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أمير مكة المكرمة يرعى احتفال تخريج أكثر من  11ألف
طالب في الجامعة

يرعى مستشار خــادم احلرمني الشريفني أمير منطقة
مكة املكرمة صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل،
مساء يوم األربعاء 1441/6/18هـــ ،حفل تخريج الدفعة
 49لطالب اجلامعة للعام اجلامعي 1440/1439هـــــ،
البالغ عددهم أكثر من  11ألف طالب يف مختلف الكليات
والبرامج الدراسية (بكالوريوس ،وماجستير ،ودكتوراه)،
يف االستاد الرياضي باملدينة اجلامعية.
وأعرب معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن
ابــن عبيد اليوبي ،عن شكره وتقديره ملستشار خادم
احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة صاحب
السمو امللكي األمير خالد الفيصل ،لرعايته وتشريفه حفل
اخلريجني يف اجلامعة بشكل سنوي ،وهو داللة على دعم
سموه حملافل اجلامعة ،ومشاركته للخريجني فرحتهم ،كي
يسهموا يف دعم عجلة النمو واالزدهــار والتقدم يف هذا
الوطن املعطاء والغالي ،الفتا إلى أن اجلامعة تفخر بجودة
مخرجاتها ،ومتيزهم يف مختلف التخصصات ،نتيجة
سعي اجلامعة املستمر لتحديث برامجها وهيكلة خططها،
مبا يتوافق مع متطلبات سوق العمل وتلبية احتياجاته.

ولفت معالي مدير اجلامعة ،إلى أن هذه املناسبة تأتي
تتويجاً جلهود والة األمــر -يحفظهم اهلل ،-الذين لم
يألوا جهداً يف رعاية هذا اجليل املبارك من أبناء البالد،
فجادوا لهم بالدعم املتواصل يف سبيل الرقي بشباب
الــوطــن ،وتــذلــيــل جميع الصعوبات الــتــي تواجههم يف
حياتهم ،وخاصة احلياة األكادميية والتعليمية والبحثية.
وأكد معالي مدير اجلامعة ،أن اجلامعة ماضية يف تنفيذ
خططها االستراتيجية وتطبيق رؤيتها لعام (،)2030
ففي كل عام نرفد القطاعات احليوية باجلامعة بشباب
مؤهل ،إلعداد كوادر وطنية متسلحة بالعلم واملعرفة وعلى
مستوى عال من املعارف والعلوم ،ليكونوا ضمن املنظومة
الواحدة التي تدفع مسيرة بناء النهضة املباركة.
وأفـــاد ،أن إستراتيجية اجلامعة تــركــز على مجاالت
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها من
البرامج األكادميية ذات التخصصات النوعية ،حيث تلبي
هــذه البرامج املقدمة احتياجات ســوق العمل احلالية
واملستقبلية ،سائ ً
ال املولى عز وجــل التوفيق والسداد
ألبنائنا الطالب يف حياتهم العملية.

www.kau.edu.sa

تشريف الفيصل
و فرحة التخرج
يــوم التخرج هو مناسبة عزيزة علينا جمي ًعا ،إذ تغمر
الفرحة والــســرور طــاب اجلامعة بتخرجهم بعد عدة
سنوات من اجلهد واجلد واالجتهاد والتحصيل العلمي،
وهــا هــي جامعتكم الــعــزيــزة جامعة "املــؤســس" حتتفل
بتخريج الدفعة التاسعة واألربــعــن مــن طالبها للعام
اجلامعي 1440/1439هـ من حملة الدكتوراه واملاجستير
والبكالوريوس ،وذلك برعاية كرمية من صاحب السمو
امللكي خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني
أمير منطقة مكة املكرمة.
وت ــزداد فرحتنا بتشريف سموه الــكــرمي لهذه املناسبة
السنوية ،تأكي ًدا لالهتمام الدائم والعناية املستمرة التي
توليها القيادة احلكيمة بالعلم وأهله ،وعلى رأسهم خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ،وولي
العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز  -حفظهما اهلل -يف هذا الصرح األكادميي
املبارك ،محضن العلم والعلماء ومورد املفكرين واألدباء،
يف مدينة جامعية متكاملة وبيئة تعليمية متميزة يف جميع
مرافقها وخدماتها ،وتخصصاتها املتنوعة التي جاءت
تلبية ملتطلبات سوق العمل .
لقد أثمرت اجلهود للوصول بهذه الكوكبة من أبنائنا
الطالب إلى مدارج التخرج بعد سنوات من اجلد واملثابرة
والتقصي ،وهــو نتيجة طبيعية لكل اخلطط والبرامج
الدراسية التي مت تنفيذها من خالل وسائل تعليمية وطرق
تدريس متميزة ،عمل على تطبيقها أعضاء هيئة التدريس
باجلامعة.
وال يفوتني يف هــذه املناسبة تــقــدمي الشكر ألعضاء
هيئة التدريس باجلامعة ،وجلميع القائمني يف الكليات
والعمادات املساندة ،إذ لم يبخلوا عليهم بتعليمهم وتدريبهم
وتوجيههم ،ليسهموا يف خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.
ويف اخلتام نشكر جميع القائمني الذين أسهموا يف اإلعداد
والتنظيم لهذا احلفل البهيج..
ألــف مبارك جلميع األبــنــاء وذويــهــم ،وخالص الدعوات
بالتوفيق والنجاح لكم يف محطاتكم املقبلة.
أ .د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
مدير اجلامعة

فقرات احلفل
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السالم امللكي
مسيرة اخلريجني
القرآن الكرمي
كلمة اخلريجني
َق َس ْم الكليات الصحية
إعالن منح الدرجة من معالي مدير اجلامعة
إعالن النتيجة من سعادة عميد القبول والتسجيل
تكرمي املتفوقني والسالم على راعي احلفل
السالم امللكي وختام احلفل
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مشاعر الخريجين في يوم التخرج..

فرح بحصاد الثمار ..واستعداد نحو المستقبل
لفرحـة التخـرج وقعهـا يف نفـوس اخلريجين ،فهـم يحتفلـون بانتهـاء سـنوات مـن اجلـد
واالجتهـاد ،وصـو ًال إلـى قطـف ثمـار التخـرج ونيـل الشـهادة اجلامعيـة ،وشـهادة الدراسـات
العليـا ،فمـا بين اختلاط الدمـوع واالبتسـامات حزنـ ًا علـى فـراق األصدقـاء ،وفرحـ ًا ببلـوغ
الهـدف وحصـاد الثمـار لسـنوات قضوهـا يف طلـب العلـم ،وسـهر الليالـي واالجتهـاد لنيـل
املطلـوب واحلصـول علـى الشـهادة والتكـرمي ،إال أن أيـام اجلامعـة تعـد مـن األيـام والسـنوات
التـي يصعـب نسـيانها ،مـن حضـور محاضـرات واجللـوس داخـل املكتبـة ،باإلضافـة إلـى
اخلـروج مـع األصدقـاء بعـد يـوم دراسـى طويـل ،فـكان لـكل نشـاط مـذاق خـاص.
وبالنجـاح والتخـرج حصـد الطلاب مـا زرعـوه خلال سـنوات الدراسـة مـن معالـم ومعـارف،
وعلـت الفرحـة وجوههـم وكل مـن حولهـم مـن األهـل واألحبـة ،فجهـد وسـهر الليالـي والقلـق
والتوتـر واملعانـاة التـي كانـوا يكابدونهـا أيـام الدراسـة لـم تذهـب سـدى ،بـل جـاءت حتمـل
بشـرى مبسـتقبل مزهـر لهـم ،ففـي هـذا اليـوم ينسـون كل شـقاء وكبـد األيـام املاضيـة التـي
حتملوهـا بين طياتهـم للوصـول إلـى القمـة.

شعور رائع

عبدالعزيز بن محمد حسـن حكمي -حاصل على الدكتوراه يف العلوم قسـم األحياء (أحياء
دقيقة) ، -يقول إن التخرج شـعور رائع ال يشـعر بقيمته إال من تعب وثابر يف حتقيق هدفه
وحلمـه ،وهـو ثمـرة كفـاح وتعـب وسـهر الليالـي الطويلـة ،وبدايـة رحلـة طويلـة متتلـيء باألمل
ً
كاملا ،فهـو
والعمـل والتفـاؤل ،وهـو نتيجـة اجلهـد الـذي بـذل علـى مـدار املشـوار التعليمـي
حصـاد مشـوار اسـتمر لعـدة سـنوات،
واآلن حتـول لواقـع جميـل مسـيرة شـرف
امتزجـت بهـا مشـاعر الفـرح واحلـزن
تخللتهـا دمـوع الضحكـة واالبتسـامة.
ويضيـف ،تخرجـي يف اجلامعـة
فرحـة عظيمـة ،بـل سـعادة تغمـر
القلـب ويقاسـمه ألـم واشـتياق إلـى
تلـك اللحظـات والذكريـات اجلميلـة،
وألـم الفـراق والـوداع مـا أصعبهـا مـن
حلظـات ،ولكـن هـي احليـاة لقـاء وفـراق
نتعلـم لنعمـل ونعمـل لنجتهـد ونحصـد،
والفضـل بعـد اهلل عـز وجـل يف حصـاد
ثمـرة هـذا النجـاح لوالـدي وزوجتـي
عبدالعزيز بن محمد حسن حكمي
وأخوانـي وأخواتـي ،وبالصبـر والعزميـة
يحقـق اإلنسـان مـا يريـد ،موجهـاً شـكره
وتقديـره للصـرح الشـامخ جامعـة امللـك
عبدالعزيـز التـي منحتـه الفرصـة
ملواصلـة دراسـة الدكتـوراه ،والشـكر
موصـول ألسـاتذتي األعـزاء يف كليـة
العلـوم عامـة وقسـم األحيـاء خاصة على
جهدهـم الـذي بذلـوه يف إنـارة العقـول،
ومتكين الطلبـة لقيـادة املسـتقبل ،وأقـول
لهـم شـكراً أسـاتذتنا فبعطائكـم تبنـى
األجيـال وتنهـض األوطـان .ويطمـح
حكمـي ،يف احلصـول علـى وظيفـة يف
مجـال تخصصـه ،ليخدم وطنه ويشـارك
عبدالعزيز وليد صالح الشميمري

عبدالرحمن سالم سليمان احلربي

ساعد عايض الثبيتي

يف تنفيـذ رؤيـة .2030
مـن جانبـه ،يقـول عبدالرحمـن سـالم سـليمان احلربـي –حاصـل علـى الدكتـوراه يف العلـوم
قسـم الكيميـاء ،-إن التخـرج حلـ ٌم جميـل يـراود كل طالـب علـم ،ومشـاعر التخـرج مزيـج من
مشـاعر احلـب واالمتنـان والفخـر ،واحلمـد هلل حتقـق حلمـي بنيـل درجـة الدكتـوراه بتفـوق،
ولفـت إلـى أن سـنوات الدراسـة كانـت مـن أجمـل أيـام عمـره ،إذ كنـت أسـتمتع بهـا مـا بين
دراسـة مقـررات ورسـالة الدكتـوراه ،مـ ّر خاللهـا بأيـام صعبـة ومرهقـة واسـتطاع التغلّـب
عليهـا ببـذل اجلهـد.
ويطمـح احلربـي ،بإكمـال املسـيرة بااللتحـاق بإحـدى اجلامعـات للمشـاركة يف تنميـة الوطـن
الـذي قـدم لنـا الكثيـر والكثيـر لتحقيـق رؤيـة  ،2030موجهـاً الشـكر للجامعة التـي احتضنته
وأتاحـت لـه فرصـة التعلـم ،كمـا قـ ّدم شـكره ألسـاتذته علـى مـا قدمـوه مـن دعـم ومسـاندة
خلال سـنوات الدراسـة.

تطوير الذات

يف ذات السـياق ،يقـول عبـداهلل جـاراهلل الغامـدي -حاصـل علـى الدكتـوراه يف العلـوم قسـم
األحيـاء ،-إن مشـاعر التخـرج فرحـة كبيـرة ال توصـف ،ألنهـا جتسـد حلظـات نسـيان التعب
والسـهر واجلهد ،ويوضح ،أن سـنوات الدراسـة اجلامعية حملت املعرفة احلقيقية ،وتطوير
الـذات ،وتطويـر املواهـب ،يف ظـل وجـود الكثيـر مـن اإلمكانيـات التـي حتظـى بهـا اجلامعـة،
وتعتبـر مـن أهـم سـنوات اتخـاذ القـرارات والتخطيـط للوصـول إلى الهدف املنشـود.
وع ّبـر عـن فخـره بكونـه أحـد أعضـاء هيئـة التدريـس باجلامعـة ،وأنـه أحـد طالبهـا ،مؤكـداً
أنـه سـيعمل علـى االسـتفادة مـن إمكانيـات اجلامعـة يف البحـث العلمـي وتطويـر الـذات
للمسـاهمة يف العمليـة التعليميـة والبحثيـة باجلامعـة.

