






نحو  الجميع يسعى  أصبح  الملك سعود وخططها اإلستراتيجية،  في ظل توجهات جامعة 

الريادة والتميز والوصول إلى العالمية، حيث حققت الجامعة تقدمًا على كافة المستويات, 

مصاف  إلى  الجامعة  يوصل  واضحًا,  طريقًا  لنفسها  ورسمت  االستراتيجيات,  فوضعت 

الجامعات العالمية, ويمكنها من خدمة الوطن ورفده بالكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على 

العطاء بكفاءة واحترافية, ولتحقيق هه الرؤية قدمت المبادرات النوعية وكان لها السبق في 

أهدافها وتسهم في  تخدم  والتي  المتاحة  اإلمكانيات  ذلك, وحاولت االستفادة من كل 

تحقيق طموحاتها, وقد مدت يدها لتضعها في أيدي محبي الوطن, واستفادت من البرامج 

الوطنية التي تخدمه في مسيرتها العلمية والبحثية, ومن تلك البرامج” برنامج استقطاب 

المبتعثين المتميزين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- الذي يدل على حرص 

وإمكاناتهم  قدراتهم  من  واالستفادة  الغالي  الوطن  بأبناء  الرقي  على  الحكيمة  قيادتنا 

من  الكريمة  اللفتة  هذه  من  الجامعة  استفادت  وقد  بلدهم.  خدمة  في  شركاء  ليكونوا 

من  التميز  أصحاب  استقطاب  إلى  يهدف  خاصًا  برنامجًا  فأسست  الشرفين  الحرمين  خادم 

سعود.  الملك  جامعة  استراتيجيات  تحقيق  في  منهم  واالستفادة  والمبتعثات  المبتعثين 

وقد أسندت الجامعة هذه المهمة الكبيرة والنوعية إلى فريق عمل يتولى متابعة المبتعثين 

والمبتعثات وحصر المتميزين منهم ليتسنى بعد ذلك استقطابهم لينضموا إلى منسوبي 

جامعة الملك سعود, ويتاح لهم المشاركة الفاعلة في الجامعة.

د. خليل بن إبراهيم اليحيا

كلمـــــة سعادة املشرف 

ــــام عـــلـــى بـــرنـــامـــج  ــــع ال

املبتعثــــــــني  استقطــاب 

خادم  لربنامج  املتميزين 

احلرميـــــــــن الشريفيــــــن 

ــــي ــــارج لـــابـــتـــعـــاث اخل



تجارب بعض المبتعثين الذين قدموا على برنامج 

االستقطاب بالجامعة وتم استقطابهم





د. سعد بن محمد بن جديع القحطاني االســــــــــــــــــــــــــــــم :  

Assistant Professor الدرجــــة العلميــة :   

 Applied Linguistics التخصــــــــــــــــــــــــص :   

Head of Language and Culture Department الدرجة الوظيفية :   

استراليا بلـــــــــد االبتعـــــاث :   

معهد اللغة العربية الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــة :   

	  

م���ن خالل مش���اركة جامعة الملك س���عود ممثلة بمس���ئولي برنامج اس���تقطاب المتميزين من المبتعثي���ن بيوم المهنة 
التي أقامته الملحقية الثقافية الس���عودية باس���تراليا في عام 2010 ، تقدمت بطلب االنتقال إلى جامعة الملك سعود ، 
وتفاجأت مثل غيري من المبتعثين بإجراء مقابلة شخصية في موقع المعرض ، ومن ثم كان هناك تواصل مستمر بااليميل 
مع مسئولي البرنامج حتى تمكنت من العمل بالجامعة عن طريق برنامج االستقطاب. فأنا أشكر جميع المسئولين على 

هذا البرنامج على حرصهم على االستفادة من الكفاءات الوطنية

تجربتي الشخصية
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متع������ب الضبيط�����ي االســــــــــــــــــــــــــــــم :  

M.Sc in Information Security & Assurance الدرجــــة العلميــة :   

College of Business Administration التخصــــــــــــــــــــــــص :   

Management Information Systems Department     

USA, Pennsylvania بلـــــــــد االبتعـــــاث :   

Pennsylvania جامعــة االبتعــاث :   

	  

كان واضح���ا ل���ي منذ البداية مدى جدي���ه وجاهزية برنامج اس���تقطاب المبتعثين المتميزين التابع لجامعة الملك س���عود، 
س���واء كان من مس���توى التمثيل من منس���وبي الجامع���ة أو من خالل إجراء المقابالت الش���خصية والرف���ع بها ألصحاب 

