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______________
أشرف األنبيا ِء
الرحيم ،والصالةُ والسال ُم على
الرحمن
س ِم هللا
بِ ْ
ِ
ِ
ِ
وصحبِ ِه أفض ُل الصال ِة وأت ُّم
والمرسلين ،سي ِدنا مح ّم ٍد علي ِه وعلى آل ِه
ْ
التسليم ،،،
نائب رئيس مجلس
 صاحبةَ السمو الملكي األميرةَ لولوه الفيصلَ
والمشرف العام على جامع ِة عفّت،،،
األمناء
َ
ت الس ُم ّو والسعاده،،،
 صاحبا ِ
َ
س قي حفلِنا
المنجد
 سعادةَ الدكتورة منى صالح الدين
ّ
المتحدث الرئي ِ
اليوم،،
 األخواتُ الفضليات أعضا ُء الهيئتين األكاديمية واإلدارية ،،،
 امهات الطالبات
 طالباتِنا العزيزات،،،
أ ُّيها الحف ُل الكريم ،،السال ُم عليكم ورحمةُ هللا وبركاتُه  ،،،وبعد:
الرحمن الرحيم
بسم هللاِ
ِ
ِ

التقديم والترحيب مع الشكر

أكون بينكم للمر ِة السادسة عشرة احتفاالً
الحف ُل الكريم ،،يُسعدني أنْ
َ
بجائزة ِالملك ِة عفّت السنوية للطالب ِة المثالي ِة التي تحم ُل اس َم أُولى
ت التعليم والنهضة ِالنسائية ِفي المملك ِة العربي ِة السعودي ِة
مؤسسا ِ
ِ
ب هللا ثراها).
الملك ِة عفّت الثنيان آل سعود (طيّ َ
بدايةً اسمحوا لي ،في هذ ِه المناسب ِة المهمة ،أنْ أسته َّل جم َعنا بتوجي ِه
الشك ِر واالمتنان -باس ِمكم ِجمي ًعا -إلى صاحب ِة الس ُم ّو الملكي األمير ِة
والمشرف العام على جامع ِة
س األمنا ِء
ِ
لولوه الفيصل (نائ ِ
س مجل ِ
ب رئي ِ
عفّتَ ) على رعايتِها الكريم ِة لهذا الحفل .والشك ُر موصو ٌل لسعاد ِة
المنجد األديب ِة السعودية والفنان ِة القائمة
الدكتورة ِمنى صالح الدين
ّ
ت اإلنسانية في الوطن العربي؛ لقبولِها مشاركتِنا حفلِنا
بمختلف المهما ِ
سا) لما لهذه ِالمشارك ِة الثمين ِة ) في التأثي ِر على
هذا (متحدثًا رئي ً

نموذجا حيًا للرعاية االجتماعية  .كما أنتهز ُهذه الفرصةَ
طالباتنِا(
ً
لتقديم الشك ِر الجزيل ألساتذتِنا وأستاذاتِنا على جهو ِدهم المبذول ِة مع
ِ
ب جامع ِة عفّت ,والشكر ُموصو ٌل
طالباتنا في رحلتِهم العلمي ِة في رحا ِ
لجميع القائمين على الحفل.
ِ

القيادةُ صناعةٌ أم والدة ؟؟

في هذه األيام هناك اهتما ٌم ملحوظ ٌبعلوم ِاإلدار ِة والقيادة ِوتنمي ِة
الشّخصيّة ،وهنا تتباينُ آرا ُء المتخصصين وتختلفُ اختالفًا واس ًعا ،هل
القيادةُ فطريّةٌ يُجبل ُعليها اإلنسانُ وموهبةٌ يو ِدعُها هللاُ تعالى فيمنْ
يشاء ُمن عبا ِده؟ فال قدرةً على تطوي ِرها وتعظي ِمها .أم ْأنّها مكتسبةٌ
ب والممارسة؟
تزدا ُد
ُ
وتنقص؟ يمكن أن تتعل َم وتتأثّ َر بالجه ِد والتّدري ِ
ت
وهذا اختالفٌ يؤدّي إلى تباينا ٍ
ت مه ّم ٍة في استراتيجيّا ِ
التّربية ِوالتّ
والريادة .ولع ّل جموع المتخصصين
أهيل
ّ
كوين والتّطوي ِر والتّ ِ
ِ

