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تكريم  226من موظفي وموظفات الجامعة المتقاعدين
يرعى معالي األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد
اليوبي مدير جامعة امللك عبدالعزيز اليوم اإلثنني
 1439/7/23هـ حفل تقاعد  226موظفا وموظفة من
منسوبيها (لعام 1439هـ).
وسيقام حفل التكرمي للمتقاعدين بقاعة امللك فيصل
للمؤمترات ،بحضور وكالء اجلامعة وعمداء الكليات
واملسؤولني يف اجلامعة.
وعلى وفق ما صرح به مدير عام إدارة شؤون املوظفني
األستاذ عبدالرحمن املالكي فقد حرصت اجلامعة
وبتوجيهات ومتابعة مــن معالي املــديــر على إقامة
احلفل السنوي لتكرمي املتقاعدين واملتقاعدات تقديرا
خلدماتهم يف جامعة املؤسس.
وأشار املالكي إلى أن تكرمي املتقاعدين بجامعة امللك
عبدالعزيز هي ملسة وفاء وتقدير ملا بذلوه من جهد
ووقت وعمل وعطاء ،خالل مدة عملهم بعدما تركوا
جميل األثر.
وأبان مدير شؤون املوظفني أن اجلامعة حترص كل
عام على تكرمي منسوبيها ملا بذلوه من جهد وعطاء،
الفتاً إلى أن اجلامعة تتواصل معهم وتفتح أبوابها
لهم وتقدم لهم العديد من اخلدمات ،كما أن اجلامعة

تأخذ بعني االعتبار مبقترحاتهم وآرائهم حيث نسعد
بهذا التواصل مــن زمالئنا الــذيــن يتواصلون معنا
باملقترحات واآلراء ويشاركون اجلامعة يف مناسباتها.
يف ذات الشأن أعرب عدد من أساتذة اجلامعة املكرمني
يف حفل التقاعد عن ثنائهم على هذا التكرمي مشيرين
إلى فخرهم واعتزازهم مبا وصلت إليه جامعة امللك
عبدالعزيز من مكانة عاملية وعربية تزيدهم سعادة
وســرورا بتاريخ عطائهم يف هذه املؤسسة التعليمية
العليا التي وصلت إلى أعلى املراتب وبشهادة مؤسسات
التقومي ومؤسسات تصنيف اجلامعات العاملية.

منها برنامج مساكن الخاص

(التقاعد) تطلق إستراتيجية لخدمات المشتركين والمتقاعدين
أعلنت املؤسسة العامة للتقاعد عن استراتيجيتها حتى
عام 2022م ،مؤكدة التزامها بتطوير جميع خدماتها
تنفيذاً لرؤية اململكة  ،2030وذلك يف ظل ما توليه حكومة
خادم احلرمني الشريفني -حفظه اهلل -من اهتمام دائم
باملتقاعدين ،وبتطوير أنظمة التقاعد ،إذ أصبحت تقدم
خدماتها للمشتركني إضافة إلى املتقاعدين عبر العديد
من اخلدمات ،ومنها برنامج مساكن اخلاص بتمويل
موظفي الدولة واملتقاعدين لشراء املساكن ،وحرص
املؤسسة على تطوير قدرتها االستثمارية عبر استقطاب
وبناء القدرات املتخصصة يف االستثمار وإدارة املخاطر،
مما سينعكس إيجاباً على حتقيق عوائد أفضل ،مشيرة
إلى أنها تسعى للعمل مع القطاع اخلاص لتقدمي خدمات
وعروض مميزة للمتقاعدين واملستفيدين لتضاف
للخدمات احلالية ،ويف مناطق اململكة كافة.
أوضح ذلك معالي وزير اخلدمة املدنية رئيس مجلس
إدارة املؤسسة العامة للتقاعد األستاذ سليمان بن عبداهلل

احلمدان ،مؤكداً حرص حكومة خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد
 حفظهما اهلل ،-على رعاية مصالح املتقاعدين منمدنيني وعسكريني ،مشدداً على التزام املؤسسة بتطوير
مختلف خدماتها املعنية بهذه الفئة التي أخلصت يف
عمل كبير لوطنها ،تنفيذاً لرؤية اململكة .2030
تقدمي ٍ
وقال معاليه :إن إستراتيجية املؤسسة تضمنت
عناصر رئيسية عدة ،متثلت يف تقدمي خدمات متميزة
للمشتركني واملتقاعدين وامتالك جميع بياناتهم بشكل
دقيق و ٌمحدث لتعزيز التعامالت الرقمية ،وبناء قدرات
متميزة يف االستثمار وإدارة املخاطر وتوزيع األصول
وحتسني العمليات االستثمارية ،وحتسني وتطوير
األنظمة التقاعدية بالتنسيق مع اجلهات احلكومية
املعنية ،وحتسني الهيكل التنظيمي للمؤسسة على النحو
األمثل مع تقسيم األعمال واملهام األساسية وحتسني
الصحة التنظيمية مع التركيز على املساءلة والقيادة.

شكرًا بمداد السماء
ّ
جتف مواردها وال تنضب منابعها ،نبعثها ألولئك
حتية ال
الذين سخروا طاقاتهم وخبراتهم وجهدهم يف سبيل خدمة
ٍ
عقود مضت ،وسجلوا سيرتهم
وطنهم وجامعتهم احلبيبة يف
يف صفحات بيضاء  ،وكانوا شهوداً على قفزات اجلامعة
التطويرية وجزءاً أساسياً فيها ،فبسواعدهم وأفكارهم مع
زمالئهم وصلت اجلامعة إلى ما وصلت إليه اآلن من مكانة
مرموقة عاملياً.
لقد عمل هؤالء الرجال املكرمون اليوم بكل جد ومتيز ،بذلوا
قصارى جهدهم خالل سنوات أعمالهم على مختلف مهامهم
وتخصصاتهم ومــا تكرميهم يف هــذا اليوم إال تأكيداً على
حرص جامعتهم لتتويج مسيرتهم ،وشكرهم على كل ما بذلوه
طوال سنوات خدمتهم.
وأوجه جلميع زمالئنا املتقاعدين من العام احلالي دعوة ،
بعدم انقطاع تواصلكم مع جامعتكم بالنصح واملشورة ،إذ
إن عالقتكم باجلامعة مستدامة يربطها احلب والوالء ،وما
هذا التكرمي السنوي الذي دأبت عليه اجلامعة يف كل عام
ملنسوبيها ممن بلغوا السن النظامي للتقاعد ما هو إال وفا ًء
وعرفاناً بجهودكم يف خدمة هذا الصرح العلمي الشامخ.
إن جامعتكم يف وقتنا احلاضر بلغت خطواتها التطويرية
املتسارعة ملراحل متقدمة بني نظيراتها يف الوطن العربي،
كما أن هدفها اإلستراتيجي هو دخولها ضمن قائمة أفضل
100جامعة بالعالم  ،وما حتقق لها بفضل من اهلل ثم بالدعم
السخي املتوافر لها من حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ،وسمو ولي عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمير محمد بن سلمان ،ثم بتلك اجلهود املباركة
املقدمة بسواعدكم أنتم وزمالؤكم  ،حيث تكاملت اجلهود
العاملني يف اجلانب اإلداري مع أعضاء هيئة التدريس،
مما أسهم يف العملية التعليمية والبحثية والعلمية ،وتخريج
الكوادر الوطنية املتميزة التي شقت طريقها خلدمة وطنها
ومجتمعها بكل اقتدار ،لذا فتواصلكم ومد جسور التعاون
معكم ضروري للجيل اآلني ولالحق من كوادر اجلامعة بكل
فئاتها ،لالستفادة من خبراتهم العلمية خلدمة هذا الوطن
ومواطنيه.
فشكرا لكم جميعا ،وكل الرجاء مبرحلة جديدة من حياتكم
متألها السعادة وخدمة وطننا يف مجاالت ومراحل مختلفة
من مسيرة حياتكم.
أ .د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
مدير اجلامعة
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متقاعدون ومتقاعدات في رسالتهم للجامعة:

حفل التقاعد لمسة وفاء وردًا للجميل من جامعة المؤسس لمنسوبيها
ثمـن العديـد مـن املتقاعديـن واملتقاعـدات
بجامعـة امللـك عبدالعزيـز ،تكـرمي اجلامعـة
ملـن أفنـوا سـنوات عمرهـم يف خدمـة
اجلامعـة ،واصفين حفـل التقاعـد بأنـه وفاء
وتقديـر ورد للجميـل مـن جامعـة املؤسـس
ملنسـوبيها الذيـن أحبوهـا وأخلصـوا العمـل
داخـل أركانهـا ،وهـو مـا سـيترك أثـراً طيبـاً
يف نفـوس املكرمين مـن أبنائهـا املتقاعديـن.
وأكـد املتقاعـدون أن التقاعـد مـا هـو إال
انطالقـة نحـو عمـل جديـد يف حياتهـم
املقبلـة ،واالسـتفادة مـن اخلبـرات التـي
اكتسـبوها خلال سـنوات العمـل يف اجلامعة
سـواء يف األعمـال األكادمييـة أو اإلداريـة.
ويأتـي تكـرمي متقاعـدي جامعـة امللـك
عبدالعزيـز ،كونـه ميثـل شـكراً وتقديـراً
لـكل مـن خـدم يف ميـدان العمـل يف جامعـة
املؤسـس ،وملسـة وفـاء واجبـة لهـؤالء
املتقاعديـن مـن الرجـال والسـيدات الذيـن
قضـوا سـنوات طويلـة مـن حياتهـم وأوقاتهـم
وطاقاتهـم خلدمـة كل مـا يتعلـق بوظيفتهـم
التـي تولوهـا وأجـادوا فيهـا سـواء علـى
املسـتوى األكادميـي أو اإلداري.

الدكتور ياسر بليلة:
استثمروا أوقاتكم في
برامج عديدة

يقـول األسـتاذ الدكتـور
ياسـر عبدالـرزاق بليلـه قسـم
العمـارة كليـة تصاميـم البيئـة،
خرجـت أحـث اخلطـى مـن
أ .د .ياسر عبدالرزاق بليله
الكليـة إلـى شـؤون املوظفين
وسـط مجموعـة مـن مشـاعر غبطـة باالنتهـاء مـن أوراق
رسـمية ظلـت مـدة تـراوح يف مكانهـا ،وبني حزن عميق لقرب
تـرك هـذا املـكان.
ً
قائلا:
وينصـح كل املتقاعديـن مـن أعضـاء هيئـة التدريـس
مهمـا انشـغلت أو انقطعـت كعضـو هيئـة تدريـس عـن
الطلاب يف عمـل خـارج اجلامعـة فلا بـد أن تعود إليهم ،ألن
املناصـب والتكليفـات اإلداريـة مؤقتـة ،والطلاب هـم رأس
مـال املؤسسـة التـي يدرسـون بهـا والوطـن مسـتقبال ،ولذلـك
البـد أن يكـون هنـاك نـوع مـن التواصـل والفهـم والتقديـر
لهـؤالء الطلاب ،واملرحلـة العمريـة رمبا حتكـم هذه العالقة،
فهـم كإخـوة صغـار يف البدايـة ثـم إخـوة صغـار جـدا لـك ،ثـم
ابنائـك مـع تقدمـك يف العمـر .أنـت طاقـة وخبـرة متراكمـة،
عليـك إخراجهـا لتكـون قـدوة.
ويشـدد علـى إدارة اجلامعـة أن تعمـل علـى وضـع نبـذة
مختصـرة يف كيفيـة اإلجـراءات اإلداريـة واملاليـة املتبعـة
للتقاعـد ،واألهـم ماهـي اخلدمـات واملزايـا التـي يتمتـع بهـا
املتقاعـدون داخـل اجلامعـة وخارجهـا اإللكترونيـة وخالفها،
لنبقـى علـى صلـة ونسـتظل بأغصانهـا الوارفـة.
ً
قائلا :ال تشـغلكم أعمـال اإلدارة
ويوجـه رسـالة للزملاء
واالهتمامـات اجلانبيـة عـن البحـث والترقيـة العلميـة
واالهتمـام بالطلاب ،فأنتـم القـدوة .أمـا زملاء اإلدارة
فيقـول :احـرص علـى تطويـر قدراتـك ومهاراتـك اإلداريـة،
فاجلامعـة تقـدم منصـة واسـعة مـن البرامج املتميـزة يف هذا
املضمـار.
واملعيـدون واحملاضـرون :ال تتأخـروا يف االبتعـاث وإكمـال
درجـة الدكتـوراه ،لتأخـذ وضعـك الطبيعـي يف املؤسسـة

