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أمير المنطقة الشرقية يزف 
6514 خريج وخريجة من جامعة 
 اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

برعاية وحضور وتشريف صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبد 
العزيز أمير المنطقة الشرقية – حفظه الله – تحتفل جامعة االمام عبد الرحمن 
بن فيصل يوم األحد 14 شوال 1443هـ الموافق 15 مايو 2022م ، بتخريج 
الدفعة الثالثة و األربعون من خريجيها البالغ مجموع عددهم 6514 ، من الخريجين 
والخريجات المتوقع تخرجهم لمراحل الدراسات العليا، والبكالوريوس والدبلوم، 
الربيش  محمد  بن  عبدالله  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  معالي  بحضور 
الجامعة  التدريس وضيوف  الكليات وأعضاء هيئة  الجامعة وعمداء  و وكالء 
 وأولياء األمور من الرجال والسيدات في االستاد الرياضي بالمدينة الجامعية .
الرعاية  الربيش  محمد  بن  الله  أ.د.عبد  الجامعة  رئيس  معالي  وثمن 
أن  إلى  الفتا  التخرج،  لحفل  الشرقية  المنطقة  أمير  سمو  من  الكريمة 
التي  للرعاية  امتدادًا  سموه  رعاية  تأتي  حيث   ، شرفًا  الجامعة  يزيد  ذلك 
المناسبة  بهذه  الفرحة  وأهاليهم  الطالب  ليشارك  الجامعة،  بها  تحظى 
والتقدير. الشكر  له  ومقدما  الحضور،  هذا  لسموه  مثمنًا   الغالية، 
لجميع  والتبريكات  التهنئة  الربيش  عبدالله  الدكتور  األستاذ  معالي  وقدم 
الخريجين والخريجات، وقال :  “ في هذا العام نشعر بالسعادة الغامرة ونحن 
نحتفل بتخرج الدفعة الثالثة واألربعون وهم مستعدون لتحمل األمانة وتأدية 
الرسالة على أكمل وجه إن شاء الله، وأوجه تهنئتي إلى أبنائي الطلبة بمناسبة 
التخصصات، وإلى  العلمية في مختلف  الدرجات  تخرجهم وحصولهم على 
أولياء أمورهم وأقول لهم ها قد حاز أبناؤكم على المستويات العالية من 
 العلم فحق لكم أن تفخروا بهم«، متمنيا لهم مستقباًل زاهرًا وحياة موفقة.
مريح  آل  سعيد  بن  عبدالله  الدكتور  والتسجيل  القبول  عميد  ذكر  جانبه  من 
ونحن في  حلة  أبهى  بخريجيها وهم في  عام  كل  تحتفل في  الجامعة  بأن 
هذا اليوم المبارك أهنئهم بهذه الفرحة متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد 
حيث  التالي  حسب  العام  لهذا  والخريجات  الخريجين  أعداد  استعرض  كما   ،
وكليات   ، خريجة   2302 والتربية  والعلوم  اآلداب  كليات  خريجات  بلغ مجموع 
 514 بالجبيل  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  و  التطبيقية  الطبية  العلوم 
عدد  وبلغ   ،  176 بالقطيف  المجتمع  كلية  خريجات  عدد  وبلغ   ، خريجة  
المقر  خريجي  مجموع  وبلغ   ،  589 بالدمام  المجتمع  كلية  وخريجي  خريجات 
التمريض وكلية  التصاميم وكلية  كلية  إدارة األعمال و  كلية  الرئيسي وهم 
كلية  و  والقانون  الشريعة  وكلية  المجتمع  وخدمة  التطبيقية  الدراسات 
الصحة العامة وكلية الصيدلة االكلينيكية وكلية الطب وكلية العلوم الطبية 
االسنان  طب  وكلية  الهندسة  وكلية  والتخطيط  العمارة  وكلية  التطبيقية 
 وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات وكلية التربية ؛ 2590 خريج وخريجة.
لمرحلة  الكليات  حسب  تخرجهم  والمتوقع  الخريجين  عدد  مريح  آل  وبين 
العلوم  كليات  وخريجات  خريجي  مجموع  بلغ  حيث  كالتالي؛  العليا  الدراسات 
اإلنسانية  والدراسات  العلوم  وكلية  وخريجة،  خريج   99 التربية  و  واآلداب 
الطبية  العلوم  وكلية  األسنان  وكلية طب  الطب  وكلية   ، 21 طالبة  بالجبيل 
التطبيقية وكلية الصحة العامة وكلية التمريض وكلية العمارة والتخطيط وكلية 
الهندسة وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات وكلية إدارة األعمال ومعهد 

األبحاث واالستشارات الطبية 223 خريج وخريجة.
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 ويستمر العطاء 
رعاية كريمة وحفل بهيج

أ. د. عبدالله بن محمد الربيش
رئيس الجامعة

2

عبدالرحمن  اإلمام  لجامعة  يتجدد  حبور 
الثالثة  الدفعة  تزف  وهي  فيصل  بن 
الجامعي  للعام  خريجيها  من  واألربعين 
الجامعية،  رحلتهم  تمام  بعد  1443هـ 
أروقة  بين  قضوها  علم  مسيرة  وختام 
الجامعة، ينالون من معين الفكر والمعرفة 
زاًدا وعتاد يواصلون به خطاهم ويشحذون 

لهذه  والتقدم  النهضة  نحو  هممهم  به 
ذلك  ويؤكدون من خالل  المباركة،  البالد 
أنهم على قدر ما ُمنحوا من ثقة الوطن، 
وعلى ُأهبه االستعداد لما ُعقد من آمال 

وتطلعات قادته حفظهم الله.  
المَهمة  هذه  عظم  على  وتأكيًدا    
فقد  مسؤوليتها،  بحجم  واستشعارًا 
جهودها  مضاعفة  على  الجامعة  عملت 
األكاديمية عاًما تلو عام على مستوى الكادر 
التعليمي والبرامج التخصصية واألنظمة 
واللوائح والممكنات التقنية الداعمة، كما 
الجودة  متطلبات  استيفاء  على  عملت 
لرفع  والدولية  المحلية  واالعتمادات 
مستوى المخرجات، وتحقيق رسالتها في 
تقديم خدماتها المعرفية والبحثية والمهنية 
اإلبداعية بشراكة مجتمعية فاعلًة، وبلوغ 
كجزء  والتأهيل  اإلعداد  مستهدفاتها في 

من منظومة التعليم بالمملكة.
 واليوم بفضل من الله وتوفيقه نشهد 
فخالص  بزارعيه،  ونحتفي  الحصاد،  هذا 

على  الخريجين  ألبنائنا  نبعثها  التهنئة 
صادقة  بدعوات  ممزوجة  اإلنجاز،  هذا 
إلى المولى عز وجل أن يبارك لهم فيما 
كسبوه من علم، وأن يجعله مصدر يعود 
عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم بكل خير 

وصالح وبناء.
الشكر  بخالص  نتقدم  المقام  هذا  وفي 
الهمة  في  الراية  قائد  إلى  والتقدير 
والطموح وقصص النجاح والبذل واالنجاز 
صاحب السمو الملكي األمير سعود بن 
نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية 
)حفظه الله(، األب الذي شرفنا برعاية حفل 
واالعتزاز  الفخر  مظاهر  ومشاركتنا  أبنائه، 
بهم، ملهًما بحضوره، ومشجعًا بكلماته، 
الشباب  في  يرى  محب  بقلب  ومحفًزا 
أساس حاضرنا وأمل مستقبلنا بإذن الله، 
كافة  إلى  والعرفان  بالشكر  نتقدم  كما 
الجهات المشاركة واللجان المنظمة وإلى 
كل من عمل على إخراج هذا الحفل على 

نحو يليق بمكانته في نفوس الجميع.
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إحصاءات الخريجين

6514
خريج لعام 1443/2022 6171

دراسات جامعية
343
دراسات عليا

1154
الــطـــــــــــــالب

5360
الطـــــالـبــــــــات
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إن من أجمل ما يشعر به اإلنسان هو لذة النجاح بعد الكفاح، والمرء منا ال يصل إلى مراده وبغيته دون أن يمر بمحطات من التعب 
والمشقة، ولكن إن كان ذو هدف وهمة فسوف يؤول التعب بين جنبيه الى طاقًة وقادة تدفعه نحو القمة، وتسمو به أهدافه 

إلى المعالي.
طالبي وطالباتي الخريجين... ليس هناك من شيء يضمن لكم استمرار العطاء ويشعل جذوة األمل في نفوسكم ويمنحكم األمان 
واالطمئنان في دروب الحياة ومفترق الطرق مثل التوكل على الله »فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب«.

طالبي وطالباتي الخرجين... لقد نهلتم من معين العلم سنوات، وقضيتم في البحث والتدريب جل األوقات، وضحيتم في سبيل 
المعرفة بكثير من الرغبات، وها أنتم اليوم على عتبة التخرج تحملون بأيديكم مشعل العلم وُتتـقنون ضروبًا من فنون المعارف، 
فأوصيكم بأن تكونوا خير ممثل لمعلميكم ولجامعتكم التي بذلت الغالي والنفيس لتصل بكم إلى هذا اليوم الذي نتوجكم فيه 
خريجين وخريجات، ولتستشعروا أن العلم أمانة، وأن العلم نعمة وقيد النعمة الشكر، ونمائه بأداء زكاته، وزكاة العلم تبليغه، والقيام 
بحقه قوال وفعال كل في تخصصه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من سئل عن علم يعلمه فكتمه، ألجم يوم القيامة 

بلجام من نار«. 
طالبي وطالباتي الخريجين... إن ما بعد التخرج حياة جديدة وبداية سعيدة أنتم من يرسم مالمحها، ويكتب حروفها، فاحرصوا على 

أن يكون لكل منكم شخصية تميزه عن غيره، فتميز العطاء مطلب لتحقيق التكامل في المجتمع.
طالبي وطالباتي الخريجين... إن هذا الوطن لم يبخل عليكم فقد كان لكم أرضًا ودفئًا وعزًا وتمكينا، فمن الواجب علينا وعليكم أن نرد 

بعض جميله وحقه بالصدق واإلحسان في العمل ، دامت أفراحكم وازدان جبين جامعتكم بنجاحكم وتخرجكم. 

الجامعة وهم يتقدمون  أبناَء  الثالث واألربعون ونرى  بأبنائنا وبناتنا في حفل تخرجهم  اليوم؛ ونحن نحتفل  الفخر واالعتزاز  يملؤنا 

بُخَطى واثقِة وعزِم أكيد نحَو تحقيِق طموحاتهم وآمالهم. ال يسعني اليوم، سوى أن أعبر عن مدى فخري واعتزازي بما حققه طالبنا، 

متمنًيا لهم كل النجاح في حياتهم العملية المستقبلية واإلسهام في التنمية الشاملة التي يشهدها وطننا في شتى المجاالت. 

وبهذه المناسبة المباركة؛ ال بد أن نستذكر الدور التنموي الذي تقوم به جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في تخريج الكفاءات 

من أبناء الوطن لإلسهام في مسيرة التنمية الشاملة في وطننا الغالي، بفضل الدعم الكبير الذي تتلقاه الجامعة من الدولة ووالة 

األمر - حفظهم الله – وجهود الجامعة بجميع قطاعاتها األكاديمية واإلدارية لتقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية، وتوفير جميع 

أنواع الدعم لطالب وطالبات الجامعة إلكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق أهدافهم.

إن هذا اإلنجاز إنما هو ُخطوة في طريِق النجاح وتحقيِق الطموحات، وليست نهايَة الطريق. فالنجاَح عمليٌة مستمرة متجددة في زمٍن 

تتسارُع فيه الدول البتكاِر الحلول وبناء مستقبل أفضل لمواطنيها؛ فأوصيكم باستكمال مسيرة النجاح والتفوق، كونوا َطموِحين 

وُملِهمين، واستمروا في تحصيِل المعارف واكتساب المهارات؛ فبهذا تحققون غاياِتكم وآماَلكم، وتسهمون في نهضة وتنمية 

وطنكم الذي قدم لكم الغالي والنفيس.

أبارك لكم ولوالديكم هذا اإلنجاز، والى االمام في ميدان العمل والعطاء والنماء واالرتقاء.

أ.د. فهد بن أحمد الحربي 
نائب رئيس الجامعة 

للبحث العلمي واالبتكار

د. غازي بن عبدالرحمن العتيبي
نائب رئيس الجامعة
للشؤون األكاديمية

نجاٌح بعد الكفاح

بهمتكم العالية
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د. نهاد بنت عبدالله العمير 
نائب رئيس الجامعة للتطوير 

والشراكة المجتمعية

أ.د.عبدالواحد بن حمد المزروع
نائب رئيس الجامعة للشؤون 

اإلدارية والمالية 

بداية الطريق

عرس بهيج
يطيب لي في هذه المناسبة السعيدة، والعرس البهيج أن أشارك خريجي جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل فرحتهم وتخرجهم، 

باالجتهاد  مليئة  ورحلة  والمثابرة،  بالجد  حافلة  مسيرة  بعد  أطيبها،  المسرة  أكاليل  ومن  أبهجها،  التهاني  باقات  من  لهم  وأزجي 

والصابرة، وإلى مستقبل زاهر يضوع بعبق التحدي واإلصرار، وبروح البذل والعطاء ، لقد كانت جامعتنا البهية وال زالت بحمد الله 

وارفة الظالل باسطة يديها بالخير والمعرفة ألبنائها الكرام، فأضحت منارة بارقة، وقمة سامقة في ميادين العلم والتعلم، وصرحًا 

شامخًا بين المؤسسات التعليمية، وهي لبنة من لبنات العطاء في هذا الوطن المعطاء الذي يقدم الكثير ألبنائه البررة .

إن العلم بذرة تستحق التعاهد والسقي والرعاية، والمرء ال يزال في هذه الحياة يزداد علمًا؛ ورحلة التميز والنجاح ال تتوقف عند 

حّد، والطموح ال يوقفه أحد، كما أن لهذا العلم ثمرة وزكاة وهي العمل، والمساهمة في بناء األمجاد وتحقيق أهداف األوطان.

أبناء الوطن األوفياء: ها أنتم اليوم على أعتاب رحلة جديدة ومسيرة زاهرة بالعطاء ورّد الجميل تجاه وطنكم الغالي بقيادته الرشيدة، 

وإلى مجتمعاتكم الفخورة بكم والتي تتطلع إلى آفاق أرحب وإنجازات أسمى تسيرون بها نحو التطلعات العالية متجاوزين في 

سبيل ذلك الصعوبات ومذللين كل العقبات، فأنتم رواد التنمية والتطوير، وُبناة المستقبل.

بشراكم اليوم، وهنيئا لكم الحصاد، والعقبى لكم باألمجاد.

أسأل المولى أن ينّولكم أمانيكم، ويحقق آمالكم.

5

ابنائي الطلبة والطالبات ، مبارك تخرجكم ، مبارك هذا التميز ، مبارك هذا النجاح ..

يسرني ان أكون من أوائل المهنئين لكم على هذه المرحلة التي انجزتموها في دروب الحياة ، تلك المرحلة  المتوجة بالطموح 

والمكللة بالفالح  والتي وصلت بكم في نهاية المطاف إلى درب النجاح ، فهنيئًا لكم .

