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رئيس الجامعة يرعى حفل «الوفاء  »42افتراضيًا
لتكريم المتقاعدين

يرعي الــيــوم معالي رئيس اجلامعة األســتــاذ الدكتور
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ،حفل الوفاء ( )42افتراضياً
عبر منصة “زووم” اإللكترونية تطبيقاً لالحترازات
الصحية والتدابير الوقائية ،وذلك لتكرمي املتقاعدين من
أعضاء هيئة التدريس واملوظفني واملوظفات من منسوبي
اجلامعة للعام 1442هـ ،مشاركة وكالء اجلامعة وعمداء
الكليات وأعضاء هيئة التدريس.
وحرصت اإلدارة على إقامة حفل التكرمي إلكترونياً
للعام الثاني على التوالي بسبب الظروف التي تسببت
بها جائحة كــورونــا ،وذلــك تأكي ًدا وعرفا ًنا مبا قدمه
املتقاعدون واملتقاعدات ،الذين بلغ عددهم ( ،)200من
جهود ال تُنسى خالل سنوات عملهم ،وكانوا شركاء يف
جنــاح منظومة التعليم باململكة .وســوف تقوم اإلدارة
بتوصيل الدروع التكرميية وشهادات التقدير للمتقاعدين
واملتقاعدات يف منازلهم.
وخالل كلمته ،قال وكيل اجلامعة األستاذ الدكتورعبداملنعم

احلياني أن شعار الوفاء  42هو عنوان إنصاف املخلصني
وتكليل جهود سنوات من العمل والعطاء بجد وإخالص
يف ميدان العلم واملعرفة ،إذ ستبقى جهود املتقاعدين
محل فخر واعــتــزاز مــن قيادتنا الــرشــيــدة التي تولي
املواطن االهتمام والرعاية ،باعتباره أهم ركائز التنمية،
وهدفها الرئيسي ودعامتها الصلبة نحو بناء حاضر األمة
ومستقبلها.
وأكد احلياني أن اجلامعة دأبت على تكرمي منسوبيها
من املتقاعدين واملتقاعدات تقديراً ملا قدموه للجامعة
من أدوار ،ك ُل حسب تخصصه الوظيفي .وتابع ،اليوم
ونحن إذ نتوجه إليهم بتحية احترام وتقدير وعرفان
بفضلهم ،فإن اجلامعة لن تنسى إخالصهم وحماسهم،
إذ كان لكل واحد منهم مسيرته الوظيفية ّ
املشرفة التي
متيزت بالعطاء واإلخالص يف أداء األمانة التي حملوها
يف مختلف املواقع التي خدموا فيها.
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شكرًا على سنوات
العمل والعطاء
ونحن نحتفل يف يــوم الــوفــاء  42بإخواننا املتقاعدين
واملتقاعدات ،نؤمن بأهمية مشاعر الوفاء واإلخــاص
والتقدير والعرفان ،لنخبة من أبناء جامعة املؤسس ،الذين
قدموا الكثير من العطاء واجلهد لهذا الصرح الشامخ.
واجلامعة اليوم وهي تكرم نخبة من أبنائها املخلصني،
هي يف احلقيقة تعرب لهم عن فخرها واعتزازها بدورهم
وعطائهم ،وتعرب عن وفائها ملسيرتهم العلمية والعملية
الزاخرة باإلجنازات ،التي كللت بتحقيق اجلامعة ألعلى
التصنيفات البحثية ،وحصولها على مراتب متقدمة بني
كبرى جامعات العالم.
وهذا التكرمي ،ليس مجرد حفل إللقاء الكلمات والعبارات
العاطفية التي تُصاغ فقط ،وإمنا نريد أن نقول :شكراً على
سنوات العمل واخلدمة والعطاء على ما قدمه املتقاعدون
واملتقاعدات يف خدمة اجلامعة وتيسير العملية التعليمية،
وتأكيداً على أن جهودهم لم متر مروراً سريعاً ،بل هي
جهود تركت أثراً وأحدثت فرقاً.
واجلامعة بفضل اهلل من أكثر املؤسسات األكادميية التي
تقدر قيمة العمل وتشجع عليه ،وحترص على توفير البيئة
املالئمة الستمرار املوظفني يف عملهم ألطول مدة ممكنة،
حيث تتالقى أه ــداف اجلامعة مــع طموحات أبنائها،
والنتيجة تكون دائماً املزيد من الرفعة والتقدم واالزدهار
للجامعة التي نفخر جميعاً باالنتماء إليها.
ولعل بلوغ اإلنــســان ملرحلة التقاعد نعمة عظيمة من
املولى عز وجل ،ينبغي شكره عليها ،فاحلياة لن تتوقف
بعد التقاعد وميكن استغاللها يف أمور كثيرة ومتنوعة،
فصاحب الهمة والعزمية والنشاط واإلنتاج يؤدي دوره
دون النظر إلى اعتبارات املرحلة العمرية التي يعيشها.
وختاماً ،كلمات الشكر واالمتنان والعرفان باجلميل ال
تكفي لنخبة متميزة حملت لــواء الكفاح ،وبذلت جهداً
كبيراً خــال ســنــوات طويلة ،ق ّدمها أســاتــذة اجلامعة
وموظفيها الذين حملوا رسائل العلم واإلدارة ،فأناروا
السبل لألجيال املتعاقبة على مدى سنني طوال ،لتزدهر
اجلامعة وتعلو مكانتها يف املجتمع ويف أعــن أجياله
الشابة.
أ .د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
رئيس اجلامعة
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وكالة شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز تقيم فعالية حفل الشكر والعطاء

يف يــوم عنوانــه (الوفــاء والتقديــر) حتــت شــعار (شــكراً لعطائــك) ،احتفــل شــطر الطالبــات
ميــا للجهــود التــي
باجلامعــة بنجــاح مســار العمليــة التعليميــة واالختبــارات احلضوريــة ،تكر ً
بذلته ــا منس ــوبات قطاع ــات ش ــطر الطالب ــات باجلامع ــة إلجن ــاح مس ــار العملي ــة التعليمي ــة
واإلختب ــارات احلضوري ــة للفص ــل الدراس ــي األول م ــن الع ــام األكادمي ــي (1442/1441هـــ)
يف ظ ــل الظ ــروف الراهن ــة م ــن تفش ــي في ــروس كورون ــا كوفي ــد ،19 -فق ــد نظم ــت وكال ــة
ش ــطر الطالب ــات بالس ــليمانية حف ــل الش ــكر والتك ــرمي حت ــت ش ــعار (ش ــكراً لعطائ ــك)،
حي ــث رع ــت س ــعادة وكيل ــة اجلامع ــة لش ــطر الطالب ــات أ.د هن ــاء بن ــت عب ــداهلل النعي ــم،
حف ــل التك ــرمي صب ــاح ي ــوم الثالث ــاء املواف ــق 1442 / 6 / 6هـــ.
واس ــتهلت فق ــرات احلف ــل بآي ــات م ــن الذك ــر احلكي ــم ،ث ــم كلم ــة وكيل ــة ش ــطر الطالب ــات
بالس ــليمانية أ.د هن ــاء بن ــت محم ــد جمج ــوم ،حي ــث قدم ــت خالله ــا ش ــكرها وتقديره ــا
جله ــود اجله ــات م ــن الكلي ــات والعم ــادات واإلدارات التش ــغيلية إلجن ــاح العملي ــة التعليمي ــة
واالختبـــارات احلضوريـــة ،ثـــم قدمـــت نبـــذة عـــن اآلليـــة املُعـــدة الســـتقبال الطالبـــات
وإحص ــاء أع ــداد الدخ ــول لبواب ــات الش ــطر ،ومراح ــل التحضي ــر واالس ــتعداد لالختب ــارات
احلضوري ــة ،وتقس ــيم املبان ــي التعليمي ــة والفص ــول ،عل ــى وف ــق اإلج ــراءات االحترازي ــة
والتباع ــد اآلم ــن.
وأك ــدت ح ــرص القي ــادات العلي ــا يف جامعتن ــا عل ــى س ــامة جمي ــع طالباته ــا ومنس ــوباتها
بتطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة ،وشــرف الرعايــة التــي حظينــا بهــا مــن ســعادة
وكيل ــة اجلامع ــة لش ــطر الطالب ــات ،مم ــا كان ل ــه األث ــر اإليجاب ــي والدع ــم املعن ــوي يف دف ــع
ف ــرق عم ــل القطاع ــات التعليمي ــة واجله ــات املس ــاندة ملضاعف ــة اجله ــد واالس ــتمرار يف
التمي ــز والعط ــاء.
ت ــا ذل ــك ،قصي ــدة ش ــعرية خاص ــة ع ــن معان ــي الش ــكر واالنتم ــاء ،أعقبته ــا كلم ــة وكيل ــة
اجلامع ــة لش ــطر الطالب ــات ،املعب ــرة ع ــن مش ــاعر الفخ ــر والتقدي ــر وعب ــارات الش ــكر،
الت ــي ال تُق ــدر بثم ــن ،للمنس ــوبات الآلت ــي ضح ــن بوقته ــن وس ــامتهن يف س ــبيل توفي ــر
كل الس ــبل لتيس ــير العملي ــة التعليمي ــة لطالب ــات جامع ــة املؤس ــس ،وتوفي ــر الغط ــاء الطب ــي
والســـامة الوقائيـــة يف تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة والتباعـــد اآلمـــن يف املبانـــي
التعليمي ــة والفص ــول الدراس ــية.
ويف ختــام احلفــل ،كرمــت وكيلــة اجلامعــة لشــطر الطالبــات قطاعــات اإلدارات التشــغيلية