التعليميـة .ولألبنـاء الطلاب :اسـتغلوا وجودكـم يف املؤسسـة
العريقـة لالسـتفادة مـن خدماتهـا ،والهيئـة التعليميـة بهـا،
وشـاركوا يف أعمـال خـارج منهجكـم الدراسـي لتوسـيع األفق
واملـدارك.
وينصـح املتقاعديـن :أيـن جتـدون أنفسـكم؟ وكيـف تقضـون
أوقاتكـم؟ إن كان يف القـراءة فبهـا ونعمـة ،يف التأليـف
املتخصـص أو العـام فجيـد ،يف الرياضـة واحملافظـة علـى
الصحـة فحسـن ،يف االسـتثمار فانتبـه وال تضيـع مدخراتك،
اعـرف مداخـل االسـتثمار ومخارجـه واسـأل وتعلـم مـن أهـل
الذكـر يف كل مجـال ،يف أسـهم أو سـندات ،عقـار محلـي ،أو
عربـي ،أو عاملـي ،فالتعلـم والتدريـب أصبـح متاحـاً يف كل
مضمـار ،باختصـار التـوازن فيمـا يسـمى عجلـة احليـاة.

الرفاعي :سأعاود الركض
في الكتابة

يقـول األسـتاذ فهـد عبـداهلل
الرفاعـي مـن كليـة علـوم
األرض ،منـذ أكثـر مـن ثالثين
عامـاً مت تعيينـي بجامعـة
امللـك عبدالعزيـز كليـة علـوم
أ  .فهد عبداهلل الرفاعي
األرض ،وكانـت مـن رجاءاتـي
التـي حتققـت العمـل فـى
إحـدى معامـل قسـم الثـروه املعدنيـة وهـي صيانـة األجهـزة
واإلعتنـاء ،بهـا وكانـت مـن أجمـل سـنوات حياتـي ألنـي كنـت
أذهـب لعملـي بحـب واهتمـام ،حتـى اسـتمتع بجـو العمـل
ألن الشـخص عنـد حبـه واهتمامـه بعملـه يسـتمتع بأجـواء
العمـل ،ولـن أنسـى زمالئـي ألنهـم كانـوا لـي خيـر معين وال
اسـتطيع ذكـر أسـمائهم كلهـم حتـى ال أبخـس أحـداً منهـم
حقـه يف التقديـر وأنـا أشـكرهم علـى ذلـك ألنهـم كانـوا يف
قمـة األخلاق واالحتـرام والتعـاون.
ً
ً
ويؤكـد ،بالنسـبة لألشـخاص الذيـن تركـوا أثـرا كبيـرا يف
نفسـي هـم الدكتـور عبدالعزيـز راديـن -رحمـه اهلل -ولـن
أنسـى تشـجيعه لـي ،وكذلـك رئيـس قسـم الثـروة املعدنيـة
الدكتـور هشـام ألن هـذا الرجـل علـى خلـق رفيـع جـ ًدا جـ ًدا
ولـن أنسـى وقفاتـه معـي .وعـن خطواتـه املقبلـة يف احليـاة
بعـد التقاعـد يشـير الرفاعـي إلـى أن يعيـش حياتـه ألسـرته
ومـا يكتبـه مـن خواطـر أدبيـة بين احلين واآلخـر ،ومتابعـة

حياتـه الصحيـة.

د .حميدة درويش :حفالت التكريم اعتراف بالجميل

مـن جانبهـا تقـول الدكتـورة حميـدة محمـد بكـر درويـش
أسـتاذ مشـارك بقسـم الفيزيـاء -فـرع السـليمانية ،-إن
حفلات تكـرمي املتقاعديـن ماهـي إال اعتـراف باجلميـل
ووفـاء بالعهـد مـن اجليـل احلاضـر واجليـل الواعـد للجيـل
املؤسـس كالهـرم .فاجليـل الواعـد أو جيـل املسـتقبل الـذي
ميثـل قاعـدة الهـرم و اجليـل احلاضـر يسـطع وقبلـه جيـل
األمـس وهكـذا جيـل وراء جيـل ميثلـون عقـوداً مـن الزمـن
الفاعـل البنّـاء كل يف وقتـه ومكانـه.
وأضافـت :التكـرمي مـا هـو إال عالمـة حضاريـة جميلـة
تسـاعد علـى التقـدم والبنـاء املجتمعـي السـليم ألنه يحث كل
أفـراد املجتمـع علـى اجلـد واالجتهـاد والتميـز واملشـاركة يف
بنـاء لبنـة مـن لبنات مسـيرة التقدم احلضـاري للوطن ،وهذا
التكـرمي يجعـل كل فـرد يسـابق الزمـن يف عمـل أقصـى ما يف
جهـده كـي يتـرك وراءه عالمـة بـارزة ومميـزة تكـون شـمعة
تنيـر الـدرب ومتهـد الطريـق ملـن بعـده مـن األجيـال القادمة.
وتقـول :اليـوم ًيكـرم اجليـل احلاضـر اجليـل السـابق ،وغـدا
سـيكرم اجليـل احلاضـر ،وسـيكون التكـرمي مسـتمراً علـى
مـدار األعـوام ملـن أفنـوا زهـرة شـبابهم يف العطـاء وإنـكار
الـذات كـي تظهـر الصـورة مبـا هـي عليـه اآلن مـن النمـو
واالزدهـار ،وهـذا التكـرمي مـا هـو إال وفـاء وتقديـر ورد
للجميـل مـن جامعـة املؤسـس ملنسـوبيها الذيـن أحبوهـا
وأخلصـوا العمـل بهـا ممـا سـيترك أثـرا طيبـا وجميلا يف
نفـوس املكرمين مـن أبنائهـا املتقاعديـن فهـو اعتـراف لهـم
بالفضـل واجلميـل ،فشـكرا جلامعـة املؤسـس وللقائمين
عليهـا علـى هـذا التكـرمي.

راوية بابصيل :التكريم حافز للمتقاعدات

بدورهـا تقـول األسـتاذة راويـة صالـح أحمـد بابصيـل قسـم
الرياضيـات بكليـة العلـوم  -فـرع الفيصيليـة ،-إن حلظـات
التكـرمي تخالـج نفسـي مزيجـاً مـن املشـاعر املتباينـة بين
فـرح وأسـى ،فـرح بالتقاعـد ونهايـة مسـيرتي الوظيفيـة يف
هـذا الصـرح التعليمـي الكبيـر ،وفـرح وشـكر علـى التكـرمي
والتقديـر الـذي جنـده مـن جامعتنـا ونحـن نودعهـا لنبـدأ
صفحـة جديـدة مـن العطـاء لبالدنـا بشـكل مختلـف عما كان
خلال عملنـا النظامـي.
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وأضافـت :التكـرمي حافـز للمتقاعديـن واملتقاعـدات نحـو انطالقـة عمـل جديـد باالسـتفادة من اخلبـرات التي
أضيفـت لنـا خلال مسـيرة عملنـا التعليميـة ،أمـا األسـى فهـو لفـراق جامعـة امللـك عبدالعزيـز ومـا يحويـه مـن
صحبـة وذكريـات جميلة.

عائشة فوالذ  :التكريم لمسة وفاء ألهل العطاء

تصـف األسـتاذة عائشـة فـوالذ عبداجلليـل كليـة العلـوم ،تكـرمي جامعة امللـك عبدالعزيز لها مبناسـبة تقاعدها
بأنـه ملسـة وفـاء ألهـل العطـاء وحـب وعرفـان وتقديـر ملعلمـي النـاس اخليـر .وتشـير إلـى أن اجلامعـة حتـرص
علـى تكـرمي منسـوبيها املتقاعديـن واملتعاقـدات ،الذيـن قدمـوا جهدهـم وأوقاتهـم وعطاءاتهـم يف خدمتهـا،
وسـاهموا بدورهـم يف االرتقـاء بهـا ورفعـة مكانتهـا ،مؤكـدا أن هـذا التكـرمي ملسـة وفـاء مـن اجلامعـة جتـاه
منسـوبيها وسـيكون لـه األثـر الطيـب يف حياتهـم بعـد التقاعـد.

إفتخار عرب :التقاعد محطة جميلة في الحياة

وجهـت األسـتاذة إفتخـار عبـد الوهـاب عـرب ،وكالـة شـطر الطالبـات بالفيصليـة ،شـكرها جلامعـة امللـك عبـد
العزيـز بجـدة لتكرميهـا ضمـن املتقاعـدات علـى سـنوات العمـر العديـدة التـي قضتهـا حتـت مظلـة اجلامعـة
اإلداريـة ،والتـي اكتسـبت مـن خاللهـا صداقـات تعتـز بهـا ،وتقـول "وجـودي معكـم خلال السـنوات املاضيـة
تـرك بصمـة خالـدة يف نفسـي حتمـل لكـم أسـمى التقديـر واإلعجـاب إلدارتكـم احلكيمـة ،فجزاكـم اهلل عنـا
أفضل ماجزى املخلصني وبارك فيكم وأسـعدكم سـعادة الدارين وأمت عليكم نعمه وأكرمكم من فضله ومنه".
وتؤكـد ،أن تقاعدهـا عـن العمـل ال يعنـي قطـع أوصـال احملبـة والوصـال بين أصدقائهـا يف العمـل.

يف ملسة وفاء سنوية جميلة  ،وبادرة عرفان وتقدير نبيلة أصيلة ،
تقيم جامعه املؤسس حفل تكرمي جلميع املتقاعدين  ،من منسوبيها
الذين ترجلوا عن املسؤولية هذا العام  .وهي ملسة جميلة وبادرة
نبيلة تثمنان جهود العاملني يف اجلامعه وعطاءاتهم  ،طوال مدة
عملهم فيها ؛ أساتذة وإداريــن من الذكور واإلناث وهم نحو من
مائتي متقاعد ومتقاعدة لبلوغهم السن النظامية لإلحالة الى
التقاعد .
وبهذه املناسبة أقول للمتقاعدين املكرمني كافه إن تكرميكم اليوم
هو تكرمي للمكسب احلقيقي الذي حققتموه ؛ وهو تشرفكم بخدمة
وف مجال خدمة العلم
وطننا الغالي ؛ من خالل جامعتنا الغاليه ِ
النافع وأهله وطالبه فيها ؛ وهو شرف وأي شرف .
ستتركون اليوم عملكم الرسمي يف اجلامعه ولكنكم ستبقون يف
قلوبنا  ،وستظلون عاملني بال انقطاع ألن خدمة هذا الوطن ليس
فيها تقاعد  ،وهو الذي أعطانا الكثير  ،ومهما نقدم له فلن نفيه
حقه َعليْنَا .
لقد تعلمنا من سلفنا -ونحن بدورنا -نُعلم َخل َ َفنا أن تقاعد املسلم
من عمله ؛ هو بداية مرحلة جديدة يف حياته للعطاء والوالء ،وأداء
الواجب للبالد والعباد  ،يَش ُرف فيها باخلدمة يف أي مجال يتالءم
مع ظروفه اجلديدة  ،وقدر االنسان على قدر همته  ،وقيمة كل
حسب انه يُ ْح ِسنه .
امرئ ما يَ َ
وأقول :إن هذا التكرمي اليوم حق لكم َعليْنَا جميعاً وإن هذا احلفل
تعبير عن شكرنا لكم جميعا  ،لكل ما بذلتموه بجامعتكم من جهد
وتفان ووقت  ،سائلة اهلل أن يدمي على اجلميع الصحة والعافيه
ٍ
وراحة البال وميد اجلميع بعونه وتوفيقه يف كل مراحل حياتنا .
وأقول يف اخلامتة  :شكرا ملعالي مدير اجلامعه حرصه على رعايته
هذا احلفل الكرمي  ،وحرصه على استمرار هذه اللمسة السنوية
الوفيه اجلميلة  ،وهذه البادرة النبيلة األصيلة من العرفان والتقدير
لكل العاملني .
د .سارة بنت عبدالرحيم صويف قشقري
وكيلة عمادة القبول والتسجيل

ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن
ﺗﺘﻘﺪم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﺘﻤﻮه ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻣﺨﻠﺺ وﻋﻤﻞ دؤوب
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التقاعد الوظيفي ..فسحة لتجارب جديدة وفرصة لتحقيق أحالم مؤجلة
مخطئ من يقول إن التقاعد هو خريف
العمر أو استسالم لبداية النهاية ،فهذا من
وجهة نظر اختصاصيني ونفسيني قصور
يف مفهوم االســتــمــتــاع بــاحلــيــاة ومفاهيم
خاطئة مت تداولها خالل عقود طويلة باتت
راسخة يف أذهان املجتمعات ،واحلقيقة أن
مقسمة إلى مراحل مختلفة ،وكل
احلياة
ّ
مرحلة يكون لها توجهاتها ومكانتها يف حياة
الشخص ،وبالتأكيد مرحلة التقاعد من أهم
املراحل العمرية يف حياة املتقاعدين ،فهي
إما تكون نقمة يف حال استسلم الشخص
لالكتئاب واليأس والــروتــن اليومي ،وقد
تــكــون نعمة إذا عــاش املتقاعد أحالمه
املؤجلة ومعرفة كيفية استغالل هذه املرحلة
واالستفادة منها.
والتجارب احلياتية مليئة باألفكار واملشاريع
واملبادرات والبرامج التي قد تكون وسيلة
ليمضي الشخص فيها حياته اجلــديــدة
بعد ســنــوات العطاء والعمل ،فهناك من
املتقاعدين من لم يستسلم للواقع ويعمل يف
املوارد البشرية ويشرف على تدريب وتطوير
املوظفني ،ويفكر يف كيفية منح اآلخرين
االستفادة من خبراته العملية ،وجنــح يف
مــشــروع يسهم يف تعليم األجــيــال الشابة
مفاهيم اإلدارة وكيفية تطوير الذات.
ومن املهم أن يتعامل املتقاعد مع تقاعده
الوظيفي وكــأنــه فسحة لتجارب جديدة
وفرصة لتحقيق أحالم وطموحات ما كانت
الوظيفة تسمح له أن يحققها بسبب ضيق
الوقت وغياب املناخ ،فعند التقاعد يصبح
الدخل أقــل ،وتتوقف العالوات واملميزات
الــتــي كــان يتم احلــصــول عليها يف أثناء
اخلدمة ،وما أن تصل إلى سن التقاعد حتى
تبرز أمــام املتقاعد أهمية احلصول على
دخل إضايف ،وعدم االستسالم القتراحات
األبناء برفض عمل األب بعد التقاعد ،أو
الراحة واالسترخاء يف البيت بعد سنوات
العمل ،فبالتأكيد ليس هذا باحلل األمثل
لإلنسان املتقاعد.
فالتقاعد له نوافذ كثيرة ميكن من خاللها
أن يكتشف الشخص فرصاً جديدة أو أن
يخلق جناحاً وسط التذمر واخلوف ،وذلك
من خالل التعايش مع حياة ما بعد التقاعد
باالعتماد على مبدأ اإلنتاجية ،فاإلنسان
بحسب رأيــه منتج بطبعه يف كــل مراحل
العمر ،ويــرجــو أن يكون مــا بعد التقاعد
سلسلة لنجاحات مرتبطة مبا قبلها ،فأمام
أي إنسان عند التقاعد خــيــاران ،إمــا أن

يتعامل مع التقاعد على أنه مدة سلبية يف
حياته ويرضى بالبقاء منكفئاً على نفسه
ويخسر اخلبرات التي اكتسبها ،وإمــا أن
يتعامل الشخص مع التقاعد كبداية جديدة،
ينظر لنفسه كشجرة مثمرة ال تتوقف عن
العطاء.
يقسم
ويؤكد مختصون نفسيون ،أن التقاعد ّ
إلى قسمني :أولهما سلبي ينعكس بصورة
مباشرة على احلالة النفسية واالجتماعية
والعقلية واالقتصادية لإلنسان املتقاعد،
وينتج عنه مشكالت منها نفسية مثل:
االكتئاب والقلق ،وعاطفية مثل :الغضب
الــدائــم ،واجتماعية تــؤدي إلــى ضعف يف
التوافق األس ــري ،إضــافــة إلــى املشكالت
الصحية واحلركية ،والقسم اآلخر إيجابي،
ينقل صاحبه إلى مرحلة من مراحل اإلجناز
الشخصي.
ً
اإليجابي ينعكس على الفرد أيضا بشكل
إيجابي من خالل االستعداد النفسي حلياته
اجلديدة والقبول باألمر الواقع وكيفية وضع
برامج مختلفة يف حياته ما بعد التقاعد
للتنزه الشخصي والــعــائــلــي ،وه ــذا النوع
يجعل املتقاعد أكثر قــدرة على مواجهة
هذه املرحلة وحتويلها إلى مرحلة إجناز،
وذلك باالستعداد والتخطيط املسبق الذي
يعطي املتقاعد فرصة مهمة لتقبل املرحلة،
ومتنحه اجلــاهــزيــة ملــواجــهــة املستجدات
احلياتية واالجتماعية.
ويشير اخلــبــراء إلــى وجــود بعض الفئات
التي ال تتأثر سلباً بالتقاعد الوظيفي بسبب
بسن
طبيعة عملها ،مثل املهن غير املرتبطة ّ
أو عمر معني وبخاص ًة (األطباء ،احملامون،
الــصــحــفــيــون ،احمل ــاس ــب ــون ،املــهــنــدســون
وغيرهم) فأصحاب هذه املهن قادرون على
مواجهة ضغوط احلياة من خالل االنشغال
يف أعمالهم .فاألطباء ينشغلون يف عياداتهم
اخلاصة بعد تقاعدهم ،واحملامون أيضاً
مشغولون يف مكاتب محاماة أو التحول
إلى مستشارين قانونيني لبعض القطاعات،
والــصــحــفــيــون قــــادرون عــلــى الــدخــول يف
مجاالت إعالمية وصحفية مختلفة ،والعمل
مــســتــشــاريــن صــحــفــيــن لــبــعــض اجلــهــات
لالستفادة من خبراتهم أو تأسيس شركات
إعــامــيــة ودور نــشــر ،واحملــاســبــون أيضاً
لديهم إمكانية تأسيس مكاتب يف العمل
احملاسبي ،واملهندسون أيضاً يعملون يف
شــركــات هندسية وقـــادرون على تأسيس
مكاتب استشارية هندسية.

ومع ذلك فإن حياة ما بعد التقاعد هي مدة
زمنية أكثر رحابة وإمكانية ملمارسة األعمال
والهوايات واألهداف التي يرغب الشخص
يف حتقيقها ،والتي كان عامل الزمن حائ ً
ال
أمام تنفيذها أو إكمالها ،فالتقاعد مرحلة
حتمية يصل إليها اإلنسان بعد سنوات عمله
الطويلة ،إذ يبدأ رحلة جديدة من التغيرات

االجتماعية والنفسية والبدنية ،قد يكون
منها إحساس بالكآبة وحــب اجللوس يف
البيت وعدم الرغبة يف اخلروج ،وقد يكون
منها االنــطــاق واالســتــعــداد لالستمتاع
باحلياة وإعــادة اكتشاف نفسه مجدداً يف
أعمال وهوايات أخرى.

المتقاعدون في السعـودية

7%

سـنو ًيا

متوسـط زيـادة أعـداد املتقاعديـن

65.9

املتقاعدين

مــلــيــار ريـــال ص ــرف معاشات

570

ألف متقاعد من األحياء

200

ألـف متقاعد متوفى
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وكيل الجامعة :

•تكريم المتقاعدين عرفان وتقدير لجهودهم بعد سنوات العمل والعطاء
•الجامعة تتيح مميزات وخدمات تعزز استمرارية العالقة مع المتقاعد
يف حـوار مـع أخبـار اجلامعـة أكـد سـعادة
وكيـل اجلامعـة األسـتاذ الدكتـور عبـداهلل
بـن مصطفـى مهرجـي حـرص اجلامعـة على
تكـرمي منسـوبيها املتقاعديـن واملتعاقـدات،
الذيـن قدمـوا جهدهـم وأوقاتهـم وعطاءاتهم
يف خدمـة جامعـة امللـك عبدالعزيـز،
وسـاهموا بدورهـم يف االرتقـاء باجلامعـة
ورفعـة مكانتهـا ،مشـيراً إلى أن هذا التكرمي
يعـد جـزءا مـن الواجـب علـى اجلامعـة جتـاه
منسـوبيها ،الذيـن كان لهـم األثـر الكبيـر يف
مسـيرتها العلميـة والعمليـة ،مثمنـاً دعـم
معالـي مديـر اجلامعـة وتشـريفه وحرصـه
علـى حضـور احلفـل بشـكل سـنوي ودائـم
وفـا ًء وعرفانـاً علـى مـا قدمـوه للجامعـة
يف سـنني مضـت ،داعيـاً جميـع املتقاعديـن
واملتقاعـدات لالسـتفادة مـن مرافـق
اجلامعـة.
وأبـان " الدكتـور مهرجـي" أن التقاعـد ليـس
نهايـة املطـاف ،فاخلبـرات املتراكمة على مر
السـنني لـدى املتقاعديـن اجلامعـة يف أمـس
احلاجـة لهـا ،ونتطلـع إلـى التواصـل الدائـم
معهـم مـن خلال تقـدمي األفـكار والـرؤى
واملقترحـات التـي سـوف تترجـم بحـول اهلل
إلـى واقـع ملمـوس.
إلى تفاصيل احلوار:

• بدايـة حدثنـا عـن حفـل املتقاعديـن
لعـام 1439ه ـ الـذي تنظمـه اجلامعـة؟

هـو تكـرمي سـنوي دأبـت عليـه اجلامعـة
للمتقاعديـن مـن منسـوبي اجلامعـة
بشـطري الطلاب والطالبـات بجامعـة امللـك
عبدالعزيـز ،ويأتـي يف إطـار تقدير جهودهم
ومسـاهمتهم خلال عقـود مضت من العطاء
والبـذل يف خدمـة دينهم ووطنهم وجامعتهم،
وقدمـوا خاللهـا عصـارة أفكارهـم وجهدهـم
مشـاريعهم وعطاءاتهـم التـي تسـتحق
أن نكرمهـم عليهـا عرفانـاً وتقديـراً مـن
جامعتهـم التـي تعـودوا منهـا دومـاً تثمين كل
جهـد وعطـاء وبـذل.

• ماهـي الرسـائل التـي تـود اجلامعـة
إرسـالها مـن حفـل املتقاعديـن؟

كمـا أسـلفت أن تكـرمي املتقاعديـن يأتـي يف
ً
عرفانـا وتقديـراً جلهودهم ،كما
املقـام األول
يحمـل رسـائل إيجابيـة ملـن هـم علـى رأس
العمـل حيـث يشـاهدون هـؤالء املخلصين
ويسـترجعون معهـم ذكريـات العمـل ،ومـا مت
خلال األعـوام املاضيـة ،وأن اجلامعـة تقـدر
جهـود مـن عمـل وقـدم جهـده ووقتـه ،مـا
دفعهـا لالحتفـاء بهـم.