عبداهلل بن جاراهلل الغامدي

محمد عايض إبراهيم القحطاني

3

أخبار اجلامعة | العدد 111٦

وبـدوره يشـير يحيـى رشـيد محمـد األميـر -كليـة الدراسـات العليـا
التربويـة قسـم تقنيـات التعليـم ،-إلـى فرحتـه بالتخرج بعد سـنوات
مـن اجلـد واالجتهـاد ،واصفـاً مرحلـة الدراسـة بأنهـا جتربـة ثريـة
ً
أكادمييـا ،ومليئـة بالتحـدي ،حيـث اكتسـبت خاللهـا مهـارات بحثية
ً
وعلميـة انتهـت بحصـد درجـة املاجسـتير ،والفضـل هلل أوال ثـم
للقامـات العلميـة متمثلـة يف أعضـاء هيئـة التدريس الذين تشـرفت
بالتعلـم منهـم ،معبـراً عـن سـعادته بهـذا اإلجنـاز الـذي يسـعى مـن
خاللـه إلـى نقـل مـا اكتسـبه مـن معـارف إلـى امليـدان التعليمـي
ليسـاهم يف بنـاء هـذا الوطـن املعطـاء.
ولفـت األميـر ،إلـى شـعوره بالفخـر بسـنوات دراسـته باجلامعـة،
حيـث يأمـل يف قبولـه ببرنامـج الدكتـوراه يف كليـة الدراسـات العليـا
التربويـة قسـم تقنيـات التعليم ملواصلـة االرتقاء العلمي واألكادميي
والبحثي.
ويقـول سـاعد عايـض الثبيتـي –حاصـل علـى الدكتـوراه يف العلـوم
قسـم األحيـاء :إن مشـاعري قـد فاضـت بالفـرح والسـرور ،معبـراً
عـن شـكره وتقديـره ألسـاتذته باجلامعـة على حرصهـم واهتمامهم
بالطلاب ،مؤكـداً أن سـنوات الدراسـة مـن أجمـل أيـام العمـر،
موضحـاً أنـه يسـعى للعمـل األكادميـي.

اختالط المشاعر

أبـدى حسين مسـفر حسـن آل مفـرح الشـمراني –بكالوريـوس
الطـب ،-سـعادته بنجاحـه وتخرجـه يف هذه اجلامعـة العريقة ،بعد
سـنني من الدراسـة ،موضحاً أن شـعوره ممزوج بالسـعادة واحلزن
ملفارقـة هـذا الصـرح العظيـم ،ولفـت إلـى أن سـنوات الدراسـة يف
كليـة الطـب كانـت رحلـة بحلوهـا ومرهـا ،لكـن الصبـر واملثابـرة
يسـهل الطريـق ،مؤكـداً عزمـه علـى إكمال سـنوات التخصص العام
والتخصـص الدقيـق.
ويشـاطره مشـاعر التخرج يوسـف محمد أحمد عسـيري –حاصل
علـى املاجسـتير مـن كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية ،-والتـي يراها
جميلـة ورائعـة ممزوجـة بفرحـة النجـاح وفرحـة اإلجنـاز وحـزن
الفـراق ،موضحـاً أن الفرحـة الكبـرى هـي التـي سـكنت جوانـح
والـ ّدي بعـد احلصـول علـى درجـة املاجسـتير بتفـوق ،ولفـت إلـى أن
سـنوات الدراسـة باجلامعـة كانـت مليئـة بالتعلّم واالجتهـاد ،موجهاً
شـكره للجامعـة ولألسـاتذة الذيـن جـادوا عليه بأخالقهـم وعلمهم.
وتوجـه محمـد عبـود عبدالرحمـن احلربـي –حاصـل علـى دكتـوراه
يف الشـريعة والدراسـات اإلسلامية ،بالشـكر للمولـى عـز وجـل
على توفيقه خالل سـنوات الدراسـة ،موضحاً أن سـنوات الدراسـة
باجلامعـة كانـت رائعـة ،حيـث تنقـ ّل فيهـا بين رياض العلـم واملعرفة
يف رحاب اجلامعة يف قسـم الشـريعة والدراسـات اإلسلامية بكلية
اآلداب والعلـوم اإلنسـانية ،مؤكـداً أنـه سـوف يسـعى لالسـتمرار يف
التعلـم والبحـث العلمـي داخـل جامعـات الوطـن للمسـاعدة يف بنـاء
األجيـال القادمة.

تجربة متميزة

ويقـول محمـد عايـض إبراهيـم القحطانـي –حاصل علـى الدكتوراه
مـن كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية ،-إن سـنوات الدراسـة
باجلامعـة مـن أفضـل املراحـل التعليميـة وجتربـة متميـزة ،ولقـد
شـرفت بالتعلـم علـى يـد نخبـة من األسـاتذة األفاضـل ،موضحاً أن
ُ
مشاعر التخرج يف اجلامعة ال توصف ،وبفضل اهلل أمتمت إكمال
مسـيرتي العلميـة وت ّوجتهـا بالتخـرج يف هـذه اجلامعـة التـي حتمـل
اسـم موحـد هـذا الكيـان العظيـم -طيـب اهلل ثـراه.-

يوسف محمد أحمد عسيري

بـدوره يشـير عبدالعزيـز وليـد صالـح الشـميمري –بكالوريـوس
كليـة احلاسـبات وتقنيـة املعلومـات ،-إلـى أن مشـاعر التخـرج يف
اجلامعـة مفعمـة بالفـرح والسـرور ،نتيجـ ًة ملـا حققتـه مـن حصـاد
خالل السنوات املاضية ،فمن جد وجد ومن زرع حصد ،وأوضح
أن سـنوات الدراسـة باجلامعـة كانـت مليئـة باجلـد واالجتهـاد
وحتـدي الصعوبـات ،وكانـت متثـل حافـزاً لتطويـر ذاتـه يف شـتى
املجـاالت ،حيـث اكتسـب مهـارات وخبـرات يف مجـال تخصصـه
تؤهلـه إلـى سـوق العمـل ،مؤكـداً عزمـه علـى إكمـال الدراسـات
العليـا لزيـادة معارفـه العلميـة وخدمـة الوطـن.
ع ّبـر نـواف محمـد هلال العمـري –حاصـل علـى املاجسـتير
يف الهندسـة ،-عـن فرحـة التخـرج بحصـاد مشـوار مـن اجلهـد
والتعـب ،التـي تكللـت وهلل احلمـد بالنجـاح والتفوق وحصوله على
درجـة املاجسـتير يف الهندسـة الصناعيـة ،موضحـاً أن سـنوات
الدراسـة كانـت جميلـة ومتعبـة يف نفسـه الوقـت تخللهـا الفـرح
بالنجـاح واملعانـاة واملثابـرة للوصـول لذلـك النجـاح ،مؤكـداً أنـه
يـدرس حاليـاً كطالـب مبتعـث يف بريطانيا ،ويسـعى للحصول على
درجـة الدكتـوراه يف جامعـة كارديـف.
يصـف فيصـل وصيـل خليفـة السـلمي –بكالوريـوس كليـة اآلداب
والعلوم اإلنسـانية ،-مشـاعر التخرج باجلميلة ،واألجمل يف ذلك
أنـه إجنـاز يف جانـب التعليـم والتعلـم ومـا هـي إال خطـوة أولـى
يف األلـف ميـل بـإذن اهلل ،ويضيـف بـأن سـنوات الدراسـة مـرت
كلمـح البصـر يحدونـي فيهـا األمـل والشـغف ،موضحـاً أن خطـوة
النجـاح سـتكون اخلطـوة األولـى نحـو دراسـة املاجسـتير ونسـأل
اهلل اإلعانـة والقبـول.

الخروج لميدان العمل

ع ّبـر سـعيد أحمـد سـعيد العمـودي –بكالوريـوس كلية الهندسـة،-
ً
قائلا :تختلـط علـى اخلريـج مجموعـة مـن
عـن مشـاعر التخـرج
املشـاعر ،فمـن جهـة تعم مشـاعر الفرح والبهجـة باإلجناز احملقق
وانتهـاء رحلـة دراسـية دامـت عـدة سـنوات ،ولكـن علـى اجلهـة
األخـرى تظهـر مشـاعر الترقـب ملرحلـة ما بعـد اجلامعة واخلروج
مليـدان العمل.
ووصـف سـنوات الدراسـة بأنهـا كانـت جتربـة ثريـة اكتسـبت فيهـا
العديـد مـن املهـارات علـى املسـتوى الشـخصي ،وعلـى مسـتوى
فريـق العمـل ،وبالتركيـز أكثـر على أسـاليب وطـرق البحث العلمي
سـتكون التجربـة أكثـر فائـدة وفعاليـة للطلاب الالحقين ،متطلعاً
إلـى االنخـراط يف سـوق العمـل واحلصـول علـى خبـرة عمليـة
لدعـم اجلانـب النظـري بالتطبيـق.
يقـول عمـر حسين عبدالرحمـن احلبشـي – بكالوريـوس العمـارة
والتخطيـط ،-إن مشـاعر التخـرج هـي خليـط مـن مشـاعر الفـرح
برؤيـة ثمـرة مـا مت إجنـازه خلال سـنوات الدراسـة ،ممزوجـة
مبشـاعر التفـاؤل مبسـتقبل مشـرق والتطلـع لبـدء مرحلـة جديـدة
حتمـل يف طياتهـا الكثيـر مـن التجـارب والتحديـات ،موضحـاً أن
سنوات الدراسة باجلامعة كان لها أثر كبير يف تشكيل شخصيتي
وتوسـيع مداركـي وتطويـر قدراتـي ،تعرفت خاللها على أشـخاص
رائعني ،مؤكداً عزمه على اسـتكمال الدراسـة األكادميية والبحث
العلمـي يف مجـال تخصصـه بالتـوازي مـع اكتسـاب اخلبـرة املهنية
يف سـوق العمـل لترجمـة املعرفـة إلـى واقـع ملمـوس.

يحيى رشيد محمد األمير

حسني مسفر حسن آل مفرح الشمراني

عمر حسني عبدالرحمن احلبشي

فيصل وصيل خليفة السلمي

نواف محمد هالل العمري

محمد عبود عبدالرحمن احلربي

سعيد أحمد سعيد العمودي
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وكيل الجامعة للشؤون التعليمية في حوار أجرته معه أخبار الجامعة
● الشكر الجزيل لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته الكريمة
● حفل الخريجين يتوج جهود المنظومة التعليمية بالجامعة
أفاد وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية األستاذ الدكتور عبداملنعم بن عبدالسالم احلياني أن حفل اخلريجني الذي يحظى برعاية كرمية من صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل
منوذجا حضار ًيا باالحتفاء بكوكبة من أبنائها اخلريجني هو ترسيخ احلدث السنوي يف ذاكرة اخلريجني وآلبائهم
مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة يقدم
ً
وألمهاتهم وأسرهم نظر ًا ألهميته ومكانته العظيمة كونه يقدم رسائل إيجابية لطبيعة املسيرة التعليمية واإلدارية بجامعة "املؤسس".
وعرج وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية يف احلوار الذي أجرته معه "أخبار اجلامعة" على التطور الذي تشهده املناهج واخلطط الدراسية لألقسام وحتديثها دوريا بحيث تكون مواكبة
للتطور العلمي ومتطلبات سوق العمل ،واستيفاء املناهج ملتطلبات االعتماد األكادميي ،وخطط الهيكلة األكادميية ،والتي تتوافق مع لوائح وأنظمة التعليم العالي ورؤية اململكة 2030
ومع أعلى املعايير الدولية.

● تتشــرف اجلامعــة برعايــة كرميــة مــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر خالــد
الفيصــل مستشــار خــادم احلرمــن الشــريفني أميــر منطقــة مكــة املكرمــة ،مــا
أثــر هــذه الرعايــة يف اخلريجــن؟
تعــد الرعايــة الســنوية التــي يحظــى بهــا حفــل التخــرج مــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر
خالــد الفيصــل مستشــار خــادم احلرمــن الشــريفني أميــر منطقــة مكــة املكرمــة دليــل
علــى أهميــة طالــب العلــم والدعــم غيــر احملــدود مــن القيــادة الرشــيدة لالرتقــاء بالتعليــم
والوصــول إلــى أفضــل املعاييــر العامليــة وهــو تتويــج جلهــود ســنني قضاهــا اخلريــج يف
جامعــة امللــك عبدالعزيــز وهــم ينهلــون مــن العلــم ويكتســبون املهــارات الفكريــة والشــخصية،
ونقــدم أســمى آيــات الشــكر والعرفــان لصاحــب الســمو امللكــي األميــر خالــد الفيصــل الــذي
يدعــم وبســخاء جميــع املشــاريع الطموحــة والتــي تخــدم فئــة الشــباب والشــابات يف شــتى
املياديــن ،فهــذا االهتمــام غيــر املســتغرب هــو محــل تقديــر مــن اجلميــع ملــا لــه مــن أثــر بالــغ
يف تقــدم ورقــي وطننــا الغالــي.

