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كليات وقطاعات الجامعة تعلن جاهزيتها لبدء
العام الدراسي

أكــمــلــت اجلــامــعــة ممــثــلــة يف قــطــاعــاتــهــا وفــروعــهــا
استعداداتها كافة من جتهيزات البنى التحتية واملباني
واخلــدمــات املــســانــدة يف احل ــرم اجلــامــعــي متهيداً
الستقبال الطالب والطالبات واملنسوبني واملنسوبات
مع بداية العام الدراسي اجلديد .وأوضح معالي مدير
جامعة امللك عبدالعزيز األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن عبيد اليوبي ،أن اجلامعة بذلت جهوداً كبيرة من
خــال جميع القطاعات لضمان استكمال جاهزية
جميع املرافق واملباني والقاعات الدراسية الستقبال
الطالب والطالبات واستيعابهم من أول يوم دراسي،
ومت وضع اخلطط والبرامج اخلاصة بخدمة الطالب
والطالبات وتهيئة املناخ الدراسي املشجع على التعليم
والتعلم ،مؤكدا أن اجلامعة سخرت جميع مرافقها
خلدمة الطالب والطالبات ،حيث تضم اجلامعة أكثر
من  1020قاعة دراسية بطاقة استيعابية تصل إلى
أكثر من  55000مقعد.
وأشار معاليه إلى أن اجلامعة وبالشراكة مع إدارة مرور
جدة ،قامت بوضع اخلطط الالزمة لتنظيم وتسهيل
حركة املرور والسير والدخول إلى احلرم اجلامعي من
خالل  11بوابة رئيسية وخمس بوابات داخلية لشطر
الطالبات ،مبينا أن اجلامعة خصصت عددا كبيرا من
املواقف للسيارات تصل إلى أكثر من  24ألف موقف،

عام جديد في مسيرة
وطننا المجيد

إضافة إلى مواقف مجهزة للطالبات واملنسوبات ،كما
عملت اجلامعة على توفير سيارات قولف تعمل على
نقل الطلبة بني املواقف واملباني املختلفة وعملت على
تزويد الطالب والطالبات مبواقع القاعات واملباني
الدراسية والطرق املؤدية إليها وذلك من خالل وسائل
التواصل املختلفة التي تتضمن خــرائــط تفصيلية
ملباني اجلامعة والطرق املؤدية إليها ،وكذلك عملت
اجلامعة بشكل مبكر على إصدار اجلداول الدراسية
بشكل إلكتروني للطالب والطالبات قبل بداية العام
الدراسي.
وفيما يخص السكن الطالبي ،أشار الدكتور اليوبي
إلــى أن اجلامعة ممثلة يف عــمــادة ش ــؤون الطالب
قامت بجهود كبيرة ،إذ مت افتتاح  17مبنى جديدا
مخصصة لسكن الطالب بعد استكمال أعمال إعادة
التأهيل والصيانة فيها تكفي لتسكني أكثر من 400
طالب وسيتم إضافة هذه املباني على املباني السابقة
وعددها  12التي يسكنها أكثر من  1200طالب ،وحول
سكن الطالبات ،أبان معاليه أن عمادة شؤون الطالب
وبالتنسيق مع وكالة اجلامعة للمشاريع ،قامت بتجهيز
 10مبان الستيعاب أكثر من  420طالبة يف مرحلة
البكالوريوس ،فيما قامت بتجهيز مبنيني ملرحلة
الدراسات العليا وذلك الستيعاب أكثر من  150طالبة.

استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد
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احلمد هلل الذي سخر لنا أسباب العلم واملعرفة  ،وأصلي واسلم
على رسولنا النبي األمي ،هادينا إلى أفضل العلوم ،وعلى آهله
وصحابته الكرام أجمعني ..
بحمد اهلل وتوفيقه ،ها نحن نستقبل العام الــدراســي اجلديد
(1440 - 1439هـ ) وكلنا ثقة يف اهلل تعالى يف أن يكون عام توفيق
وجناح لكل منسوبي ومنسوبات اجلامعة  :إدارة عليا  ،وأعضاء
هيئة تعليمية وغير تعليمية  ،وإداريني وفنيني  ،وطالباً وطالبات.
ومن مظاهر الفال احلسن أننا نباشر عامنا الدراسي اجلديد بعد
هذا املوسم املبارك يف هذا الشهر املبارك ،فله الفضل واملنة.
ونحن يف بداية عامنا الدراسي ينبغي أن نستشعر ونصطحب معنا
يف كل خطواتنا توجيهات والة األمر ( حفظهم اهلل ) بالعمل اجلاد
لالرتقاء بالتعليم اجلامعي يف كل مجاالته من أجل مخرجات تفي
باألهداف التي تضمنتها رؤية اململكة (  ) 2030وبرنامج التحول
الوطني (  ) 2020ولن يتأتى ذلك إال ببذل املزيد من اجلهد والعطاء،
كل يف مجاله ،من أجل احلفاظ على مكتسبات جامعتنا األبية ،التي
تبوأت مراكز متقدمة يف التصنيفات العاملية للجامعات ،وكان ذلك
بفضل اهلل تعالى ثم بالدعم املستمر الــذي حتظى به من لدن
راعي مسيرة التعليم خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز ،وسمو ولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما اهلل) ،والتوجيهات
الكرمية من صاحب السموا مللكي األمير خالد الفيصل مستشار
خــادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة ،وصاحب
السمو امللكي األمير عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير
منطقة مكة املكرمة ،وصاحب السمو امللكي األمير مشعل بن ماجد
بن عبدالعزيز محافظ جدة (حفظهم اهلل جميعاً) ،ومبتابعة دؤوبة
من صاحب املعالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم
الذي يبذل جهداً مقدراً يف سبيل تطوير التعليم عامة واجلامعي
خاصة.
إخوتي وأخواتي  ..أبنائي وبناتي ..
إن اجلامعة بكم ومنكم وإليكم  ،فال تطوير والتقدم لها إال بتوفيق
اهلل ثم بجهودكم العلمية والتعليمية والبحثية  ،فاعملوا جميعاً من
أجل االرتقاء بها واملضي بها قدماً يف مدارج التقدم واالزدهار.
وأنتم بالشك أهل لها كفاءة واقتداراً.
أما أبنائي وبناتي الطالب والطالبات فأهمس يف آذانهم باحلرص
على النهل من إمكانات اجلامعة العلمية وقبل العلم أخالقاً وقيماً،
واجعلوا خشية اهلل نبراساً لكم يف كل خطواتكم  ،وليكن شعاركم:
(حتصيل علمي متميز) فهو املفتاح األمثل والطريقة املثلى لتحقيق
الطموحات املستقبلية العلمية والوظيفية.
وفقنا اهلل جميعاً خلدمة هــذه اجلامعة األبــيــة ،جامعة امللك
عبدالعزيز ،واالرتقاء بها يف كل املجاالت محلياً وإقليمياً وعاملياً
بحول اهلل وقوته وعونه.
ولكم جميعاً خالص حتياتي وصادق دعواتي لعام دراسي حافل
بالنجاحات بإذن اهلل.
واهلل املوفق ،،،،
أ .د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
مدير اجلامعة
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رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج
مجلس الجامعة يوافق على الخطط الدراسية المستحدثة

رفع املجلس االعلى جلامعة امللك عبدالعزيز الذي انعقد
برئاسة معالي مدير اجلامعة أ.د /عبدالرحمن بن عبيد
اليوبي نيابة عن معالى وزير التعليم أسمى آيات التهاني
والتبريكات ملقام خــادم احلرمني الشريفني ولسمو ولي
العهد األمني مبناسبة النجاح الباهر ملوسم حج هذا العام
1439هــ سائ ًَ
ال اهلل تعالى أن يــدمي األمــن واألمــان على
بالدنا الغالية .
وشهدت جلسة املجلس التوصية باملوافقة على استحداث
برنامج ماجستير يف تخصص (علوم استعاضة الفم والوجه
والفكني) بكلية طب األسنان .واعتماد اخلطط الدراسية
ملرحلة البكالوريوس لعدد من األقسام بكلية األعمال برابغ
"قسم التمويل  ،وقسم احملاسبة  ،وقسم نظم املعلومات
اإلدارية  ،وقسم إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات ،
وقسم املوارد البشرية" .
ومشروع اخلطط الدراسية املستحدثة ملرحلة البكالوريوس
لعدد من األقسام بكلية علوم التأهيل الطبي "قسم عالج
علل السمع واضطرابات التخاطب  ،وقسم العالج التنفسي
 ،وقسم العالج الوظيفي" .
كما وافق املجلس على احلساب اخلتامي والقوائم املالية
لصندوق الطالب للعام املالي 1439/ 1438هـ  .واملوافقة
على منح الدرجة العلمية لطلبة الدراسات العليا املتوقع
تخرجهم خــال الفصل الــدراســي األول للعام اجلامعي
1439/1440هـ و املوافقة على تغيير اسم (قسم الصيدلة
السريرية) الى قسم (املمارسة الصيدلية) بكلية الصيدلة.
واملوافقة على إحالة عضو هيئة التدريس بكلية الطب

الدكتور /جمال بن عبدالولي الهاشمي الى التقاعد املبكر
بنا ًء على طلبه اعتباراً من 1440/ 8/ 28هـ .
و املوافقة على إحالة عضو هيئة التدريس بكلية العلوم
الــدكــتــورة /ساميه بنت جمال عبدالرحيم كلكتاوي الى
التقاعد املبكر بنا ًء على طلبها اعتباراً من 1440 /1/ 8
حضر جلسة املجلس أمــن عــام اللجنة املؤقتة القائمة
بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور /محمد بن عبد
العزيز الصالح  .ووكيل اجلامعة أ.د /عبداهلل بن مصطفى
مهرجي  .ووكيل اجلامعة للمشاريع أ.د /عبداهلل بن سعيد

آل غــامن الغامدي  .ووكــيــل اجلامعة للشؤون التعليمية
أ.د .عبداملنعم بن عبدالسالم احلياني  .ووكيل اجلامعة
لألعمال واالبــداع املعريف املكلف أ.د .عبداهلل بن سعيد
الغامدي .ووكيل اجلامعة للتطوير أ.د .أمني بن يوسف
نعمان  .ووكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
أ.د .يوسف بن عبدالعزيز التركي .ووكيلة اجلامعة لشطر
الطالبات د .هناء بنت عبداهلل النعيم .وأصحاب السعادة
عمداء الكليات والعمادات املساندة .

