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برعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة 
الشرقية،وبحضور صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود نائب أمير الشرقية، تحتفل جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم األحد 
9شعبان 1440 هـ الموافق 14 / 4 / 2019 م بتخريج 1314 طالبًا من طالبها )البكالوريوس 
والدراسات العليا(، ضمن الدفعة األربعون من طلبة الجامعة، والبالغ عددهم 6467خريجًا 

وخريجة. 
من  الكريمة  الرعاية  الربيش  محمد  بن  الله  عبد  الدكتور  الجامعة  مدير  معالي  وقدر 
أن ذلك  إلى  التخرج، الفتًا  لحفل  الشرقية  المنطقة  أمير  سمو 
يزيد الجامعة شرفًا، حيث تأتي رعاية سموه امتدادًا للرعاية 
التي تحظى بها الجامعة، مشيرًا إلى أن حفل هذا العام 
يشرفه حضور نائب أمير المنطقة الشرقية، حيث يشارك 
الطالب وأهاليهم الفرحة بهذه المناسبة الغالية، مثمنًا 

لسموه هذا الحضور، ومقدمًا له الشكر والتقدير.
لجميع  والتبريكات  التهنئة  الربيش  الدكتور  وقدم 
نشعر  العام  هذا  »في  وقال:  والخريجات،  الخريجين 
بالسعادة الغامرة ونحن نحتفل بتخرج الدفعة األربعين 
وهم مستعدون لتحمل األمانة وتأدية الرسالة على 
أكمل وجه إن شاء الله، وأوجه تهنئتي إلى أبنائي 
الطلبة بمناسبة تخرجهم وحصولهم على الدرجات 
العلمية في مختلف التخصصات، وإلى أولياء 
أمورهم وأقول لهم ها قد حاز أبناؤكم على 
المستويات العالية من العلم فحق لكم أن 
تفخروا بهم«، متمنيًا لهم مستقباًل زاهرًا 

وحياة موفقة.

نائب أمير المنطقة الشرقية يزف 1314 من خريجي الجامعة
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بتخريج  فيصل  بن  الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  تفخر  عام  كل  كعادتها 
واالجتهاد  الجد  سنوات  أمضوا  الذين  وطالباتها  طالبها  من  مجموعة 
في أروقة الجامعة؛ نهلوا فيها من العلم والمعرفة، واكتسبوا خبرات 
عديدة، تلك السنوات أشبهها بمرحلة الزرع، واآلن قد حان موعد الحصاد 
نحتفل  ونحن  الغامرة  بالسعادة  نشعر  العام  هذا  وفي  الثمار.  وجني 
بتخرج الدفعة األربعين وهم مستعدون لتحمل األمانة وتأدية الرسالة 

على أكمل وجه إن شاء الله.
على  وحصولهم  تخرجهم  بمناسبة  الطلبة  أبنائي  إلى  تهنئتي  أوجه 
الدرجات العلمية في مختلف التخصصات، وإلى أولياء أمورهم وأقول 
لهم ها قد حاز أبناؤكم على المستويات العالية من العلم فحق لكم أن 
تفخروا بهم، فقد وضعتم بذرتكم في بستاننا ونحن بتوفيق الله قد 
الله  بإذن  التي ستساهم  الطاقات  أثمرت هذه  رعيناها، وها هي قد 

في تنمية وتطوير هذا البلد المعطاء.
   وأقول ألبنائي الطلبة إن الوطن في حاجة ماّسة لكم، فكونوا خير 
لتخدموا  والشرف،  العلم  قارب  في  األمانة  واحملوا  لوطنكم،  عون 
دينكم وأمتكم ووطنكم ومجتمعكم، وضعوا ذلك نصب أعينكم، فأنتم 
الحبيبة، وتحت  الخير والنماء والعطاء في بالدنا  الزاد والعتاد لمسيرة 
الملك  الشــريفـــين  الحـرمــين  لخــادم  الحكيمة  الرشيدة  القيادة  ظل 
سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي 