• ماذا مييز احلفل؟

إن مـا مييـز االحتفـاء باملتقاعديـن أنـه
فرصـة جلميـع املكرمين لاللتقـاء بزمالئهـم
ممـن عملـوا معهـم ،حيـث يسـود احملبـة
واأللفـة ويسـترجع مـن خاللـه املتقاعـد
سـنني مضـت حتمـل الذكريـات اجلميلـة
لزملاء وزميلات أسـهموا يف املسـيرة
اإليجابيـة والبنـاءة ،وكان لهـم دور مهـم

ومحـوري يف خدمـة املجتمـع  ،مـن خلال
إعـداد ودعـم أبنائنـا وبناتنـا الطالبـات يف
جميـع املجـاالت سـواء يف العمليـة العلمية أو
املهاريـة أو الثقافيـة وخدمتهـم وتوفير البيئة
املناسـبة لهم ،كذلك اجلامعة تشـعر بأن من
الواجـب عليهـا تقديـر مـا قدمـوه مـن جهـود
وإجنـازات حتققـت علـى أكتافهـم وبعقولهـم
لتتمكن جامعة "املؤسـس" من االسـتمرار يف
العطـاء واإلبـداع ،ومنـارة وفـاء وإتقـان يف
العمـل ابتغـاء مرضـاة اهلل عـز وجـل ،ولتتبوأ
اجلامعـة املكانـة العامليـة التـي تليـق بهـا بين
جامعـات اململكـة العربيـة السـعودية.
وأشـكر املتقاعديـن واملتقاعـدات الذيـن
قدمـوا حياتهـم يف سـبيل رفعـة اجلامعـة
خلال سـنوات عملهـم.

،والتـي تقـوم بهـذا التكـرمي عرفانـا وتقديـرا
لفئـة متثـل جيلا مـن الـرواد الذيـن واكبـوا
مرحلـة مـن املراحـل التاريخيـة مـن عمـر
اجلامعـة والذيـن كان لهـم يف هـذه املرحلـة
اإلسـهام املتميـز حتـى باتـت جامعـة امللـك
عبدالعزيـز علـى ماهـي عليـه اآلن ،وأن هـذه
اللفتـة الكرميـة و غيـر املسـتغربة مـن معالي
مديـر اجلامعـة هـي داللـة علـى أن قيـادة
اجلامعـة وإدارتهـا العليـا تهتـم بأصحـاب
اخلبـرات ومتـد جسـور التعـاون معهـم يف
جانـب االستشـارات وتقـدمي املقترحـات
واحلضـور يف الفعاليـات واملشـاركة بها حتى
مـا بعـد بلـوغ سـن التقاعـد ،كمـا ان تكـرمي
املتقاعديـن هـو اسـتحقاق لـكل مـن اتخـذ
منـه قـدوة يف اإلخلاص يف خدمـة الوطـن.

مت بحمـد اهلل وفضلـه تسـهيل إجـراءات
إخلاء الطـرف للمتقاعديـن واملتقاعـدات
مـن خلال األنظمـة اإللكترونيـة ،إذ ميكـن
للمتقاعـد أن يسـتكمل كل إجراءاتـه مـن
املوقـع دون عنـاء ومشـقة التنقـل ومراجعـة
اجلهـات ذات العالقـة ،وهـذا العمـل جـزء
مـن املنظومـة املتكاملـة جلامعـة امللـك
عبدالعزيـز التـي تسـعى إلى تطويع خدماتها
وإجراءاتهـا اإلداريـة وتنفيذهـا مـن خلال
املوقـع اإللكترونـي لتوفيـر الوقـت واجلهـد
سـواء علـى عضـو هيئة التدريـس أو املوظف
أو الطالـب.

تتيـح اجلامعـة للمتقاعـد العديـد مـن
املميـزات واخلدمـات التـي تعـزز مـن
اسـتمرارية العالقـة بين املتقاعـد واجلامعـة
منها االسـتفادة من مرافق اجلامعة كاملكتبة

• ماهـي اخلطـوات التـي اتخـذت يف
سـبيل تسـهيل إجراءاتهم التقاعدية؟

• كيـف تقومـون رعايـة معالـي مديـر
اجلامعـة وحضـوره وحرصـه سـنوي ًا
حلضـور حفـل املتقاعديـن.

معالـي مديـر اجلامعـة األسـتاذ الدكتـور
عبدالرحمـن اليوبـي ،حريـص بشـكل سـنوي
علـى رعايتـه وحضـوره للحفـل سـنوياً،
لشـكرهم على بذلهم وعطائهم مع جامعتهم

• ماهـي اخلدمـات التـي تقـدم
للمتقاعـد أو املتقاعـدة مـن اجلامعة؟

املركزيـة وممارسـة األنشـطة واسـتخدام
اإلمييـل اخلـاص بـه يف اجلامعـة ،إضافـة
إلـى تصاريـح الدخـول ،وكذلـك االسـتفادة
مـن ملفـه الطبـي والعلاج يف املستشـفى
اجلامعـي ،كمـا أن اجلامعـة ممثلـة بـإدارة
شـؤون املوظفين تصدر لهـم بطاقات خاصة
للمتقاعديـن ،

• كلمـة أخيـرة توجههـا للمتقاعـد أو
املتقاعـدة خلال هـذا العـام؟

أقـول لهـم شـكراً علـى مـا قدمتمـوه خلال
مسـيرة عملكـم يف اجلامعـة  ،وان تقاعـد
منسـوبي اجلامعـة ال يعنـي نهايـة عالقتهـم
بهـا فاجلامعـة حتفـظ لهـم الـود والتقديـر
كمـا تدعوهـم لالسـتفادة مـن مختلـف
مرافقهـا ،كمـا أن أبنـاء اجلامعـة لـن ينسـوا
تلـك اجلهـود ،وأن تـرك الوظيفـة العامـة
ال يعنـي التوقـف عـن البـذل والعطـاء ،بـل
هنـاك مجـاالت متعـددة للمسـاهمة بالـرأي
واملشـورة واملشـاركة يف األعمـال التطوعيـة
خلدمـة الصالـح.

6
رسائل حب من منسوبي الجامعة المتقاعدين إلى زمالئهم
بث عدد من املتقاعدين رسائل الشكر والتقدير جلامعة امللك عبدالعزيز يف يوم تكرميهم ،بعد سنوات طويلة قضوها داخل أروقة جامعة املؤسس ،وقدموا حياتهم وأوقاتهم وطاقاتهم لرفع
مكانة اجلامعة بني جامعات اململكة على املستويني األكادميي واإلداري.
وثمن عدد من املتقاعدين يف رسائلهم سنوات العمل واخلبرات التي اكتسبوها ،مؤكدين بأهم لن يتوقفوا عن خدمة الوطن بالرغم من تقاعدهم ،وسيعملون على نقل خبراتهم التي
ّ
اكتسوبها إلى أجيال املستقبل ،مؤكدين أنهم بعد حياة حافلة باجلهد واالجتهاد والبذل والعطاء داخل جامعة امللك عبدالعزيز ،يفخرون ويعتزون مبا قدموه خالل حياتهم املهنية ،محتسبني
يف ذلك األجر واملثوبة من اهلل عز وجل وأن ما قدموه من عمل يبتغون أن يكون خالصاً لوجهه الكرمي ،مشيدين مبا وصلت اليه اجلامعة من مكانة عاملية استحقت هذا العام تكرمياً
مميزاً ،حيث حصلت على املركز األول عاملياً يف تصنيف التاميز للتعليم العالي للمرة الثانية على التوالي والذي مت بجهود العاملني يف اجلامعة ،وأملح عدد من املتقاعدين يف رسائلهم أنهم
يفكرون بالسفر لغرض السياحة والتعرف على ثقافات جديدة وكسب معارف جديدة ،وآخرون يفكرون يف االستمتاع أكثر بساعات الهدوء واالسترخاء ،والبعض اآلخر سوف يحرص على
تبادل الزيارات العائلية ،الفتني إلى أن احلياة ال تنتهي بانتهاء مرحلة معينة ،بل تستمر بجمالها إذا عرف اإلنسان كيف يستغلها ويستفيد منها بحماسة وإبداع.

أ .فهد عبداهلل الرفاعي
كلية علوم األرض.
التقاعد مرحلة جديدة
من مراحل العمر تدخل
يف حياة األنسان وميكن
االســتــفــادة مــن اخلبرات
الطويلة التي استفادها
يف العمل.

د .عبداهلل رشيد سنبل
كلية علوم األرض.
ك ــان ــت س ــن ــوات الــعــمــل
جميلة والتقاعد مرحلة
بها الكثير من اخلبرات
الــتــي اكتسبتها وســوف
أن ــق ــل ــه ــا إلـــــى أج ــي ــال
امل ــس ــت ــق ــب ــل لــلــنــهــوض
بالوطن.

أ .إبراهيم سالم بن حسني
كلية تصاميم البيئة.
ســوف أستكمل مسيرتي
احلياتية ولــن أتوقف عن
خدمة الوطن يف اي موقع
وسيكون ألسرتي جزء كبير
من حياتي بعد التقاعد.

د .عدنان عباس عدس
كلية تصاميم البيئة.
ش ــك ــرا جل ــام ــع ــة املــلــك
عــبــدالــعــزيــز وألبــنــائــي
الطالب وسوف جتدوني
دائــــمــــاً بـــجـــواركـــم ويف
خــدمــتــكــم ولـ ــن تــتــوقــف
ح ــي ــات ــي الــعــلــمــيــة بــعــد
التقاعد.

أ .د .ياسر عبدالرزاق بليله
كلية تصاميم البيئة.
املناصب موقتة والطالب
هـــم رأس املـــــال لــلــوطــن
وللمستقبل وعلينا أن ننقل
خــبــراتــنــا لــهــم فاملتقاعد
طاقة وخبرة متراكمة يجب
إخراجها ليكون قدوة.

د .باسم حتسني البيروتي
كلية الطب.
الــتــقــاعــد م ــج ــرد مــرحــلــة
واحلياة لن تتوقف عند ترك
املنصب وســوف أعمل من
أجل نقل خبراتي األكادميية
لــتــامــذتــي وأب ــن ــائ ــي من
الشباب األطباء.

د .أسامة ابراهيم ناصف
كلية الطب
الــتــقــاعــد فــرصــة إلعـــادة
اك ــت ــش ــاف احلـ ــيـ ــاة الــتــي
انشغلنا عنها خالل سنوات
العمل ،وسيكون التقاعد
بــدايــة ملرحلة جــديــدة من
العمل واإلنــتــاج ومنح جزء
كبيرا لألسرة.

أ.د .عمر سعيد العمودي
كلية الطب
احلياة بها أهــداف كثيرة،
وكــل مرحلة لها أهدافها،
والــتــقــاعــد فــرصــة إلع ــادة
تــرتــيــب أهــــداف اإلنــســان
واكـــتـــشـــاف احلـ ــيـ ــاة مــن
جديدة.

أ .حمزة عبيد احلامتي
إدارة العالقات العامة
سيكون التقاعد مرحلة
إجنــــــاز ولـــيـــس مــرحــلــة
انـ ــطـ ــواء أو ع ــزل ــة عن
املجتمع ،فاخلبرات كثيرة
واحلياة لن تتوقف.

أ .أحمد عثمان حكمي
عمادة القبول والتسجيل
أشــكــر جــامــعــة املــؤســس
على سنوات عملي داخل
ه ــذا الــصــرح التعليمي
العظيم ،والتقاعد مرحلة
جــديــدة للعمل واإلنــتــاج
واالستفادة من اخلبرات
اإلدارية التي اكتسبتها.

أ .علي سليمان املسعود
عمادة القبول والتسجيل
الــتــقــاعــد ف ــرص ــة حلــيــاة
أفــضــل واســتــغــال سنوات
اخلبرة يف اإلنتاج ،وأشكر
جــامــعــة املــؤســس عــلــى ما
اكــتــســبــتــه خـ ــال ســنــوات
العمل من خبرات أفادتني
كثيراً يف حياتي.