ه بداية طريٍق  حديات، كما أنَّ ٍة حافلٍة وطريٍق محفوف بالعقبات والتَّ ه تتويٌج لمسيرٍة علميَّ ريق، بل إنَّ خرج ليس نهاية الطَّ ابنائي ، التَّ

قه من فائدٍة لنفسه ولآلخرين،  ة، وما يحقِّ تي يثبت فيها اإلنسان كفاءته واستحقاقه لشهادته العلميَّ ة الَّ جديد إلى الحياة العمليَّ

ق إالَّ بالفائدة المتحصلة منه، وإنَّ علًما بال منافع علٌم ال قيمة له وال وزن، ، حيث ينتقل اإلنسان من مرحلة  فالعلم غايٌة نبيلٌة ال تتحقَّ

نفيذ واستعمال العلم، وهو ما يختلف من شخٍص إلى آخ ،  فإنَّ المعالي ال تنال إالَّ ببذل الغالي وال يبلغ  حصيل إلى مرحلة التَّ التَّ

اإلنسان غايًة شريفًة إالَّ بعد تعٍب وصبٍر واجتهاد ،  وأخيرا، تمنياتنا القلبية لكم بدوام التقدم والنجاح ومستقبال مشرق بإذن الله .
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إلى ميدان الفخر

أشارك  أن  لي  يطيب 
الخريجين والخريجات فرحتهم 
في التخرج 43 بعد أن قضوا 
سنوات من التعليم والبحث 

بين جنبات كلياتهم .
   وجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل إذ تودعهم 
ليكونوا  بهم  لتفخر  العمل  ميدان  إلى  وتزفهم 
حدود  بال  العطاء  في  المسؤولية  مستوى  على 
وحسبنا  الرشيدة،  وقيادته  المعطاء  الوطن  لهذا 
لهذا  بالوفاء  عهدًا  أنفسهم  على  أخذوا  قد  أنهم 
بشكل  ولجامعتهم  عام  بشكل  والمجتمع  الوطن 
الوطنية  في  للوفاء  رمزًا  يكونوا  أن  على  خاص 
قد  بأنهم  عملهم  خالل  من  ويثبتوا  واإلخالص 
المختلفة  والمهارات  المعلومات  من  اكتسبوا 
على  ليكونوا  يؤهلهم  ما  والعلوم  والمعارف 
بمختلف  العمل  ميادين  المسؤولية في  مستوى 

تخصصاتهم العلمية والتربوية واألدبية.
افتخارنا  وبقدر  بهم  لنفتخر  الجامعة  في  إننا     
بخريجينا، أملنا كبير بأنهم في الواقع مثااًل يحتذى 
لوطنهم  المخلصة  الصالحة  المواطنة  في  به 
التخصصات  كافة  في  ومجتمعهم  ولمليكهم 

والمهن.
أسرة  ولكل  وخريجة  خريج  لكل  التهنئة  صادق     
أن  الله  وأسأل  العام،  هذا  أبنائها  بتخرج  سعدت 
يديم على وطننا الغالي عزه وأمنه في ظل قيادة 
خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين.

 د.علي بن طارد الدوسري
عميدة شؤون الطالب

شمروا عن سواعد العمل
 

نبارك ألبنائنا الطالب والطالبات 
الجامعية  دراستهم  انهاء 
وتخرجهم بعدما بذلوه من جهد 
بظروف  خالله  مروا  وعمل، 
استثنائية تاريخية، وتجربة فريدة 
من نوعها، وواصلوا دراستهم 
بفعالية وإصرار اثناء جائحة ضربت العالم اجمع، وغيرت نمط 
الحياة، حتى انقضت واندثر خطرها بفضل الله ونعمته فله 

الحمد في األولى واالخرة.
االحتفال  يحضر هذا  ان  والسرور  الشرف  دواعي  لمن  وانه 

سمو )    ( بيننا مهنئا ألبنائه وداعما لهم.
التعامل مع  ورؤيٍة في  قيادتنا صاحبة سبٍق  نرى  نحن  وها 
االحداث واالزمات وتطويعها واتخاذ االجراءات التي حافظت 
يحتذى  مثاال  وكانت  المؤسسات،  لكل  الفعال  األداء  على 
في التنظيم واالدارة في هذه الجائحة، ولم تعقها االحداث 
عن تحقيق رؤيتها في كل المجاالت، بداية من تعزيز القيم 
صحية،  و  عامرة  حياة  وتمكين  الوطنية  والهوية  اإلسالمية 
الحكومة  فاعلية  تعزيز  الى  االقتصاد،  وتنوع  بتنمية  مرورا 
زيادة  وتمكين المسؤولية االجتماعية على نحو ساهم في 
فرص العمل وتمكين مكونات المجتمع المختلفة على ارض 

بلدنا الطيب المبارك.
وقد كانت الجامعة وقيادتها سباقة في االخذ بزمام المبادرة 
وخططها  مستهدفاتها  وطورت  الرؤية  هذه  تبني  في 
وتسليحهم  ِخّريجيها  مستوى  رفع  على  والعمل  لتحقيقها 
لتعزيز  المستقبل  وتكنولوجيا  والمهارات  والمعرفة  بالعلم 
وأصبحت  فيه،  بدورهم  والقيام  المجتمع،  في  مشاركتهم 
جامعتنا في مصاّف الجامعات األعلى تصنيفا عالميا على 

أكثر من صعيد.
مع  بالتنسيق  العامة  والخدمات  المشاريع  إدارة  وشاركت   
باقي إدارات الجامعة في عمليات انشاء وتطوير وتشغيل 
نظم  وتطبيق  جاهزيتها،  على  والمحافظة  الجامعة،  مرافق 
وتلبية  اآلمن،  االستخدام  يضمن  بما  فيها،  السالمة 
طبقا  تعليمية  بيئة  وتوفير  التكنولوجي،  التطور  متطلبات 

للمعايير الوطنية والعالمية.
 وقد كان طالبنا اهال لتحمل المسؤولية والعمل وااللتزام 
التعامل  حسن  على  ساعدت  التي  السريعة،  واالستجابة 
مع االزمة، واثبتوا تفوقهم في تعلم التكنولوجيا الحديثة، 
واستيعابها، والمشاركة في تطويرها، واالستعداد لسوق 
العمل، في مثال بارز على االلتزام والعمل الدؤوب واالصرار 

على النجاح.
تتبناه  وما  بالدنا  في  التطوير  مبادرات  امامكم  وترون 
وعقول  وسواعد  جهود  تنتظر  عمالقة  مشاريع  من  قيادتنا 
روا عن  ِيِجينا ليكونوا َلِبناٍت في هذه المشاريع، فهيا شمِّ خرَّ
يز، وواصلوا العمل، لرقي  حوا بمهارات الَتمِّ سواعدكم، وتسلَّ

بلدكم وامتكم وتحقيق َرَخاِئها وِرْفَعِتها.
التوفيق والسداد في حياتهم  واللهَّ اسأل ان يكتب ألبنائنا 
العملية، كما اسأله ان يحفظ علينا والة امرنا وان يوفقهم لما 

في خير البالد والعباد.  

م.عبدالعزيز بن عبدالهادي المنصوري
مستشار الجامعة للشؤون الفنية

 أنتم الظل الوارف

اليوم  هذا  في  لي  يطيب 
البهيج أن ُأبارك ألبنائي وبناتي 
تخرجهم من الجامعة في حفلها 
الـ  43 وهم ُيَزفون الى ميادين 
بعد  الوطن  وخدمة  العمل 
أن قضوا سنواٍت في طلب العلم من جامعٍة رفدوا 
الى طريق  اليوم  ليصلوا  واجتهدوا  وجدوا  علمها  من 
رافعين  والنهضة  التنمية  في  ويشاركوا  المستقبل 
 لراية الوطن المعطاء مع من سبقوهم في الميدان.
تحتفل  إن جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل وهي 
تزدان بضيوفها  واألربعون فهي  الثالث  التخرج  بحفل 
صاحب  حفلها  راعي  تشريف  و  بحضور  وتتشرف 
عبدالعزيز  بن  نايف  بن  األمير سعود  الملكي  السمو 
ارحب  أن  فيسعدني   ، الشرقية  المنطقة  أمير 
ال  الذي  فسموه   ، اليوم  حفلنا  في  الكريم  بسموه 
كتابة  في  الجامعة  ومساندة  دعم  في  جهًدا  يألوا 
وقد   ، العلمي  الصرح  هذا  لخدمة  اإلنجازات  سجل 
وحققناه في  لتحقيقه  نسعى  ما  كل  ذلك في  رأينا 
وكذلك  والبحثية  والعلمية  االكاديمية  الجوانب  كافة 
وللرؤية  الرشيدة  قيادتنا  لتطلعات  تحقيقًا  المجتمعية 
الوطنية الطموحة 2030 ، مما يؤكد الدور الذي تقوم 
. األمير  الميادين فشكرًا سمو  كافة  الجامعة في   به 
عديدة  نوعية  قفزات  المملكة  المرأة في  حققت  لقد 
الرؤى  وتعزيز  التنمية  عجلة  استمرار  في  ساهمت 
والتطلعات وما خريجاتنا اليوم إال استمراٌر لهذا النهج 
فُكلي أمل ببناتي الخريجات بالقيام بالدور الريادي القائم 
على التميز التنافسي والمستديم عن طريق َخلق بيئة 
تصل بإذن الله الى معالي الطموح ويكون لها األثر األكبر 
في خدمة الدين والوطن ويكون لهم شأٌن يسمو في 
سماء العلم ألن العلم ال ينضب والمعرفة ال تنتهي 
مشرق. بأمل  نحلق  واليه  ننظر  له  األفق،  مثل   فهو 
.. وما للذكرى الخالدة في النفس إال جماٌل يبقى فيه 
الجامعة  فإن  ذلك  ومن   ، عمل  طيب  به  ويصعد  أثر 
وفي هذا االحتفال البهيج الذي نزف فيه 6514 خريج 
و خريجة بادرت الجامعة بزراعة 400 شجرة تزينها أسماء 
ساحاتها  في  والخريجات   الخريجين  من  المتميزين 
المجتمعي  العمل  بأهمية  استشعارا  وذلك  ومبانيها 
وحبه  منه نشاطه  وذكٌر يستمد  أثٌر  للخريج  يبقى  وأن 
وأن  بالتشجير  المجتمعي  للعمل  تعزيزًا  و  للجامعة 
وارفًا  وظاًل  كبيرًة  قامًة  لتكون  األشجار  هذه  تكبر 
بجامعتكم  وبناتي  ابنائي  لكم  فهنيئا   به،   ُيستظل 
التي  أمانيكم  بتحقيق  فرحتكم  تكتمل  أن  الله  وأسأل 
 تجتهدون لتحقيقها وتعملون من اجلها وفقكم الله .

أ.د. فاطمة بنت عبدالله الملحم 
 عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة
رئيس اللجنة الفرعية لحفل التخرج الثالث واألربعون  
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نفخر بكم
  

الغالية  المناسبة  هذه  في 
حيث  واالعتزاز  للفخر  تدعو  التي 
الثانية  الدفعة  بتخرج  فيها  نحتفل 
الطالب  أبنائنا  من  واالربعون 
االمام  جامعة  من  والطالبات 
وأجمل  بأعطر  أتقدم  أن  يسرني  فيصل  بن  عبدالرحمن 
أبارك  كما  والخريجات  الخريجين  لجميع  والتبريكات  التهاني 
دؤوب  وعمل  متواصل  جهد  ثمار  قطف  واالمهات  لآلباء 
وجد واجتهاد أبنائهم في تحصيل العلم والمعرفة وإهدائهم 
به  للدفع  الطموحة  رؤيته  تحقيـق  فـي  ليشاركوا  للوطن 
للمزيد من التطور والنماء، كما أتقدم إلى االخوة واالخوات 
من أعضاء هيئة التدريس بخالص الشكر والتقدير لما قدموه 
من عصارة علمهم وفكرهم وجهدهم ألبنائهم الطلبة خالل 
من  قدموه  لما  الجامعة  منسوبي  ولجميع  دراستهم  فترة 
دعم متواصل سائاًل المولى أن يجعل ما قدموا في موازين 
التوفيق  والخريجات  للخريجين  الله  اسأل  ختاما  حسناتهم، 
يســاهموا  وأن  القادمة  العمليــة  حياتهــم  فــي  والســداد 
فــي بنــاء الوطــن وأن يديم علينا األمن واألمان والرخاء تحت 
قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي 

عهده األمين إنه سميع مجيب .

أ.د. قاسم بن إبراهيم المعيدي  
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية  

بداية عظيمة

لقد  الخريجات  وبناتنا  ابناؤنا 
وصلنا معكم إلى بداية المرحلة 
العملية في مسيرتكم، والتي 
بدأت من خالل المثابرة ، والتركيز 
تحقيق  على  بجد  والعمل 
في  رحلتكم  أثناء  أهدافكم 
الجامعة والتي يجب أن تستمر في تحصيل المعرفة ، 
والمهارة بعد تخرجكم ألن ذلك هو الطريق لإلبداع والتميز 
في كل وقت حتى ُتشرق وتعلو البالد بكم وبأمثالكم 
جامعتنا  سماء  أضاءت  شموعًا  كنتم  العظماء،  من 
ونزفكم في يوم تخرجكم إلى الوطن لتحقيق أهدافكم 
وطموحات بالدكم فمبارك لكم وللوطن وصولكم لهذا 

الهدف وإلى مزيد من النجاحات في المستقبل.

أ.د.ابتسام بنت محمد المّثال
عميدة عمادة الموارد البشرية

بناتنا الخريجات وابنائنا 
الخريجين

تاريخ  معكم  اليوم  نشهد 
رحلتكم  بداية  في  مميز 
التي  الرحلة  هذه  المهنية.. 

طالما رافقت أحالمكم.
فكانت اللحظة وكنتم هنا لنحتفي ونشهد ونبارك 
أن  الكريم  المحفل  هذا  في  يسعدني  تخرجكم، 
وأن  طالبه  تخريج  الجامعة  رئيس  لمعالي  أبارك 
أبارك لزمالئي عمداء ووكالء الكليات وأعضاء هيئه 

التدريس بوركت مساعيكم بالخيرات
وأن أبارك ألولياء أمور الطلبة فرحتهم اليوم في 
هنيئا  بالمسرات  أفراحكم  الله  أدام  ابنائهم  تخرج 
كوارد  تخريج  في  الوطني  االنجاز  هذا  لجامعتنا 
لمملكتنا  وتنمية  بناء  أدوات  هم  ليكونوا  شبابية 
بتخرجكم  االنجاز  محطات  أولى  لكم  نبارك  الغالية 

وإلى مستقبل مشرق بإذن الله .

أ.د. عبدالكريم بن خلف الهويش 
بناء االنسان .. رؤية وطنيةعميد معهد الدراسات االستشارية والخدمات

الحرمين  خادم  حكومة  أولت  لقد 
عبد  بن  الملك سلمان  الشريفين 
العزيز - حفظه الله ورعاه - اهتمامًا 
المواطن  بتعليم  وكبيرًا  بالغًا 
مراحل  في  وخصوصًا  السعودي 
التعليم الجامعي ، وها نحن اليوم 
نشهد ثمرات هذا االهتمام وهو 
تخريج الدفعة الثالثة واألربعون من خريجي جامعة اإلمام عبد 
الرحمن بن فيصل إلى سوق العمل، مسلحين بما اكتسبوه 
من علم ومهارات تواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين 
بعمادة  سعدنا  ولقد   ،2030 المملكة  رؤية  تحقيق  وتدعم 
الطلبة  شاركنا  أن  المساندة  والدراسات  التحضيرية  السنة 
هدفنا  كان  حيث  يوم،  أول  منذ  الجامعية  تعليمهم  رحلة 
الرئيسي تهيئة الطلبة للتكيف واالستمرار بالحياة الجامعية 
ووضع اللبنات األولى في مسيرتهم الجامعية، وإذ نبارك 
للطلبة وألسرهم الكريمة اليوم بتخرجهم، فإننا نذّكر الطلبة 
فالعالم  المهارات،  واكتساب  التعّلم  رحلة  استمرار  بأهمية 
يشهد اليوم مرحلة تغيرات كبيرة البد من مواكبتها، فالتحول 
واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية  السريع  التكنولوجي 
وتطور التعليم ال تشكل في مجملها مجموعة من التحديات 
من  التي  الفرص  من  العديد  أيضا  تشكل  بل  فحسب، 
نحو  واالنطالق  التطور  ذلك  لمواكبة  استغاللها  الممكن 
آفاق ارحب من المنافسة اإلقليمية والعالمية وتحقيق رؤية 
المملكة 2030، حيث أكد سيدي ولي العهد صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه على أن 
أهداف  أهم  أحد  الوطنية  شخصيته  وتحقيق  االنسان  بناء 
والبناء  التعّلم  في  باالستمرار  الجميع  نوصي  لذا  الرؤية، 
تحقيق  في  الغالي  وطننا  عليها  يعتمد  التي  الركيزة  فهم 

رؤيته في ظل قيادته الحكيمة المحبة للعلم والتعّلم.   