●حدثنا عن استعداداتكم للحفل وكم عدد احملتفى بهم هذا العام؟

تبــدأ اســتعدادت اجلامعــة مــع نهايــة حفــل العــام املاضــي فــكل قطاعــات اجلامعــة تشــارك
فيــه حيــث يتــم تكويــن فــرق عمــل وجلــان ملتابعــة آخــر االســتعدادات وأحــب هنــا أن أشــكر
اجلميــع مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واملنســوبني علــى حرصهــم الشــديد وتفاعلهــم مــع هــذا
احلــدث املهــم يف مســيرة التعليــم بجامعــة "املؤســس" ،وتقــدم منوذج ـاً حضاري ـاً باالحتفــاء
بكوكبــة مــن أبنائهــا اخلريجــن واحلاملــن مشــاعل العلــم ،وينطلقــون مــن جامعتهــم إلــى
مواقعهــم يف البنــاء والتطويــر مشــاركني بذلــك مــن ســبقهم يف خدمــة دينهــم ووطنهــم يف
شــتى املجــاالت ،ووصــل عــدد اخلريجــن هــذا العــام إلــى أكثــر مــن  11ألــف خريــج.

● نلحــظ كل عــام مشــاركة طالبيــة ميثلــون األنديــة الطالبيــة يف تنظيــم وإدارة
احلفــل ،مــا هــي اســتراتيجية اجلامعــة يف مجــال تفعيــل دور الطــاب؟

اجلامعــة حتــرص علــى مشــاركة الطــاب يف املناســبات والفعاليــات التــي تقــام داخــل
اجلامعــة إذ إن الطالــب هــو جــزء مــن نســيج اجلامعــة وتقــوم األنديــة الطالبيــة حتديــداً
بجهــود متميــزة مــن خــال املشــاركة يف التنظيــم واالســتقبال ومســاندة اللجــان املنظمــة،
وشــهدت اجلامعــة العديــد مــن الفعاليــات واملناســبات الكبيــرة كان لهــم دور محــوري ومهــم
وبروزهــم هــذا يعــود بعــد فضــل اهلل إلــى اجلهــود التــي تبذلهــا العمــادات والكليــات يف ســبيل
تشــجيعهم وحتفيزهــم علــى املشــاركة وإطــاق العنــان لقدراتهــم وإمكاناتهــم ،والنــاجت بــكل
تأكيــد يعــود علــى الطالــب ويســهم يف صقــل مواهبــه يف شــتى املجــاالت.

● ما اجلديد يف حفل هذا العام؟

تســعى اجلامعــة يف كل عــام إلــى إيجــاد تقنيــات وطــرق حديثــة إلخــراج احلفــل بصــورة
مشــرقة ترســخ يف ذاكــرة أبناءنــا اخلريجــن مــن خــال إظهــار املســيرة بشــكل مميــز يعكــس
مــدى تطــور اجلامعــة والقــدرات املكانيــة والبشــرية التــي تتمتــع بهــا ،باإلضافة إلــى الفقرات
املصاحبــة ،وبــإذن اهلل هــذا العــام تقــدم اجلامعــة حفــل اخلريجــن بالصــورة الرائعــة التــي
تعــود اجلميــع أن يراهــا يف مضمــار االســتاد اجلامعــي.

● يف كــل عــام نــرى حـضــور ًا الفـتـ ًا مــن اآلب ــاء واألم ـهــات أنتم كجامعة مــا هي
استعداداتكم لهم ومــا هي الرسائل التي تــريــدون إيصالها من خــال حفل
اخلريجني؟
حضــور أوليــاء أمــور اخلريجــن وأســرهم تتويــج جلهــود ليــس فقــط اخلريجــن بــل جلميــع
مــن يعمــل يف اجلامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وإداريــن ومنســوبني فهــم يــرون ثمــرة
جهودهــم ويشــاركونا فرحــة اإلجنــاز وهــي كذلــك حتفيــز للعمــل واالجتهــاد ،واجلامعــة
حتــرص علــى اســتقبالهم وضيافتهــم وتخصيــص أماكــن خاصــة بالســيدات وتقــدمي خدمــات
متعــددة لهــم باإلضافــة إلــى حرصنــا علــى تقــدمي حفــل بهيــج يعكــس الصــورة املشــرقة عــن
جامعــة "املؤســس".

أ .د .عبداملنعم بن عبدالسالم احلياني

» لطالب الجامعة دور مهم ومحوري
في تنظيم الحفل

» تطور المناهج بأعلى المعايير
ومتوافقة مع رؤية 2030

» سياسات االختبارات وتقويم أداء
الطلبة عمل احترافي عالمي

● اجلامعــة تشــهد تطــو ًرا الفتً ــا علــى مســتوى املناهــج وطــرق التدريــس حدثنــا
عــن هــذا التطــور؟
اجلامعــة تســعى إلــى تطويــر اخلطــط الدراســية لألقســام وحتديثهــا دوريــا بحيــث تكــون
مواكبــة للتطــور العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل ،واســتيفاء املناهــج ملتطلبــات االعتمــاد
األكادميــي ،وخطــط الهيكلــة األكادمييــة ،ومتابعــة تطبيــق اخلطــط بعــد اعتمادهــا ووضــع
املعاييــر والنمــاذج الالزمــة للتأكــد مــن تطبيــق اخلطــة الدراســية ومفــردات املناهــج
ومخرجاتهــا ،هــذا األمــر يتــم بالشــراكة والتعــاون مــع جامعــات ومؤسســات عامليــة ،وناقشــت
اجلامعــة يف لقــاءات تطويــر املناهــج إذا كانــت بلغــة مختلفــة عــن لغــة املجتمــع وربطهــا بهويــة
وقيمــة هــذا املجتمــع واحلفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة.

● املــدة املاضيــة مت تدشــن سياســات االختبــارات وتقــومي أداء الطلبــة مــا
الهــدف منهــا؟

هــذه السياســات تهدف إلــى تقــدمي عمــل احتــرايف علــى مســتوى االختبــارات وتقــومي أداء
الطلبــة وهــي تتوافــق مــع لوائــح وأنظمــة التعليــم العالــي ورؤيــة اململكــة  2030ومــع أعلــى
املعاييــر الدوليــة لتطويــر نــواجت التعلــم ،وســيتم تطبيقهــا علــى جميــع األقســام العلميــة،
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وســتعتمد علــى معاييــر جــودة عامليــة منهــا أهميــة وجــود ممتحنــن خارجيــن للمشــاركة يف
وضــع االختبــارات واإلشــراف عليهــا مــن داخــل وخــارج الســعودية ،وتشــرف علــى تطبيــق
سياســات األقســام العلميــة مــن داخــل اجلامعــة مركــز املناهــج باجلامعــة وعمــادة اجلــودة
واالعتمــاد األكادميــي وعمــادة القبــول والتســجيل وكل هــذه اجلهــود تســعى إلــى تطويــر
العمليــة التعليميــة ،باإلضافــة إلــى تطبيــق الختبــار نهايــة البرنامــج ،KAU Exit Exam
والــذي يهــدف إلــى التأكــد مــن مــدى حتقيــق الطلبــة للمخرجــات التعليمية للبرنامــج والتأكد
مــن مواءمــة هــذه البرامــج لســوق العمــل ،واســتيفاء متطلبــات االعتمــاد األكادميــي الوطنــي
الدولــي ،وتعــرف نقــاط القــوة والتحســن علــى مســتوى البرامــج الدراســية واملقــررات،
وتهيئــة الطــاب والطالبــات الجتيــاز االختبــارات املهنيــة ودور وحــدة اإلشــراف واملتابعــة يف
دعــم الكليــات لتطبيــق االختبــار.

● عقــدت اجلامعــة لقــاءات مــع جهــات حكوميــة وخاصــة لتطويــر املناهــج
ومواءمتهــا لســوق العمــل مــا هــي أبــرز النقــاط التــي متــت مناقشــتها؟
ناقشــت اجلامعــة يف اللقــاء األول للجنــة اإلشــرافية العليــا علــى مركــز املناهــج التعليميــة
وتضــم يف عضويتهــا  6جهــات حكوميــة ،وهــي وزارة اخلدمــة املدنيــة ،ووزارة العمــل والتنمية
االجتماعيــة ،والغرفــة التجاريــة الصناعيــة مبحافظــة جــدة ،وشــركة أرامكــو الســعودية،
وشــركة ســابك ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي متــت مناقشــة مواءمــة مخرجــات التعلــم
مــع احتيــاج ســوق العمــل وتطويــر قــدرات اخلريجــن واخلريجــات للمنافســة والعمــل
بالكفــاءة املطلوبــة يف جميــع املجــاالت والتخصصــات العلميــة التــي تلبــي احتياجــات ســوق
العمــل يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص بهــدف معرفــة احتياجــات ســوق العمــل وإشــراك
اجلهــات احلكوميــة يف تطويــر املناهــج العلميــة إذ ســتنعكس إيجا ًبــا علــى مخرجــات التعليــم
يف اجلامعــة والتــي تســعى لتطويــر اخلطــط الدراســية لألقســام العلميــة وحتديثهــا دوريــا
بحيــث تكــون مواكبــة للتطــور العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل ،وكذلــك متابعــة تطبيــق
اخلطــط بعــد اعتمادهــا ووضــع املعاييــر والنمــاذج الالزمــة ،باإلضافــة إلــى اســتيفاء املناهــج
ملتطلبــات االعتمــاد األكادميــي ،وخطــط الهيكلــة األكادمييــة.

» شراكة مع جامعات عالمية لالرتقاء
بالعملية التعليمية
● بعيـ ًـدا عــن اجلوانــب األكادمييــة وقاعــات الدراســة مــاذا تقــدم اجلامعــة
للطــاب مــن برامــج ونشــاطات غيــر صفيــة؟

اجلامعــة ممثلــة بعمــادة شــؤون الطــاب لديهــا العديــد مــن البرامــج والنشــاطات الطالبيــة
ســواء الرياضيــة أو الثقافيــة أو االجتماعيــة أو العلميــة ،باإلضافــة إلــى األنديــة الطالبيــة
واملراكــز املتخصصــة يف خدمــة الطــاب حيــث يتــم تنظيــم نشــاطات متنوعــة خــال العــام
الدراســي تلبــي رغبــات وتطلعــات الطــاب يف شــتى املجــاالت باإلضافــة إلــى الــدورات
التدريبيــة املتخصصــة والتــي تعنــى بتطويــر مهــارات الطــاب وإكســابهم قــدرات وإمكانــات
جديــدة وتنميــة اجلوانــب املعرفيــة والشــخصية لديهــم ،بهــدف اإلســهام يف إعــداد وتكويــن
شــخصية الطالــب اجلامعــي املتكاملــة واملتوازنــة ،وتنميــة الســلوك اإلســامي واخللــق
األمثــل لــدى الطالــب اجلامعــي وإعــداده لتحمــل أعبــاء احليــاة ،وتوثيــق العالقــة بــن
الطالــب وأســتاذه وجامعتــه يف أثنــاء املرحلــة اجلامعيــة وبعــد تخرجــه ،وقضــاء وقــت فــراغ
الطالــب يف برامــج هادفــة ومفيــدة ،وتعويــد الطــاب علــى املشــاركة االجتماعيــة وتنميــة
العالقــات بينهــم ،وصقــل املهــارات وتنميــة املعــارف لــدى الطــاب وربطهــم بوســائل املعرفــة
احلديثــة ،وتوفيــر فــرص التدريــب والعمــل املالئمــة واملتوافقــة مــع مخرجــات التعليــم
اجلامعــي ومتطلبــات ســوق العمــل.

● كلمة أخيرة توجهها للخريجني بهذه املناسبة؟

أهنــئ جميــع اخلريجــن مبناســبة تخرجهــم وحصولهــم علــى الدرجــة العلميــة ،بعــد ســنني
اجلــد واالجتهــاد يف رحــاب جامعــة "املؤســس" وندعــو املولــى عــز وجــل أن يوفقهــم يف
حياتهــم العمليــة فهــم عمــاد هــذا الوطــن واملســاهمون يف التنميــة والتقــدم مــع مــن ســبقهم
يف خدمــة وطنهــم مــن خــال مهنهــم ووظائفهــم يف مختلــف املجــاالت.

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌ��ﺰ

52.963

49.253

29

10,284

11,540

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ�ﻦ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺍﺕ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ
ﺑﺠﺪﺓ ﻭ�ﺍﺑﻎ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺨ��ﺠﺎﺕ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺨ��ﺠﻴﻦ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ
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استحداث نظام موحد إلدارة معلومات الخريجين للتوسع في برامج التوظيف
والتدريب
ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺨ��ﺠﻴﻦ
ﻳﺤﻘﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟ�ﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﺨ��ﺠﻴﻦ.

�ﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨ��ﺠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﺮﺩ ﻣﻮﺟﺰ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﺓ ﻟﻠﺨ��ﺠﻴﻦ
ً
ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻲ �ﺘﻀﻤﻦ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺨ��ﺠﻴﻦ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻈﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﺑ�ﺍﺯﻫﺎ ﺑﺨﻂ ﻣﻐﺎ�ﺮ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ �ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭﺗﻌﺮﻓﻬﺎ.

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.

ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.

ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ.

ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪ���ﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ.
ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ.

تعمل وكالة اخلريجني بعمادة شؤون الطالب على استحداث
نظام موحد ومتكامل إلدارة معلومات اخلريجني ،ينبني
على قاعدة بيانات شاملة وموثوقة ومحدثة ،حتوي جميع
املعلومات الالزمة عن اخلريجني ،حيث استطاعت توفير
( )2023وظيفة بدوام كامل وجزئي ،وبرامج تدريبية خالل
العام املاضي ،مما يساعد النظام اجلديد على التوسع
ومضاعفة أعداد املستفيدين من خدمات التوظيف بدوام
كامل أو جزئي ،وكذلك يف البرامج التدريبية.
وميكن النظام اجلــديــد من تطوير بيئة عمل متكاملة
للتعامل مع قاعدة البيانات بواجهات سهلة االستخدام
وأدوات متعددة املهام لتلبية االحتياجات كافة واستيفاء
املتطلبات ،تكون قليلة التعقيد وعالية اإلمكانات ،بنا ًء
على الصالحيات واألذونات املناسبة لكل جهة أو موظف،
األمر الذي سيستفيد منه أي قطاع من قطاعات اجلامعة
التي تُعنى باخلريجني بشكل أو بآخر ،وباألخص وكالة
اخلريجني يف عــمــادة ش ــؤون الــطــاب ،وذل ــك يف تلبية
االحتياجات وتسهيل املهام من خــال توفير املعلومات
واإلح ــص ــاءات ال ــازم ــة ،إلنــتــاج ال ــدراس ــات والــتــقــاريــر
املختلفة ،وتسهيل التفاعل والتنسيق مع وحدات اخلريجني
بالكليات ،باإلضافة إلى متكني التفاعل والتعامل والتعاون
مع القطاعات اخلارجية احلكومية ،واخلاصة ،يف مجاالت
التوظيف ،والتدريب ،والتأهيل ،وتقدمي اخلدمات املختلفة
للخريجني املتمثلة يف.

خدمات التدريب

■ برامج التدريب املهني واإلرشاد الوظيفي.
■ الدورات املهارية واملهنية التخصصية والعامة.
■ برامج الدورات والتدريب عن بعد.
■ تقدمي اجللسات االستشارية الفردية لإلرشاد الوظيفي.

خدمات الفعاليات

■ اإلعداد حلفل اخلريجني السنوي.
■ إدارة وتنظيم توزيع زي وهدايا التخرج وبطاقة خريج.
■ تنظيم معرض (فخور بجامعتي) املصاحب حلفل التخرج.
■ تنظيم امللتقى املهني.
■ املشاركة يف امللتقى اإلرشادي للطالب املستجدين.

خدمات التواصل

■ منح بطاقة خريج (فخور بجامعتي) للخريجني.
■ التواصل مع اخلريجني عبر قنوات التواصل املتاحة

�ﺮﺑﻄﻨﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺑﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺪ��ﺐ.

للتفاعل معهم واالجابة عن استفساراتهم.
■ اإلع ــان الـ ــدوري عــن اخلــدمــات املــتــاحــة واملستجدة
للخريجني ،من فعاليات وتوظيف وتدريب وعروض بطاقة
(فخور بجامعتي).
■ التواصل والتعاون ومخاطبة اجلهات احلكومية واخلاصة
يف مجال التوظيف والتدريب والعروض التفضيلية حلاملي
بطاقة خريج ،واملستفيدين من الطالب واملنسوبني.
■ خدمة إيصال بطاقة خريج للمنازل.

خدمات المعلومات

■ إعداد قوائم اخلريجني للترشيح على الفرص الوظيفية
والتدريبية ،بناء على طلب اجلهة الداخلية أو اخلارجية.
■ إع ــداد التقارير واإلحــصــائــيــات الــدوريــة للخريجني
وتوظيفهم وتدريبهم ،لتقدميها للجهات الداخلية أو
اخلارجية بها بناء على الطلب.
■ حتديث وتغذية قواعد بيانات اخلريجني وقواعد بيانات
جهات التعاون والتوظيف والــتــدريــب ،لتزويد اجلهات
الداخلية واخلارجية مبعلومات صحيحة ومحدثة.
■ تقدمي اخلدمات اإللكترونية للخريجني وجهات التعاون
خلدمة اخلريجني ،وتشمل:
طلب احلصول على زي وهدايا التخرج.طلب احلصول على بطاقة خريج.موقع فرصة للتقدمي على فرص التدريب والتوظيف.طلب اجللسات االستشارية الفردية لإلرشاد الوظيفي.خــدمــة التسجيل يف الــــدورات التدريبية للخريجنيوالطالب.
دليل املزايا والعروض التفضيلية حلاملي بطاقة (فخوربجامعتي) وغيرهم من الطالب واملنسوبني.
منوذج فرص التدريب والتوظيف للخريج (يعبأ من قبلجهات التوظيف والتدريب).

خدمات التنسيق

■ التنسيق مع الكليات وقطاعات اجلامعة للتعاون يف
إيصال خدمات وكالة اخلريجني املختلفة بصورة مثالية
وشكل موسع للخريجني واملستفيدين يف الكليات.
■ تقدمي الدعم واملساندة واخلــدمــات ملنسقي وحــدات
اخلريجني بالكليات ،لتحقيق التكامل ورفع مستوى خدمة
اخلريجني واملستفيدين يف تلك الكليات.
■ التنسيق مع الكليات يف ترشيح الطالب لبرامج االبتعاث
الداخلي القائمة على رعاية جهات الشراكات والتعاون.

�ﻨﻈﻴﻢ ﻣﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌ��ﻒ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﻭ�ﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ،
ﻭﺷﻮﺍﻏﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺬﺍ�ﻴﺔ،
ﻭﺇﺟ�ﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ.

إدارة التنسيق والمتابعة

■ التنسيق مع وحــدات اخلريجني بالكليات والعمادات
واملعاهد يف إعداد اخلطط والبرامج واإلجراءات التنفيذية
الهادفة إلى االرتقاء بأساليب وطرق العمل.
■ تطوير البرامج التدريبية ،وتقوميها والتأكد من مدى
مالئمتها مع متطلبات سوق العمل.
■ إعداد جميع التقارير الدورية اخلاصة بعملها ،ورفعها
لوكيل عمادة شؤون الطالب للخريجني.
■ تسعى اإلدارة لبناء قــاعــدة بيانات للخريجني ليتم
التواصل بينهم والعمل يف سبيل خدمة املجتمع.

إدارة التعاون والشركات

■ استقطاب اجلــهــات الداخلية باجلامعة واخلارجية
حكومية أو خاصة والشركات لعقد اتفاقيات الشراكات
والتعاون االستراتيجي يف املجاالت املختلفة.
■ إدارة ومتابعة وتفعيل اتفاقيات التعاون والشراكات مع
اجلهات الداخلية واخلارجية.
■ إدارة ومتابعة وتفعيل برامج التعاون والشراكات يف مجال
رعاية االبتعاث الداخلي.

إدارة بيانات الخريجين

■ إدارة قواعد بيانات اخلريجني بالعمل على إدارة قواعد
بيانات اخلريجني والتحقق من إدخال التحديثات للبيانات
بشكل دوري.
■ التنسيق التقني مع اجلهات املختصة.
■ حتليل البيانات واستخراج اإلحصائيات والقوائم املطلوبة
من اإلدارات األخرى بوكالة اخلريجني أو قطاعات اجلامعة
املختلفة أو اجلهات والشركات اخلارجية.

إدارة رابطة الخريجين

هي حلقة وصل بني الطالب اخلريج واجلامعة .وتعتبر
رابطة اخلريجني الرئة واملتنفس خلريج اجلامعة وتقوم
بالتنسيق الــدائــم مــع جميع إدارات ووكــالــة اخلريجني
األخرى .ولها عدد من البرامج من أهمها:
■ حفل التخرج واستعداداته
مناسبة سنوية تقام بالتعاون مع قطاعات اجلامعة املختلفة،
حيث إن رابطة اخلريجني تتواصل مع خريجي الدفعة
األخيرة ،وتهديهم زي التخرج وهدايا قيمة أخرى ،احتفا ًء
بتخرجهم ومشاركة لهم لفرحتهم يف محفل تخرجهم.
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 2339المقبولون من الطالب والطالبات في ( )209برامج في الدراسات العليا للعام
الجامعي 1441هـ

متكنــت عمــادة الدراســات العليــا باجلامعــة مــن حتقيــق رســالتها التــي تنــص علــى (إعــداد بيئــة عمــل حاضنــة لبرامــج الدراســات العليــا وأبحــاث علميــة رائــدة ،وحتقيــق التفاعــل مــع األطــراف
املعنيــة للتطويــر املعــريف والوفــاء باحتياجــات ومتطلبــات املجتمــع) ،وتســتعرض صحيفــة (أخبــار اجلامعــة) باألرقــام اإلجنــازات والبرامــج واألعمــال التــي قدمتهــا العمــادة خــال العــام
(2019م):

أوالً :القبول

مت التوســع يف قبول الطالب والطالبات ببرامج الدراســات
العليــا نتيجــة للزيــادة يف عــدد البرامــج وذلــك علــى وفــق
ألولويــات حتقيــق أهــداف التنميــة ومتطلبــات ســوق العمــل
يف إطــار رؤيــة .2030
بلــغ عــدد املقبولــن للعــام اجلامعــي 1441هـــ ( )2339طالبـاً
وطالب ًة.
بلــغ عــدد الطــاب الدوليــن املقبولــن للعــام
اجلامعي1441هـــ عــدد ( )22يف مرحلــة الدكتــورا ًة ،وعــدد
( )18يف مرحلــة املاجســتير.
بلــغ عــدد الطــاب املقيمــن املقبولــن للعــام اجلامعــي
1441هـــ ( )5يف مرحلــة الدكتــوراه ،وعــدد ( )22يف
مرحلــة املاجســتير.

ثانيًا :برامج الدراسات العليا

عدد برامج الدراسات العليا ( )209برامج ،كما يلي:
( )47برنامج دكتوراه.
( )152برنامج ماجستير.
( )10برامج دبلوم عال.
مت اســتحداث ( )4برامج دكتوراه ،و( )13برنامج ماجســتير
جديــدة يف العــام 1440هـ.

مت تطوير عدد برنامجان ماجستير يف العام 1440هـ.
مت حتكيــم ( )4برامــج دكتــوراه ،و( )13برنامــج ماجســتير
دولي ـاً يف العــام 1440هـــ.

ثالثًا :طالب الدراسات العليا المقيدون

بلــغ عــدد الطــاب املقيديــن يف برامــج الدراســات العليــا
وتخصصاتهــا املختلفــة ( )6880طالبــاً وطالبــ ًة ،منهــم
( )5285للبرامــج العامــة ،و( )1595للبرامــج النوعيــة،
وذلــك كمــا يلــي:
( )726طالباً ،و( )584طالب ًة ملرحلة الدكتوراه.
( )2674طالباً ،و( )2904طالبات ملرحلة املاجستير.

رابعًا :خريجو الدراسات العليا

بلــغ إجمالــي خريجــي الدراســات العليــا ( )1094خريجــاً
وخريج ـ ًة موزعــن علــى النحــو التالــي:
( )165دكتوراة.
( )922ماجستير.
( )7دبلوم عال.
بلغ عدد خريجي طالب املنح الدوليني
( )22دكتورا ًة.
( )5ماجستير.

خامسًا :الخدمات البحثية الطالبية

قدمــت العمــادة مــن خــال وحــدة اخلدمــات البحثيــة
العديــد مــن االستشــارات الطالبيــة والــدورات ،كمــا يلــي:
( )10دورات للفصل الدراسي األول 1440/1439هـ.
( )8دورات للفصل الدراسي الثاني 1440/1439هـ.

سادسًا :ملتقى الدراسات العليا األول

عقــدت العمــادة وبدعــم مــن اإلدارة العليــا باجلامعة (ملتقى
الدراســات العليــا األول) خــال شــهر رجــب 1440هـــ ،وكان
برنامــج امللتقــى كمــا يلــي:
حلقــة نقــاش عــن جتــارب اإلشــراف األكادميــي بالدراســات
العليا.
حلقــة نقــاش عــن إدارة الدراســات العليــا يف القســم
العلمــي.
تقــدمي دورات تخصصيــة لطــاب وطالبــات الدراســات
العليــا.
توزيع جوائز الدراسات العليا للتميز املعريف كما يلي:
جائزة أفضل طالب دراسات عليا.
جائزة أفضل رسالة دكتوراه.
جائزة أفضل مشرف.
جائزة أفضل قسم علمي.

ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮ��ﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ

ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ 3000
ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ

ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻧﺤﻮ
 1.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ )ﻧﺤﻮ 16%
ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ(

ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
 550ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻭﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺪﺭﺱ
ﺑ�ﺍﻣﺞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ

 480ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻃﺎﻟﺐ ﺳﻌﻮﺍ ﻟﺪ�ﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺧﺎ�ﺝ ﺑﻼﺩﻫﻢ
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متفوقو الدفعة  ٤9المكرمون بالسالم على راعي الحفل
درجة البكالوريوس انتظام

درجة الدكتوراه
الدرجة
العلمية

م

االسم

رقم الطالب

1

أنس عبدالقادر محمد هادي

1502822

احلاسبات وتقنية
املعلومات

الرقم
اجلامعي

اجلنسية

الكلية

الفرع

1

٭ أحمد محمد صالح القرني

1636788

السعودية

احلقوق

املركز الرئيسي -
طالب

2

٭ سعيد أحمد سعيد العمودي

1414533

اليمنية

الهندسة

املركز الرئيسي -
طالب

فيصل فرج حسن الزهراني

1648016

السعودية

األعمال  -رابغ

فرع رابغ  -طالب

1537869

السعودية

احلاسبات وتقنية
املعلومات

املركز الرئيسي -
طالب

اليمنية

االقتصاد واإلدارة

املركز الرئيسي -
طالب

اآلداب و العلوم
اإلنسانية

املركز الرئيسي -
طالب
املركز الرئيسي -
طالب

الكلية

القسم

م

االسم

علوم احلاسبات

3

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز القرعاوي

1600335

األرصادوالبيئة
وزراعة م.اجلافة

3

4

محمد عايض إبراهيم القحطاني

1602087

اآلداب و العلوم
اإلنسانية

الشريعة والدراسات
اإلسالمية

4

عبدالعزيز وليد صالح الشميمري

5

محمد عبود عبدالرحمن احلربي

1602583

اآلداب و العلوم
اإلنسانية

الشريعة والدراسات
اإلسالمية

5

عبداهلل غالب محسن حلمدي

1414663

6

ساعد عايض محمد الثبيتي

1700297

العلوم

األحياء

7

عبدالعزيز محمد حسن حكمي

1700457

العلوم

األحياء

6

حمزه محمد سعيد باوزير

1650896

اليمنية

8

عبداهلل جاراهلل عبداهلل الغامدي

1701137

العلوم

األحياء

7

زكريا وليد حميد

1855348

الهندية

9

عيسي محمد علي قحل

1700745

اآلداب و العلوم
اإلنسانية

معهد ل.العربية
للناطقني بغيرها

علم املعلومات

8

أكرم عبداهلل علي البيضاني

1555534

اليمنية

العلوم

10

أنس عابد عمر درويش

1700120

العلوم

الكيمياء احليوية

املركز الرئيسي -
طالب

11

أحمد صالح أحمد الغامدي

1701177

اآلداب و العلوم
اإلنسانية

اللغة العربية وآدابها

9

عمر حسني عبدالرحمن احلبشي

1414672

اليمنية

العمارة والتخطيط

املركز الرئيسي -
طالب

10

بسام محمد أحمد الغزالي

1414508

اليمنية

الهندسة  -رابغ

فرع رابغ  -طالب

11

٭ حسني مسفر حسن
آل مفرح الشمراني

1405149

السعودية

الطب

املركز الرئيسي -
طالب

عمر أشرف إبراهيم عيسى

1751577

املصرية

السياحة

املركز الرئيسي -
طالب

إبراهيم مشعل محمد القرشي

1405972

السعودية

طب األسنان

املركز الرئيسي -
طالب

دكتوراه

2

عبدالرحمن سالم سليمان احلربي

1700512

العلوم

الكيمياء
علوم وإدارة موارد
املياه

12

محمد بخيت معيض املطريف

1701179

العلوم

الرياضيات

13

يحيى عبداهلل عطية الزهراني

1602471

الطب

علم األدوية

14

علي عبدالرحمن علي خوفاني

1202971

علوم األرض

جيولوجيا عامة -
بترول وترسبات

12

15

محمد عبدالرحمن عمر العمودي

1501011

الهندسة

هـ.الكهربائية وهـ.
احلاسبات

13

16

بدر حميد منسي السلمي

1306147

اآلداب و العلوم
اإلنسانية

التاريخ

٭ حاصل على جائزة معالي املدير
درجة البكالوريوس انتظام

17

نور الدين مجتبى ضميري األندنوسي

1302684

علوم األرض

اجليولوجيا العامة-
جيوفيزياء

م

االسم

18

غسان حيدر إدريس

1602248

اآلداب و العلوم
اإلنسانية

الرقم
اجلامعي

اجلنسية

الكلية

الفرع

زراعة املناطق اجلافة

14

عبدالرحمن عبداحلميد عبداهلل مغربي

1405236

السعودية

طب األسنان

املركز الرئيسي -
طالب

19

محمد مغرم محمد الغامدي

1602323

الهندسة

الهندسة الكيميائية

15

محمد عادل سعيد كمال

1761019

السعودية

االتصال واإلعالم

20

عبداحملسن غازي عبداحملسن الرشيدي

1400938

اآلداب و العلوم
اإلنسانية

املركز الرئيسي -
طالب

علم االجتماع

16

نادر نبيل شاكر ملطاني

1405825

السعودية

الطب -رابغ

فرع رابغ  -طالب

17

يوسف خالد صتان الرويلي

1855284

السعودية

علوم االرض

املركز الرئيسي -
طالب

م

االسم

رقم الطالب

18

مهند طالب ظويهر املغامسي

1761897

السعودية

علوم التأهيل الطبي

املركز الرئيسي -
طالب

19

أحمد فهد أحمد عبداحلق

1414709

اليمنية

احلاسبات وتقنية
املعلومات-رابغ

فرع رابغ  -طالب

عبداهلل فايح نوار العتيبي

1406215

السعودية

الصيدلة

املركز الرئيسي -
طالب

1751806

السعودية

الدراسات التطبيقية

املركز الرئيسي -
طالب

السعودية

الدراسات البحرية

فرع املرجان (ابحر)-
طالب

األرصادوالبيئة
وزراعة م.اجلافة

املركز الرئيسي -
طالب
فرع رابغ  -طالب

درجة املاجستير
الدرجة
العلمية

الكلية

القسم

2

سعد عياد عيد الثبيتي

1701279

معهد اللغة اإلجنليزية

اللغة اإلجنليزية

3

يوسف محمد أحمد عسيري

1801160

اآلداب و العلوم
اإلنسانية

الشريعة والدراسات
اإلسالمية

20

4

سعود جابر رجاء اهلل األحمدي

1602235

الدراسات العليا
التربوية

تقنيات التعليم

21

أنس أحمد محمد بوجير

5

عائض أحمد محمد الكثيري

1800892

الدراسات العليا
التربوية

التوجيه واإلرشاد
التربوي

22

عبداهلل محمد عمر بارقبه العمودي

1636587

6

ياسر أحمد سالم باسهيل

1603402

احلقوق

األنظمة

23

7

يحيى رشيد محمد األمير

1801285

الدراسات العليا
التربوية

موسى علي سلمان الفيفي

1855548

السعودية

تقنيات التعليم

24

محمد فريد حامد الغامني

1638417

السعودية

8

بسام حسن أحمد سبحي

1601769

العلوم

األحياء

العلوم و اآلداب
 -رابغ

25

9

نواف محمد هالل العمري

1700731

الهندسة

الهندسة الصناعية

عبداملجيد محمدعلي بن حسني عبده

1635849

السعودية

العلوم الطبية
التطبيقية

املركز الرئيسي -
طالب

10

مهند ميرزا مهدي اخلياط

1500397

االتصال واإلعالم

االتصال واإلعالم

26

هتان خالد بن حسني السعدى

1539788

السعودية

علوم البحار

املركز الرئيسي -
طالب

11

بندر فيصل محمد خليل اخلليل

1700921

ماجستير

1

أحمد محمد عايض الرائقي

1602120

األعمال برابغ

اإلدارة الرياضية

درجة البكالوريوس انتساب

احلاسبات وتقنية
املعلومات

نظم املعلومات
احلاسوبية

م

االسم

12

محمد عبدالرحمن محمد مصيري

1700878

الصيدلة

الصيدالنيات

الرقم
اجلامعي

اجلنسية

الكلية

الفرع

1

13

أحمد حسني سفر آل طلحان

1500640

االقتصاد واإلدارة

اإلدارة العامة

محمد سعد مسفر البقمي

1649639

السعودية

األعمال  -رابغ

فرع رابغ  -طالب

2

فيصل وصيل خليفة السلمي

1647846

السعودية

14

محمد مرعي عمر طالب

1600453

االقتصاد واإلدارة

االقتصاد

اآلداب و العلوم
اإلنسانية

املركز الرئيسي -
طالب

15

تركي عبد اإلله رده العتيبي

1500174

الطب

الصحة العامة

3

محمد صفوت محمود أحمد علي

1650373

املصرية

االتصال واإلعالم

املركز الرئيسي -
طالب

16

حسان مأمون عباس زواوي

1402360

علوم األرض

جيولوجيا عامة -
بترول وترسبات

4

علي محمد بن حسني
آل سفران

1646473

السعودية

االقتصاد واإلدارة

املركز الرئيسي -
طالب

17

حسن علي حسن الشهري

1500901

العلوم الطبية
التطبيقية

تقنية املختبرات
الطبية

درجة البكالوريوس تعليم عن بعد
م

االسم

18

عبدالرحمن سالم علي احلضرمي

1306891

األرصادوالبيئة
وزراعة م.اجلافة

علوم وإدارة موارد
املياه

الرقم
اجلامعي

اجلنسية

الكلية

الفرع

1

ماجد إدريس عبدالعليم أحمد

1649807

السعودية

األعمال  -رابغ

فرع رابغ  -طالب

19

عبدالكرمي علي أحمد حطروم

1600007

طب األسنان

تقومي األسنان

2

يحيى مولوي سعيد حسني

1121891

بورماوي

االقتصاد واإلدارة

املركز الرئيسي -
طالب

9
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البكالوريوس  -انتظام

إبراهيم مشعل محمد القرشي
كلية طب األسنان

أكرم عبداهلل علي البيضاني
كلية العلوم

حسني مسفر حسن الشمراني
كلية الطب

أحمد محمد صالح القرني
كلية احلقوق

سعيد أحمد سعيد العمودي
الهندسة

عبدالرحمن عبداحلميد مغربي
كلية طب األسنان

البكالوريوس  -انتساب

فيصل وصيل خليفة السلمي
اآلداب والعلوم اإلنسانية

محمد صفوت محمود أحمد علي
كلية االتصال واإلعالم

موسى علي سلمان الفيفي

كلية األرصاد والبيئة وزراعة م اجلافة

الدبلوم

أنس أحمد محمد بوجير
كلية املجتمع

عمر أشرف إبراهيم عيسى
كلية السياحة

املاجستير

أحمد حسني سفر آل طلحان
االقتصاد واإلدراة

بسام حسن أحمد سبحي
كلية العلوم

بندر فيصل محمد خليل اخلليل
كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

تركي عبد اإلله رده العتيبي
كلية الطب

عبدالكرمي علي أحمد حطروم
كلية طب األسنان

يوسف محمد أحمد عسيري
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

ياسر أحمد سالم باسهيل
احلقوق

مهند ميرزا مهدي اخلياط
االتصال واإلعالم

محمد مرعي عمر طالب
كلية االقتصاد واإلدراة

محمد عبدالرحمن محمد مصيري
كلية الصيدلة

أنس عبدالقادر محمد هادي
كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

عبدالرحمن سالم سليمان احلربي
كلية العلوم

الدكتوراه

عبدالعزيز محمد القرعاوي

كلية األرصاد والبية وزراعة م اجلافة

علي عبدالرحمن خوفاني
كلية علوم االرض

محمد عبدالرحمن العمودي
كلية الهندسة

10
قائمة الكليات لحفل التخرج الدفعة 49
تزف اجلامعة ( )11540خريجاً من املركز الرئيسي ،وفرع اجلامعة برابغ ،يف مختلف
التخصصات األكادميية ،باإلضافة إلى خريجي الدراسات العليا (الدكتوراه ،واملاجستير،
والدبلوم العالي).
ً
ً
ويش ّكل هؤالء اخلريجون قوة دافعة ورافدا مهما من روافد مسيرة التنمية الشاملة يف
البالد ،ميثلون ناجتاً حقيقياً جلهود اجلامعة خالل السنوات املاضية نحو تهيئة اجلو
األكادميي املناسب منذ حلظة دخولهم إلى اجلامعة مروراً بتخرجهم ،حيث ترسخ اجلامعة
مكانتها األكادميية من خالل هؤالء اخلريجني يف مختلف التخصصات ،لتظل اجلامعة
منوذجاً للتميز والريادة ،بفضل برامجها األكادميية املتميزة ،وانفتاحها على كل التطورات
واملستجدات العلمية والبحثية احلديثة ،ومبا يتواكب ومتطلبات التنمية الشاملة.
كما حتافظ يف الوقت ذاته على أفضل املستويات العاملية يف مجال التعليم العالي والبحث
العلمي ،وسيكون هؤالء اخلريجون مثاالً للقدوة يف األداء املتميز واإلجناز الفعال وعلى قدر
املسؤولية ،مزودين بالعلم واملعرفة خلدمة وطنهم ومجتمعهم يف كل مكان.
الكل