األمير محمد بن سلمان حفظهما الله جميعًا.
   كما أحث أبنائي على مواصلة مسيرتهم العلمية، ومواكبة التطور؛ 
في  جنوه  الذي  العلمي  تحصيلهم  على  والحفاظ  تخصصه،  في  كٌل 
مســــيـرتهم الدراسـيــة، واالسـتـمـــــــرار في اإلرتـبـــاط بمـنـبـع زادهــــــــم 
»جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل«، ليكون لهم بصمة في تطور 
الجامعة، والسعي لرقيها فهي ال تحيا إال بكم، فأنتم نبعها فال يجف 

نبعكم عنها.
   وأخيرًا ... فإّنني أشكر قيادتنا الرشيدة لدعمها ومساندتها للجامعة 
في تحقيق رسالتها، وأسأل الله العلي القدير أن يوفق أبنائي الطلبة 

لنيل أعلى المراتب في الدنيا واآلخرة.

سعادة غامرة

أ. د. عبدالله بن محمد الربيش
معالي مدير الجامعة
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إحصاءات الخريجين
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نرحب بصاحب السمو الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة 
الشرقية، راعيًا لحفلنا ومشاركًا لنا الفرحة وداعمًا بتواجده لجامعتنا، فحضوره بيننا بال شك داعم 

قوي لنا ولطالب هذه الجامعة فله منا جزيل الشكر. 
اعتمدت جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل خطتها والتي تعد حتى اآلن إنجازات تأسيسية هامة، 
و ترسم دورة طموح لتحقيق النمو والتنمية للرسالة البحثية في الجامعة، والفوائد المتوقعة 
للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وكذلك المجتمع المحلي في المنطقة الشرقية والمملكة ككل. 

وهذا ما تعمل وتسعى له الجامعة عبر تخريج طلبة تكون لهم بصمة وتميز في ميدان العمل.
من القلب مبروك لكم أيها الخريجون هذا التخرج، ونسأل الله أن تكتمل فرحتكم بتحقيق جميع 

أمنياتكم التي تجتهدون لتحقيقها وتعملون من أجلها.

جميعًا  لهم  متمنين  والخريجات،  الخريجين  لجميع  والتبريك  التهنئة  نقدم  المناسبة  هذه  في 
التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية، وأن يكونوا سواعد بناء لهذا الوطن، وأن ينفع الله 
بهم مجتمعهم. كما نخص بالشكر كل من يشاركنا هذه الفرحة السنوية، وأخص بالذكر صاحب 
السمو الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، لحضوره وتشريفه 

ودعمه لهذه الجامعة.
والتعلم  للتعليم  مناسبة  أكاديمية  بيئة  خلق  هو  ومتطلباتها  الوطنية  التنمية  أهداف  من  إن 
واإلبداع وتنمية المواهب للوصول إلى تقديم مخرجات متميزة وإرساء منظومة أكاديمية متميزة 
ورائدة تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وهذا ما تعمل وتسعى له جامعة اإلمام عبدالرحمن بن 

فيصل عبر تخريج طلبة تكون لهم بصمة وتميز في ميدان العمل.

يطيب لي في هذا اليوم أن أهنى أبنائي الطالب  الخريجين في حفلنا األربعين لهذا العام بعد 40 عاما من اإلنجاز  
والتقدم والتطور شهدتها جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في مراحل تطورها منذ النشأة ، وإن المتابع لتطور 
هذا الصرح االكاديمـي ليشهد قفزات نوعية على كافة المجاالت والتخصصات واالصعدة فقد باتت هذه الجامعة 