أ .عبدالعالي علي الصحفي
وك ــال ــة اجل ــام ـع ــة ل ـل ــدراس ــات
العليا

تــقــاعــدي الوظيفي سوف
يساهم يف زيــادة الترابط
األســــــري ،وإش ــغ ــال وقــت
الفراغ يف القراءة والطاعة
وأيــض ـاً يف زي ــادة الترابط
االجتماعي.
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أ .عبدالرزاق عمر قطب
عمادة القبول والتسجيل
الزمن لن يقف حائ ً
ال أمام
طموحات اإلنسان ،وعلينا
التعامل بكل إيجابية مع
مختلف مــراحــل الــعــمــر،
والــتــقــاعــد فــرصــة إلع ــاة
اكتشاف احلياة.

أ.حسني محمد أبو طالب
ص ـي ــان ــة ونـ ـظ ــاف ــة ال ـس ـكــن
اجلامعي
أش ــك ــر جــامــعــة املــؤســس
وأبــــنــــائــــي الــــطــــاب يف
السكن اجلــامــعــي وفقكم
اهلل دائــم ـاً ،وس ــوف أكــون
دائماً يف خدمتكم ،وأستغل
وقت فراغي بعد التقاعد
يف ح ــي ــات ــي األسـ ــريـ ــة
والعائلية.

أ  .موسي حجي اخلبيري
عمادة شؤون الطالب
سـ ــنـ ــوات ال ــع ــم ــل كــانــت
رائعة مع أبنائي الطالب،
وب ــرام ــج الــتــقــاعــد كثيرة
وأهــمــهــا الــتــنــزه العائلي
والترابط األسري.

أ .شوكت محمود بخاري
اإلدارة ال ـع ــام ــة للتشغيل
والصيانة
مــرحــلــة الــتــقــاعــد ممــيــزة
جــداً يف استعادة اجلانب
العائلي واألسري ،وأستمتع
ب ــح ــي ــات ــي يف ال ــط ــاع ــة
الدينية والزيارات العائلية
واالجتماعية.

أ .حمادي رزق اهلل السلمي
اإلدارة العامة للمرافق
لن تنقطع صلتي بجامعة
امللك عبدالعزيز حتى بعد
الــتــقــاعــد ،فــكــل رك ــن بها
مليء بالذكريات واأليــام
اجلميلة.

أ .حميد حمد الصبحي
اإلدارة ال ـعــامــة للتشغيل
والصيانة
كانت أيام جميلة قضيتها
داخــــــــل جـــامـــعـــة امل ــل ــك
عــبــدالــعــزيــز ،وأشــكــر اهلل
أنــنــي قــمــت بــعــمــلــي على
أكمل وجــه ،وســوف أشغل
حــيــاتــي بــعــد الــتــقــاعــد يف
األمــــور الــديــنــيــة واألســريــة
واالجتماعية.

أ .عمر محمد احملمودي
صـ ـي ــان ــة ون ـ ـظـ ــافـ ــة ال ـس ـك ــن
اجلامعي
ســـــوف تــســتــمــر احلـــيـــاة،
وسنوات العمر بعد التقاعد
هادئة وبعيدة عن ضغوط
ال ــع ــم ــل ،وأشـــكـــر أبــنــائــي
الطالب وزمالئي يف العمل.

أ .د .عبداحملسن عبداهلل السيفاني
كلية علوم البحار

أ .د .محمد حامد زيني
كلية العلوم
ل ــن تــتــوقــف احل ــي ــاة عن
االســـتـــمـــرار ،واالن ــس ــان
بطبعه متغير مع احلياة،
والــتــقــاعــد مــرحــلــة يجب
الــتــكــيــف مــعــهــا لــلــهــدوء
والـــــتـــــقـــــاط األنـــــفـــــاس
واالجتماعيات.

أ .محمد حسن الفارسي
اإلدارة ال ـعــامــة للتشغيل
والصيانة
الــتــقــاعــد منحني فرصة
اللتقاط األنــفــاس وهــدوء
األعــصــاب وراحـــة الــبــال،
ومــرحــلــة التقاعد فرصة
عظيمة الســتــعــادة احلياة
االجتماعية واألسرية.

أ .محمد نويفع السلمي
كلية علوم البحار
التقاعد فسحة لتجارب
جــديــدة وفــرصــة لتحقيق
األحــــــام والــطــمــوحــات
املؤجلة يف احلياة.

د .وليد يوسف غرباوي
كلية علوم البحار
التقاعد انــطــاقــة جديدة
نــحــو الــعــمــل اجلـــديـــد يف
احلـــيـــاة واالســـتـــفـــادة من
اخل ــب ــرات الــتــي اكتسبتها
خ ــال الــســنــوات املــاضــيــة
سيكون م ــردوده جيد جداً
يف حياتي القادمة.

أ .وليد عبداحلميد حوارنة
م ـع ـهــد ال ـ ــدراس ـ ــات الـعـلـيــا
التربوية
اإلنـ ــسـ ــان مــثــل الــشــجــرة
امل ــث ــم ــرة ال تــتــوقــف عن
العطاء ،وسن التقاعد أهم
مرحلة يف حياة الشخص
مـــن ال ــن ــواح ــي األس ــري ــة
والدينية واالجتماعية.

أ .نفيع غالي السلمي
احلـ ــيـ ــاة ب ــك ــل مــراحــلــهــا
جميلة ،والتقاعد منحني
فــرصــة عظيمة مــن أجــل
الترابط األسري واستعادة
اجلانب االجتماعي.

كــانــت ســنــوات الــعــمــل داخــل
جــامــعــة امل ــل ــك عــبــدالــعــزيــز
جميلة ،وأعــتــز ج ــداً بعملي
األكــادميــي بجامعة املؤسس،
لكن احلياة مراحل ،ومرحلة
الــتــقــاعــد هــبــة م ــن املــولــى
عـ ــزوجـ ــل إلعـــــــادة تــرتــيــب
أولويات اإلنسان.

أ .رجاء سهران املولد
مركز االتصاالت اإلدارية
تعلمت الكثير مــن جامعة
املؤسس يف العمل اإلداري،
وهناك الكثير من اخلبرات
اإلداريـــة املتراكمة وســوف
أنقلها لزمالئي يف العمل.
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الزمالء والزميالت المكرمون في حفل التقاعد
االسم

اجلهة

االسم

اجلهة

االسم

اجلهة

أ/سعداهلل ساعد السلمي

مكتب مدير اجلامعة

أ/محمد عاطف شودري

كلية الهندسة

أ .د/جنوه يوسف أبوزناده

شطر الطالبات بالفيصلية

أ/عبدالعالي علي الصحفي

وكالة اجلامعة

أ/وائل صالح حسنني

كلية الهندسة

د/أمل حامد حمزه النجار

شطر الطالبات بالفيصلية

أ/عبداهلل ابراهيم الغامدي

وكالة اجلامعة

أ/طارق حسني عبداهلل

كلية الهندسة

أ.د/صباح عبداهلل بافضل

شطر الطالبات بالفيصلية

أ/أمين إسماعيل مدبولي

وكالة اجلامعة للتطوير

أ/مأمون أحمد مرزا

كلية الهندسة

د/أمينه إسماعيل

شطر الطالبات بالفيصلية

أ/نفيع غالي السلمي

إدارة التخطيط واملتابعة

أ/الزين الصديق عبداهلل

كلية الهندسة

د/سعاد عبداهلل العبسي

شطر الطالبات بالفيصلية

أ/فيصل ناصر الكحيلي

إدارة شؤون املوظفني

أ/محمد صالح عبدالواحد

كلية الهندسة

د/موضي عبداهلل االصقه

شطر الطالبات بالفيصلية

أ/خليفه حامد السلمي

إدارة شؤون املوظفني

أ/عمر السيد النقيطي

كلية الهندسة

أ/راويه صالح بابصيل

شطر الطالبات بالفيصلية

أ .د/طارق محمد خزندار

كلية االقتصاد واإلدارة

أ/محمد ريحان مقبول

كلية الهندسة

أ/زبيده جعفر مكي بنجر

شطر الطالبات بالفيصلية

أ .د/صادق مالكي

كلية االقتصاد واإلدارة

أ/عبداجلبار عتيق السلمي

كلية الهندسة

أ/حوريه قضيمه

شطر الطالبات بالفيصلية

د/نايف صالح غمري

كلية االقتصاد واإلدارة

أ .د/ياسر عبدالرزاق بليله

كلية تصاميم البيئة

أ/افتخار عبدالوهاب عرب

شطر الطالبات بالفيصلية

د/ياسني عمر شعبان

كلية االقتصاد واإلدارة

د/عدنان عباس عدس

كلية تصاميم البيئة

أ/سهام عبداالله علي حمد

شطر الطالبات بالفيصلية

د/فهد يوسف العيتاني

كلية االقتصاد واإلدارة

أ /وليد صالح خميري

كلية تصاميم البيئة

أ/وفاء محمد ابوزنادة

شطر الطالبات بالفيصلية

أ/عبدالعزيز عبدالباري

كلية االقتصاد واإلدارة

أ/ماهر يونس عزيزي

كلية تصاميم البيئة

أ/فداء أحمد شربيني

شطر الطالبات بالفيصلية

أ/أحمد يحيى أحمد فالح

كلية االقتصاد واإلدارة

أ/حلمي املأمون بحري

كلية تصاميم البيئة

أ/سميره عبداهلل بادود

شطر الطالبات بالفيصلية

أ .د/محمد حامد متوكل

كلية العلوم

أ /فوزي عبداحلميد عامر

كلية تصاميم البيئة

أ/جنمه عبداهلل الغامدي

شطر الطالبات بالفيصلية

أ .د/عبداملنعم الطوخي

كلية العلوم

أ/ابراهيم سالم بن حسني

كلية تصاميم البيئة

أ/ساره عبدالكرمي احملمد

شطر الطالبات بالفيصلية

أ .د/مجدي أحمد غنيم

كلية العلوم

أ .د/سهاد معتوق باحجري

كلية الطب

أ/مرمي إبراهيم اجلليدي

شطر الطالبات بالفيصلية

أ .د/صالح الدين كمال

كلية العلوم

أ .د/عمر سعيد العمودي

كلية الطب

أ .د/ابتسام صالح العمودي

كلية التصاميم والفنون

أ .د/خالد حامد الشوربجي

كلية العلوم

أ .د/عبدالرحمن صبياني

كلية الطب

أ/آمال جنيد باوزير

كلية التصاميم والفنون

أ .د /لياقت علي خان

كلية العلوم

أ .د/صباح صالح مشرف

كلية الطب

أ/عائشة عوض السيود

كلية التصاميم والفنون

د/طارق طه أحمد علي

كلية العلوم

أ .د/مرفت عبدالهادي

كلية الطب

أ/أمل عبداهلل الشويعر

كلية التصاميم والفنون

أ/عبداملعني حمدان علي

كلية العلوم

أ .د/عبدالرحمن سبع

كلية الطب

أ .د /ناديه حجازي

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/محمد عبدالعظيم مفضل

كلية العلوم

أ .د/عبداملنعم عثمان

كلية الطب

د/رجاء يحيى اخلواجي

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/محمود سعيد أحمد

كلية العلوم

أ .د/دعاء أحمد خليفه

كلية الطب

د/إميان محمد اسماعيل

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/محمد احلمدان

كلية العلوم

د/اسامه ابراهيم ناصف

كلية الطب

د/نسرين

البنوي (يرحمها اهلل)

