنه
ثقة عظيمة بقدرتهن على االنطالق واإلبداع دون قيد ،ونفخر أيضاً مبا ّ
من علوم ومعارف خالل أعوامهن اجلامعية ومبا اكتسنب من خبرات ومبادئ
قيمية وأخالقية يف تعامالتهن داخل هذا الصرح العلمي.
أقول لهن :كونوا أنفسكم فأحالمكن بانتظاركن ،طاردوها واسعوا ألجلها .وهذا
الوطن يف انتظاركن لتصنعن إجنازاته بأيديكم وكفاحكم .نسأل اهلل لكن أن
تكن من ر ّواد األعمال مبا حباكن اهلل من علم ومعرفة ،ملتزمات بثقافة وهوية
إسالمية وعربية واضحة لتضيئوا العالم علماً وإبداعاً.
بارك اهلل لكم ،وبارك فيكم ،ونفع بكم األ ّمة اإلسالمية والوطن.
د .نادية بنت عالم قربان
وكيلة عمادة شؤون الطالب لإلسكان والتغذية

نخبة من بشاير الخير

بسم اهلل الرحمن الرحيم
بكل الفخر والسرور نحتفل بتخريج نخبة من بشاير اخلير والعطاء ونقدم
باقات تهنئة وتقدير خلريجات جامعة امللك عبدالعزيز لعام 1437/1438هـ.
فاليوم نحصد ثمار اجلهد والتعب بوقوف خريجاتنا يف كنف هذا الصرح
العلمي املتميز ،الذي احتضن أحالمهن وطموحهن .عقول مليئة باملعرفة واألمل
والعزمية خلدمة هذا الوطن الغالي واالرتقاء به بهمة وإصرار لتحقيق رؤيته رؤية
 ،2030يف ظل قائد هذا الوطن املفدى امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل.
ولطالباتنا نقول ها هي صفحة من صفحات احلياة املهمة قد انطوت لتبدأ مرحلة
جديدة تنتظر منكم اجلد والعمل واإلخالص لتحقيق األمل ،ببناء مستقبل باهر
وحمل رايــة العلم جي ً
ال بعد جيل .وجدير بكم أن تفخرون بتخرجكن من هذه
اجلامعة العريقة التي تبوأت مراكز متقدمة يف التصنيف بني اجلامعات .وخالص
دعواتنا لكن زهراتنا اخلريجات بالتوفيق ،ونأمل أن تكن بالعلم واخللق واالجتهاد
خير سفراء جلامعتكن جامعة امللك عبدالعزيز.
د .أريج علي باعشن
وكيلة عمادة شؤون الطالب
ألنشطة الطالبات بالفيصلية

د.عائشة صالح بابصيل
وكلية عمادة شؤون الطالب بالفيصلية

فرحة خريجاتنا

ميثل تخرج هذه الدفعة من بناتنا اخلريجات مناسبة نسعد بها فها
نحن اليوم نزف هؤالء اخلريجات لنهدي للوطن كوكبة من بناته
بعد أن نهلن من العلم واملعرفة ،وطورن قدراتهن ليصبحن جديرات
بخدمة وطننا ،وأنا اليوم أثق أن خريجات جامعة املؤسس بإذن اهلل
مبدعات ومنجزات يف عملهن ،سائلة اهلل العلي القدير أن يوفقهن يف حياتهن
العملية ،وأن يحفظ بالدنا ويدمي عليها األمن واالستقرار يف ظل راعي نهضتنا
وباني مجدنا يف هذا العهد الزاهر خــادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز وولي عهده األمني.
أ.د .نورة عمير الشهري
وكيلة عمادة القبول والتسجيل بالفيصلية

محصلة االجتهاد

وف
قيل إن النجاح هو محصلة اجتهادات صغيرة تتراكم يوما بعد يومِ ،
مثل هذا الوقت من كل عام ،تتزين أروقة وساحات جامعتنا احلبيبة
بنجمات حصدن ثمار جهودهن املتواصلة على مر األعوام املاضية ،فاليوم
هو يوم احلصاد لطالبة اجتهدت وبذلت ما يف وسعها لسنوات لتشرق يف هذه
املسيرة ،اليوم هو يوم السعادة ألستاذ وأستاذة سقيا ثمار النجاح ،اليوم هو يوم
الزهو والفخر ألبوين بدأت رحلة صناعة النجاح لديهما قبل ذلك بكثير ،فهنيئا
لهما هذه الثمرة ،وهنيئا للوطن تخرج هذه الدفعة من شابات اليوم وقيادات
املستقبل.
د .شذا بنت جميل خصيفان
وكيلة عمادة الدراسات العليا