أ.د.عبدالعزيز بن فهد الفهيد 
عميد عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة 

التخّرج .. نهاية المرحلة وبداية 
المسيرة

التخرج هو إنجاز ونجاح وهو أعظم شعور 
يمكن لإلنسان أن يعيشه بعد رحلة طويلة 
جديدة  بداية  وهو  والتعب،  بالجد  تتسم 
النوعية،  والحياة  المهنية،  المسيرة  لبدء 
الطموحات،  وتحقيق  التطلعات،  وبلوغ 
وكل ما تبذله الجامعة من جهد في تطوير 
صرحًا متكاماًل وبيئة تعليمية متميزة في 
جميع مرافقها وخدماتها وبرامجها المتنوعة والنوعية، جاء تلبية لمتطلبات 
وثقافيًا  معرفيًا  ورائدون  متميزون  خريجون  منكم  لتجعل  العمل  سوق 
وقادة مؤهلون للمنافسة؛ تمتلكون المهارات والخبرات العلمية والعملية 
لالنخراط في سوق العمل والمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030، 

بحصاد مثمر لغرس أعوام سابقة وتحقيق أهداف الجّد والمثابرة.
والمعرفة،  بالعلم  المؤهل  السعودي  للشباب  الطموحة  الصورة  إنكم 
القادر على األخذ بزمام المبادرة، المثقف الواعي الحريص على قضايا 
ُأمته، المحصن بتقوى الله والمتزّود بالعلوم والمعارف، الذي ال يتردد أبدًا 
في االندماج مع الوطن والمجتمع وبناءه وتلبية احتياجاته، ويسهم في 
إحداث التغيير اإليجابي لمستقبل واعد ُمضيئ، وإن األوطان إنما تبنى 

على أكتاف أبنائها وبناتها الواعين المخلصين.
أنتم االستثمار الحقيقي، وُصّناع النجاح ومحرك تنمية الوطن ، و وقود 
ازدهاره ، أنتم التميز والريادة، أنتم فخر الوطن والقيادة، أنتم المواطن 
وتسطروا  السيرة،  وتصنعوا  القدوة  تكونوا  أن  بكم  فُحلّي  الصالح، 
اليوم  واجبكم  والصالح؛  والوسطية  واالنتماء  بالوالء  تحّلوا  المسيرة، 
على  والحفاظ  الوطن،  هذا  حماية  على  فأعملوا  األمس،  عن  يختلف 
مقدراته ومكتسباته، وأسعوا في الرقي به في شتى المجاالت، وأنتم 

أهاًل لهذا الواجب.

د. عبدالله بن سعيد آل مريح 
عميد عمادة القبول والتسجيل  

دفعة استثنائية 43
  في البداية أهنئ طالبنا وطالبتنا 
ضمن  تخرجهم  بمناسبة  الخريجين 
من  واالربعون  الثالثة  الدفعة 
يسعدني  كما  العريقة   جامعتنا 
الجامعة  رئيس  معالي   أهنئ  ان 
والمسؤولين  النواب   وسعادة 
تاج  تعتبر  التي  المناسبة  بهذه 

المناسبات ..
رسالتها  لتحقيق  والتخطيط   العمارة  كلية  انطلقت  لقد   
الجامعة  بهذه  الكليات  كسائر  المجتمع  وخدمة  األكاديمية 
ورؤية  أهداف  ظل  في  المستمر  عطائها  لتواصل  الرائدة 
بالمملكة. العالي  التعليم  ومعايير  لمتطلبات  وفقًا   الجامعة 
بتزاحم  األعوام  من  كسابقة  متميزًا  العام  هذا  كان  لقد 
المصاحبة  والمعارض  والمحاضرات  العلمية  األنشطة 
وجودة  التنظيم  على  القدرة  حقيقة  عكست  والتي  لها 
بعون  تجاوزناها   التي  كورونا  جائحة  من  بالرغم  العمل 
المملكة  رؤية  من  أعوام  ستة  بمرور  نحتفل  واليوم   . الله 
الرؤية  هذه  نتائج  لحظة  بكل  ونشهد  بأعيننا  نشاهد   2030
نحو  بإنجازاتها  وواثقة  متسارعة  بخطوات  تسير  وهي 
الوطن. لهذا  حكيمة  بقيادة  واسعة  وآفاق  عالية   طموحات 
الدفعة  بتخريج  والتخطيط  العمارة  كلية  تحتفل  واليوم 
لتكون  الخمسة  االقسام  من  الطالب  أبنائها  من   43
مجتمع  لبناء  جديدة  أفاقًا  تفتح  التي  الكليات  مقدمة  في 
لمسيرة  قيمة  إضافات  وتحقيق  بالحياة  نابض  صحي 
وتلبية  بمواكبة  وذلك   ٢٠٣٠ المملكة  لرؤية  التطوير 
في    “ ومرتكزاتها   2030 للملكة  الطموحة  الرؤية  متطلبات 
طموح”. ووطن  مزدهر  واقتصاد  بالحياة  نابض   مجتمع 

د. طارق بن إبراهيم الرواف 
عميد كلية العمارة والتخطيط 
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مـنـســـوبـــو الجـــامــعــة يــثــمـــــنــون رعــايـــــــة أمـــــيــــــــر

يوم الفرح

والطالبات  الطالب  وبناتي  أبنائي 
لكم  أبارك  والخريجات...  الخريجين 
جهودكم،  ثمار  وقطفكم  تخرجكم، 
يحق  فاليوم  التهنئة،  إليكم  وأزف 
لكم الفرح واالبتهاج؛ إذ نلتم - ولله 
الجّد واالجتهاد طول  الحمد والشكر - حصاد ما بذلتموه من 
إن  أحبائكم.  قلوب  إلى  السرور  فأدخلتم  دراستكم،  سنوات 
نجاحكم هذا وتخرجكم يعنيان وصولكم إلى مرحلة جديدة في 
الجميل  رّد  ُينتظر منكم  إذ  مسيرة حياتكم وبناء شخصياتكم، 
إلى وطنكم الغالي، واالمتنان والعرفان له بالعمل والعطاء 
وتقدمه،  تنميته  خدمة  سبيل  في  وإخالص  أمانة  بكّل 
واإلسهام، بكّل فخر واعتزاز، في دعمه وقوته واالرتقاء به 
بين األمم، بما تملكونه من معارف ومهارات مهنية مكتسبة 
بمواصلة  أوصيكم  كما  والتدّرب،  التعّلم  من  سنوات  بعد 
الحرص على العلم والّدأب على تحصيله ومواكبة كّل تطور... 
وفي الختام أسأل الله - عّز وجّل - أن يسدد خطاكم ويوفقكم 

إلى كّل ما فيه نجاحكم ورفعة وطنكم الغالي وازدهاره.

د. عادل بن سعد أبودلي 
عميد كلية التربية  

أطباء المستقبل

أحمد الله عز وجل أن َمّن عليكم 
األغر  اليوم  هذا  في  بتخرجكم 
بالعلم  يافعين مسلحين  أطباء 
مسيرتكم  لتبدؤوا  والمعرفة، 
وشرف  كبيرة  ألمانة  حاملين 
كبيرة  احالمكم  تكون  أن  وآمل  به.  الله  اجتباكم  عظيم 
وقادة  كمسؤولين  لكم  العظيمة  المكانة  الى  تؤدي 
لدور  اإلسالمية  والقيم  بالمبادئ  تسلحوا  قد  وعلماء 

فاعل في العلم والمعرفة وصحة البشرية.
عليكم  وفضل  حق  وأهله  وقيادته  الوطن  لهذا  إن 
منحتم أفصل ممكنات التعليم والتميز لتكونوا قادرين 
عنان  حدودها  طموحة  رؤية  مواكبة  على  ومؤهلين 
لتكون  الكبيرة  القفزات  وتحقق  الزمن  تسارع  السماء 

بالدكم في مقدمة العالم.
أبنائي األطباء ...  نشارككم بفخر فرحتكم ونبارك لكم 
زاهرًا  مستقباًل  لكم  القدير  المولى  ونسأل  نجاحكم 
لجامعتكم  فخرًا  نجاحاتكم  تكون  وأن  باإلنجازات،  مليئًا 
وخدمة لوطنكم مراعين الله في األمانة الملقاة عليكم 
والمسؤولية الكبيرة المناطة بكم وأنتم بإذن الله أهل 

لها.
كرامتهم  للناس  واحفظوا  مهنتكم  في  الله  راقبوا 
وقدموا رعايتكم الطبية للجميع وثابروا على طلب العلم 

موقرين من َعٌلمكم ومعلمين لمن يصغركم.
وفقكم الله وسدد على الخير والنجاح خطاكم.

د. بّسام بن حسن عواري 
عميد كلية الطب 

يوم تخرجكم .. ومواصلة
بناء الجامعة

اإلمام  جامعة  تسير 

عبدالرحمن بن فيصل الفتية 

األمام  إلى  الخطى  واثقة 

الخبرات  من  مستفيدة 

المتراكمة واإلرث التاريخي واإلنجازات التي تحققت 

حفل  مناسبة  اليوم  وتأتي  السنين،  مدى  على 

المستمر  للحراك  مواكبًة  واألربعون  الثالث  التخرج 

أضحت  حتى  الجامعة،  قطاعات  مختلف  في 

وذلك  وزاوية،  ركن  كل  في  عمل  كورشة  الجامعة 

احساسًا من الجميع بضرورة تضافر الجهود والعمل 

الجهود  لمواصلة  واحد  عمل  كفريق  مجتمعين 

والوصول بالجامعة إلى آفاق أرحب ومستقبل زاهر 

فإلى األمام.

الحصاد  بيوم  إذ نهنئ طالبنا وطالباتنا األعزاء  إننا 

جامعتهم  مع  الدائم  التواصل  إلى  ندعوهم 

اللقاءات  بينها  ومن  كثيرة  ذلك  على  وشواهدنا 

والجدد  القدامى  الكليات  خريجي  بين  تجمع  التي 

والتي تنظمها بعض الكليات، ووجود مركز للخريجين 

وفي  الخريجين،  بشؤون  يعنى  المهنية  والتنمية 

هذه المناسبة السعيدة أذكر خريجينا األعزاء بالحرص 

على تزويد برامجهم وكلياتهم بالتغذية الراجعة حول 

تجربتهم في بيئة العمل أو عند االلتحاق بالدراسات 

العليا متى ما طلب منهم ذلك. 

يعلم جميعكم خريجينا األعزاء أن جامعتكم الفتية من 

المؤسسي  االعتماد  نالت  التي  الجامعات  أوائل 

من هيئة تقويم التعليم والتدريب في العم 2015، 

البرامج  نسبة  بلغت  اآلن  وحتى  التاريخ  ذلك  ومنذ 

األكاديمي  االعتماد  على  صلت  التي  األكاديمية 

الجامعة  خطة  وحسب   40% الدولي  أو  الوطني 

المعتمدة ستصل النسبة %100 بنهاية عام 2025 

بإذن الله.

وقد خطت جامعتكم خطوات متقدمة في مختلف 

سبيل  على  ودوليًا  واقليميًا  محليًا  التصنيفات 

2022 حصلت  للعام  اس  كيو  تصنيف  المثال في 

السعودية،  الجامعات  بين  الخامسة  المرتبة  على 

والمرتبة 13 اقليميا، والمرتبة بين )521 إلى 530( 

انجازاتها  وأبرزوا  بجامعتكم،  فخورين  كونوا   ، دوليًا 

في كافة المحافل .

د.أحمد بن عبدالله الكويتي  
المشرف على عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي  

فرحة جديدة

أبناءنا  مع  الفرحة  نتشارك 
الطالب بمناسبة التخرج في 
أمام  اليوم  ونحن   ، عام  كل 
طالب  لتخريج  جديدة  فرحة 
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن 
فيصل  للدفعة )43 ( ، الشك بأنها مناسبة تستوجب 
الفرح لألستاذ وللطالب ، فاألستاذ الجامعي متتوق 
لرؤية ما زرعة في طالبه ملموسًا على أرض الواقع 
من خالل تطبيق ما تعلمة الطالب منه ومساهمين 
بعلمهم  ووطنهم  مجتمعاتهم  شأن  رفعة  في 
وجدهم ، وأبناءنا الطالب فرحين في هذه المناسبة 
الجد  ساعات  وتتويج  الجامعية  المرحلة  بتجاوزهم 
واالجتهاد واالنضباط بشهادات التخرج التي تؤهلهم 
وأقول  الفرحة  أشارك  وهنا   ، بكفاءة  العمل  لسوق 
بأن لكل مجتهد نصيب والنية الحسنة في العمل مع 

اإللتزام والمثابرة أعظم أسباب النجاح .
فسوق   ، الرزق  طلب  في  بالتفاؤل  طالبنا  وأدعو 
ابحث   ، متاحة  دائما  والفرص  الجميع  يتسع  العمل 
عن شغفك في العمل واستمر في تطوير قدراتك 
وستجني ثمار ِجدك بإذن الله ، داعيًا الله  يوفق ابناءنا 
الخريجين في مرحلتهم القادمة ، وأن ينفع بعلمهم .

د. خالد بن عدنان العيسى 
عميد عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات 

فخورون بكم

الهيئة  أعضاء  جميع  باسم 
علوم  بكلية  والتعليمية  اإلدارية 
المعلومات،  وتقنية  الحاسب 
الكريمة  وأسركم  تهنئكم  يسرنا 
التي  وإنجازاتكم  تخرجكم  على 
تكللت  والتي  الماضية  سنوات  الخمس  خالل  بها  نعتز 
درجة  بنيلكم  وتوجت  وحمده  الله  من  بفضل  بالنجاح 
الوطن  تخدم  نوعية وحيوية  البكالوريوس في تخصصات 
حققتم  بما  فخورون  جميعنا   ،  2030 الطموحة  ورؤيته 
للرقي  الغالي  لوطننا  وعطائكم  إلسهاماتكم  ونتطلع 
اقتصاده  يعتمد  واعد  نحو مجتمع ومستقبل  به  والتقدم 
مشرق  مستقبل  لكم  ونتمنى   ، االبتكار  و  االبداع  على 
متوج بقصص النجاح على المستوى المهني والدراسات 

العليا وريادة االعمال.

