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كلمة سعادة الدكتورة هيف اء رضا جمل الليل رئيسة جامعة عفت
" في حف ل جائزة الملكة عفت السنوي للطالبة المثالية "
للعام الدراسي 0215/0214م الموافق 1436/1435ه
" جائزة الملكة عفت للطالبه المثاليه "
سفيرة جامعة عفت :متقنة – محسنة  -الراعية  -وسفيرة جامعة عفت حتى بعد التخرج .

تاريخ انعق اد اللق اء :يوم األحد في  02المحرم 1436
الموافق  16نوفمبر0214م

مكان انعق اد الحف ل :ق اعة عفت لالحتف االت
جامعة عفت األهلية للبنات بجدة
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الخلق وسي ِد المرسلين محم ٍد وآل ِه
أشرف
 ،بسم هللا الرحمن والصالةُ والسال ُم على
ِ
ِ
يوم الدين.
وصحب ِه ومن تبِ َعهُ بإحسا ٍن واهتدى بهداهُ إلى ِ

والمشرف العام على جامعة
نائب رئيس مجلس األمناء
َ
صاحبَةَ ُ
السمو الملكي األميرةَ لولوه الفيصل َ
عفت – حفظَ َها اهلل ،،،-
السمو األميرات،،،
 صاحبات ُ
 سعادة الدكتورة /ايناس العيسى  -عميد أقسام العلوم و الدراسات الطبية في جامعة
الملك سعود ,و مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية.
أصحاب وصاحبات السعادة،،،

َ
أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية ،،،
األخوات الف اضالت

ُ
ُ
كريمات،،،
ضيف ات نا ال َ
َ 
 طالبات جامعة عفت العزيزات،،،
أيُّها الحف لُ الكريم ،،السالمُ عليكم ورحمةُ اهلل وبركاتُه  ،،،وبعد:

التقديم والترحيب مع الشكر
يسعدني بادئ ذي بدء وللسنة الرابعة عشرة على التوالي أن أقف بينكم ألشارككم فرحة االحتفاء في هذا
اليوم المبارك ( يوم سفيرات عفت) لنشهد معًا نخبة مميزة من رائدات الغد وقد هيأتهن جامعة عفت على
خطى رائدة النهضة النسائية األولى في المملكة األميرة عفت الثنيان آل سعود  -طيب هللا ثراها -لتستقبلهن
المجتمعات المحلية والعالمية رائدات يضعن بصماتهن البناءة عليها  ،كما أو ّد ْ
أن أتوجّه باسمي ،واسمكم
جميعًا ،بالتحية ،وبعبارات التقدير لراعية هذا الحفل صاحبة السمو الملكي األميرة لولوة الفيصل نائب
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رئيس مجلس األمناء والمشرف العام على جامعة عفت مرحبة بجمعكم الكريم ومقدرة حضوركم الهام و
مهنئة جامعتنا الحبيبة ونفسي على هذا اإلنجاز العظيم الذي كان بصمة مشرقة ونقلة مميزة في حقل تمكين
المرأة السعودية وتعزيز مسيرتها التنموية ،والشكر موصول لجامعة عفت بمجالسها الموقرة وإدارتها و
ب جامع ِة
أساتذتها ومنسوباتها وأصدقائها على جهو ِدهم المبذول ِة مع طالباتنا في رحلتِهم العلمي ِة في رحا ِ
عفت وجهودهم الدؤوبة للوصول إلى هذا التمكين على مستوى الجامعات الرائدة .والشكر موصو ٌل لسعادة
الدكتوره /ايناس العيسى  -عمي د أقسام العلوم و الدراسات الطبية في جامعة الملك سعود ,و مساعد وكيل
الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية -من أفضل القيادات السعودية لقبولِها مشاركتنا حفلنا هذا (متحدثًا
ير على طالباتنا نموذجًا حيًا للقياد ِة الرائدة .
رئيسا ً) ،لما لهذه المشارك ِة الثمين ِة من التأث ِ