تتسع شيئًا فشيئا الى ان أصبحت اليوم في عامها األربعين تاركًة خلفها ارثًا اكاديميًا تذكره األجيال تلو األجيال .
ان هذا اليوم هو من أيام الوفاء التي نكن فيها لكل الحب والوالء لهذه الجامعة ويسبقها حٌب عميٌق  لوطنن شيدت 
على ارضه جامعات عظيمة ومنها هذه الجامعة ، إن وقفتكم ابنائي في هذا اليوم هي من أجمل الوقفات التي 
الزمتم فيها مقاعد الدراسة و وقفة يشهد فيها عليكم كل عضٍو في هذه الجامعة متأملين فيكم نظرة المستقبل 
وتحقيقًا للرؤية ، إن هذا الوطن ليرى فيكم الطموح واألمل واستلهام المستقبل القريب في أحضان وطننا الغالي 
وتحت قيادتنا الحكيمة التي وفرت وزرعت لتحصد في هذا اليوم ثمارها فيكم فأنتم املنا وطموحنا لمستقبل الوطن 

وتحقيٌق لرؤيته الطموحة 2030 .
وإن هذا اليوم الذي يشرفنا فيه صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، 
يعتبر يوم وفاٍء يكرم من خالله العلم وأهله من قبل قيادات هذه البالد المباركة واستمراٌر لسجل صفحة من صفحات 
اإلنجاز في هذه الحياة ، يوم أمضوا سنوات في أروقتها ونهلوا من خاللها من العلم والمعرفة  واكتسبوا خبرات 
عديدة  بالجهد واالجتهاد في سنين مضت وجاء وقت حصادها .. نحصد فيها ثمرة اجتهادنا فال شي يضاهي فرحة 
تخرج أبنائنا هذه الخطوة التي أنجزتموها في دروب الحياة تلك المتّوجة بالطموح والمكللة بالفالح والتي وصلت بكم 

الى فتح أبواب المستقبل فمبارك لكم أيها الطالب هذا التخرج .

أ. د. عبدالسالم السليمان
للدراسات  الجامعة  وكيل 

العليا والبحث العلمي

د. عمر بن محمد معمر
وكيل الجامعة لالبتكار وريادة األعمال

د. صالح الراشد
وكيل الجامعة

رئيس اللجنة العليا لحفل التخرج 

مبروك من القلب

مخرجات متميزة

أيام الوفاء



6 

ثمن عمداء الكليات والعمادات وأعضاء هيئة التدريس والمسئولين 
بالجامعة رعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف أمير 
المنطقة الشرقية لحفل تخريج الدفعة األربعون من طالب الجامعة، 
وحضور نائب سموه الكريم صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن 
فهد بن سلمان، ليشارك الفرحة الخريجين في هذا اليوم البهيج، 
مقدمين التهاني والتبريكات للطالب بمناسبة تخرجهم من الجامعة.

ترحيب وتهنئة
عبر المستشار الفني للجامعة ومدير عام إدارة المشاريع والصيانة 
بهذه  سعادته  عن  المنصوري  عبدالعزيز  المهندس  المكلف 
المناسبة، قائاًل نرحب بصاحب السمو الملكي األمير أحمد بن فهد 
الحفل،  هذا  لتشريفه  الشرقية،  المنطقة  أمير  نائب  سلمان  بن 
يوفقهم  أن  الله  ونسأل  فرحتهم  الطلبة  وبناتنا  أبنائنا  ونشارك 
لخدمة وطنهم ومجتمعهم وأن ُيسهل أمورهم ويحقق ُأمنياتهم.

