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كلمةُ سعادة الدكتورة هيف اء رضا جمل الليل رئيسة جامعة عفت
" في حف ل تخريج طالبات جامعة عفت للعام األكاديمي 3102-3102م
المق ام برعاية صاحبة السمو األميرة لولوه الفيصل نائب رئيس مجلس األمناء
والمشرف العام على جامعة عفت
تاريخ انعق اد اللق اء :يوم االثنين  03رجب 0222ه الموافق 03مايو3102م-
مكان انعق اد الحف ل :ق اعة عفت ،جامعة عفّت األهلية للبنات بجدة.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

سانَ
ق * َخلَ َ
س ِم َربِّ َك الَّ ِذي َخلَ َ
الحمد هلل الذي خصنا بالقراءة وجعلنا أمة اقرأ لقوله تعالى {:ا ْق َر ْأ بِا ْ
اإل ْن َ
ق ِ
سانَ َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم} [العلق .]5-1 :والصالة
ق * ا ْق َر ْأ َو َربُّ َك األَ ْك َر ُم * الَّ ِذي َعلَّ َم بِا ْلقَلَ ِم * َعلَّ َم ا ِإل ْن َ
ِمنْ َعلَ ٍ
معلم البشري ِة الخي َر وعلى آل ِه وصحب ِه وسلم.
والسالم على
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
س مجل ِ
 صاحبةَ السمو الملكي األميرةَ لولوه الفيصل نائب رئي ِ
ت–
س األمناء والمشرف العام على جامعة عفّ َ
َ
حفظَها اهلل –

ِ
وصاحبات السمو والمعالي والسعادة،،،،،
أصحاب

َ
ِ
ِ
اإلدارية بجامعة عفت،،،
األكاديمية و
 الهيئتين
أولياء األمورِ وضيوفنا الكرام

َ
 بناتي الخريجات
 أيهُّا الحف لُ الكريم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،وبعد:
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يوم الفوز والنجاح
بكل غبطة وسرور يسعدني أن أٌقف بينكم اليوم وجامعة عفت تزف في عرسها السنوي سفيراتها
للوطن ولسوق العمل؛ الدفعتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من طالباتها للعام / 4141
4141هـ  ،اسمحو لي أن أستهل كلمتي بالترحيب بكم جميعا و أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات
لصاحبة السمو الملكي األميرة لولوه الفيصل نائب رئيس مجلس األمناء والمشرف العام على جامعة
عفت لحصولها على الدكتوراه الفخرية من جامعة سالفورد في المملكة المتحدة البريطانية في يوليو
3144م ،تقدي ًرا وامتنانًا لجهودها الحثيثة في إعداد جيل رائد متميز من قائدات المستقبل وتهيئتهن
للضلوع في أدوار قيادية محليًا و عالميًا .كما أهنيء سموها لحصولها على جائزة المرأة العربية لعام
3102م عن فئة التعليم لمساهتمها المتميزة في مجال تعليم الفتيات السعوديات لتطوير بلدهن.

إنجازات الجامعة
الحضور الكريم،،،
أبدأ لقاءنا لهذا ا لعام بشكر الجميع على جهودهم المبذولة في نمو وتطور جامعة عفت .فمن أهم
االنجازات اطالق برنامج علمي يحكي أجد مستجدات العصر في مجال اإلعالم تحت مسمى (اإلنتاج
المرئي والرقمي) وهو التخصص األول من نوعه في الجامعات األهلية النسائية بالمملكة ،وقد تم
طرحه في هذا العام بإقبال شديد لكونه أحد التخصصات المجتمعية الفاعلة التي ستعمل على
انخراط طالبات الجامعة في مفاصل العمل اإلعالمي و لتُقدم للمجتمع إعالميات متخصصات أكاديميًا.
وخالل هذا العام وحرصا ً من جامعة عفت على تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع معرفي بنا ًء
على توجهات خادم الرحمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود(حفظه هللا) ،وحفاظا ً
منها على التطور البحثي والمعرفي فقد افتتحت الجامعة مركزين بحثيين جديدين وهما:
 مركز التميز البحثي في المباني الذكية ( Center of Excellence for Smart Buildings
)Research
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 مركز التميز البحثي في الواقع االفتراضي ( Center of Excellence for Virtual Reality
.)Research
و تهدف الجامعة من خاللهما تعزيز بحوثها في المجاالت الرئيسة للتنمية ،و تجريب استخدام تكنولوجيا
المنصات الذكية المبتكرة بشكل متكامل مع عدد كبير من مكونات البناء الذكي ،كما سيحدثان بدورهما (
بمشيئة هللا ) بجامعة عفت نقلة نوعية في مجال البحث العلمي وتوفير حياة بحثية علمية
لطالباتهاضمن معايير دولية عالمية.
ولتوفير أفضل التسهيالت للطالبات العزيزات من خالل تأمين بيئة تحتية متمايزة قامت الجامعة
بافتتاح بوابتين إضافتين لتسهيل حركة مرور الطالبات وتخفيف االزدحام المروري وضياع الوقت.