يميلون إلى أنّ القيادةَ فطريّةٌ ومكتسبة م ًعا ،وهذا ما أك ّدهُ الرسو ُل الكريم
ي فيها أعظ ُم(( .
إلى أنّ القيادة َفطريّةٌ ومكتسبةٌ مع أنّ ال ّ
ش َ
ق الفطر َّ
يتحر ا ْل َخ ْي َر يُ ْعطَهُ َ ،و َمنْ
إنَّ َما ا ْل ِع ْل ُم بِالتَّ َعلُّ ِم َ ،وإِنَّ َما ا ْل ِح ْل ُم بِالتَّ َحلُّ ِم َ ،و َمنْ
َ
ب
يتق ال َّ
ت القادة ِفيكونُ بحس ِ
ش َّر يُوقَهُ )) وأما التفاوتُ بين مستويا ِ
ِ
الفطري والمكتسبَ ،وترتبطُ بأمو ٍر عديدة ،من
التكامل بين الجانبين
ِّ
ِ
أهمها- :

العوام ُل الفطريّة الوراثية وبيئة ُاإلنسان وعوام ٌل مكتسبة؛

ب قلوبهم
ب التّدين والتّعلّ ِم والثّقاف ِة
وفنون التّعامل مع اآلخرين وكس ِ
كجوان ِ
ِ
ولتحقيق التطوي ِر
ِوفنون التّأثي ِر على النّاس،
لوك واألخالق
وال ّ
س ِ
ِ
ِ
المنهج األكاديمي الشمولي ،
ت الغد ،وبشكل يتناغ ُم مع
الشخصي ِ لقائدا ِ
ِ
ت
فق ُد تم إعدا ُد
ت عفّت إعدا ًدا بنَّا ًء ليُساه َم في بنا ِء رائدا ِ
برنامج سفيرا ِ
ِ
بالتعاون مع كلي ِة
المستقبل في النواحي الشخصي ِة واالجتماعي ِة والمدني ِة
ِ
ت الغد
ت عفّت
ماونت هوليوك لتطوي ِر
لتأهيل قياديا ِ
برنامج سفيرا ِ
ِ
ِ
ت في بيئ ٍة تنافسية عالمية.
الواعدا ِ

مقاييس التقييم لجائز ِة الملكة عفّت للطالب ِة المثالية
ُ

تتطلب حافزاً يُشج ُع الطالبةَ
وإيمانًا من جامع ِة عفّت بأنّ القياد ِة الناجح ِة
ُ
ق جائز ِة الملكة
على تحقيقِ ِه وجعلِ ِه من أولوياتِها؛ ارتأتْ الجامعةُ إطال َ
عفت للطالب ِة المثالية منذ تأسيسها ،وهي حافزا تأهيليا ً للقيادات الرائدة
ت عفّت وجائزة تقديريةٌ فخريةٌ
ت وطننا المعطاء و رسالةً لطالبا ِ
من بنا ِ
حقيق معنى المسؤولي ِة الوطني ِة الحقيقية
لهن لتشجيعيهن على تبني وت
ِ
يشارك في دعمها الشيخ حسين البنوي احد ابناء هذا الوطن المعطاء.