د. عبدالله بن محمد المهيدب
عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات
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المـنـطـقـة الشــرقــيــة لحفــل التخـــرج 43 ويــهنئـون الخــريجين
مناسبة عزيزة

إنها لمناسبة عزيزة علينا جميعا 
والسرور  الفرحة  تغمر  حيث 
بعد  بتخرجهم  الجامعة  طالب 
عدة سنوات من الجهد والجد 
واالجتهاد والتحصيل العلمي 
بتشريف  فرحتنا  وتزداد   ،
بن  نايف  بن  األمير سعود  الملكي  السمو  صاحب 
هذه  الشرقية  المنطقة  أمير  سعود  آل  عبدالعزيز 
والعناية  الدائم  لالهتمام  تأكيدًا  السنوية  المناسبة 
المستمرة الذي توليه القيادة الحكيمة بالعلم وأهله 
والعلماء  العلم  محضن  المباركة  الجامعة  هذه  في 
جامعية  مدينة  في   , واألدباء  المفكرين  ومورد 
مرافقها  جميع  متميزة في  تعليمية  وبيئة  متكاملة 
تلبية  جاءت  التي  المتنوعة  وتخصصاتها  وخدماتها 

لمتطلبات سوق العمل . 
تمثل  السنوية  االحتفالية  لهذه  الكريمة  الرعاية  إن 
الجهد  من  مزيد  لبذل  الجامعة  لطالب  قويًا  دافعًا 
خدمة  على  للعمل  لخريجها  وحافزًا  والتحصيل 
دينهم ووطنهم ومليكهم كل في مجال تخصصه، 
ويعد امتدادًا للدعم الكبير من الدولة ووالة األمر - 
حفظهم الله - ألبناء هذا الوطن والعملّية التعليمية 
فيه ، األمر الذي سيجعل الجامعة ومنسوبيها في 
عمل دؤوب ومستمر لخدمة رّواد الجامعة، ومواكبة 
التعليمية  بالحركة  والتقدم  للرقي  الحكومي  الدعم 
المخرجات  أرقى  إلى  بها  للوصول  بالدنا  في 
التعليمية  سعيًا من الجامعة لتحقيق أهداف خدمة 
رؤية  مع  ينسجُم  وبما  الوطني  والتحول  المجتمع 

المملكة 2030 . 
الخريجين،  أبارك للطالب  المناسبة السعيدة  وبهذه 
في  يوفقهم  أن  وتعالى  سبحانه  الله  وأسال 
الغالي  الوطن  هذا  خدمة  في  المسيرة  استمرار 
والسداد  التوفيق  لهم  متمنيًة  والجد،  باإلخالص 
مع  الفاعلة  والمشاركة  المستقبلية،  حياتهم  في 
الخريجين لالنخراط في  إخوانهم  من سبقوهم من 
في  واإلسهام  المجاالت  بمختلف  العمل  سوق 
شتى  في  وطننا  يشهدها  التي  الشاملة  التنمية 
بين  المراتب  ألعلى  ببالدنا  لنرقى  العمل  مجاالت 

دول العالم. 
صلتهم  تبقى  أن  الخريجين  دعوة  يفوتني  وال   
كما  فهي  تخرجهم,  بعد  بالجامعة  مستمرة 
تتطلع  فإنها  الدراسة  سنوات  خالل  احتضنتهم 
لخدمتهم بعد تخرجهم في مواقع عملهم المختلفة 
وتميزت الجامعة من خالل ما يقام بها من مؤتمرات 
وملتقيات و ورش عمل وانشطة أخرى منوعة في 

شتى المجاالت التعليمية . 
الجامعة  تلقاه  ما  على  وجل  عز  الله  نحمد  وختاما 
الله  حفظهم  قادتنا  من  بالغين  واهتمام  عناية  من 
، ونصرهم على كل معتدي، ونسأل الله ان تستمر 
المجاالت  وكل  التعليم  مجال  في  بالدنا  إنجازات 
ورفعة  ومنعة  عز  في  بالدنا  تبقى  وأن  ااُلخرى 

وتقدم بين دول العالم .

د.فريال بنت مبارك القحطاني 
عميدة كلية التمريض 

رحلة عطاء

تحتفي جامعة اإلمام عبدالرحمن 
بن فيصل بتخريج الدفعة الثالثة 
واألربعين من طالبها وطالباتها 
يأتي  الذي  التخرج،   يوم  في 
 ، واالجتهاد  الجد  ثمار  من  ثمرة 
السياسات  صور  من  وصورة 
التعليمية التي يتبناها قادة هذه البالد العزيزة ؛ وشاهدا 
إزاء طالبها  الجامعة  الذي تؤديه  الكبير  الريادي  الدور  على 

وطالباتها في إعدادهم لمسيرة البناء والعطاء .
آيات  أتقدم بأسمى  المناسبة السعيدة        وفي هذه 
وألسرهم  اآلداب  كلية  لخريجات  والتبريكات  التهاني 
رحلة  بعد  غرسهن  نتاج  اليوم  يحصدون  الذين   ، الكريمة 

عطاء ، حفلت بكثير من اآلمال واألحالم .
َج  بوركت جهودكم المبذولة – أباء وأمهات – وهنيئًا لكم تخرُّ

بناتكم . 
الطريق  ًأنارت  لكل من أضاء شمعة  الجزيل        والشكر 
لخريجاتنا ، ولكل من علمهن حرفًا ، وأفاض عليهن بعلمه 

ومعرفته.
على  أغدقوا  الذين  التدريِس  هيئِة  أعضاَء  وأخصُّ        
لجميع  موصول  والشكر  حدود،  بال  العطاء  الطالبات 
العلم  إعالء صرح  الكلية ولكل من أسهم في  منسوبات 

والمعرفة.
الجامعة  رئيس  لمعالي  والتقديِر  الشكِر  خالِص         مع 
ولسعادة النواب األفاضل على فضِل عنايِتِهم وحرصِهم 
على الطالبات داعمين وممكنين في كل ما يخدم المصالح 

ويحقق الطموحات.

د. مشاعل بنت علي العكلي 
عميدة كلية اآلداب 

بسواعدكم تتحقق
رؤية المملكة 2030

وخريجات  خريجو  وأخواتي  أخواني 
الدفعة الثالثة واألربعين: 

في  فرحتكم  وأشارككم  أهنئكم 
سنوات  بعد  حصادكم  يوم 
جامعتكم،  رحاب  في  قضيتموها 
في  والتعلم  العلم  ميادين  بين 
أحالمكم  تحقيق  نحو  انطالقكم  يوم  وهو  المعرفة،  مجاالت 
حيث  المختلفة  مواقعكم  وفي  والتنمية  العمل  ميادين  في 
يعانق  والطموح  المستقبل،  على  وأعيننا  اليوم  بكم  نحتفي 

عنان السماء.
استمروا في طلب العلم وتنمية مهاراتكم وقدراتكم، فاآلفاق 
والتنمية  التحول  رحلة  في  الفاعلة  للمشاركة  أمامكم  رحبة 
إنكم   ،2030 المملكة  رؤية  تتحقق  وبسواعدكم  للمستقبل، 
تحملون مسؤولية عظيمة ونرى في أعينكم آمااًل وطموحات 
الوطني  التميز  مسيرة  استكمال  على  قادرون  وأنتم  كبيرة، 
األساتذة  أهنئ  أن  يفوتني  كما ال   ، وعالميًا  وإقليميًا  محليًا 
ودعموا  بكم  آمنوا  الذين  األمور  وأولياء  واألمهات  واآلباء 
مسيرتكم العلمية حتى أصبحتم على قدر المسؤولية واألمل 

والطموح ، دعائي لكم بالتوفيق والسداد.

د. محمد بن صالح الكثيري 
عميد عمادة تطوير التعليم الجامعي 

مرحلة مهمة

اإلمام  جامعة  طلبة  أهنئ 
بشكل  فيصل  بن  عبدالرحمن 
الصيدلة  كلية  وطلبة  عام 
تخرجهم  خاص  بشكل  اإلكلينيكية 
طويلة  سنوات  الجامعةبعد  من 
ليصبحوا  كانت ضرورية  التي  والتحديات  والعمل  الجد  من 
جاهزين لخوض المرحلة التالية من حياتهم.  اليوم،تنطلقون 
نحو عالم جديد مليء بالعديد من الفرص والتحديات. وكلي 
ثقة أنكم قادرون بإذن الله، بما اكتسبتموه من علممهارات، 
التحديات، لتقديم كل ما  على استغالل الفرص ومواجهة 
لكم  قدم  الذي  العظيم  الوطن  هذا  اسم  رفع  شأنه  من 

الكثيرلتصلوا إلى ما أنتم عليه اليوم. 

 أ.د. عاصم بن عبدالرحمن األنصاري 
عميد كلية الصيدلة االكلينيكية  

مرحلة جديدة

جديدة  لمرحلة  بداية  هو  اليوم 
لك  ستتاح  اليوم  حياتك،  في 
والمشاركة  الفرق  فرصة إلحداث 
يكون  قد   ، التنمية  في  الفاعلة 
تواجهك  وقد  معبد  غير  الطريق 
لكن   ، الصعوبات  من  العديد 
بالله أوال وأخيرا؛  بالصبر والمثابرة والتخطيط، واالستعانة 

ال يوجد مستحيل،،
هذا  في  الكريمة  وأسرهم  الخريجات  لكل  القلبية  تهنئتي 

اليوم ودعواتي الصادقة بدوام النجاح والتوفيق.

د. دالل بنت محمد األمين الشنقيطي 
عميد كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل  
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طالبة األمس خريجة اليوم 

كل  نهاية  في  الجامعة  تحتفي 
من  دفعة  بتخريج  دراسي  عام 
طالبها وطالباتها وها نحن اليوم 
من   43 الدفعة  بتخرج  نباهي 
خريجات الجامعة والدفعة 14 من 

خريجات كلية التصاميم. 
اختياركن إلحدى  عند  أعينكن  للحيرة في  انظر  كنت  خريجاتنا 
تخصصات الكلية ما بين التصميم الداخلي و التصميمات 
ولله  اليوم  و  الصناعي  والتصميم  الوسائط  و  المطبوعة 

الحمد نتّوج   ) ٩٨ ( خريجة من أقسام الكلية الثالثة.
السنة  وأنتن في  لمشاريعكن  انظر  كنت  القريب  باألمس 
والطموح  األمل  رأيت  جامعيًا،  الثانية  الكلية  في  االولى 
مشاريع  على  أطلع  وأنا  واليوم  العلم  لنهل  والشغف 
كوكبة  أيدي  على  تتلمذتم   ، والحرفية  اإلبداع  أرى  تخرجكن 
من أعضاء هيئة التدريس المتميزين ، فما أنتم به اليوم إال 
ثمرة ما اجتهدتم وأجدتم طيلة سنوات الدراسة في الكلية 
لله  والحمد  اجتهدت   ، بذلت   ، سعت  منكن  طالبة  فكل   ،

اليوم جنت ثمارها. 
طالباتنا .. باستالمكن وثائقكن تنتقلون من مرحلة الدراسة 
ركب  إلى  لتنضموا  تعلمتموه  ما  تطبيق جميع  مرحلة  إلى 
القطاع العملي و تساهموا في بناء ورفعة وطننا الغالي 
عليكّن  لكّن ال  وكان شاهدًا  ولكم وألهاليكن  لنا  ، فمبارك 

ما تعلمتموه.

د. مي بنت إبراهيم شكري
عميدة كلية التصاميم

تاج العلم

به  ُتوجِت  قد  العلم  تاج  هو  ها 
بالفرح  مغمورة  بقلوب  اليوم   ،
والسعادة  النجاح  أصوات  تحتضن 
بما  ونهنئك  خريجتنا  لِك  نبارك   ،
 ، العلم  ميادين  في  قدمتيه 
في  زاهر  مستقبل  لِك  ونتمنى 
ميادين العمل ، فمثابرتك هي  سر 
يتماشى مع  الذي  التغيير  وأحدثي  تقدمك  ، واصلي  نجاحك 
متطلبات الزمن لتلبي احتياجات الوطن الذي يستحق منك الكثير 
مع ترك األثر الجميل لتكوني خير من تمثل كلية العلوم ، دمِت 

بخير حفظِك الرحمن ورعاِك .

د. أمل بن الفي العتيبي 
 عميدة كلية العلوم 

أعوام الجد واالجتهاد

على  ونشكره  تعالى  لله  نحمد 
بعد  وسداده،  الدائم  توفيقه 
وبعد  واالجتهاد،  الجد  من  أعوام 
شوط من الزمان ونحن نسير في 
والجميع  والمثابرة،  الصبر  ركب 
هذه  تحين  أن  إلى  يصبوا 
المرجوة،  الفائدة  الثمار وتحصيل  اللحظات، لحظات قطف 
ثم له الحمد على أن وفق أبنائنا وبناتنا على الوصول لهذه 
هذه  أن  شك  وال  إليه،  أصبو  ما  على  والحصول  المرحلة 
وهذا  والجهد  المتاعب  من  العديد  صاحبتها  قد  المسيرة 

شأن من طلب العال لينال ثمرة النجاح والتفوق.
حفل  وهي  السعيدة  المناسبة  هذه  في  لي  ويطيب   
الخريجين الثالث واألربعين للعام الجامعي 1443هـ بجامعة 
و  التهاني  بأجمل  أتقدم  أن  فيصل  بن  عبدالرحمن  اإلمام 
خريجي  من  والطالبات  الطالب  ألبنائنا  التبريكات  أطيب 
متميز  أكاديمي  لعام  تتويجا  الحفل  هذا  ويأتي  الجامعة، 
الجامعة  قبل  من  سواء  واجتهاد  وجهد  عمل  ثمرة  لنرى 
متمثلة في كلياتها وإداراتها وأعضاء هيئة التدريس، أو من 
قبل الطالب والطالبات وما بذلوه من جهد في نهل العلم 
مجال  في  كل  الخبرات  من  العديد  واكتساب  المعرفة  و 

تخصصه.
وبرامجها  رسالتها  تطوير  على  باستمرار  الجامعة  وتحرص 
والتي تنعكس إيجاًبا على إحداث نقلة نوعية في خريجيها 
وكذلك  والبحثي  والثقافي  التعليمي  المستوى  حيث  من 
في  الفعال  بدورها  القيام  في  المجتمعية  المشاركة 
لتطوير  دائًما  العليا  الدراسات  عمادة  وتسعى  المجتمع، 
وتطبيق معايير الجودة لتتناسب برامجها مع رسالة الجامعة 
المستمر  التحديث  على  باستمرار  وتحرص  المجتمع،  تجاه 
جديدة  برامج  واستحداث  القائمة  العليا  الدراسات  لبرامج 
ينعكس  بما  العلمية  والدرجات  التخصصات  مختلف  في 
إيجاًبا على خريجي الجامعة وقدرتهم على المنافسة في 
في  الفعالة  العناصر  واعتبارهم  العمل  مجاالت  مختلف 

المسيرة التنموية في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030.
دائما  بالجامعة  العليا  الدراسات  عمادة  تسعى  ولذلك 
مع  برامجها  لتتناسب  الجودة  معايير  وتطبيق  للتطوير 
العمادة  تحرص  ثم  ومن  المجتمع،  تجاه  الجامعة  رسالة 
على التحديث المستمر لبرامج الدراسات العليا واستحداث 
برامج جديدة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية بما 
ينعكس بالتطوير والتحسين المستمر لخريجي الجامعة من 
طالب الدراسات العليا )الدبلومات - الماجستير - الدكتوراه 
تأهيل وتحسين نوعية هؤالء  الطبية( وبالتالي  الزماالت   -
الخريجين وقدرتهم على المنافسة في طرق مجاالت العمل 
المختلفة داخل المجتمع السعودي باعتبارهم عناصر فعالة 
وفاعلة تشارك في تحقيق المسيرة التنموية للمملكة في 

ضوء أهداف رؤية المملكة )2030(.
وبهذه المناسبة فإن عمادة الدراسات العليا تهنئ خريجي 
الجامعة بهذا اإلنجاز، وتحثهم على أن يتزّودوا من العلم ما 
استطاعوا كٌل في مجال تخصصه، مع أطيب األمنيات لهم 
العلمية والعملية  التميز والنجاح في مسيرتهم  بمزيد من 

وأن يكونوا لبنات خير وبركة وأن ينفع الله بها مجتمعهم.

د. سعد بن محمد السعدي  
عميد الدراسات العليا  

وقفة فخر

على  ونشكره  تعالى  الله  نحمد 
بعد  عاٌم  الدائم وسداده  توفيقه 
االمام  جامعة  سماء  تتألق  عام 
و  بنجوم  فيصل   بن  عبدالرحمن 
النجاح  تجنى منجزاتها في طريق 
العام  هذا  ونقف   ، الفالح  و 
ازهار غرسناها و  وقفة فخر تحفها السعادة ونحن نقطف 
سقيناها حتى أينعت لنزين بها ساحا ت الوطن ،  قضينا 
مخلصة  صادقة  حثيثة  بجهود  إلعدادهم  ت  سنوا  معهم 
البرامج  في  نوعية  أسس  على  ومهني  علمي  وبتواصل 

والخطط الدراسية من أفضل أماكنها في العالم.
متألق  صحي  كادر  اعداد  في  نوعية  نقلة  بإحداث  وحلمنا 
الصحي  للقطاع  لنقدمه  وخلقه  وابحاثه  ومهاراته  بعلمه 
نشأتها  منذ  العامة  الصحة  كلية  تلتزم  حيث  السعودي 
المستويات  أعلى  على  الطلبة  وبناتها  ابناءها  بتأهيل 
والتزامنا من تطلعات ودعم ال محدود  عزيمتنا  مستمدين 
الجامعة  الرشيدة ومتابعة معالي رئيس  من قبل حكومتنا 
اإلمكانيات  كافة  توفير  على  والحرص  التقدم  لمسيرة 
الطالب  تقدم  في  الله  بإذن  ستساهم  والتي  الالزمة 

والطالبات وإعدادهم لتحقيق رؤية المملكة 2030 .
حلمنا  تعانق  فقد  منتهاه  الحمد  يبلغ  حتى  لله  والحمد 
بالحقيقة ، ونحن  نشارك طالبنا وطالباتنا هذه الفرحة بيوم 
العلم ونيل الشهادة  الذي نحتفي به بتحصيل ثمار  التخرج 

الجامعية بعد الجهد والتعب الذي بذلوه في سبيل ذلك. 
جميع  يوفق  أن  وتعالى  سبحانه  الله  من  أتمنى  وأخيًرا 
يجعلنا  وأن  والتفوق  الدائم  للنجاح  والطالبات  الطالب 
صالحين ونعمل دوًما من أجل تطوير أنفسنا وخدمة وطننا 

الغالي  . 
 