مدير الجامعة يفتتح ملتقى (تمكين) األول لريادة األعمال
افتتح معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ملتقى (متكني)
األول لريادة االعمال لعام 2018م  ،بقاعة
الــرواد مبكتبة امللك فهد العامة ،بحضور
وكيل اجلامعة للمشاريع األستاذ الدكتور
عبداهلل بن سعيد الغامدي  ،بتنظيم من
عمادة شؤون الطالب بالتعاون مع الراعي
الــداعــم لــريــادة االعــمــال بــرنــامــج (ب ــادر)
حلاضنات التقنية.
وأوضـــح معالي مــديــر اجلــامــعــة أن رؤيــة
اململكة  2030أولت اهتماماً خاصا ضمن
مــحــاورهــا بـ ــرواد األعــمــال كــونــهــم الــقــوة
االقتصادية املقبلة وأحــد أهــم محركات
النمو االقتصادي ،مشيرا إلــى أن جامعة
املــؤســس اهــتــمــت بــاحــتــضــان املــشــروعــات
واألفكار الريادية من قبل عقد من الزمن،
إذ مت تــأســيــس قــطــاع منظومة األعــمــال
واملعرفة ومركز اإلبــداع وريــادة االعمال،
ومسرعات األعمال ،ثم إنشاء إدارة استثمار
امللكية الفكرية لتحتوي مشروعات الطالب
والطالبات وحتويل الفكرة ملنتج جتــاري،
ومــن ثــم اكتملت املنظومة بإنشاء شركة
وادي جدة التي سعت منذ تأسيسها بالسير
بخطوات ملموسة نحو تنفيذ مجموعة
من املشاريع التي تهدف إلى بلورة األفكار
االبداعية وحتويلها إلى مشاريع استثمارية
حتقق أهــداف اجلامعة يف دعم االقتصاد
املــعــريف ،وتسعى مــن خاللها نحو تطبيق

مسؤوليتها املجتمعية يف تطوير املعرفة
والبحث واالبتكار.
وأبان معاليه أن ملتقى (متكني) األول لريادة
األعمال يؤكد حرص اجلامعة على حتقيق
رؤية القيادة الرشيدة يف دعم اإلبداع وريادة
األعمال ،ويرسخ أهمية تناغم اهتمامات
أبنائنا الطالب والطالبات مع ثقافة العمل
ا ُ
حلر ،وذلك من خالل طرح الرؤى والتجارب
الناجحة والنقاش الثري وتبادل اآلراء بشأن
األمناط والقوى الفاعلة يف مجال االبتكار
وريــادة األعمال وســط نخبة من أصحاب
اخلبرات والتجارب املشهود لها بالنجاح.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة
وادي جدة الدكتور عادل بن صالح فيده،
بأن أهداف امللتقى تركز على التعريف بدور
شركة وادي جــدة يف دعــم قطاع املنشآت
الصغيرة واملتوسطة ونقل املعرفة واخلبرات
يف مجال ريــادة االعمال لطالب وطالبات
اجلامعة ورفــع كفاءة احملتوى واملخرجات
من خالل الشراكات ،باإلضافة إلى متكني
الرياديني والرياديات من التعرف على أهم
عوامل النجاح للمشاريع الناشئة وتقدمي
استشارات متخصصة لــرواد األعمال يف
عدة مجاالت

وأشار إلى أن اجللسة األولى للملتقى حتمل
عنوان (دور اجلهات الداعمة لقطاع ريادة
األعمال يف تعزيز منو املنشآت الصغيرة
واملــتــوســطــة) وتــضــم الــعــديــد مــن احمل ــاور
منها أهــم اخلــيــارات املتاحة للمنشآت يف
ظــل التغيرات االقتصادية وأهــم عوامل
الــنــجــاح وأبـ ــرز املــعــوقــات وطـــرق التغلب
عليها مبشاركة املتحدثني املهندس عماد
قشقري مدير املنطقة الغربية لبرنامج
(بادر) ،والدكتور أحمد عبدالوهاب عميد
كلية املجتمع واملشرف العام على مسرعات
االعمال باجلامعة ،واملهندس مهند نابلسي
الرئيس التنفيذي ملسرعة قطوف الريادة،
والدكتور فيصل عالف الرئيس التنفيذي
لشركة وادي مــكــة ،أمــا اجللسة الثانية
وحملت عنوان (متكني رائــدات االعمال)
ومحاورها :أبتكار سبل لتسويق منتجات
رائــدات االعمال واملعوقات التي تواجهها
وطــرق التغلب عليها وأهــم طــرق التمويل
املــتــوفــرة لــدعــم املــنــشــآت ،وكيفية تطوير
اإلنتاج يف الصناعات التي تسيطر عليها
رائدات األعمال يف السوق احمللي ،مبشاركة
الدكتورة آمال باصفار أستاذ مساعد بكلية
االقتصاد املنزلي ،واألستاذة سارة العابد
نائب رئيس اللجنة الوطنية لريادة االعمال
،واألستاذة منار العمري اختصاصية تقنية
وابتكار ،واألستاذة اميان كتوري رئيسة قسم
ريادة األعمال.
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قبول ( )15ألف طالب وطالبة بالجامعة

بلـــغ إجمالـــي أعـــداد املقبولـــن  15ألـــف
طالـــب وطالبـــة للعـــام الدراســـي
 ،1440ســـيتم إحلاقهـــم مبســـارات الســـنة
التحضيريـــة التـــي تعتبـــر جزء أســـاس من
اخلطـــة الدراســـية ملرحلـــة البكالوريوس .

1439-

وخـــال مرحلـــة القبول قـــام معالـــي مدير
اجلامعة األســـتاذ الدكتـــور عبدالرحمن بن
عبيـــد اليوبـــي ،بجولـــة تفقدية ملركـــز الرد
على استفســـارات القبول مببنى  471التابع
لعمـــادة القبـــول والتســـجيل ،رافقه ســـعادة
وكيـــل اجلامعة للشـــؤون التعليميـــة الدكتور
عبداملنعـــم احليانـــي ،بهدف الوقـــوف على
ســـير عملية القبول والتســـجيل واخلدمات
التي تقدمهـــا اجلامعة للمتقدمني لاللتحاق
بها .
وحرصـــت اجلامعـــة علـــى توفيـــر املقاعد
إضافيـــة للمقبولـــن يف اجلامعـــة ،وفقـــاً
للطاقـــة اإلســـتيعابية وقبـــول أكبـــر عـــدد
ممكـــن من الطـــاب والطالبـــات املتقدمني
للقبـــول يف كلياتهـــا وأقســـامها املختلفـــة.
ورفـــع ســـعادة وكيـــل اجلامعـــة للشـــؤون
التعليميـــة الدكتـــور عبداملنعـــم احليانـــي
شـــكره وتقديـــره ملعالـــي مديـــر اجلامعـــة
إلقـــراره زيـــادة أعـــداد املقاعـــد للمقبولني،
ســـعياً إلتاحـــة الفرصة ألبنائنـــا وبناتنا من
الطـــاب والطالبـــات لأللتحـــاق بالتعليـــم
اجلامعـــي يف "جامعـــة املؤســـس" ،بعـــد أن
شـــهدت "بوابـــة القبـــول " تســـجيل وطلبات
التحاق جتـــاوزت  98ألف طلـــب إلكتروني.
وأبـــرز "احليانـــي" نقـــاط التميـــز والتطوير
باجلامعـــة مما يجعلها تقـــوم بأدوار تعليمية
وبحثيـــة تخـــدم املجتمـــع وتلبـــي متطلباتـــه
ورغباتـــه ،منها على ســـبيل املثال ال احلصر
وجود تخصصـــات وبرامج تتـــواءم مع رؤية
اململكة  ،2030وإنشـــاء مركز توظيف داخل
اجلامعـــة بالتعـــاون مـــع صنـــدوق املـــوارد
البشـــرية (هـــدف) ،إضافـــة إلـــى حصولها
علـــى  100اعتمـــاد أكادميي دولـــي ومحلي

لبرامجهـــا وتخصصاتهـــا ،إلـــى جانـــب
اســـتمراها يف حتديـــث وفتـــح تخصصـــات
تلبـــي حاجة ســـوق العمـــل ومتغيراته ،حيث
ســـيتم إتاحـــة املجـــال يف العـــام الدراســـي
اجلامعـــي املقبـــل لدراســـة تخصصـــات
جديـــدة للطالبـــات تتمثـــل يف (بكالوريـــوس
العـــاج الوظيفـــي ،وبكالوريـــوس العـــاج
التنفســـي ،وبكالوريـــوس إدارة الفعاليـــات،
وبكالوريـــوس الضيافـــة).
وقـــدم ســـعادة عميـــد القبـــول والتســـجيل
الدكتـــور عابـــد املشـــايخي أثنـــاء اجلولـــة
ً
شـــرحاً
مفصـــا عـــن ســـير آليـــة القبـــول
والتســـجيل باملركز ،كمـــا قام مدير اجلامعة
بزيـــارة مبنـــى اللغـــة اإلجنليزيـــة واالطالع
علـــى اختبـــارات حتديـــد املســـتوى يف اللغة
اإلجنليزيـــة للطـــاب املقبولـــن باجلامعـــة
للعـــام اجلامعـــي القـــادم 1440-1439هــــ.
كمـــا قـــدم ســـعادة عميـــد معهـــد اللغـــة
اإلجنليزيـــة الدكتـــور عبـــداهلل البارقـــي
شـــرحاً مفص ً
ال عن خطة املعهـــد والبرامج
التـــي ســـيعمل عليها خالل العـــام اجلامعي
القـــادم ،كمـــا قـــدم شـــكره وتقديـــره ملعالي
مديـــر اجلامعة ملتابعته املســـتمرة ألنشـــطة
وبرامـــج املعهـــد ،من ما كان لـــه األثر البالغ
يف جناح مبادرات وســـير االختبـــارات التي
ينفذهـــا املعهـــد ويقـــوم باإلشـــراف عليهـــا
للوصـــول إلـــى األهداف املنشـــودة.
مـــن جانبـــه أشـــاد "الدكتـــور اليوبـــي" مبـــا
تقدمـــه قطاعـــات اجلامعـــة مـــن خدمـــات
إلكترونيـــة تصـــب يف مصلحـــة الطـــاب
والطالبـــات وذلك بتوفير أســـهل الوســـائل
والطرق لتسجيل املســـتجدين واملستجدات
يف اجلامعـــة ،مـــن خـــال حتويـــل جميـــع
مراحـــل القبـــول لنظـــام إلكترونـــي بحيـــث
ميكـــن للطالـــب والطالبـــة إمتـــام عمليـــات
القبـــول مـــن منازلهـــم داخـــل وخـــارج
اململكـــة ،إلـــى جانـــب تفعيـــل العديـــد مـــن
برامـــج التواصـــل االجتماعـــي للـــرد علـــى
استفســـاراتهم يف أســـرع وقـــت ممكـــن.
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عميد شؤون الطالب :األنشطة الطالبية تعزيز لشخصية الطالب وتنمية لقدراته الفكرية
أكد عميد شؤون الطالب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني خالل احلوار الذي أجرته جريدة "أخبار اجلامعة" على أهمية الدور الذي تلعبها البرامج والنشاطات
الطالبية يف تطوير وتأهيل طالب اجلامعة وحتظى بدعم ال محدود من معالي مدير اجلامعة أ.د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ومتابعة مستمرة من وكيل اجلامعة
للشؤون التعليمية أ.د .عبداملنعم بن عبدالسالم احلياني مشير ًا إلى حرص العمادة على استحداث برامج نوعية تواكب تطلعات الشباب.
وبني عميد شؤون الطالب أن أفضل استراتيجيات وخطط ًا ترسم مالمح البرامج واألنشطة تتمحور حول بناء شخصية الطالب وتنمية املهارات وإعداد كوادر وطنية
متميزة ،كما تسعى العمادة إلى ترويج ثقافة العمل التطوعي التخصصي خلدمة املجتمع ،موضح ًا جوانب اخلدمات املختلفة للطلبة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
إلى تفاصيل احلوار.