الفرع

حسب الفرع

الكلية أو الفرع

1

الدراسات العليا

1

الدكتوراه

95

2

املاجستير

314

3

الدبلوم العالي

0

2
3

تاريخ إنشاء الكلية

عدد اخلريجني

5

2

اآلداب و العلوم اإلنسانية

1969

1352

6

3

العلوم

1974

212

7

4

الطب

1975

129

8

5

الهندسة

1975

458

9

6

علوم األرض

1978

39

10

7

األرصاد والبيئة وزراعة م.اجلافة

1981

19

11

8

علوم البحار

1981

3

9

طب األسنان

1985

73

10

العمارة والتخطيط

1997

119

11

الصيدلة

2001

42

12

الدراسات التطبيقية

2002

57

16

13

العلوم الطبية التطبيقية

2004

18

17

14

احلاسبات وتقنية املعلومات

2005

138

18

15

السياحة

2007

24

19

16

الدراسات البحرية

2009

46

20

17

معهد ل.العربية للناطقني بغيرها

2010

21

21

18

االتصال واإلعالم

2012

1625

22

19

احلقوق

2012

484

23

20

علوم التأهيل الطبي

2016

32

24

1

االعمال  -رابغ

2008

2604

2

احلاسبات وتقنية املعلومات-رابغ

2008

44

3

الهندسة  -رابغ

2008

86

4

الطب -رابغ

2009

31

5

العلوم و اآلداب  -رابغ

2009

54

12
13
14
15

26
27
28

فرع رابغ  -طالب

25

املركز الرئيسي  -طالب

4

1

االقتصاد واالدارة

1968

3421

المجموع

11540

11
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بعضهم يتجه للعمل الحر في (عربات الطعام ،والتطبيقات اإللكترونية ومشاريع الطباعة)..

الوظيفة المناسبة ..عبء ُيثقل مشوار الخريجين ويؤرق تفكيرهم

بعد التخرج يغادر طلبة اجلامعة مقاعد الدراسة يبحثون
عن عمل لتعزيز ثقتهم بأنفسهم ،فبعد أن عاش اخلريجون
فرحة التخرج واالحتفال مع األســر واألصــدقــاء بنهاية
سنوات من اجلهد والتعب واملذاكرة وضغوط االمتحانات،
باتوا يتطلعون إلــى حلم احلصول على وظيفة تناسب
تخصصهم األكادميي ،وحتقق مجد أحالمهم االجتماعية،
فبعض اخلريجني يرفضون فكرة االلتحاق بأية وظيفة
عقب التخرج ،إذ يعتبرون أن الهدف من احلصول على
الوظيفة ال ينحصر يف مجرد توفير راتب شهري ،وإمنا
جملة من املبادئ واألهداف وأيضاً الوجاهة االجتماعية
الــتــي مــن أجلها انــخــرطــوا خــال ســنــوات الــدراســة يف
تخصص بعينه ،فيحاولون جاهدين الطرق على أبواب
املؤسسات والشركات واجلهات احلكومية إليجاد الوظيفة
املناسبة التي يرونها مقبولة اجتماعياً وتناسب تخصصهم
األكادميي.
بينما هناك عدد كبير من اخلريجني لم ينتظروا العمل
احلكومي أو اخلــاص ،وس ــاروا على دروب العمل احلر
وامتالك مشاريعهم اخلاصة ،سواء يف إنتاج سلع ،أو تقدمي
خدمات ،أو العمل يف التجارة ،حيث يبرز هذا السلوك
بني اخلريجني مما يساعدهم يف االعتماد على الــذات
لتوليد الدخل وزيادة الربح ،مهما كان راتب الوظيفة يف
القطاعات احلكومية أو اخلاصة فإنه لن يكون موازياً ملا
يجنيه صاحب العمل احلر.

تأهيل أكاديمي

تقوم اجلامعة بــدور مهم يف املشاركة يف نهضة املجتمع
وتقدمه ببناء االقتصاد املبني على املعرفة ،ومنذ طرح رؤية
 2030تتجه اجلامعة بخطى ثابتة نحو حتقيق أهدافها يف
مجال التعليم ،واملشاركة يف بناء مجتمع حيوي ،وتوفير
التعليم القادر على بناء الكوادر السعودية املؤهلة لسوق
العمل ،ومن هنا تقرر إنشاء (مركز مواءمة مخرجات التعليم
مع ســوق العمل) ،وذلــك لضمان التوافق بني مخرجات
التعليم اجلامعي ،مع اإلطار الوطني للمؤهالت بهيئة تقومي
التعليم ،وحتقيق رؤية اململكة بتوفير كوادر مؤهلة باملهارات
والسلوكيات املطلوبة بسوق العمل ،وتتصف بروح املبادرة
واملثابرة والقيادة ،ولديها القدر الكايف من الوعي الذاتي
واالجتماعي والثقايف.
ويهدف املركز إلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل،
من خالل آليات ووسائل علمية وعملية ،تكفل إمكانية
ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ،واعتبار أن القوى

العاملة الوطنية هي عماد التنمية االقتصادية واالجتماعية
املستدامة ،حيث يهتم املركز بعقد شراكات محلية ودولية
مــع اجلــامــعــات ،واجلــهــات العلمية املتخصصة لتعزيز
مــهــارات الطلبة ،بجانب عمل شــراكــات مــع قطاعات
األعــمــال املختلفة لتحقيق رؤي ــة اململكة للتوظيف يف
ســوق العمل ،فض ً
ال عن شراكات ومــذكــرات تفاهم بني
كليات اجلامعة واجلهات املستفيدة يف سوق العمل ،مثل:
مجموعة احلكير ،واجلفالي ،والهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية ،ومعهد ينبع الصناعي ،وميناء
جدة اإلسالمي ،وشركة غسان أحمد السليمان “إيكيا”،
وشركة بيت دوت كوم.

مشاريع للخريجين

هناك الكثير من املشاريع الصغيرة واملتوسطة التي جتد
إقباالً كبيراً بني اخلريجني ،مثل :عربات الطعام املتنقلة،
والتطبيقات اإللكترونية يف توصيل املنتجات ،وأيضاً
مشاريع الطباعة ،ومشاريع مطاعم البرجر ،ومطعم صغير
أو مقهى يقدم نوعاً معيناً من األطعمة أو املشروبات.
ويسعى الكثير مــن اخلريجني إلــى إيــجــاد فكرة ناجعة
لالنطالق مبشاريع صغيرة لتأمني لقمة عيشهم ،خاص ًة
وأنه يف كل عام يتخرج سنوياً آالف من اخلريجني البعض
منهم يقرر االستسالم للبطالة ،بينما البعض اآلخر يتجه
إلى تأسيس مشاريعهم اخلاصة ،وقد يكون من الصعب

معرفة كيفية بدء عمل جتاري ،وكيفية إيجاد رأس املال
للبدء به.
وتهتم األجيال اجلديدة من اخلريجني باعتبارهم مواكبني
للتكنوجليا بالعمل يف كل ما يخص التجارة اإللكترونية،
والتي تتضمن كل أشكال املعامالت التجارية التي تتم
أونالين عبر اإلنترنت ،مثل بيع وشــراء مختلف أشكال
املنتجات والبضائع عبر اإلنترنت ،حيث ميكن ألي شخص
استغالل مواقع التواصل االجتماعي أو فتح صفحة
يوتيوب أو إنستغرام أو فيسبوك ،ومن خاللها ميكنه كسب
جمهور ،وينمو هذا اجلمهور مع مرور الوقت ليصبح قاعدة
ميكن استخدامها يف عمليات اإلعالن التجاري واالستفادة
مادياً من وراء ذلك.
وميكن أيضاً ألي شخص احلصول على دورات يف مجال
صيانة وإصالح أجهزة الكمبيوتر أو اجلواالت ،فمن خالل
هذه القدرات ميكن مستقب ً
ال تأسيس شركات قوية يف
املستقبل يف مجال استيراد األجهزة اإللكترونية ،باإلضافة
إلى اهتمام بعض اخلريجني أيضاً بفتح صاالت رياضية،
جتد قبوالً كبيراً من اجلمهور من مختلف األعمار ،وأن
يسعى ألخذ دورات يف برامج التغذية والتدريبات الرياضية
ويــكــون مــدرب ـاً يف ه ــذا التخصص مستقب ً
ال ،وهــنــاك
اهتمامات أخرى للشباب من اخلريجني عبر استصالح
أراض صحراوية وحتويلها إلى منطقة خضراء تنتج أنواعاً
مختلفة من اخلضر والفواكه.

ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

2,023,910

168,016

ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ�ﻮﻥ

1,318,166
ﺧﺎﺿﻐﻮﻥ ﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ

705,744

ﺧﺎﺿﻐﻮﻥ ﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

�ﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

892,180
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

1,131,730
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ

43.4

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
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تقدمها عمادة الدراسات العليا بما يتوافق مع رؤية ..2030

البرامج األكاديمية النوعية ..محتوى تعليمي متطور يتماشى مع أساليب التعليم
والتعلم العصرية

اهتمت اجلامعة منذ إنشائها ببرامج الدراسات العليا ،وقد
جاء هذا االهتمام متماشياً مع الئحة تأسيسها التي ترسخ
أهمية توفير أسباب التعليم اجلامعي ،والدراسات العليا
يف مختلف اآلداب والعلوم ومجاالت املعرفة املتخصصة،
فقد بدأت الدراسات العليا يف اجلامعة يف عام 1396هـ،
ومت إنشاء عمادة الدراسات العليا عام 1419هـــ ،بهدف
تــوفــيــر منــط إشـ ــرايف وتنسيقي أكــثــر كــفــاءة وفاعلية
للدراسات العليا باجلامعة ،ومنذ ذلــك الوقت توسعت
وتنوعت برامجها وتزايد اإلقبال على االلتحاق بها ،مما
أدى إلى تزايد أعــداد اخلريجني واخلريجات واألبحاث
العلمية املجازة.
ومتاشياً مع رؤية اململكة  ،2030قامت اجلامعة بإعادة
هيكلة بعض الــبــرامــج التعليمية ،وأطــلــقــت حــزم ـاً من
البرامج النوعية املتطابقة مع احتياجات سوق العمل يف
بعض األقسام العلمية ،والتي يتم تقدميها بطرق مختلفة
ومبحتوى تعليمي متطور وأمنــاط تعليم مبتكرة ،تسعى
لالستفادة من أفضل التقنيات التعليمية املتاحة ،وتتماشى
مع أحدث االجتاهات العلمية يف أساليب التعليم والتعلم
العصرية ،وتسهم هذه البرامج يف تلبية احتياجات برامج
التنمية الوطنية وتقدمي الكوادر املتميزة التي يحتاجها
سوق العمل مبا يتوافق مع رؤية اململكة .2030

عنوان التقدم والرقي

يقول أ.د .سعود بن مستور السلمي عميد عمادة الدراسات
العليا ،إن الدراسات العليا ببرامجها ودرجاتها املختلفة متثل
احد عناوين التقدم العلمي والرقي باملجتمعات ،ومؤشراً
للتطور على مستوى التعليم والبحث العلمي يف املجاالت
كافة ،إذ تعتبر محور الزاوية يف التنمية املستدامة ،نظراً ملا
حتققه من قيمة مضافة ،تسهم بإيجابية يف حركة التطور
والتنمية الشاملة ،كما تُش ّكل ركيزة قوية ُتــد املجتمع
بالكفاءات والطاقات العلمية املدربة يف التخصصات كافة،
ومن جهة أخرى تلعب الدراسات العليا دوراً رئيساً يف تقدم
اجلامعات عاملياً من خالل جودة األبحاث املنشورة وعدد
بــراءات االخــتــراع املسجلة يف الهيئات واملــراكــز العلمية
العاملية.
ويشير إلى أن عمادة الدراسات العليا قد صاغت رؤيتها
(دراسات عليا رائدة يف برامجها ومخرجاتها) ورسالتها