جامعة عفت وانطالقةجائزة الملكة عفت للطالبة المثالية
نقدم اليوم على نهضة تعليمية قوية تحتاج منا المنافسة القوية في كل المجاالت التعليمية واالقتصادية
وغيرها من المجاالت بما يجعله عصر للتنمية الشاملة نحتاج فيه لتسليح أبنائنا الطالب بمختلف العلوم
والمعارف واكتساب الخبرات السابقة التي أورثها لنا اآلباء حتى وصلنا الى الرفاهية والحياة الكريمة التي
نعيشها اليوم .وعلينا تسليم هذه األمانة الى أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة لتحقيق كل ما يعود عليهم وعلى
وطنهم العزيز بالنفع والفائدة.
ومن هذا المنطلق ,تفخر جامعة عفت باطالق جائزة الملكة عفت للطالبة المثالية منذ عام -1241
1244هـ .../وتشكل هذه الجائزة رم ًزا لمظهر حضاري ت ْعتَ ُّز وتَ ْف َخر بوجو ِد ِه أجيال عفت .وهي جائزة
تقديرية ذات قيمة أدبية ومعنوية .خصصتها جامعة عفت من منطلق رغبتها في تقدير الطالبات المتميزات
لقب السفير ِة
الالتي يحققن معايير محددة تتضمن :االتقان و اإلحسان و كونها الراعية و السفيرة .فتستحق َ
ْ
من تمثل قيم الجامعة و قيم ديننا الحنيف في كل مقام تكون فيه .فتتسلح بالعلم و المعرفة واألخالق الراقية
وروح الفريق و التبادل النافع مع المجتمع المحلي و العالمي والذي
و التواصل الفعال و العم ِل الجماعي
ِ
يتبلور و يتضح جليا خالل مرحلة دراسة الطالبة بالجامعة ,فيشجيع كافة الطالبات للمثابرة لنيل شرف
لس
الحصول على هذه الجائزة القديرة  ،التي تقدم مرة واحدة كل عام .و تعكس الجائزة مدى
ِ
اهتمام مجْ ِ
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ت الجامعة
ت الجامعة وحرصهم على تعزيز عملية اتخا ِذ
القرار باعتما ِد تمثي ِل طالبا ِ
األمنا ِء الموقّر بطالبا ِ
ِ
مجلس الشورى ْ
الل الطالب ِة الحائز ِة على جائز ِة الملك ِة عفّت.
في
من ِخ ِ
ِ
جامعة عفت الجامعة األهلية النسائية األولى في المملكة حصدت التميز من كل جوانبه تتميز برؤيتها الثاقبة
ورسالتها الهادفة عالوة على أهدافها المحكمة وقيمها العميقة النابعة من عراقة الجذور وأصالة الثوابت
وحيوية التجديد مستندة إلى أخلد المعاني المستقاة من األمر اإللهي "اقرأ".
ينصب التركيز في تخصصات الجامعة على مسائل فريدة من نوعها تتجلى مه ّمتها في غرس التميز
األكاديمي والشخصي واالجتماعي والمهني وتوطينه .و تحمل الجامعة اليوم بين جنباتها  0433طالبة
تحتضنها ثالث كليات بثالث عشر برنامجًا علميًا لمرحلة البكالوريوس ,وبرنامجين لمرحلة الماجستير.
ت المملك ِة النسائية و التي تتماشى مع
وللجامعة السبق في طرح الجديد من برامجها على مستوى جامعا ِ
متطلبات سوق العمل النسائي واحتياجات المجتمع مثل تخصص العمارة ،الهندسة الكهربائية و هندسة
الحاسبات ،الريادة في األعمال ،إدارة العمليات و المعلومات ،و اإلنتاج المرئي و الرقمي و أخيراً التصميم.
كماتوجهت ج امعة عفت في تصميم برامجها العلمية وأنشطتها المتنوعة الى التعاون مع أعرق الجامعات
العالمية ( مثل جامعة جورج تاون ,و جامعة ديوك و جامعة سيراكيوز ,و جامعة سيدني الغربية ,و جامعة
ميامي و غيرها) و إلى إيجاد بيئة محفّزة للتعلّم واإلبداع والبحث تتحدى عقول الطالبات وتساندهن
لمواجهة التحديات واستكشاف آفاق جديدة توسّع مداركهن وتع ّزز إمكاناتهن الحياتية ليصبحن مواطنات
مسؤوالت يكتسبن الكفاءات المعرفية والقدرات المهارية لطرح أفكار ابتكارية وإبداعات جديدة تٌستثمر في
حياتهن الجديدة بعد التخرج من جانب وعلى الجانب اآلخرتلبي احتياجات الراغبات في تأسيس حياتهن
المهنية أومتابعة دراستهن العليا.