• يف بداية كل عام تستعد عمادة شؤون الطالب
إلطالق برامجها وأنشاطاتها السنوية حدثنا عن
استعداداتكم لها العام الدراسي؟

عمادة شؤون الطالب تساهم وبشكل كبير يف خدمة
الطالب والطالبة من خالل تقدمي اخلدمات واألنشطة
املتنوعة على مدار العام الدراسي ويف بداية كل عام يجري
التحضير واالستعداد إلطالقها يف حفل تدشني النشاط
الطالبي،وقبل ذلك مت وضع استراتيجية وأهداف وشعار
جديد لألنشطة حيث نسعى إلى حتقيقها فعلياً على أرض
الواقع فاخلدمة املقدمة ال بد أن تكون على مستوى عال من
اجلودة وكذلك النشاط أو البرنامج ال بد أن يعزز شخصية
الطالب ويسهم يف تكوين قدراته الفكرية واملهارية وينمي
لديه احلس باملسؤولية.

• خطط وإستراتيجيات للبرامج تتوافق
مع رؤية المملكة 2030
• خدمات مباشرة لطالب السنة
التحضيرية مع بداية العام الدراسي
• الجامعة تتميز بأنشطتها الفريدة من
نوعها على نظيراتها
• حتدثتم عن إستراتيجيات وخطط لتنفيذ
األنشطة الطالبية ،ما هو اإلطار الشامل لهذه
اخلطط وما هو شعار األنشطة لهذا العام؟

هنا كخطة وإستراتيجية لتنفيذ البرامج واألنشطة كل عام
تتوافق مع رؤية اململكة  2030وتصب يف املرتكزات األساسية
لنشاط الطالبي وتطوير مستوى الطالب والطالبة مبا
يتوافق مع املتطلبات احلالية سواء على املستوى املعريف
أو املهاري أو الثقايف وتقوم اجلهات املشاركة يف تنفيذ تلك
البرامج من وكاالت العمادة والكليات العلمية والعمادات
املساندة بتطبيق اخلطط واألهداف املرجوة سواء يف تنظيم
اجلديد منها وحتقيق الهدف بشكل مباشر أو ترجمة تلك
األهداف من خالل البرامج واألنشطة التي تقام كل عام،
وشعارنا هذا العام ( رؤية وطن ومنظومة قيم)

• وماذا عن طالب السنة التحضرية ما الذي
تقدمه العمادة لهم؟

يف البداية تقوم العمادة بالعديد من اخلدمات املباشرة لهم
من إنهاء إجراءات تثبيت مكافأتهم الشهرية وتوزيع بطاقات
الصراف األلي والتي يتم توزيعها يف مطلع العام الدراسي كما
يتم استقبال طلبات السكن اجلامعي عبر املوقع اإللكتروني
وقبول من تتوافر فيه شروط السكن ويتم تهيئة السكن
لهم مبا يتناسب مع احتياجات الطالب اجلامعي  ،ويقام
أسبوع إرشادي وتعريفي للطالب والطالبات املستجدين
واملستجدات لتعريفهم بنظام اجلامعة وقطاعاتها ومرافقها
وكذلك بنظام الدراسة والفرص املتاحة أمامهم الختيار
الكليات الحقا ،باإلضافة إلى العديد من األنشطة والبرامج

عميد شؤون الطالب
د.مسعود بن محمد القحطاني
التي تستهدفهم خالل العام الدراسي ،وتنظيم البرامج
التعريفية لهم كي يتمكنوا من املشاركة وبشكل فعال ،وأيضاً
مشاركتهم يف األندية الطالبية ،واالستفادة التامة من
اخلدمات املتنوعة التي تقدم لهم.

• ماهي أبرز النشاطات والفعاليات التي تتميز
بها عمادة شؤون الطالب عن نظيراتها باجلامعات
األخرى؟

تنفذ العمادة العديد من البرامج واألنشطة املتميزة منها
مسابقة جنم اجلامعة ،وجائزة الشراع الذهبي للكليات،
والتي تسهم يف رفع درجة التنافس فيما بني الكليات يف
األنشطة والبرامج واملسابقات سواء داخل اجلامعة أو
خارجها إذ مت وضع معايير حتدد الكلية اجلديرة باجلائزة،
وبطاقة خريج التي تعد من اخلطوات املهمة يف مجال خدمة
الطالب ما بعد التخرج وتهدف إلى ربط اخلريجني وتعزيز
انتمائهم بجامعتهم ،ومؤشر قياس األنشطة الطالبية ويرصد
جميع مشاركات الطالب يف الدورات التدريبية واملسابقات
الثقافية والرياضية والبرامج التوعوية واحملاضرات
وامللتقيات املتخصصة ،ووثيقة األنشطة الطالبية والتي
من خاللها يتم رصد جميع مشاركات الطالب والطالبة يف
األنشطة على معايير محددة.

• ماهي القطاعات واإلدارات التي تقدم أدور ًا
مساندة يف عملية صقل شخصية الطالب والقيام
على خدماته أثناء مرحلته التعليمية؟

هناك العديد من القطاعات واإلدارات التي تدعم مسيرة
الطالب وتنمي قدراته الفكرية واملهارية من خالل البرامج
واألنشطة الطالبية املتنوعة فمن خارج العمادة جميع
الكليات والعمادات واملعاهد واملراكز املختلفة،تساهم يف
هذا السياق إذ يسعى اجلميع إلى تقدمي عمل متكامل
يخدم الطالب ويؤهله لسوق العمل،وتتطلع العمادة ممثلة

بوكاالتها وإدارتها ومراكزها إلى تقدمي أفضل اخلدمات
والبرامج واألنشطة التي تلبي احتياجاتهم وذلك من منطلق
ورقي يف اخلدمات،
رؤية العمادة وهي ريادة يف الرعاية،
ّ
ومت ّيز يف األنشطة.

• ماهي اخلدمات التي تقدمها عمادة شؤون
الطالب؟

هناك العديد من البرامج واخلدمات تقدمها العمادة خالل
العام الدراسي منها :اإلسكان الطالبي والنقل واملواصالت
والتغذية الطالبية واملكافآت واإلعانات والقروض وتشغيل
الطالب وتقسيط األجهزة اإللكترونية وإخالء الطرف
واالستفسارات واإلرشاد الطالبي االجتماعي،والنفسي،
واألكادميي.

• بخصوص برامج القروض واإلعانات وتشغيل
الطالب ،بودنا أن تشرح لنا تلك اخلدمات؟

بالنسبة للقروض واإلعانات هي مساهمة من عمادة شؤون
الطالب من خالل صندوق الطالب يف دعم الطلبة الذين
ميرون مبشكالت وعوائق مالية تنعكس سلباً على حتصيلهم
الدراسي ومن هذا املنطلق حترص العمادة على توفير
الدعم الالزم لهم من خالل ما يقدمه صندوق الطالب
من قرض مببلغ ألف ريال يتم تسديدة من االستقطاع من
املكافأة بواقع  250رياالً شهريا أما اإلعانات فبواقع 400
ريال يف الفصل الدراسي وذلك بعد دراسة احلالة من
املرشد الطالبي وكما ميكن للطالب االستفادة من نظام
التشغيل بحسب الشروط واملخصص لكل كلية.

• املجال التقني واإللكتروني ووسائل التواصل
االجتماعي هي من تستحوذ اهتمام الشباب
والشابات يف هذا السياق ماذا تقدم العمادة
الستقطابهم؟

نحن يف عمادة شؤون الطالب نسعى إلى أن تكون برامجنا
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وأنشطتنا مواكبة الهتمامات الطالب وتتناسب مع ما
يستجد من تطور تقني وفكري على املستوى االجتماعي إذ
نركزعلى إطالق البرامج النوعية ذات املواصفات املتطورة
واملتجددة ونستحدث طرق وأساليب توائم احتياجات
الطالب وما يستجد من متطلبات ،وهذا التوجه مرتبط
بأهداف العمادة والتي تركز على خدمة الطالب وتلبية
جميع احتياجاته ،إذ نرحب بجميع األفكار و االقتراحات
الطالبية التي تردنا وكثير منها مت تطبيقها على أرض الواقع
،كذلك نسعد بتواصل الطالب إلنشاء أندية طالبية جديدة
تخدم توجهات وأفكار حديثة يحتاجها الطالب ،وبإمكان
أي طالب تسجيل طلب إنشاء النادي ويف أي مجال وسيتم
املوافقة على الطلب بعد دراسته من إدارة األندية الطالبية
وهذه اخلطوة تهدف إلى تفعيل دورالطالب وحتفيزهم على
عرض أفكارهم وذلك ألهمية األندية الطالبية.