ريادة وطموح
والموظفين  التدريس  هيئة  أعضاء  شؤون  عمادة  عميد  وبّين 
الدكتور محمد العبدالله أن الجامعة تخطو بشكل واثق نحو ريادة 
تطمح إليها ومستقبل واعد ينعكس على مخرجاتها من الطالب 
والطالبات، و »نحن في الجامعة نعيش هذه الفرحة بتخريج هذه 
بالتوفيق والسداد وأن  لهم  التهنئة، وندعو  لهم  الدفعة ونقدم 

يحقق الله أمنياتهم وطموحهم إنه على كل شيء قدير«.
توجيهات سامية

وقدمت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة د. نجاح 
فهد  بن  أحمد  األمير  الملكي  السمو  لصاحب  الشكر  القرعاوي، 
المنطقة الشرقية، على تشريفه وتكريمه  نائب أمير  بن سلمان 
الطلبة، متمنيًة لهم مستقباًل زاهرًا والتوفيق في حياتهم العملية 
لخدمة هذا البلد المعطاء، وأن يجعلوا التوجيهات السامية نصب 
زاهر  مستقبل  وتحقيق  لخدمة  العملية  لحياتهم  ونبراسًا  أعينهم 

لهذا الوطن الغالي.
نهضة الوطن

ورفع عميد عمادة تطوير التعليم الجامعي د. محمد الكثيري أسمى 
تخرجهم،  بمناسبة  والطالبات  للطالب  والتبريكات  التهاني  آيات 
وتمنى لهم أن يكونوا في مصاف الشباب والشابات المؤثرين 

في نهضة وطننا الحبيب والمساهمين في بنائه وتقدمه.
عزم وتصميم

وقال عميد عمادة القبول والتسجيل د.عبدالله آل مريح يحق في 
هذا اليوم أن نفرح ونحن نرى كوكبة من شباب المستقبل وفي 
هذا  بناء  في  والمشاركة  العطاء  على  وتصميم  عزم  عيونهم 

الوطن المعطاء، ونبارك لهم هذا التخرج، الذي يشرفه نائب أمير 
الجامعة،  في  الفرح  الحتفاالت  امتداد  وهو  الشرقية  المنطقة 
وبهذه المناسبة  نهنئ معالي مدير الجامعة والخريجين والخريجات 

وأهاليهم، ونتمنى لهم مستقباًل موفقًا.   
حياة موفقة

وبارك عميد عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة د. ناصر 
الريس للخريجين والخريجات وتمنى لهم حياة عملية موفقة وحافلة 
بالعطاء واإلبداع، وأن يساهموا في رقي الوطن وخدمة المجتمع.

بناة للوطن
عن  العمري  سعد  د.  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  عميد  وعبر 
سعادته بدفعة هذا العام من الخريجين، وقال إنهم »يمثلون أحد 
الفئات العلمية التي تخرجها جامعاتنا لينضموا إلى سوق العمل 

ويكونوا بناة لهذا الوطن الغالي«.
تهاني ودعاء

بندر  د.  بعد  عن  والتعلم  اإللكتروني  التعليم  عمادة  عميد  وقدم 
أن  وجل-  -عز  الله  داعيًا  الخريجين،  للطالب  الحارة  تهانيه  العامر 
يوفقهم، مضيفًا إن حفل التخرج األربعون يعد فخرًا للجامعة، عبر 

هذه الكوكبة من الشباب الذي هم عماد وسند الوطن.
أيام سرور 

أن  إلى  المسعود  د.نايف  العلمي  البحث  عمادة  عميد  وأشار 
طالبها  وتشارك  والسرور  الفرحة  األيام  هذه  تعيش  الجامعة 
الخريجين هذه الفرحة، وكم نحن سعداء في هذه المناسبة التي 
تمر على جامعتنا، وأن تواجد نائب أمير المنطقة الشرقية ورعايته 

هذه االحتفالية مؤشر ودليل على أهميتها.
حضور واهتمام

أمير  اهتمام  إلى  السلطان  أ.د.علي  الطب  كلية  عميد  وأشار 
الملكي  السمو  صاحب  ومشاركة  بالجامعة،  الشرقية  المنطقة 
الجامعة  المنطقة  أمير  نائب  سلمان  بن  فهد  بن  أحمد  األمير 
والطالب فرحتهم، دليل أهتمامهم بالجامعة، مقدمًا خالص تهنئته 