د. هناء بنت محمد الحارثي   
عميد كلية الصحة العامة   

ُبناة المستقبل ,,
 

أبنائنا و بناتنا خريجين كلية إدارة 
األعمال..

الجامعية  دراستكم  كانت  لقد 
دلياًل على تحملكم المسؤولية 
كاهلكم،  على  ُوضعت  التي 
ولقد أثبتم بما ال يدع مجااًل للشك أنكم ُبناة المستقبل 

في هذا الوطن.
نتشرف اليوم بأننا نشهد تخرجكم فهذا التخرج هو بمثابة 
حصاد جهودنا التي يشهد الله أننا لم نبخل بها على أي 
من طالبنا و طالباتنا طوال مسيرتهم الدراسية، و إن 
انتهائكم من المرحلة الجامعية هو بداية لمرحلة جديدة 

تخطوا فيها أولى الخطوات نحو مستقباًل مشرق.
سائاًل المولى عز وجل أن تكونوا دومًا مصدر فخر وإعزاز 

آلبائكم وأمهاتكم ووطنكم.

د.فيصل بن عبدالله الحديثي 
 عميد كلية إدارة األعمال  
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المـنـطـقـة الشــرقــيــة لحفــل التخـــرج 43 ويــهنئـون الخــريجين

رسالة عظيمة
  

للخريجين  ونبارك  نهنئ 

المهنسدين  من  والخريجات 

تخرجهم  والمهندسات 

واألمهات  األباء  ونهنىء 

 . وبناتهم  أبنائهم  بتخرج 

الوطن  كبيرة لهذا  آمال  الخريجين  أن عاتق  فال شك 

والعطاء  البناء  مسيرة  إستكمال  أمل  يقع  فعليهم 

تنشئة  أمل  وكذلك  واألجداد  األباء  بدءها  التي 

بالعلم   ً ً ومسلحا  ً ومتسامحا  ً معتدال  ً جديدا  جيال 

والمعرفة . وال شك أيضا أن التحديات والصعوبات 

التي واجهها الخريجين خالل مسيرتهم التعليمية قد 

صقلت شخصيتهم فهم اآلن أكثر قدرة على تحقيق 

آمال هذا الوطن ونقول لهم : أنتم تحملون رسالة 

اإلمام  جامعة  خريجي  وسمات  والكلية  الجامعة 

عبدالرحمن بن فيصل أينما توجهتم وفي أي قطاع 

عملتم وكلنا ثقة أنكم ستكونون خير سفير لذلك .

نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يحقق لكم األماني 

والعافية  الصحة  لباس  يلبسكم  وأن  والطموحات 

لتكون لكم عونا ً لتحقيق تطلعات هذا الوطن . 

د.مراد بن محسن الثبيتي 
عميد كلية الهندسة  

راية الفرح 
  

البدايات  الذي يسر  الحمدلله 
وبلغنا  النهايات  واكمل 
قبل  من  الحمدلله  الغايات 
ومن بعد .. خريجين وخريجات 
نفخــر  األسنان  طب  كلية 
عطاء  مسيرة  بعد  بتخرجكم  الفرح  رايات  ونرفع  بكـم 
وقطف  الحصاد  وقت  حان  لقد  وانجاز..  ومثابره 
التخرج  هذا  لكم  وابارك  واهنئكم  جهودكم  ثمار 
ماحققتم  بقدر  ينتظركم  باهرًا  ان مستقباًل  واعلمو 
ينتهي  ال  مستمر  العلم  فطريق  وتفوق  نجاح  من 
تحملكم  على  دلياًل  الجامعية  دراستكم  كانت  لقد   ،
اثبتم  ولقد  كاهلكم  على  التي ُوضعت  المسؤوليه 
جعلتم  فلقد  الوطن  هذا  المستقبل في  ُبناة  انكم 
لكم  دافعًا  امامكم  وقفت  التي  الصعاب  كل  من 
والمستقبل  تنشدونه  الذي  النجاح  تحققوا  حتى 
الذي تتمنوه وذويكم  ، وادعو الله أن يكون تخرجكم 
بداية لحياة علميه حافلة بالعطاء واالنجاز في خدمة 
وطننا الغالي والتقدم بالعملية التعليمية في بالدنا 
للوصول بها الى أرقى المخرجات التعليمية لتحقيق 
المملكة  رؤية  المواكب مع  الوطني  التحول  أهداف 
وكافة  الكلية  بين  التواصل  استمرار  متمنين   2030

خريجيها .
                              دمتكم بخير ..

أ.د. جيهان بنت أحمد الحميد
تمام المسيرةعميدة كلية طب األسنان

  
عبد  اإلمام  جامعة  تحتفل 
بتخريج  فيصل  بن  الرحمن 
واألربعون  الثالثة  الدفعة 
الجامعي  للعام  طالبها  من 
حملة  من  /١٤٤٣هـ  ١٤٤٢هـ 
والبكالوريوس  والدبلوم  والماجستير  الدكتوراه 
والتي تعد مناسبة عزيزة علينا جميعا حيث تغمرهم 
الفرحة والسرور بتخرجهم بعد عدة سنوات من الجهد 

واالجتهاد والتحصيل العلمي.
وبهذه المناسبة السعيدة أبارك للطالب والطالبات 
وتعالى  سبحانه  الله  وأسأل  وأسرهم،  الخريجين 
أن يوفقهم في إكمال المسيرة في خدمة الوطن 
التوفيق  لهم  متمنية  والجد،  باإلخالص  الغالي 
الفاعلة  والمشاركة  المهنية  حياتهم  في  والسداد 
مع من سبقوهم من الخريجين لالنخراط في سوق 
التنمية  في  واالسهام  المجاالت،  بمختلف  العمل 

الشاملة التي تشهدها بالدنا الغالية.

د. فاطمة الرواجح
عميدة الكلية التطبيقية

جامعة المستقبل 

سروري  دواعي  لمن  إنه 
أبنائي  أشارك  أن  فخري  و 
الطالب و الطالبات فرحتهم 
و  الثالث  التخرج  حفل  في 
الجامعي  للعام  األربعين 
و  الخريجين  ألبنائي  أبارك  و   ، ١٤٤٢/١٤٤٣ه  
الخريجات و أبائهم و أمهاتهم بهذا اإلنجاز و أسأل 
يبارك في جهودكم و يحقق لكم أمنياتكم  الله أن 
عبدالله  أ.د.  الجامعة  رئيس  لمعالي  أبارك  كما   ،
الربيش و زمالئي أعضاء هيئة التدريس جني ثمار 

عملهم في بناء مستقبل الوطن.
من  سنوات  بعد    : الخريجات  و  الخريجين  أبنائي 
إال  هو  ما  االحتفال  هذا  فان  العلمي  التحصيل 
العلمي  مشواركم  في  المستقبل  نحو  خطوة 
والوظيفي ، كما أحب أن أذكركم بضرورة السعي 
المستمر  التعلم  أهمية  و  المهارات  الكتساب 
لمواكبة سوق العمل و بأهمية التحلي بأخالقيات 
العمل و تحمل المسؤولية و أن تكونوا خير سفراء 

لجامعتنا الحبيبة .

ا.د. إبتسام بنت عبدالله السحيمي
عميدة معهد األبحاث واالستشارات الطبية
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حصاد مميز ..

بناتي  و  الخريجين  أبنائي 
مر  الوقت  هاهو  الخريجات؛ 
عليكم كما مر على من قبلكم و 
سيمر على من بعدكم في دروب 
درب  التعلم  مراحل  الحياة...و 
شخص.... كل  حياة  في  طويل 
فلذلك الدرب بداية ولكن ليس له نهاية ؛ إال بحسن العمل 
بما تعّلم الشخص ليقوده إلى رضى الله في الدنيا وليكون 
مستقره في اآلخرة الجنة بإذن الله. و اعلموا بارك الله فيكم 
أن العلم ال بد أن يقترن بحسن العمل و األخالق الحسنة، 

فأحسنوا كما أحسن الله إليكم بتوفيقكم للتخرج. 
إن تطور الشخص في مراحل التعلم المختلفة يحدد طريق 
حياته و مستقبله لتحقيق اإلنجاز العملي ، و لقد اجتهدتم 
أيها الخريجون و الخريجات و تعبتم لتصلوا إلى هذا اليوم ، 
و بتخرجكم أنهيتم مرحلة تعليمية، لكن ال يمكن أن ينتهي 
العلم،  من  لإلستزادة  الدائم  بالسعي  عليكم  العلم،  طلب 

وفقكم الله فاستمروا في تحصيل العلم و في التعلم.
و دعوني أهمس في أذانكم أنه لو لم يكن بداخلكم قوى 
عظيمة تستطيع أن تقودكم إلى النجاح والتخرج لما وصلتم 
لهذه اللحظة العظيمة و الفارقة في حياتكم؛ فحافظوا على 
ذلك و بالرغم من أن التخرج محطة هامة؛ إال أنها في نفس 
الوقت لحظة إنطالق مسيرة حياتكم المهنية، فال تنقطعوا 
أبدًا عن االستزادة من التعلم و التدرب و إكتساب المهارات 

فهي زادكم لما بعد التخرج.
ولذا ال تنسوا أبدًا أن يكون ذلك دومًا من أولويات أهدافكم 
و  الخريجون  أيها  لتعلموا  و   ، المستمرة  و  المستقبلية 
الخريجات ؛ إن كانت فرحة التخرج عظيمة عندكم ، فهي أعظم 
فأعملوا  لمساندتكم،  الليالي  سهروا  اللذَين  والديكم  عند 
بجد لتنالوا فرحتين؛ فرحة التخرج... وفرحة أنكم أدخلتم الفرح 
على قلوب والديكم ، كما اليفوتني أن ُأهنئ من سعى 
أنتم  تكونوا ما  لكي  الالزمة  المهارات  ليعلمكم و يكسبكم 
عليه اآلن من حصاد مميز ، أال وهم أساتذتكم و جامعتكم 
جديد  و  نافع  ماهو  كل  تقديم  لحظة في  يتوانوا  لم  حيث 
لتعليمكم أو تذليل كل صعب لكم و تسخير كل األمكانيات 
الجزاء  الله عنا جميعًا خير  ،  فجزاهم  بتميز و جودة فائقين 
و  دومًا  اعتباركم  في  وضعوا  و  قدموا  و  بذلوا  ما  على 
يفتحون صدورهم  الجامعة  و   ، معلميكم  أن  أبدًا  التنسوا 
حاجتكم  عند  مهاريًا  و  علميًا  لدعمكم  أيديهم  يمدون  و 

لالستزادة من ذلك. 
أسأل الله لكم التوفيق في إستكمال مسيرة حياتكم القادمة 
بإذن الله، وتذكروا دائمًا أن األشياء الجميلة في الحياة تحتاج 
سعي واجتهاد، كما أن سعيكم واجتهادكم بعد توفيق الله 
تعالى هو مصدر فخر واعتزاز دائمين لوطننا العظيم الذي 
ظل  في  وتشجيع  وحنو  حب  بكل  البحث  و  التعلم  لنا  أتاح 
قيادة حكيمة و رشيدة - حفظها الله- ؛ جعلت المواطن أول 
إهتماماتها و وفرت له كل سبل التعليم و أنماطه يقينا بأن 
مستقبل األوطان يكون في بناء المواطنين األقوياء بالعلم 
و الدين الحريصين على بقاء وطنهم قويا شامخا مميزًا بين 

األمم بإذن الله.

د. محمد بن مسعود العبدالله
عميد عمادة شؤون المكتبات

أخواتي الخريجات، أخواني 
الخريجين

عن  نيابة  يسرني 
ومنسوبي  منسوبات 
الطبية  العلوم  كلية 
بالجبيل  التطبيقية 
نجاحكم  لكم  أبارك  أن  نفسي  عن  وباألصالة 
في تحقيق متطلبات التخرج بجدارة وتميز رغم 
ما مر به العالم خالل العامين المنصرمين من 
تحديات ألقت بتبعاتها على التعليم في العالم 
وإصراركم  جدارتكم  فيها  أثبتم  والتي  كافة، 
الصعيد  على  سواًء  والتميز  النجاح  على 
األكاديمي داخل أروقة الجامعة أو على صعيد 
الخدمة المجتمعية التي قدمتموها من خالل 
أثناء  وغيره  الصحي  التطوع  في  االنخراط 

الجائحة.
كما أود أن أنتهز الفرصة بأن أوصيكم بالحفاظ 
على أمانة العلم وتأدية زكاته وأعلموا -رعاكم 
تحصيل  وأن  العالم  زينة  األخالق  بأن  الله- 
المعرفة وتنمية القدرات والمهارات ال تنتهي 
هي  بل  العلمية،  الدرجة  وتحصيل  بالتخرج 

بداية لمستقبل واعد بالعطاء و التميز.
أصحاب  أهنئ  أن  الختام  في  يفوتني  وال 
القلوب الواسعة واأليدي الندية أمهات وأباء 
الذين  والخريجين  الخريجات  وأولياء  ووليات 
وأضاءوا  نفوسكم  في  العلم  حب  بذروا 
المشعل لدروبكم حتى تحصلوا العلم بجدارة 

واقتدار.
حفظكم الله ُذخرًا وذخيرًة لوطننا الغالي وأمتنا 

اإلسالمية.

د. عبير بنت محمد السبيعي
عميدة كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

عاٌم بعد عام ..

اإلمام  جامعة  سماء  تتألق   
بنجوم  فيصل  بن  عبدالرحمن 
منجزاتنا  تجنى  و  المعة،  
والفالح،  ح  النجا  طريق  في 
تحفها  فخر  وقفة  اليوم  نقف 
حتى  وسقيناها  غرسناها  ثمارًا  نقطف  ونحن  السعادة 
بواعث سرورنا  لمن  إنه  الوطن  ت  بها ساحا  لنزين  أينعت 
وفخرنا وعظيم سعادتنا أن نحتفل بتخريج الدفعة الـ 43من 
نزف  حيث  فيصل  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  خريجين 
والحمد   ، التخصصات  كافة  في  ابنائنا  من  متألقة  كوكبة 
حلمنا  تعانق  فقد  منتهاه  الحمد  يبلغ  حتى  لله  الحمد  لله، 

بالحقيقة وهاهم اليوم خريجونا خير شاهد على ذلك.
آباء الخريجين: أحييكم بتحية يفوح شذا أريجها وينتشر عبقها 
ليعم كل األرجاء، تحية مداها الحب والوئام ولحمتها التقدير 

واالحترام.
أمهاتنا الغاليات : قد كنت مع ابنك حين ُقبل وحين درس 
وحين بحث وحين اختبر، وقد خفق قلبك معه آالف المرات 
بهذه  ابتهاجًا  الدمع  تذرفين  اليوم  وأراِك  خطواته  كل  في 
اللحظات ، بوركت جهودك ، و حق لك أن تفرحي، وأنا على 

يقين أنه سيبادلك الصبر بالبر، والمعاناة بالسعادة.
أبنائي الخريجين: إّن التخرَج لحظٌة من لحظات العمر الزاهية، 
إطالٌق  الوقت  ذات  في  لكنه  دؤوب،  لجهد  تتويجًا  يأتي 
لصافرة البداية لطريق العمل، فأنتم اليوم مسلحين بالعلم 
، مشبعٌة أرواحكم بحب هذا الوطن ، ستبدؤون في خوض 
أن  أسأل  فالله  البناء،  فلك  إلى  والدخول  النماء  معركة 
الوطن خطاكم،  العمل وحب  يوفقكم ويسدد على طريق 
الذي  النقي  الفكر  مشاعل  من  مشعاًل  بحْق  تكونوا   وأن 

يضع حب الوطن والوالء له نصب عينيه .
 وختامًا يطيب لي ان أرد الفضل ألهله... شكرًا من أعماق 
قلبي لكافة الطاقم األكاديمي واإلداري في كافة كليات و 
إدارات الجامعة بعطاءكم تّوْجتم عرسًا من أعراس الجامعة 
وعانقتم بهجة خريجيها و أسأل الله أن يرزقنا اإلخالص في 
القول والعمل، وأن يجمعنا على دروب النجاح والتقدم إنه 

سميع مجيب .