• ما هي اآللية والبرامج التي تنفذها العمادة
حلماية شباب الوطن من األفكار الهدامة وتعزيز
اجلوانب الوطنية؟

نعي جيداً دور اجلامعة يف حماية أبنائنا الطالب من األفكار
الهدامة ونعي كذلك أن شبابنا هم هدف لكثير من اجلهات
التي ال تريد اخلير لهذا البلد املعطاء،وتقوم العمادة برفع
درجة الوعي وزيادة ثقافة الطالب وتعزيز اجلوانب الوطنية
وتفعيل لدوره االجتماعي من خالل برامج متعددة ،تسعى
إلى إثراء الطالب وصقل مهاراتهم و االن هما كف يطلب
العلم وتطوير الذات وتوعيتهم بأدوارهم املهمة يف تقدم
ورقي مجتمعهم من خالل ما يتعلمونه وما يكتسبونه من
مهارات وهذا الدور باعتقادي هو األهم يف عملية جتنيب
وحماية أبنائنا من األفكار الهدامة ونحن نشهد وهلل احلمد
تفاع ً
ال طالبياً يؤكد على قدرة أنشطة وبرامج اجلامعة
التي تنفذها العمادة يف عملية استقطابهم وتلبية رغباتهم
وتطوير مهاراتهم الفكرية وتعزيز اجلوانب الوطنية واألفكار
السليمة فهم لبنات املستقبل .كل ذلك بالتعاون مع جلنة
التوعية الفكرية باجلامعة ومركز األمير خالد الفيصل
لالعتدال.

• برامج وخدمات متنوعة للطالب
الدوليين
• إنشاء أول وكالة على مستوى المملكة
لذوي االحتياجات الخاصة
• ماهي األسس واملعايير التي يتعامل بهما مركز
إرشادي واجتماعي يف العمادة ،حلل مشكالت
وعقبات الطالب يف مرحلتهم اجلامعية؟

ينطلق مركز اإلرشاد اجلامعي من رسالة اجلامعة املتمثلة
يف (إعداد أجيال قادرة بثقافتها العلمية املتخصصة على
اإلسهام يف نهضة وطنها وأمتها معتزة بقيمها) ولكي تصل
اجلامعة إلى غايتها كان لزاماً عليها أن متد يدها احلانية
إلى أبنائها الطالب باإلرشاد االجتماعي والنفسي لضمان
الشخصية املتوازنة للطالب اجلامعي ،وحيث أن الشباب
يحتاجون إلى استشارة ذوي اخلبرة يف املواقف واملشكالت
التي تواجههم والتي يتعرضون لها كأفراد يقوم املركز
بخدمات متعددة منها االستشارات النفسية واالجتماعية
ودراسة احلاالت التي تردها من خالل نخبة من املختصني
ومعاجلتها بالطرق احلديثة التي تسهم بشكل كبير يف
خدمتهم وإزالة العوائق التي تواجههم.

• ما هو دور وحدة حقوق الطالب واألهداف
املرسومة لها؟

انشئت وحدة حماية حقوق الطالب لتوعية وتثقيف الطالب
والطالبة بحقوقهما داخل اجلامعة ودعمها مبا يتوافق
مع أنظمة اجلامعة ولوائحها ومبا يحقق مبدأ االنتماء
للجامعة،وأهم أهدافها النظر يف الشكاوى والتظلمات التي
يتقدم بها الطالب ودراستها وإيجاد احللول املناسبة لها،
كذلك تقدمي االستشارات الالزمة للطالب فيما يخص
مشكالتهم األكادميية وغير األكادميية املرتبطة باجلامعة
مبا ال يتعارض مع أنظمة ولوائح اجلامعة.

• كيف تقيم التجربة الطالبية فيما يخص
مشاركتهم يف البرامج التطوعية وخدمة املجتمع؟

جتربة فريدة من نوعها وتعكس مدى حرص طالب
اجلامعة على املشاركة الفعالة يف البرامج واحلمالت
التطوعية وتقوم إدارة العمل التطوع بدورمهم ومحوري يف
عملية تطوير العمل التطوعي باجلامعة من خالل الدورات
التدريبية وورش العمل التي يشارك فيها نخبة من املهتمني
واملختصني يف مجال التطوع ،كذلك تنظم اإلدارة برامج
وفعاليات لألعمال التطوعية املتنوعة داخل اجلامعة
وخارجها أو لتفعيل دور التخصص العلمي مت تنظيم ملتقى
(عطاء ) للتطوع التخصصي حتت شعار (تخصصي عطاء)
وشهد تفاع ً
ال كبيراً من الكليات من خالل فرقها التي تنطلق
بأعمال تطوعية يف املجتمع من واقع تخصصاتها العلمية.
ومسابقة معالي مدير اجلامعة للتطوع .والدورات التأهيلية
للعمل التطوعي والشراكة مع اجلهات اخليرية كل ذلك على
حد سواء يف شطر الطالب وشطر الطالبات.

• برامج املنح الدراسية مت تطويرها مؤخراً،ماذا
ستقدم اإلجراءات املطورة من إضافة عن السابق؟
خالل الفترة املاضية وبالتعاون مع عمادة الدراسات العليا
وعمادة تقنية املعلومات وعمادة القبول والتسجيل مت
بحمداهلل تدشني املوقع اخلاص بقبول الطالب الدوليني من
قبل معالي مديراجلامعة أ.د.عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
وطورت العمادة من نوعية وحجم اخلدمات املقدمة للطالب
الدوليني إذ مت إنشاء وكالة املنح الدراسية،التي تقدم خدمات
متنوعة :مالية ،وسكن ،وتغذية ،ونقل ،وخدمات صحية،
ومتابعة إجراءاتهم النظامية ،وغيرها من اخلدمات التي
يطول شرحها وجميعها مدرجة يف الصفحة اخلاصة بوكالة
املنح الدراسية وبشكل مفصل ،كما يتم تنظيم العديد من
البرامج الثقافية والعلمية والرحالت الدينية والترفيهية
والسياحية وكذلك املسابقات املتنوعة ،باإلضافة إلى تنظيم

ال طالبياً كبيراً
مهرجان تراث الشعوب الذي يشهد تفاع ً
فمن خالله يتم استعراض عادات وتقاليد وتراث الدول.
وباعتماد الصندوق اخليري لطالب املنح نأمل أن تتحق
املزيد من البرامج واخلدمات

• ترعى العمادة نسبة من طالب ذوي االحتياجات
اخلاصة ،ماهي األدوار التي تقوم بها يف سبيل
خدمتهم؟

تقوم عمادة شؤون الطالب بالعديد من األدوار التي تخص
الطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة ومن خالل وكالة
العمادة لذوي االحتياجات اخلاصة والتي تعد أول وكالة
على مستوى اجلامعات السعودية يتم تقدمي العديد من
اخلدمات وتنفيذ العديد من املشاريع منها مشروع سهولة
الوصول بالتعاون مع وكالة اجلامعة للمشاريع وعمادة القبول
والتسجيل ،واملعاهد والكليات ،ومت بحمد اهلل تدشني ثالثة
مشاريع يف مبادرات برنامج التحول الوطني  2020ضمن
مبادرة اجلامعة لتعزيز مكانة ذوي االحتياجات ا خلاصة
يف البيئة اجلامعية وهي على النحو التالي :مشروع تزويد
مسار املكفوفني بتقنية البلوتوث،ومشروع (الدايزيفورمات)،
ومشروع معرض (احلياة على عجالت).

• ماذا عن مركز املوهبة واإلبداع؟ وماهي أهداف
املركز؟ ومامدى حرص الطالب على املشاركة فيه؟

مركز موهبة أنشئ خلدمة الطلبة املوهوبني يف مجاالت
وتخصصات علمية مختلفة ومساعدتهم على حتويل
أفكارهم إلى منتجات يستفاد منها وتخدم املجتمع  ،إذ
يقوم املركز باكتشاف املوهوبني ويدعمهم وينمي مهاراتهم
ويقوم بخدمتهم ورعايتهم بشكل علمي وبإشراف مختصني،
إذ يوفر الدورات التدريبية وورش العمل التي حتفز الطالب
وتفجر طاقاتهم اإلبداعية ،وبفضل من اهلل متكن طلبة
اجلامعة خالل األعوام املاضية من حتقيق العديد من
اجلوائز وامليداليات يف معارض االبتكار الدولية يف املانيا
وسويسرا وكوريا.

• كلمة أخيرة توجهها للطالب والطالبات

أرجوا لهم التوفيق يف عامهم الدراسي اجلديد وأن تكلل
جهودهم بالتفوق العلمي والتميز يف كل األصعدة وأدعوهم
إلى االستفادة من برامج وأنشطة العمادة واخلدمات
املقدمة لهم والتعرف عليها من خالل صفحة العمادة باملوقع
اإللكتروني أو متابعة حساب العمادة يف تويتر والتسجيل
واملشاركة يف األندية الطالبية والتي تفتح أبوابها للجميع.
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عالقة الطالب باألستاذ الجامعي :ما بين آمال ُأ َّمة وتحدّيات عصر
إن انتقـال الطالـب مـن مرحلـة التعليـم
َّ
املدرسـي إلـى التعليـم اجلامعـي؛ هـو نقلـة
مهمـة مـن عالـم صغير محـدود يف متطلباته
وحتدياتـه إلـى عالَـم آخـر أرحـب وأعظـم
أثـ ًرا؛ فالطالـب يف تلـك املرحلـة املدرسـية
نضجـا ومعرفـة بأهميـة العالقـة
يكـون أكثـر
ً
التـي تربطـه بأسـاتذته ،فيحـرص علـى
أن تكـون طيبـة تتسـم باحلـوار واملرونـة
واملناقشـة.
والعالقـة بين األسـتاذ والطالـب اجلامعـي
معقَّـدة ،لهـا أبعـاد كثيـرة ،يـرى البعـض أنهـا
مازالـت قائمـة فيمـا يؤكـد اآلخـرون أنهـا
اختفـت اآلن ،أو يف طريقهـا لالندثـار!
فمـا الـذي يحكـم عالقـة الطالـب اجلامعـي
بأستاذه؟ وما هي مالمح هذه العالقة؟
تُعـد اجلامعـة مـن أهـم بيئـات التفاعـل
االجتماعـي للطلبـة ،حيـث تلعـب دو ًرا
أساسـ ًّيا يف تشـكيل شـخصياتهم وحتديـد
مسـتقبلهم؛ فاجلامعـة هـي حاضنـة أهـ ّم
شـريحة مـن شـرائح املجتمـع ،هـي شـريحة
الشـباب ،الذين ميثلون القوة البشـرية ،وكنز
الطاقـة والتجديـد واإلنتـاج ،ألي دولـة تريـد
أن تنهض وتتب َّوأ مكانة الئقة يف هذا العصر
املتسـارع بالتطـور والقـوة ،والـذي ال مـكان
فيـه اآلن للضعفـاء واملتخاذلين ،وال يخفـى
أن الشـباب هـم األداة الفاعلـة
علـى أحـد َّ
يف مواجهـة عناصـر التخلـف ،إلـى جانـب
كونهـم أداة التغييـر والتعديـل الـذي يُرجتـى
إحداثـه .لكـن هـذه املسـؤولية الضخمـة
امللقـاة علـى عاتق الشـباب ال ميكن حتقيقها
إال ببنـاء الشـخصية بنـاء سـلي ًما تتوافـر فيـه
الـروح الدينيـة السـليمة ،والبنـى القويـة،
والعقـول الراجحـة ،والعلـوم النافعـة ،جن ًبـا
إلـى جنـب مـع القيـم الرفيعـة واالجتاهـات
اإليجابيـة ،ومثـل هـذا البنـاء يتطلـب جهـو ًدا
متعـددة ،ويتطلـب خطـة متسـقة طويلـة
ماسـة
األجـل؛ ومـن هنـا كانـت احلاجـة
َّ
إلـى االهتمـام باملنـاخ اجلامعـي ،فاملنهـج،
والتدريـس ،واإلدارة ،والتفاعـل اإلنسـاني
بين الطالـب وأعضـاء هيئـة التدريـس،
وبين الطلبـة أنفسـهم ،والنشـاطات العلمية،
واألدبيـة ،والرياضيـة ،مكونـات تشـكل املنـاخ