أختي اخلريجة ..ألف مبارك حصولك على درجتك العلمية التي اجتهدت لتحصلي عليها ولكن تخرجك ليس نهاية مشوارك إمنا هو بداية مشوار احلياة،
فج ّدي واجتهدي لتكوني نواة صاحلة يف وطننا الغالي؛ فبسواعدكن خريجاتنا يبنى الوطن ويبقى عال ًيا.
د .دانية عبداإلله صباحي
وكيلة كلية السياحة بشطر الطالبات
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تاج الفخر والتميز
زهرتي اخلريجة ..ها قد أتى املوعد املنتظر
 ..فاليوم جتنني حصاد تعبك وتقطفني ثمرة
تلك السنني التي اجتهدت فيها .يف هذه
اللحظات  ..حتققني أح ــام سهر وكفاح
وسنني طوال كانت مليئة بأيام الفرح واحلزن
والبكاء والضحك واملثابرة والصبر .اليوم
أنــت ملكة مزينة بتاج الفخر والتميز ،تاج
التفوق والنجاح ،تاج يفتح وينير لك أول باب
ملستقبلك ويرسم لك شخصيتك وهويتك يف
وطنك.
أخــتــي اخلــريــجــة  ..إنــهــا لــســعــادة عظيمة
أن ن ــراك الــيــوم وأن ــت حتتفلني بتخرجك
وترتدين وتتزينني بلباس التخرج .إنه لفخر
لك أن تري نتيجة التعب واالجتهاد وترسمي
تفاصيل الفرح والسعادة على وجه والديك
الذين طاملا كانوا عونا وسندا لك .والديك
الذين طاملا انتظروا هذا اليوم اجلميل حتى
يتذوقوا فرحة جناحك ويفتخروا بابنتهم،
التي اجتهدت وهذا نصيبها وكافحت وهذا
شكرها وتقديرها .اليوم جناحك يهدى لكل
من كان عونا لك من أساتذة وصديقات وأهل
وأقرباء .جناح يهدى لوطن غال عظيم.
غاليتي اخلــريــجــة ..احلــيــاة طــريــق طويل
مبحطات عــدة وكــل بــاب فيها يفتح آفاقاً
واســعــة ،تلك اآلف ــاق ال تفتح إال مبــهــارات
عالية ،وكفاح مستمر ،ومثابرة دائمة ،واجتهاد
متواصل .بنجاحك اليوم وتخرجك يف صرح
عظيم وحصولك على شهادة التفوق ،بدأت
فتح أول أبواب مستقبلك ،ورسم أول جزء من
لوحة حياتك وطموحك .اآلن وبعد إصرارك
وتغلبك عــلــى كــل مــا واجــهــك مــن تعثرات
وصعوبات ،اثبتي يا ملكتي اخلريجة أنك
رمز لألخالق واالحترام ،والتميز والقوة التي
تفخر بها جامعتنا العريقة.
خريجتي  ..الــيــوم أنــت أم ــام أمــانــة كبيرة
ومسؤولية أن متنحي هذا الوطن حقه من
العطاء ،وأن تكوني دعامة جديدة يُبنى بها
الــوطــن ،ويعلو ويقوى شأنه بها .خريجتنا
املثابرة ..عليك أن تكوني حصناً لهذا الوطن
الغالي ،الذي طاملا حماك وأعطاك ومنحك
وقواك .أختي اخلريجة ..اآلن وبعد تخرجك
ارســمــي خطة طريقك وارسميها بوضوح
وبتفاصيل دقــيــقــة ،واعــمــلــي على امتالك
املهارات الالزمة الجتياز هذا الطريق ،فسوق
العمل يحتاج اخلــبــرات العملية باإلضافة
للمهارات املتميزة  ..قوي يا خريجتنا همتك
من جديد فأنت قادرة على حتقيق طموحك
وشكر وطنك الذي أعطى الكثير بال مقابل.
خريجتي املتميزة  ..أب ــارك لــك ولنا هذا
التخرج عسى أن تكون أيامك القادمة مكللة
بالتوفيق والنجاح ،وننتظر منك مزيدا من
املساهمة الفعالة واجلــهــود اجلــبــارة لفتح
املزيد من أبواب النجاح واالرتقاء والتطوير
لك ولوطننا احلبيب.
د .رحاب بهاء الدين أشعري
وكيلة عمادة القبول والتسجيل فرع رابغ

العمل الخاص ..كفاءة الفتاة السعودية تزيد مشاركتها في سوق العمل

قبل خمس سنوات كان عدد النساء اللّواتي يعملن يف القطاع
اخلاص يف مختلف أنحاء اململكة العربية السعودية حوالي 70
ألف إمــرأة ،بينما حالياً ارتفع هذا العدد ليصل إلى أكثر من
 830ألف امرأة عاملة بنهاية عام  ،1437بفضل عملية اإلصالح
الشاملة لسوق العمل من خالل إطالق مبادرات وبرامج عديدة
تشمل تطوير التشريعات واألنظمة لتوليد فرص العمل وتوطني
الوظائف ،وتوفير احلماية االجتماعية ،التي تؤدي إلى منو كبير
وزيادة مطردة وقوية يف الناجت احمللي اإلجمالي.
وبفضل حتسني بيئة العمل عززت الفتاة السعودية من قدراتها
على مواكبة هذه التطورات وصناعة فرص العمل ،مبا وهبها اهلل
من مقومات ومهارات اجتماعية وأيدي ماهرة ،وأن تكون أحد
مرتكزات الوطن يف اإلنتاج والعمل والنهوض باالقتصاد ،بدالً
من انتظار التوظيف احلكومي ،بعد أن قررت الفتاة السعودية
أن تبحر بعيداً عن ثقافة الوظيفة والدخول إلى مجاالت العمل
اخلاص لتعزيز اإلبداع والتميز واملنافسة يف كل مجاالت العمل.
وتتمحور مهمة التعليم والتثقيف والتطبيق التي ترتكز عليها
جامعات السعودية ،إلــى إعــداد الــكــوادر من خــال التدريس
والبحث العلمي وخدمة املجتمع بتوظيف العلم لتكون اجلامعات
مساندة للقطاعات املسؤولة عن التوظيف بالتركيز على دورها
يف تكوين مخرجات مغرية للقطاع اخلاص متسلحة باملهارات
واملعرفة ،فقد اهتمت اجلامعات السعودية يف العقود املاضية
بتأهيل القوى العاملة النسائية لتلبية احتياج سوق العمل من
الفتيات املــاهــرات الــقــادرات على العمل اخلــاص دون إنتظار
الوظائف احلكومية.
وبحسب دراســة فإن معدل انخراط املــرأة السعودية يف سوق
العمل ارتفع بنسبة  ،% 130إذ اختلفت نظرة الشركات إلى املرأة،
والتي كان يتم توظيفها بهدف تطبيق القوانني فقط ،بينما اآلن
باتت املرأة السعودية تدخل قطاع العمل بفضل كفاءتها وشهادتها
اجلامعية وحــاجــة الــســوق إلــى العنصر النسائي لــضــرورات
اجتماعية واقــتــصــاديــة ،على صعيد زي ــادة الــقــوى الشرائية
ومعدالت الناجت احمللي.
وشهدت األعوام األخيرة انخراط شريحة كبيرة من السعوديات
يف سوق العمل بالقطاع اخلاص ،لتتبوأ املرتبة الـ 23عامل ًيا يف
ريادة األعمال ،وحتوز نسبة  % 40من رواد األعمال السعوديني
يف اململكة ،وبحسب الدراسات فإنه من بني كل  10رواد أعمال