شطر الطالبات بالسليمانية

أ  .د /عبداحملسن السفياني

كلية علوم البحار

د/شقفتا طاهر مفتي

كلية الطب

د/حميده محمد درويش

شطر الطالبات بالسليمانية

د/وليد يوسف غرباوي

كلية علوم البحار

د/باسم حتسني البيروتي

كلية الطب

د/وفاء مكي جونتون

شطر الطالبات بالسليمانية

د/حمد عبداهلل الوشمي

كلية علوم البحار

د/محمد فضل اهلل فاروق

كلية الطب

د/هدى برهان سيف الدين شطر الطالبات بالسليمانية

أ/محمد نويفع السلمي

كلية علوم البحار

أ/امين محمد غامن

كلية الطب

د/مها أحمد رفعت االحدب شطر الطالبات بالسليمانية

أ .د/عبدالرحيم كنسارة

كلية الهندسة

أ/همايون مبارك علوي

كلية الطب

د/ابتسام عبداهلل الصبان

شطر الطالبات بالسليمانية

أ .د/عمر محمد الرابغي

كلية الهندسة

أ/ربيع فتح اهلل ابراهيم

كلية الطب

د/نهى عبدالرحمن قاروت

شطر الطالبات بالسليمانية

أ .د /سعيد علي القليطي

كلية الهندسة

أ/عبدالرحمن بابكر عثمان

كلية الطب

أ/عائشة فوالذ عبداهلل

شطر الطالبات بالسليمانية

"أ .د/السعيد ابراهيم " يرحمه اهلل

كلية الهندسة

أ .د/جنالء محمد العامودي

كلية طب األسنان

أ/ليلى لطفي اخلطيب

شطر الطالبات بالسليمانية

د/متيم عبدالهادي سمان

كلية الهندسة

أ .د/زهير أمني مرشد

كلية طب األسنان

أ/هناء أسعد منر حجازي

شطر الطالبات بالسليمانية

د/منصور صديقي محمد

كلية الهندسة

أ .د/عمر مصطفى فهيم

كلية طب األسنان

أ/خديجة محمد بالعمش

شطر الطالبات بالسليمانية

د/أحمد محمد بانافع

كلية الهندسة

أ .د/مسعد الشربيني

كلية طب األسنان

أ/حنان محمد الشاذلي

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/عرفان أحمد

كلية الهندسة

أ/ايناس السيد متولي

كلية طب األسنان

أ/رباب فاروق عبداهلل

شطر الطالبات بالسليمانية
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االسم

اجلهة

االسم

اجلهة

االسم

اجلهة

أ/سهى فوزي حوامدة

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/علي أحمد يوسف

عمادة شؤون الطالب

م/شوكت محمود بخاري

إدارة صيانة املرافق

أ/هدى عمر فاروق أفندي

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/أحمد مصطفى زغبي

عمادة شؤون الطالب

أ/حمادي رزق اهلل السلمي

إدارة صيانة املرافق

أ/ساره فاطمه رزاعلي خان شطر الطالبات بالسليمانية

أ/عبدالغني محمود هالل

عمادة شؤون الطالب

أ/مضحي عايض السلمي

إدارة صيانة املرافق

أ/هناء محمد إبراهيم

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/ابراهيم أحمد عبداهلل

عمادة شؤون الطالب

أ/ساعد مسعود احملمادي (يرحمه اهلل)

إدارة صيانة املرافق

أ/فوزيه إسحاق امليخي

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/موسى حجي اخليبري

عمادة شؤون الطالب

أ/عفاف حسن عطا اهلل

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/علي حسني الشريف

عمادة شؤون الطالب

أ/عمر محمد احملمودي

إدارة صيانة املرافق

أ/اميره عبدالرزاق إسحاق

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/مسيميرتراحيب العتيبي

عمادة شؤون الطالب

أ/محمد حسن الفارسي

إدارة صيانة املرافق

أ/عزه خطاب عمر

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/علي سليمان املسعود

عمادة القبول والتسجيل

أ/حسني محمد ابوطالب

إدارة صيانة املرافق

أ/أماني إسماعيل ابوالليل

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/عبدالرزاق عمر قطب

عمادة القبول والتسجيل

أ/حميد حمد الصبحي

إدارة صيانة املرافق

أ/رمي محمود ابودياب

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/شامي عطية اهلل العيايف

عمادة القبول والتسجيل

أ .د /يحيى علي مباركي

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

أ/فاطمة محمد نور مفتي

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/أحمد عثمان حكمي

عمادة القبول والتسجيل

أ .د/محمد جعفر عارف

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

أ/اعتماد حسني عسكري

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/خالد الششتاوي

عمادة تقنية املعلومات

د/عمر يحيى اليماني

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

أ/مي عبدالعزيز السالم

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/رياض محمد نور فطاني

عمادة تقنية املعلومات

د/علي عبداهلل الغامدي

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

أ/عائشة علي شطوان

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/مبني رضا خان

معهد اللغة اإلجنليزية

د/عادل عبدالقادر قوته

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

أ/انتصار خليفه الشمري

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/سيد سلطان زيدي

معهد اللغة اإلجنليزية

د/علي محمد الزهراني

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

أ/هدى عثمان جوهر

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/سيد رشيد علي شاه

معهد اللغة اإلجنليزية

د/عبداهلل الشحام

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

أ/فايزه حمدان القائدي

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/حمزه عبيد احلامتي

إدارة العالقات العامة

أ/عمر فاروق باسالمة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

أ/عيشه مبروك وازن

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/سعد طه املعبدي

إدارة االسكان

د/حسني فؤاد سندي

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

أ/جميعه مفرج السمني

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/عبداهلل محمد بامسق

إدارة العقود واملشتريات

أ/راحت اهلل خان

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

أ/امنه عبيد الذئب

شطر الطالبات بالسليمانية

أ /نبيل برعي أحمد جاد

إدارة العقود واملشتريات

أ/ماجد الششتاوي

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

أ/هناء فراج اجلهني

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/هاشم أحمد العطاس

اإلدارة املالية

أ/معتصم محمد جراح

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

أ/أم الفرج عبداهلل املولد

شطر الطالبات بالسليمانية

أ/رجاء سمران املولد

مركز االتصاالت اإلدارية

أ/محبوب شريف شيخ

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

أ/نوره محمد القويرش

شطر الطالبات بالسليمانية

إدارة الوسائل التعليمية

أ/املرشد الوردي الدربالي

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

د/عبداهلل رشيد سنبل

كلية علوم األرض

أ/يوسف علي ابوالسعود

وحدة التخطيط اإلستراتيجي

أ/عنصر غزال ميان علي

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

أ/فهد عبداهلل الرفاعي

كلية علوم األرض

أ/وليد عبداحلميد حوارنه

معهد الدراسات العليا التربوية

أ/محمد فاروق القطب

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

أ .د/عبدالوهاب مشاط

كلية األرصاد والبيئة

أ .د/اياد عبداملجيد الزيدي

مركز التميز البحثي

أ/صالح أحمد احملمد

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

أ .د/أحمد عثمان العمودي

كلية األرصاد والبيئة

أ/محمد خورشيد انصاري

مرصد اجلامعة

أ/عادل عراقي بكري

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

أ .د/صالح اسماعيل

كلية األرصاد والبيئة

أ/علي محمد بامشموس

معهد االقتصاد اإلسالمي

أ/محمد شارق

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

أ/عيسى أبوبكرالسويني

كلية األرصاد والبيئة

أ/نبيل محمد عبداهلل بنجر

املستشفى اجلامعي

أ/محمد إبراهيم السيد

كلية األرصاد والبيئة

أ/فاطمة محمد باخشوين

املستشفى اجلامعي

د/طارق سيد اخلليفي

كلية االتصال واإلعالم

أ/محمود حسني

كلية األرصاد والبيئة

أ/فوزية احملمادي

(يرحمها اهلل )

املستشفى اجلامعي

أ/هيفاء بكر صباغ

كلية التمريض

أ/فاتن شوقي قنديل

كلية التمريض

أ/آمال يحيى باعامر

كلية التمريض

أ/اميمه ممدوح يوسف

كلية التمريض

أ/فتحية محمد فلمبان

كلية التمريض

أ .د/عبدالرحيم احللو

كلية الصيدلة

أ .د/جنوى الشاعر

كلية الصيدلة

أ/اسالم فاروق عبداملجيد

كلية الصيدلة

د/ابراهيم عباس عوض

كلية العلوم الطبية التطبيقية

أ/صبري

ابوزناده ( يرحمه اهلل)

د/بسام محمد غالب داخل

كلية املجتمع

أ/ليلى يوسف الفالح

املستشفى اجلامعي

د/ميراج سليم

كلية املجتمع

أ/جمعه مبروك احلربي

املستشفى اجلامعي

أ/إبراهيم ابوبكر جابا

كلية املجتمع

أ/رويده محمد علي مسعود

املستشفى اجلامعي

أ/عاصف أحمد منير

كلية املجتمع

أ/سعيد محمد الزهراني

املستشفى اجلامعي

أ/غالم محمد رسول

كلية املجتمع

أ/مقبول عبداملعبود السلمي

املستشفى اجلامعي

أ/تنوير قل عبدالرشيد

كلية املجتمع

أ/شاديه أحمد صباحي

املستشفى اجلامعي

أ .د/سعيد منصور

كلية العلوم واآلداب برابغ

أ/سعديه مسعود اليحيوي

املستشفى اجلامعي

أ/حاسن حسني الغامني

كلية االعمال برابغ

م/فهد عبداهلل العرابي

إدارة صيانة املرافق
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المؤسسة العامة للتقاعد :عوائد استثماراتنا خالل عام  2017بلغت أكثر من % 8
قـــال معالـــي محافـــظ املؤسســـة العامـــة
للتقاعـــد األســـتاذ محمـــد بـــن طـــال
النحاس " :إن اســـتراتيجية املؤسسة العامة
للتقاعـــد حتـــى عـــام 2022م ستســـهم يف
عملية التحول الذي تشـــهده املؤسســـة نحو
تطويـــر خدماتهـــا وتعزيـــز اســـتثماراتها".
وقـــال معاليـــه" :إن املؤسســـة قامـــت خالل
العـــام املنصـــرم 2017م بالعديـــد مـــن
اإلجنازات ،منها بناء اخلطة االســـتراتيجية
التـــي تألفـــت مـــن ( )6مســـارات عمـــل ،و
( )19برنامجـــاً ،و ( )49مبـــادرة ،وتأســـيس
قطـــاع االســـتثمار املالـــي يف شـــركة
االســـتثمارات الرائـــدة إلدارة اســـتثمارات
املؤسســـة مـــع االســـتعانة بـــذوي اخلبرات
مـــن املتخصصـــن الســـعوديني يف قطاعات
االســـتثمار املختلفة ،حيث مت رفع مســـتوى
الكفـــاءات وتوظيـــف العديد مـــن املختصني
يف االســـتثمار وتطويـــر الهيـــكل التنظيمـــي
املناســـب لشـــركة االســـتثمارات الرائـــدة،
ومتكنـــت املؤسســـة خـــال عـــام  2017من
رفع نســـبة عوائد االســـتثمار إلـــى أكثر من
(.)% 8
وبـــن أن تطويـــر برنامج "مســـاكن" لتمويل
القـــروض العقاريـــة مـــن أبـــرز إجنـــازات
املؤسســـة حيـــث مولـــت شـــراء وحـــدات
ســـكنيه لــــ ( )4678مســـتفيداً مـــن موظفي
الدولـــة لتمثل قيمة عقاراتهـــم املمولة مبلغ
( )4.657مليـــون ريـــال ،ويتميـــز البرنامـــج
بالتمويـــل لألشـــخاص حتـــى عمـــر ()70
ســـنة ،ومبرونـــة يف مـــدة التمويـــل تبدأ من
( )5ســـنوات إلـــى ( )30ســـنة ،وإعطـــاء
مـــدة ســـماح يف بدايـــة التمويـــل تصـــل إلى
( )6أشـــهر مـــع ثبـــات القســـط طـــوال مدة
التمويـــل ،وإتاحـــة التضامن بـــن الزوجني،
ويشـــمل جميـــع مناطـــق اململكـــة ضمـــن
النطـــاق العمرانـــي.