(املساهمة يف إعداد بيئة عمل حاضنة لبرامج الدراسات
العليا وأبحاث علمية رائدة ،وحتقيق التفاعل مع األطراف
املعنية للتطوير املعريف والــوفــاء باحتياجات ومتطلبات
املجتمع) كمظلة تنطلق من خاللها إلرساء دعائم التجويد
والتحسني املستمر.
وسعياً نحو التم ّيز والــريــادة ،فقد اجتهنا بالعمادة نحو
العمل على حتسني مخرجات الدراسات العليا ،من خالل
استحداث برامج دراسات عليا ذات صبغة عاملية تسهم
يف تخريج وتنمية رأس مال بشري وطني من الباحثني
املؤهلني ،وإنتاج بحثي تطبيقي يتسق مع أهــداف رؤية
.2030

نواة الحراك األكاديمي

وتتزايد تطلعات طالب اجلامعة يف احلصول على درجات
علمية يف تخصصاتهم املختلفة بعد التخرج ،متيزهم
عن غيرهم من الطالب باحلصول على دبلومات علمية
أو درجتي املاجستير والدكتوراه ،بهدف حتقيق غاياتهم
العلمية وتطلعاتهم املهنية أو البحثية ،ليكونوا نواة احلراك
األكادميي لعمادة الدراسات العليا ،واستكمال مناشطها

يف حتسني جــودة برامج الــدراســات العليا ومخرجاتها،
حيث تعمل العمادة على تذليل كل املعوقات والعقبات التي
تقف يف وجه الطالب إلحراز نتائج بحثية متقدمة محلياً
ودولياً تساعد اجلامعة يف احلصول على تصنيف متقدم
يف األبحاث العلمية املنشورة يف الدوريات العلمية.
وتوصف اجلامعة بأنها واحــدة من أفضل اجلامعات يف
الشرق األوسط وبني الدول العربية يف برامج وتخصصات
الدراسات العليا ،كونها تتمتع بجودة عالية يف املناهج ،ويف
مرافق التكنولوجيا داخل الكليات واجلامعات ،حيث تقدم
للطالب والطالبات العديد من اخليارات األكادميية يف
الدراسات العليا والبرامج األكادميية النوعية ،املتطابقة
مع احتياجات سوق العمل.

ريادة أكاديمية

وتركز رؤية اجلامعة على حتقيق الريادة األكادميية محلياً
وعاملياً ،ورسالتها التي تأخذ على عاتقها رفد املجتمع
احمللي بخريج مميز وكفؤ يف كل التخصصات واحلقول،
فقد أولت اجلامعة اهتماماً بتحقيق املعايير العاملية يف
جودة برامجها ،وضمان حتقيق جودتها الداخلية ،ويشمل

ﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ:
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ:

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ
ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﺎ��ﺔ
ﺍﻟﻄ�ﻴﺔ

ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟ��ﺎﺿﻴﺔ
ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ
ﺍﻵﻟﻲ ”ﺳﻴﺴﻜﻮ“

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﻣﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺍﻟﺘﺤ��ﺮ
ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ

ﻧﻈﻢ ﺧ�ﺍﺋﻂ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﻐ�ﺍﻓﻴﺔ
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يوم االحتفاء بتخريج
دفعة جديدة

مفهوم ضمان اجلــودة األكادميية مجموعة اإلجــراءات
واملعايير ،ومؤشرات األداء التي تتبنى ممارسة أكادميية
مثلى تضمن جــودة عمليات التعلّم والتعليم ،وتضمن
أيضاً حتقق أهداف البرامج األكادميية ونتاجات التعلّم
املستهدفة.
وتقضي أهمية ضمان اجلودة األكادميية وجود دليل عملي
معتمد يتضمن أهم معايير ضمان اجلودة التي تتبناها
اجلامعة ،والتي تضمن تخريج كوادر وطنية مبستويات
عاملية لتنظيم مسيرة التقدم والبناء وحتقيق رؤية 2030
تلبي االحتياجات احمللية واإلقليمية ،باإلضافة إلى غرس
طموح التطوير األكادميي واملهني.

وحدة تقديم االستشارات

تهتم العمادة برعاية لطالب وطالبات الدراسات العليا
باجلامعة من خالل وحدة لتقدمي االستشارات واخلدمات
البحثية ،وتهدف الوحدة إلى توفير مجموعة من اخلدمات
األكادميية املساندة مثل :تطوير مهارات البحث والكتابة
األكادميية ،وتنمية مهارات استخدام احلاسب ألغراض
البحث العلمي ،والعمليات اإلحصائية ،وحتسني مستوى
األداء األسلوبي يف العربية واإلجنليزية ،وذلك لرفع كفاءة
األداء للدارسني والــدارســات ،ويف إعــدادهــم للخطط
البحثية ورسائلهم العلمية بجودة أكادميية ومهنية ،إذ
تقوم الوحدة بتقدمي استشارات يف كل املهارات الالزمة
من خالل أعضاء هيئة تدريس متخصصني.
وتسعى الــوحــدة إلــى حتقيق جملة من األه ــداف ولعل
أب ــرزه ــا :رف ــع درجـــة كــفــاءة وإتــقــان ومــهــارة الــطــاب
والطالبات يف إعداد خطط أبحاثهم ورسائلهم العلمية،
بجانب تذليل الصعوبات التي قد تواجههم تطبيقياً،
وتوفير املطبوعات ،وتقدمي االستشارات يف مجال إعداد
اخلطط البحثية ،وحتى إمتام رسائلهم العلمية بإتقان
ومهارة من أعضاء هيئة تدريس متخصصني ،وأيضاً
الصياغة اللغوية واألسلوبية للرسائل العلمية وترجمة
املستخلصات لألبحاث والرسائل العلمية.

تقدم ملحوظ

يسجل التعليم اجلامعي يف اململكة تقدماً ملحوظاً ،ال
سيما وأنه يركز على تطوير معايير االعتماد املؤسسي

واالعــتــمــاد األك ــادمي ــي ،فــض ـ ً
ا عــن اعــتــمــاد الــبــرامــج
واستحداث مسارات أكادميية.
وباتت جامعة املؤسس بشكل خــاص وجامعات اململكة
بشكل عام ،قبلة للطلبة من مختلف دول العالم ليتلقوا
تعليمهم عبر البرامج األكادميية النوعية التي تطرحها
اجلــامــعــات ،والــتــي تركز يف بناء األجــيــال على العلوم
املتقدمة والذكاء االصطناعي ،ملواكبة املتغيرات العاملية
يف املجاالت كافة ،ولم تقتصر على استقطاب اجلامعات
العاملية الرائدة التي تق ّدم برامج أكادمي ّية تثري معارف
طلبة اجلامعات فحسب ،بل ركزت على توفير الفرص
للطلبة لتعرف اخليارات املهنية املختلفة املتوافرة لهم بعد
التخرج.
وتسعى اجلامعة إلى تنفيذ رؤية الدولة املستقبلية لضمان
جودة التعليم على وفق أحدث املعايير الدولية ،من خالل
مواكبة مستجدات التطوير احلاصل ،وتوظيف أفضل
املمارسات والنظم العاملية يف وضع بنود ومعايير وخطط
للنهوض بجودة التعليم اجلامعي واملخرجات التعليمية،
مبا يعزز مستوى خريجيها ،ويلبي التوقعات إزاء متطلبات
سوق العمل واملهارات املطلوبة يف اخلريج مستقب ً
ال.
وتلعبت املعايير املستحدثة دوراً كبيراً يف حتقيق نقلة
نوعية يف جودة البرامج األكادميية مبا يتوافق مع سياسة
اجلامعة ،يف رفــع جــودة املخرجات التعليمية ،وضمان
بيئة تعلم عالية اجلودة ،تشمل التعليم الذكي والتدريب
العملي ،والتعليم املستمر ،والتقومي املمنهج جلميع عناصر
منظومة التعليم العالي.
وتركز اجلامعة على إحلــاق الطالب ببرامج أكادميية
معتمدة ،فض ً
ال عن مسارات فاعلة ومدروسة ،إذ تشمل
أهداف البرامج ومخرجاتها التعليمية واخلطة الدراسية،
والبيئة التعليمية ،وكذلك املرافق العلمية والتعليمية
ومصادر التعلم ،فض ً
ال عن كفاءة أعضاء هيئة التدريس
ومستوياتهم العلمية ،وغيرها من طرق وأساليب التدريس
وتقومي األداء املتبعة ،وكذلك التأكد من مدى احلاجة
للبرنامج وارتباطه باحتياجات سوق العمل املستقبلي،
باإلضافة إلى متابعة مدى التزام املؤسسات التعليمية
املرخصة مبعايير اجلودة.

اليوم وجامعة املؤسس حتتفي بتخريج دفعة جديدة من
أبنائها طالب وطالبات الدراسات العليا ..ليمثل ذلك
إنتاج قيمة مضافة تنضم لعناصر اإلنتاج للمساهمة
يف حتقيق التنمية الشاملة باملجتمع ..ونحن بعمادة
الدراسات العليا وجنباً إلى جنب مع شركاء العمل كليات
اجلامعة وأقسامها العلمية ،وبدعم كبير من قبل معالي
مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد
اليوبي وتوجيه ورعاية سعادة وكيل اجلامعة للدراسات
العليا والــبــحــث العلمي األســتــاذ الــدكــتــور يــوســف بن
عبدالعزيز التركي ،نعمل مجتمعني على تطوير املستوى
املعريف والعمل بجد واجتهاد لرفع األداء وتثمني العطاء
الغزير ملعطيات التنمية العلمية لرفع كفاءة اخلريج من
خالل االهتمام بشخصيته األكادميية والبحثية وإكسابه
املهارات الالزمة اللتحاقه بسوق العمل ،وكذلك حتسني
مستوى األداء باملنظومة إلف ــراز كوكبة مــن الــكــوادر
املتخصصة يف كافة املجاالت متسلحني بأحدث أنواع
املعرفة والتقنية.
وتسعى دائماً عمادة الــدراســات العليا إلــى فتح آفاق
اإلبداع واإلسهام يف تهيئة بيئة أكادميية رحبة تستوعب
طموح وتطلعات الطالب والطالبات مبا يساعد يف إثراء
املعرفة اإلنسانية بكافة فروعها مع االلتزام مبعايير
اجلــودة والــريــادة العلمية انطالقاً من رسالة اجلامعة
الرامية إلى اإلجناز وإثرائية اإلبداع والنبوغ.
ً
ويف هــذه املناسبة املــبــاركــة  ..نشعر جميعا بالفخر
ملــا حتقق مــن إجن ــاز بــذل فيه اخلــريــجــون الكثير من
اجلــهــد واملــثــابــرة والتفاني مــن خــال اطــاعــهــم على
فيض من املعارف والنظريات واالجتاهات احلديثة يف
كافة التخصصات ،مع تعرفهم على خبرات وجتــارب
منظمات األعمال املتميزة محليا ًوعاملياً مع استخالص
الدروس املستفادة منها ،هذا إلى جانب اكتساب مهارات
البحث العلمي ،وعلى مــدار دراستهم كرست اجلامعة
كافة كوادرها العلمية وإمكاناتها خلدمة هذه الكوكبة
تشجع على الدراسة والتعلم
من الطالب لتهيئة بيئة
ّ
والبحث العلمي مبستويات عالية من اجلــودة والتميز،
والذي يتضح من ارتقاء جامعتنا يف التصنيفات العاملية
وتصدرها التصنيف احمللي واإلقليمي.
نتمنى بعمادة الدراسات العليا أن نستمر يف تقدمي نتاجاً
علمياً أكادميياً متنوعاً يلبي كل رغبات مهتمي الدراسات
العليا  ..ونسعى بجهود فكرية مــن طالبنا النابغني
إلى االجتاه نحو العاملية يف نشر برامجنا وأطروحاتنا
مشفوعة بحماس طالبنا وحيويتهم التي تقاس وتقتدي
وتستنير برسالة جامعة املؤسس مبا حازته من تدفق
املعارف وتلمسها للقدرات البحثية مبا فيها من أفق
الطاقات العلمية والبحث والتقصي التي جتتهد يف
أن تعطي إشعاعها املشرق للمجتمع مبناطق مختلفة
من مملكتنا احلبيبة وجتعلها تتبارى لتجاري املكانة
التي تعكس آمالها ورؤيتها العلمية األكادميية وتسعى
بوعي ملجابهة العاملية ..
مبارك لنا هذا التخ ّرج ،وهذه النجاحات ،ونسأل اهلل
ألبنائنا اخلريجني السداد والتوفيق واملزيد من ارتقاء
الدرجات خلدمة ديننا ومليكنا ووطننا ..
واهلل ولي التوفيق،،
أ .د.سعود بن مستور السلمي
عميد الدراسات العليا
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وكالة العمادة لشؤون الخريجين ..تهيئة فرص التوظيف والتأهيل وغرس االنتماء
للجامعة

تسعى اجلامعة من خــال وكالة عمادة شــؤون الطالب
اخلريجني ،بالعمل على توطيد العالقة بــن اجلامعة
وطالبها اخلريجني من خــال إنشاء قواعد البيانات،
وحتديثها ،ومساعدة اخلريجني يف احلصول علي أية
معلومات يحتاجونها يف مجال عملهم أو تخصصاتهم،
ودعـــوة اخلــريــجــن للمشاركة يف الــنــشــاطــات املختلفة
باجلامعة ،والتنسيق واإلعداد للقاءات السنوية للخريجني،
كما تقوم الوكالة مبساعدة الطالب اخلريجني يف احلصول
على البرامج والــدورات ،التي تساهم يف تنمية قدراتهم
وكفاءتهم وميولهم ،بهدف تأهيلهم للعمل الوظيفي،
واكتساب القدرات واملهارات واملواهب العلمية لاللتحاق
بالعمل.
أنشئت وكالة اخلريجني بتاريخ 1426/2/29ه ـ ـــ ،وهي
وحدة إداريــة ترتبط بعميد شؤون طالب ،وتهتم برعاية
خريجي اجلــامــعــة ،والــتــواصــل معهم ،وتــوفــيــر اخلدمة
املعلوماتية لهم من فرص التدريب والتوظيف املتوافرة
يف القطاعني العام واخلــاص ،وحتقيق األهــداف املتمثلة
يف التواصل مع اخلريجني ،وإعــدادهــم اإلع ــداد املهني
املناسب ،ومساعدتهم يف احلصول على الوظائف املالئمة،
التي تتوافق مــع تخصصاتهم ومتطلبات ســوق العمل،
وتعريف القطاعني العام واخلاص بالكفاءات من اخلريجني
مبختلف التخصصات يف كل عام.