(بوكالــة شــطر الطالبــات) والكليــات والعمــادات واملنســقات املشــاركات يف إجنــاح الفصــل
الدراس ــي األول 1442هـــ ،ب ــدروع تذكاري ــة وش ــهادات تقديري ــة ،كم ــا مت تك ــرمي ع ــدد م ــن
اجلهــات املســاندة مــن فريــق أطبــاء احليــاة مبركــز تعزيــز الصحــة ،وعــدد مــن املتطوعــات
الالتــي ســاهمن يف تعزيــز الفــرز الطبــي ببوابــات الشــطر ،ودعــم ومســاندة الفــرق الطبيــة
مبركــز اخلدمــات الطبيــة اجلامعــي بشــطر الطالبــات.
وكان الع ــام اجلامع ــي خ ــال جائح ــة كورون ــا جترب ــة جدي ــدة عل ــى املي ــدان الترب ــوي ب ــكل
أطراف ــه ،فق ــد تضاعف ــت املس ــؤوليات ل ــدى اجلمي ــع وبات ــت أكث ــر تش ــعباً ،وكان ــت اململك ــة
مـــن الـــدول القليلـــة التـــي جنحـــت يف التعامـــل مـــع اجلائحـــة ،وانتظـــام ســـير العمليـــة
التعليميــة بســهولة ويســر ،وهــي شــهادة إجنــاز وحــق وإجــال جلهــود األطــراف التعليميــة
مــن طالــب ،وولــي أمــر ومدرســة ومؤسســات تعليميــة ،إذ تقاســمت كل العناصــر أدوارهــا
نح ــو تأدي ــة رس ــالة التربي ــة والتعلي ــم عل ــى خي ــر وج ــه للوص ــول إل ــى النتائ ــج املرج ــوة.
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 17مليار ريال حجم االستثمار بالقطاع العقاري..

المؤسسة العامة للتقاعد ..قدرات متميزة في االستثمار وتحسين األنظمة التقاعدية
تسعى اململكة العربية السعودية إلى توفير العيش الكرمي
ملواطنيها ،سواء كان ذلك أثناء وجودهم على رأس العمل،
أو بعد االنتهاء من اخلدمة والوصول إلى مرحلة التقاعد،
فدعت احلاجة إلى مؤسسة مستقلة تهتم بصرف الرواتب
للمتقاعدين وبتوفير اخلدمات لهم ولعائالتهم ،وكانت يف
بداية األمــر تُدعى (مصلحة معاشات التقاعد) ،وقــد مت
إنشاؤها عــام 1378هـ (املــوافــق 1958م) ،ويف عــام  1423هـ
صدر قرار من مجلس الوزراء بتحويلها إلى مؤسسة عامة
تتمتع باالستقالل اإلداري واملــالــي ،وذات كيان اعتباري
وميزانية مستقلة ،وتسمى (املؤسسة العامة للتقاعد).
وقــد حرصت املؤسسة على إدارة وتنمية مــواردهــا املالية
واحلـفــاظ عليها مــن أي متغيرات اقتصادية ،وذلــك من
خــال تبني أفضل احلـلــول االستثمارية واتـبــاع منهجية
واستراتيجية مرنة ،كما قامت بإنشاء شركة “االستثمارات
ال ــرائ ــدة” ال ـ ــذراع االسـتـثـمــاريــة لـلـمــؤسـســة ،وذل ــك إلدارة
استثماراتها وتعظيمها.

االستثمار في األموال

كونها مؤسسة ذات استقالل مالي وميزانية خاصة،
حتــرص (املؤسسة العامة للتقاعد) على تنمية أموالها
واستثمارها بطرق صحيحة ومضمونة للمساهمة يف تنمية
املوارد املالية واحلفاظ عليها ضد أي متغيرات اقتصادية
من املمكن أن تتعرض لها ،حيث تسعى إلى تبني أفضل
احللول االستثمارية واتباع منهجية واستراتيجية مرنة
يف طــرق استثمارها ،ومت إنــشــاء شركة “االستثمارات
الرائدة” والتي تعتبر مبكانة الذراع االستثمارية للمؤسسة،
حيث تعمل هذه الشركة على إدارة استثمارات املؤسسة
وتعظيمها بشكل دوري ومنتظم.
وعلى وفق أحدث التقارير اإلحصائية ،فقد حققت مؤسسة
التقاعد عوائد بلغت  46%من االستثمار يف محفظة أسهم
الشركات الصغيرة واملتوسطة ،فيما بلغ حجم االستثمار
بالقطاع العقاري  17مليار ريال ،كما استثمرت املؤسسة
خالل أزمة «كورونا» يف شركات القطاع التقني وحققت
عوائد بنسبة  19%تقريباً ،وتتوزع استثمارات املؤسسة يف
أغلب دول العالم عبر األسواق املتقدمة والناشئة ،كما أنها
مستثمر قوي يف السوق السعودي بنسبة جتاوزت  50%من
خالل االستثمار يف  67شركة مدرجة ،و 3صناديق.
كما تستثمر املؤسسة يف أكثر من  19شركة غير مدرجة
يف السوق ،ويف إص ــدارات مركز الدين العام للصكوك
والسندات ،ولدى املؤسسة استثمارات ضخمة يف القطاع
العقاري جتاوزت  17مليار ريال ،ولديها مشاريع عمالقة
يف الرياض وجدة ،تبلغ نسبة اإلشغال فيها .100%

أنظمة التقاعد

تــقــديــراً جلــهــود كــل املتقاعدين احلكوميني يف اململكة
العربية السعودية ،قامت (املؤسسة العامة للتقاعد) بإنشاء
أربعة أنظمة رئيسية تقاعدية تهدف إلى حماية حقوق
املتقاعدين وأسرهم وتضمن لهم العيش الكرمي ،فيما يلي
األنظمة التقاعدية الرئيسية:
 - 1نظام التقاعد املدني :ومت إنشاء نظام التقاعد املدني
لينظم احلقوق التقاعدية للمدنيني الذين عملوا لدى
اجلهات واملؤسسات احلكومية ،وكان لهم مدة خدمة فعلية
قضيت على مرتبة يف امليزانية العامة للدولة.
 - 2نظام التقاعد العسكري :ويقوم على تنظيم احلقوق
التقاعدية للعسكريني يف اململكة العربية السعودية ،خاصة
ملن كان لهم خدمة فعلية وعملوا لدى القوات املسلحة
واملؤسسات والهيئات العسكرية املختلفة بالدولة.
 - 3نـظــام تـبــادل املـنــافــع :بهدف تنظيم وحماية احلقوق
التقاعدية للموظفني الذين انتقلوا خالل فترة عملهم من

القطاع العام إلى القطاع اخلاص أو العكس.
 - 4الـنـظــام املــوحــد ملــد احلـمــايــة التأمينية :ووجــد هذا
النظام حلماية حقوق املواطنني الــذيــن عملوا يف دول
مجلس التعاون اخلليجي ،وذلك من خالل تنظيم تطبيق
أنظمة التقاعد والتأمينات االجتماعية املُطبقة يف كل دولة
من دول مجلس التعاون اخلليجي.

استراتيجية 2022

وعلى وفق استراتيجية املؤسسة العامة للتقاعد حتى عام
 ،2022فإنها تضمنت بناء قدرات متميزة يف االستثمار،
وإدارة املــخــاطــر ،وتــوزيــع األصـــول وحتــســن العمليات
االســتــثــمــاريــة ،وحتــســن وتــطــويــر األنــظــمــة التقاعدية
بالتنسيق مع اجلهات احلكومية املعنية ،كما تلتزم املؤسسة
بتطوير جميع خدماتها تنفيذا لرؤية  ،2030يف ظل ما
توليه حكومة خادم احلرمني الشريفني ،من اهتمام دائم
باملتقاعدين ،وبتطوير أنظمة التقاعد.
منها برنامج مساكن اخلــاص بتمويل موظفي الدولة
واملــتــقــاعــديــن لــشــراء املــســاكــن ،وح ــرص املــؤســســة على
تطوير قدرتها االستثمارية عبر استقطاب وبناء القدرات
املتخصصة يف االستثمار وإدارة املخاطر ،ما سينعكس
إيجابا على حتقيق عوائد أفضل ،مشيرة إلى أنها تسعى
للعمل مع القطاع اخلاص لتقدمي خدمات وعروض مميزة
للمتقاعدين واملستفيدين لتضاف للخدمات احلالية ،ويف
مناطق اململكة كافة.
وانطلقت املؤسسة يف صياغة استراتيجيتها من رؤية
نصها (الريادة واملوثوقية يف مجال احلماية االجتماعية)،
فيما كانت رسالتها (تعزيز رخــاء وطمأنينة املشتركني
واملتقاعدين ،ولتلبي جملة من القيم ،على غرار التركيز
على متلقي اخلدمة ،واملرونة ،والتعاون ،واجلودة ،والتميز).