المثاليةُ وسفيراتُ عفت ؟؟

تُضيفُ هذه المناسبةُ سنويا لجميع اعضاء عائلة عفت شعوراً بالفَ ْخ ِر
عن الجهو ِد التي بَذلَ ْت َها الطالبةُ
أكاديمي
بإشراف
ٍ
واإل ْنجا ِز ،فهي ت َعبِّ ُر ِ
ٍ

لتكوين
بدعم عائلي وخدم ٍة اجتماعي ٍة ،تكا َملَتْ جمي ُعها
مقرون
وتربوي،
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
بين زميال ِتها و أستاذاتِها.
شخصي ٍة متميّز ٍة للطالب ِة ،لها مكانَتُها َ
الخاتمة واإلعالن عن الفائزة

اليم
بناتي سفيرات عفت الرائدات :أوصي ُكنّ بمخاف ِة هللا و
االلتزام بتع ِ
ِ
ديننا اإلسالمي الحنيف ،وعليكنّ بمتابع ِة االلتزام بمتطلبات الريادة
يتوجهن
ت مسؤوالت.
ّ
الناجحة في األرض كما أرادها هللا لتكنّ مواطنا ٍ
شكر المولى ع ّز و ج ّل
االعتزاز بالدين واالنتماء للوطن  .واختم كلمتي ب َ
ق التهاني
أوالً على توفيقِه و سدا ِده لهذا
النجاح  ،،و أقد ُم ل ُكنّ أصد َ
ِ
التوفيق و
من
القلبي ِة بهذه المناسب ِة السعيدة  ،،وأتمنى لكنّ المزي َد َ
ِ
ص الشك ِر والعرفان
النجاح  ..كما
ّ
أتوجه نيابةً عن جامعة عفت بخال ِ
وأخص بالشكر
لمجالس الجامعة الموقرة على اهتمامها ومتابعتها،
ُّ
سعادةَ الدكتورة منى صالح الدين المنجد على حضو ِرها المميز والشك ُر
موصو ٌل ألعضا ِء الهيئات األكاديمي ِة واإلدارية والفنية ،ورعا ِة الحفل
إلنجاح هذا
وعمل
على ما بذلوه ُمن جه ٍد
اليوم المبارك .ويُسعدني أنْ
ٍ
ِ
ِ

أخص بالشك ِر أوليا َء أمور الطالبات الذين كانتْ لهم الي ُد الطولى في
َّ
تقديم هذه الهدايا الرائدة للمجتمع.
وأخي ًرا،،الحف ُل الكريم ،هللاَ أسأل أن يوفقنا جمي ًعا إلى مافيه خير بالدنا
وررفعتها ،ونحن إلى ذلك مطمئنون في مسيرة يتقدمهاشابات هنّ حملة
ألوية العلم والتفوق واإلبداع .وأدعو هللاَ ع َّز وج َّل أنْ يُكلّل مسيرةَ
جميع
ِ
ت عفّت خاصةً
بالنجاح والتميّ ِز المستم ِر.
ت
الوطن عامةً وطالبا ِ
طالبا ِ
ِ
ِ
من هللاِ تعالى أنْ يُحقق أهدافـنا إدارة
ولنبدأ فعالية االحتفاء .راجين َ
والوطن.
وأستاذات وطالبات ،ويُسدد ُخطانا لما في ِه مصلحة األمة
ِ

ب والحائز ِة
و َ
اآلن يَ ُ
طيب لنا وبك ِّل فخ ٍر أنْ نُعلِ َن عنْ صاحب ِة هذا اللق ِ
على جائز ِة الملك ِة عفّت عن عام 1435م1436هـ الموافق
2014م2015م ولتتفض ْل صاحبةُ الس ُم ّو الملكي األميرةُ لولوه الفيصل
لتسليم الجائز ِة للطالب ِة المثاليةـ
حفظَها هللاُ بالصعود للمنصه
ِ
يسرنا اآلن اإلعالن عن الطالبات المتأهالت للمرحلة النهائية واللواتي
اجتزن وبجدارة جميع مراحل الترشيح:
( )1الوصيفة الثانيه :الطالبة /سميه نسيم تخصص اللغة االنجليزية
والترجمه
( )2الوصيفة االولى :الطالبة/طيبه يوسف تخصص الهندسة الكهربائية
وهندسة الحاسبات
( )3الطالبة الفائزه بجائزة الملكة عفت للطالبة المثالية –/تخصص
الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات الطالبه ساره العريفي