يف اململكة يوجد  4رائدات أعمال ،ووفقاً للمرصد العاملي لريادة
األعمال فإن السعوديني يحتلون املركز األول فيما يخص رغبتهم
يف دخول مجال ريادة األعمال من بني  66دولة ،وهناك أكثر من
 % 81من الشباب السعودي لديهم الرغبة يف الدخول يف مجال
ريادة األعمال.
ومن أبرز األعمال التي تركز عليها املرأة السعودية يف القطاع
اخلاص ،قطاع السياحة والضيافة والفندقة وهو من أهم مجاالت
العمل أمام اخلريجات ،خاص ًة بعد أن جنحت الفتاة السعودية يف
عمل الفندقة والضيافة ،واستطاعت أن جتد لها مكاناً مالئماً
يف قطاع السياحة والفندقة ،إذ تتجه اململكة العربية السعودية
إلى رفع نسبة توطني وظائف قطاع السياحة ،وأن يشغل ويدار
هذا القطاع ٍ
بأيد وطنية متتلك املعارف واملــهــارات والقدرات
والسلوكيات الالزمة لشغل الوظائف السياحية التي ستولدها
تنمية السياحة املستدامة.
باإلضافة إلى ذلك ،أصبح بإمكان املرأة السعودية أن تخوض
جتربة جديدة وفريدة من نوعها ،فقد بات بإمكانها أن تعمل
مرشدة سياحية بعد احلصول على رخصة من املجلس السعودي
للسياحة والتراث الوطني ،إذ تظل فرص اخلريجات يف احلصول
على هــذه الوظيفة متاحاً يف حــال كانت متلك من املعلومات
ميكنها من تبوء هذه الوظيفة املهمة.
التاريخية ما يؤهلها و ّ
وجنحت الفتاة السعودية يف العمل بائعة يف احملال التجارية،
وخاص ًة محال بيع املستلزمات النسائية ،وبيع العطورات النسائية
واألحذية واحلقائب واجلوارب ،إلى جانب بيع املالبس اجلاهزة
واألقمشة النسائية ومستلزمات رعاية األمومة ،وأدوات التجميل،
إلى جانب محال بيع فساتني السهرة وفساتني العرائس والعباءات
واإلكسسوارات.
وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها الفتاة السعودية يف
البداية ،إال أن إصرارها على النجاح والصمود أمام حتديات
املجتمع ،كانت كفيلة بأن تتبوأ مكانة هامة يف اإلنتاج احمللي،
وأن تستطيع االعــتــمــاد على نفسها يف تغطية مصروفاتها،
بجانب اخلــروج نفق الوحدة واالتكالية على الغير ،كما أثبتت
املرأة السعودية من خالل عملها بائعة يف احملال التجارية قدرتها
على العمل وجناحها يف القطاع اخلاص بشكل عام ،وكسب ثقة
أصحاب األعمال.

41%

السعوديات

الــريــاض تتيح فــرص ـاً أعلى
لعمل النساء بنسبة تليها مكة بنسبة
% 21.5

ألف
عدد النساء العامالت يف القطاع
اخلاص بنهاية 1437هـ

ألف
وظيفة يوفرها العمل عن بعد بحلول
عام 2020

بالقطاع الخاص

830

141

15.2%

نسبة املرأة السعودية من
إجمالي القوى العاملة السعودية حالياً

28%
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مواقع التوظيف اإللكترونية تسهل عملية البحث عن وظيفة
أحدثت مواقع التوظيف اإللكتروني ثورة يف مجال التوظيف ،حيث
ساهمت بشكل كبير يف تسهيل عملية التواصل بني أصحاب العمل
من جهة والباحثني عن عمل من جهة أخرى ،وأتاحت هذه املواقع
فرصة متميزة أمام أصحاب العمل للبحث عن املرشحني الذين
يتناسبون مع وظائفهم الشاغرة ،حيث تع ّد عملية البحث عن عمل
صعبة للغاية خاص ًة لدى خريجي اجلامعات ،نظراً لقلة خبراتهم يف
كيفية طرق أبواب الشركات أو تقدمي أنفسهم بشكل مناسب يسمح
مسؤولي الشركة بإختيارهم ،وهو ما يجعل خريجي اجلامعات
يجدون مواقع التوظيف اإللكتروني فرصة مميزة لهم وأفضل
وسيلة للحصول على وظيفة مناسبة.
وساهمت التكنولوجيا وخاص ًة الهواتف اجلوالة أن تشكل جزءاً
مهماً للغاية من حياتنا اليومية ،حيث تعد عنصراً ف ّعاالً يف عملية
البحث عن عمل ،حيث أشــارت دراســة إلــى أن  90يف املائة من
من الباحثني عن عمل يستخدمون هواتفهم الذكية للبحث عن
وظائف على شبكة االنترنت ،يف حني يستخدمها غيرهم لتعبئة
طلبات التوظيف اإللكترونية والتواصل مع اآلخرين وإنشاء سيرتهم
الذاتية ،كما ذكرت الدراسة أن مواقع التوظيف اإللكترونية باتت
أكثر وسيلة شيوعاً للبحث عن العمل ،حيث يستخدم  78,5باملئة
من الباحثني عن عمل مواقع التوظيف على االنترنت ،تليها مواقع
التواصل االجتماعي (بحسب  ،)9,3%ثم مواقع الشركات اإللكترونية
( )5,8%واجلرائد ( )% 4,5وشبكة العالقات الشخصية (.)1.9%
وتباينت أراء العديد من خريجات جامعة امللك عبدالعزيز حول
بحثهن عن الوظائف عبر مواقع التوظيف اإللكترونية ،حيث أشارت
العديد من اخلريجات إلــى أن إيجابيات املوقع اإللكتروني أو
الوسيط الوظيفي مجرد عرض الوظائف الشاغرة للشركات التي
تعلن عن وجود أماكن شاغرة داخلها ،مبا يسمح لطالب الوظيفة أن
يختار ما يناسبه ويف املكان املناسب ملوقعه اجلغرايف ،وبذلك يسه ّل
على الطرفني (صاحب الوظيفة وطالب الوظيفة) عناء البحث
ميكن صاحب العمل من إنتقاء أفضل
واملقابالت الشخصية ،كما ّ
العناصر التي تتناسب مع مقومات الوظيفة ومقومات الشركة.
وأرجعت العديد اخلريجات أن إيجابيات التوظيف اإللكتروني
يف سهولة توفير خيارات عديدة لكل من أصحاب العمل وطالبي
الوظائف ،من حيث توفير قاعدة بيانات من السير الذاتية متكنهم
من اختبار الكفاءات ،ومن حيث سرعة أداء األعمال ،وانخفاض
التكاليف ،وقلة تداول األوراق واملستندات ،وتوفير اجلهد.
يف حني أكدت العديد من اخلريجات أنهن يتصفحن موقع التوظيف
اإللكتروني ،لكنهن يفضلن أن يكون عملهن عن طريق مباشر دون
وسيط ،حيث يرغنب يف التعرف عن قرب عن الشركة وعن أجواء
العمل داخلياً خالل مراحل املقابالت الشخصية ،وتؤكد صاحبات
هذا الرأي أن مقابالت العمل أو البحث عن وظيفة بشكل مباشر