خدمات متنوعة

عملت املؤسسة العامة للتقاعد على تقدمي مجموعة
من اخلدمات بهدف تقدمي أفضل اخلدمات لعمالئها،
وميكن االستفادة من هذه اخلدمات فقط عن طريق إبراز
البطاقة التعريفية اخلاصة باملتقاعد ،للحصول على املزايا
والعروض التي تهدف إلى متكني املتقاعدين من االستفادة
من العروض واملميزات املقدمة من كل شركاء املؤسسة ويف
مختلف املجاالت.

من املجاالت التي تغطيها عروض املؤسسة ،مجاالت الطب
والصحة والعناية باألسنان والعيون ،واللياقة والتجميل،
والفنادق والترفيه ،وتأجير سيارات ،والتدريب والتعليم،
والتسوق والتبضع ،بجانب خدمات متنوعة مثل شركات
الديكور والدهان وشركات الطيران والسياحة والسفر،
وغير ذلك الكثير مثل برامج التمويل واإلسكان.
كما مت إنــشــاء  140مــســاراً أولــويــا خلــدمــة املتقاعدين
واملتقاعدات يف العديد من املطارات واجلهات احلكومية
ويف مختلف مناطق اململكة ،كما تتعاون املؤسسة مع أكثر
من ( )400جهة من شركات ومؤسسات القطاع اخلاص،
لتقدمي أفضل اخلدمات واملزايا لعمالئها من املتقاعدين
واملستفيدين.

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
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50%

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ و 3ﺻﻨﺎدﻳﻖ
ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ
ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري
ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي
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المتقاعدون ..طاقات إبداعية على أهبة االستعداد في مجاالت اقتصادية وتطوعية
واجتماعية
يوصف العنصر البشري بأنه احملــرك األســاســي لدفع
عجلة التنمية ألي دولــة يف العالم ،ومن بني هذه القوى
االجتماعية فئة املتقاعدين الذين ينتقلون من مرحلة
العمل الرسمي إلى مرحلة أخرى من العطاء ،إذ يتحتم
عدم جتاهل هذه القوة البشرية ،والعمل على استثمار
خبراتها املتميزة ،واالستفادة من طاقاتها اإلبداعية يف
املجاالت االقتصادية والتطوعية ،باعتبارهم طاقات على
أهبة االستعداد.
ويـــرى مــتــقــاعــدون أن هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــضــغــوطــات
االقتصادية واالجتماعية والنفسية التي تواجههم عند
اجللوس يف املنزل ،الفتني النظر إلى أهمها وهو الضغط
النفسي الناجت عن االعتقاد بأن بلوغ سن التقاعد هو نهاية
الرحلة العملية املهنية ،يف حني أن االستفادة من خبرات
املتقاعدين وتوظيفها يف القطاع اخلــاص بــات ضــرورة
ملحة ،ال سيما أن هناك شرائح كثيرة منهم لديهم القدرة
على العطاء واالندماج يف سوق العمل.

مجالس استشارية

عال من
ميثل املتقاعدون شريحة مجتمعية تتمتع بقدر ٍ
املعرفة واخلبرة واملسؤولية الوطنية ،التي يحتاجها شبابنا
ملواصلة العطاء واالرتقاء يف مسيرة التنمية املستدامة،
ويقترح خبراء تنمية بشرية أن يتم إعداد سياسة لتشكيل
مجالس استشارية للمتقاعدين تعنى بتوظيف الطاقات
واخلبرات الوطنية للمتقاعدين ،من خالل السماح لهم
بالعمل احلكومي أو اخلاص على وفق اشتراطات مبسطة
ميكن من خاللها رجوعهم إلى بيئة العمل ثانية ،واالستعانة
باملتقاعدين يف إلــقــاء احملــاضــرات ،وتنظيم ال ــدورات
التدريبية باملؤسسات لنقل خبراتهم ومعارفهم الكبيرة
واملتراكمة ،وكذلك االستعانة باملتقاعدين كخبراء من
خالل االستفادة من خبراتهم ومهاراتهم اإلدارية واستثمار
املعرفة الضمنية لديهم.
وميكن أيضاً إشراك املتقاعدين يف فعاليات املؤسسات من
مؤمترات وندوات ثقافية وإدارية متنوعة ،ونقل ومشاركة
املعرفة التي يتمتع بها املتقاعدون إلى املوظفني اجلدد
باملؤسسات احلكومية ،من خالل استحداث وسائل اتصال
جيدة بــن املتقاعدين والشباب باستخدام تكنولوجيا
املعلومات ،ونقل اخلبرات املعرفية إلى املوظفني اجلدد
يف املؤسسات عن طريق التدريب وتقنيات تقدمي النصح
واإلرشاد واملساعدة على توجيه املديرين والقيادة العليا.

تصنيف المتقاعدين

تنبع أهمية تصنيف املتقاعدين على وفــق ملجاالتهم
وخبراتهم ،حتى ميكن للدوائر واملؤسسات احلكومية
االستفادة منها كونهم طاقات داعمة لها ولتسيير العمل
احلكومي ،عبر إنشاء قاعدة بيانات خاصة باملتقاعدين
لسهولة التواصل معهم واالستفادة من خبراتهم كقاعدة
بيانات مرجعية جلميع اجلــهــات احلكومية واخلــاصــة،
وتنظيم بــرامــج تدريبية يف جــوانــب التقنيات احلديثة
يف مجال اإلدارة وتفعيل الــقــرارات الــداعــمــة ،وتذليل
الصعوبات التي تساعد يف ذلك ،وإعداد سياسة تشريعية
بجميع الهيئات واملؤسسات احلكومية تعمل على وضع
ضوابط مالية للتعامل مع املتقاعدين وكيفية االستفادة من
خبراتهم مبا يتناسب مع مجال العمل اخلاص باملؤسسة
ومبا يتناسب مع الظروف والروابط االجتماعية اخلاصة
باملتقاعد ،بحيث ال يشعر املتقاعد أن املؤسسة َ ُ
تن عليه،
وأن عملية االستفادة من خبراته هي مقابل جهود غير
عادية منه.
ال سيما ،وأن املتقاعدين يواجهون عدداً من التحديات من
بينها الضغط النفسي الناجت عن االعتقاد بأن بلوغ سن

التقاعد هو نهاية املطاف الوظيفي ،واختالف االجتاهات
االجتماعية ،وانشغال املتقاعد بالدور األسري ،ومن ثم ال
يهتم بأن يوظف قدراته وطاقاته يف دعم العمل احلكومي
أو تقدمي االستشارات واستثمار خبراته.
ويأتي دور املؤسسات احلكومية واخلاصة بأهمية تقوية
العالقات والــروابــط االجتماعية مع املتقاعدين ،الذين
كــانــوا يخدمون املؤسسة بخبراتهم ،وخــاصــة التي كان
يعمل بها املتقاعد ،وذلك من منطلق املسؤولية االجتماعية
للمؤسسات احلكومية ،وكذلك اهتمام املؤسسات بتنظيم
أنشطة اجتماعية خاصة باملتقاعدين بحيث يسهل التواصل
معهم بصورة مستمرة واالستفادة من خبراتهم ،إضافة إلى
تنظيم برامج تدريبية تسهم يف حتفيز املتقاعدين على
انتقالهم إلــى مرحلة جديدة ميكن من خاللها توظيف
خبراتهم وحتفيزهم على العطاء النوعي.