وأفاد أن املؤسســـة يف إطار االســـتراتيجية
اجلديـــدة عملـــت علـــى إحـــال التقنية يف
متابعـــة األعمال ومراقبـــة املخاطر ومتابعة
جميـــع قطاعـــات املؤسســـة بدقة وســـرعة،
كمـــا أطلقت برنامج اخلدمـــات ذات القيمة
املضافـــة واملزايـــا املقدمـــة للمتقاعديـــن
واملســـتفيدين ،وتســـعى املؤسســـة لتطويـــر
هـــذا البرنامـــج ليشـــمل عـــدداً أكبـــر مـــن
املزايـــا والعـــروض لتلبية جميـــع احتياجات
وتطلعـــات املتقاعديـــن ،مبيناً أنـــه يف إطار
تعزيـــز احلوكمة متت دراســـة جميع مراحل
االســـتثمار ،وأقـــر مجلـــس إدارة املؤسســـة
يف الربـــع األخيـــر مـــن العـــام 2017م جميع
اللوائـــح واللجان ومت اعتمادهـــا ،ومن بينها
عـــدم مشـــاركة رئيـــس املجلـــس يف اللجان،
وسياســـة اإلفصاح ،وعدم وجود أو تعارض
املصالح ،وال مركزيـــة يف اتخاذ القرار ،كما
أنهـــت جمع البيانـــات واملعلومـــات اخلاصة
باملشـــتركني مـــن القطـــاع املدنـــي بنســـبة
( )99%وجـــار العمـــل حاليـــاً علـــى جمـــع
معلومات املشـــتركني من القطاع العسكري،
إضافـــة إلـــى االرتبـــاط اإللكترونـــي مع 39
جهـــة حكومية.
وأبان أنـــه يف إطار اخلدمـــات اإللكترونية،
حصلت املؤسســـة على املركز الســـابع على
مســـتوى اجلهات احلكوميـــة واملركز الثاني
علـــى قطـــاع العمـــل والعمـــل يف القيـــاس
الســـابع للتحـــول للتعامـــات اإللكترونيـــة
(يســـر).
املقـــدم من قبـــل برنامج ّ
وكشـــف معالـــي محافـــظ املؤسســـة العامة
للتقاعد أن املؤسســـة ســـتعمل خـــال العام
احلالـــي 2018م على العديد من املشـــاريع،
ومن أبرزها :إجراء دراســـات مكثفة محلية
ودوليـــة لتحديـــد الفـــرص االســـتثمارية
املتميـــزة ،والتوجـــه والتركيـــز علـــى برامج
اخلصخصـــة والتوجـــه للمشـــاريع النوعية،

والتوســـع يف العروض واملزايـــا للمتقاعدين
واملشـــتركني واملســـتفيدين وإطـــاق حملـــة
يف جميـــع مناطـــق اململكـــة بالتعـــاون مـــع
القطـــاع اخلـــاص ،وربـــط املنافـــع بـــن
الصنـــدوق املدنـــي والعســـكري واملؤسســـة
العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة ،وتطويـــر
خدمات املشـــتركني واملتقاعدين وتوســـيعها
مثل :إعـــداد حســـابات إفراديـــة الكترونية
للعمـــاء تتناســـب مـــع احتياجاتهـــم ،مـــع
توفير خدمـــات متكاملة للتســـجيل ،وإمتام
التعامالت ،وســـائر اخلدمات االستشارية،
وتطويـــر مركـــز االتصـــال وخدمـــة العمالء
وحتســـن جـــودة اخلدمة املقدمـــة للعمالء،
وتعزيـــز التواصل الفعال مع جميع أصحاب
العالقـــة مـــن خـــال قنـــوات التواصـــل
املختلفـــة ومنصـــات التواصـــل االجتماعي،

والتكامـــل والربـــط االلكترونـــي مـــع جميع
اجلهـــات احلكوميـــة ذات العالقـــة ،وتطوير
برنامـــج مســـاكن خلدمة شـــريحة أكبر من
املتقاعدين واملشـــتركني بتسهيالت متميزة،
والعمـــل مع اجلهـــات ذات العالقة للبدء يف
مشـــروع تطوير وحتســـن أنظمـــة التقاعد.
ويف ختام تصريحه بني معاليه أن املؤسســـة
العامـــة للتقاعـــد متكنـــت مـــن خدمـــة أكثر
مـــن ( )835ألـــف متقاعد مدني وعســـكري
باإلضافـــة إلـــى ( )482ألـــف مســـتفيد عن
املتقاعديـــن املتوفني ،كما مت إنهاء معامالت
أكثـــر مـــن ( )50ألف متقاعـــد جديد خالل
العام 2017م ،وصـــرف أكثر من ( )67مليار
ريـــال معاشـــات للمتقاعدين واملســـتفيدين
عنهم خالل عـــام 2017م.
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بين األسرة والتجارة ..خطط مستقبلية لما بعد التقاعد الوظيفي
حتمل مرحلة التقاعد أشياء جديدة يف حياة الشخص قد
جتعله مشغوالً يف بيئته الصغيرة احمليطه به كأسرته أو
حياته االجتماعية ،وقد جتعله أكثر انشغاالً يف بيئته الكبيرة
نسبياً يف حال كان لديه أعمال خاصة أو مشاريع تد ّر عليه
دخ ً
ال مميزاً ،وهو ما يجعل الشخص املتقاعد قادراً على
إشغال وقت فراغه بأعمال يومية سواء يف الترابط األسري
أو أعماله اخلاصة ،ويرفض االستسالم إلى فكرة االنزواء
والعيش مبفرده بعد سنوات العمل.
ويرى العديد من املتقاعدين أن التقاعد الوظيفي ساهم يف
زيادة الترابط األسري مع عوائلهم املنتشرة بني جدة ومكة
وبعض مدن اململكة ،وهناك من يرى أن التقاعد كان فرصة
إلدارة ومتابعة أعمالهم اخلاصة ،والتي أضفت على حياتهم
بعداً جديداً يف أعمالهم املالية.
يقول عبداهلل إسماعيل ،إن حياته تغيرت كثيراً بعد أن
تقاعد وظيفياً واستطاع أن يكون شخصاً مختلفاً مع عائلته
وأبنائه ،فبعد أن كانت الوظيفة تستقطع جزءاً كبيراً من
الوقت ،أصبح هناك فراغ كبير يتم إستغالله بزيارة األهل
واألقــارب وبات هناك ترابط أسري بني العائلة يف جدة
وبني أفرادها اآلخرين يف مكة.
ويضيف ،أن التقاعد ليس مرحلة سيئة يف حياة الشخص،
بل هي جزء مهم من احلياة العمرية والوظيفية ،وعلينا أن
نكون مستعدين لها وقادرين على التعامل معها ،ونستمتع
بسنوات العمر مبا يرضي اهلل ،ومن املمكن استغالل مرحلة
ما بعد التقاعد يف الترابط األسري ،فخالل سنوات العمل
يكون هناك شبه انقطاع بني أفراد العائلة ،وال يتجمعون إال
يف املناسبات واألعياد فقط ،وهو ما يجعل األبناء أيضاً غير
مرتبطني بأفراد العائلة ،وعليه فإن التواصل والترابط بني
العائلة وأفرادها يساهم يف التعرف عن قرب على مشكالت
األسرة والتفكير يف حل لها ،وكذلك نقاش أي مشكلة تواجه
أي شخص مبفرده.
ويؤكد أن التقاعد الوظيفي قوى مفهوم الترابط األسري
بني أفراد أسرته يف مكة وبني أبناء العمومة يف مكة ،ولذلك
أحــرص مع أبنائي على لقاء كل أفــراد العائلة باستمرار

يف بيوتهم حتى وإن كان األمر فيه مشقة وتعب ،لكنه أمر
مهم أن يكون اللقاء مباشرة وعن قرب بعيداً عن استخدام
وسائل االتصال احلديثة التي تع ّد سبباً رئيسياً يف انقطاع
االجتماعات والزيارات األسرية خالل السنوات املاضية،
وأدعــو كل متقاعد أن ينخرط يف جو أســري طبيعي وأن
يعيش حياته األسرية بكل محبة وترابط.
ومن جانبه يؤكد علي عبداهلل الغامدي ،أنه خالل سنوات
عمله يف احلكومة كان لديه أعمال ومشاريع خاصة يقوم
بها ،وعليه لم يكن هناك ما يخشى منه من فكرة التقاعد
الوظيفي ،فالعمل احلكومي كان حياة مهمة يف االستفادة
من اخلبرات اإلداري ــة ،ومن ثم بعد التقاعد أصبح أكثر
انشغاالً يف أعماله اخلاصة ويتابعها جيداً بشكل أكثر دقة
من السابق.
ويشير إلى أن قدرة اإلنسان على التكيف مع مستجدات
احلياة بكل مراحلها اإليجابية والسلبية هي التي حتدد
كيفية التعامل معها ،فمن يجد يف التقاعد الوظيفي أموراً
سلبية ســوف يعيش عليها وحتاصره األمــراض النفسية
والهموم ويكون شخصاً منعزالً عن حياته االجتماعية ،بينما
من يستطيع أن يشغل نفسه يف أمور إيجابية ويكون مستعداً
لتقبل األمر بنفس راضية وهادئة سوف يجعل من التقاعد
فرصة حلياة أفضل من خالل أعماله ومشاريعه اخلاصة
حتى وإن كانت صغيرة سواء كانت مزرعة أو مح ً
ال جتارياً،
فهذه األمور كفيله بأن يكون للتقاعد مبرر يف العمل واإلنتاج
والتكيف مع الواقع احلياتي اجلديد.
بينما يقول فهد احلربي ،إن تقاعده الوظيفي جعله شخصاً
اجتماعياً من خالل عمله مع إحدى اجلمعيات اخليرية،
والــتــي كانت سبباً يف التعرف على مشكالت املجتمع،
باإلضافة إلى اجللوس مع األحفاد ورعايتهم ،إذ يعمل أبنائي
يف وظائف حكومية وخاصة وأستغل مدة عدم وجودهم يف
رعاية األحفاد ،ويؤكد أن هذه احلياة العائلية جعلته أكثر
ارتباطاً بأحفاده ،إذ يغرس فيهم مبادئ الدين وحب الوطن
باإلضافة إلى متابعة أعمالهم املدرسية.
ويشير إلى أن واجبه العائلي يفرض عليه أن يكون متعاوناً

تحية إجالل
احلمد اهلل الذي أنار عقولنا ويسر طريقنا ونفع
بعلمنا ،نحمده تعالى ونشكره ونصلي على
نبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم  ،سيد املرسلني
وامام املتقني  ،وعلى آله وصحبه أجمعني.
حتية إجالل وإكبار إلى من اعطوا من عمرهم
للعلم فأجزلوا ومن عملوا فأجادوا ومن أبدعوا
فأفادوا ليكون عطائهم مميزاً وثمرتهم ملموسة،
الى من حملوا أمانة الرسالة العلمية والعملية من
الكادر األكادميي والكادر اإلداري وسعوا بجد
واجتهاد فأناروا طريق العلـــــم واملعرفة الجيال
وأجيال ليخـــ َّرجوا لبنـــات صاحلات ساهمت يف
خدمة املجتمع وبناء الوطن.
فال منلك مقابل هذا العطاء اال الدعاء وجزيل
الشكر و الثناء فجزاكم اهلل خير اجلزاء وجعل
جميع ماقدمتوه يف ميزان حسناتكم متمنني لكم
بداية جديدة مليئة بالتوفيق واالزدهار .
أ .د .فاتن بنت محمد السايس
وكيلة كلية الطب بالسليمانية
مع أسرته ،خاص ًة وأن وقت فراغه كبير جداً ويشغل نفسه
مع أحفاده ،وهي أعظم جتربه ألن االستثمار مع أحفاده هو
أعظم استثمار خللق جيل واع قادر على استكمال نهضة
الوطن وتنمية املجتمع.

تتضمن االستراتيجية إعادة الهيكلة للمؤسسة العامة للتقاعد
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بـــــنـــــاء خــــــدمــــــات مـــتـــمـــيـــزة
للمشتركين والــمــتــقــاعــديــن
وامتالك بيانات المشتركين.