%90

ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام
ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ اﻟﺬﻛﻴﺔ

%9,3 %78,5

ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻳﻔﻀﻠّﻮن
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺒﺮ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

مينح طالب الوظيفة خبرات كثيرة تتمثل يف تعرف أخطائه خالل
املقابالت ومحاولة تفاديها يف املــرات املقبلة ،باإلضافة إلى أن
االحتكاك اليومي بالشركات قد يضع يف طريق طالبة الوظيفة
املناسبة لها.
ويري العديد من اخلريجات أن سلبيات التوظيف اإللكتروني تتمثل
يف عدم اخلصوصية ،فقد يتم استغالل بياناتهن يف إجراء أبحاث
أو استييانات من قبل هذه املواقع ،أو جلوء بعض الشركات إلى
التواصل مع طالبي الوظيفة باملوافقة على العمل مقابل دفع مبالغ
مالية.
ّ
وأكد العديد من اخلريجات أنهن يفضلن البحث عن الوظيفة من
خالل معارض وملتقيات التوظيف التي تقيمها اجلهات احلكومية
واخلــاصــة ،خاص ًة وأنها تكون ذات مصداقية وموثوقية عالية
جداً ،ويتم اختيار األفضل بني املتقدمني من خالل معايير شفافة
وواضحة ،باإلضافة إلى أن ملتقيات التوظيف تكون منوذجاً يف تنوع
الفرص بني أوساط املشاركني وجهات الوظائف ،كما أنها تساعد
الشباب على البحث عن العمل ،وكيفية تعبئة االستمارة ،والبحث
عن الوظيفة.
وأكــدت اخلريجات أنهن لن ينتظرن احلصول على الوظيفة من
خالل مواقع التوظيف أو معارض التوظيف وغيرها ،ولكنهن سوف
يبدأن حياتهن العملية واملهنية فور تخرجهن مباشرة ،من خالل
القبول بأي عمل يف مجال التخصص أو يف غير مجال التخصص
وذلك الكتساب اخلبرة و تعرف سوق العمل عن قرب ومدى أهمية
تطوير الذات ومواكبة متطلبات الوظائف املتاحة يف سوق العمل.