 5أنواع للمتقاعدين

يصنف خبراء التنمية البشرية املتقاعدين إلــى خمسة
أنواع:
 - 1من بلغوا سن التقاعد - 2 ،من أصيبوا بأمراض
خطيرة ومت عالجهم - 3 ،من تقاعد برغبته أم ً
ال يف إنشاء
شركة خاصة ولم يوفق - 4 ،من أحيل للتقاعد للمصلحة
العامة - 5 ،املتقاعدين من أصحاب الهمم ،ومعظم تلك
الفئات قادرة على خوض غمار سوق العمل يف القطاعني
احلكومي واخلاص.
ً
ومن الناحية االقتصادية ،فإن املتقاعد إذا كان قادرا على
العمل يتضرر بانخفاض راتبه يف عمله مقارنة مبعاشه
التقاعدي ،ال سيما إذا كان لديه التزامات مع البنوك،
أما من الناحية النفسية فإن التقاعد للقادرين على العمل
يترك أثــراً نفسياً قاسياً يف تلك الشريحة ،إضافة إلى
املشكالت االجتماعية الناجمة عن فراغ املتقاعد.
وهذه األصناف من املتقاعدين حتتم ضرورة وجود حلقة
وصل بني املتقاعدين ودوائرهم احلكومية واخلاصة ،ال
سيما مع انقطاع صلتهم بجهة عملهم السابقة متاماً
عدا بعض الرسائل اإللكترونية يف املناسبات أو إرسال
إصدارات شهرية من مطبوعات املؤسسة فقط.
وهناك آثار نفسية واجتماعية واقتصادية يسببها التقاعد
ال سيما للفئة القادرة على العمل والعطاء ،حتى إن كانت
يف سن الستني ،إذ توجد فئات كثيرة من املتقاعدين يف
سن الثالثينات إلى اخلمسينات يبحثون عن فرص عمل.
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التقاعد :صرف  83مليار ريال ألكثر من  ١.٢مليون متقاعد خالل عام 2020

قفزات منو وحتول رقمي حققتها (املؤسسة العامة للتقاعد)
يف إحصائها ملنجزاتها السنوية لعام  ،2020يف سبيل حتقيق
مستهدفاتها االستراتيجية ،إذ أبرزت اإلحصائيات نسب
منو عالية يف حتول العمالء نحو اخلدمات اإللكترونية
باملقارنة مع أداء عام  2019فقد بلغت  197%يف معدل
زيارة العمالء للبوابة اإللكترونية ،كما بلغت الزيادة 169%
يف معدل استخدام اخلدمات اإللكترونية ،فيما تضاعف
عدد مرات حتميل تطبيق التقاعد .228%
وتفصي ً
ال لذلك ،فقد بلغ عدد زوار بوابة املؤسسة خالل
العام  2020أكثر من  7مليون زائر فيما بلغ عدد املسجلني
يف بوابة اخلدمات اإللكترونية أكثر من  677ألف مسجل
قاموا بتصدير أكثر من  198ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية
وأكثر من مليون خطاب تعريف إلكتروني باملعاش ،كما ب ّينت

باملعاش والبطاقة التقاعدية بشكل ذاتي وإلكتروني.
وبالرغم من ظــروف اجلائحة فقد حافظت (التقاعد)
ممثلة بذراعها االستثماري (شركة االستثمارات الرائدة)
على أدائها االستثماري محققة  7.9كمعدل عائد سنوي،
مرتكزة بذلك على سياسة استثمارية طويلة املدى حتافظ
على التنوع وحترص على التوزيع االستراتيجي لألصول.
جتدر اإلشــارة إلى أن (التقاعد) تعد من أوائل اجلهـات
احلكومية التـي قامـت بتطبيـق مفهـوم «إدارة اسـتمرارية
األعمـال»  BCPوالتحول الرقمي مبا أهلها للحصول على
شهادة األيــزو ( )22301يف استمرارية األعمال وشهادة
األيزو ( )20000يف إدارة خدمات تقنية املعلومات.

(التقاعد) عن إجنازها ألكثر من  275ألف معاملة تقاعدية
خالل العام الفائت ،فيما بلغ مجمل املبالغ املصروفة خالل
العام للمعاشات التقاعدية أكثر من  83مليار ألكثر من 1.2
مليون عميل ما بني متقاعد ومستفيد.
ويف ذات السياق أطلقت (التقاعد) خــال العام 2020
منصة ميثاق خلدمة اجلــهــات احلكومية وتسهيل رفع
بيانات احلسابات اإلفــراديــة ملشتركيها ،ومنصة تقدير
لتقدمي خدمات ومزايا خاصة للمتقاعدين واملستفيدين.
وعلى صعيد العناية بالعمالء والتواصل الف ّعال أعلنت
(التقاعد) عن استقبالها ما يزيد عن  411ألف اتصال من
خالل مركز االتصال املوحد ،فيما بلغت أجهزة اخلدمة
الذاتية املوزعة يف العديد من املناطق إلى  8أجهزة خدمة
ذاتــيــة تتيح للعميل إج ــراء معامالته وطباعة التعريف

ﻣﻨﺠﺰات 2020

ﻣﻌﺘﺰون ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ..ﻣﺘﻌﻬﺪون ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت
+

 198أﻟﻒ

+

 435أﻟﻒ

ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن
ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

+

 1.1ﻣﻠﻴﻮن

+

 411أﻟﻒ

 275أﻟﻒ

اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺧﻄﺎﺑﺎت
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎش

33

ﻋﺪد
اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت
اﻟﻮاردة ﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻻﺗﺼﺎل

+

 677أﻟﻒ

+

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺠﺰة

+

 626ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺗﻴﺮ

83 +

ﻣﻠﻴﺎر

ﻣﺠﻤﻞ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ

7.9

اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
)ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮي(

إﻃﻼق ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻴﺜﺎق
ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

إﻃﻼق ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ

ﻟﺨﺪﻣﺎت وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

+

 7ﻣﻠﻴﻮن

زوار ﺑﻮاﺑﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

 8أﺟﻬﺰة

ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺬاﺗﻴﺔ

ﺷﻬﺎدة آﻳﺰو )(20000
ﻓﻲ إدارة ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺷﻬﺎدة آﻳﺰو )(22301
ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل
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المتقـاعـدون في يوم الوفاء :42

حفل التكريم تقليد نعهده دائمًا من الجامعة من واقع أنه صرح متميز ال ينسى أبناءه
يف يوم الوفاء ( )42وجه عدد من املتقاعدين شكرهم
وامتنانهم للجامعة على الـتـكــرمي ،حاملني رسائل
إيجابية عــن حياتهم اجلــديــدة بعد التقاعد ،ســواء
يف االسـتـمـتــاع بــأوقــات احل ـيــاة والـتــرفـيــه مــع األس ــرة
والـعــائـلــة واألب ـن ــاء واألحـ ـف ــاد ،أو مــن خ ــال حتقيق
بعض األحــام املؤجلة منذ سنوات العمل ،ال سيما
وأن احلياة ال تــزال تزخر بالكثير من الفرص سواء
االجتماعية أو الوظيفية أو االستثمارية.
وأكـ ــد م ـت ـقــاعــدون يف رســائ ـل ـهــم ،أن حـيــاتـهــم مليئة
بــاحملـطــات ولـكــل محطة حكاية وجت ــارب ،لكن تظل
محطة التقاعد هي األكثر خوف ًا ورهبة كونها محطة
الـتـقــاعــد عــن الـعـمــل ،وال ـتــي تشكل نقطة حت ــول يف
حياة كل موظف ،فما بني عشية وضحاها يجد املرء
نفسه قد غــادر بصمت بيئة العمل التي قضى فيها
عقود ًا من الزمن عاصرت زهرة شبابه وكهولته.
إال أنــه ومــع احلـيــاة العصرية بــات املـتـقــاعــدون أكثر
حيوية ونشاط ًا من سابقيهم بفضل انتشار الوعي
والثقافة ،وذلــك بتهيئة أنفسهم نفسي ًا لتقبل تلك
املرحلة اجلديدة يف احلياة ،وإشغال وقتهم فيما يعود
سواء باالنخراط يف األعمال
عليهم بالنفع والفائدة،
ً
التجارية ،أو قضاء وقت ممتع مع األسرة واألصدقاء،
أو التفرغ يف البحث والقراءة والسفر واالكتشافات،
وغيرها من الهوايات التي كانوا ال يجدون لها الوقت
الكايف عندما كانوا على رأس العمل.

أ.د .أحمد بن عثمان مال

أ.د .محمد جبير بن العالم

ويوضح أ.د .أحمد بن عثمان مــال ،أن تكرمي جامعة
املؤسس للمتقاعدين واملتقاعدات حدث مبهج ويبعث على
االمتنان والشكر لكل مسؤولي وقيادات اجلامعة ،لرعاية
أبنائها املنسوبني املتقاعدين وتكرميهم وفــاء وتقديراً
جلهودهم عبر السنوات املاضية يف خدمة هذا الصرح
األكادميي املتميز.
وب ــدوره ع ّبر أ.د .محمد جبير بن العالم ،عن ســروره
وتقديره للجامعة وقيادتها على حفل التكرمي ،فخالل
سنوات عمله التي قضاها داخل محراب اجلامعة وجد كل
ال ّود واحلب والتعاون بني اجلميع ،مضيفاً أن التكرمي لفتة
إنسانية رائعة وعرفاناً بدور املتقاعدين يف خدمة اجلامعة
ك ُل حسب تخصصه ومكانته الوظيفية.