للخريجين والخريجات ومتمنيًا لهم التوفيق.
روافد بالدنا

كما ذكر عميد كلية العمارة والتخطيط د. طارق الرواف إن التخرج من 
الجامعة هي نقطة تحّول في حياة الطالب والتي ينتقل بعدها 
إلى الحياة العملّية ، فيجب على الخّريج أن يكون له بصمات في 
شتى المجاالت والمساهمات للمشاركة في تقديم العديد من 
الحكومية والخاصة وأن يكون  للقطاعات  التطويرية  األستشارات 

رافدًا من روافد خدمة المجتمع في بالدنا الغالي. 
نهضة لوطننا

القرني بكل االعتزاز والتقدير  الهندسة د. علي  كلية  وقال عميد 

د.محمد الكثيريم.عبدالعزيز المنصوري أ.د.عبدالواحد المزروعد.طارق الرواف د.خالد الشهريأ.د.علي السلطان د.فهد الحربيد.علي القرني

مـنـســـوبـــو الجـــامــعــة يــثــمـــــنــون رعــايـــــــة أمـــــيــــــــر المـنـطـقـة 
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وبناتنا  الطالب  ألبنائنا  والتبريكات  التهاني  آيات  بأسمى  أتقدم 
الطالبات بمناسبة تخرجهم، وإننا إذ نهنئهم ونتمنى لهم أن يكونوا 
في مصاف الشباب والشابات المخلصين لنهضة وطننا الحبيب 

المساهمين في بنائه وتقدمه.
لمسات واضحة

وهنأ عميد كلية الصحة العامة د. تركي العنزي مدير الجامعة وجميع 
الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم بهذه المناسبة، متمنيًا دوام 
التوفيق والنجاح للجميع في مسيرتهم التعليمية والعملية، وأن 
فيما  السيما  العمل  ميدان  في  لهم  واضحة  لمسات  يضعوا 

يتعلق بأمور الصحة العامة.
مستقبل زاهر

وأعرب عميد كلية الصيدلة اإلكلينيكية د. عاصم األنصاري عن تهنئته 
للخريجين والخريجات، وسأل المولى القدير أن يوفقهم لمستقبل 
باهر وزاهر وأن يخدموا بالدهم ومجتمعهم، متمنيًا لهم التوفيق 

والنجاح.
مستقبل مشرق

إن  المزروع  الواحد  أ.د.عبد  والقانون  الشريعة  كلية  عميد  وقال 
روح  ُيجسد  نائبه  وتشريف  للحفل،  الشرقية  المنطقة  أمير  رعاية 
التالحم بين المسؤول والقيادة من جهة والمواطن من جهة أخرى، 
وبارك للخريجين وللخريجات هذه المناسبة السعيدة، وتمنى لهم 

مستقباًل زاهرًا ومشرقًا.
مستقبل واعد

فيما قال عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع د.خالد 
الشهري: إننا نشارك أبنائنا وبناتنا فرحتهم ونسأل الله أن يوفقهم 
لخدمة وطنهم ومجتمعهم وأن ُيسهل أمورهم ويحقق ُأمنياتهم.

دور تنموي
وقال عميد كلية طب األسنان د. فهد الحربي تفتخر جامعتنا بتخريج 
الدور  نستذكر  المبارك  الحفل  هذا  في  وإننا  األربعون،  الدفعة 
التنموي الذي تقوم به جامعتنا، حيث تخرج الكفاءات من بنات وأبناء 
الوطن ممن يساهمون في مسيرة التنمية الشاملة في وطننا 

الغالي وذلك لتحقيق رؤية جامعتنا ورؤية مملكتنا الغالية.
أمن واستقرار 

المعيدي  د.قاسم  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  عميد  وأضاف 
نشارك أبنائنا وبناتنا هذه الفرحة ونتمنى لهم مستقباًل زاهرًا وحياة 
عملية موفقة، ونعمل على تحقيق رؤية الوطن الثاقبة 2030 في 
ظل ما ننعم به من أمن واستقرار بقيادة حكومتنا الرشيدة، معبرًا 