%5,8
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جيل واعد
احل ــم ــد هلل رب الــســمــاء املــبــنــيــة،
واجلبال املرسية ،والعيون املتفجرة،
واألنهار املنهمرة ،وصلى اهلل وسلم
على قائد األمــة سيدنا محمد عدد
ما جرى بِه القلم يف علم الغيب ،وما
يجري به إلى يوم القيامة.
الشكر هلل صاحب الفضل ومجزل
النعم على العطاء واإلجنـــاز لنعلن
فرحتنا مبولد جيل واع ــد ،سواعد
الوطن ،صناع املستقبل ،نبارك لبناتنا
الــطــالــبــات خــريــجــات ه ــذا الــصــرح
الــرائــد جــامــعــة املــلــك عبدالعزيز،
املثابة العلمية التي تعبر عن هتاف
العلم وحتــمــل نخل وطننا وسيوفه
وصــبــاحــاتــه ،والـــذي ألبسكم كسوة
الفخر وال ًء للعلم وانتما ًء له .انطلقتم
من منصة العلم الشامخة التي سارت
يف خطتها االستراتيجية من الرؤية
امللهمة رؤي ــة 2030م ،حتــت قــيــادة
سيدي خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان وولــي عهده األمــن صاحب
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان
(يحفظهم اهلل).
إن ه ــذا الــنــجــاح مــا ك ــان ليتحقق
لــوال حكمة وعــزميــة صناع التميز،
قياداتنا احلكيمة مبسيرة مباركة
نحو الريادة يف الشراكة املجتمعية،
الريادة يف التميز يف التعليم والبحث
العلمي وخــدمــة املجتمع والتقنية
املتطورة ،أرسى دعائمها معالي مدير
اجلامعة أ.د .عبدالرحمن اليوبي
وسعادة وكيلة اجلامعة لشؤون شطر
الطالبات د.هــنــاء النعيم ،وهــا هي
حتصد ثمراتها ليكون معطراً بنور من
الهدى والتميز واإلبداع ،فاخلريجات
يف اجلامعة هن ثمارنا التي نفخر بها.
أهــنــئ جميع منسوبي ومنسوبات
اجلامعة على ما سخروه من طاقات
وخدمات وعون لطالباتنا اخلريجات،
لنزداد شموخاً وتعبيراً عن املعاني
السامية حلب الوطن والوالء لقياداته.
باقات من الشكر والتقدير والعرفان
معطرة مباء الورد والريحان ألمهات
اخلريجات العزيزات ،من ر ّوض كل
الصعوبات والــوقــت واملــســافــات ،يف
رصيد مــألــوف مــن العطاء والدعم
والتوجيه الناصح .وأبارك للطالبات
اخلــريــجــات ،حــلــيــة ال ــوط ــن ،نخبة
الفكر والطاقات املبدعة على هذا
اإلجناز املبارك ،ونسأل اهلل أن تتوج
مسيرتكن العلمية والعملية بأسمى
معاني النجاح والتقدم والتفاؤل ونفع
اهلل بكن خلدمة البلد املعطاء اململكة
العربية السعودية احلبيبة ،وزادكــن
وإخالصا.
عل ًما وتفان ًيا
ً
د .رميا دخيل اهلل احلارثي
وكيلة شطر الطالبات برابغ
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دكان فن ..تصميمات عصرية بهوية عربية
متتلك الفتاة السعودية من املهارات والرؤى
ما ميكنها من اإلب ــداع والتميز يف جميع
مــجــاالت الــعــمــل احل ــر ،وم ــع تــزايــد عــدد
اخلريجات السعوديات باتت احلاجة ملّحة
إلــى االستثمار ونشر ثقافة العمل احلر
أمــام السعوديات كأحد املخارج للنهوض
باالقتصاد الوطني ،ومتهيد الطرق أمامها
لــكــي تــشــارك بــحــريــة وبــوعــي يف تنمية
االقتصاد العام للدولة يف ظل نظام جتاري
واقتصادي مفتوح.
وإمياناً بالدور الذي تلعبه املشاريع الصغيرة
واملتوسطة يف االقــتــصــاد الــوطــنــي ،تضع
السعودية نصب أعينيها تسهيل مسارات
العمل احلر مبا يخدم قطاع الشباب (ذكوراً
وإناثاً) ودعم قطاع ريادة األعمال يف اململكة،
إذ يعج السوق احمللي بنماذج مشرفة من
شباب األعمال الذين اختارو العمل اخلاص
بعيداً عن اللهث وراء الوظيفة ،وأصبحوا
اليوم من رواد األعمال ويوظفون الكثير من
الشباب يف مشروعاتهم اخلاصة ،ويديرون
أعــمــالــهــم ويــتــنــافــســون يف طــريــق النجاح
والــتــمــيــز مبــا يخدمهم ويــعــزز االقــتــصــاد
الوطني والتنمية.
واختارت املصممة السعودية رانيا غمراوي
اإلبحار بعيداً عن مؤهلها الدراسي ،وفضلّت
العمل احلر يف التصميم واجلرافيك ،إمياناً
بقدراتها الشخصية والعقلية يف اإلبــداع
والتميز وتقدمي أعمال مختلفة للجمهور،
فمنذ أن تخرجت يف جامعة امللك عبدالعزيز
يف جدة ،قررت االجتاه مباشرة إلى العمل
احلـ ــر ،وقــامــت بــاحلــصــول عــلــى دورات
تدريبية يف فنون الفوتوشوب واجلرافيك،
ودخلت عالم التصميم بكل قوتها معتمدة
على أفكارها وموهبتها الفنية.
وقـــامـــت بــتــأســيــس عــمــلــهــا اخلـــــاص يف
التصميمات منذ أكثر من سنتني وأطلقت
على متجرها اسم (دكان فن) ،وتعتمد يف
أعمالها الفنية على الهوية العربية والكتابة
باللغة العربية على النقوشات والتصميمات
اخلاصة بأعمالها ،محاولة منها يف إعادة

إحياء الهوية العربية من خــال أعمالها
وتصميماتها الفنية املختلفة.
وتــراهــن على االخــتــاف واالبــتــكــار وعــدم
التقليد يف أعمالها الفنية ،وذلك من خالل
عمل التصميمات غير التقليدية للعديد من
القطع املعروضة للجمهور ،وحتــرص على
أن يوجد خمس قطع فقط مــن األعمال
التي تقدمها للجمهور ،لعدم التكرار ولتميز
زبائنها يف امــتــاك قطع فنية ممــيــزة ال
توجد إال عند خمسة أشخاص فقط ،ومن
يريد قطعة أخرى يتم عمل تصميم مختلف
مستوحى من القطعة السابقة ولكن ليس
التصميم نفسه.
محب للتغيير
وتقول إن الشباب السعودي
ّ
وميـ ـ ّل مــن األشــيــاء بــســرعــة ،ولــذلــك فإن
التصميمات التي تقدمها تكون شديدة

التميز من خــال اختيار األلــوان وطريقة
التصميم والتنفيذ.
وت ــؤك ــد غـــمـــراوي ،أن هــنــاك أشــخــاص ـاً
يعشقون التميز واالختالف عن اآلخرين،
ويطلبون أحياناً تصميمات حصرية وخاصة
بهم سواء للوحات أو تصميمات قماشية،
ويتم تنفيذ مثل هذه الطلبات بشكل مختلف
ومتميز ،وتابعت :يكون العمل حصرياً ملن
يريد تصميماً خاصاً به ،ويف حال حدث
للقطعة رواج أو أعــجــب بــهــا أشــخــاص
آخــرون ،ال يتم تنفيذها ألنها باتت عم ً
ال
حصرياً ملن طلبها ،وقد يتم تنفيذها ولكن
بشكل مختلف متاماً وبتصميم يراعي رغبة
اآلخرين يف االختالف والتميز.
وتــقــول :أحــيــانـاً يــكــون هــنــاك شغف عند
أشــخــاص معينني بــامــتــاك تصميمات