• خ ــدم ــات ممــيــزة ذات قيمة
مــضــافــة لــكــل م ــن املــتــقــاعــديــن
واملشتركني.
• توفير رؤيــة واضحة ومباشرة
للبيانات اخلاصة باملشتركني.
• تقدمي جتربة رقمية خالية من األخطاء.

• توفير شبكة محسنة بــن الــفــروع وتــعــزيــز كــفــاءات
العمليات.
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تعزيز قدرات المؤسسة.
• حتسني الهيكل التنظيمي على النحو
األمثل مع تقسيم األعمال
واملهام األساسية.
• حتسني الصحة التنظيمية ،مع التركيز
على الرؤية واملساءلة والقيادة.
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بــنــاء قــــدرات متميزة في
االستثمار وإدارة المخاطر.
• دفع كفاءة االستثمار.
• حتسني العمليات.
• نقل األصول الدولية وإدارتها من
فريق استثماري متميز إلى
الشركة املالية بعد إجــراء التقصي

الالزم بنجاح.
• امتالك أنظمة حديثة يف إدارة االستثمار.
• تعزيز احلوكمة السليمة والواضحة يف عملية اختيار

االستثمارات
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تعزيز نموذج الحوكمة.
• اســتــكــمــال هــيــكــل االخــتــصــاصــات،
وحتديد املسؤوليات.
• تعزيز عمليات احلوكمة واالستمرار يف
التحسني املتواصل.
• إعـ ــداد الــلــوائــح والــســيــاســات وبــنــاء
االتفاقيات الداخلية واخلارجية
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االســتــعــداد إلطـــاق خطة
مرحلية إلصـــاح األنظمة
التقاعدية.

• تــخــصــيــص فــرقــة عــمــل على
املستوى احلكومي إلعداد مقترح
خطة اإلصــاح املرحلية القابلة
لــلــتــنــفــيــذ ،واإلحـــاطـــة بتصاعد
التكاليف.
• إبرام اتفاقية تعاون مع اجلهات ذات العالقة.

• إع ــداد الــدراســات الــازمــة وبــنــاء ملف كامل
لإلصالح

06

تطوير رأس المال البشري.
• استخدام عمليات جديدة للتوظيف
وتدريب
املوظفني ،وتعيني مواهب مميزة جديدة.
• إع ــادة تنظيم ممــارســة إدارة األداء
وثقافتها.

• تطبيق ممارسات جديدة للتطوير املهني والتعليمي
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االخيرة
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سياحة التقاعد ..االستمتاع بثروات المملكة بعد سنوات العمل

بعد انتهاء سنوات العمل والعيش سنوات طويلة من العطاء
يف كنـف املكاتـب اإلداريـة واألوراق والتعليمـات والضغـوط
التـي يواجههـا العاملـون يف الدوائـر احلكوميـة واخلاصـة،
تأتـي مرحلـة مـا بعـد التقاعـد والتـي تكـون مـن أهـم مراحل
العمـر كونهـا متثـ ّل سـنوات البحـث عـن االسـتمتاع والراحـة
الشـخصية بعـد حرمـان سـنوات يف العمـل ،إذ ميتلـك
املتقاعـد يف هـذه املرحلـة الكثيـر مـن الوقـت لزيـارة معالـم
الوطـن ،بهـدف اكتشـاف األماكـن التاريخيـة والطبيعيـة
والتعـرف علـى النـاس مـن ثقافات مختلفـة وأماكن مختلفة،
فالسـفر أو اخلـروج يف رحلات بريـة يف صحـراء اململكـة
هـي فرصـة حقيقـة إلعـادة اكتشـاف ذاتـه وشـغل أوقـات
فراغـه.
ومكـة املكرمـة واملدينـة املنـورة مـن أكثـر األماكـن يف
السـعودية التـي تبـدأ إليهمـا رحلات املتقاعديـن شـوقاً
وتعبـداً ،واالسـتمتاع باألماكـن الدينيـة وزيـارة املواقـع
التاريخيـة باملدينـة املنـورة مثـل جبـل أحـد ومقبـرة الشـهداء
وجبـل الرمـاة وغيرهـم ،باإلضافـة إلـى الصلاة يف املسـجد
احلـرام واملسـجد النبـوي ،حيـث تكون هذه األماكن متنفسـاً
لهـم لقضـاء أجمـل األوقـات يف رحـاب النبـي وآل بيتـه ويف
التعبـد اإللهـي ،خاصـ ًة وأن مرحلـة التقاعـد ليـس نهايـة
مسـيرة احليـاة أو العمـل ،بـل هـي خطـوة ومرحلة الكتشـاف
األماكـن السـياحية يف اململكـة.
ولعـل مـن أبـرز األماكـن أيضـاً التـي مـن املمكـن أن يزورهـا
املتقاعـد ويسـتمتع بأجوائهـا السـاحرة منطقـة عسـير،
حيـث التنـوع يف التضاريـس واجلبـال الشـاهقة والسـهول
املنبسـطة والسـواحل البحريـة اجلميلـة ،والتـي تعـ ّد مكانـاً
مناسـباً ملختلـف األعمـار ،إذ تشـبه لوحـة سـاحرة بألوانهـا
الطبيعيـة ،وتضـم مبانـي تراثيـة جميلـة وقصـوراً وقالعـاً
تاريخيـة ،وميكـن للمتقاعديـن أن يبـدأوا رحالتهم من سـوق
السـودة الشـعبية ،حيـث جتـدون جميـع املنتجـات القدميـة
والطبيعية ،لتأخذكم العربات املعلقة يف منتجع السودة إلى
عالـم املناظـر اخلالبـة .وتُعـد مدينـة أبها أكبـر مدن املنطقة
ويطلـق عليهـا عـروس اجلنـوب ،واملركـز اإلداري ملنطقـة
عسـير ،فهـي مملكـة اجلبال املكسـوة بالضبـاب طوال العام،
وتضـم عـدداً كبيـراً مـن املعالـم األثريـة والقصـور ،كقصـر
شـدا ورجـال أملـع ،واألسـواق الشـعبية القدميـة ،كسـوق
الثالثـاء ،حيـث جتـدون التحـف والتـذكارات الثمينـة.

أخبار
الجامعة

تصدر عن املركز اإلعالمي باجلامعة

عطاء مميز
باق
وأثر ٍ

ومنطقـة الباحـة تعـ ّد مـن أجمـل مصائـف السـعودية ،التـي
يرتادهـا املصطافـون مـن داخـل البلاد وخارجهـا ،وتعـج
بالشواهد التاريخية واآلثار ،مثل القالع واحلصون والقرى
القدميـة ،وماليين املدرجـات الزراعيـة القدميـة ،التي تعود
آلالف السـنني ،إضافـة إلـى األوديـة واألنهـار والغابـات.
فتعتبـر غابـة رغـدان أشـهر املتنزهـات والغابـات ،وتبعد عن
وسـط املدينـة نحـو  5كـم شـماالً ،وتعـد مـن أبـدع الغابـات
يف املنطقـة .تقـع علـى حـواف جـرف وتطـ ّل علـى الـوادي،
وطريـق عقبـة امللـك فهد ،الذي يربـط الباحة باملخواة .وقد
ّ
مت تزويـد غابـة رغـدان بوحـدات سـكنية منفصلـة ،ليتمتّـع
الزائـر باملناظـر اخلالبـة ،إضافـة إلـى ممارسـة املشـي بين
أشـجار العرعـر واألزهـار املتناثـرة.
والقريـة يف شـكل أجنحـة وغـرف فاخـرة ،مـع أرقـى
التجهيـزات مـن دون أن ننسـى اخلدمـة الفندقيـة املميـزة.
وميكـن للمتقاعديـن أيضـاً بعـد رحلـة عامـرة بالعمـل والكـد
والتعـب يف خدمـة الوطـن وبين املكاتـب ،ميكنهـم زيـارة
مدينـة اخلبـر التـي تعتبـر مـن أفضـل الواجهـات البحريـة
يف منطقـة اخلليـج ،وال شـك أن "شـاطئ نصـف القمـر"
يأخـذ االهتمـام األكبـر ،ضمـن أبـرز املعالـم السـياحية يف
املنطقـة الشـرقية التـي تعـد سـواحلها األكثـر طـوالً (700
كلـم) ،وقـد أطلـق عليـه الغربيـون األوائـل ،الذيـن عملـوا
يف مجـال التنقيـب ،لقـب (نصـف القمـر) ،بسـبب الشـكل
املنحنـي للشـاطئ ،وتقابـل الشـواطئ كثبـان رمليـة ميـارس
فيهـا هـواة التزلـج علـى الرمـال ،والتزلـج بسـيارات الدفـع
الرباعـي رياضتهـم ،كمـا تضـ ّم عـدداً مـن مـدن األلعـاب.
أمـا هـواة السـباحة فيمكنهـم أن يتمتعـوا بذلـك ،ال سـيما
خـال مـن احلفـر العميقـة ،وهـذا مـا مي ّيـزه عـن
أن اخلليـج ٍ
شـواطئ املنطقـة.
ولعـل شـواطئ جـدة بعـد التطويـر الـذي شـهدته عـروس
البحـر األحمـر علـى طـول الواجهـة البحريـة ،األشـهر علـى
سـاحل البحـر األحمـر ،حيـث تسـتقطب مختلـف األعمـار
لالسـتمتاع بالهـواء الطلـق ونسـيم البحـر.
فالعـروس هـي ملاذ الباحثين عـن الهـدوء ،وممارسـة
رياضـة املشـي واجلـري والغـوص ،إضافـة إلـى وجـود
مراسـي اليخـوت والقـوارب وميكنكـم اسـتئجار قـوارب
النزهـة لألفـراد والعائلـة والتجـول يف البحـر املفتـوح.

املشرف العام
مدير اجلامعة

أ .د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
نائب رئيس التحرير
نائب املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .أحمد بن علي الزهراني

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف
األنبياء و املرسلني ،معلمنا ومرشدنا إلى اخللق القومي،
وعلى آله وصحبه أجمعني،
مي ،وامتنا ًنا وتقدي ًراللجهود البارزة،
حتقي ًقا لثَ َقافَةِ ال َّت ْكرِ ِ
ملــن قضوا بيننا اعــوا ًمــا زاخـ ـ ًرة بــاإلجنــازات َو ِإ ْقــــ َرا ًرا
ضلِهم الكرميَ ،وإ َ
ِشـ ــا َد ًة ِب َع َطائِهم املتميز .،نحتفي
ِب َف ْ
اليوم بتكرمي هذه النخبة مِ َن منسوبي اجلامعة ونشعر
بالفَخْ رِ َواال ِْع ِتزَاز بأن ضم عقد جامعة املؤسس الفريد
أمثال هذه الكفاءات التي تنم َع ْن قدرات علمية عالية،
َفان ِف أَ َداء َم َها ِّمهم ال َّنبِيلَة،،
َو َم َها َرات تربوية خالدةَ ،وت ٍ
مما خلد صــدى طي ًبا وذكــرى حسنة ستظل نفحاتها
تعطر ذاكرة هذه اجلامعة الشامخة،
بــارك اهلل يف اجلميع  ،وهني ًئا لنا وجــود مثل هؤالء
بيننا ،كواكب ُمضيئة نهتدي بها ونتعلم منها ،وهني ًئا لنا
ما توفره لنا حكومتنا الرشيدة من فرص ال تعد وال
حتصى ،لنبني من خاللها ألنفسنا ،وملجتمعنا ،مستقب ً
ال
باه ًرا مضي ًئا.
فلكم أصدق الدعوات مبواصلة العطاء وا ُ
جلود بخبراتكم
ٍ
مجاالت أخرى تخدم هذا الوطن الغالي.
وجتاربكم يف
أ .د .هناء بنت عبداهلل النعيم
وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات
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د .شارع بن مزيد البقمي
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د .رمي بنت علي الرابغي
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