ويقول أ.د .محمود عبداللطيف محمود مراد :إن الصورة
الذهنية حلياة التقاعد عند غالبية املجتمعات العربية،
أنها حياة رتيبة مملة ،بل هي حياة الكسل والالعمل،
أو هكذا صار االعتقاد عند كثيرين ،وما يساعد على
ترسيخ تلك الصورة يف األذهان.

ويف ذات السياق يقول أ.د .أكــرم فتحي مصطفى ،إن
التقاعد الوظيفي يحمل شعوراً متبايناً بني الفرح بأداء
الرسالة الوظيفية واملهنية بأمانة وإخالص ،وبني احلزن
على مفارقة اجلامعة بعد سنوات من العمل.

ويرى عبدالعزيز عبدالهادي احلازمي ،أن عمر اإلنسان
ما هو إال رقــم ،وهــذا الرقم ال يعني يف احلياة كثيراً
بقدر ما يعني عمل وإنتاج املرء ،فكم شاب ثالثيني همته
وحماسته وعزميته أقل إذا ما قارنته برجل خمسيني أو
ستيني مث ً
ال.

ويــقــول فهد علي عطاهلل احلــربــي ،إن تكرمي جامعة
املؤسس ملنسوبيها املتقاعدين يف يوم الوفاء خطوة جيدة
ومشكورة ،ونشكر عليها معالي رئيس اجلامعة األستاذ
الدكتور عبدالرحمن اليوبي ،ويؤكد ،بعد التقاعد وجدت
أخيراً الراحة ووقتاً أقضيه مع عائلتي.

ويشير علي بــن سعيد محمد بسحم ،إلــى أنــه سيظل
مــرتــبــطـاً بــاجلــامــعــة وســيــزورهــا بــن احل ــن واآلخـ ــر،
فاجلامعة لم تكن مجرد مكان للعمل وتأدية بعض األمور
التي تتطلبها الوظيفة ،وإمنا كانت وستظل مكاناً يحتضن
جميع منسوبيها سواء ممن هم داخل العمل أو من إحيلوا
إلى التقاعد.

أ.د .أكرم فتحي مصطفى

فهد علي عطاهلل احلربي

ويقول أ.د .عبدالرحيم أحمد عمر الزهراني :إن تكرمي
اجلامعة للمتقاعدين دليل على ما تتمتع به جامعة
املؤسس من عراقة يف التعامل مع منسوبيها ،الذين
قدموا سنوات من العمل واجلهد من أجل تعزيز مكانتها
بني جامعات اململكة.

أ.د .عبدالرحيم الزهراني

أ.د .محمود عبداللطيف

عبدالعزيز عبدالهادي

علي سعيد محمد بسحم
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تغيير اسم (سن التقاعد )
إلى (سن التوقير)

يقترح حامد إسحاق يولداش خوجة ،إنه بناء على حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم “ليس منا
من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا” ،فإنني أرجو من إدارة اجلامعة تغيير اسم (سن التقاعد) إلى
(سن التوقير) ،وكلمة (متقاعد) إلى (موقر) ،وكلمة (تقاعد) إلى (وقار) ،وذلك أفضل بكثير من
االسم املتداول تقاعد.
د .حامد إسحاق خوجة

عبداحلفيظ عوض

ويصف عبداحلفيظ عوض :حفظ اهلل احلياة بأنها تبدأ
بعد التقاعد ،وكل مرحلة لها مالمحها التي تفرض على
اإلنسان التعامل والتكيف معها ومع أجوائها ،ال سيما وأن
االستسالم للتقاعد أو للفراغ سوف يجعل املتقاعد يف
حالة نفسية سيئة.

ويقول أنس عبدالغني طيب :إن التقاعد هو بداية احلياة
االجتماعية واألسرية ،والراحة النفسية واجلسمانية،
حيث يشعر املتقاعد بهذه املشاعر بعد نهاية رحلة احلياة
الوظيفية ،وغيرها من األمور الشخصية واالجتماعية
التي تشغل وقت املتقاعد.

ويشير مسطر بن عبداهلل احلربي :إلى أن حفل الوفاء
عمل مق ّدر ومشكور من قبل اجلامعة وقياداتها ،وهو وفاء
ألهل العطاء الذين قدموا سنوات حياتهم يف خدمة العملية
األكادميية ،مؤكداً ،أن احلياة بعد التقاعد يجب أن تستمر
لإلنتاج والعطاء احلكومي.

ويوضح محمد محمد السحيمي :أن يوم الوفاء ملسة
متميزة من اجلامعة كل القيادات اجلامعية ،واملتقاعدين
بخبرتهم ميثلون جسراً تعبر عليه األجيال اجلديدة من
منسوبي اجلامعة مبختلف تخصصاتهم الوظيفية.
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مسطر عبداهلل احلربي

محمد علي الشهري

شالع عبداهلل أحمد

عبدالرحمن محمد باذثني

علي محمد عرفجي

عبدالرحمن احلربي

أنس عبدالغني طيب

محمد محمد السحيمي

ويوجه محمد بن علي الشهري :شكره للجامعة على حفل
التكرمي يف يوم الوفاء  ،42معتبراً أن التقاعد مرحلة
سوف يصل إليها اجلميع ،فاحلياة رحلة ومحطات وعند
التقاعد تتوقف مرحلة العمل وتبدأ مرحلة جديدة يف
حياة اإلنسان.

ويقول أحمد موسى أحمد احلربي :إنه بعد اكتمال
العمر الوظيفي ما زال لديه همة ونشاط وحيوية ،ويف
التقاعد فرص النطالقات أخرى ،وفرصة أكبر للتقرب
إلى اهلل تعالى ،وخالل سنوات عمله باجلامعة اكتسب
خبرات وزاد يف رأس ماله البشري بالعالقات.

وع ـ ّبــر ش ــاع بــن عــبــداهلل أحــمــد :عــن شــكــره اجلــزيــل
باالحتفاء والتكرمي من اجلامعة ،الذي يعد شهادة فخر
نعتز بها ،وبلسماً يداوي آالم الفراق ،راجياً من اهلل أن
يستمر التواصل ،فلقد عملنا يف هذا الصرح الشامخ
أجمل سنني العمر املفعمة بأجمل الذكريات ،والتي ألفت
بني قلوبنا بأسمى مشاعر االحترام والتقدير.

وأبدى مسلم عابد القرشي :سعادته بيوم الوفاء  42وحرص
اجلامعة على تكرمي أبنائها من املتقاعدين واملتقاعدات،
وليس غريباً على اجلامعة هذا احلرص وتأكيدها على
تكرمي أبنائها ،تقديراً للجهود املبذولة يف خدمة وعلو شأن
اجلامعة خالل سنوات العمل.

ويقول عبدالرحمن محمد علي باذثني :إن التقاعد سواء
اختياري أو نظامي ال يعد نهاية املطاف ،بل هي مسيرة
وحياة جديدة من مواصلة العطاء ،ليستفيد اجلميع من
قدراتهم وخبراتهم املتراكمة عبر حصيلة السنني من
اجلد والتفاني التي ال تنتهي بانتهاء خدماتهم.

ويوضح عبدالعزيز حسني أحمد لبني :إن العبارات ال
تكفي لشكر اجلامعة وقيادتها وعلى رأسهم معالي رئيس
اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي ،فخالل
ســنــوات العمل كانت وال زالــت احملبة التي يكنها كل
منسوبي اجلامعة لبعضهم البعض قائمة.

ويــقــول علي محمد عرفجي :إن التقاعد عــن العمل
مرحلة جميلة من مراحل حياة اإلنسان ،وزيادة التواصل
االجتماعي بني كافة أفراد العائلة ،وهذا ينعكس إيجابياً
على العالقات األسرية واالجتماعية ،بجانب التق ّرب إلى
املولى عز وجل.

ويشير محمد سليمان عــبــدالــرزاق البحيري :إلــى أن
هناك كثيراً من الناس يعيد تنظيم حياته بعد التقاعد،
وميارس الرياضة والقراءة والطقوس الدينية والتواصل
االجــتــمــاعــي ،ويــدخــل يف نــشــاطــات تطوعية وخيرية
وثقافية ،مما يجعل تقاعده ممتعاً ومريحاً وإيجابياً على
كل املستويات األسرية والصحية والنفسية.

محمد سليمان البحيري

وأبدى عبدالرحمن عبداهلل احلربي :شكره على التكرمي
يف يــوم الــوفــاء الــذي يأتي كمناسبة عزيزة على قلوب
املتقاعدين واملتقاعدات ،بسبب حرص اجلامعة وقيادتها
على تكرميهم بالرغم من جائحة كورونا ،وهذا ليس بغريباً
على اجلامعة ،وحرص قيادتها على قول كلمة شكراً إلى
منسوبيها من املتقاعدين واملتقاعدات.

