كلمة الدكتورة هيفاء بنت رضا جمل الليل
رئيسة جامعة عفّت ّ
بمناسبة افتتاح مبنى "مكتبة عفت واملتحف الثقافي" ّ
التاريخ :األربعاء  4مارس ّ 2015
املكان :املتحف الثقافي ّ

ّ
بسم هللا الرحمن الرحيم ....والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينّ ...
ّ
َ
 صاحبة السمو امللك األميةة سارة الفيصل  -رئيس مجلس أمناء جامعة عفت ،حفظها
هللا
َ
 صاحبة السمو امللك األميةة لول ّوة الفيصل -نائب رئيس مجلس األمناء واملشرف العام
على جامعة عفت ،حفظها هللا
األمية ترك الفيصل -عضو مجلس ي مؤسس ي وأمناء جامعة عفت
ّ
 صاحب السمو امللك /
– حفظه هللا ّ
 أصحاب وصاحبات السم ّو امللك واملعالي والسعادة( ،حفظهم هللا)ّ .
 سعادة الشيخ فيصل كمال أدهم  ,,,,،،،،حفظه هللا
 منسوب جامعة عفت ,,,,,,,,,,,،،،حفظهم هللا
الكرام ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,حفظه هللا
 الضيوف ّ

صفحة 1

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته,,,
ً
التقدير
ّ
أود أن أتوجه باسم واسمكم جميعا ،نيابة عن مؤسسة عفت بالتحية و
لصاحبة السمو امللك األميةة لول ّوة الفيصل -نائب رئيس مجلس األمناء واملشرف العام
األمية ترك الفيصل عض ّو مجلس ي مؤسس ي ّو
على جامعة عفت ,وصاحب السم ّو امللك ّ /
أمناء جامعة عفت على رعايتهما الكريمة لحفل افتتاح مكتبة عفت واملتحف الثقافي ,و
اختيار مكتبة عفت ألول املقتنيين لكتاب امللكة عفت على رفوفها .والشكر موصول
ّ
ي الشرفي على مشاركتهم
لسعادة الشيخ فيصل كمال أدهم وأعضاء املجلس االستشار ّ
لنا هذا الحفل الكريم .وأخص بالشكر والتقدير سعادة الدكتورّ /جوزيف كششيان
مؤلف كتاب امللكة عفت والذي سيسعدنا ليس فقط بكلمه عن محتوى كتاب امللكه
عفت فقط بل سيقوم بالتوقيع للراغبين في الحصول على نسخة من الكتاب .والشكر
موصو ّل ملنظم املناسبة على جهودهم ،ملايحمل هذا اللقاء من إنجاز جديد ينضم إلى
جعبة إنجازات جامعة عفت.
صفحة 2

للمكتبات دور رائد فى املجتمع اإلنسان فهي القلب النابض ألي مؤسسة أكاديمية بما
تقدمه من خدمات مختلفة ،وبما توفره من مصادر معلومات للطالب وعضو هيئة
التدريس واملجتمع على حد سواء ،وعالوة على ذلك فهي ذاكرة األمة ،وحافظة لتةاثها
مهما تقادم الزمانّ .ويعود تأسيس مكتبة جامعة عفت إلى تأسيس الكلية عام  1999م
بعدد قليل من اإلصدارات ّومساحة متواضعه واكبت إحتياجات الحقبة األولى من
عدد طالباتها وتخصصاتها .وهاهي اآلن في بناءها الحديث والذي نشهد افتتاحه
ً
ليجمع بين الحداثة والتقليد ومجهز بأفضل التقنيات العاملية وحاضنا ملتحف ثقافي
يعط طابع الفخامة والتاريخ العريق املتأصل ملدينة جدة وبمساحة كليه تبلغ حوالي
 6150متة مربع مقسمه على طابقين ّوتستوعب أكثة  660مستخدما .وتحتوي على
ومجهزة برفوف
ّ
مساحات للدراسة ّوقاعات للقراءة والتعليم والبحث الفردي والجماعي
عصرية سهلة االستخدام لتضم مجموعة الكتب الورقية .ليس ذلك فقط بل
أكثة
توسعت مجموعاتها الورقية ّوالرقمية لتصل إلى أكثة من  27200إصدار ورقيّ ,و ّ
صفحة 3

من  377,500كتاب الكتةون

مصدر لقاعدة بيانات متعلقة
ّ
وأكثة من مائة
ّ

ُ
وتوفر املكتبة خدمة إعارة أجهزة  Ipadsوالتي
ّ
بالتخصصات املدرسة في جامعة عفت.
تبةعت بها سعادة الدكتورة منال فقيه للراغبات بالبحث في قاعدة بيانات املكتبة
وكتابة وطباعة األبحاث من منازلهم أو في حالة وجودهم خارج املكتبة .ولقد احتوى
ً
ً
جوا هادئا ،وتستوعب
لتوفر ّ
ّ
طابق امليزانين مكتبة "حسن عباس شربتلي الرقمية"
خمسين طالبة باشتةاكات إضافية لكتب ومراجع عامليه  .كما أنني أود التنويه بل أزف
لرواد العلم وقاصديه من الباحثين والعلماء بأننا سنوفر خدمات اإلعارة للمجتمع
نظية رسوم رمزيةّ .
الخارجي ّ
أخيةا وليس ً
ً
بالشكر للدكتور
ّ
أخيةا إال أن أتقدم
آخرا ،أيها الحضور الكريمّ ....ال يسعني ّ
زك مالس ي على إدارته الحازمة للمشروع وأشكر جميع مهندسين مكتب عادل الهندس ي
على حسن األداء وجعل املبنى العالمه املميزه ليس فقط لججامعه وإنما ليي خزام ككل.
وأخص بالشكر مهندسين ومنسوبين إدارة املشاريع والصيانة في جامعة عفت على
صفحة 4

رأسهم املهندس رشدي العزه واملهندس إيرن جيسالن على تفانيهم في االنتهاء من
املشروع

كما أشكر الدكتور كمال شكري على متابعته الشخصية والقانونية

للمشروع ,وأدعو للمتبةع بوافر الصحه والعافيه  ,وأن يجعله هللا في ميزان حسناته.
كما أشكر منظم الحفل ورعاته على الجهود القيمة املبذولة ،سائلين هللا أن يكون
هذا الحدث منصة لدعوة الباحثين والباحثات لالستفادة من مقتنيات املكتبة والرقي
بالبحث العلم في وطننا لتحقيق مجتمع املعرفةّ .
بالفخر واالعتزاز نفتتح هذا االنجاز الجديد املتميز في جامعة عفت ،وأرحب بكم وأتمنى
لكم أفضل األوقات في ربوع مكتبة جامعة عفت ومتحفها الثقافي ،وبسم هللا وعلى
بركته نبدأ،،،،،،،،،،،
ّوالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهّ ,,,
رئيسة جامعة عفت ّ
د .هيفاء بنت رضا جمل الليل
صفحة 5