االختصاص مع التوصية . تجربتي سأذكرها من محورين : 
األول أثن���اء ي���وم المهنة لعام 2011 : حيث س���اهم أعضاء اللجنة بتوجيه���ي التوجيه الموفق بفضل الل���ه لتحويل طلبي 
للقسم الذي كان لي فيه فرصه عالية للتعيين بحكم ان تخصصي متداخل مع عده تخصصات و كان لهذا التوجيه الموفق 

أثر كبير في تعييني .
الثان���ي هو ما بع���د يوم المهنة : حيث تمت المتابعة معي من قبل منس���وبي برنامج االس���تقطاب ومن ثم منس���وبي 

القسم المختص إلى أن بُلغت من قبل مدير برنامج االستقطاب بترشيحي للتعيين
خالصه تجربتي معهم هي أوال الثقة بالله ثم بالنفس و بذل األسباب والصبر والمصابره إلى أن يوفق الله لما فيه خير 
لك وعدم االس���تماع للمثبطين والمش���ككين وأن هناك من في برنامج االس���تقطاب من يعمل لتحظى بفرصتك التي 

تستحقها لذلك توكل على الله و تقدم بطلبك

تجربتي الشخصية
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عبدالرحمن بن محمد السبيهين االســــــــــــــــــــــــــــــم :  

Doctor of Science in Physical Therapy (DSc( الدرجــــة العلميــة :   

 Physical Therapy Department التخصــــــــــــــــــــــــص :   

Loma Linda, CA, USA بلـــــــــد االبتعـــــاث :   

Loma Linda University جامعــة االبتعــاث :   

School of Allied Health Professions     
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تجربتي الشخصية

جامع���ة الملك س���عود كعادته���ا تبنت في دع���م الكفاءات برنامج رائ���د لتوظيف المبتعثي���ن المتميزين م���ن برنامج خادم 
الحرمي���ن الش���ريفين لالبتع���اث الخارجي وذلك إليم���ان الجامعة بأن ذلك س���ينعكس عل���ى عطائها وإنتاجه���ا لذا انصح 
إخوان���ي المبتعثين المتميزين الذين يرون أنهم س���يقدمون الكثير في المج���ال األكاديمي بالتقديم على هذا البرنامج 

المميز خصوصا أن هناك لجنة تتابع التنسيق مع الكليات واألقسام تتابع



عبدالله بن حمد الزير االســــــــــــــــــــــــــــــم :  

ماجستير الدرجــــة العلميــة :   

المعلوماتية الطبية التخصــــــــــــــــــــــــص :   

USA ، الواليات المتحدة األمريكية بلـــــــــد االبتعـــــاث :   

جامعة شمال كنتاكي جامعــة االبتعــاث :   
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تجربتي الشخصية

لقد قمت بالتقديم على برنامج اس���تقطاب في أواخر عام 2010, بعد فصل دراس���ي واحد من بدايتي لمرحلة الماجستير 
لتخص���ص المعلوماتية الصحية في جامعة ش���مال كنتاكي. وبفضل من الله، فقد تم قبولي في برنامج اس���تقطاب بعد 
عدة أشهر كمعيد في كلية الصيدلة. والحمد لله، أنا اآلن على أعتاب بداية مرحلة الدكتواره في جامعة إنديانا كموظف 

مبتعث من قبل جامعة الملك سعود �� برنامج استقطاب



محمد بن فهد الحامد االســــــــــــــــــــــــــــــم :  

دكتوراه الدرجــــة العلميــة :   

علوم الحاسب اآللي التخصــــــــــــــــــــــــص :   

كندا بلـــــــــد االبتعـــــاث :   

جامعة أوتاوا جامعــة االبتعــاث :   
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تجربتي الشخصية

برنام���ج » اس���تقطاب » التابع لجامعة الملك س���عود يقدم للباحثين و طالب الدراس���ات العليا فرص���ة مميزة إليجاد فرص 
عمل أكاديمية أثناء تحصيلهم الدراس���ي للحصول على درجتهم العلمية المبتعثين من أجلها وخصوصًا المنح الدراس���ية 
المقدم���ة من برنام���ج خادم الحرمين الش���ريفين لالبتعاث. في نظري وج���ود هذا البرنامج خطوة رائعة للتس���هيل على 