مختلفة ومتميزة ،وهــو مــا يجعلني أهتم
بتطوير نفسي يف هذا املجال ألظل دائماً
عند حسن ظن عمالئي ،وتــرى أن تطوير
الذات ال يتوقف عند األفكار غير التقليدية
فقط ولكنه يتطلب أيــضـاً االط ــاع على
األعــمــال والتصميمات العربية والعاملية
ملواكبة التطوير يف هــذا املــجــال ومعرفة
أحــدث صيحات التصميم ،باإلضافة إلى
أن مشاركتها يف العديد من معارض شباب
األعمال يف اململكة وخارجها أتــاح فرصاً
متميزة لاللتقاء بالزوار واملشاركني يف هذا
املعارض ،ويتم مناقشتها يف تصميماتها أو
يقدمون مقترحات جديدة قد أخرج منها
بأفكار تصميمات مذهلة.
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المنشآت الصغيرة والمتوسطة ..وتخفيف أزمة البطالة بين الخريجات
ال تزال مشكلة البطالة متثل الهاجس األول
والرئيسي جلميع اجلهات املعنية باململكة،
وقــد بُــذل يف سبيل تخفيضها الكثير من
اجلهود للتغلب على هــذه املشكلة ،حيث
اجتهت القطاعات احلكومية والشركات
اخلاصة يف اململكة يف السنوات األخيرة إلى
تقدمي جملة من التسهيالت والبرامج بهدف
ترسيخ مفهوم ثقافة األعمال التجارية بني
اخلريجني من اجلنسني باململكة ،ولعل من
أبرزها دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة
التي تقلل من البطالة بني الشباب وجتعلهم
رواداً لألعمال وقادرين على صنع مستقبلهم
الوظيفي بعيداً عن حلم الوظيفة احلكومية.
ومتثل املشاريع الصغيرة واملتوسطة إحدى
الركائز التي سوف يعتمد عليها االقتصاد
السعودي مستقب ً
ال ،حيث تستهدف رؤية
اململكة  2030دعم ريــادة األعمال وتنمية
مــهــارات الشباب والــشــابــات ،ورفــع نسبة
مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة يف
إجمالي الناجت احمللي من  20%حالياً إلى
 ،35%ورفع نسبة مساهمة املنشآت الصغيرة
واملتوسطة يف الناجت احمللي اإلجمالي غير
النفطي من  33%إلى  35%بحلول 2020م،
وقــد مت استقطاع  25%مــن حصة هيئة
توليد الوظائف ومكافحة البطالة لدعم
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة،
ال سيما وأن هذه املشاريع تعمل على توفير
فرص عمل للشباب السعودي من اجلنسني
ممن لديهم رغبة جادة يف تأسيس مشاريع
صــغــيــرة خــاصــة بــهــم ،وذلــــك م ــن خــال
تقدمي قــروض حسنة وميسرة االسترداد،
ومساندتهم من خالل تقدمي االستشارات
والتوجيهات اإلدارية والفنية لتنفيذ املشروع
وحتويلهم إلــى أفــراد منتجني يف املجتمع
وقــادريــن على صناعة مستقبلهم بأيديهم
دون انتظار حلم الوظيفة احلكومية.
وجنحت املرأة السعودية يف إثبات مكانتها
يف سوق العمل السعودي يف األعمال التي
تــســتــهــوي قــدراتــهــن عــلــى الــكــســب وعلى
اإلبداع واالبتكار ،مثل :املستلزمات النسائية

مــن حياكة املــابــس والــعــبــاءات وصناعة
االكسسوارات ،واملشغوالت اليدوية والفنية،
وأيــض ـاً دخولها مــجــال عــربــات األطعمة،
وبائعات يف احملال التجارية الكبيرة.
ولــعــل مــن املــجــاالت الــتــي شــهــدت تفوقاً
ملحوظاً عمل الفتاة السعودية ،هو (مجال
املــكــيــاج) ،وهــو مجال واعــد ويفتح الباب
أمامها إلى الكسب والربح من تزيني النساء
يف املناسبات واألفراح ،ال سيما وأن الفتاة
السعودية متتلك مهارات التجميل والعناية
بالبشرة ،باإلضافة إلــى (عــربــات الطعام
املتنقلة) وإعـــداد البرغر والسندوتشات
املــتــنــوعــة ،حــيــث يــســتــوفــن كــل الــشــروط
املطلوبة الستصدار تصريح العربة ،وحتقق
مثل هذه املشروعات جناحاً طيباً عبر ابتكار
وسائل كسب جديدة.
ومتثل جتربة العمل للفتاة السعودية فرصة
الكتساب مهارات وخبرات جديدة يف طرق
التعامل مع اآلخرين ،ال سيما وأن املشاريع
الصغيرة واملتوسطة مثل عربات الطعام
باتت أحد املشاريع الشبابية التي اقتحمت
الــســوق بــالــســعــوديــة ،وغــيــرت مــن نظرة

الكثيرين إلــى مــا قــد يستطيع أن يحققه
شباب وفتيات السعودية يف مجال العمل،
حيث كشفت هــذه الظاهرة مــدى قدرتهم
على حتقيق مكاسب مادية من مشاريع ال
حتتاج سوى اإلملام مبهارات بسيطة ونسبة
صغيرة من رأس املــال ،فيما تتكفل مواقع
التواصل االجتماعي بالتسويق للوجبات
التي تقدمها العربات ،وهــو ما ساهم يف
إقبال كبير عليها عــززه بحث املجتمع عن
جتارب غذائية مختلفة.
ومينح اختيار فكرة ريادية وإعــداد دراسة
اجلدوى بجانب التدريب والتأهيل واألسباب
املالية ،مقومات جناح املشروعات الصغيرة
واملتوسطة ،خاص ًة وأن أهــم أسباب تعثر
وفشل تلك املنشآت يعود لعدم قدرة رائدة
العمل على عــدم اخــتــيــار فــكــرة املــشــروع
األق ــرب الهتماماتها واألنــســب لقدراتها،
واعتمادها على تقليد األفــكــار املــوجــودة،
فاملرأة بطبيعتها تبدع وتتميز فيما تختاره
عــن قــنــاعــة ومــحــبــة ،وتــعــطــيــه مــن وقتها
وجهدها الشيء الكثير ،إلى جانب احلرص
على وجود موظفات لديهن اخلبرة والكفاءة،