أ.د. محمد بن سعيد الشهراني
مدير عام مستشفى الملك فهد الجامعي
وكيل كلية الطب لشؤون المستشفى

مـنـســـوبـــو الجـــامــعــة يــثــمـــــنــون رعــايـــــــة أمـــــيــــــــر
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تواصل مستمر

مشاعر  نحمل  ونحن  اليوم  نقف 
الفخر واالعتزاز والفرح بتخرج هذه 
استطاعوا  وبما  الجديدة  الدفعة 
وتميز  تفوق  من  يحققوه  أن 
ليصلوا  الدراسة  سنوات  طوال 
والتي  اللحظة  هذه  إلى  اليوم 
أال  حياته  في  المرء  يتمناها  التي  اللحظات  أروع  من  تعد 

وهي تتويج التعب بالنجاح.
فيصل  بن  الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  خريجي  أعزائي 
األفاضل، نقدر لكم تعبكم وجهدكم في سبيل طلب العلم 
وسعيكم لتحقيق حلمكم، نحن هنا من خالل مركز الخريجين 
باستمرار،  معكم  التواصل  على  نحرص  المهنية  والتنمية 
فدورنا معكم لن ينتهي بمجرد انتهاء سنوات الدراسة، بل 
وتقديم  منصتنا  عبر  المستمر  التواصل  خالل  من  يستمر 
المهني  مساركم  لتطوير  والمساندة  الدعم  أشكال  كافة 
إيجاد  في  ومساعدتكم  التحديات  مواجهة  من  وتمكينكم 
فرص العمل، وتفعيل دوركم البّناء لنسهم معا في خدمة 

وطننا الحبيب.
خريجينا  نضع  المهنية  والتنمية  الخريجين  مركز  في  إننا 
مهاراتهم  إعداد وصقل  خالل  من  اهتماماتنا  مقدمة  في 
وافكارهم لتحقيق التميز وتوجيههم لسوق العمل ومواكبة 
المستجدات لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن من خالل إعداد 
بروح  تتصف  والتي  المطلوبة  المهارات  تمتلك  كوادر 
الرشيدة  حكومتنا  رؤية  مع  يتوافق  بما  والقيادة  المبادرة 

رؤية 2030. 
تحرص جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل على استثمار 
تعد  حيث  التميز؛  إلى  الوصول  سبيل  في  مواردها  كافة 
الثروة البشرية أهم مكتسبات الجامعات الطموحة للتميز، 
بين منسوبي  المستدام  التواصل  لتعزيز  المركز  ويسعى 
تحقيق  أجل  من  العالم،  أنحاء  جميع  من  الجامعة  وخريجي 
هنا  نحن   ، المستدام  التطوير  أجل  ومن  الجامعة  رؤية 
أعزائي الخريجين لكي نقدم لكم الثراء المهني، الشخصي، 

والمهارات العديدة بدعم من جامعتنا الحبيبة.

د. أمانى بنت خليفة البحر 
مدير مركز الخريجين والتنمية المهنية 

نفخر بكم

فخري  دواعي  لمن  إّنه 

اليوم  نحتفي  أن  واعتزازي 

جامعة  خريجي  من  بنخبة 

اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

فأنتم بصدق الثمرة المرجوة، 

التطبيقية  الدراسات  كلية  خريجي  بالذكر  وأخص 

وخدمة المجتمع ممن نؤّمل فيهم أن يتركوا بصمة 

واضحة وأثرًا ال يمحى في سجل الوطن.

أبنائي وبناتي من خريجي كلية الدراسات التطبيقية 

تواصلكم  يستمر  أن  دومًا  نتطلع  المجتمع  وخدمة 

من  لالستفادة  المستقبل  في  الجامعة  مع 

األكاديمية  البرامج  تطوير  في  ومقترحاتكم  آرائكم 

أفضل  فرصًا  خريجينا  منح  على  قادرة  تكون  حتى 

وتطلعاتهم  توقعاتهم  تلبي  العمل  سوق  في 

في  األكاديمية  مخرجاتنا  من  وُتحّسن  المستقبلية 

ضوء أعلى معايير الجودة في التعليم العالي.

فلكم منا كل الشكر أعضاًء مساهمين ضمن مجتمع 

التابعة  بالكلية  الخريجين  وحدة  وستعمل  الجامعة، 

لمركز الخريجين بالجامعة كل ما في وسعها لتعميق 

أواصر التواصل من خالل وسائل االتصال المختلفة 

معكم.

أن  سوى  اليوم  يسعني  ال  كلمتي  ختام  وفي 

أعضاء  من  وزمالئي  سعادتي  مدى  عن  أعبر 

وبعزيمتكم  بكم  بالكلية  واالداريين  التدريس  هيئة 

وإصراركم بما حققتموه من نجاح وتفوق، وأتمنى 

والعلمية  العملية  حياتكم  في  التوفيق  كل  لكم 

دومًا  تكونوا  أن  وجل  عز  المولى  سائاًل  القادمة 

مصدر فخر وإعزاز لكليتكم وجامعتكم و وطنكم  .
  

د. خالد بن حسن الشهري
عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

علم وعمل مستمر 

يقول الله تعالى في كتابة العزيز: 
و  منكم  آمنوا  الذين  الله  يرفع    (

الذين أوتوا العلم درجات ( 
ابنائي وبناتي الخريجين والخريجات 
العز  ثوب  اليوم  يرتدون  الذين 
الدرب  على  ساروا  بعدما  والمجد 
الطويل وتحدوا العقبات ليصلون 
الى النور.. نور العلم الذي سيضيئ لكم الطريق للعال.. مباركًا 
لكم أواًل هذه اللحظة التاريخية العظيمة و من ثم لذويكم الكرام 
و لكل من ساهم و دعم هذه المسيرة، ابنائي و بناتي الخرجين 
و الخرجات إن النجاح ال يأتي صدفة و ليس بوليد اللحظة وال 
إنه حليف من حلم و وثق بنفسه و  من حظ من تمنى، بل 
بقدراته و امكانياته ومن ثم عمل جاهدًا وصبر و ثابر لتحقيق 

حلمه و واصل رغم التحديات و الصعوبات..
إن نجاحكم اليوم هو حق مستحق لعمل استمر سنوات طويلة 
و بعد مجهود كبيرو تضحيات كثيرة و أنتم اليوم تجنون ثمار 
جهدكم و تصلون الى الحلم الذي لطالما انتظرتموه، فهنيء 
ال  طموحهم  العالية  الهمم  وأصحاب  اليه،  وصلتم  ما  لكم 
أول  هو  بل   ، األخير  هو  االنجاز  هذا  يكون  لن  و  يتوقف 
االنجازات والقادم أجمل و أكثر ، فطلب العلم ال ينهي وال 
يتوقف و من توقف عن الطلب يوما توقف عن العطاء أيامًا .. 
عروق  تجف  ال  وأن  عطاء  لكم  يتوقف  ال  أن  لكم  الله  اسال 

علمكم ومعرفتكم يوما.. و دمتم لطلب العلم شغوفين..

د.عبير بنت علي محمد رشيد
مديرة مركز االرشاد الجامعي

تخرج مبارك 

العبارات  تمتزج  الكرام  خرجينا 
كلمات  لتخط  االنامل  وتتحرك 
هذه  ولتكن  والتهاني  التبريكات 
الخطوات هي بداية تحقيق االحالم 
السماء  أبواب  تعانق  وتطلعات 
فلنستمر في تحصيل العلم فهو 
التوفيق  كل  لكم  أتمّنى   ، المرام  لبلوغ  يوصل  الذي  الدرب 
في مشواركم القادم، ولنتذكر دائًما أن األشياء الجميلة تحتاج 

لسعي واجتهاد، مبارك تخرجكم. 
جواهر الغامدي
مدير مركز التعليم المستمر

المـنـطـقـة الشــرقــيــة لحفــل التخـــرج 43 ويــهنئـون الخــريجين
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خــريــجــــــــو وخــريــجــــــــات الجــــــامــعــــة يــعــــــبـــرون
مشاعر التخرج

تغمرني السعادة والبهجة وأنا أحد خريجات 
وتختلط  الكلمات  تعجز  وإذ   ٢٠٢٢ عام 
المشاعر وال يسعني إال ان أشكر الله اواًل 
على توفيقه فاللهم لك الحمد ولك الشكر 
ولن انسى أن أتوجه بالشكر إلى منسوبي 
من  فيصل  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة 
من  لنا  أولوه  ما  على  أساتذة  و  إداريين 
زميالتي  إلى  موصول  والشكر  عناية، 
الطالبات حيث كان يسود بيننا روح التعاون 
لهما  اللَذين  والداي  أنسى  ولن  واإلخاء 
النجاح  هذا  إلتمام  الله  بعد  األكبر  الفضل 
الخريجات  لزميالتي  القلبية  تمنياتي  مع 

بالتوفيق في حياتهم العملية.
الطالبة: ديمه بنت بندر المعجل

الكلية التطبيقية

نيل الُعال
مررت خالل الخمس سنوات الدراسية في 
الجامعة بكثيٍر من الِمَحن و المواقف التي 
صقلتني و اثَرتني بالكثير، ذاكرت في الجو 
و األسفار، سيارة و طيارة و قطار ، برًا وبحرًا 

لياًل ونهارا ..
تذوقت مرارة التعّثر وحالوة التفوق وادركت 
الُعال  للدرجات  المذاكرة شرطًا  ليست  انها 
شيء  وكل  شيء  اي  قبل  بالتوكل  بل 
بالمحاضرات   ، األيام  بكثيٍر من  استمتعت 
و المواد والُصحبة الِبسام ومِضيت محاولًة 
إيجاد المتعة في الطريق الن الوصول لحظه 
قصيرة ماهي اال خطوٌة سابقة لهدف آخر.

وها انا اآلن تغمرني مشاعر الفخر واالمتنان 
تاركة خلفي كثيٌر مما أضان َنصب أحد أهم 
اهدافي التي لطالما طمحُت لها، متلهفة 

لطريق َبريٍق يعلو به الشأن.
الطالبة: سارة بنت أحمد الشايع

كلية الحاسب وتقنية المعلومات

رواء الحلم
أمام كلية الطب، أرض خضراء طالما تأملتها 
، وفي الصباح، حّي على الفالح ، وجدُت 
أغصاًنا هي كالقمح ، في تسابيٍح سماوية، 
سبحان  أجمع،  العالِم  لذراِت  تام  وانسجاٍم 
وأقُف   ،  ! المعرفة  وخالق  الكون  هذا  رب 
هاهنا،  عليم(   علٍم  ذي  ُكلِّ  )وفوق  لجالِل: 
أحاول الغوص داخلي واستخلص المعنى، 
شجرة  أو  عجاف،  لسنواٍت  قمح  كفسيلة 
فرعها ممتٌد للسماء، لربما قبٍس من نور، 
شيًئا يزر عني فأتأّصل! ، أمام ذات البوابة 
التي كتبُت عندها رسالتي ألوِل يوم جامعي 
أقف اليوم محققة حلمي بتخرجي كطبيبة  ، 
بأمٍل وشوق للعمل برسالٍة ابتدأت خطواتها 
هنا فالحمُد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الطالبة: عقيله بنت سلمان الفرج
كلية الطب

أخيرًا تخرجت 
بعد  لي  جامعية  سنة  أول  كانت  1996م 
شريط  مر  الثانوية  من  مباشرة  تخرجي 
الذكريات سريعا كلمح البصر ستة وعشرون 
واإلخفاقات  الحثيثة  المحاوالت  من  سنة 
سبقني  من  لكل  فيها  وصفقت  فرحت 
بالتخرج آن األوان لكم أن تفرحوا وتصفقوا 
جامعة  من  اليوم  تخرجي  بمناسبة  لي 
اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، هذه الجامعة 
منقطع  عطاءًا  أعطت  طالما  التي  العريقة 
النظير لطالبها ومنسوبيها ولها الفضل بعد 

الله في نجاحنا وتخرجنا. 
أتقدم   ، الله  الناس ال يشكر  من ال يشكر 
بالشكر واالمتنان لوالدي وزوجتي واسرتي 
الله وبما صبروا  بعد  الفضل  لما لهم من 
إلدارة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  كما   ، وضحوا 
الجامعة وطاقم التدريس األفاضل على ما 
بذلوه وقدموه ، فهنيئًا لكل خريج هذا اإلنجاز 

مع تمنياتي لكم بالتوفيق 
الطالب: داود بن عبد الوهاب المغلوث

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

شكر وعرفان
التمام  على  بعد  قبل ومن  لله من  الحمد 
وحسن الختام، انتهت أجمل مرحلة دراسية 
لألبد،  ذاكرتي  في  وستبقى  بها  مررت 
الذي  ووالدتي  لوالدي  التخرج  هذا  أهدي 

كانوا دائًما داعمين لي، ولهذا الوطن الذي 
معي  تعاون  من  كل  وأشكر  الكثير،  قّدم 
أعضاء  من  المرحلة  هذه  في  وساندني 
هيئة التدريس وزمالء، سائاًل الله عز وجل 

أن يوفقهم لما يحبه و يرضاه. 
الطالب / عبد الرحمن بن عبد الله الصقعبي
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 

ُهنا تكون نهاية البداية 
انتهى  فما  ُحلًما،  باألمس  كان  ما  وتحقق 
اال  سعي  تم  وال  ُجهد  ُخِتَم  وال  درب، 
وفعاًل  قواًل  فالحمدلله  يأرب،  بفضلك 
ثمرة  أجني  اليوم  انا  ها  ورضا..  وشكًرا 
السنوات الماضية، وأخطو أول خطوة في 
وانتهي  أحالمي  ولتحقيق  أهدافي  طريق 

من رحلة البداية.. 
الفخر  احمل مشاعر  وانا  اليوم أقف  انا  ها 
الصرح  هذا  الى  أنتمي  بأني  واالعتزاز 
ذلك  بكل  أقوم  أن  لي  كان  وما  العظيم، 
التشجيع  وتوفير  الله،  من  توفيق  دون 
أنسى  وال  ُكليتي  قبل  والدعم من  الالزم 
بجانبي  وقوفهم  في  وأبي  أمي  فضل 
طوال  وتشجيعهم  لي،  ومساعدتهم 

الوقت. 
ها انا اليوم اتذكر العثرات ولحظات الفشل 
كان  ولو  شيء  كل  اتذكر  الليالي،  وسهر 
باألمس، مرت األيام سريعًة، ولكن ليست 
هذه النهاية، فلكٍل منا من يريد ُصنع اهدافه 

ومستقبله الخاص، هنا تكون بداية اإلنجاز. 
الطالبة: زينب الحداد

الكلية التطبيقية
 

)َواَل َتْنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم( 
سّت  بعد  الله-  -بفضل  العام  هذا  أتخرج 
سنوات من الدراسة في كلية الطب مررت 
التجارب  من  بالكثير  الرائعة  السنوات  بهذه 
التي علمتني وصقلت شخصيتي كطبيب 
مميز في المستقبل، وزميل ألعضاء هيئة 
التدريس الذين أمتن لهم كثيرا على وقتهم 
وجهدهم الذي بذلوه؛ ليخّرجوا جيال متعّلما 