الباحث بناء مستقبله باالرتباط بالسلك األكاديمي في وقت مبكر أثناء بعثته الدراسية



شار بن أحمد األحمري االســــــــــــــــــــــــــــــم :  

ماجستير الدرجــــة العلميــة :   

الصحة العامة التخصــــــــــــــــــــــــص :   

أستراليا بلـــــــــد االبتعـــــاث :   

جامعة سيدني جامعــة االبتعــاث :   
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تجربتي الشخصية

أواًل: أش���كر الله العلي القدير أن وفقني لخوض هذه التجربة حيث كان لبرنامج استقطاب المبتعثين المتميزين الفضل 
بعد الله في تس���هيل كل العوائق للحصول على قبول درجة الماجس���تير والمس���اعدة لرس���م الخطة الدراس���ية الناجحة 
للمبتع���ث من المراحل األول���ى حتى حصوله على درجة الدكت���وراه من أرقى الجامعات العالمية إن ش���اء الله مما يضمن 
جودة التعليم والبحث العلمي ويحسب للجامعة ودورها في تطوير الفرد والمجتمع  مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح



عبدالرحمن رشيد الرشيد االســــــــــــــــــــــــــــــم :  

ماجستير الدرجــــة العلميــة :   

إدارة مالية التخصــــــــــــــــــــــــص :   

فرنسا بلـــــــــد االبتعـــــاث :   

معهد كافيالم جامعــة االبتعــاث :   
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تجربتي الشخصية

عدت ألرض الوطن بعد أن حصلت على درجة البكالوريوس في اإلدارة المالية من جامعة سياتل بوالية واشنطن. وكأي 
ش���اب طموح، كان العمل هاجس يدور في ذهني. أخذت أس���أل نفسي، أين أريد أن أفني ما بقي من عمري؟ وألنني 
أه���وى التدري���س مذ أن كن���ت صغيرا. رأيت أن تك���ون نقطة البداية هي الجامعات الس���عودية. وبحك���م العراقة، والتطور 
الباه���ر ف���ي األعوام األخي���رة، رأيت أن تكون جامعة الملك س���عود هي أول���ى تلك الجامعات. وعلى الموقع الرس���مي 
للجامع���ة، وجدت رابط »برنامج جامعة الملك س���عود الس���تقطاب المبتعثين المتميزين«. ضغط���ت على الرابط، وأكملت 
البيانات المطلوبة، وأرفقت الشهادات والخبرات الكترونيا. بعدها بأسبوعين تقريبا، استقبلت اتصاال هاتفيا من رئيس 
القس���م يطلب فيها مقابلتي ش���خصيا. س���ررت باتصاله كثيرا. وفي اليوم المحدد، وضعت غترتي فوق رأسي وحملت 
شهاداتي بيميني وذهبت لمكتبه. أجريت مقابلة شخصية مع رئيس القسم، ثم مقابلة أخرى مع سعادة العميد. بعدها 
عرضت أوراقي على اللجنة وتمت الموافقة على تعييني كمعيد. ثم تم إصدار قرار التعيين، فتاله قرار االبتعاث مباشرة. 

إجماال، أرى أنها تجربة عظيمة وفرصة نادرة، انصح زمالئي المبتعثين بانتهازها



نهال بنت أحمد جمعه المريخي االســــــــــــــــــــــــــــــم :  

دكتوراه الدرجــــة العلميــة :   

Stem cell Bioprocessing التخصــــــــــــــــــــــــص :   

بريطانيا بلـــــــــد االبتعـــــاث :   

إمبيريال كولج لندن جامعــة االبتعــاث :   
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تجربتي الشخصية

برنامج االس���تقطاب كان بمثابة حلقة الوصل بيني و بين جامعة الملك س���عود بالرياض حيث وفروا علي مشقة التقديم 
وبيروقراطية اإلجراءات وأتاح لي فرصة االنضمام لطاقم أعضاء هيئة التدريس دون الحاجة لقطع بعثتي وبحث الدكتوراه، 
باإلضافة إلى متابعتهم المس���تمرة لي و مساعدتي في التغلب على العوائق التي قد تواجهني أثناء دراستي خارج 

البالد



أسماء بنت ناصر الصالح االســــــــــــــــــــــــــــــم :  

دكتوراه الدرجــــة العلميــة :   

أحياء دقيقة إكلينيكية  التخصــــــــــــــــــــــــص :   