الـذي ميكـن يف ضوئـه البنـاء التراكمـي يف
شـخصية الطالـب.
ومنـذ اليـوم األول ،يشـعر الطالـب اجلامعـي
عنـد دخولـه احلـرم اجلامعـي بالفـرق
الشاسـع ،بين املدرسـة واجلامعـة؛ وأول
مظاهـر هـذا ال َفـرق يتمثـل يف عالقتـه
بأسـتاذه؛ فاألسـتاذ يف اجلامعـة اليأتـي إلـى
الصـف ،بـل علـى الطالـب ذاته أ ْن يبحث عن
أسـتاذه والقاعـة التـي يـد ّرس فيهـا.
وأسـتاذ اجلامعـة هـو مدخـل للطالـب؛ مـن
خاللـه يسـتطيع أ ْن يحـب املـادة أو يكرههـا،
ومـن أهـم األمـور احلساسـة يف سـر العالقة
طبيعـة األسـتاذ أو طريقتـه أو أداؤه أو
تعاملـه؛ فغيـاب التواصـل بين الطالـب
اجلامعـي وأسـتاذه يزيـد مـن فتـور الطالـب
أن التواصـل
وقلـة اهتمامـه باملـادة ،يف حين َّ
اجليـد بينهمـا يفجـر طاقـات هائلـة يف إطار
التوجيـه واإلرشـاد الـذي يرقـى بالطالـب.
أن مـن أهـ ّم
وقـد أ َّكـد كثيـر مـن الباحثين َّ
السـمات االنفعاليـة للشـباب اجلامعـي

اسـتعدادهم حلـب اآلخريـن مـن جهـة،
وحاجتهـم إلـى احلـب واحلنـان الـذي يفيض
بـه اآلخـرون عليهـم مـن جهـة أخـرى؛ وهـذا
يبين أهميـة الصداقـة واملـودة التـي يجب أ ْن
تصبـغ العالقـة بين األسـتاذ اجلامعـي وبين
الطالب؛ فهي يجب أن تكون عالقة إيجابية
يقـوم فيهـا األسـتاذ اجلامعـي بـدور إيجابـي
يضمـن كسـب مـودة الطالـب؛ ممـا ينعكـس
إيجا ًبـا علـى شـخصية الطالـب وإقبالـه على
املـادة املتعلمـة ويثيـر دافعيتـه ويرفع مسـتوى
حتصيلـه.
إن اقتصـار األسـتاذ اجلامعـي على االهتمام
َّ
أي اهتمـام
دون
العلميـة
مادتـه
بتقـدمي
ِّ
مبشـاعر وأحاسـيس طالبـه سـوف يـؤدي
إلـى مشـاعر سـلبية عنـد طالبـه مثـل:
الشـعور بالتفاهـة وقلـة األهميـة ،والشـعور
بالظلـم ،وعـدم جـدوى العلـوم التي يدرسـها،
واحلساسـية إزاء النقـد أو التأنيـب مـن
ضعـف التحصيـل والفشـل الدراسـي؛ ومـن
ّثـ َّم اإلحبـاط ،واللجـوء إلـى التملـق والنفـاق،

والوصوليـة لتحقيـق األهـداف.
ولقـد تأثـرت عالقـة الطالـب باألسـتاذ تأث ًرا
سـلب ًيا بإيقـاع العصـر ،مثلهـا مثـل العديـد
مـن العالقـات يف حياتنـا؛ فاألسـتاذ يعمـل
يف ظـل ظـروف صعبـة ،إذ هنـاك عـدد كبيـر
مـن الطلاب يف املـد ّرج ،وهـو مطالـب بإنهاء
املنهـج الدراسـي يف مـدة محـددة ،لذلـك
يحـاول بشـتى الطـرق كسـب الوقـت إلنهـاء
املقـرر.
وأخيـ ًرا ،تعـددت اآلراء ولكـن احلقيقـة
أن األسـتاذ والطالـب طرفـان
واحـدة ،وهـي َّ
أساسـيان يف العمليـة التعليميـة ،والتـي
ال ميكـن أ ْن تنجـح مـا لـم تتوافـر عالقـة
تفاعلية تسـتند إلى أسـس ومعايير أساسـية
تتعلـق بشـخصية األسـتاذ وقدرتـه وكفاءتـه
يف جـذب الطلاب إلـى مادتـه الدراسـية،
وحتريـك طاقاتهـم اإلبداعيـة ،باإلضافـة
إلـى بنـاء عالقـات طيبـة يسـودها االحتـرام
والثقـة املتبادلـة؛ للوصـول إلـى الهـدف
املنشـود.
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مدير ووكالء الجامعة يرحبون بالطالب
أﺑﻨﺎيئ وﺑﻨﺎيت ﻣﻦ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ..إﺧﻮاين وأﺧﻮايت أﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ،أرﺣﺐ ﺑﻜﻢ ﰲ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﳼ
اﻟﺠﺪﻳﺪ  ،١٤٤٠-١٤٣٩وأﺳﺄل اﻟﻠﻪ أن ﻳﻮﻓﻘﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ وأﻫﺪاﻓﻨﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  ،ﻣﻊ أﻃﻴﺐ اﻟﺮﺟﺎء ﺑﺄن
ﺗﻜﻠﻞ ﺟﻬﻮدﻛﻢ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح واﻹﻧﺠﺎز.

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

أ.د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻴﻮيب

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ وﻋﲆ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻠﻪ وﻣﻊ ﺗﺒﺎﺷري ﺻﺒﺎح ﺟﻤﻴﻞ ﰲ
ﻓﺎﺗﺤﺔ #ﻋﺎم_دراﳼ_ﺟﺪﻳﺪ_٤٠_٣٩ﻫـ ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺎﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻻﻋﺰاء
ﻃﺎﻟﺒﺎت وﻃﻼب #ﺟﺎﻣﻌﺔ_اﳌﻠﻚ_ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ راﺟني ﻟﻬﻢ ﻋﺎﻣﺎً
ﺣﺎﻓﻼً ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء ﻣﺘﻮﺟﺎً ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﺑﺎذن اﻟﻠﻪ ﻟﻴﺴﺎﻫﻤﻮا ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ واﻋﺪ ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻐﺎﱄ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ #رؤﻳﺔ_اﳌﻤﻠﻜﺔ_٢٠٣٠

ﻧﻬﻨﺌﻜﻢ ﺑﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  ١٤٣٩/١٤٤٠وﻧﺮﺟﻮا ﻟﻠﻄﻼب
واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﺎﻣﺎ دراﺳﻴﺎ ﺣﺎﻓﻼ ﺑﺎﻟﺠﺪ واﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﺘﻔﻮق وﻧﺮﺣﺐ
ﺑﻄﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت #اﻟﺴﻨﺔ_اﻟﺘﺤﻀريﻳﺔ ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻠﻪ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
واﻟﺴﺪاد ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ومتﻴﺰﻫﻢ ﺑﺠﺎﻣﻌﺘﻬﻢ
#ﺟﺎﻣﻌﺔ_اﳌﻠﻚ_ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ .
وﻛﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
أ.د اﻣني ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻌامن

ﻋﺎم دراﳼ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎم ﺧري
وﻧﺠﺎح وﻧﺸﺎط وﺗﻔﻮق ﻳﻌﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
وﻛﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
أ.د ﻋﺒﺪاﳌﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم اﻟﺤﻴﺎين

وﻛﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
أ.د ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻬﺮﺟﻲ

ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺪراﳼ ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب
واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد ﰲ
ﻣﺸﻮارﻫﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺒﺤﺜﻲ ﺧﻼل ﻣﺴرية دراﺳﺘﻬﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ.

وﻛﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
أ.د ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﱰيك

أرﺣﺐ ﺑﻜﻢ ﻃﻼﺑﻨﺎ وﻃﺎﻟﺒﺎﺗﻨﺎ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﳌﺆﺳﺲ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﺪراﳼ اﻟﺠﺪﻳﺪ..واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أﻛﻤﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ
وﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ وﻣﺮاﻓﻖ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وأﺳﺄل اﻟﻠﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﺎً دراﺳﻴﺎً
ﺣﺎﻓﻼً ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح واﻹﻧﺠﺎز.
وﻛﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

أ.د ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي
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الزي الرسمي بالجامعات ..خيار تربوي حضاري ورمز للهوية الطالبية
يشك ّل الزي الرسمي السعودي بني الطالب داخل جامعات
اململكة رمــزاً للهوية الطالبية ومصدر اعــتــزاز وافتخار
باملوروث الثقايف واالجتماعي جلميع السعوديني ،ال سيما
وأن الزي الرسمي السعودي امل ّوحد داخل جامعات اململكة
ميثل عنصراً هاماً يف الترابط بني الطالب واجلامعة،
ووسيلة ناجحة إلزالــة الفوارق االجتماعية واالقتصادية
داخل اجلامعات ،فهو خيار تربوي حضاري اجتماعي جاء
نتيجة دراسات أفرزتها سلوكيات وممارسات حياتية لدى
كثير من الطالب اجلامعيني.
ويــعـ ّد تعميم الــزي الرسمي السعودي داخــل اجلامعات
السعودية بأنه ينمي روح املساواة بني الطلبة كافة ،ويقلل
من مظهر الفوارق بينهم ،فيتشابهون شك ً
ال ويسعون للتميز
سلوكاً وأداءاً وتفوقاً ،ويجمعهم زي واحد منسجم متجانس،
وهذا ما يزيد من روح األلفة والود بني جميع الطلبة بالرغم
من اختالف بيئاتهم وطبقاتهم االجتماعية ،خاص ًة وأن
اجلامعة مكان للتعلم واالرتقاء املعريف والتنافس على أساس
القدرات واملهارات والكفاءة والتركيز على التحصيل العلمي
واإلبــداع والتميز ،ال يف املظهر وامللبس ،ومــدى مطابقته
لتقليعات املوضة وغالء ثمنه أو امتالك صاحبه للماركات
العاملية.
وبهدف تفعيل هذا الترابط بني الطالب واملؤسسة اجلامعية،
كان قــرار صاحب السمو امللكي مستشار خــادم احلرمني
الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة األمير خالد الفيصل،
بتعميم لكل جامعات وكليات منطقة مكة املكرمة إللزام
جميع الطالب بالتقيد بالزي السعودي الرسمي انبثاقاً
من برنامج (كيف نكون قدوة؟) لتوعية طالب اجلامعة يف
التقيد باللباس الوطني الالئق ،مع إمكانية إرتداء أثواب
أخرى تتطلبها بعض األعمال واملعامل والعيادات واألنشطة،
بشرط أن تكون الئقة وتعكس املهنية واالحترافية للطالب
اجلامعي السعودي.
ويظل الهدف الرئيسي للعملية التربوية والتعليمية داخل
اجلامعات السعودية هو (الطالب) وذلــك من خالل بناء
شخصيته وتطوير قدراته ومهاراته املعرفية واألخالقية
واالجتماعية ،لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالوطن
وقــادرة على التكيف مع صعوبات املجتمع ومن التقاليد
اجلامعية التي تنمي العملية التربوية والتعليمية داخل
ـزي امل ّــوحــد) ،ال سيما وأن
نفوس الطالب اجلامعيني (الـ ّ
الــزي الرسمي السعودي يجعل الطالب مفتخراً بنفسه،
وأنه يرتدي زياً وطنياً خاصاً يجعل املجتمع ينظر له بعني
االحترام والتقدير ،ألنه طالب علم فض ً
ال عن أنه مينحه
مظهراً متميزاً يتالءم مع األهداف التربوية داخل اجلامعات
السعودية.
ومنذ صــدور قــرار صاحب السمو امللكي مستشار خادم

احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة األمير خالد
الفيصل ،تعميم اللوائح الداخلية بهدف االلــتــزام بالزي
الرسمي للطالب داخل محراب اجلامعات ،طبقت اجلامعة
التزام الطالب بالقرار فالطالب عماد املجتمع ومستقبله،
وهــو أمــل هــذه األمــة للحاق مبصاف الــدول املتقدمة ،ال
سيما وأن التزام الطالب سوف يعزز املساواة بني الطلبة
لتقليل الفوارق االقتصادية ،واالرتياح النفسي ،خاص ًة وأن
الطالب يكون يف مرحلة عمرية سريعة التأثير والتأثر ،وهذا
األمر قد يؤدي إلى إيجاد شخصية معقدة تتسم بالكآبة
واالنطوائية ،ال سيما وأن البعض يذهب مبالبس غير
رسمية مباركات عاملية والبعض اآلخر يذهب بلباس أقل
جودة وقيمة ،وعليه فإن مردود الزي الرسمي على جميع
الطالب سوف يشعر الطالب باالنتماء إلى اجلامعة وأنه
جزء ال يتجزأ منها.
وأبدى عدد من طالب اجلامعات احلكومية يف اململكة ،عن
سعادتهم بقرار سمو أمير منطقة املكرمة بضرورة إلتزام
طالب اجلامعات بالزي الرسمي السعودي ،حيث يرون أن
القرار يهدف إلى إستعادة الهوية الطالبية داخل اجلامعات،
ويــعــزز مــن مكانتهم يف املجتمع ،ال سيما وأن الطالب
اجلامعيني قدوة للنشء الصغير ،وعليه عليهم أن يكونوا
على هذه الدرجة من الثقة ومن املكانة التي يستحقونها
داخل املجتمع.

وأكد الطالب ،أن الزي الرسمي السعودي داخل اجلامعات
ســوف يشجعهم على االرتــبــاط أكــثــر بــاجلــامــعــة ،وعلى
حتصيلهم التعليمي ،وعلى عدم إهدار الوقت ،خاص ًة وأن
اللباس العادي (قميص وبنطال) كان يشغل وقتاً وحيزاً كبيراً
يف تفكيرهم قبل الذهاب إلى اجلامعة ،وكانت هناك حيرة
يف اختيار املالبس املناسبة ،لكن بعد صدور قرار بإلزامهم
بالزي الرسمي السعودي سيكون األمر أفضل كثيراً ويساهم
يف التقليل من الوقت واإلهتمام أكثر بالتحصيل العلمي.
وأشار الطالب إلى أن إرتداءهم الزي الرسمي السعودي
داخــل اجلامعات ،سوف يجعلهم أكثر قيمة ومكانة أمام
الوفود األجنبية التي تزور اجلامعات السعودية ،إذ يعكس
ذلك افتخار الشباب السعودي بهويتهم ومورثهم الثقايف
واالجتماعي يف اللباس الوطني ،كما يجعلهم أكثر قبوالً
لتطبيق وحب النظام ،وااللتزام للدخول يف أجواء اجلامعة،
واالستعداد النفسي نحواالنضباط السلوكي داخل احملراب
اجلامعي ويف املجتمع بشكل عام.
وأشار الطالب إلى أن الزي الرسمي داخل اجلامعة سوف
يساعدهم على دراستهم ،ويريح أولياء أمورهم من إرضاء
أهوائهم املتقلبة واخلاضعة لتأثيرات من حولهم بدافع
التقليد يف األزياء احلديثة ،وهو ما يضفي عليهم اجلدية
واالنضباط واالحــتــرام ،مما ينعكس إيجابياً على أدائهم
الدراسي وسلوكاهم يف اجلامعة.

ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻟﻌﺎﻡ ﺩ�ﺍﺳﻲ �ﺍﺋﻊ
ﻻ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ ،وﺗﺬﻛﺮ أن اﻟﻨﺎس
ﻋﺎدة ﻻ ﻳﻔﺸﻠﻮن ﻟﻜﻨﻬﻢ
ﻳﺘﻮﻗﻔﻮن ﻋﻦ اﶈﺎوﻟﺔ

اﻋﺰم أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﻚ ﺟﺪﻳﺪا
وﻣﻨﻌﺸﺎ اﻧﺲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ودرﺟﺎﺗﻚ اﺑﺪأ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة

اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻧﻮاد أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻋﻠﻤﻴﺔ

اﻋﺮف ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﺨﺮج ﲟﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺸﺮف اﺳﺎل اﳌﺪرﺳﲔ واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻓﺈن ﻫﺬا ﺳﻴﺴﺎﻋﺪك

اﻋﺰم ﻋﻠﻰ ﺑﺬل اﳉﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﺟﺮب اﻟﺪراﺳﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ واﺟﻬﺖ ﺻﻌﻮﺑﺔ

ﻛﻦ ﻣﻨﻔﺘﺤﺎ ﻟﻠﺼﺪاﻗﺎت
اﳉﺪﻳﺪة واﳋﺒﺮات

اﻛﺘﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ ﰲ
اﶈﺎﺿﺮة واﺳﺘﻤﻊ ﺟﻴﺪا

ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳝﻴﺰه
ﻟﺘﺤﻔﺰك
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ﺗﺮﺣﺐ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌ��ﺰ

ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺑﻨﺎ�ﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺴﻮ�ﻴﻬﺎ ﻭﻣﻨﺴﻮﺑﺎ�ﻬﺎ
ً
ً
ً
ﺣﺎﻓﻼ
ﺩ�ﺍﺳﻴﺎ
ﻋﺎﻣﺎ
ﻭ�ﺘﻤﻨﻰ ﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
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جامعة الملك عبدالعزيز تسجل أول تعليم أكاديمي للسعوديات قبل  51عا ًما بـ  30طالبة
أهال بكم في هذا الصرح
العلمي الكبير