ومحّبا للبحث والعلم وخدمة دينه ووطنه.  
اللذان  لوالدّي  الجزيل  بالشكر  أتقدم  ختاما؛ 
وقفا معي في كل مرحلة حتى بلغت ما 

بّلغني ربي. 
الطالب: فيصل بن زايد الغامدي

كلية الطب
  

مسك الختام
سنين الجهد و إن طالت سُتطوى ، لها أمٌد 

و لألمِد انقضاء 
بيت شعر لطالما يتردد في أذهاننا، يحمل 
في طياته الكثير من المعاني العميقة في 
كل مرة كنا نشعر فيها بالتعب نتذكره و نشد 
أزرنا به كي نعاود المحاولة تلو االخرى حتى 
نتفوق بها على أنفسنا و نفتح بها آفاٍق من 

العلم و المعرفة. 
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جنى السليمان

عن فـــرحــتــهم بــمــــنــــاســــبــة التــخــــــــرج

مهند البخيتسكينة آل خضرفيصل الغامدي شهد القريشيميثم الجابرنايف السلمي ريم السيهاتي

كلية  في  سنوات  خمس  بعد  و  اليوم 
الهندسة حيث انتهت مسيرٌة ُمِلئت بالجد و 
االجتهاد، والتعب و الصبر ، يأس يعقبه أمل  
نقول: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه ، 
الحمدلله حمدًا كثيًرا طيًبا مبارًكا فيه ، اللهم 

انفعنا بما علمتنا و تقبل منا. 
اهدي تخرجي  إلى أمي و أبي و شكري لكل 
من علمني حرًفا ، اخوتي ، رفيقاتي ،و من 
شاركني الرحلة و كان سبب في وصولي..  
كنتم خيَر داعٍم و سند.. جزاكم الله عني خير 

الجزاء و وهبكم من نعيم الدنيا أجمله..  
الطالبة: ريم نضير السيهاتي

الهندسة الطبية الحيوية
  

)يوّزع مجاًنا وال يباع(
على  دراستنا  فترة  طوال  رافقتنا  عبارة 
في  االبتدائية  من  بدًءا  المراحل،  مختلف 
طفولتنا وحتى طيش مراهقتنا في أروقة 
خلف  صغير  خط  بـ  نقشت  عبارٌة  الثانوية، 
من  الكثير  إلينا  وصولها  تطّلب  صفحاٍت 
تكاليف وأعباء الطباعة والتطوير والمنهجة.  

الفهم  من  القدر  هذا  على  حينها  أكن  لم 
العلم  قيمة  يقّدر  بلٍد  في  أنني  ألعلم 
والتعليم ويمنحُه بالغ األهمية، ينفق عليه 
رعاية األم ألطفالها، حين وصلت  بـ حرص 
حياتي  مراحل  أتأمل  بقيت   ، التخرج  للحظة 
تفاصيلها،  في  النظر  وأمعن  الدراسية 
أخذتني العّزة بانتمائي لهذا الوطن، الكثير 
من المشاعر تنتابني في مثل هذه اللحظة، 
أمام  حائًرا  بات  كثيًرا  هّذبته  الذي  قلمي 
وصٍف لتخليد هذه الصورة في إطار ثوب ) 

الـفرح (  تماًما كما سمّتني أمي.  
حفاوة  أبُصر  دراستي  أثناء  في  كنت  لو 
فرحة الوصول لقطعت الطريق ركًضا بداًل 
طريقي  مسيرة  ألول  وأتيت  الهرولة،  من 
مشقات  كل  تمحو  عريضة  ابتسامة  بـ 

ومصاعب الطريق.. 
فالحمدلله الّذي َمّن علي بالوصول.  

الطالبة: فرح بنت يوسف الخطيب
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 
كأس التجربة

النهاية وألكون  نحن على مشارف خط  ها 
ترقب  في  فنحن  الوصف،  في  دقة  أكثر 
الفرصة السمحاء لنركب قاطرة الحياة ونسير 

معها الى محطة البداية الجديد، أربعة أعواٍم 
 ، الدراسية  القاعات  ربوع  بين  يزيدون،  أو 
وفي ارتحاٍل بين الغرف المنزلية، لم يكن ما 
مررنا به هيننا، ولم يكن مدوننًا بين تطلعاتنا 
علينا  عالمية  كان صفعة  لقد  المستقبلية، 
أجمع، واستطعنا بفضل الكريم المنان تجاوز 
دهاليز الغبار، فقد ركبنا على كثبان العلم، 
وغصنا  والتجربة،  التدريب  أمواج  وواجهنا 
ذلك  كل  والمعرفة،  الثقافة  أعماق  في 
لنتوج  والتفوق،  النجاح  امتطاء  سبيل  في 
به من لم تجفا جفونهم ألجل راحتنا، وبتروا 
الراحة في سبيل سعادتنا، ها نحن نمد لكم 
تعب سنينا، وضوء مستقبلنا، وربيع وطننا 
وبين طياته ضحكات صحبتنا، ودموع أحبابنا، 
وأرق ليالينا، هي تجربة بطعم القهوة المرة 
المستساغة وبقربها قطعة كعٍك حلوه، كل 
االجتماعية،  الفرص  اقتناص  هو  علينا  ما 
واكتساب الخبرات التعليمية، و توجيه براعم 
التحضيرية، كي نكسب الحياة والتعليم في 

آن وأحد . 
الطالبة: رغد بنت علي القحطاني

كلية اآلداب

فرحة خريج
نقول  إال   لنا  وما  نصيب؛  مجتهٍد  لكل 
طالت  إن  الجهد  سنيُن  الشاعر:  عّبر  مثلما 
الحمد  انقضاُء،  ولألمِد  أمٌد  لها  ستطوى.. 
لله الذي اكرمنا واعاننا حتى وصلنا إلى ختام 

هذه المرحلة، وختاُمها بدايٌة لمراحل أخرى. 
الطالبة: شذى عوض الغامدي  

كلية اآلداب  

مسيرة التنمية والعطاء
في اليوم الزاهر يوًما طال انتظاره، رسمناه 
الجهد  أحاديثنا فهو درة األيام، وثمرة  في 
واالجتهاد، والصبر، في جامعة اإلمام عبد 
جنابتها  احتوتنا  التي  فيصل  بن  الرحمن 
أياًما  للحياة،  آفاًقا  لنا  وفتحت  وتفاصيلها 
عشناها بحب، وفي اروقتها عاقدين العزم 
من أجل العلم حتى نكون رقًما فارًقا في 
مسيرة التنمية والعطاء، ومتميًزا في بناء 
بالدنا لتكون نموذًجا  ناجًحا ورائًدا في العالم 
على كافة األصعدة، وقد أصبح اليوم الحلم 
واقًعا، نسعى لنستشرف آفاق المستقبل 

ونكمل مسيرة العطاء. 

الطالبة: موضي بنت عبدالله الخالدي
الدراسات العليا كلية التربية

تحقيق الحلم 
واالنجاز  الوصول  لذة  على  الحمدالله 
وتحقيق الحلم ، ٤ سنوات انقضت بحلوها 
 ، اتعلم  الكثير والزلت  ومّرها تعلمت منها 
وال شيء يضاهي فرحة التخرج فهي من 
اجمل اللحظات التي تمر في الحياة فحصدنا 
تعب السنين ودعاء الوالدين، اود ان اهدي 
عيني  وقرة  وغاليتي  عزيزتي  الى  نجاحي 
ابي  وذخري  دربي  نور  والى  الغالية  امي 
العزيز والى اخواني اطال الله في اعمارهم 
وحفظهم الله، لوال تشجيعهم ووقوفهم 
معي في اصعب اللحظات لما استطعت 
حلم  وتحقيق  اليوم  هذا  الى  الوصول 

الطفولة.  
لجهودكم  والتقدير  الشكر  خالص  مع 

الموقرة.  
 الطالبة: جنى بنت ابراهيم السليمان
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

عظم المراد فهان الطريق 
قرار  فيه  أُتخذ  الطفولة  من  اعتيادي  يوٌم 
في  غايتنا  اصبح  الهدف،  ووِضع  مصيري 
تجاوز العقبات سعينا بُجهِدنا ودموِعنا أياٍم 
الكلية  بدخول  األول  النجاح  وتكلَل  وليالي 
الجديدة مع  التحديات  ، أصبحنا في ِخَضم 
انُفِسنا أواًل و النجاح والتفوق ثانيًا ،  مضينا 
في أرِوقة الُكلية بذكرياِتها الجميلة ومضت 
الذي  لطموِحنا  َنصل  ذا  نحُن  وها  السنين 
لطالما َحِلمنا به وتخّيلنا لحظة قول القسم 
تشجي  التي  يالله(  الحمد  )لك  الطبي 
ِبما  أِطباء  خيُر  نكون  أن  َنِعد  و  القلوب 
تَسُعنا ُقدَرِتنا ، فعِظَم الُمراد وهان الَطريق 
ارشدنا  علمنا،  من  لُكل  الجزيل  كُر  فالشِّ  ،
وساندنا في هذه الرحلة لكي َنصل لنهاية 

البداية. 
الطالبة: سكينة بنت زكي آل خضر

كلية الطب
 

الحلم حقيقة
يصعب في الحقيقة على الطالب الخريج ان 
الغامرة  التي تصف سعادته  الكلمات  يجد 
تخرجه وإكمال هذا  الجياشة في  ومشاعره 

هذا  وتحقيق  الطويل  التعليمي  المشوار 
االنجاز الذي سعى فيه نحو حلمه مستمدا 
العون والقوة من الله ثم االيمان بأن بالجد 

واالجتهاد ال يوجد معه مستحيل. 
طويلة  رحلة  الجامعية  المرحلة  كانت  لقد 
من  الكثير  األول  اليوم  منذ  صاحبها 
ما يشد  وكان  والممتعة  الصعبة  اللحظات 
وتحقيق  المعرفة  نيل  في  الغاية  العزم 
الطموح سائلين الله عز وجل ان يكون هذا 
  ، بالنجاح  اإلنجاز مجرد بداية لمسيرة حافلة 
اصبحت  والعمل  والعلم  واالمل  فبالصبر 
واقع  وطموحاتهم  حقيقة  الطالب  احالم 
وام  اب  وكل  طالب  كل  فيه  يفتخر  وانجاز 
ثمار  يقطف  ان  للطالب  االوان  آن  فقد   ،
الى  ينطلق  وان  والتعلم  والصبر  الحرص 
وان  والمعرفة  بالعلم  متسلحًا  المستقبل 
يكمل المسيرة بالمساهمة في بناء وخدمة 
الوطن والمضي قدمًا نحو رفعته في كافة 

المجاالت. 
الطالب: مساعد بن سعود الشمري

كلية إدارة األعمال

إلى العلياء دوًما 
أكرمني  الذي  الكريم  الواهب  لله  الحمد 
ها  و  ُحلمي،  من  دنوت  حتى  بتوفيقه 
من  بتخرجي  فرحًة  العلياء  ُأحّلق في  ذا  أنا 
وأهدي  وُحب  فخر  بكل  اإلحصاء  تخصص 
تخّرجي ونجاحي هذا إلى ُملهمتي األولى 
جعلتني  من  دوًما  وداعمتي  وموّجَهتي 
مشروًعا لحياتها والدتي: “علياء آل مزهر” و 
إلى والدي الحبيب ذو القلب الرقيق الحنون: 
من  الدرب  رفاق  وإلى  اللخمي”  “سعيد 
أفخر دوًما بصحبتهم، خالل خمٍس، ُصقلت 
فيها مهاراتي وشخصيتي، هنا حيث “نادي 
ديم للتدريب والتطوع” تحت ظل مشرفتِه 
المعطاءة أ.نوف آل شهاب، قضيت خمَس 
سنوات في رحاب جامعتي الحبيبة، لم يكن 
هكذا  وال  بالورود،  محفوًفا  فيها  طريقي 
بتوفيق  مبارًكا  كان  ولكن  يكون..   أن  يجب 
الله ثم دعوات والدّي، محاًطا ببّر األصدقاء، 
وآِخُر  الوصول،  شغف  بناصية  معقوًدا 

دْعوانا أِن الحمُد للِه ربِّ العالمين. 
 الطالبة: وفاء بنت سعيد الغامدي

كلية العلوم
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المجد والعلياء 
الحمدالله رب العاملين على التمام والبالغ 

والحمدالله رب العالمين القائل في كتابه: 
فوزا  فاز  فقد  ورسوله  الله  يطع  )ومن 

عظيما( ..
 ال يمتطي المجد من لم يركب الخطرا 

وال ينال الُعال عفوا بال تعِب.... 
قضى.. ولم يقض من إدراكها وطرا... 

رحلة نجاح.. شّق نورها فلك الصباح 
بإشراقة شمس انتهاء المشوار 

طرقاٌت تطول... وساعاُت تنقضي 
وجهد ينطوي 

مسّلمًا لنا وشاح التخرج 
المتّوج بحضور سمو سيدي األمير سعود 

بن نايف بن عبد العزيز آل سعود 
الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  ومعالي 
عمداء  وجميع  الربيش   محمد  بن  الله  عبد 
الكليات المحترمين ، و من كان لهم الفضل 
في وصول أيدينا الى سماٍء عالية وما ان 
التهاني  من  عقدا  لنا  تناثر  حتى  لمسناها 
والتبريكات بهذا التخرج والوصول تهانينا 00 

تهانينا 
فهذا الفوز يكفينا وآخر دعوانا ان الحمدالله 

رب العالمين وسالم على المرسلين 
الطالبة: شهد بنت عمر العمري

كلية التصاميم

النهاية لبداية طموح جديد  
 ها أنا على سفح الفرح أقطف ثمار جهدي 
نفسي  وأهنئ  تعبي  وحصاد  وجدي 
 ، تخرجنا  بمناسبة   ٢٠٢٢ دفعة  ودفعتي، 
أبدًا، بل كان طريقًا  الدرب سهاًل  فلم يكن 
طوياًل محفوفًا بالسهر واالجتهاد في طلب 
من  الرغم  فعلى  العلم،  وهو  أال  زاد،  خير 
طول الدرب، لكن بوقود الهمة تزول الغمة 
لطالمًا  الهزيمة..  نتخطى  العزيمة  وبإصرار 
كنت أردد: سوف أصل، واليوم يعانق قلبي 
الفرح بلبس ثوب الخريجين في أبهى حله، 
وعائلتي  وأبي  ألمي  التخرج  هذا  وأهدي 
الداعمة الذين وقفوا بجانبي و كانوا بلسمًا 
لكل ما يُهمني وأهدي هذا التخرج إلى كل 
وساعدي  لي  عونًا  ُكنَّ  الالتي  صديقاتي 
األيمن ولكل شخص يتمنى لي الخير ولن 
إنجاز  لكل  بداية  بل هي   .  . النهاية.  تكون 
اطمح له وبداية مضمار جديد لنفٍس طموحة 
وشغوفة، لروٍح تؤمن بأن كل تحدي صعب، 

بإذن الله هو يسير.. 
الطالبة: نورة بنت عبدالله العسكر

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات
 

من صفحات العمر
لقد انطوت إحدى صفحات العمر المشرقة، 
صفحة كانت مليئة باالجتهاد والمثابرة، كان 
األوقات،  كل  في  دائًما  رفيًقا  الجدُّ  فيها 
وجاءت لحظة المعة نودع فيها التعب وأيام 
الدراسة لنحصد ما زرعناه خالل تلك األيام، 
ولنودع أصدقاًء وأحبًة قضينا معهم أوقاًتا 
وللكادر  لهم  ونرفع  أبًدا  تنسى  ال  ممتعًة 
احتراًما  قبعاتنا  الجامعة  في  التعليمي 
وإجالاًل وإكباًرا حاملين أحالًما كبيرة والشكر 
لله ثم لكل من ساعدنا ودعمنا لتحقيق هذا 