ويقول عبداهلل هاشم ثابت احلربي :إن التقاعد ميزج
بني مشاعر الفرح واحلــزن ،فمن جهة نشعر بالراحة
والسعادة ألننا بلغنا سن التقاعد ونحن ما زلنا بصحة
وعافية ،متحلني براحة الضمير ألننا أدينا واجبنا املهني
على أحسن ما يرام ،ومن جهة أخرى نشعر باملرارة ألن
بلوغ سن التقاعد حرمنا متعة ممارسة عملنا اليومي.

عبداهلل هاشم احلربي

أحمد موسى احلربي

مسلم عابد القرشي

عبدالعزيز حسني لبني
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الزمالء والزميالت المكرمون
اجلهة

االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

الوظيفة
أستاذ
أستاذ مساعد
مستشار ميزانية
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر
محاضر
معيد
مشغل آالت
أستاذ
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر

أ.د /علي حسني القحطاني
د/فريد عمر شيخ
أ /خالد عمر العمودي
أ.د /سناء محمد هالل
د/فتحيه حسن عبدالفتاح
كلية االقتصاد
واإلدارة
د /هيام أحمد بنجابي
أ /عزه محمد الغامدي
أ /أمل مختار تركستاني
أ /هند حسني بديوي
أ /عال اهلل محمد شراحيلي ( يرحمها اهلل )
أ.د /سالم سليمان اخلماش
أ.د /محمد سعيد صالح الغامدي
د /محمد علي الصويركي
د /مشعل فهم السلمي
د /حسن أحمد الغزالي
د /أحمد محمد عبيد
كلية اآلداب
د /منصور عابد القرشي
والعلوم اإلنسانية
أ /مروان علي مدهر
أخصائي عالقات عامة
أ /أحمد محمد حالوة ( يرحمه اهلل )
أستاذ مساعد
د /إميان محمد فطاني
محاضر
أ /سميره طه مندر
محاضر
أ/منال محمد بكري
مساعد إداري
أ /منى محمد العريفي
أستاذ مساعد
د /مصطفى الطاهر البكري
كلية العلوم
واآلداب برابغ
فني
أ /عماد عطية اهلل املرعشي ( يرحمه اهلل )
أستاذ
أ.د /رضا محمدي قصعه
مساعد إداري
أ /محمد أحمد الزبيدي
محاضر
أ /عبدالعزيز عبدالهادي احلازمي
أستاذ
أ.د /فايزه بكر عبده
كلية العلوم
أستاذ مشارك
د /سوسن عمر خوجه
أستاذ مشارك
أ /خديجة سعيد بالعمش
فني مختبر
أ /رايفه فايز الشريف
مساعد إداري
أ /راوية عبداهلل الرفاعي
أستاذ
أ.د /حسام الدين أحمد حماد
أستاذ
أ.د /خالد إبراهيم آل إبراهيم
أستاذ
أ.د /سعد عبداهلل الصاعدي
أستاذ
أ.د /سعد محمد احملياوي
أستاذ
أ.د /أحمد طاهر غامن
أستاذ مشارك
د /محمد أمين صايف
مدير إدارة
أ/عمر أحمد الشمراني
سائق
أ /أحمد موسى السفري
كلية الطب
أمني مكتبة
أ /علي أحمد احلازمي
أستاذ
أ.د /سعاد شاكر عبدالهادي
أستاذ مشارك
د /هيفاء أحمد منصوري
أستاذ مشارك
د /غدير أحمد مختار
أستاذ مشارك
د /أمينة محمد النوري
أستاذ مشارك
د /حياه زكريا كمفر
أستاذ مساعد
د /ضحى شكيب األموي

اجلهة
كلية الطب

كلية الطب برابغ

كلية طب األسنان

املستشفى
اجلامعي

االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

الوظيفة

د /سماء محمود ناظر
د /نوره عبداهلل خثالن
أ /وفاء عبداهلل قطان
أ.د /يسري محمود شوقي
أ.د /محمد صالح محمد حسن
د /زهير جميل قزاز
أ.د /محمد محمد السحيمي
أ.د /جناة محمد علي فارسي
أ /إميان سالم بامدحن
د /خالد محمد درهوس ( يرحمه اهلل )
أ /عالء محمد احلارثي ( يرحمه اهلل )
أ /محمد حسن عسيري
أ /عبده محمد السعدي
أ /عيسى محمد املالكي
د /فريال مختار فلمبان
أ /أحالم محمد فيضي
أ /نور عمر العمودي
أ /أبتسام عبداملطلب فلمبان

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أمني مستودع
أستاذ
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ
أستاذ
مشرف قبول وتسجيل
طبيب استشاري
فني
سائق
سكرتير
سكرتير خاص
طبيب استشاري
أخصائي
مساعد إداري مشرف
مساعد إداري

أ.د /عبدالرحيم أحمد الزهراني

أستاذ

أ.د /محمد جبير بن العالم

أستاذ

أ.د /علي محمد علي رشدي

أستاذ

أ.د /محمد نور ناهر املغربي

أستاذ

أ.د /رضا محمد عبدالعال

أستاذ

أ.د /رامي عبدالفتاح احلموز

أستاذ

أ.د /علي معوض الباهي

أستاذ

د /صالح محمد حافظ

أستاذ مساعد

أ /سهير مصطفى فلمبان

كلية الهندسة

كلية الهندسة
برابغ
كلية العلوم الطبية
التطبيقية

كلية العمارة
والتخطيط

كلية علوم التأهيل
الطبي

منسق قبول وتسجيل

د /أمين عرب سعيد هاشم
أ /ياسني أبو زيد السوداني ( يرحمه اهلل )
أ /سعيد رداد املالكي
أ /محمد نعيمان احلربي
أ /مطر عبداهلل احلربي

أستاذ مساعد
أمني مكتبة
رئيس فني مختبر
معيد
مراسل

أ /عاطف إبراهيم البسيوني

محاضر

د /حامد إسحاق خوجه
أ /خالد محمد باداود ( يرحمه اهلل )
أ /سالم حسني الكلي
أ /رجاء محمد احلبشي

أستاذ مساعد
مساعد إداري
محاضر
ناسخ آلة

أ.د /حسني محمد عزيز الرحمن

أستاذ

د /عبداحلفيظ عوض حفظ اهلل

أستاذ مساعد

د /حمدي حمدان عبدالرحمن

أستاذ مشارك

د /أحمد عبدالوهاب محمد خليل

أستاذ مساعد

د /ماجد عبدالصمد عنانى

أستاذ مساعد

أ.د /شهاب محمود املزين

أستاذ
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(تابع )الزمالء والزميالت
اجلهة

االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

الوظيفة

كلية علوم البحار

أ.د /علي سعيد بسحم
أ.د /أحمد عثمان عبداهلل مال
أ /شالع عبداهلل فتيني

أستاذ
أستاذ
معقب

كلية األرصاد
والبيئة وزراعة
املناطق اجلافة

كلية الدراسات
البحرية

أ /خالد عبدالعزيز احلازمي

( يرحمه اهلل )

مأمور صرف

د /فتحي عبداحملسن الوزان

أستاذ مساعد

عمادة تقنية
املعلومات

د /السيد صديق منصور
أ/عبداهلل عمر باعمور
أ/عادل سالمة املرواني ( يرحمه اهلل )
أ /سامي عبداهلل الباحث
أ.د /عبداحلميد محمد رجب
د /فكري فؤاد محمد
أ/منير علي الشمراني ( يرحمه اهلل )
د /محمد علي كومان
د /أشرف أحمد زيدان
أ /لبنى عبدالعزيز الشريف

أستاذ مشارك
مراقب خدمات
مساعد إداري
كبير مراقبي طلبه
أستاذ
أستاذ مساعد
رئيس قسم
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
محاضر

أ/طالب سالم بافرج

كبير مصممي برامج

عمادة الدراسات
العليا

أ/أحمد عبد اإلله اجلابري

مساعد إداري

كلية األعمال
برابغ

أ /ألفت محمد عبدالقادر

محاضر

أ.د /إقبال أحمد عطار
د /مها عبداهلل الدباغ
د /وفاء حسن صائغ

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك

كلية علوم األرض

كلية احلاسبات
وتقنية املعلومات
كلية احلقوق

كلية الدراسات
العليا التربوية

كلية علوم اإلنسان
والتصاميم

معهد اللغة
اإلجنليزية

عمادة شؤون
الطالب

عمادة شؤون
املكتبات
مركز التقنيات
متناهية الصغر

اجلهة
عمادة القبول
والتسجيل
إدارة االستثمار
بشطر الطالبات
إدارة خدمات
اجلامعة
اإلدارة العامة
خلدمات االمن
اإلدارة العامة
للخدمات التعليمية

إدارة اتفاقيات
التعاون الدولي

أخصائي شؤون طالب

أ /نادية عبداهلل عقباوي

محاضر

وحدة املؤمترات
والندوات وورش
العمل
معهد االقتصاد
اإلسالمي
معهد البحوث
واالستشارات

