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صفحة 1

ُ
ُ
ُوالسالم على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة
وعلى آله وصحبه أجمعين
صاحبة السمو امللكي األميرة لولوه الفيصل نائب رئيس مجلس األمناء واملشرف
العام على جامعة عفت (حفظها هللا)،
صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل عضو مجلس ي مؤسس ي وأمناء جامعة
عفت (حفظه هللا)،
أصحاب وصاحبات السمو امللكي األمراء
أصحاب وصاحبات املعالي والسعادة،
سعادة الدكتورة منال فقيه( ،حفظها هللا)،
سعادة الشيخ طارق فقيه( ،حفظه هللا)،
الضيوف الكرام،
السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ،وبعد:

صفحة 2

أبدأ بتقديم شكري وامتناني لسعادة الدكتورة منال فقيه والشيخ طارق فقيه على إقامة
هذه املناسبة للتعريف بجامعة عفت وتطورها ،كما أشكر الجميع تواجدهم معنا في
هذه املناسبة الكريمة.

ً
ً
إن الزائر لجامعة عفت سيشاهد صرحا تعليميا ,تعود جذوره إلى مدارس دار الحنان
والتي أسستها املكه عفت في منتصف القرن املاض ي وحضنت كثيرا من الطالبات الذين
ً
تخرجوا ومألوا املجتمع علما وحكمة وأفادوا وطنهم ونفعوا بعلمهم وقيادتهم مؤسسات
املجتمع الحكومية والخاصة .وأجد نفس ي محظوظة لخدمة رؤيا امللكة عفت ورسالتها
ً
واملشاركة في ترجمة هذه الرؤيا إلى واقعا ملموسا تتبوأ فيه جامعة عفت مكانة
ً
ً
الصدارة إقليميا ودوليا .كما أنني فخوره للعمل مع أسرتها الكريمة واللذين سخروا
وقتهم ومالهم ومناصبهم لبناء الوطن واملواطن .ولعلي أجدها فرصة في هذه املناسبة أن

صفحة 3

أبارك لنفس ي ولجميع أسرة عفت ما وصلت إليه الجامعة من نجاحات سريعة تسابقت
ً
ونموذجا ُيحتذى في مجال التعليم العالي.
مع عجلة الزمان وجعلت منها تجربة فريدة
تتزاحم األفكار وتتنافس عند سرد قصة إنجازات وتطور جامعة عفت ولكن سأختصرها
في مقطع واحد وعلى الراغب في املزيد من املعلومات فأقدم دعوة لزيارتنا والتعرف
علينا عن كثب.

بدأت جامعة عفت ككليه في عام  1999م  1419هـ .بدأنا بقسمين و 37طالبه وعميدة
وثالث موظفات وأستاذتين وأصبحنا أول جامعه نسائية أهليه غير ربحيه على مستوى
ً
اململكة في عام  2009م  1429ه ونحتضن أربع كليات وأربع عشر قسما علميا ونمنح
سبعة عشر درجة علمية ,أربع عشر في مرحلة البكالوريوس ,وثالث درجات للماجستير.
كما أننا كنا أول الجامعات األهلية الغير ربحيه الحاصلة على االعتماد الوطني من
الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد األكاديمي.

صفحة 4

تميزت الجامعة بجدية التعليم ونوعيته كما تميزت بطرح التخصصات النادرة والتي لم
تطرحها مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة للطالبات مثل الهندسة
الكهربائية و هندسة الحاسبات والعمارة وريادة األعمال وإدارة املوارد البشرية و الريادة
في األعمال واإلنتاج املرئي والرقمي .كما تميزت احتضانها لـ  22اتفاقية دولية لم تقتصر
على مذكرات تفاهم بل تتضمن زيارات ومراجعات الجامعات ملناهجنا بصورة سنوية
وتدريس مشترك وشهادات تقديريه لطالباتنا من الجامعات الدولية .ولقد ساهمت
الجامعة وبشكل مستمر في تقديم خدمتها للوطن وللمجتمع الدولي من خالل تعاونها
الذي دام أكثر من تسع سنوات في منتدى جده االقتصادي وعضويتنا في مؤتمر الغد في
منطقة الرياض باإلضافة إلى تعاقدنا مع البنك اإلسالمي للتنمية كمستشار في جائزة
مساهمة املرأة في التنمية على مستوى العالم اإلسالمي .أما في مجال البحث العلمي
فقد ارتقت أنشطة ومخرجات البحث العلمي لتصل إلى  106اصدار علمي و 166