االنجاز. 
الطالب : نايف بن عبد الرحمن السلمي

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
 

رحلة الجد واالجتهاد
والجد  بالصبر  طويناها  طويلة  رحلة 
واالجتهاد، فقد وصلنا الى نهاية المشوار 
لكننا  والسهر،  التعب  بمحطات  المرور  بعد 
حتى  عاٍل  وطموح  قوية،  بإرادة  تمسكنا 

حصدنا ثمرة اجتهادنا. 
أخواني الخريجين:

اليوم تجاوزنا الصعاب وحققنا المجد، أسأل 

الله أن يسخرنا لخدمة الوطن وكل ما فيه 
خير لبالدنا أشكر الله سبحانه وتعالى على 
جهود  بذلوا  فقد  والداي  وأشكر  توفيقه، 
التخرج،   لحظة  اللحظة،  هذه  أجل  من  جبارة 
فشكرا أبي فقد كنت معي في كل درب 
وكل طريق ألصل الى النجاح. وشكرا أمي 
على الدعوات الحانية التي رافقتني طول 
مسيرتي التعليمية وهذه الرحلة لم تنتِه إال 
األفاضل  أساتذتي  العلم،  سفراء  بجهود 
أن  الله  أسأل  وناصح،  معلم  خير  كنتم 

يوفقكم ويجزيكم خير الجزاء. 
الطالب: عبد الجبار بن محمد القضيب

كلية العلوم الطبية التطبيقية

محطاتي الجديدة
تجرنا الحياة لطرق لم نخترها، وتضعنا في 
إنسان  كل  إنما  تخيلها!   نعجز عن  مواقف 
أن  منذ  سيواجه  لما  ربانية  بحكمة  مسّخر 
وصلتني رسالة القبول بالجامعة همهمت 
 ، رِني(   ُتَخيِّ وال  لي  اختر  رب  يا   ( بداخلي 
العبارة منطلقًا  لكل خطوة  فأصبحت هذه 
أقدم عليها ومن ذلك الحين تحيطني هالة 

من الطمأنينة عند كل محطة جديدة.
نعيش اليوم النقيضين الفرح والحزن إال أنها 
طبيعة الحياة ، و من اإلجحاف أن أعزو كل ما 
أنجزته وأتممته لي وحدي، فمن بعد توفيق 
الله يعود الفضل ألمي التي حملتني حيث 

سخرت  التي  وأختي  أحًدا،  أحد  يحمل  ال 
نفسها ووقتها في سبيل بنائي المعرفي 
والديني والروحي رغم التحديات التي كانت 
األفاضل  النجباء  وللمعلمين  تواجهها، 
الكرماء الذين زرعوا فّي حب العلم والمعرفة 
و عّززوا ثقتي بنفسي وكانوا لي آباء وأخوة 
ظللوني  لطالما  الذين  الصالحة  وللصحبة 
في  الفرح  وشاركوني  الشدائد  أيام  في 
أيام االبتهاج خصوصًا رفيق الدرب جميعهم 
ساهموا في كوني اليوم ما أنا عليه فلهم 
جميعًا جزيل الشكر واالمتنان وخالص الدعاء  

الطالب: محمد بن عبد الله العلوان
كلية العلوم الطبية التطبيقية

من ال يشكر الناس ال يشكر الله
هدف  أي  اكمال  أو  انجاز  أي  تحقيق  عند 
وشركاء  النجاح  أعمدة  منا  الشخص  يتذكر 
التفوق الذين مهدوا الطريق له ، وال تكتمل 
واالعتراف  بإشراكهم،  اال  النجاح  فرحة هذا 
وبمناسبة  عليهم،  والثناء  بفضلهم، 
صناع  بشكر  اال  فرحتي  تكتمل  ال  تخرجي 
القيادة  بشكر  ذلك  واستهل  اإلنجاز،  هذا 
الرشيدة على ما قدموه من دعم ال منتهي 
مراحلها،  بكافة  التعلمية  العملية  لخدمة 
أحب  كما    ، اهتمامهم  محض  ووضعها 
لنا  قدمته  ما  على  الجامعة  إدارة  اشكر  ان 
نوعه إلتمام  اهتمام خاص وفريد من  من 

محمد العلوان لمى القحطانيوفاء الغامدي نورة العسكر مساعد الشمري
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دراستنا وعلى اإلصرار لتطويرها وتحسينها 
تقديم  على  لحرصهم  وكذلك   ، باستمرار 
سرعة  على  مساعدة  صحية  تعليمية  بيئة 
التعلم بأعلى معايير الجودة ، والشكر لحملة 
الشديد  حرصهم  على  واساتذته،  العلم 
لنقل خبراتهم ومهاراتهم المختلفة لنا بكافة 
 ، والمتنوعة  المختلفة  واألساليب  الطرق 
والدينا  الختام  لمسك  موصول  والشكر 
األعزاء، سفراء هذا اإلنجاز واهله وخاصته و 
الشكر ال يفي حقهم على جميع تضحياتهم 
ودعمهم وتشجيعهم المستمر خالل جميع 

مراحل حياتنا المختلفة. 
الطالب: إبراهيم سفيان محمد عثمان

كلية الهندسة 

مرحلة جديدة
نهاية  معلنة  أشرقت  قد  األمل  حروف 
جديدة  مرحلة  وبداية  الجامعية  دراستي 
أحالمي  أجمل  لتوقظ  تتعالى  والبسمة 
أولى  ألحقق  علّي  مّن  الذي  لله  فالحمد 
على  وأخيًرا  أواًل  لله  الحمد  طموحاتي، 
لوالدي ووالدتي  لله ثم  الشكر  توفيقه، و 
لتشجيعهم لي ومساندتي طيلة سنوات 
دراستي، مبارك لي ولجميع الخريجين هذا 

النجاح 
الطالبة: شهد بنت فايز القريشي

كلية العلوم

ُمهجة خريجة  
من  عين،  طْرفة  مّرت في  خمس سنوات 
المشوار  بداية  اتذكر  ذلك!  تصور  يسعه 
لطالما  باألمس،  وكأنها  التحضيرية  بالسنة 
لي  يخبئ  ماذا  لمعرفة  متشوقة  كنت 
هذه  بجعبة  يكون  قد  وما  المستقبل 
المسيرة الواعدة ،  كل يوٍم ازداد الحماس 
لتحقيق الحلم، وها نحن نشهد هذه اللحظة 
بكل  الدؤوب  نجني عوائد عملنا  المنتظرة، 

فخٍر واعتزاز. 

الطريق  كان  ابدًا،  سهلة  تكن  لم  فالبداية 
ولكن  والعقبات،  بالتحديات  محفوفًا  وعرًا، 
بتوكلنا على العزيز الكريم ثم بإيماننا بذواتنا 
االيام  بتلك  مررنا  صحيح    - وظِفرنا  عملنا 
شهدنا  سالحه،  الجندي  فيها  يرمى  التي 
من  الوقوف  لكن   - كورونا  فايروس  أزمة 
جديد والمضي قدًما كان محتمًا، والحمد لله 

على التمام. 
احتضننا  الذي  المعطاء  الصرح  نودع  اليوم 
منذ بداية الرحلة، نودع تلك القاعات الزاخرة 
بالعقول النيرة والنقاشات الملهمة ، نودع 
خسارات الماضي ونرحب بانتصارات اليوم  
العملية  الحياة  رحلة  جديدة،  رحلة  سنبدأ 
كقادة، أكاديميين، رواد، وسفراٍء لتخصصاتنا 
بال  النهاية  ليست  هذه   ، الحبيب  ولوطننا 
أدنى شك، بل هي تتويج لمسيرة حافلة، 
حيوي،  مزدهر،  لمستقبل  بداية  ونقطة 

وطموح. 
الطالبة: لمى بنت فهد القحطاني

كلية إدارة األعمال

االنطالق ..
نهايتها  اقتراب  عند  قصرت  طولها  رغم 
أضحت  فقد  الجامعية  الدراسة  سنوات 
وشرارة  لإلبداع  حافزا  لطالبها  الجامعة 
الجامعية فرصة عظيمة  المرحلة  لالنطالق 
ناهيك  الشخصية  وبناء  المهارات  لصقل 
والتهيئة  العلمية  الدرجات  اكتساب  عن 
للحياة المهنية ، وفي هذا الصدد ال أنسى 
دعمهم  في  الطالب  شؤون  عمادة  دور 
 ، الدراسة  سنوات  طوال  لنا  المتواصل 
األنشطة  وإقامة  التهيئة  برامج  من  بدءًا 

لألندية  الالمحدود  ودعمهم  الالصفية 
فشكرا  التخرج  حفل  إلى  وصواًل  الطالبية 
منسوبيها  ولكل  الطالب  شؤون  لعمادة 
اإلمام  جامعة  من  بفخر  نتخرج  فاليوم   ،
عبدالرحمن بن فيصل لننطلق في ميادين 
العمل ونسهم في بناء هذا الوطن الغالي 
عسى ان يوفقنا الله لنرد بعض من جميله 

علينا.
الطالب: ميثم بن جابر الجابر

كلية الطب

)في ختام رحلتنا الجامعية( 
    الحمدالله الذي رزق عباده العلم والوفاق، 
بقلوبهم  وغرس  يطاق،  ال  جهاًل  وكفاهم 
اآلفاق  تمأل  بصيرة  ورزقهم  تواق،  سعيًا 
غاية  وخير  وأثر،  شرف  للعلم  وجعل 

ومستقر، ولطالبه خير مقر.  
أي عزم امتلكناه وأي غاية طلبناها وأي رسالة 
مرفئ  وأي  بدأناه  منطلق  وأي  حملناها، 
وقود  نحن  العلم،  بيرق  حملنا   ، صلناه  و 
ومستقبله،  حاضره  العصر  هذا  صناعة 
وعزم  لنا  كتبت  ومشيئة   ، تكلؤنا  برعاية 
بيدينا، وعزيمة بقلوبنا، وإلهام من قادتنا، 
فمضينا مطمئنين شامخي الهامة ورافعي 
الراية ،  وما كانت من غاية تحقق، إال برؤية 
أساس  العلم  بأن  آمنوا  الذين  أمرنا،  والة 
للنهضة  أساس  و  واالوطان،  للحضارات 
والتقدم ، فكانوا للتعليم منارة، وللخير قادة. 
زمالئي األعزاء هبت رياح العمل والتطوير، 
الخطى،  منا  ينتظر  مستقبل  امامنا  و 
فسواعدنا هي من بنت، وغايتنا اليوم قد 
تحققت، واليوم في عاتقنا َحمل ِحمل هذا 

الصرح، وحفظ بناءه وشد اركانه، والسعي 
وولي  مليكنا  قادته،  بتوجيه  تنميته،  إلى 

عهده. 
 الطالب: مهند بن ماجد البخيت

كلية العمارة والتخطيط
 

مرحلة العمل 
يا  وعدت،  مضت  سنواٍت  سُت  هي  ها 
يا  ولكن  حينها  في  مضيها  وبطأ  لطولها 
لقصرها وسرعة مضيها اآلن، كانت مرحلة 
حياة  من  الطالب  فيها  ينتقل  انتقالية، 
المراهقة إلى حياة الرشد والمسؤولية، بها 
ينمو ويتعرض ألشد المصاعب والتحديات 
سابقا،  لها  التعرض  له  يسبق  لم  التي 
أنها جزء  أنها لم تكن قط دون علٍم  متمنًيا 
مجّزأ من خطوات ما سيصنعه ويعده للعالم 
ليتعداها ويتغلب عليها بكل ما لديه ويخرج 
منها شخٍص أقوى وألمع من سالف نفسه، 
فالبحار الهادئة ال تصنع بحاًرا ماهًرا “ ، لقد 
كانت سنين شداد وصعاب ولكن بهم كِبرنا 
وارتقينا علًما وعقاًل وقابلنا وعرفنا بها خيرة 
الناس الذين معهم يد بيد نبني مستقبلنا 
و مستقبل وطننا، ولهذا نشكر الله عز وجل 

لكل ما وفقنا إياه.   
الطالب: عبدالله بن عيسى المزعل

كلية الصيدلة اإلكلينيكية

آفاق العلوم
الحمد الله الذي مّن علي أن اتخرج من كلية 
الشريعة هذه الكلية التي كان لها بعد الله 
مسار  تغير  في  علي  كبير  فضل  وجل  عز 
النافع  العلم  آفاق  أدركت  حيث  حياتي 
ووسعت مداركي وفال يكفي مقامي هذا 
وصف شعوري لهذه الليلة وال يكفيها آالف 
الكلمات وفي النهاية أشكر الله في السر 

والعلن.
الطالب: ريان بن محمد القحطاني

كلية الشريعة والقانون
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جامعة  في  اليوم،  نحتفل 
بن  عبدالرحمن  اإلمام 
الـ43  الدفعة  بتخريج  فيصل، 
الجامعة  وطالبات  طالب  من 
صاحب  من  كريمة  برعاية   ،
السمو الملكي األمير سعود 
بن نايف بن عبد العزيز، أمير 
المنطقة الشرقية، حفظه الله 
علينا  عزيزة  مناسبة  فهي   ..

جميعًا، في مشاركة طالبنا وطالباتنا فرحتهم بتخرجهم، متوجين 
الجامعية؛  جهدًا متواصاًل بذلوه على امتداد سنوات دراستهم 
لينطلقوا نحو آفاق رحبة محملين بآمال عريضة، بتحقيق النجاح في 
 رحلة جديدة يحصدون فيها ثمار ما زرعوه من جد ومثابرة وتفوق.
المنطقة  أمير  سمو  وتشريف  برعاية  الفرحة  وتزداد 
الدائم  لالهتمام  تأكيدًا  تأتي  التي  المناسبة،  لهذه  الشرقية 
الحكيمة،  قيادتنا  من  الالمحدود  والدعم  المستمرة  والعناية 
بجامعتنا  خاص  وبشكل  الجامعي،  بالتعليم  الله،  حفظها 
الجامعي  التعليم  منارات  إحدى  ذلك،  بفضل  أضحت  التي 
.»2030 »رؤية  مستهدفات  تواكب  الغالي،  وطننا   في 
في  يساهم  نجاح،  من  وطالباتنا  طالبنا  حققه  ما  أن  شك  ال 
يقوم  واضحًا  منهجًا  اعتمدت  التي  الجامعة،  إنجازات  تعزيز 
العالية؛  والتقنيات  واإلمكانات،  الوسائل  أفضل  توفير  على 
ومتطورة  متميزة  بحثية  تعليمية  بيئة  لمنسوبيها  لتحقق 
التي  المتنوعة  وتخصصاتها  وخدماتها  مرافقها  جميع  في 
اإلنطالق  على  وتساعدهم  العمل،  سوق  متطلبات  تلبي 
التي  والمعارف  العلوم  بكل  مزودين  المهنية  حياتهم  نحو 
ناحجة. عملية  حياة  إلى  طريقهم  يشقوا  أن  على   تساعدهم 
للتعليم  ومساندتها  دعمها  على  الرشيدة  لقيادتنا  الشكر  نجدد 
الجامعة  رئيس  معالي  نشكر  كما  لجامعتنا،  وبخاصة  الجامعي، 
الجامعة،  شأن  يعلي  ما  لكل  الحثيثة  ومتابعته  جهوده  على 
بروح  يعملون  الذين  اإلدارية،  والهيئة  التعليمية  الهيئة  وأفراد 
وقيمها. ورسالتها  الجامعة  ألهداف  تحقيقًا  الواحد   الفريق 
تبقى  أن  الخريجين  أدعو  أن  المناسبة  بهذه  اليفوتني  وأخيرًا، 
صلتهم مستمرة بالجامعة، فهي كما احتضنتهم خالل سنوات 
الدراسة، تتطلع لخدمتهم بعد تخرجهم في مواقع عملهم في 
فخر  كنتم،  أنكم  تذكروا  بالقول:  إليهم  وأتوجه  الوطن.  أرجاء 

الجامعة كما كانت هي فخرًا لكم.

                                                     د. طفيل بن يوسف اليوسف
                                             مدير عام العالقات العامة واإلعالم
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