أ/حميده علي الزهراني

حاضنة

مركز تطوير
التعليم اجلامعي

االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

الوظيفة

أ /ابتسام محمد كتبي

منسق قبول وتسجيل

أ /سميرة سعيد احلربي

مساعد إداري مشرف

أ /منا أحمد بانقيطه

مساعد إداري مشرف

أ /فوزيه سماح اليوبي  ( -فرع رابغ )

مراقب خدمات عامة

أ/ميسون محمد سعيد كيال

مدير شعبة

أ /زكريا حسن حكيم

أخصائي ميزانية

أ/فهد صالح حامد
أ /عبدالرحمن مطر الزهراني
أ /عبداهلل جان علي خان
أ/هديباء فرج اهلل املطيري

مشرف سالمة
مراقب أمن وسالمة
سكرتير
مراقب أمن وسالمة

أ/نوير محمد العلوني

مساعد إداري مشرف

أ /محمد علي الشهري

كبير مشريف إسكان

أ.د /محمود إبراهيم أبو شوك

أستاذ

أ /فيصل هنود البالدي

مستشار مساعد

أ /عبداهلل محمد باناعمه العادة

مدير إدارة

أ /فهد علي عطا اهلل احلربي

محاسب

أ.د /محمود عبداللطيف مراد

أستاذ

د /أكرم فتحي مصطفى

أستاذ مشارك

أ /جيهان عبود العمودي

مساعد إداري

أ /عبداهلل هاشم احلربي

سكرتير خاص

أ /كاثرين إليزابيث جالولي

مدرسة

أ /عبدالرحمن محمد باذنني

رئيس قسم احلركة

أ/علي محمد عرفجي

مراقب خدمات

أ /عبدالعزيز حسني لبنى

سكرتير خاص

أ /محمد سليمان البحيري

مدير مكتب

أ /أحمد حسني احلربي

كاتب

أ /مرعي عنية اهلل الزبيدي

مراقب أمن وسالمة

أ /حمدان حميدان املزروعي

أمني صندوق

أ /أحمد إسماعيل البنقالي

مساعد إداري

أ /عبداهلل محمد علي ربيع

مراقب أمن وسالمة

أ /عبدالرحمن عبداهلل احلربي

ناسخ آلة

أ /جنالء أسعد بدر

أ /نوال محمد دوعان
أ /آمنة بريك الرشيدي
أ /مها محمد التويجري
أ /جنالء عيد احلربي ( يرحمها اهلل )
أ/مسلم عابد سليم القرشي
أ /عابد محمد املالكي
أ/مرضية أكمل حامد عارف
أ /حصة سلميان الصوينع

مدرسة
سكرتير خاص
مدرس
كبير أخصائي مختبر
مساعد إداري مشرف
رئيس خطاطني
ورسامني
مشرف اجتماعي
مراقب إسكان
مساعد إداري مشرف
مساعد إداري
أمني مكتبة
أخصائي مكتبات
أمني مكتبة
مساعد إداري مشرف

أ /أمال حسني قاضي
أ /سامية عمران الفردان
أ /جميس ديفيد كليا تريك
أ /حمد علي احلربي
أ /عبد اهلل عمر باحطاب

أ/عائشة حافظ الشيخ علي

مساعد إداري

أ/أنس عبدالغني طيب

اإلدارة العامة
للمرافق

وكالة اجلامعة
للدراسات العليا
اإلدارة املالية
اإلدارة العامة
للشؤون القانونية
إدارة السالمة
والصحة املهنية
إدارة العقود
واملشتريات

10
انتظموا في العمل عن ُبعد خالل أزمة كورونا..

متقاعدو الجامعة على قدر المسؤولية واإلخالص لخدمة المجتمع ورفعة الوطن
جنحـــت اجلامعـــة يف جتربـــة التعليم عـــن بٌعـــد ،وكان لها
حضـــوراً متميزاً نحـــو إجـــراء العملية التعليمية بســـهولة،
دون تعقيـــد أو صعوبـــات تذكـــر قابلت منســـوبي اجلامعة
مـــن األســـاتذة أو الطـــاب ،حيـــث رصـــدت اجلامعة منذ
إطـــاق هـــذا النظـــام التعليمـــي بســـبب جائحـــة فيروس
كورونـــا ،تفاع ً
ال واســـعاً علـــى كافة املنصـــات اإللكترونية.
وحرصـــت اجلامعة ،علـــى تدريب مجموعة مـــن املوظفني
لإلشـــراف علـــى تطبيـــق كافـــة البرتوكـــوالت الوقائيـــة،
وكان ملنســـوبي اجلامعـــة مـــن املتقاعدين نصيبـــاً من هذا
التدريـــب ،حيـــث قامـــوا بدورهـــم ك ُل يف مجـــال تخصصه
الوظيفـــي على أكمل وجـــه ،واســـتطاعوا مبعاونة زمالئهم
مـــن أداء العمليـــة التعليميـــة بشـــكل متميـــز ،حيث متكنت
اجلامعـــة مـــن جتاوز هذه األزمة وســـط أداء أكثر من 100
ألـــف طالب دراســـتهم عـــن بعد.

دور المتقاعدين

كان املتقاعـــدون مـــن منســـوبي اجلامعـــة ،علـــى قـــدر
املســـؤولية واإلخـــاص ،وانتظمـــوا يف العمـــل عـــن بُعـــد،
وقدمـــوا كل املطلـــوب منهـــم بصـــورة مســـتمرة ،لالرتقـــاء
بالعمـــل وخدمـــة املجتمـــع ورفعـــة الوطـــن.
فخـــال جائحـــة كورونـــا اهتـــم كل قطـــــاع من قطاعــــات
اجلامعـــــة بدوره ،للقيـــــام باإلجـــــراءات الالزمة لتوفيـــــر
الســـامة ملواجهــــة ،وحتقـــق ذلـــك ،من خالل االســـتعداد
اجليــــد ،ووضــــع اخلطــــط املناســــبة ،وتدريــــب الكــــوادر
البشـــــرية ،باإلضافـــــة إلـــــى توفيـــــر األدوات واملعـــــدات
الالزمـــة ،حيث تضم اجلامعة  26كليــــة ،و 120ألف طالباً،
و  15ألـــف موظفـــاً وموظفـــة.
وأســـهم املتقاعدون واملتقاعدات الذين ســـيتم تكرميهم يف
يـــوم الوفاء  ،42بدور فعال يف ســـهولة العمليـــة التعليمية،
والتـــي حتولـــت إلى نظـــام إلكترونـــي أطلق عليـــه (التعليم
عـــن بُعـــد) ،وقدمـــوا منـــذ بدايـــة اجلائحـــة دوراً متميـــزاً
مـــع زمالئهم يف دفـــع العمليـــة التعليمية ،لتكـــون اجلامعة
منوذجـــاً يحتـــذى به يف هـــذا النظـــام التعليمي.
وتطلـــب التعليـــم عـــن بٌعـــد مرونـــة كبیـــرة بعـــد أن فرض
نفســـه بقـــوة نتیجة جائحـــة كورونا ،وكانـــت هناك حاجة
إلـــى فریق دعم فنـــي ،ودعم لوجســـتي ،واختصاصيني يف
صناعـــة احملتوى الرقمي ،من خالل طـــرق تفكیر إبداعیة
تســـاعدهم على حتقیق عمل ّیة التعلیـــم ،ووضع التصورات
التي حتســـن نواجت ومخرجـــات التعلیم.
وعمـــل املتقاعـــدون ســـواء مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس

أو املوظفـــن واإلداريـــن ،علـــى تهيئـــة األجـــواء املناســـبة
للطـــاب ،مـــن حيـــث تهيئـــة املنـــاخ اإللكتروني ،وتبســـيط
احملاضـــرات املرئيـــة ،والتواصـــل مـــع الطـــاب مـــن أجل
تنميـــة قدراتهـــم ،ومســـاعدتهم علـــى اســـتيعاب املـــواد.