واالطــاع على خالصة التجارب التجارية
الــســابــقــة الــتــي جنــحــت يف مــجــال فــكــرة
مشروعها.
وتــنــبــع أهــمــيــة دع ــم املــنــشــآت املتوسطة
والصغيرة من خالل مجموعة أساسية من
املعطيات االقتصادية ومــن أبرزها إيجاد
فرص عمل للمواطنني ،حيث إن املنشآت
الكبيرة بالرغم من أهميتها ال ميكنها بأي
حال من األحوال أن توفر فرص عمل كافية
لطالبي العمل ،كما تساهم املنشآت املتوسطة
والكبيرة يف دعم االقتصاد الوطني ً
أيضا من
خالل تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة
اإلنتاجية ،كما تعمل على حتقيق التكامل
بني األنشطة االقتصادية والتوازن يف عملية
التنمية االقــتــصــاديــة وحتقيق االستقرار
االقتصادي ،وتسهم كذلك يف تطوير املهارات
والتكنولوجيا احمللية ،إضافة إلى أنها تعتبر
نواة ملشاريع كبيرة ،وبشكل عام فإن املنشآت
املتوسطة والصغيرة تعتبر األداة األكثر قدرة
على القضاء على ظاهرة البطالة والفقر يف
املجتمع.

اﻟﻤﺮاة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ

% 22

% 33

30

ﻣﻘﻌﺪ ًا ﰲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮآة
ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ

اﻟﻒ

25

18
% 12

ﺷﺮﻛﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻣﻘﻌﺪ ًا ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

% 50
اﻟﻒ

50

% 86

ﻳﺸﻐﻠﻦ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﻜﻮﻣﻲ

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺮأة ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺨﺮﺟﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ

ﺳﺠﻞ ﲡﺎري
ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ

120
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

اﻛﺜﺮ ﻣﻦ

45

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

% 40

ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
ﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻳﻌﻤﻠﻦ
ﲟﺠﺎل اﻟﻄﺐ

16

االخيرة
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إنجازات وبحوث علمية محكمة

شطر الطالبات يحصد العديد من الجوائز والشهادات التقديرية
حصدت جامعة امللك عبدالعزيز (شطر الطالبات)
على العديد من اجلوائز احمللية والدولية مؤخرا إذ
استطاعت احلصول على العديد من اجلوائز احمللية
والدولية منها جوائز وشــهــادات عن ترميم العظام
واخلاليا اجلذعية ببعض املركبات النانوية واالستفادة
منها يف هندسة العظام واخلاليا اجلذعية ،ومت منحها
براءة االختراع األمريكية والعالمات التجارية .وجائزة
طريقة صنع املقويات النانوية القاعية مع رسومات
الصور احملسنة ،ومت منحها براءة االختراع بأمريكا.
كما حصلت كليات شطر الطالبات على العديد من
اجلوائز والشهادات التقديرية منها جائزة أفضل عرض
بعد املشاركة ببحث يف املؤمتر الدولي الثالث عشر
جلمعية النحالني اآلسيوية ،وجائزة امليدالية الذهبية
من املعرض األوروبي لالختراعات  ،2016و احلصول
على شهادة االبتكارات املتميزة مع ميدالية ذهبية من
الرابطة التايالندية لالبتكار وتعزيز االختراع .وحصدت
جائزة شهادة شــرف االخــتــراع وميدالية ذهبية من
جمعيات امللكية الفكرية الختراعات العالم يف تايوان.
وكذلك شهادة شرف االختراع وميدالية ذهبية وجائزة
النشر العلمي وجائزة االستشهاد بالبحوث والتميز يف
النشر العلمي ومنحت جائزه عن املشاركة يف تأليف
كتاب بعنوان مقدمه يف الكيمياء احليوية للدم ،ومنحت
جائزه عن بحث مميز ومنشور يف محلة علميه محكمة
"  "ISIومنحت جائزه عن االستشهاد ( )10مرات ببحث
مميز ومنشور يف محلة علميه محكمة "  "ISIوجائزة

حصاد ال يقف

التميز للنشر العلمي وجائزة االستشهاد بالبحوث من
جامعة امللك عبد العزيز وجائزة املركز الثاني يف
مسابقة البحث العلمي وتعميق االنتماء الوطني.
وحصلت على املركز األول يف محور األبحاث يف العلوم
االجتماعية واإلنسانية واإلداري ــة ،كما حصلت على
املركز الثاني يف محور األبحاث يف العلوم االجتماعية
واإلنسانية واإلدارية واملركز الثالث يف مسابقة عرض
الرسالة يف ثالث دقائق " "MT 3وجائزة سعادة عميد
كلية طب األسنان ألفضل قسم علمي للنشر العلمي
بكلية طب األسنان للعام اجلامعي وجائزة االستشهاد
بالبحوث اضافة الى العديد من اجلوائز والشهادات
التقديرية يف التميز يف البحث العلمي.
وشهدت اجلامعة مؤخرا اطالق العديد من ورش العمل
وال ــدورات التدريبية والتي من شانها املساهمة يف
رفع مستوى األداء االداري واملهني لشطر الطالبات
إذ نظمت مؤخرا العديد من الدورات التدريبية وورش
العمل منها ورشة عمل (القيادية االدارية والسكرتارية
التنفيذية) و(خطوتك األول ــى نحو ری ــادة األعــمــال)
و(مهارات البحث يف املكتبة الرقمية) ودورة عمل عن
اإلدارة العملية وورش عمل عن العصف الذهني وورش
عمل عن استراتيجية سكامبر والتفكير اإلبداعي،
وورش عمل عن معاناة التحدث أمام اجلمهور ومعاناة
التعامل مع الشخصيات املختلفة.