صفحة 5

اقتباس في قاعدة (سكوبس) للبحث العلمي عالي الجودة .كما تساهم حاليا عضوتان
سعوديتان من أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
في "مركز إبن خلدون" في معهد إم أي تي لدراسة املاء والطاقة.

الحضور الكريم......
إن إضاءة طريق العلم أمر عزيز على نفوس الكثيرين من أبناء الوطن ولم تأتي نجاحاتنا
السابق سردها إال بمشاركة أمثالكم من أبناء الوطن ورواد الخير وأصدقاؤه .فلقد كانت
ملساهماتهم خالل السنوات القليلة املاضية األثر الطيب في تطوير الخدمات النوعية
والكميه للطالبات فزادت الطاقة االستيعابية للحرم الجامعي وزادت مصادر التعليم
والتعلم من كتب دراسية وأجهزة كمبيوتر ومعامل متخصصة كما حظيت الكثير من
الطالبات على منح التميز والتفوق األكاديمي التي منحها األشخاص واملؤسسات كما
تسارعت وتيرة البحث العلمي عندما تبرع أبناء املجتمع ببعض الكراس ي العلمية .إال

صفحة 6

أنه ما زال هناك الكثير من العمل واألهداف لتحقيقها في بيئتيها التعليمية والبحثية
والبنائية .وكما عودونا أهل الخير على كرمهم فان مشاركتهم للحفاظ على املكانة التي
وصلت إليها الجامعة وتعزيزها واستدامة تطورها أمر حيوي يقودني ألن أوجه رسالة إلى
امليسورين من أبناء مجتمعنا لالنضمام إلى كوكبة الداعمين أو عضوية املجلس
االستشاري الشرفي من أجل الوصول بالعملية التعليمية إلى املجد والطموح واألمل
املنشود .فالتبرع ال يقتصر على املبالغ الكبيرة فإن ما تجود به أنفسكم سيكون له أكبر
األثر ملواجهة الطموحات املستقبلية من زياد فرص الطالبات السعوديات وغير
السعوديات لاللتحاق بالجامعة أو املساهمة بلبنه بنائيه تساعد في االنتهاء من إنشاء
أربع مباني أساسيه كمبنى الدكتورة سعاد الجفالي للقبول والتسجيل ،مبنى الدراسات
العليا ،مبنى شؤون الطالبات ومبنى قاعة االحتفاالت وتطوير مراكز البحث العلمي.

صفحة 7

الحضور الكريم ،،ال يسعني في هذه املناسبة إال أن أدعو هللا أن يكلل مساعي القائمين
على الجامعة ,وأصدقائها من رواد الخير والعطاء بالنجاح والتقدم .واسمحوا لي أن
أشيد بمساهمة ومساندة أعضاء املجلس االستشاري الشرفي وأخص بالشكر سعادة
الدكتورة منال فقيه وزوجها سعادة الشيخ طارق فقيه لتنظيم هذا الحفل .والشكر
موصول لكل من شاركنا الحضور في هذا الحفل وكل من ساهم في تنظيمه ،سائلة هللا
العلي القدير أن يوفقنا وإياكم ملا فيه الخير والعطاء لوطننا الحبيب وجيله الواعد.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
رئيسة جامعة عفت
د .هيفاء بنت رضا جمل الليل

صفحة 8