املصدر :واس
تعد جامعة امللك عبدالعزيز من أوائل اجلامعات يف اململكة
التي استقبلت الفتاة السعودية لدراسة درجة البكالوريوس،
حيث التحق باجلامعة عام 1967م أول  30طالبة سعودية
درسن يف مدرسة دار التربية احلديثة مبدينة جدة مؤقتًا
حلني االنتهاء يف ذلك الوقت من استكمال املبنى اجلامعي
للطالبات يف املدينة اجلامعية ،يف حني بلغ عدد الطالبات
الالتي يدرسن حال ًيا يف اجلامعة  80705طالبات موزعات
تخصصا علمياً
على 96
وبرنامجا دراس ًيا تقدمها اجلامعة
ً
ً
ُ
لطالبها وطالباتها ،منهن  6آالف قبلن هذا العام 1439هـ.
لقد استهلت جامعة امللك عبدالعزيز عامها الدراسي األول
عام (1967م) بافتتاح برنامج الدراسة بالسنة اإلعدادية
الذي ضم ( 98طال ًبا وطالبة) منهم  30طالبة ،ويف العام
التالي مباشرة افتتحت أول كلية يف اجلامعة (كلية االقتصاد
واإلدارة) ثم أنشئت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،وتوالت
حركة التطوير األكــادميــي يف اجلامعة حتى وصــل عدد
الكليات هذا اليوم إلى  31كلية تد ّرس مختلف التخصصات
النظرية والعلمية 26 ،بجدة ،و 5كليات يف فرعها يف رابغ.
وتتفرد جامعة امللك عبدالعزيز عن بقية جامعات اململكة
والتخصصات مثل :علوم البحار ،
بوجود بعض الكليات
ّ
واألرص ــاد ،وعلوم األرض ،والهندسة النووية ،وهندسة
الــطــيــران وهندسة التعدين ،والهندسة الطبية ،وتتيح
للطالبات الــدراســة يف كلية االقتصاد املنزلي بخمسة
تخصصات تتمثل يف( :دراسات الطفولة ،والغذاء والتغذية،
واملالبس والنسيج ،واإلسكان ،والعلوم األسرية) ،وكذلك
برنامج الدراسات العليا لطالبات اإلشراف املشترك الذي
استقل لكلية الدراسات العليا التربوية مؤخرا ،إضافة إلى
إدراج تخصصات جديدة للطالبات تتزامن تعليمها مع العام
الدراسي املقبل استجابة ملتطلبات سوق العمل وتتضمن:
(الــعــاج التنفسي ،والــعــاج الطبيعي ،وإدارة الفعاليات
واملهرجانات).
وخالل العام اجلــاري  ،2018ت ّوجت املؤسسة البريطانية
جامعة امللك عبدالعزيز باملركز األول يف تصنيفها ،خالل
إعالن نتائج تصنيف التاميز للجامعات العربية  2018من
قبل مدير التصنيفات الدولية مبؤسسة التاميز للتعليم
العالي فيل بــاتــي ،على هــامــش أعــمــال املــؤمتــر الــدولــي
جلامعات الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وعملت جامعة املــلــك عبدالعزيز على تطوير التعليم
األكادميي للفتاة السعودية من خالل وضع حلول للتحديات
الــتــي واجهتها يف الــبــدايــة يف ظــل عــدم تــوافــر املباني
املخصصة لهن ،فكانت جتري عمليات اإلخــاء يف مبان
املدينة اجلامعية بحي اجلامعة بجدة من الطالب بعد ظهر
يومي اخلميس واجلمعة من كل أسبوع ليتسنى للطالبات
الدخول يف املباني والدراسة واستخدام املعامل.
وبعد سنوات عملت اجلامعة على إنشاء مبانٍ ي الطالبات

ل ــدراس ــة الــبــكــالــوريــوس داخــــل املــديــنــة اجلــامــعــيــة يف
تخصصات :االقتصاد واإلدارة ،والشريعة ،والتربية ،مجهزة
بأحدث تقنيات التعليم من :الدائرة التلفزيونية يف القاعات
الدراسية ،واملختبرات ،ومعامل اللغة اإلجنليزية ،واملكتبات،
ويف عام 1391هـ ابتعثت اجلامعة أول  4طالبات سعوديات
إلكمال الدراسات العليا يف أمريكا لدراسة  :التدبير املنزلي،
وعلم االجتماع ،واللغة اإلجنليزية ،والتربية.
ويف ذلك السياق أوضح معالي مدير جامعة امللك عبدالعزيز
الدكتور عبدالرحمن اليوبي يف حديث لـ"وكالة األنباء
السعودية" :أن اجلامعة تسير يف برامجها األكادميية على
وفق خطة رؤية اململكة  2030التي حتظى باهتمام خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
ومتابعة سمو ولي عهده األمني  -حفظهما اهلل  ،-مبينًا أن
استهداف الرؤية إمكانية أن تصبح  5جامعات سعودية على
األقــل من ضمن أفضل ( )200جامعة عاملية بحلول عام
 2030من األمور التي تضعها اجلامعة نصب عينيها.
وأفاد معاليه أن اجلامعة اهتمت يف تعليمها األكادميي ببناء
جيل متمكن من استيعاب متغيرات العصر وما أحدثته ثورة
تقنية املعلومات ووسائل االتصال من نقلة نوعية يف مختلف
توسعت
املــجــاالت ومنها مــجــاالت العلوم واملعرفة التي ّ
تخصصاتها وأدواتــهــا محدثة معها مفاهيم جــديــدة يف
أساليب التعليم والتعلم ،وتسعى لتكون مثل أرقى اجلامعات
واملراكز البحثية يف العالم من خالل االهتمام بالطالب
والطالبات عل ًما وعم ً
ال ،كونهم راف ًدا أساس ًيا للتنمية يف
اململكة.
ولفت معاليه النظر إلى أن جامعة امللك عبدالعزيز سعت إلى
دعم تعليم املرأة السعودية يف املجال األكادميي يف مختلف
التخصصات من مرحلة البكالوريوس مــرو ًرا باملاجستير
حتى مرحلة الدكتوراه ،ناهيك عن البرامج التطبيقية التي
تطلقها لرفع مستوى فتياتنا يف التخصصات التي يحتاجها
سوق العمل ومنحهن دبلومات عليها ،فضال عن أن اجلامعة
أتاحت عبر عقود من الزمن الفرصة ملن فاتها التعليم
األكــادميــي إلــى احلصول على البكالوريوس يف مختلف
التخصصات اإلنسانية واإلدارية عبر برنامج (االنتساب)
والتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.
وشــدد معاليه على أن جامعة امللك عبدالعزيز سوف
تكون بــإذن اهلل تعالى اجلامعة الرائدة من حيث اعتماد
وتطوير معايير أدائية لقياس املستوى العلمي واملهاري
لطالب اجلامعة ،والتميز يف البرامج البحثية والتنموية
 ،واإلسهامات الثقافية ،تأكيد وثقة املجتمع واملؤسسات
اخلارجية مبخرجاتها ،فضال عن االستثمار األمثل ملواردها
وإمكاناتها وذلك يف إطار تطلعات القيادة الرشيدة لتنفيذ
ما ورد يف الرؤية التنموية للوطن رؤية .2030

بكل األمل والتفاؤل والهمة والنشاط نستقبل عامنا
الدراسي اجلديد (1439/1440هـــــــ)
متطلعني إلى املعالي طامحني إلى األفضل بإذن اهلل..
وأرحــب بأبنائنا وبناتنا طالب والطالبات اجلامعة،
وأهنِّئ املستجدين واملستجدات على انضمامهم إلى
هذا الصرح العلمي الكبير.
وإنــي ألجدها فرصة طبية ألق ــول:إن ما هيأته لنا
حكومتنا وسخرته من اإلمكانات سيؤتي أ ُ ُكلَه بإذن اهلل
إن َّ
وظفنا له كل طاقاتنا وملكاتنا وإبداعاتنا لنجني
ثمرها طــا ًبــا وطــالــبـ ٍ
ـات مثقفني متميزين يباهون
بعلمهم وخُ لُقهم ويضاهون أندادهم ويَبُزُّون أقرانهم يف
مختلف التخصصات ،وينالون املراكز العليا على جميع
األصعدة احمللية واإلقليمية والدولية بإجنازات علمية
ونـتوس ُمه يف
ُمش ِّرفة يشار إليها بالبنان ،وهو ما نتأ َّمله
َّ
ً
أجيال ِتل ْ َو أجيال..
عزيز ِّيـي وعزيزيات جامعة املؤسس
فكلي ثقة يف قيادات هذه اجلامعة األبية من الشطرين
وعلى رأسهم معالي املدير -حفظه اهلل -وما يسعون
إليه من حتقيق الطموح واآلمال وأداء األمانة املُلقاة
على عاتقهم على الوجه األمثل للخروج بتعليم نوعي
متميز-بإذن اهلل -مذللني الصعوبات والعقبات كافة
التي قد تعترض طريقهم لتحقيق النجاح والتفوق.
أسأل اهلل العون والسداد للجميع ،وأن يجعله عا ًما
ً
حافل بالتميز واإلب ــداعُ ،م َكلَّ ًل بالنجاح واإلجنــاز،
نرتقي فيه مبستوى التعليم يف بالدنا ونقدم خدمات
تربوية مميز ًة ألبنائنا وبناتنا الطالب والطالبات.
ولي التوفيق،
واهلل ُّ
وكيلة اجلامعة لشطر الطالبات
أ .د .هناء بنت عبداهلل النعيم

ﻛﻴﻒ ﺗﺨﺘﺎ��ﻦ ﺗﺨﺼﺼﻚ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ؟

ﺣﺪﺩﻱ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻚ
ﺗﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﻮﻟﻚ
ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ�ﻚ ﻭﻣﻬﺎ�ﺍ�ﻚ
ﻓﻜﺮﻱ ﺩﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺸ�ﻕ ﻭﺣﺪﺩﻱ ﻫﺪﻓﻚ
ﻭﺍﻛﺘﺸﻔﻲ ﺧﻴﺎ�ﺍ�ﻚ
ﻻ ﺗﻘﺎﺭﻧﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺎﻷﺧ��ﺎﺕ
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الجدول الزمني ألهم البرامج والمسابقات الثقافية واالجتماعية 1440/1439هـ
البرنامــــــــج

مالحظــــات

م

النشــاط

مسابقة ثمار العقول

5/2/1440هـ

مسابقة فرسان اجلامعة

15-16/5/1440هـ

مسابقة الهوايات الفنية ( الفنون التشكيلية – التصوير الضوئي – االشغال
اليدوية – اخلط العربي )

آخر موعد للمشاركة
23/6/1440هـ
آخر موعد للتسجيل
23/6/1440هـ
آخر موعد للتسجيل
23/6/1440هـ
التصويت
األحد 28/5/1440هـ
االختبار واملقابلة الشخصية
22/6/1440هـ
آخر موعد للمشاركة
23/6/1440هـ
آخر موعد للتسجيل
16/6/1440هـ
آخر موعد للتسجيل
23/6/1440هـ
26/7/1440هـ
23/2/1440هـ
13/4/1440هـ
2/6/1440هـ
14/7/1440هـ

1

املسابقات

2

مؤشر
قياس االنشطة
الطالبية

3

وثيقة االنشطة

طوال العـــام

4

احلفل
اخلتامي
للنشاط
الطالبي

ــــــــ

مسابقة املساجلة الشعرية
مسابقة اخلطابة
مسابقة جنم اجلامعة
مسابقة القصة القصيرة واملقالة األدبية
مسابقة القران الكرمي واحلديث الشريف
مسابقة شاعر اجلامعة
مسابقة الشراع الذهبي
الفترة األولى
الفترة الثانية
الفترة الثالثة
الفترة الرابعة