عن سعادته بالمناسبة. 
حضور وتشريف

وأشار عميد كلية إدارة األعمال د.خالد الفالح إلى أن مناسبة التخرج 

من أهم المناسبات التي يعيشها الطالب في حياته التعليمية، 
فبعد سنوات أمضاها على مقاعد الدراسة متنقاًل من مرحلة إلى 
أخرى ولكل مرحلة ذكرياتها يبقى حفل التخرج من المناسبات أهمها 
الجامعة ومنسوبيها  إدارة  الذاكرة، وفي هذا الحفل تجتمع  في 
الملكي  السمو  السنوي صاحب  حفلنا  األمور، ويشرف  وأولياء 

األمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية. 
تقدم وازدهار 

د.عبدالله  المعلومات  وتقنية  الحاسب  علوم  كلية  عميد  وقدم 
المهيدب التهنئة للخريجين والخريجات، وحثهم على أن يساهموا 

في تقدم وازدهار المسيرة التنموية لوطننا الحبيب.
تشريف ومشاركة

وأكد عميد كلية التربية د.عادل أبو دلي أن مناسبة حفل التخرج من 
أهم مناسبات الجامعة حيث يشرفها نائب أمير المنطقة الشرقية 
للجميع  وتمنى  فرحتهم،  واألهالي  والطلبة  الجامعة  ويشارك 

مستقباًل زاهرًا.
دعم للجامعة

صاحب  تواجد  إن  الجعفري  د.أميرة  اآلداب  كلية  عميدة  وقالت 
أمير  نائب  سلمان  بن  فهد  بن  أحمد  األمير  الملكي  السمو 
المنطقة الشرقية يؤكد دعمه لمسيرة الجامعة، وبهذه المناسبة 

ُأقدم التهنئة للخريجين والخريجات وأسأل الله لهم التوفيق.
تهنئة وتمنيات

والخريجات  الخريجين  العمير  د.نهاد  العلوم  كلية  عميدة  وهنأت 
لهم مشاركات  تكون  وأن  التوفيق  لهم  وتمنت  المناسبة،  بهذه 
ومساهمات كل عبر تخصصه في الخطط التنموية للمملكة في 

جوانبها المختلفة.
رائدة عالميًا

وقالت عميدة كلية التصاميم د. سمية السليمان، بهذه المناسبة 
تخرجهم،  مناسبة  والخريجات  الخريجين  وبناتنا  ألبنائنا  نبارك 

ونتمنى لهم مستقباًل زاهرًا وحياة عملية موفقة.
مناسبة سعيدة

مدير  معالي  العتيبي  حورية  د.  المجتمع  كلية  عميدة  وهنأت 
والخريجات  الخريجات  وجميع  والمسئولين  والوكالء  الجامعة 
عملية  حياة  لهم  متمنية  السعيدة،  المناسبة  بهذه  وأهاليهم 

موفقة.
نظرة المستقبل

وبهذه المناسبة سألت عميدة كلية التمريض د. فريال القحطاني 
وأن  والخريجات  للخريجين  والسداد  التوفيق  وجل  عّز  المولى 
الله، وأن يكونوا جزء حيوي  يحققوا أهدافهم وطموحهم بعون 

من نظرة المستقبل لبلدنا الغالي وتحقيق رؤيته الطموحة.

د.عبدالله المهيدبد.قاسم المعيدي د.نايف المسعودد.عبدالله آل مريح د.عادل أبودليد.محمد العبدالله د.تركي العنزيد.خالد الفالح

الشـرقـيــة وحضور نائبه لحـفـل التـخرج األربعون ويـهنـئون الخريجين
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