احتفا ًء بخريجات دفعة "العام 1438/1437هـ" ننهض
مهنئني ألولياء أمور طالباتنا الالتي سجلن بنجاحهن
يف هذه املرحلة يو ًما ال ميحوه الزمن من ذاكرتنا
جمي ًعا؛ فنقف مفتخرين بتخرجهن يف جامعة مؤسس
اململكة ليشاركن يف علو أمتنا ويسعني لريادة بالدنا
الغالية يف مختلف املجاالت حتى تبلغ ذروة مجدها
وعزها.
إذ يسعدني بــهــذه املــنــاســبــة األســعــد عــلــى قلوب
خريجات جامعتنا احلبيبة أن أتقدم بالتهنئة القلبية
لهن ولذويهن وأحبائهن؛ كما أتقدم بالشكر ألفراد
الهيئة التعليمية والهيئة اإلدارية واإلدارات التشغيلية
يف اجلامعة الذين عملوا بروح الفريق الواحد حتقي ًقا
لــرؤيــة ورســالــة وأه ــداف اجلامعة ،وسع ًيا خلدمة
طالباتنا وتيسي ًرا لسير العملية التعليمية؛ ليسمو
تعليمي
إنتاج
بذلك اسم جامعة املؤسس كمصدر
ٍ
ٍ
ٍ
متجدد ومستمر وحصنًا لإلبداعات الفكرية وموطنًا
ً
للخلق ومشعل للمعرفة؛ إذ ستكون جامعة املؤسس
مرحب ًة بكن على الــدوام ،وستبقى أبوابها مستقبل ًة
لشغفكن للعلم واملعرفة ،فأننت ثمار جهدها املتواصل.
وإني ألنتهز الفرصة ألقول لبناتنا بأن هذا اليوم هو
يوم حصاد ال يقف ،وتتويج ٍ
لعقد مضى إال أن نتاجه
دائــم ومتواصل وقابل للنماء على امتداد حياتكن
العلمية واملعرفية والثقافية؛ فال تقفن هنا بل كما هي
قلوبكن نابضة فلتستمر عقولكن باحثة ،وألسنتكن
ذاكرة ،وأيديكن عاملة؛ فلن نحقق رؤية هذا الوطن
نحو الريادة يف كل األصعدة إال من خالل توارثنا
للعلم والعمل واألمل؛ فابدأن من حيث انتهى الغير،
واجنني الثمار لتغرسن بذورها ليستمر هذا الوطن
عال ًيا جي ً
ال بعد جيل.
إذ بنجاحكن هذا أُعددتن إعــدا ًدا يجعلكن للنجاح
دائ ًما منطلقات ،وبالعلم واإلميــان معتدات لتحقيق
األحالم وجتسيد الرؤى فأننت فخر احلاضر ودرع
املستقبل.
فأسأل اهلل لكن التوفيق يف اخلطى والسداد للعال،
وأن ينفع بكن وطننا احلبيب.

 439منحة للطالبات األجنبيات بالجامعة

تقدم اجلامعات السعودية مزايا متعددة الستقطاب
الطالب الدوليني األجانب للدراسة يف جامعاتها ضمن
مسؤوليتها االجتماعية ،حيث تعتبر السعودية وجهة
دراسية مناسبة ومفضلة ملعظم الطالب العرب واألجانب
ملا تقدمه من تسهيالت ملحوظة للطالب الدوليني.
ويضم شطر الطالبات بجامعة امللك عبدالعزيز نحو
 439طالبة من جنسيات مختلفة حول العالم (أفريقيا
وآسيا وأوروبا) ،يدرسن يف العديد من التخصصات
اجلامعية على سبيل املثال يوجد يف قسم (التخصصات
اإلدارية واألدبية عدد  121طالبة ،والتخصات العلمية
عدد  185طالبة ،والتخصصات الصحية  6طالبات ،يف
حني يحتوي شطر الطالبات على عدد  127طالبة يف
السنة التحضيرية).
ومتنح احلكومة السعودية لغير السعوديني مزايا متعددة
للدراسة اجلامعية فيها ،وتكون املنح على نوعني:
أوالً :منح داخلية للطلبة غير السعوديني املقيمني يف
اململكة إقامة نظامية ،ثانياً :منح خارجية للطلبة غير

أخبار
الجامعة

تصدر عن املركز اإلعالمي باجلامعة

السعوديني من خارج اململكة ،ووفقا للتصنيفات العاملية
للجامعات يف الدول العربية فإن اجلامعات السعودية
تأتي يف مرتبة متقدمة بني كل اجلامعات العربية يف
رغبات الطالب والطالبات الدوليني للدراسة يف اململكة،
ملا توفره جامعات السعودية من مناهج متقدمة وأدوات
بحثية مواكبة ،وأيضاً بسبب معايير رئيسية تتمثل
يف :السمعة األكادميية ،وسمعة املؤسسات التي تقوم
بتوظيف اخلريجني ،والتأثير اإللكتروني للجامعات
ولطالبها ،وعدد الطالب وأعضاء هيئة التدريس
الدوليني بالنسبة ملثلهم من احملليني ،وقدرة الكليات
املختلفة على جذب الطالب الدوليني.
وتهتم جامعات السعودية بتوفير منح دراسية سنوية
الستقطاب الطالب الدوليني من مختلف دول العالم
للدراسة بجامعات اململكة ،وتتكفل الدولة بتغطية تكاليف
الرسوم الدراسية ،باإلضافة إلى منح طالب الدراسات
العليا مكافآت شهرية ،ورعاية صحية للطالب.
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