عمادة التعلم االلكتروني

منـــذ بدايـــة اجلائحـــة وتعليق احلضـــور املنتظـــم للجامعة
يف التاسع من مــــارس عام  ،2020اهتمـــــت عمــادة التعلــم
اإللكترونـــــي والتعليــم عــن بعــد ،برفـــــع كفايــات أعضــاء
هيئـــــة التدريـــــس والطلبــة ،لتمكينهــم مـــــن التحــول بــكل
يســـــر إلــى التعليــم عــن بعـد مـن خـلل الـدورات التدريبيـة
املتزامنـة وغيـر املتزامنـة.
ولقــــد كان لتبنـي اجلامعـة أسـلوب الــــدروس االفتراضيـة
دوراً كبيــــراً فــــي ضمـان التــــزام الطلبـة فــــي التعليـم عـن
بعــــد ،عــــن طريــــق نظــــام  Blackboard Ultraلســــهولة
التعامـل معـه مـن أعضــــاء هيئـة التدريـس والطلبـة ،حيـث
تــــم االلتـزام بحضـور احملاضــــرات الدراسـية االفتراضيـة
حســــب اجلـدول الدراسـي املعتمـــــد ،وتــم إتاحــة خاصيــة

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ

ﺧﻼل  5ﺳﻨﻮات

تســـــجيل احملاضــرة للتغلــب علــى ضعــف اإلنترنــت لــدى
بعـــــض الطــالب والطالبـــــات .وجتاوز عـدد احلضـور فـي
جميــــع اجللســــات االفتراضية  2مليون شخص ،بأكثر من
مليون ســـاعة.
وقــــد اهتمـت عمـادة التعلــــم اإللكتروني والتعليم عـن بعد
مبضاعفة قــــدرات البنيــــة التحيــــة بالتعـاون مــــع عمـادة
تقنيـة املعلومـات ،باإلضافـة إلـى توفيـر الدعـم الفنـي ألكثر
مـــن  53ألف مســــتفيداً ،عبـــر كافة املنصـــات اإللكترونية
(واتـــس آب ،ومكاملـــات هاتفيـــة ،وتذاكـــر إلكترونية ،كمــــا
قامت قناة “تعزيــــز” للتعليــــم اإللكترونــــي بتوفيــــر الدعـم
عـن طريــــق فيديوهـات تعليميـة).
ولعـــل توافر مقومـــات البنية التحتية املتطـــورة للتعليم عن
بُعـــد ،والدور الكبير الذي قدمتـــه عمادة التعلم اإللكتروني
والتعليـــم عـــن بُعـــد ،من مواكبـــة التطـــور التكنولوجي أدى
إلى ضمان ســـير العملية التعليميـــة وحتقيق أعلى املعايير
احملليـــة والعاملية جلـــودة التعليم باجلامعة.
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 350خدمة متنوعة يقدمها تطبيق والء وانتماء..

جامعة المؤسس ..ريادة وتم ّيز في خدمة
المتقاعدين وتوطيد التواصل معهم

نماذج شامخة
يحتذى بها

تقــوم اجلامعــة بتســهيل إجــراءات إخــاء الطــرف
للمتقاعديــن واملتقاعــدات مــن خــال األنظمــة
اإللكترونيــة ،إذ ميكــن للمتقاعــد أن يســتكمل كل
إجراءاتــه مــن املوقــع اإللكترونــي دون عنــاء أو مشــقة
التنقــل ومراجعــة اجلهــات ذات العالقــة ،وهــذا العمل
هــو جــزء مــن املنظومــة املتكاملــة جلامعــة امللــك
عبدالعزيــز ،التــي تســعى دومــاً لتطويــع خدماتهــا
وإجراءاتهــا اإلداريــة ملنســوبيها وتنفيذهــا مــن خــال
املوقــع اإللكترونــي ،لتوفيــر الوقــت واجلهــد ،ســواء
لعضــو هيئــة التدريــس أو املوظــف أو الطالــب.

تطبيق والء وانتماء

يقــدم تطبيــق “والء وانتمــاء” اإللكترونــي ملتقاعــدي
ومنســوبي اجلامعــة حزمــة برامــج وخدمــات،
حيــث تتعــاون اجلامعــة مــن خاللــه مــع العديــد مــن
مقدمــي اخلدمــات التجاريــة ،لتوفيــر خصومــات
تليــق مبنســوبي اجلامعــة ،وأســهم التطبيــق منــذ
إطالقــه يف تقويــة أواصــر العالقــة بــن اجلامعــة وكل
منســوبيها ،خاصـ ًة مــن املتقاعديــن الذيــن اســتفادوا
مــن اخلدمــات املتنوعــة.
ويقــدم التطبيــق خصومــات وتســهيالت لــدى أكثــر
مــن  350مقــدم خدمــة جتاريــة مبختلــف مناطــق
اململكــة ،يف مجــاالت املطاعــم والفنــادق والترفيــه
والرياضــة واخلدمــات العامــة ،باإلضافــة إلــى
العــروض احلصريــة اخلاصــة باجلامعــة ،ويضــم
التطبيــق قســماً خاصــاً ألخبــار وصــور اجلامعــة
للتواصــل املســتمر مــع املنســوبني.
وكان أول حســاب يف تطبيــق “والء وانتمــاء” باســم
املوظــف حــازم بوقــس -يرحمــه اهلل ،-الــذي انتقــل
إلــى رحمــة اهلل علــى رأس العمــل ،ووجــه معالــي
رئيــس اجلامعــة األســتاذ الدكتــور عبدالرحمــن
اليوبــي بتوفيــر االشــتراك يف التطبيــق جلميــع أســر
املتوفــن مــن موظفــي اجلامعــة تقديــ ًرا لســنوات
عملهــم باجلامعــة.

خدمات متنوعة

وتتيــح اجلامعــة للمتقاعديــن العديــد مــن امليــزات
واخلدمــات ،التــي تعــزز مــن اســتمرارية العالقــة بــن
املتقاعــد واجلامعــة ،منهــا :االســتفادة مــن مرافــق
اجلامعــة كاملكتبــة املركزيــة ،وممارســة األنشــطة،
واســتخدام اإلمييــل اخلــاص بــه يف اجلامعــة ،إضافــة
إلــى تصاريــح الدخــول ،وكذلــك االســتفاده مــن ملفــه
الطبــي ،والعــاج يف املستشــفى اجلامعــي ،كمــا أن
اجلامعــة ممثلــة يف إدارة شــؤون املوظفــن تصــدر
بطاقــات خاصــة للمتقاعديــن.
وال تغفــل اجلامعــة عــن الذيــن قدمــوا العطــاء يف
خدمتهــا وخدمــة املجتمــع ،فاملتقاعــدون واملتقاعــدات
قدمــوا خــال ســنوات العمــل جهــوداً طيبــة يف إعــداد
ودعــم طــاب وطالبــات اجلامعــة يف جميــع املجاالت،
ســواء العلميــة أو العمليــة أو املهاريــة أو الثقافيــة،
وتوفيــر البيئــة املناســبة لهــم للتفــوق واالجتهــاد.

يأتي يــوم الوفاء لتكرمي املتقاعدين واملتقاعدات من أبناء هذا
الصرح العلمي الشامخ ،ليكون فرصة نستذكر من خاللها العطاء
العلمي والعملي لفئة غالية من أبناء جامعة املؤسس ،الذين حملوا
راية اجلامعة بجد وإخالص وأمانة يف ميادين العمل املختلفة ك ُل
حسب تخصصه.
وهذا التكرمي مناسبة جنتمع فيها ونعرب فيها عن تقديرنا وشكرنا
لإلخوة واألخ ــوات املتقاعدين واملتقاعدات ،الذين ثابروا خالل
أعوام من اجلد واملثابرة ،وصنعوا مناذج شامخة يحتذى بها جي ً
ال
بعد جيل ،وال يسعنا إال أن نقول لهم شكراً على كل ما قدمتموه
للجامعة ،وإسهامكم يف مسيرة هذا الكيان الشامخ ،لقد أجزلتم
العطاء وكفيتم ووفيتم وأحسنتم ،فالشكر كل الشكر لكم.
والعمل ليس مجرد تشريف فحسب ،بل هو تكليف وأمانة أمام
اهلل والوطن ،وخالل سنوات عملكم أثبتم أنكم على قدر املسؤولية
واألمانة ،وأنكم خير من تولى املناصب والوظائف ،سواء داخل العمل
األكادميي أو اإلداري ،ويأتي استحقاقكم لهذا التكرمي لتفانيكم
وإخالصكم يف العمل الذي انعكس على جودة احلياة التعليمية.
وأهمس يف أذنكم قائ ً
ال :إن التقاعد ال يعني االنكماش والتعثر عن
ً
استمرارية احلياة ،بل إن مرحلة التقاعد جميلة جدا ويكفي أنها
تكسر الروتني الوظيفي املعتاد ،وجتعل املتقاعد قريباً من أسرته
وعائلته وأحبابه ،يحاول أن يع ّوض األحــام أو املشاريع املؤجلة،
عبر حرية اتخاذ القرار الشخصي يف حركته اليومية واملستقبلية،
فطوبى لألخوة واألخــوات الذين واصلوا املسير باستغالل الوقت
والنشاط ليكملوا مسيرة حياتهم ،ونقول :لهم واصلوا العطاء بكل
أمانة وإخالص.
وندعو اجلميع ملزيد من التواصل والــتــقــارب ،فــأبــواب اجلامعة
مفتوحة أمام أبنائها كافة من املتقاعدين واملتقاعدات ،فاخلبرة التي
اكتسبتموها يجب أن تُنقل لألجيال والكوادر الشابة ،التي تشكل
إضافة مهمة للجامعة ،وتستمر منظومة العمل السلسة واملتميزة
داخل هذا الصرح األكادميي املتميز.
أ .د .عبداملنعم بن عبدالسالم احلياني
وكيل اجلامعة املكلف
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