كما تعتزم الجامعة طرح برنامج ماجستير التصميم الحضري العام القادم باذن هللا  .إضافة إلى هذا ،وفي
مطلع العام القادم سيتم بمشيئة هللا افتتاح مكتبة جامعة عفت والمتحف الثق افي لتكون بفضل هللا
صرحا متميزاً وبيئة ممتازة لطالبتنا لنهل العلوم والمعارف في جو أكاديمي ثقافي مبدع.
ً

التهنئة للخريجات
وفي هذا اليوم األغر يطيب لي أن أتقدم إلى بناتي الخريجات بأطيب التهاني على تخرجهن وأبارك لهن
وألهلهن وذويهن متمنية لهن دوام التوفيق والنجاح وداعيًة إياهن إلى العمل بتقوى هللا والحرص
على البر بالوطن الذي أعطاهن الكثير ليكن أدوات بناء محافظات على مكتسبات الوطن والعمل على
حماية أنفسهن مما يسيء لحقيقة مضامين المواطنة والمسؤولية من أي نوع ،واعلمن بناتي
الخريجات بأن أبواب جامعتكن مفتوحة لكن في أي وقت ترغبنه من خالل لجنة خريجات جامعة عفت
ومكتبها المهني.

جائزةُ الملكة عفت للتميز
الحف ل الكريم،،
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خادم الحرمي ِن
لمقام سيدي
وعظيم االمتنا ِن
ت الشك ِر
ولعلني أنته ُز هذه الفرصةَ ألرف َع أسمى عبارا ِ
ِ
ِ
ِ
الشريفي ِن وسم ِّو سيدي ول ِّي عه ِد ِه األمي ِن والنائب الثاني (يحفظُهُم هللاُ) على ماتلقاه الجامعات
ت الرائد ِة عالميا ً .وأشك ُر بالخصوص مجلسي
لكي
السعودية منْ
َ
تصبح منَ الجامعا ِ
ٍ
دعم ومساند ٍة ْ
مؤسسي وأمناء جامعة عفتَ على دع ِمهم ومساندتِهم الدائبة ،والشك ِر موصو ٌل لمعالي األستاذ
الدكتور خالد بن محمد العنقري وزي َر التعليم العالي على توجيهاتِه السديد ِة ومتابعتِه المستمرة
يغيب عنا في هذا
سب ألهل ِه ،فال
المقام ،أنْ
ُ
ودع ِمه غير المحدود لهذه الجامعة .وإذا كانَ الفض ُل يُ ْن ُ
ِ
ت
نوجهَ التهنئةَ مقرونةً بالشك ِر والثنا ِء إلى
ِّ
ت األفاضل من أساتذ ِة وأستاذا ِ
جميع اإلخوة واألخوا ِ
ِ
أجل إعدا ِد أجيا ٍل
الجامعة وإلى
جميع العاملين فيها ،تقدي ًرا للرسالة السامية التي ينهضون بها ،من ِ
ِ
بنجاح غما َر التنمي ِة الشامل ِة.
يخوض
ت المجتمع ،حتى
َ
ت العلمية ،تسه َم في س ِّد حاجا ِ
من الكفاءا ِ
ٍ
وتقديراً لجهو ِدهم في تعزي ِز وتوكي ِد الجود ِة العلمي ِة الشامل ِة في جامعة عفتَ واالرتقا ِء بالتعليم إلى
أعلى المستويات العالمية ؛ اعتادت جامعة عفت تقديم جوائز التميز األكاديمي ,والتي سيت االعالن
التعليم ألعضا ِء هيئة التدريس على مستوى الجامعة تحمل
عنها بعد ق ليل ،األولى جائزةَ التميز في
ِ
اس َم جـائز ِة الملك ِة عفّتَ للتميز في التـدريس الجـامعي" و قيمتها  1111لاير (خمسةُ آالف لاير
َ
س
سعودي) .و
ثالث جوائ ٍز على مستوى الكليا ِ
ت تحم ُل اس َم جـائز ِة جامع ِة عفتَ للتمي ِز في التـدري ِ
ب إليها الجائزة .ويمثل ذلك مساعي الجامعة في مواصلة جهودها
الجـامعي
باسم الكلي ِة المنسو ِ
ِ
الحثيثة للتميز ليكون لها مكان الصدارة عالميًا إن شاء هللا،،

الختام والشكر
وختا ًما الحضور الكريم ،أشكركم وأشكر ضيوفنا الكرام على حضوركم حفلنا هذا وأشكركم على
حسن استماعكم وأدعو هللا العلي القدير أن يحفظ بلدنا السعودية وقادتها وشعبها من كل مكروه ،،
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

رئيسة جامعة عفت
الدكتورة هيف اء رضا جمل الليل
 03مايو  3102م
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