اخلميس
اخلميس
اخلميس
اخلميس
ــــ

ـــــ

26/7/1440هـ

الثالثاء

جدول البطوالت الداخلية للعام ١٤٤٠ - ١٤٣٩هـ
الرقم

البطولة

التاريخ الهجري

التاريخ امليالدي

مقر البطولة

1

التايكواندو

14-15/1/1440هـ

24-25/6/2018م

صالة الدفاع عن النفس – القرية الرياضية

2

كرة السلة

20-29/1/1440هـ

1-9/10/2018م

صالة األلعاب املتعددة  -القرية الرياضية

3

كرة الطاولة

6-7/2/1440هـ

15-16/10/2018م

صالة كرة الطاولة  -القرية الرياضية

4

اختراق الضاحية

14/2/1440هـ

23/10/2018م

االستاد الرياضي  -احلرم اجلامعي

5

التنس األرضي

19-20/2/1440هـ

28-29/10/2018م

مالعب التنس األرضي

6

السباحة

21-22/2/1440هـ

30-31/10/2018م

املسبح  -القرية الرياضية

7

ألعاب القوى

4-6/6/1440هـ

12-14/11/2018م

االستاد الرياضي

8

كرة الطائرة

14-24/3/1440هـ

20-30/1/2019م

صالة األلعاب املتعددة  -القرية الرياضية

9

الطائرة الشاطئية

28/5-1/6/1440هـ

3-6/2/2019م

نادي الفروسية

10

الكاراتيه

20-21/6/1440هـ

25-26/2/2019م

صالة األلعاب املتعددة  -القرية الرياضية

11

اجلودو

26-27/6/1440هـ

3-4/3/2019م

صالة األلعاب املتعددة  -القرية الرياضية

12

رفع األثقال

28-29/6/1440هـ

5-6/3/2019م

صالة بناء األجسام  -القرية الرياضية

13

كرة قدم الصاالت

4-13/7/1440هـ

11-20/3/2019م

صالة األلعاب املتعددة  -القرية الرياضية

12

االخيرة
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جامعة المؤسس تفوز بشارة المنظمة الكشفية العالمية
فــازت جامعة امللك عبدالعزيز بشارة املنظمة الكشفية
العاملية " عالم أفضل " وذلك ضمن برامج رسل السالم يف
مجاالت احلوار ،واحملافظة على البيئة ،ومتكني الشباب،
والعمل اجلماعي ،والتطوع
جاء ذلك خالل مشاركة جوالة جامعة امللك عبدالعزيز
ضمن وفد جمعية الكشافة العربية السعودية املشارك يف
امللتقى الثالث للجوالة بوادي كوزكو بجمهورية البيرو وقد
سجل بامللتقى أكثر من  ٢١٠٠جــوال ،ميثلون  ٢٧جمعية
كشفية وطنية حــول العالم ،حتت شعار (التجوال عبر
البلدان األمريكية ) .ومثل اجلامعة وفد كشفي من جوالة
اجلامعة برئاسة عميد شؤون الطالب الدكتور  /مسعود
القحطاني ،وقيادة مدير إدارة عشائر اجلوالة األستاذ/
أحمد اخلرمي ،و  ٥طالب من أعضاء عشائر اجلوالة هم:
فيصل عبداهلل نهاري ،وسعيد سالم باطريف ،ورائد محمد
باعبيد ،ومعاذ إبراهيم الغامدي ،وعلي عبده الشطيري .
وقد شارك الوفد خالل مدة املخيم يف العديد من الدورات
التدريبية وورش العمل التي نظمتها إدارة امللتقى ،كدورات
التنمية الذاتية ،وورشة عمل عن الطاقة الشمسية ،والتوعية
بأهمية الطاقة املتجددة ،وورشة عمل عن شعب األنديز،
ودورة الفنون الشعبية البيروفية ،واملشاركة يف العديد من

مسرورون بطالبنا المستجدين

النشاطات والفعاليات واملغامرات ،كمغامرة تسلق اجلبال
ومغامرة التجديف ،وركوب اخليل ،وقطع املسافات الطويلة
يف أريــاف منطقة يوكاي ،وجولة الــدراجــات الهوائية يف
أرياف ماراس ،والرحلة اخللوية ملنطقة آتشاواتا ،وتعرف
طريقة إنتاج الصوف والبطاطس التي تتميز به جمهورية
البيرو ،واملشاركة يف برنامج كشايف العالم خلدمة املجتمع،
كتصفية الرمال والــزراعــة وترميم املنازل ،واملشاركة يف
اجلولة السياحية ملنطقة أوالنتاياتامبو ،ومنطقة تشنشيروا،
والقرية املقدسة  ،وجبل بوساك ،والسوق الشعبي ،ومتحف
اإلنكا.

..وجوالة الجامعة تحصد المراكز األولى في مسابقات
معسكرات الخدمة العامة خالل حج ١٤٣٩هـ

حصدت عشائر اجلوالة بجامعة امللك عبدالعزيز املراكز
األولى يف مسابقات معسكرات اخلدمة العامة ملوسم حج
1439هـ خلدمة ضيوف الرحمن  ،واملراكز األولى يف أعمال
احلج والبرامج اإلثرائية ،ومسابقة القرآن الكرمي بفروعه
املختلفة ،ومسابقة فــارس املعسكر ،واألوملبياد الثقايف،
واألخصائي املتميز ،واملــركــز األول يف مسابقة اإللقاء،
ومسابقة الشعر ،كما حصلت على راية الكشاف "مطيع
 نظيف ،مقتصد" ،وأفضل رائــد عشيرة على مستوىاملعسكر.
وشاركت "اجلوالة" هذا العام بفرقتني كشفية بعدد إجمالي
بلغ  32جواال  ،مبشعر منى  ،وتركزت مشاركتهم القيام
باملهام التالية  :القيام بعملية املسح امليداني ملواقع حمالت
احلــج باملشاعر املقدسة ،ورســم خريطة توضح املواقع
الفعلية حلمالت احلج ،وإرشاد احلجاج التائهني وتوصيلهم
إلى مخيماتهم .
من جانبه قدم عميد شؤون الطالب الدكتور مسعود بن
محمد القحطاني تهانيه للطالب الفائزين باملراكز األولى يف
مسابقات معسكرات اخلدمة العامة باحلج ،والذين عكسوا
الصورة املشرقة عن طالب اجلامعة من خالل حرصهم
الدائم على التميز يف خدمة ضيوف الرحمن ،ســواء يف
موسم احلج أو العمرة ،وهو امتداد للجهود املتواصلة خالل
األعوام املاضية.

أخبار
الجامعة

تصدر عن املركز اإلعالمي باجلامعة

وبني عميد شؤون الطالب أن اجلامعة حرصت ،بتوجيه
من معالي مدير اجلامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد
اليوبي ومتابعة من وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية الدكتور
عبداملنعم بن عبدالسالم احلياني على دعم عشائر اجلوالة
وتهيئتهم للمشاركة من خالل عقد العديد من الــدورات
التدريبية ،وتوفير البيئة املناسبة لهم بهدف بناء شخصية
الطالب ،وغــرس القيم الدينية والوطنية ،وحــب العمل
التطوعي وخدمة املجتمع.
املشرف العام
مدير اجلامعة

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

د .محمد بن طالل مساوى

علـــى بركـــة اهلل ينطلق العـــام الدراســـي يف جامعتنا
ونحـــن نعيـــش يف رغـــد العيـــش واألمـــان يف العهد
الزاخر خلادم احلرمني الشـــريفني امللك ســـلمان بن
عبدالعزيـــز يحفظـــه اهلل وســـمو ولي عهـــده االمني
صاحـــب الســـمو امللكـــي األميـــر محمـــد بن ســـلمان
بـــن عبدالعزيـــز حفظـــة اهلل ـ وقـــد اكتملـــت كل
الترتيبـــات والتجهيـــزات يف اجلامعـــة وانطلـــق العام
الدراســـي بكل يســـر وســـهولة ..
انه عام خير وبركة إن شـــاء اهلل ،مســـرورين وسعداء
بحضـــور أبنائنـــا الطـــاب املســـتجدين وامللتحقـــن
بالدراســـية اجلامعيـــة لهـــذا العـــام الدراســـي مـــع
اقرأنهـــم من طـــاب اجلامعـــة والذي يشـــكلون لبنة
املســـتقبل وعمادة.
يحضـــر أبنائنـــا الطـــاب املســـتجدين يف جامعـــة
املؤســـس هذا العام وقـــد اكتمل حضورهـــا يف أعلى
املراتـــب يف التصنيـــف العاملي واحتلت ســـلم الترتيب
بـــن اجلامعات الســـعودية والعربيـــة ،وكذلك تصيف
كلياتهـــا ومراكزهـــا العلمية
إن بنـــاء هـــذه املنظومـــة لتصـــل إلـــى هـــذا املراتـــب
ليـــس باألمـــر البســـيط بـــل جاء وســـط جهـــد كبير
يقـــف خلفه معالي مديـــر اجلامعة األســـتاذ الدكتور
عبدالرحمـــن بـــن عبيـــد اليوبـــي الـــذي يذلـــل كل
الصعـــاب يف ســـبيل الوصـــول باجلامعة إلـــى أفضل
املراتـــب العاملية.
يعيـــش بيننا اليوم الطالب وهـــم ينتقلون إلى مرحلة
جديـــدة مـــن حياتهم وهـــي من أروع مراحـــل احلياة،
ومـــن أجملهـــا حيويـــة ومتعـــة ،وفيها أفضـــل فرص
بنـــاء الـــذات وتزويدهـــا بعوامـــل النجـــاح ووســـائل
مواجهـــة التحديـــات التـــي تعتـــرض حيـــاة الطالـــب
لبناء شـــخصيته.
أنهـــا فرصة كبيـــرة لطالب اجلامعة لكي يســـتفيدوا
من انتســـابهم لهذه اجلامعـــة العريقة واحلرص على
مواصلـــة جهدهـــم وحتمـــل املســـؤولية يف التحصيل
الدراســـي وكذلـــك اســـتغالل منظومـــة األنشـــطة
والبرامـــج املســـاندة يف اجلامعـــة والتـــي تســـاعد
أبنائنـــا الطـــاب على صقل مهاراتهـــم وتعزيز ثقتهم
ومســـتوياتهم التعليميـــة يف كليـــات اجلامعة
أهال وســـهال بكـــم يف رحاب اجلامعـــة يحدونا األمل
الكبيـــر يف تعاونكـــم وصـــوال إلـــى حتقيـــق تطلعاتكم
وتطلعـــات القيـــادة يف أبنائها شـــباب الوطن.

رئيس التحرير
املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .شارع بن مزيد البقمي

نائبة رئيس التحرير
نائبة املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .رمي بنت علي الرابغي

مدير التحرير

أحمد بن علي العمري
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