أستراليا بلـــــــــد االبتعـــــاث :   

جامعة كوينزالند جامعــة االبتعــاث :   
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تجربتي الشخصية

اطلع���ت على إعالن البرنامج في إحدى الصحف المحلية و لم يكلفني التس���جيل في���ه إال الدخول على موقع البرنامج و 
تعبئ���ة البيان���ات المطلوبة الجميل أن خبر التعيين وصلني في بلد االبتعاث حيث قمت بترقية البعثة وقمت باس���تكمال 

األوراق باإلنابة مما يعكس مرونة التعامل لدى القائمين على البرنامج فلهم جزيل الشكر



آمنة بنت حمد بن حمود الرشيدي االســــــــــــــــــــــــــــــم :  

دكتوراه الدرجــــة العلميــة :   

الخدمة االجتماعية التخصــــــــــــــــــــــــص :   

أمريكا بلـــــــــد االبتعـــــاث :   

معهد لغة جامعــة االبتعــاث :   
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تجربتي الشخصية

جامعة الملك س���عود تعد من أهم وأعرق الجامعات الس���عودية. لذلك كنت مصممة عل���ى االلتحاق بهذا الصرح العلمي 
الكبير, وقد بدأت رحلتي مع الجامعة من خالل التعاون في قس���م الدراس���ات االجتماعي���ة و التقديم على وظيفة معيد 
في القس���م ثم الس���فر إلى أمريكا إلكمال دراس���تي الجامعية وخ���الل تواجدي في بلد االبتعاث ت���م تعييني من خالل 
برنامج اس���تقطاب المبتعثين المتميزين. لقد كانت تجربة متميزة وعادلة في ذات الوقت, بعد تجربة طويلة من التقديم 

على وظيفة معيد لم ينصفني سوى برنامج استقطاب المبتعثين المتميزين



خولة بنت خالد الدويش االســــــــــــــــــــــــــــــم :  

ماجستير الدرجــــة العلميــة :   

كلية التربية - تكنولوجيا التعليم  التخصــــــــــــــــــــــــص :   

محاضرة في قسم تقنيات التعليم في جامعة الملك سعود الوظيفة الحاليــة :   

أمريكا بلـــــــــد االبتعـــــاث :   

خريجة جامعة ديوكين ، بتسبرغ ، بنسلفانيا جامعــة االبتعــاث :   
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تجربتي الشخصية

يقدم برنامج اس���تقطاب فرص���ة رائعة للطالب المبتعثين في توفير فرص وظيفية في جامعة الملك س���عود حتى قبل 
الع���ودة إل���ى ارض الوطن. وقد اس���تفدت من تواجد فريق برنامج اس���تقطاب ف���ي حفل التخرج ال���ذي أقامته الملحقية 

للخريجين وقدمت أوراقي للحصول على وظيفة في جامعة الملك سعود



آالء بنت عبد المجيد عشماوي االســــــــــــــــــــــــــــــم :  

ماجستير الدرجــــة العلميــة :   

دكتوراه علم حاسبات التخصــــــــــــــــــــــــص :   

أمريكا بلـــــــــد االبتعـــــاث :   

سويثرن ميثوديست بدالس تكساس جامعــة االبتعــاث :   
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تجربتي الشخصية

بع���د حصولي على الماجس���تير و ترقية بعثتي للدكت���وراه قمت بتقديم أوراقي لجامعة الملك س���عود في يوم المهنة 
المقام س���نويا في واش���نطن دي س���ي و بعد ما يقارب الثالثة أش���هر تم التواصل معي عن طريق االيميل الستكمال 
أوراق���ي. قمت بإرس���ال أوراق���ي عن طريق االيميل و المالحظ كان س���رعة الرد في االس���تجابة و الجدي���ة التامة إلتمام 
التعيي���ن. أتممت المقابلة الش���خصية عن طريق الهاتف بعد تحديد موعد محدد لفع���ل ذلك و بعد ذلك صدر قرار التعيين 
مع قرار ابتعاث من الجامعة و أنا على رأس البعثة و حتى بدون الحاجة لنزولي للسعودية إلتمام اإلجراءات. أشكر جامعة 
الملك س���عود على برنامج اس���تقطاب المبتعثين المتميزين وعلى تس���هيل إجراءات التعيين بما يناسب وضع المبتعث 

في بالد الغربة
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The Power of Opportunities