آخرا ،،،،أيها الحضور الكريم
خيرا وليس ً
أ ً
الشكر والعرفان لمجالس الجامعة
بخالص
ال يسعني ـ أخيرًا ـ إال أن أتقد َم نيابة عن جامعة عفت
ِ
ِ
ووحداتها الموقرة على اهتمامهم ومتابعتهم ،كما أخص بالشكرمتحدثنا الرئيس سعادة الدكتورة ايناس
الحفل على الجهو ِد القيم ِة المبذول ِة ،و لكل من له اليد في إنجاح
الشكر موصول لمنظمي
العيسى و
ِ
ِ
ت النسائية على مستوى
الحفل علميا ً وتنظيميا ً متمنية استمراريةَ الجهو ِد لحصا ِد مزيد من نجاح القيادا ِ
وطننا العربي..
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ويسعدني أن أهنئ طالبات عفت المتفوقات على هذا اإلنجاز الذي كان حل ًما وأصبح حقيقة و الذي يعد
بدوره نقلة نوعية متميزة يحتذى بها ،وأرجو من جميع العاملين في هذا الصرح الرائد التعاون مع
مؤسسات المجتمع في الحفاظ على ما وصلت إليه تجاربهن تماشيًا مع توجهات خادم الحرمين
ْ
كانت لهم اليد الطولى في
الشريفين حفظه هللا  .ويسعدني أن أخص بالشكر أوليا َء أمور الطالبات الذين
تقديم هذه الهدايا الرائدة للمجتمع.
ت جائزة الملكة عفت للعام 1206-1203هـ الموافق للعام 4313-4312م,
ولنبدأ وعلى بركة هللا فعاليا ِ
راجين منَ هللاِ تعالى ْ
أن يحقق أهدافـنا إدارة وأستاذات وطالبات ،كما يسعدني أن أستهل التهاني
ك وجع َل النجا َح
ك هللا وسهّ َل طريقَ ِ
والتبريكات لزهرتِنا الفائز ِة الطالبة المثالية (سفيرة عفت) ،وفقَ ِ
أن يكونَ هذا الفوز حافزاً
ك ...وهللاَ نسأل ْ
لخير
ت لتكونَ خي َر َخلَف
لغيرها من الطالبا ِ
والفال َح حليفَ ِ
ِ
ِ
َسلَف ْ
إن شا َء هللا  .والسالم عليك ْم ورحمة هللا وبركاته،،،،،،،،،،،،،،

رئيسة جامعة عفت
د .هيف اء رضا جمل الليل

نزول الدكتوره هيفاء من على منصة المسرح
*********************

يتضمن البرنامج أيضا قيام مقدمة الحفل بطلب صعود
الدكتوره هيفاء الحقا الى منصة المسرح مع صاحبة السمو
الملكي األميرة لولوة لتسليم الدرع لمتحدثة الحفل الرئيس و
من ثم لإلعالن عن أسماء المتأهالت الثالثة في المرحلة
النهائية و الفائزة بجائزة الملكة عفت للطالبة المثالية.
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