استمرارية التواصل

تنبع رؤية الوكالة نحو استمرارية التواصل مع اخلريجني
وتوثيق الصلة بهم ،والعمل على االرتقاء مهارياً بخريجي
اجلامعة للوصول إلى املستويات الرفيعة للتوظيف محلياً
وعاملياً ،بجانب توفير أفضل البرامج التدريبية ،وتهيئة
فرص التوظيف والتأهيل املهني للخريجني مع استمرارية
التواصل معهم لغرس مفهوم االنتماء والوالء للجامعة.
وتهتم الوكالة باستدامة واستمرار التواصل مع اخلريجني
لتحقيق عدد من األهداف ،منها :بناء شراكة حقيقية مع
اخلريجني لإلسهام يف حتقيق رؤيــة ورســالــة اجلامعة،
وتعزيز سبل التواصل مع اخلريجني وإبقائهم يف املناخ
األكــادميــي من خــال مشاركتهم يف نشاطات وفعاليات
اجلامعة املختلفة ،بجانب عقد شراكات إستراتيجية مع
بيوت التوظيف يف القطاعني احلكومي واخلاص إليجاد
فرص تدريبية وظيفية للخريجني يف تلك اجلهات ،وتأهيل
اخلريجني ملتطلبات ســوق العمل ،وبناء نظام معلومات
موارد بشرية للخريجني وربطها بأنظمة املعلومات املماثلة
املتخصصة إلتاحة الفرصة للخريجني متابعة فرص العمل
املتاحة والتقدم لها.

 6إدارات

من خالل ست إدارات تابعة هي :إدارة رابطة اخلريجني،

وإدارة التدريب ،وإدارة عالقات التوظيف ،وإدارة التنسيق
واملتابعة ،وإدارة االبتعاث الداخلي ،وإدارة بيانات اخلريجني،
تستقبل اجلامعة األفكار املطروحة من اخلريجني ،التي
ميكن من خاللها فتح أبواب جديدة للتواصل واملشاركة بني
اجلامعة وخريجيها ،إذ تعمل هذه اإلدارات على هدف ربط
جميع اخلريجني باجلامعة والتواصل فيما بني اخلريجني
بعضهم ببعض من خالل النشاطات والفعاليات املطروحة،
والعمل على التواصل الدائم مع اخلريجني وتعزيز مكانتهم
يف املجتمع عن طريق تطوير مهاراتهم وتوظيف كفاءتهم
وقدراتهم خلدمة املجتمع.
تع ّد وكالة اخلريجني مبختلف إداراتها هي قناة وصل بني
اجلامعة وخريجيها ،وذلك لتعزيز التواصل بني اجلامعة
ومخرجاتها ولتعرف وضعهم الوظيفي بعد التخرج ،وكذلك
مشاركتهم جميع النشاطات والفعاليات املهمة التي تعود
لهم بالنفع ،والتأكيد على أنهم ال يزالون جز ًءا مهماً من
اجلامعة ،وإلثراء اجلامعة مبا يعينها على تطوير برامجها
األكادميية والبحثية والبرامج املختلفة.
تهتم هذه اإلدارات مبتابعة شــؤون اخلريجني من خالل
تسهيل انتقال الطالب من البيئة التعليمية إلــى البيئة
العملية ،ومتابعة اخلريجني ومعرفة أخبارهم والتطورات
العلمية والعملية ،حرصاً على إبقاء حلقة اتصال دائمة
وقوية مع اخلريجني ،لتعزيز روح االنتماء ،والتواصل فيما
بني اخلريجني وجامعتهم ،لالستفادة القصوى من تطوير

املهارات الالزمة التي تساعد يف احلصول على الفرص
الوظيفية.

إدارة رابطة الخريجين

تعتبر رابــطــة اخلــريــجــن هــي الــرئــة واملتنفس خلريج
اجلامعة ،إذ تقوم بالتنسيق الدائم مع جميع إدارات ووكالة
اخلريجني األخرى ،كونها حلقة وصل بني الطالب اخلريج
واجلامعة ،وتقدم اإلدارة عدة برامج من أهمها برنامج
(حفل التخرج) ،وهي مناسبة سنوية تقام بالتعاون مع
عمادة القبول والتسجيل ،إذ إن رابطة اخلريجني تتواصل
مع خريجي الدفعة األخــيــرة ،وتهديهم أرواب التخرج،
وهداية قيمة أخرى واملشاركة يف حفل التخرج.
وأيضاً من خــال برنامج (فخور بجامعتي) ،وهــو أحد
البرامج املهمة واملبتكرة لرابطة اخلريجني باجلامعة من
أجل التواصل الدائم معهم ،ومن مميزات هذا البرنامج
مــنــح خــريــجــي اجلــامــعــة بــطــاقــة حتــمــل مــزايــا متعددة
ومتجددة ،مثل :خصومات عند شــراء األجهزة املنزلية،
ومزايا استخدام املكتية املركزية ،وحتفيضات يف طباعة
رسائل املــواد العلمية ،بجانب مزايا التمتع باألنشطة
الرياضية باجلامعة مثل االستاد واخليمة الرياضية وكل
املالعب وألعاب القوى ،وغيرها من املميزات التي تهدف
إلى تعزيز االنتماء للجامعة عبر تقدمي خدماتها يف مدة
ما بعد التخرج وبناء جسر للتواصل املستمر.
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مكافآت الطالب..

تحفيز على الدراسة وتشجيع على التفوق

مكافآت التميز

مكافأة سنوية تُصرف لطالب مرحلة
الــبــكــالــوريــوس االنــتــظــام املــتــفــوقــن،
تقديراً لتفوقهم وحتفيزاً لهم ،ويشترط
للحصول على هذه املكافأة ،حصول الطالب على
معدل فصلي ( 4.5من  )5.00يف فصلني متتالني،
وأن يكون الطالب منتظماً بالدراسة ،وأن ال يتجاوز
الطالب املدة النظامية املقررة له.

بدل كتب ومراجع

تتمثل يف مكافأة “شهر واحد” تُصرف
لطالب الدراسات العليا سنوياً خالل
املدة األصلية للبعثة دون التمديدات،
شــريــطــة أن يــكــون الــطــالــب ضمن
املستحقني للمكافأة الشهرية نظاماً.

بدل طباعة رسالة

تــخــصــص هــــذه اخل ــدم ــة لــطــاب
الدراسات العليا ومقدارها ()3000
ريال لطالب املاجستير ،و ()4000
لطالب الــدكــتــوراه كــل سنة ،دون متديد يف مدة

تهنئة وشكر

احلمد هلل رب العاملني والــصــاة والــســام على أشــرف األنبياء
واملرسلني سيدنا محمد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.
حتتفي جامعة امللك عبد العزيز ممثلة بعمادة القبول والتسجيل
بتخريج الدفعة التاسعة واألربعني من أبنائنا الطالب بعد حصولهم
على الدرجات العلمية يف مختلف التخصصات .هذه الكوكبة من
الطالب بذلت الكثير من اجلهد والسهر والتعب طوال السنوات
املاضية ،حتى تكللت جهودهم بهذا النجاح .ونحن يف عمادة القبول
والتسجيل إذ نهنئ أبناءنا بهذا النجاح لنشعر بالفخر واالعتزاز
بأبنائنا الطالب ،ونبارك لكل اخلريجني هذا النجاح و هذا اإلجناز.
أبنائي اخلريجني ،إن جامعتكم وهي تودعكم بقلوب ملؤها احلب
واملــودة ،وصــادق الدعوات بالتوفيق والنجاح يف حياتكم العملية،
ال يسعها إال أن توصيكم مبراقبة اهلل عز وجل يف السر والعلن،
والتشمير عن ساعد اجلد لالنخراط يف سوق العمل واملساهمة
يف تنمية وطننا احلبيب وأن تكونوا خير سفراء جلامعتكم -جامعة
املؤسس.-
وال يسعني بهذه املناسبة إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير
ملعالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي،
ولسعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية ،ولكل وكــاء اجلامعة
وعمدائها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس وإداريــن وفنيني
على ما يبذلونه من جهد و عطاء يف سبيل خدمة طالب اجلامعة.
كما ال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لزمالئي
منسوبي عمادة القبول والتسجيل على جهودهم املتميزة يف تقدمي
كل الدعم ألبنائنا طالب اجلامعة طوال العام الدراسي دون كلل أو
ملل.
سائال اهلل تعالى أن يوفقنا جميعا ملا فيه خير هذا البلد املعطاء وأن
يحفظ علينا أمننا ورخاءنا يف ظل قيادتنا الرشيدة.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

الــدراســة ،ويشترط لصرفها استحقاق الطالب
للمكافأة الشهرية.

بدل تجهيز

تُصرف هذه املنحة الدراسية للطالب
عند قــدومــهــم للجامعة ،ومــقــدارهــا
مــكــافــأتــان شــهــريــتــان ،تُــصــرف مــرة
واحدة خالل مدة املنحة.

بدل شحن كتب

وتــكــون ه ــذه اخلــدمــة لــطــاب املنح
الدراسية يف مرحلة الدراسات العليا،
ملساعدتهم يف تخفيف تكاليف شحن
الكتب والبحوث ،ومقدارها مكافأة “ثالثة أشهر”
تُصرف مرة واحدة.

بدل إعاقة

مت تخصيص هــذه اخلــدمــة للطالب
من ذوي االحتياجات اخلاصة ،ويُقدر
البدل على النحو التالي ،بدل كفيف
ومــقــداره ( )5240ري ــال ،وب ــدل إعــاقــة ومــقــداره
( )1500ريال.

د .عابد بن عبد اهلل املشايخي
عميد القبول و التسجيل

استحداث دبلوم اللغة الصينية بجامعة المؤسس
استحدثت اجلامعة دبلوم اللغة الصينية -دبلوم مهني-
بهدف فتح آفاق جديدة لتعليم اللغة الصينية باجلامعة،
حيث أبرمت عمادة شــؤون الطالب اتفاقية تعاون مع
عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر.
ويــهــدف الدبلوم إلــى مواكبة توجه اململكة يف تعزيز
التبادل الثقايف واألكــادميــي بني البلدين ،وفتح آفاق
دراسية جديدة أمام الطالب والدارسني للغة الصينية

أخبار
الجامعة

تصدر عن املركز اإلعالمي باجلامعة

باململكة ،وتنمية املهارات اللغوية والعلمية لدارسي اللغة
الصينية كلغة ثانية ،وحتسني املهارات يف قواعد اللغة
ومفردات التواصل يف مجاالت التعليم والعمل واملواقف
اليومية ،مبا فيها التحدث ،واإلصغاء ،والقراءة والكتابة،
والقدرة على استخدام اللغة الصينية لتنفيذ األنشطة
التواصلية األساسية يف مجموعة من مهارات احلياة
اليومية والدراسة.

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

وتقوم خطة البرنامج على تقدمي مجموعة من املهارات
التي حددها اإلطار الوطني للمؤهالت ،لتخريج طالب
لديه مهارات يحتاجها سوق العمل ،إلى جانب املعرفة
األساسية التي يكتسبها خالل فترة دراسته .ومت توزيع
ســاعــات اخلــطــة يف البرنامج بشكل شمولي يضمن
للطالب اكتساب وتطوير معارفه ومهاراته.

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
مدير وحدة الشؤون اإلعالمية باملركز اإلعالمي

أحمد بن علي العمري
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